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-`τΙεΙ -Πεεε Ποτόεεο, «ε. -ι1ιειι1Βτο ΠοΙΙεΒ. ΑοεεὸεΨἱεἀο[Ιε 8οἱεμιε ‹Ιἰ 'ΓενΕεε, .εσΠεειίιΒέτν.

ΒΑ'ΓΤΑ Πεν. Ρπιπ1ιο, ει, ε Νἰπε «Η Μετα Π . ' .)

ΠΑ!. Πεν. Αιν1·οινιο, Πειιοεἰοο Πο!Ιε οοΙΙεἔἱετε ἀεὶ 88. Ρἱετι·ο α! Οτεο ἱιι Αοειε, ε, εά Αοετε.

ΜΟΒΕΝΟ ΜοιιεἱΒ. Ποιοι , νοεοονο ιΓ Ιντεε, Ποεχωεμάεωτο , σ, ω! Ιντεε.

Μειι·ι·ιΝι ω. Ριι-πεο, Ρτοεἱἀειπε εειιε εεεὶἰΒἱεεε εεε ε. . Πιιἰνετεἰτε εε ΠεΒΙἰετἱ, σ, ε ΠεΒΙἱετἱ.

'ΗΟΜε9=νε.Ρεεωεε 9·εεεε!ετε ετε»·εε εε! Μεεεεεω (Η Νίεεεν Πεεεεωει Ρεν1Με-.-ε ε.

.Φ .Π Νἰφ° τ.ΙΞ.·Ξε Π.ιἰΎ.‹›”ξ¦= . ο: «ν. ζ: ·; 7 έ· . ε ·· ·ε
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···.=·ν«ΐν . ..·εω69.·ε .·κἔ‹ενκεν

νε , Με

ε ΡἰιιοτοΙο. ι Α

εεεενε2 Μοιιεἰἔ. ΑΝΙΜΑ, Μεϊνέεοονδ εε 'απο
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τἱεο , ο 8εἔτε1ετἱο ᾶοΙΡΔοοεὰεωἰε Β. βενεἱεε Ω . Π". 0Π[..εΒ88Πϋω

:·Ξι.ι4›ΙἶΩ:›ΦΙ.9Ξ 9ε..Βο8Μμε.ε.8ΜΜΒ9Ψωι Π) ‹›1ἱ·ιυε:σ ω0>‹·¦·‹π··Ι . υ.ε··;.": .ΜΒ ι›,:‹ι¦‹··›':.” %Ἀἱ.ἔΔ'ΠΝ

Ε! Ξί› .Π .ή ›.ΙΪ-›Ι› Ί .=0- .ιεΐ<›;·είε Ευ :»ΞνΪ'Β υ‹;ΞΒ·ι‹›'¦Μ› ··.':';ΞἴΗἔε'¦ΟΟΟἐ) .νεζ) _ε&'_ς»_ :··ηφ Π. ε.Χ··ε,Ξ›ἔ`. ·;'ἔεΙ›

ω 0ευ:·ι έκρεώεσκώΜΜΒ.«ΩφΜΜεπώ%ΜΜέα.;9Μ:·τε?ΜΜιεκπε .·κε.ππτε

τοσο. ᾶεοοτεω άεΙ Πι·ειι Ποτάοπε, σ,
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ΒΕΠΤθΒΙ ΒΕΝΕνοι.0

ΗΕΒεν1.1τε ΒΙο0ΤΤΙνεζ

ἐ

8, Β.

ΜαΠο ειονο, ΡΙετιιωεΙυε ΡειτΗΒιι8 οοιιΙτειΒειιΙἱΒι1ε ειυτο€τεΡΒο τοπι1Με

Ι»ωωΓ πω. Οτοβι·ο ΜΜΜ φωσ ωωιἱπιἱ ἱιπετοεεετιτ, ειΡι1ἀ οοειιοΒἱει ἀοΡο

Βεβειτι1ι1τ, ειἀ εε ΡοΡυΙειτἱΒι1ε π1οΗΒυε ετἱΡἱεπιἀει. ΡΕΙΟἰ8 Ι;τειοωτι1ε, εΧεωΡΙἱ

ἔτε1ἱἐ, ἱιπετ Ρἱεωιοε ετ Ιωιιιοι1εοε, Α. Μει.:ινιιι, Ρτἰοτἱ Ρτεπτιιπι εειιιοτἰ Βο

ωἱιιἱοἱ οοτιοτεἀἱἱυε εε!. Ηἱο άοουιι1εκποτυω ἀἱεΡοτει1ε που εοΙιπι:ι ἱι1οοιι1

π1οι1ι1ε πω, απ] ἱιπετἀυιτ1 ειτοἱεεἱοι1ἱ εοτιιιιι αυτ ειἀιιΙΙεπιτἱοτιἱ Ιοουπι (ΜΒΜ,

Φωτο οποσ Μοο1οιικ, ΙειοοΒι1ε ‹]ε ΒειΙἀ1ιἱτιο, Βοοοιιἱεπιεἰε, Ιειτιυειο Ρτέετοτ

(Ρο£ε.σ£ασ), ΡυΒΙἱοει ΒοἰΡιιΒΙἱοοε Ιειιιυοιιεἱε πω, Βοσωιιοι·ι1ω ΡουτΐΒουπι

ι1εωΡε, Ιπι1Ροτειιοτι1ττι, Βο8ιπι1 Μ: ΡτἱιιοἱΡιιπι1 Ρτἱνἱἱεἔἱε, τι·ιιοΜπι1ε οοτινοιι

ΠοιιεεεΙιιο, ΡιιΒΙἱοἱ ΜΒεΙΙἱ9ιιἱε πωπω ἱιι ιιιιιπτι νοΙι1ωειι οοΙΙἱἔετιὁε οιιτεινἱΙ.

Ρτεε!οτεει ἱυεεἱΙ, εΠοτειω ο0ΙΙοούο:ιεπι Ρετἔἱ , εἰιιιυΙ επεΙυο ΒιήσεωοιΠ

εισαι ευΒεοτἱΒετευτι1τ νοΙ ἀοτοἔετευ1ιιτ, οουεΕΠιιώ ΙἰΒεΙΙἰοιιἱΒι1ε 111ετοοάο ω.

Ι:ιοοβυε ιΙο ΒειΙἀυἱιιο εαπ ιιιει€τιεϊ ιιΙ:ιοτΠΜε νἱτ, Ράιουπηι1ε ουἱιτιοε

Ιευυεοεἱυ111 5ἱΒἱ οεΡἰεινἱἱ. δε: Ρτειο1οτοπι οοιιίὶτωειτἱ οκΡοΙἰΥἱΕ Τειἱ σου

ΒτιιιειΠοώ οβετ:1Βει!; ἱιιτἱεὶυτειιπΒ τειτἱο Ίι1ο ἱΡεο Μπυε Οοπιπιυιιἱε εΙα:Εοτοε

οΒε1τἱι1ἔεΒειιτιιτ(2). Ιυτἱεἱυτοτιἀἱ εοΙι1Ποι1εω ει Ροιιτὶίὶοε Ρι·ο εε: οτ Ρτο εἱε

ἱΠε οΒΙἱΠυἱεεο νΜεϊι1τ. Α! ΡοΡυΙυε ειΙἱειε οι) αιιιεεω Ιἱπιει1ε ειι11ΒΜοηεπ1

εἱυε, ἱιιειιττεΧΗ εκοΜπιειιιε ἱι1 Ρετὶιιτὶιιιτι, τιονειττηι1ε Ιεοοι1ἱ όε ΒεΙὁυἱτιρ

οΙεοτἱοποι11 ΡτοΜΒιιΠ.

(Ι) ν. άοοιιπ:. υοωοαι. Μ Μο νοΙιιπι. μη, 87!.

Ω) ν. Αππει!. ΩΔΙΪυι·. οι ()οι1Ηπιπι1. ΑΑ. Ώ29. (Και: Πα!. δι::·έρ2. 1. και.)
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Ττἱει Πει ἱισΒἱτει ειιτιτ Ρτἰπ1ἱ νοιυπιἱιιἱε εκοττιΡΙειτἱ:1, ἱιιεοΦἱΡΕἱ βίδα· Ιιιτίιιπι:

ἱἀεεΙ; εκεττιΡΙοι· εοτἱΡτιιπι:ειι1Ιε :πωπω ΜεοΧονι, οἱ άπο εΧεωΡΙειτἱε, οιιτε1Με

ΒοιωικΠιιο ,`εκεοι·ἰΡΙει. .' -= -

Τιπιο εΠετι1ι11 νοΙι1αιοπι ί.οτι11επι1πι ω, ἱι1 φ1ο εΧεοτἱΡω ΐι1ετι1τιτ σε! Με

νοϊότε άοοιιωει1Μ, φιειε Ρετ νἱοεε τεΡετἱεΒειιιτι1τ ι1εφιο ἱιι Ρτἱοτε νο

Ιιιι11ἱι1ε εκἱετεΒειιιτ, ω: Με” φαω Ιειιιυειιεἱε ΒεεΡυΒΙἱοε ἰι1 φαω οσω

ΡιοΒειΙ.

ΒΧ ειΙἰετο φ1Μεπί1. νοιιιτπἱιιε υπο εειΠει11 άι1οταεεΙ εκεοτἱΡἱἱο9 απο που

ΙΜΒἰω: φ1ειε .εε!; 00€10ΧΩ,·-φ1εω ἱιιἴετἱι1ε ἀεεοτὶΒεπιυε. Βοάε·πι πιοόο9 ΜΜΜ

οοι1ΐοτ:Ιο νοΙιὰωἱηε, ΡτοἱὁειΒἰ|ἱτος ΒιοΕιιτπι ω; τετΙἱιιιτι, ί-οι·εεω ετ ΑΙΜ φ1οφιε.

Αιπ1ο Μυοοον, πωπω οοἰοβτἱ, ἰΠιί5Ηἱε 8ἱΙνεεὶει· ο 8ειο79 πιιωίετε Ϊιπιἔετι5

εἱΒἱ Ει·:κ1Πο ε: (ὶεΙΙἱπο Ιυεωιι199 δεοτείαπι θαύει·πα2ίοτιί: Ταδαίαι·ίαΜΗΜυσε

νὶεἱΙεΒεμ ΡτοεΕοϋιφυι:1ιιει€πόκκι αυτο€τερΙιοτιιω τΙοουιι3επι€οιτυω..ίέω Ρεου

ιὶετἱΒιιε ἱι1 ·ἶοι·ιι[ἱε οΙειι1εοτυτι1 ,- ἱΒἱ οοΙιεο€ευεει βί!υ·ί [ιιι·ξιππ ἶἱυνειιἱεβειἱ.

,, Ποιιθεώι1οιι (εοτἰΒἰτ ΗΕ:.ἱιι›'ινετιυιιςἱειβἱσιιο εοφ, φωτο , Μεε·φιοπΙο

ειίιικη άάεπ1ΠΙπεύτίιΙο, ἴεοἱοβειτ) όεεείπποτειεεο νοιιισιἱιω ἱἱι ἴοΗο· εσω

ΡΙεοϊι1ηΙυτ, φ1οτυπ1 ιπιι1111 σετ ωιεοτἱΡΙἱο επι) ΙἱΙιιΙο βίδα· ρτἰπὶιώ

άαρίίσα2ιωπ. Βοουπ1ει1Ιαφ.ιμι66]τι .ιιώνει·εα οοἱιεοὶἱοπο οοιιάτι.επωτ5 ί'οτ

ΕΜΗ: €Π8ΡΟ8Η2·.8Ι1Ϊ1ἱ:,›·>ΡΓ0ΠἱειἱΒΒ8ΒἱΩτΙ1Μ ιιιωιιιἱ 80ΙΙ10ΠΡ58 ΡιφειοΒεβΔιι€ Μ . .

Μοκἱιιιο @Πιτ α!. ὸι1ἱἰφι-ιιμιΛοεΦΞ ἱΒιιιΙἰ αυτή υι:ι:οέι.νιιι: οι .Πι νοΙὐωἱηο

ΡτειωἱοΒοω:ι·ςμετἱΙιιιπιι ,ιιἀ›‹,ἶΙ1:ιΙιἱ5£ωῇΒοἔοε μΜΙΠἱ. -.Ιί:ἐιτοΙἱιὶ€ἱἰ6· ωοξ:εεεετε· ,

8ΡΘοί8ίμω·.1··εξΕ νω)]λ· ων] μμε ‹·ἔ·ι.:.Μἶ-;Ξ π. Μ μ. . ἔ : Ν |

,9 ΙιινοεΙἱἔπτε ρι·ειο!;ει·π1ἱεἰ, φωσ] ιΙοουιυεΜιιιιι τεοοιπἱεεἱωυιπ εἱΕΪ:· εετἱ

ΦΕ 13ου.π Ϊυἔἱηῖιι ωΗεοΕἱοιιε·-ἱιιε$ε· [Πωσ @Η εεεο·ιιΠ πωπω, ' ἱ·¦

···:55 ἔΒκἰεϊἱ-Ε· ἱιι οΒειτΙοΡΪ17'εςἱἱε11ιευι1εοι·φΕυφωτιβ ΙἱΕυΙο νοιιιιηε:ικ 7Ραπ

ά490Ζα |ίότ70πυπι :Ιαι·ίαέ:ι, 3ρι·ϊσίΖε·ξςτίοκωω ί:πρεπι2οπιτπ5 ασ όπενίιέπι Ή0πη7ίοιιπω

ΕΜ›δι1€10Χι·[ἐἰἔ2πὶι!1ῖτζιιτιω;·›οἱ,η·ἱιὲ1ΒἱΙἑ~ι·ειΙἰουο οοιιΪυεἰΦηἱε -ἱ-εἱοτυιἱ: οοΠε

οτειιοοτι1ώ ,, τιιειΧἄιτὶἱ.ὶἱι:·Ιε¦πεε€ ἱἐΜΙ .ἱκιφιἰι·ειι‹]ε ἀοοιιιιιειιἱεωΙιιἶΒοο ζνο|ι1τιιἰιιο

τεΡετἰτιιιε: .ι&ΑΙΒιιι11‹?ΙΡἱιπΒεΙἰοιιπιἔοω.11ἰιιω 1Ηυ!οτυω,·-φιο8 οεΡἱειὶῇβἰὐἐετ

|ατία:π·5! Εκ ιἀἰἱἰΩ11ΙιΙ1ἰτΤἶ11Ει3ἰΙ1Μ ·ειι1τ ·Ρι·ἱνεὶτοι·ιιω οΜἱικ , 011ἱ ·ειι]ἐο1>ἱἱιεΙ1ειιιἱιωμ

Μή οιπίί ειηηἱἶεΕ4>ῇοἑἱ-ι1ειοΖἱιιόἱοἱοιοοπιΡειτΜοε. '· η . · -· -·ά πω· σε , »ζω

ΜΒ ΑΠ14Π11:·Ρ06ιιΙΒΜΙΡιάκόΙεφοτιιώ νεἱ~οοι1ορεεἰοιιυτπι Ιἶτἱυοἰριηπ. . :Π

δ.0 ΜΒΜ Βτενἱιιπι Ροιπἱίἱοἱοτυω.

Δ..) Ρτἱνἱιοἔἱοτυω ζηι1εκαι ΒεἔἱΒιιε ΙωΡετΜοτΠ)ι1εφ1ε ιΙ:ποι·ιιι11, φωε,

ειΒ εισΠε οι·ὶἔἱι1ι1ΙἱΒι15 1τεοτα, ἱιι ειψτειἀἱοΙἱε Γοι·0Πε οοτιΙἱιιεειιιΙιη/ φ



πιει.

5.0 ΑΙἱπε εἰπιἱΙἱε ειδ Βτονἱει Ροπήίιοπι εΡεοπιπε. ,, Η)

δω) πω:: ι·επιποπειιι, ἰἱἱπεΙτἱε Βοπιιιιπε ει 88079 πιπΠοτππι ττειοπιτπππι

Ηπα· Ιειππεπεεε τπειτιεππο ΜοἀἱΙεττειιιεἱ Ρι·ἱιι‹:ἱΡεε9 εοπ ει βίπτο Ϊιπἰιππ,

εεπ Μ) οι·ι€ιπει]ι[ιπε Με ειπτειο1οτπιιι , εππιπιεικτι (πω. .. !¦ η

@πωπω πω, ἱιιεεππειιΙἱΒπε ειππἱε,πἱπιΡι·ἱιποΒιι£, ετ οοτπιιιοιιωτἱἱε Π

|πε1τειΒειΙ ω. ·. π

ΒοἱΡπΜἱοειε ενεπΕπε, Ροετ επιπππι Μυοοον, Ρτεϊιοε:ι [ιἱἱιτἱ Ιπι·ἱιιπι ξ:ομ

Ιοεπιπειει ἀἱεΡετεετε. νοιπιπιππ, Ηπα] Μπι άεπιοιιεττεινἱπιπε επΒ τιτπΙο πο

ἀἱοἱε έ, πιιι€ιιειςπε οτἱἔἰιιειΙἱιιτπ ποτοτιιιιι πιειιιπε9 [ιπτιππιιιι€τειπεπιπι εππά

Πιιβε, Ιτποτειιιιπιπ ειιιιιἱ ιιιιια:οκν νι, ω! €επετειΠει ΒεΒιιἱ ΩἱιὲιτΙοΡἱι7Ιποἱ:ι

Απ€πεπιπι Τ:ιπτιποι·ππι εια:εεεετε , Πει ιιειοΙεππε ιππική.

Ποιιιτ:πε Λιεϊ Ο, πιπιπε Ροετ ειππιε, τοΡετΙὶ επιιΕ Ιπππ:ιει ΑΡΝΙ Ιό

εεριιππι Ρεπάιππω ΒἱΒΙἱοΡοΙειω ει Ρτιιεεϋιιι€ἰεεἱπιρ Μειτοιιιοπο ΜεικἰπιἱΙἱειιιπ

8ΡἴππΙει. ΒἱΜἱοΡοΙει οσε επιπι·ειτ ιιΒ Ιιοπιἱιιο ἰ€ιιοτο , νεοειιιιο τονοιιόἱἱπτπε

«πετ ε:πΜπιιτι ΒτιιοΕεπτἱο, πώ Ρετ.Βιιτπει:ιπ εκει-πι πό νοΙοβειτ ἱιι ειι·πε εποε

εκπτοἱτἱπτιι. Μειτοἱιἱο ΒΡιππιει πιἱιιἱπιο μπώ) οσε επιπ, παΗπ]πο Βεἔἱο

ΑΠιιέπειεο .Ιπππεπεἱ. › ι .: . Μ Μέ

Οθωτοτπιτι ινοΙπιπιπππι παπά πιειπεἱτ πεεΙι€ιππι..ω : #. 1.ιπιετπιε, πΒἱ ετ εἔο Ρτειοεπιιε ετ Ρευ :ιΙἱοει εει:·εεόπιο οκππἱεἱνἶ, ωειι

πό·βίδι·ο Ιιπ·ίιιυπ ἱιινοιιπιπι ω, Ιἱοετ~ ἱπ. ΙτιιΡετἱειΗ (πποπάειιιι ΒεέειΙΐ)

ΒιωιοΙπποει ΡπὲΪιἱοεἱεεἱπιπε ΑππειἱἱπππΟπἴίὶιζιπ θοάωι ιτιππιιεοτπιΕιιεώππτοππε

εκιεπι1, πώ ἰιι εεοτεΙο Ιππιιειε ΙειΙιπΙειτἱο πτιει οπιιι βἱὐτ·ο Ϊιπἰιιπι 00η

εοι·νειΒ:ι1ιιιπ.. . ..·.Ξι .ω Δ ι .·:ι (.

Αππο πυοοοιιι:ιιι, Ρετιτιἱεεὶοιιε9 πικαπ πιἱΙιὶοΒἘὶππΩτε ΩπτΜστὲιειιεΙπὸἱἰε

ἱιἱεΙοτἱπε ΡειΙτἱπε Ρτοπιονοπόιε9ξ οέο οροτειιιι Ριπή1ιιιεππωιεΠιπε ιπλρτειο

οιΡπει , εινεεφπωιοει ειναι Ρι·ινειΙ;ει, ΙειιιιιειοαΗΒπ]πιπέ επειαιιιώι νιι:ιΉιή.

Τειὶιπἱπτἰπ €πβέτιιειΙιοπιε9 Τ:ιβώΙιοπππι9 Ατ8επ°ιειτἱπε.:[Βαιιοο)8ειικ3Ιἱ θοϋπό

Βἱἱ, Πτὶιἱε, ΙἔιΒπΙπτἱει 8Ρἱππἱειο, ΡειΙΙεινἱοἱιιἱἱ.ει°ιππε-ειΙἱοιππι Ρι·ινοτοτππιι

ΒἱΜὶοτἱιοοειε ΠτΒιεετ Βε€ἱἱ ΑΠ:ιεπειώ , εἱιιἀἱοεε·ΪΡετεπτὶιἰειἱιιε ιεπιι1:9Βο

ποοπιιιεπιπε .ἱπειΪἱΙἱε ἰἱιἱ οοπεοι·νει!ιε, ιιιοπιοο;ιοςπε ΙιειΒεπάει ἱιι ιΠιε εδώ·

ὁἱε, τοππποιειΕιοποιπ ΡτοἱπΗ , (μπαι οοτειπι Ρπιπεποπε ΟπτειΙοτἱΒπε ἐΒο

ΙεΒἰ,·‹Ιιιο Ιο11ιΡοτε εκειιιΡΙειτ ειε οίΐοι·εΒειπι .ἱιἱετοτἱοἱ ΡοἱἐιιιπΙἱεέ·ι:ιπο£οτο

.,: ε :...-ι τι· ···
χ: ..¦`- |-1.'ΙΙι .ιο

Πχ

(η νΞ πω. σε Ι'Ιπειιιπι Μη. Δε πω» (ο!ειεεε ι"ιιεΙ0ιτ8 ε! σε ιιιιεωω εποἱοππιο), ι. ω. ε. Μι .'
(θ) ν. Νοπποε π! εκιτειἱιε Με Μ88. . .. ιιιιΒιιόε μη· !'Ιπε1Ηπι πο Ήσκιου , τ. κι. - πωπω βοχ.Ιιἱε Επιποπ &ΑοειάόπκΞε

Με !πιεοι·ιριιστιε οι ΒοΗοε ι.ειιωε), Μέιτιοιι·υε, ι. ν”. ω α.

- . π 'ῇ - ν
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ΤεΒεΗἰοΠε: Πι·εοπιο , Ηπα] εἔο ἱτι 8ρἱηι1Ιειο ΜΒυΙειι·ἱἱε ἱιινοι1ἱ εκεοτἱ

Βεπιτ:Ιιιιτηιιο ουτενἱ: ςιιοιΙ Ροϋπιει ἀεἱοοεΡε οόἰτιιω επ Πι π. νο¦. 0|ιαι·

2ατιιτπ.

Β8ο ειιπει:ιι ΙοΙἱε νἱτἰΒι1ε ἱιπεικἱἱ ἱι1 ΕἰΒι·ἱ Ιιπἱιιπι νοΙι1τώικι άε1εΒεπεΙε.

ΠοαΠοεα1 Α ἱ11 ΑΠ1ει1εοί ΒἱΒΙἱοΙἱιεώ ομἱπιο οοιιεει·νει€ι1τι1 ἱΠνειιἱ. ΒΧ νετἱἱε

ἱπἀἱοἱἱε οοτιἱἱοἱεβειπ1 , ειΙἰικΙ .6ειτιιαιάεω σιιοετρτἱοιιυττι ΎοΙιιαιει1 ἰΒἱ «πω.

Θεό, ςιιειπινἱε εκ ειι1οτοτΠεπε ΡτἱτιοἱΡἰε Μ ει€ετοιπ, ωτι1ειι τοπιο ΙειπΡοτῖε

ιιιιΠο ι11οόο :ΜΚ Φοἱ·ι1τι16ιιἔ ὐἱἀειἐε,·εειι1τ οοι·Ιειω εἱιιεἀεπι ιιοτἱΙἱεπι ΜΒετε

@πιώ

ΕἴίΙειἔἱἰειΙπ πιω, Βεἔἱἰ Βιιτε1τοτεε εἱυἀἱἱε :Βἰετοτἱειε =ΡιιΙτἱειε Ρι·οωονοπαΗε,

ΙοεεΡΙιο :Ραπο€ο,|ἀἱΙἱἔουΙἱ νἱτο, οοωκώεε1·υιπ οΧεοτἱΡ£ἱοι1εω ὸοἀἱοἱε Α. δα]

Μια: Ιειιἱἐ· Ρι·οοεεεΠ, ι1ιιἱει τ1ιιππωωΙ: :ιιἱηυοτ Βεωοι1ιω]ειε ἀἰοβυε, Ρου

οἱεεΙυε ἀἱεἱ ιιιιἰυεοιιἰυειὶιω Βοτἱε, άεπιιπι στα! ΡειτοΙο ἱι1 οοιιοΙεινο ἱιιἔτεἀἱ,

Μή €ει1ε[1Μιιτ πιειιιυεοτἱΡτι1ω , ω”, ωιεοτἱΒετε.

1Μεται οΡετωιι που ιΙεεἱιιεΒιιιη, ΠΕ όεϊο.8ετεπι οοὸἱοετ11 Ο. Τοπιάεω

όιιοΒιιε Ροε£.:ιιιι1ἱε, ηι1ι1ιτι εκεοτἱΡ1ἱο οοἀἱοἱε Α σε] ίὶπετι1 ευιιιπι οΡΡτο

Ρἰηςυειτετ, και :ιι1εει έσω οοπεεοιπι1ε.

ΒεΒὶἱ (3ι1τειτοτοε, ἱυνωιω πω, οετωπι Βεβι1ετι1ηΕ 1:ιοΕΜ:ιπ1, οοιΙἱοει11 Ο

ἱι:ι ΑΗιεηειεἱ Ιειιιιππιεἱε ΒἰΒΙἱοΙΒεοἑ ε1ἱεω εκἱεϊετε, οΒτἱτιὲεΒειιτςυε εἱΒἱ

τ:011οαΗ Με, φ1ο.ει1ι1ι οι1τοτειπ εκεοτἱβειιἀιιω. ΩοιιἴεεΙἱω Βυἱο οΡετεω

ιπέιν,:ΒαΙ: Ρειαέ1ι1ε. δι1ΒΠε ωστε, ιιιοιιεωπιειἱο επική ποοοοκι:.Ή, Βιππί ΡτοΒἱ-ἔ

Βιιἱϋαβ βρειτε έ:οι1ΒοΗ:11όο ,: αποφ! ὸεἰπιοερε εκΡΙοἱΠιπωιεΙ·~ὶι‹›Ιπτὲοοιιειὰιἱσ

[65ΩΡΙιο Ωειτεἐιεεἱο. Η :: ‹Ψ ως ή: π·.·.Ϊ·=- Μ!! °

Ηε1οίοιιυε ›οοιΠοω. Α, Β, (Σ, ·εοΜο·ειιιψ, Ποπ». ιιονετἱ-ιιι , βίό:·ί.[πήαπί

τεΙἱεΙυἱειε ω. ‹ λ'ει;τοιΦο]]Ποποώ εΠἱει @μάτι ,»0ΕΡ8Ι1600ϊ8ΓΙ1111.. νοΙιιΒιβή

ονεεει·ο ? ΤΙ'08: Β7ΡοΠιεεεε; εΪίἱτιεὅἰ Ροεει1ιπ αλ ὰ: το: 'εαπ Μια.: άοεττιιστρ

εεεε: εειι-ἰιιἔθειΙΙἱέὶ›Ι:ι€επο, αυτ· Ιειιιυεε.ἀἱ5Ρετω απ· τοοοιιἀἱω.τκ» ·.··:εέ

ΜΠήόεευκΨ ετ€ι.ιπιεπω τΙυἱΒι1ε ιιΠεπιΠωτυω Ιι7ΡοΙΙιοευπηΡτειεΔοε€ετἱε

ευψ11εω11. Νέα: νἱΒἰΙω·‹: ἀεεἰπο_, ώτιιωπάο ΡτοΡἱΙἱει ιτιἰΒἱΣ οτἱιπυὶ· οοοειεἰο

στι: Ι'ΒΡθή8ΠόΕίΠΙΠ ΡτεΒοεε ΒεἱΡιιβιἱοειε Ιωιιιευεἰε· ωοπιιππωιΜ.,· εεωΡετ

απο ε.Ροτο,-ϊηιιιι1εώ ετιἱΊιιετιιΙσειΙἱουἱιιε Ρτἱνεπἱ νει ΡτἱπιοὶΡἱε ΙἱΒετεΙἱΙειτοιο

εε Ϊιἱετοτἱειο εὶυἀἱοεἱε τοετἱω·Ιυι·εω εεεε.··." .Έ ·: ζ

;_~ '' ..Ί:-,.°6

Ι ι

β) Η ΑιΙιοπποἰ Ιειιικιυεὶε ΒὶΒΙἱοιΙιεώ ουσια ςιιοιχυο ΙἰΒοΙΙυε Ιοὸἱοὶε άοοιιππωτοτιιω , φππ·ιιω πωἱοτ μι” αει ὶπ

Πωσ ΙιπέΜι. δα! @πιο ὶπὸεκ σει πωιιω εοτἰριιιε, παμε: "ΠΜ θ" εἰ πεεο1Η οιιπι ροπὰεοτἱε, φωε Βοπι. σ: δειο)·

νωε1°Μ. · ' ' ' ' ' '

  



ΜΥ

·δεά ἰΜετἰΙτι, εοηεἰἀετειτο όοει1Μειπετιιω τι1οιηειπο ἱι1 ΕτἰΒι1ε εοἀἰεἱΒὐε

Α, Β, Ο τεοεμοτι1ττι, :παμε εἱπιιιΪ εετοτυπ1 οϊἱ€ἱιιεΙἱιιτπ ἱτι €ει1ετεΠΒιιε

Βεἔτιἱ εΒετΙοΡΒΪΙεεἱἱε εουεετνεϊοτι1113 , Ριεἔἱἱ Ουτεϊοτεε ΡτεειΒεύ ἀἱιπἰι18

εἀἱτἱε=ι1εω που ἀἰΪἴετεηἀεττι ετΒἱΙτετἱ ειππ.

›Απτεςι1εω νετο εΧΡοποιη, Ίι1οωοιὶο εφ, Ρτειεἀἱετούιιω (3ιιτειτοτυπι

εεεει1ευ, εεωάεπι ἱηεττυετειτι, ε τε εεεε εκἱετἰιτιο, .ω εἱιιἔἰΙΙεΙἱω Ρτεε

«Εστω. εοὁἱεεε ἀεεετἱΒει1ι. :Τ · Μ·

Οσάε.τε!.· Ιετιιιειε, ἱιι Βεἔἱἱ ΑΙΙιετιεεἱ ΒἱΒΙἱοΙΙιεεἐ εΧἰετἱ1.

Ηοε εετ νοΙυπιειι ττιεκτιβτετιειεευτυ ίτια/Μίο, τυποι ἴοΙἱε, τιιππετἱε ΒοάιοΜε

εἱΒτιεω,·«εοι;ιτἱτιειιε, Ρτεεἰετ €ιΐειΉι ἰοἱΙἱο «πω. ιιι1Ποε 1ιεΒειιώι ι1ι1διετοε.

Ηεεε Νέο ἴοιἰε εοΜἱὶιειπ ἱτπὶἱοἰε εο!ιιωτιειε οεΙοηυειᾶειιπιΪπε› εοΙιιωτιεε

ΜΜΜ ε] Πε ἱτιεἱ π: Η .- .. _ Νἔ-ω.·;‹.·¦‹; ·›Τ..·°
Ρ 9 (Ι Ρ :· .

: 991365 ΒεἔἱΒιιε Βοπ1ΒατεΙοτυιυ. .ιμ:ε3;:', ::·.ι·;ἔ · · ) ·›:‹:ϋ··ι= ἱ·›ἔΪ ·›:εμἔ·›

,, Βε εοτιει1εΙι1ἀἱι1ε εἱνἱ-ΜΙἰεν Ιειιι1εε.==ίύ , ε· Δ ' .. ε πηἶ;;·!··ε;·›] ἱ·Ϊ·ε

:
·

'

·ν η . _ -· ε ν·- < . .. πι.: σ'
··· .;.¦..!° . .. › › ..ἱ,, Πε ἱιιΙτοἱΕιι £ἱιι=ττεεἱ.·:·μ······..€.,

«η, Πε ;(1οιιιΜΒιιεί Επνειιἱειεω€ὶ..ιιιιε ω ικνιιιυ·οφικιιιδιιοι;ΧΜΠ;· επειδυπαΪε

00'0 ή. ΞΙ' · ->ει'-:) - 2 :Ι '. ' . "!;|'ι-. ·-;.1. ' ¦ϊὶ ;.ἑΔδ

' ,, Με. ἱιοφἱΠὶΒ11ε «πιεσε ω Χινένι·ιι. ετα _ , ν σ . '· τά? Ξ:1.· ἱ:

λἔἔΡοΙἱηιΙιε·ι.ἶ=ἱ:ιεἰΡἱϊ @Με ΡτεείεΙ.ίσπε ξεεπι1επτεϊ :·ἔ 4· παω; :=:τ::·:‹Ϊ5Σ; αἱ

Η' 59·ΙριιιιείαΠ ιιι·βεώσ‹ε5ὲεεΙὶετ1Ιἱεεἱἰἱιετπ···ετ·:Βιιτιοεεωννἱτωτε εεκἶΡιἔὸΒἱΜ0ε

ΙευἀεβἱΙἱι1Μ εἱνἱυπι ε·ι:ιτἱἐΙιιἰε εΒεωοὸετιιἱε 1ει11ΡοτἱΒἱ1εἔιιιαιΙΙἱεεΜι Μιὰ”

πἱὸϋειτἱἱε+ἰτοιὶοτἱΒ1ιε> εε ὸἰνετεετσιη·ιι·εύυω €επει·υπι «ειὶοεεεεἱΒυει·εμἱισὶΏεὡΜ

ιιεεετ οσε εοΙιπι1 :Μ οβ5ετνει1εΙε Μπι Ρτεεἱει τεΙτἱΒυΕιιτε νἐἀιιὐ8°€ήὺε<εἰιἱπὡἔ

ιειι1δε.ΜΠτεί· ΐεΊυἱεὶνἱΜΙΔΜ:εἱιι _.6σιι:εεε$ἱὁιιε .ῇϊἱνἰἔἱεἔἐὸτωἔἱν›Βοι11ωΒε:Ροτι

ΙἱίἱεἱΒι1ε εἰ; ὶπιΡετεἱοτἰΒἶιεῖειεεειἱἱε ‹Ρυἰ›ἱε;]ὶεἔἱιπω‹εΙ;ΡτἱιιινἱΡἰΒυε . ἰιιἀιπΪΙητἱἱΜ

φωτο· . ἱἱι :εοτιὶτεεὶὶβυεωεἴεψωοτυτπιεΜεωέψιιώω εεΙυἱεἱΙἑσμιιἱπιεσὶίδτιἱἱτιυτιι·°ω

ἱυτἱιππι εκεεΡΒοπω1ι σε άεπεψΜυοτεεεέτετυφ ΦειΡώτώΜ «ευ Ιοεοτυπι :εσπ

πετιἱἱειιιιαιημπετοτιιπη;ζιιεττιτιιιει1τοτυϋι Ρεεἱὲ·ετ ·ϋτευΒειτιπι1 εμε νὶ€ετει Βο

εάιιΜι1τ ·ἱιι1εὶπ;ἱΡὲἑἱι1: εἱἐἱἱεμειιἔι εὶνεειιεἰεεεω.ιιτιεἱ. ἰΡεἱιἐιε·γἔετ «όϋπετεοε·π·ΒΘεε

εϋ·›ἩπἱιιεἱΡεε εὶνὶΦεΕεεεεΙ-..εοπιιιὐἱε εἱξ·ἰτιηἱ1όἰ ἀἰνεΡετε ΜἱἱΠἰΙΪιΙΙΒἔ:1ηἱἰ0Ιὶε8

σπτεπίἱ·ετ ιἑαΙΕεῇὶιιἀἱτίἔιἰιιιἄἱπἱΒεφ `ιιΙξ:οιἐἱιιἱωἱειιιιεὶεἱτε ·ἱιι=ΪιιεΒἔεΕτοτι1φ1 Με·

ΙιιπιἰιιἱΒυε ἰι1 ΡοεΕετιπη ειιεεεεεἱνε.ε£ τ1Πιιώο:Πετεὸυεετνεηἱἱιι·.ἱενετἱ1πι αἑόἱεω

επι ωεπι1οήειι11 νεκπιποι·υπ1 Μ εεειιιιιι·ει Ροετετὶωε Ρτοβοτιιιπ Ρι·εάεεεεεετιιω

νἱεΙοτἱοεειε 8£ΙΙΙἰ8ἱἱἰΟΙ1θ5 ετ ἔΙοτἱοεοΜε€ιιιιε1ευόειΙοε·Ρτοεεεειιε' εουερἰοἱει1ε

# με· _ '· ' Α. - _` '_ ε . . _ 'Η · ' ”

:Δε εοι·τι1 ιρεοτιιπι εεηιιειιε νεεΙι€κι ΜΙ κτιεπιπειιειιόεπι ε! ‹-:κ:ιΙΙετιἀεπ11¦1°επ1



Χν

ΡιιΒΙιο:ιιιι ειἴίεοιιιοεὶιιέ ειέιιιιιετιιι·.. ΠΙ; ἴεΙἱιι εὶνἱτεε .φιε που· εεε Ιοεο νει

νοεειΒιιΙο Ιειιιιοε ιιοιιοτεε ἴοι·ε ἐιεεεειιτει άΨτιοεεΠιιι· εεἀειιε ιιι τειιιΕἱε νἱοιοτἱἰε

ειιωἰιιιετει εεό εοιει ΡετΡΒεἱ €ι·ειύειι:ιι ·νἱι·ιιιτε ετ. εοΙΙἱεἱιιιὁὶιιειεἰνἱιιιιι· ‹]ε

οΡΙἱπιε ΡτοΙιε ει που ὸεἔειιετειιιιἱε εοΒοΗε ειιεεεεεἱοιιε εο€ειιωεετ ε! με»

>εεπετειιιε ιιΉειειΕι1ι·.νιιττισΕιε. ετέ Ιειιἀἱε ‹ιε ΒοιιουεειιιΡει· ιιι:ιιιειιιιε ε.ιι€εειΙιιτ.

.Ωω εμε» ΙειτιΡστε; ιιιπιε› ων1ωω [εποε .εἱνεε ὶετιιιειιεεε ·ιιιιείι @Με

ἱιιἱτιιἱεἱ ιιιιιιιέιιιι.8:ι:ιιει·ιε. ιιιτει· ἱΡεοε ει(ιιιιήεειιι ιιτι·οοιει Ι:ιεΗτι Βεεεετιιτιτ

ειιιιιο νωεΠοει 'ασπαιτε ιεεει;ιακκνι κιι1οιΜειιιι νοιιιιιιειι εἰνε τεἔἱεττιιιιι ἱτι

-Ρειιεεἱο εοιιιιιιιιεεά ι;ιειιιιι τΙειιιιω!;ιιιιι εοιπιιιιιιιιιι ἱἔιιἱε:ἱΙειιιιιιει ειιιι οΡετιι

Ρει·νετεοτιιιιι Ιιοιιιἰιιιιιιι` ειπε εΡε· >ἱ·εειιΡει·:ι1ἱοιιὶεὸεεττιικετἱιιἱ. Ρει· εειΡἱ`ειιτεε

τἱπιειιτεε ιιε ειιιιιτι ιιιιἱειιιιι ·νοΪιιιιιειι εἱνε τεἔἱειτιιιιι Ρει·τειιι Ρτεἀἱειοτιιιιι

ἰιιτἱιιιιι εοιιΙἱιιειιε ποσά εοιιιιιιιἱ ι·ειιιειιιει€ ρεεε ειιιεΙιιο ιειιιιἱ1ΙετεΙιιιεειιπ ἱτ

τιι:ιτε!;ιιτ νει ν:ιεΙειτειιιτ ἱπι ειιἱειιει ειιἱ Ρωθ Ρτο Βοιιο ε! ·ιιτἰΙἱΙει£ε εοπιιιιιἱε

εϊειιιιιιιιιι ΗΜ εΡεοἱειιἱιετ ε! Βτιιιεπιιιιι φωτ] ιιΠτε ἱΡειιπι νοιιιιιιετι :Με

τε8·ιε'επι @Με εΕ εκειιιΡΙ:ιτι ι1εβετειι€ ἱτι.;‹ΙιιἱΙιιιε Μπι τειιοι· ἱΡεἱιιε τε€ἱεττἱ

εΙυειιιι οπιιιιει :Πιο Ρτἱνἱιεἔἱει ιιιεϊτιιιιιειι!;ει ει; ιιεἔοεἱει ειιΙ εοιιιιιιιε ΡετιιιιειιΠε

ιιιειιιιι ΡιιΒΙἱεει εετἱΒετειιωτ. ειιΡει· ειιιΒιιε οιιιιιἱΒιιε ἱιηιιἱτειιἀἱε ει ει!. εδ

ίεεωιιι σ:1ι1εειιιΠε ιιοΒἱΙἱε νἱι· Ροτειιετιιε 8ειΙν:ιι€ι1ε ειι1οιιάειιιι (ἔιιὶΠἱεΙιιιἱ Ρετ

εοιιεΠιιιιιι ΗΗΕ ε!εοτιιε ἐΙιιἰ οιιιιιι ειπε ετ εοΠεεἱτιιἀἱιιε :ιο ἀἱΙἱΒειιΗ ειικΗο

:κι οΡετἱε εκεειιήοιιει1ι ιιιτειιτ]ειιε Ρι·ειΠειει (Με νοιιιιιιιιιει εινε τεΒιεττει ιιιΠιι

ΒοιιειιιιΙιτισάε Βἱεἱιειτἀο ιιο!ειι·ιο εετιβειιόει εοιιιιιιἱεἱτιιιιιιιιιι ειιιοτιιιιι εετἱΡιιιιιι

ει.ει€ειιιΡιεΙυιιι Ρετ τιιε ειιετιιιτι ιιοιετἱιιιιι εΕ-όἱνἱεμιιι ἱιι εεε Ιιβι·οε .Μάι

ιιειιἱοιιε σ.Ηεύ Ροι·εΙιεύ εεειιιιόιιιιι (μαι ἱιι Ρτοειιιἰο ἀἱοΙἱ τεἔἱειτἱ Ριετιιιιε

εοιπιιιεΙ:ιιι· Ρτεεεειιε ιιειιιι(ιιιε νοΙιιπιειιεετἱΡΙιιτιι εετ ετ ειιειιιΡΙειιιιιι άε Μάιο

ω' νετιιιιιιι. ω ειιειιιΡιπιιι Ρτιιιιι ι·εἔἱεΙι·ὶ :ειτιιι ειΠιε εἀἀὶἱἱοιιἱβιιε ειπε (ΙιεΕο

ΡοτοἱιεΙο τιΡΡ:ιτιιετιιιιι σόι εσπιιιιιε Ιειιιι1ε Ρετιἱιιετε. ,,

ζ Αοοεσ.ΠΙ ιιεει·ετιιιιι. ειιιιιἱ ιιεει.πι, ιόεβίδ::·ο [ιυ·ίαπι εοΙΗ8ειιόο, δε (με

ει1Ρετἱιιε ιιοε ΙοειιΙἱ ειιιιιιιε:ετ Εεε ἰιιιΡτεεειιτιι εε! Η: Ρι·ειεεειιτι νοΙιιιιιιιιε

Δ.

επι ΡεΒἱιιεπι ι ΠΜ.. ·: › ε .. . .=

δεεΙιιιιιιτιιτ άοειιπιετι1:ι: Ρι·ιιιιιιιικΙυε ἱιιτει· εε εε! ' ΡτἱνἱΙεἔὶιιιιι Ριε.Βιιιιι

Βει·ετι ετιι ε! ΑάειΠιετΠ άειιιιτιι ειιιιιο ιιεεεει.νιιι: α] ἱτι Ιιοε νοιιιιιιιιιε
δ > Ί"

εε!. ἱιιιΡτεεειιιιι ω! Ρει€ιιιοιπι. ε. Α :Ϊ

οοιιιτειετιιε τω» ιιΒΙἱεἱ Μπι . τἱνετἱ ΐει·ιιιιτ ΙειΙιεΠὶοιιἱε επιβεετι Ιἰοιιειιι
Ρ Ί Ρ ο Ρ .

επι πισω τοιιοτεινετετ. Μιιιή Ριειετετε:ι ιιι€ετ [ιοε εοπιιτειτ:Ιιιε ΙιειβειιΜιάεπι

ει:: ειιιοΕοι·ι€ειειιι ΤειΙιεΠἱοιιἱε, (μι, νι€ειιΕπιυε ειιιιιοτιιπι ιισειικυι εΜιι€ιεΜιι
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όεετεύε, ειετιιι1ι εκεοτἱρεἱτ ἱιι βί!υ·ο |ια·ίιιπιό ΑΙἱεΙυἱΒι1ε ειιΜΠει εε! Βόεε

ε! ει1εΙοιίωε. ΤειΒεΠἱοπἱε ΙΡιοΙεπιἀἱτιἱ , ΒἱεΒεττΗ ΗΜ, -οι1ἱ επιτιο Μοε1ιονι

όιιειε εΧείετἱΡτἱὅηεε Βιήι1εεε ΗΒΗ εο111πήεεειε Με!. ΟΙΙ1ΙΙθ8 ίωεε ει1εΕοτἱ

€επεεεΙιιε ΒοΙεηόὶιιἱ άει1εε ειπιτ ἀἰε νἱἔεεἰωε ἰιιιιἱἱ εποε Μεσοι.

(]τεΒι·ο ἰιινειιἰυιιτι1τ Μάρεϊ ἱιι εο‹Ιὶεε ἴοΙἱε εστι εοτἱμει. Ηειε Ιεευτ.ιειε

ΡτοβειΒἱἱἱτει· τεὶἱετειε ΐι1ετι,ιοτ9 εευεἐ ἱι1εετἱΒετι‹Η οΡΡοΝι111ε εΠε άοειιωειιτε.

Εετιιω ωεΧἱωἔι επ, ‹:Ιι1:ιε ο ἴοΙἱο 9.89 εά ἴοΙἱιιτ11 292. ἱιιεΙυἀἱΙυτ.

ΤοΕυικτι νοΙι1ττιειι εοάεω εΒετεετετε ΡετιιΜάο εε!. εεήΡτι1ι11.

Οοσίεατ Β : εΧἱεΙἱΕ Αι18ι1εωε Τειπἱιιοτυι1ι .ἱτι €ει1ετεΠΒι1ε Βε€τιἱ Ταβε

Ιειτἱἱεε.·ιΕεἰ νοΙυπ1ει1 1τιεπιβτω1εεευα1 9 Ικιβετιε 474 ΪοΙἱει.

. νετιιε ιιιιιτιετοι·ιπι1 εὶἔηε1ἱρ Ρεττἰω ενειπιιιἱΙ, Ρετό111 εωεω επ, οευεέι ειΠιιε

τεεειιἱἱοτἱε ειιβεωι1επάειε. . .

νοΙιιωἱτιἱ Ρτεεροιιἰτυιπρτεεἴειτἱο: ,, Ιεπιιιεπι ιιι·Βει11 εΧοεΠεΙπἱεεἰωεω Με”

εεά ευπι νετἱειἱἱοιιἱΒυε εε9ιιειώΒιιε:

1.0 ΡτεεΐειΠο ΠΕι1Ιο τιιωει1Ρειω ω;

,, Ρ1·οεπήυιτ1 Νοτειτἱἱ ΒοΙἱειηιΙἱτιἱ τ]ε ΒἰεΒειτἀο. ,9

2.9 Ιρεε εἱε ΙετωἱηειΙυτ: .

,, Πι1ιω1 εΙυοι·ιππι εει·ἱΡϊι1ιη εϊεισ.ει11ΡΙεϊυτο Ρετ Με (ΜΜΜ: ΝοΕετἱιιΙ11

α1ε νετισο ΜΙ νετΒιιπι στ] εκε:11ΡΙυτι1 (Πού τεΒὶεΙτἱ ειπε ἱΠἱε ειἀἀἱΙἱοπιἱΒι1ε

ιιΠτει (Ηεύ τεἔἱειι·ἱ Ιειιοτειι1 @σε ὸἱετο Ροτειιετο ΒΡΡετσετι1ητ ει] εοπιι111ε

ἱειι1ιιε ΡετΗ11ετε. @αἱ πειιιι1ι1ε ΡοτοΙιεΕυε εο:ιεωετετιε Ίι1οιΙ οΒ νετἱειε ε!

εἱνετεειε εετἱΡτυτεε ετεΙιιε ἀἱνετεε εεἔοεἱοι·ιιτι1 €ει1ετε ἱιι εο όεεετἱΡΙε νο

Ιυπιἱοε (ΗΒεΠε ε! ΙειΠοει1ιτι εεἱ ‹1ι1ε1·εηΙὶΒυε ἱηνευἱτε Ίι1εεπε. εο φωτ]

εεει1ικΙιιιτι ὸἱνετεε1 Ιει11Ροτε ετ νειτἱεε ε! ἀἱνετεεε ωεπετἱειε πιω με Μπι

ΡοὑἱΒιιειεοοτἰιιἔεΒειυτ, ἱιιεττιιιυεπἱἱ άε εοάεπι Ιοεο εΕ ΐειοαι ττεετεπιτἱα ἀε

Βἱωι11 που Ροτι1ετι1ιπ οττΒιιεπι Παμε Ιοειιιι1›εοι·ϊἱτἱ. υτ·αι!ε τεἀἱιιπι εἰ

ὸἱἴἱὶευιἱεε ει Ίυετειπἱυαιειιἱιπἱε ει1ΜενεΕι1τ Ρτεεεπιε νοΙυπιεπι τε€ἱε€ι·ἱ £ω1ι °

εετἱΒἱ. ε! ἀἰνἰτ.Η ἱτι εεκ ΙἱΒτοε Ρετ οττΠηεϊτι εἱε ιΙἱνἱεοε.

Νειι11 Ρτἱιιιυε ΗΒει· εοτιόπετ οπιπήει ΡτἰνἱΙεἔἱε οοτηυι:ιἱ ἱειηι1ε εο1ιοεεεε ἑιβ

ΒεεΙεεἱε Ριοπιεπιει ετ Μ) ΙπΠΡετ€ι1οτἱΒι1ε_Βοπι1ειιιοτι1ω ετ οι11ι1εε Ιειιιόεε ε!

ἱοεΙτιιωειπωιΙε τεβυε›ετ πίεΒοοΠε εΧἱετειπἱβυε ἰι1ἴτε εἱνἱΕειΙειτι ἱειηυε.·

Ξεοιιικ1ιιε Πβετ οοι1ύτιεΙ ίωεΙΗΜεε. ίει1άει. ΙειικΙοε. ‹:οιινετιΙἱ‹›πι‹:ε.Δ μπώ.

εωΡύοι1εε Βοιιιἱοιπιο. ἱυτἰειΙἱειἰοτιε1τι 1εττετιιιι1. εεεττοτυπι εἰ Ιοεοτυπ1 εΕ

οπιπιἱε ἱιιεΙτυπιειιἱε. εοιπἰιιειιἰἰε όε ι·εΒιιε ετ ΔεΒοοἱἱε ΡετΙἰιιεκιΙἱΒι1ε ει] Ξεσ

ιιιιπιιε-ἱετιιιε-ἱτι Βἱρετἱε οτἱεηΙἱε ἱιι ιΙἱεΖι·ἱεΙυ ἱειιιιιε νωθιω ει εἱνἰωτε ἱειιιι1ε

ΠδίΙΠθ εοτνιιτι1.



Ή”

Έοττἰιιε›ιιειωεΙω ΗΜ· οοιπἱἰιοτ οοιινωΗοπεε ΡτἱνἱΪοἔἱε μου: ε; ὶωττιι·

πιειπει οοι1Ποεούει (Π: οι1πήΒι1ε ιιεἔοοἱἱε οσωι1τή ἱἱιπιἱε·Ρει·ἰἱι1οτιἱἱβἶιε«σο

ΙΒΒι·Δω Ηπα· ἱΡειιω ορωσι1ο οι· ι·εΒειε ΡιᾶτιοἰΡεέιεΙ Βετσοοε!οστώτεε φτο

νἱποΜε ἱιιευιειε οἰνἱΙει1εε οοπ1ι11ι1ώει εἰ Βοι;τήι1οε τΙο ΜΟΒ ΒΜεΙοτιάβυσέΜπευε

οτἱειπἰε Ρεποε εκτπ·ε 'ὸἱεττἰο-τιιιιι Μπακ: ο ·«έσπνο ΒιιΠι·ε ·Ι18(Ι.ΠξΔ'ῇΙΙΙΡΒΙἘἱΠΠΙ

Βοώπωυπι οι Ρεττεε1ωι1ειηπτἰποε. › ?

(2ι1επτυε Μπα· οοιπἱιιετ οιτιπιἱει ἱιιεττυπιεηω οοπνοηΙἱὸιιεε ΠάοΙΜιωφ ΐεπόει

Ιειι1όεε ετ οοιινευΙἱουεε ιιεΒούει ειΙ‹]ιιε Μπι Ρει·ΙΜευτεερι ›Ρφιτ'ιἱ11ειιΙἱο

οοπιιιιιὶ Μουσε ιιΒἱἱἱΒε£άιιΙτι~εΒ.ἱιι€ι1ω ι1ετειιε ἰοπτιΒειτόἱεω τεπτἱιι ἀἱεττἱοτιι

ἱειιιιιε (Ιιιειω ωεται τἱἱατἱωιμω [ή

οιιἱιπιιε Μια οσπτἰηεωοωιιἰο ἐηείιήιιππωιω οοιινειπἱοποε Ρίκω ΠάοιΠειτοε

ΐευάει Ιειικ1εε Μ; (με ΗΒΗ οεἔοτἱε επεΙυε ἱιπει ΡετΙἱτιουΙεε ετ ΡεττἱυευΙἱε

οοιιιι1ώ ὶειιιιε :ἱι1 τἱΡετἱο οοοἱἀειι1ἱε ἱιιΪι·ο ἀἰεττἱοτιιω ἱειιιἰιο ει οἱιιἰΙειΙο Μπα:

ιιεαπε ΜοηεοΕυω. . € .ζ _. .η

δεκτιιε οι ιιΠἱωιιε Μπι· οοιπἰιιε1 ΡτἱνἰΙοἔἱει ρεστα ετ ἰιιε1ττιιιιεο·ΙΔ.ςοπ€ἱι.ε.. _. . .

οωιιἱΒυει1οἔοοἱἱεήοοτιιι1ώ ἱειηυοΡετΙἱτιετιτἱΒιιε οοΙεΒτΔΙωἰοτοτ εσύιυιι6Ήιουε

ε! 1>ο€οε ΡτἱποἱΡεα ΒειτώιοεῳοοωἱΜ Ρτονἱιιοἱω ἰιιευΙειε ,ςἱνὶ1ει1εε4ο6ιιιιιιιἱο

'ετ Βοιτιἱτιεε.ὸε Μιαἰε εκἱεἰειιτἱβὶ18 νοι:ειιε οοοἱὸευωἱεε Ρετ€εε επειτα ὸἱεωἱοτιιιη

Μισο ει ΜουειοΒο ιιΙΒΜ;:9, | · . . . ;;·›:~ -ἑ.

(ΜΜΜ [Μαιο ςιιπότἰιτἔεἱιια οι εΙυὶιιῳιεἔἰιιω ΐοϋεπ οοιιεο·ι·ἰΡω ειιιι1

ι·έωόσω :Μάιο ΒοΙειπἀἱιιὶωςιειἰΈι·οπιιοπιτετ Βόεπι ΡτοΡτἱειιιι πιο ·ειιισιοι·ἰτιι

Ιειπ·ὸοοιιιι1οπ1ἱε εὸἀἰ1,·7ιεππϋτϊιἱρτξιωζιΒεκπ πἱἔεεἰτιωπι.ἱυπἱἱ5 :πωπω και. ›

δεηιωιπιπ φήικ1ι1ε ἴοΙἱει οιιι11 ¦εοιιιιἰε.ἶ·5Τει·οειιΙεοε .υπόενδαπαΐε·οεπετα

ΐοΕειθ φιειεί άοουωοαΜ77σηιιο @άσοι Ιἱοεἱετἰοτε :οοιι1ἰηετιμ όἱνεἰἐειε :αἱΡεΒτο

πωπω. ΕΑ τ1οοι1πιειιω· ἔέυιιπὶθ. ίὶἀοω::σι:ωι1οτοι·ἱωωω ησπἐειπιΡἱἱρεἔΡιοἱειἑι-ἐ

Φιή., :κατά1ΔΙἱοΦΗωΟἶΪΔΒΒΙΪἱϋ1Μα,πηέφ1ε 3ήνεώυιι€υτ ‹ἱπι .. οοι1ξΦώ

'δΊ

οοιιτἰιιετ, Ιἰοετἐἶἀἱπεπο ίοι·άιτιοιύ= ¦ἔετπ;··οιτιυἰει ι]οουππωπε ω!ρκωω .ε!υπε

ὰἱιι€ει1ιἱε εϊ_`ιΙι.ιἰιὶεΙι18ἔειιἱε. οοβΜωΒ οοπ:Ρτε!ιοηεετ ἴοἱἰἰε. ἱ;τε·›ι.ι ω Ϊ Μ

ηθοάε.τδ : ἰπἐἱὶο€ἱἰεΙεπυἐι1εἰε λ1Βἑτιεεἱ Βἰβὶἰοτἱιεοά ε:έϊίεΙ. ΡΗ .ΡτἰπιΒ

Βιοἱε ,: ἱιιωτἰΡ1ἱοι1ἱε ὶτιετω· μ·Βοσ ΒεΒεΓεςτἰΡΙἰ ο τεοετιωωπο·ι$η ξ:ε· εαπ ω.:

Οο1>ιμ ι.ιΒιιι·εια:ρποι ΜΜΜ Ιϋπισπ Βι;ιι>0Βωεκ.μπΒ κα: ειοπο.:ι;.:·-·›·-=.; .

Τετοεπτει οοτοἔἱιπει ι11εωβτευοοεε οοιιιΡΙοοτἰωι· ἴοΙἱε. : ·) ι

νεπἱει ω! αοτἱΡ£ιιτει,ωο€.:ἱὸ·~ίὶ110ω:ἀοοἱπιἱ φήιιΠ νει ΜΒ ἀεεοἱπιἱ 80Χἱἱ

ωοιι|ἱ ἰιιἱΙἰυιι:ι ρειἶτὶιιεμ·.ἱ · > ~ έ.

. Ιιι νοΙιπιιἰιιἱε ΡτἱὶιοἱΡἱο Μπι πώ. ἴοΠει πιιιτικήε που ιή8πιπιμ (μπε,

5



ΧΚ!!!

4ιἱ€ταεἔειφτειὸἱοτιμπ <Βατοἐι.ἔ;ιτἱἱ ΑὁεΙΒοττἱςιιο‹ Βεἔιιω ΡτἱνἰΙοΒἰιιω, τυΒτἱοειιὶὶ

οοωβεβΕυπά.πάτ·εζο ἰιιοεὶΡἱὲιιτοω-: > _ Δ ~ .ἱ.-€··

ω”, ΜΒΜ ωΒβτί Ρτὶωἱ.:-/ἰτιἐ εΙιζιοἴ_οοιιτἱκιοιι€υτ εοτἱΡΙυτο όεε ·Ϊεο€ὶε οΕ·επίεδ·

ε”‹ἔ0ἱἱἱ8 ‹ἰἰιὶ£ι:ει #οἱνὶω€οι1ι. Α -:ΐ 9·

ω ω·Ιξ0ωΡι·ἐνὶΙεἔἱἱε~¦ΙΙι1ΡοτἱειΙἱΒι1ε Πι [Μαιο εστω ἱιι κι, ἰιιωινιμ Ξ··

,, ΕιτιΡΗο Ροοἱε ιπιἱυε τοι·τε άε ετουΒι1ε·ιΙεραΙΜε ει! 5αεε·οκοτοεαΜΜε

ιΒώτΠ 0ΡΒΜΞ.ΒΒΙἰ8ἱ8ΠΚ1ἰωἐΠξ ΡτἱΙΙ141- · . · · . - · · .·1.πρ

::ῷ5=,5·ΒΙ1ιΡΉἰο:ΡειΙειΦἱἰ .οΕ0υ·.=‹ Ψ ·, · Ο . 1 - ·. - .· ·--Β·:.:ἔ

:Η ΑΒ'Βυἱἰιεοε·π·ιιβιτἱοεο?Ρτοἔτεεειι ]Μι1εμηυοό όοοιπ11οιιω ἱπ-:ἔνόὶιιππἱιιο

εΧεοτἰΡω Π] εε:Ρτεπι Μποε Ρετ πιειἱοτὶεπι ἀἱεΡοεἰΙει Ϊυοτἱιπ. =:-·:. .: ·Ξ

Μεἀἰος Π:: ;ἱὶ›!ἱο«,ι:‹›τεο£οωετ .ΡτἱνἱΙεἔἰιιιπ έι::ιιἰ Μ:οοινι·ιι·, Μω1]11.8€5Ιψι

'ιΡθΙΐᾶἱΟϊἰΒ.ἰ 1-· χ· 4 . _..;"··~;. . - μ . ~ ; ξ. ι

·,.··Ροεττειἱιιἱω··νοΙι1ωἰιιἰε,άοουωσπτυπ:.Ρεπίσε6 :Μ εμπιιιιιι Μοι:οιικιιν, ετ

ἱπεοτἱΒἱΙυι· :

. . ”.ΡΕΟΙΣΟΘ8·ΏΪΟτ›ἱΩΓΙΙΙΪΙΙ5.ε ειΡΡεΗιιε ·€;ῇωΚὶο:ιἀμ0ὶοι1ἰε ΟΒἱἰ. ,, -. [Μάθε. ΐουΕ π8ιΙΒ50Ι°ἰΡἰὶ0ΠΒ8 .ἶΓοἐΪὺεΙΙἱοὐικη,- ;‹Ιιιἱἔ και τοΒοτεινετιιηΙ: ΒσεΙοο

ει1ιο1οώωίεεφ16 ;· .ΡοεΛκἐτἰοτἱεε ( ἄωπτι€›·ε=Ηἱαωοἔ ωτοαιοΙιιι:ιευκΜ πι. Ριι1;:λ·ιηι1ε ·5ἐ+εἱιι1

Ι1Β00111 «ὸΒιεοτἱΡΕἱοιιιοιετιΞ σεεε.6δοά,γ οοι1εωστΜ:Έη$1ιιιἰἱ0εἱεεἱἀ1ιἑ €έ11Γ2%μ·ςΙΙδώ

ΒεεΡυΒΙἱοει ειἀΙιἱΒιιἱΙ ἱιι οοιιεετνε1ἱοι1εω £ίδι·ί [ιυ·ίιυπ 9 :ιτΜΙΜπιιυτ9 ει!

εοτἰΡτιιιπ ἶιιἱεεο› Ρετπτὶἰεειιπἑεμἴοτεἱτομ οτἰειιι1€ιἱυἑ8ιιμΒοπιπιιπήε. Η η :- ?

-«·0ιιει·:άο ι:ειυεέι,.ΒοοΕ ωειιιυεοτἱΡωιιΞ·ΛΜ‹ἐεἔ_ειυόΕοἰἔἱ€8ΙΘεεΙιιε .Ιε8ειΙοε·.οσόέ

σου; Α Μ:..Β :ίση 1ω1»ωι;,- ιιοΒἰε Εσωει1ψΡευέτιωι1ω εετ , ίΡειιιιι. ἐ:οι·εω

ΗἱεΕοτἱἐι··ιιοιιτι11ἱπιι1ε 00ΕΔΡΙ30Ι38'Ι°ἱά.ἱαε.£›ε.Ϊ ωεω <5:τ:Ι μη,... Δ; ··· .μέ

·›·ι·Ρηιιι:ει ειὸὸειΜωἀεωἀωπιυευτἱε›ἔνοΙωἰρ ΑΜΒ ·εορετούε, φαω ἰιι ἔευοτειἔ#

ΗΒυε›ΔΒο€ἱἱἰ!εοΒαιῶοΡὶι7ἱειοἰἱε..οοιιεετνειι1ΙιιτζΪ ΜΔκὶι:Ρ εοτιιπι Ρει·ἔ , .ιιη;ιοΙο

έω;Ει1πε οσώπω εοὐτεΙοΜΒιἑἱΡυΒΙἱοε@ ΙΒΠΠΒΙΙΒἱΒΝἙὲΒΠΙΒἙἰΟ. Ρωἱεἱοε ροποοεεε

Μωβ ειὲΙιιἱὶΙῇηο; ειιιιοπιιυοοαν,. Αιι€ι1επεκιι ΠΪειυι·ἰι1οτι1ωμ,Βοοιιπιειι€εωειιητ

ἱιι ἴοΙἱἱε ιιιοωΒπεὐωοεἰε, ηιιοτυπι πιειἑιἱπιπΡετὰἰοτἱ€ἰιιωἰε.ιΩιιοοὸεωεριἱΜ

@Μωβ ΜΙ εΙὶὲ·›Ιἱιι€ιιἐ κάμει , ·Ιεὶἱτιἐ ν€τεἱοτιΜ εκ1ξρι:1εϊ ;· 9υάοόειω·ωϊΕτο

ειπιτ εΧεοτἱΡτἱοπεε ·ωπιτιιτο, .ι·ειΙεις3 ·‹:Ιυἱἀεπῖω ε! ω)ϊυου01ιαο; οοι1ιηιΠα εεαιιἱοτἱε

ΙεπιΡοτἱε,·ίὶὸο›·€ειο1οιι εειυο€οτἱΙεΙιηι1ε ωυιΜΒο.τ.Ωυυοω. Ρτοτειιε·πισήώεω

ΒάιιοΜπι ωετεηΙ. ..ΕΜ ·· ·.ίζι:·: ..ω ·›:. ·ιι:;·ιώε=_.·ε.ε · ΑΠ

ἱ3.=7[ιιι11νεἱ·σ›ἔτι1ἱἱιὶ ικεεωΕ,. ίπ Βειο ἀεἩοὸἱ£ἱοι1ω βτενἱτειπ Μβοι1εω τιπωωιι.

Νο απο ετεπἱω ἱιι ΡεΙει€ιιπι ηἱπιἱε νειετιιι1ι ἱιιἔιιηὅἱτηεω., ΔΕ ἱι1ἱ$ἱο

 

ςεοπωιιἱυἱ εἀἱ€ὶοιή ἀοοιιπιειποτιιιτι›;‹.¦ςυειε›=ἱτιἱωΙιὲΒυε βίδΝ; [ιιπἰωπι νοΙιιπιἱ



μια .

οΗθοε. Βοοο,. οοἱο,ἱΠο ἀἱεἱιιοοΙο , οο οιιἰοο8 οεέσ οοΡοι· ΙσοοοΒοτ, Με

ἱϊ1ὶεοοοοίο. .ΕΑ μέ' . .. ἱ
€.#

.
,

ο

οἱἱἱξοοιο···οοοτοἀἱοἱσοοοι οοσοιοοοϊστοοι ΡΙοιοοιοΐο οοσοοε, οσοοοΒο

οτἰοι;ο ἱο ττἱοοε οσἀἱοἰΒιιε ἰονοοἱοοτοι·, οοτονἱ οτ οο ἱο1οι· 8ο“εο σσοιΡο

ΡοτοοΕοτ,οΙοοο 'οοἱοοοοἱοεοιτο ἱοἀἱσοτοτοι· ίσιο. Έπος Μο. 2

ο=πνἰἀοἱσἰε,ἱ-·Ιοοοτσιἔ, ἱιιιΙο οοσο ω! εοροτἰσιο άοοοοσ οοειτ.ΙσεοοοΙο οπο

ΡοποηεΡοοΕοι, ,οσοἱοο8 Α. ο1 Β ·ΐοτο εοοιΡοτ οσοσιο ἀσσοιοοοΙο:.οσοΙἰοοι·ο·,

οστοοαοοοωΡοοοο. ·οοοοοοτο οοοἱοοτο, Θ, οπο οοτ Ροετοτἱοτἱω νσΙοιοἱοἱΔ

οκεστἱΡΙἱσ, οτ ἱιΙοσ ο:ιοΧἱοιεὶ [Μοτο οσΙοΡΙοο€ἱΙοτ οσοοοιοοΙο Ραπ οοοοι:ο

οι·:σσο,. . ‹;Ιώ «επί οοο ‹οοο·Ισι·ἰΙο£ἰε£Ιοο .ΒοΙοοἀἱοἱ 'οοοοε.

(οἩσοποΗοοοπο :οσοοίοοο5στοοι τοοοποο εοοτ 1ιἰΔοω ' οο£σ€τοΡοειο Ιο.οι·οο

ΡοΒΙἱσοο ἱο·εἶἔοοοιῇοΪἱΒοε :›ΒέοΒοἱ ἱἔοειτἱοΡοάἱοοὶἱ8ωἱἱο. ,οεοε ποιοι ·, τοοομ1·

τοοοἱ οοοεεὶ, οοεοοο οοτοΙοΙἱ. Τ . :ή

Νο σοιιο·,...εΙοοο ἱοιο Ροτἔτονο οοϊ. , οἰποἰε ΡοσάιισοτοΕοι· , απ» εσιιιτο ,

εΙοοο εοοεο οσο οοο8τοτοο1, οκεοτἰΡΙἱσοοε οοοοοειιἱ. ()οοο οσο Μο το εΙοοο1

ἔτοοιιοοΙἱοἐ οοΙοο οτΙοἔτοΡοἱεὶ οἱεοτοΡοτοοι, οοε σο1ἱεἱ.

ΒἰεΡσεοἱ οσσοτοοοΕρ εοοοοοοιο στοἱοοτο οοτσιισιοἔἱοοο1, Ρτοοτοἱεεἱε οοἱ

σοἱοοο, οοο1οτσ, Βτονἱοτἱο, οἱο (οπο, ίσοϊο. Ωσρἱσεἱ ἱοιΙἱοο5 εοΡΡΙοοϊ

οοΐοστοἱ , Ποσο Ρτοοοοι·ο ΡσΙοεΕ οοτσοσΙσἔἱοο5 οποσ.

· Ηοο Ρτἱιοοοι νσιοτοοο οσούοοτ »απο οσοοιοοοΙο: οστοπο νοἱοεΙἰεεἱΙοοοώ

ιΙοτοπο ω: οοοσ οοσοοονιιι, τοοοοΗεεἱοιοιο άο1οιο οετ οοοσ οσοοΧΧΧ.

8οοοοοε νσΙοιοοο, οσάοιο εοΒ στοἱοο, τοΠοοο 1τἱοιο οο(Ποοπο οσο1ΡΙο

οΕοΕοι· όσοοο1οο1ο.

ΒΧ οοσοτοοοοε οΙἰοοο, οοοο οοἰο νἱοοβἱε, οπο νοτἱἱε ἰο σΡοτἱΒοε εο

ΡοτοΙἱτο ἱτοΡτοεεο ίοοτο, νοι ἱο Ρτἱοισ νσΙοο1ἱοο 67ιαΜαπιτο πιοπιαπ.

οὐ!. ρα!τ·ίαο.

ΑΝοιοοο οΒο οσο όοβοοκο , οοἱο τιιτεοιο οει ἱιοΡτἱτοοτοο1:

1.0 [Π Ρτοο σοοΠε ποιού ἱιοΒοτοοΙ στοοοο;ι οοσοκοοοΕστοπο εοτἱοοι ,

οοειο τΙο Είσοσ [κήποι οοοοο εοΡοτεὶοΙ. 4

ο." Εσ τΙοσο ἱΠἱε, ιΙοἱ οει ἰοιο οόἱοοτοο!, οσο Μι οοοιΡοτοΗσοἱε οΗὶ

οἱοοἀοο ίοοοΝοε: οτ οἰοο 1οἱοοε Ρτοοοἱεο οιἱοοεοοο οοΠε οεΕ οοι·οιο οποσ.

Ιο οΠοτσ νοΙοτοἱοο, οἱ ἶστΙοεεἱε οοοιο ἱο οΙἱσ οποσ, -εοΡοτοΙἱοι ἱοεΙοτ

οΡΡοοἀἱοἱε, ιοεοιἱιοἱ ποσιοοοο οοσοο1οοΙο οαΜοοϊοτ, οικω ἱο ἔοοοτοΙἰΒιιε

τοἔοἱ οοοττοΡογιοοἱἱε οΧοετοοϊ. Βο μοι· στὁὶοοοι σοτσιισΙσ€ἱοοοι, ιού οἱ

εΙστἱοἱε ε€ο‹Ιἱἰε εσΙοε οσοἔτιιἱΙ;, ἱοεΙτιιοοοιτ.
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ΐ:ΜεσσιιισσιοιισΜ σει: σεειισ εσιιιισιισινι

ΙΙΙΙΙΙΑΝΤΙΙ δθΙΙΙΒ'ΙΆ'ΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΑ δΤΙΙΙΙΙΙδ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΡΑΤΙΙΙΑΙΙ ΡΙΙΙΙΙΙθΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙδ ΙΝδ'Ι'Ι'ΙΙΙ'Ι'ιΙ

με · .ιι ιό.)

4.3 .

 

1

ΕΙΙΙΙΝ(ΙΙΙΙΙδ 'ΙΟΝ Ι. ( (ΙσειΜειι·ιιισ ).

ΠΙιει·Ισε σε εσιιο σου. εισ ιιιιιιιιιιι ιιιεει.ιιιιιιιιιι.

ΒΒΕΝΙΙΙΙΙΙδ 'Ι'θΙΙΙΙ ΙΙ. ( Εεσεε Πιισίείρα!ε.9 ).
!

δωσει εε ρι·ινΙΙεεισ Πινιιιιιιε δεειιεισε. δωστε ετ ρι·ινΙΙεσέΙσ ΠινιΙειΙε 'Γιιιιι·ιιιεσεΙε.

διειστε ει ριἰνἱΙεἔἰε ΠἰνἰισιΙε Ασσσετεε Ρισειοι·ιεε. διετστε δοεἱεισιιε Βεσιι θεοι·ειΙΙ ροριιΙΙ ΙΙΙιει·ιειιεΙε.

δωσει ει ρι·ΙνιΙεσΙσ Πινιτειιε ΝΙειεε. διεισιε ΠοιιισιιΙε ΠεεεΙΙε.

δωσει ()οσειιΙσιιιε ΙειισειιεΙε σιιιιἱ ιιειιι.ιι. δωσει Πινιτειιε Ισροι·εσισε.

Ιιιιροεἱεἱο ΟΙΙιεΙΙ θεισιἰεε. διειστε ΠΙνισιιιε ΙΙΙοιιιιεεεΙει·ΙΙ.'ι ··

ΒΙΕΝΙΙΙΙΒδ 'Ι'ΟΙΙΙΙ ΙΙΙ. ( δει·έριοπιιτι Η.

Αιιεἱειιιιεε ()Ιιι·οιιισσεε σε δενογε. Νεσνἰεισε σεε Με συν Ισεσσ°ειι Ι°ειι ιιιιιιιιιιιικ

?τεΒισειιιε σε Ισ ΠΙιι·οσΙσιιε σσ Ποιιιιε ΒοσΒε ρει σε ισεεειι·ε ΡΙει·ι·ε σε ΒειιιΙιει·ι δεἱἔιιειιι· σε Ισ

Ρει·ι·ιιιει Ι)ιι-Ριιι. ι (Στοά Ρι·εεισειιι σεε Ποι1ιριεε σε δενογε. Ανεε

ΙΙΙιτοσιεσ Βιιιισε δεΙισσσἱεε. σιι σιεεοσι·ε 8οισσιεΙι·ε σιι ειιεεεε σσ δἰεἔε Με

Βιιι·οιιΙεσ ΑΙιΙιετιιιε ΑΙιεεοσισΙιεε. εσ-σενειιι σσ ΙΙΙισιεεσ ει σε σε Νιεε ρω·

ΙΙΙιτοσιεσ ΙσνειιεΙΙε σε Αεσσιιιο σε ειιιιο Μεσα” Ει·ειιεοιε Βογ σε ΙΙι·ιιιιεε ει ρω· Ιε 'Ι'στε Βετ

ιιεσσε :ισ ειισσι1ι ιιιιιιιν. Ιιει·οεεε σε Ι”ιιιι ιιιιιιιι.ιιι.

ΠοισΙσιεΙ ΜεεΙιειιει ΜεσΙοΙειιειιεἰ5 Ισριισισεε ΙιΙστο- ΙΙΙσιοι·Ιεο Ι)Ιεεοι·εσ σι θισεερρε (ῖεσιΙιἱειιο σε δι

ι·ἰειιε Νονεισ Πσεσισ δεΙιεσσἱεε. €ιιοι·ι ΙΙΙ Βσσιει ισ _ δει·ειιιεεισιο ΓΙΙΙρρο Εισε

ΙΙεισοιιιεε εστ Ιε νιε σε (ΙΙιιιι·Ιεε Πει: σε δεινογε ιιιιεΙε σι δενοἰσ Ρι·ειιειρε σΙ ΡΙεισοιιιε.

ΕΙιΒΝΟΙΙΙΙδ 'Ι'θΙΙΙ ΙΙΙ. (δει·όριοι·ωσι Η ).

διει·Ισ σεΙΙε ΑΙρΙ ΜειΙΙΙΙισε σι ΡΙειι·ο ΒιοΙΙι·εσο, ΙΙΙΙιι·ι ιιιινι.

ΒΙΙΙΒΝΙΙΙΙΙΙδ 'ΓθΙΙΙΙ ν. ( δει·έριοι·ισσ Π!).

ΙΙι·σσισειιιε ΠΙιι·οσιεσε Αιιιισσειε Πινιτειιε Ρεσοιιεε., Βεσιι ΙΙεΙστεσι ΝονεΙἱεΙειιειε ΑΙιΙισσε ΙΙΙιε.

εκ ΠοσΙεε Με. Βειἰοιισι·Ισιιι Τειιιροι·σισ ΙιιοοΙ›ι ΝεειοΙοεισιιι ΡιΙοι·ειιιε διιιιειΙ Αιισι·εσε 'ΓεστΙσειιεΙε,

Βει·ει·σειιει Πιιιιεειἱε. εισ ΙΙσεισ ΙΙοσιειε ΒΙΙιΙΙοιΙιεεεε Ρι·Ιοι·σισε εισε

(ΙΙιι·οσιεοιι ΝονσΙιειειιεε. . σειιι σε ΙΣιι€ειιιο Ι)ε-ΙιενΙο οΙἱισ ειιειιιρΙσιι.

κωιιιωσδ_ Νεει·οΙοεΙσισ ΪΙΙοιιεεΙει·ΙΙ › διιιιεΙοι·ιιιιι δοΙστοι·ιε, Ασ



νοοιοι·!ε οι Οοπιν!! Τοο!!ποπε!ε οι! Μοτο Βο

π!ο!ε Β!!ι!!οι!ιοοιιο Ρι!οτοιιιε δπποπ Αοπτοπο Τοπ

τ!ποοε!ε επι Εποοο!ο !)ο-!ιον!ο ο!πο οκοιοο!οι!.

Βοοο!! !ο!ιιιπο!ε Όοπ!οεεοι·!ε Ατο!ι!ορ!εοοο! Βονοο

ποι!ε !Βοο!οε!!ιο !!πο οκ Εππον!οο !!!πιιιτοτ!ο π.

!. θ. Τοιο. ι. Ροκ!. π. Πιο. πι.

!.!!ιο!!πε Νειι·πιι!οο!ε εοπ Ε!ιι·οο!οοο Ποοοο!ι!! Βιιοο!.!

!!!!ο!ιοο!!ε πο ί!!πεει Ν!οο!ο! π. δ. Ρ. πιεεπ

οκοπιιπιο οι! !!ποιο ΜΒ. οπο. ο!πιπποο! εοο

οπ!! κι!. ἱπ π. Τοπτ!ποοε!ε Αππιο Ατο!ιππο πε

εοι·νει!!. ποο ποπ οι νοι!οπικο !οοι!οοιπο ειιππο

επορ!οιοοο!οι·πιο . οκ !ιποιοοοιο Βιι!ιιε!οπο ο

Μο!ι!!!οο!ο !ο Τ. π! οπο. Ο. 8. Β. νιι!ποιο οι

οι! νιιι!οοποο Β!!›!!οι!ιοοοο Αι·ο!ιοιγρο πιοιτο!ιι·ο

οποοο οοποοειοι·ποι ι·οεπιπιπιπιο.

νοποιο!ι!!!ε Βοοοπ!οι! Ω!πεοπε!ε πιο!. ν!... Αιιοιοι·ο

!!!!!!!ο!ιοο !!!οποο!ιο ο!πε π!εο!ρπ!ο. Εκ ειο!!ε δειπ

οιοι·ποι θι·π!π!ε δ. Βοποπ!οι! ο Ι.ιιοο !ΤΑο!ιοι·γ

θοοοι·οο;οι!οο!ε Μπα! Μπι!!! Μοποο!ιο ρτ!πιπιο

οο!!οο!!ε. ποἱο ο !ο!ιιιοπο !!!π!ι!!!οπ οι ΤΙιοοπο

:πιο Βιι!πιιι·τ ο!ιιεποιο Ποπέιι·οοπτ!οο!ε !!!πεπο!!ε,

οπ!!!εππο !π Τοιο. ν!. Ρ. π. ω!. θθθ. οκιι·ποιο.

Βιιπιιοπτ!πο Βοπειππ!!οποε !!!οποε!οτ!! Βοοπιο !!!οι·ἱοο

πο Απποποοι!ει, οκ Αροοιιορ!ιο εοοοπ!! κι!. πιιοπ

οεεοι·νο!πι· !π Β!!ι!!ο!!ιοοει Α!ο!ε!! Π!!›ι·οι·!!. ο

Νοοι·ο!οο!πιο !!!οποειοι·!! Βοποιο !!οι·πιο π. Αποπ

ποο!!ει. οκ Απιοοι·ειρ!ιο, πποπ οεεοινο!πι· !π Β!

!ι!!ο!!ιοοο Λ!ο!ε!! ί!!!ιτοτ!!.

Ειποιοοοιιιιο !!!πτ!γι·ο!οο!! Εοο!οεπιο Βοοι! Ενπε!!

θοεπ!οοε!ε. Εκ Αροοι·ορ!ιο 8ειοοπ!! κνπι. π.

οοι·οο!ο πιο Ποι·ποιο Πιιεοο! !. Π. Π. ο!! ί!ποπι

Απτοοι·ειρ!ι! οκοιορ!ιιιο, πο!!εππο !!!πειι·οιο.

Νοοτο!οο!οπι !πε!Βο!ε Οο!!οο!! οποοο!οοπιιο Βοο

οιοι·πιο Ρο!!! οι πιο! Αποπεπιο Ριποιοι·πιο, οκ

Απ!οἔι·ειρ!ιο, πιιοπ οεεοινοιπι· !ο Το!ιπ!οτ!ο Πο!

!ο.8!! ο!πεποιο. ποεοτ!ρε!! Απτοο!πε ω 8. Τ. Β.

δο!οοιο ο !!!ιτο Αππ!νοι·επτ!οι·πιο . Βο!οο!οι·!οι·ποι.

!!!ο!!!πιοπι οι !!!!εεοι·πιο Ποονοπτιιο!!πιο Βοο!ο

ε!οο Βιιι!ιοπτιι!!ε ΑπΒιιειιιοοο, ο ιοεε. Μοιο!ιπιποο.

ποιοι!. !π πι!. οπο! !372. !)οεο!!ρεπ Αοιοοπιε

οι! ε. ι. π.

Μοι·ιγι·ο!οο!ιιοι θι·ειοοο-Αποπετοοπιο Βοο!οεπιο δοποι!

!!!ππτ!ο!! Πο Βι·ιιεεοπ πι νει!!ο ί!!ιιι!!οοπ πρππ

Αποπεπιοοε , ειιοοπ!! κ.. νο! κι. ει!! !!ποιο Απ

ιοΒιορ!ι!. οποπ :ιεεοι·νοιπτ πι Τει!ιπ!ειι!ο οπωσ

ποιο νοποιοοπ! Χοποποο!ι!! δειοι·ειο Βο!!Β!οο!ε

οι θιπ!ο!ε !!!!!!!ει!!ε $οποιοτποι Μοπιπ!! οι Βο

πιιι·! Π!ν!!ει!!ε Αποπεπιο, ποεο!!ρεπ Αοτοο!πε πιο!

8. Τ. Β.

Κο!οπποι·!πιο ΑιιΒιιεπιππιο . οπ !!ποοι Απιοο;τορ!ι!

εποοιι!! κι!. !ιιο!!ποπ!!ε νο! κο!. !ποποτ!ε , πο

εοιπιεπ Απιοο!πε πιο! 8. Τ. Β. . πποπ οποτ

νιιιπι· πι Το!ιπΙοτ!ο Βοο!οεπιο πιο! ορππ δει

!οεεοε.

Εκποοιπε Αοπ!νοι·εοι·!οι·ποι . Βο!οοιοι·!οι·ποι . πο!

!!ειτπιο ο! !!!!εειιι·ποι Ποπνοπιπο!!ποι πο!! εο!!

ποιοι πι Βοο!οεπι Ποι!ιοπιο!! Π!ν!ιο!!ε Αποιιετοο

Ρτοοιοι·!ιιο οπ Μοτο Λροοι·ορ!ι! εποοπ!! μη!.

πποπ οεεοτνειιιιτ πι Το!ιιι!οτ!ο Ποποο!οοτποι .

ποεοι·!ρε!! Αο!οο!πε οι! θ. Τ. Ι).

!π·ιι€πιοπιο πο θιοει!ε Αειοπε!πιο οκοοτρπι οκ !!!ιτο

Οοο!!! Α!ρ!ιοι·!! πιο. Αειοιιε!ε οι! !!ποιο Αρο

Βιορ!ι! εποοιι!! κνι. · -

Ι!!οιοοι!ο!ο θο!!!ο!ιπ! νοο!πιπο ί)!ν!ε Λετοοε!ε:..·πο

θιοει!ε Ο!ν!πιο Αειοπεποπ οι ρ!πι·!ποι ει!!οιποι.

επ !!ποιο ριποεοι·ι!ιο Αρο.8ι·πο!ι! !οοπο!!ε επο

οπ!! κια. πιιοπ πω!! πι Βοο!ο Τοπιπιοοε! Τει

!ιπ!οτ!ο.

ΜοοιοτπιΙο Βοοποππι! νοοιππιο ί)!ν!ε Αειοπε!ε, οπ

!!ποπι ρι·οοεοι·ιππ οροοι·ορ!ι! οποιοι!! κνι.

Πι·σπειοει π! Βο!πιιο οι θ!ο!!ι·οπο Βο!!ει (!!ι!οεο.

Πι·οοιιοο π! !!!οο!οι·ι·οιο π! θο!οο!ιο !)ο! Ποι·ιο!ιο

πο! Τοι·ιοι·ο π! !!!!!!οεπιιο.

Βοονοππι! 8ειοΒοοι·ο!! Ω!ιι·οο!οοπ.

Ω!ιι·οο!οοπ !!οειο!ο!ε ιπωι π. πιοο!ι! ο!ι ι!!πι1!8

Οιπ!π!ε Ριοοπἱοοιοι·ππι. Εκ Οοπ!οο Ε!ιοι·ι.ιιοοο

ειιοοπ!! και. !π Βοο!π Β!!›!!ο!!ιοοπ Αι!ιοππο! Τοπ

τ!ποπε!ε οεεοι·νοιο.

ΕΙ.ΔΕΝΟΗΠ8 Το!!! ν!. ( ()'Μπιππιπ Η ).

Ω!ιοι·ιοο π. οποσ οπο οπ οποπιο ποοι.κκκκικ.

!πεοο!ε Νοιοι!! θιοοποπε!ε , Ποι·πιοπ ειιοο. πο!.

επιποππε ΤΟ!!!! Ή!. ( Επι" Ιιππιπι Βοπιπο!!οαο θοπποπ.ε·έο. Τοποιε ! ).

ί)!ιοι·ιιιο επι οποσ οοοοοι.νιι! ειπ ειπππιπ ποοι.κκκ.
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ΙΝ!)!ΣΧ ποενΜΕΝΤοενΜ

-|ι

958,

π!! Μ!. !π!!!.

απ,

πωπω ιπ!ικ!!ο.

απ,

πιεπεε πιπ!!ο.

1038'

π! Κε!επάπε

!ε!›τπει·!!.

!0:Έδ,

πωπω πιε!ο.

! 109,

πωπω ιππἰο_

ιππ!ο ε! πρ!.

  

επεσε! ε!πιιππεπε επιι!!ιωο·ι επιι1ε·ιοε!!

Νπε!·εδεμμ ‹ . . · «.[δημ ιι1!ὅἔ!Δ!ε!!'! σϊζι!ετά!!!!!·ΐΛ!ε!6Βψεκι!!

°. ( 'ι ! . Η ^·ν· "ἱ ·88 ί!81Συμπε!!!ι.ιε!!ειε -› Με! 1βι.ΠΒΕΟ

ΜΒιιεοπ Η: μπι:επι ι·ενεε>ιπ!!ιτ ω!

πο! ν. ··:·#·::Άἔ·:·ινι*› '

ΒΕ '- ..Ε *ι'.' ι Δ. ' ;!·τ . ·1383°ε

Η _ Ίε;!!!συν ο!!π1!;!·!π!ε!›·ι‹ι·›ε·ι ω!!!) Με!!!

···π·ε!.ει! σε !!!!!58!!!!!·!!ε!ἐ!ιι5°8!π-πιε!·'ἶ!! . - ε!

98 “ω” έ; Ϊ"Ή”Μ.“ "."""!!!!!!ΜΒΨ-!!Β!!Μ

: πω; Λΐδί!!. ε :τε-κττεπιφ:ε !Ξε:!εω!!! . έ Ήω5 !' 6" Δ: " ἑ;Ι;·~$'_

· 'νη

υπμ , · ·· πει::··ι·· εε·!ε·-.

ε!::2.:°. . ' . : ι. ..! . Με

απών!! «Πι ?9!!!!!!!!!σθΕ”!η Δε (0Β!!Π:.!!!)έ!

Η” Σ!! Έ!! π· ιι!!π-ιτ'ί!!!!ι!!!!"επεπώε

2.6 - 4-·ω.εεε !-==υε!”·›·9ε·ω!ειμεεε!!

Βει·επεπτει!ε!ε! Απε!!ιετ!πε !!·εεεε πεπε,

εοπεπε!πό!πεέ Ϊ Ήπτπππ!!ε!εεεπε Ιπ

ππεπε!ππι εσπ!!τιπιιπ! .. . ._ ω!. Ι

"' ,ἔέι:!!ι:! ε!π`!ιιι!πιο5 ιιιω!εκεε!!!!!ωπε

5)Ήι!πτ:τ μ”. !2:“Ξ'μεσε!!!Ξιτ!!!!δε!"!!!!!ι

“ τι!π?ιπ:ν·ήι:· στ!-!:π:ι ”:!!!!!ε !!!!!ε !#!”!!ιΒ`εΑΞ›

Ρε!!!!ο'^!'αε!ει ε! πεπππ!!!ε!Τεε‹!π!Υε ι!!! ›·

Μ* ππεπε! ερ!εεορο, π!'!ιοππ επ!ςπε Μ!

εο!!ε εοπ!!πΒεπ!!π, ροε!!ε !π εοφ!

!ει!π ν!Β!π!!πι!!!επε!, εο!επόπ !τε!!ει! » 4

ΙΙΙ. Ε· ....'ι . ιι':` ”'

Τεο!!π!!πε !ειππεπε!ε ερ!εεεβπε !ιοπιι επ

ρτε!!!ε!ε, πτι!ε:ιι!πιιε> Με!!! ρε!!!ε, εο

!επ‹!ει Μιά!! . ·. . . . . . » θ

Ν.

Τεο!!π!!πε !εππεπε!ε ερ!εεορπε,εει·ὸ!πε

!!!ιπε ειπε, πω!!! ε!!ι! ι·εεει·νε!ει, τε

!!ππειε !`ι·πε!πππι πεε!πιπτπιπ, τοπ!!!

!πππιππε !ει·ι·πι·ππι $επε!! Βοπιπ!! πιο

εοτππι εππε!επ!ε!!οπε !ετε!!πι· ›› 'ϊ

ν.

()οπτεπ!πε ν!ε!π!!ιπ!!!επε!ε εοπιεε πι!!! ει!!!

!π !ετι·!ε·ε! !ιοπιἱπ!!›πε δειπε!! Βοπιπ!!

00πτειάο !ειππεπε! ερ!εεορο εεε!!! » 9

ν!.

Α!!›ει·!πε εε!επε!ε πιπτε!ι!ο , Ορ!ιοπ!ε

ιπειτεΙι!οπ!ε !!!!πε, ε!ν!ε !εππεπε!ε ε!

!εε!πε, Ιπππεπε!ππι εοπιεπε!πά!πεε ε!

ρτεεεερ!:ι εετνετε ρο!!!εε!πι· . » Π!

ν!!

Ηοιπ!πεε εεε!!! Ρε!ο‹!! πω!!! Με!πεεο

ι·!!›πε εοπιπιππ! Ιπππειε ει!! ει!!!!ο τε

νοεπιι!πι· . . . . . . . . » !δ

!!ε!!!!!:1ριι.-τε.3 Α»! με: Μ Ν!!!

! Π' 7-;ὶ!:!°ε·! ή:!!!!:(.!!;! Δ τω

.μ;".
·”#ἰ!3ἔι!!!·:ο:ιεπτ‹; := ·- ·

Μ!» εεΠεεω:

  

νιπ.

` Βε!!!π!ππε !!!ετπεε!ειπ ε! !πι!εεεε απ, εε

ε!εε!ειε Με!! Μπτεπ!!! ε! εοιππιππ!

Ιεπππε ποπππ!!ε !π Ι·Ι!ει·πεει!επι, !ορΡε,·= Ρ

Πεεεπτεει, Αεεπι· ε!. Αοεοπ ποπ!!! σε!.

!Χ.

Βει!!!π!ππε τω!) !εππεπε!πιπ ορε, Μετο

εο!γιπ!!!ιπο !πιρει·!ο !ι!!ερ!ο, ποππιι!!π

ε!ετ!επι τεπιππετε!!οπ!ε 8τε!!ε !ετε!!πτ

!π !πιρει·!ο επο . . . . . . »

!εππεπ·εεε Βε!!!π!πο !ι!ετοεο!γιπ!!επο Με!

!!ι!επι ε! πρωι ρο!!!εεπ!πι· . . »

Χ!.

Βετ!τεπππε δεπε!! Αε8!!!!! εοιπεε, εε

ε!εε!πε εππε!! Μπτεπ!!! ε!ν!!ει!!ε Πι

πιπιε άοππ! θ!!›ε!!ε!πιπ, εεε!τππι Βο

Βετ!!, ε! !ει·!ἱ:ιπι ρ:ιτ!επι Ττ!ρο!!ε

σπιτι !πεπ!!ε ε!ν!!ει!!ε ε! ροτ!π . »

Χ!!.

Βετ!ιππππε θππε!! Αεε!ι!!! εοιπεε !!π·Β!

!!οπεε ποπππ!!πε εεε!εε!πε Με!! Ιππ

τεπ!!! ε! ρορπ!ο !!ιππεπε! ρο!!!εε!πι·

επιππ ρτ!ιπππι !ιπι·Βο Μπα!! Αε8!‹!!!

ρο!!!πε Με!!! . . . . . . »

Χ!!! .

()!ιετ!πε ν!π!!πι!!!ειιε!ε εοιπεε , εοπ!επ

!!οπεε !π!ει· ν!!!!ιπππι, ρτεεροε!!πιπ

εεε!εε!πε εππε!! !!επτεπ!!! εἱν!!π!!ε

!ειπππε, ε! !ιοπι!πεε δειπε!! Βοπιπ!!

πεε!!πωπκπ !π!π!!π οτ!ειε ρ!πε!!ο επο

ι!!!!πι!! . . . . . . . . »

  

Π!!! |

!θ

πω,

ν!! Μ!. !ππ!!. ·|

!?

!!θὅ.

! 7

Με,

Η Μ!. πι!!!

! 8

πω,

Η! ππ8πε!!.

!!θ

Με,

πιεπεε !π!ἰο.

Π!



Πι . ιΝιιΕΧ ιι?

 

Η · σ Ρ·°°°ι·υ°. τ: ε. Ρ ° =ν°

Χε- ε .· ε. ι ·ἶ.ι ι.ιίω. Χει

Βιιιιιιιιιε [ωρα Π ριπή ει ιι·:ιιιιιιιιΙΙιιιιιι

Μ.

ιιιι (Με) Με,Βεετειιιιιι εοιιειιιιιιιι εοιιιιιιιιιιιε Μουσε,

ιιι που” _ _ _ _ _ ιιιειιιιε ειρι·ιιι.

Μιιωι_ εοι·ειειιιιιιε ιιιειιΙ:ιε ιιιιεικιειιε, ι·ενο- ειιιο ιιεε!ετειιο ειιρει·ιιιε ι:ιειει Πινο

ειιιιε ρι·ινιιεΒιιε ιιιιιιιιιιι ριεειιιο :ιιιιι- εειιιι· . . . - . . . . . ω!. 59

ειιιι εοιιεεεειε, εοιιεεει·ιιιιοιιειιι ερι

εεοροι·ιιιιι εοτεἱεειιιιε ιιιειιιιιε ειιιι εοΙἱ ΧΧΙΙΙ,

ι·εεει·νιιι . . . _. . . . σοι; -ή.Η···δ·5"°

Βι·ενε, ιιιιο ι·εεοι·άειιιιι· ιιιιιιιιιο νεοιι€ειιε Πω!

| Χν_ - ιιιι εάνειιιε ιιιετεειοτιιιιιε Πι εινιιειε

Ι:ιιιιιειε εοΙνειιιιι . . · . . ιι 59

"?3› Οειιιιιιιιε Ραμ Π, τε ιιεΙειε ω εοιιοι
νιιιιιιιιε _ _ _

ΒΡ,ιιι8_ Ιιιιιιι Ιειει·ειιιειιεε, τενοειιιιοιιειιι ιιι·ι- ιιιιιν.

νιιεΒιι ριειιιιο ιιιιιιειιιι όιιιιιιιιι εοιι- -

εεεει όε εοιιεεει·ιιιίοιιε εριεεοροτιιιιι Βεοιειυπι Μιιυειι8ιυπι οοιιειιιυπι, απο ΜΒ·

εοτειειιιιιιειιιειιι:ιε,εοιιειἱιιιιιιιιι, εοιι- ριεεεετιιιιιιιιιιι· ειιιιἱοιιεε :ι ειιιιιιιιιε

Πι·ιιιιιι . . . . . . . . . » 25 ίειειειιιιειε; ει ρι:ιεειειιιοιιεε Μι ιιεάειιι

_; εοΙνειιόειε εοιιιιιιιιιιι ιιι Ιιεειιιιιιι, ει

Μ” ιιΒιιιε, επιειιιιιειε ει οιεο . . . » 55

- . . ι ἰ ι . -ιι ι·.·μει ε. ιι ν › ω”. .με _ :ει-Έ

Μθέ82%Ι'50. διειιι·εάο1ειιιιιιιειιειε εριεεεριιε ει θιιει·- _ ι 5 Η εμ .Μη η ΧΧγ,. .""Μ___ ;. ' Μιιιε νιιιιιιιιιΙΙειιειε εοι1ιεε, οοιιιρι·ο- .Με . . , _- . ' ιιιι` ι·ω.ι

ιιιιεειιιιιεΙεειι,άιεειιιιιιιιιιετνιΠειιιιηι Βεοτειιιιιι εοιιειιιιιιιι εοιιιιιιιιιιιε Βιιιιιιιε, ωο”:ΐέ'υπ

ρι·:ιεροειιιιιιι εεειεειιιε ιιειιιι Ι.ιιιιτειιιιι

εινιιιιιιε Ιιιιιιιιιε ει Ιιοπιιιιεε Βιιιιειι

ιιιιο εοιιιι·:ιειιιει ιι ιιιιιΙιετε ιιιιιιοτε

άεεειιι ει οειο ειιιιιιε, ιιιιριει εεειιιιιιιιιιι

ΒοιιιιιΠ, με όεειιιιιε οπο, εοιιιρο- εοιιειιειιιιιιιιρι.ιιι Ι:ιιιιιιιε,ειιιιι νιτο._ειιο;.- :ι,)ι| · «Μ

ιιιιιιι . . . . . . . . . » 26 ΜΗ; !εφΒιιιιιιιιεοιπιιΠιυι ι ._ ιι Η δι """"'^""""

Η . ' -ιιω-. οι ι0% ι . ε. _ υ μή· ε ·

ΕΝΠ. ' : : ιι .Π3..ιΠ'ι! μ' ' γ ·; _ι ΧΧνΙ. (ε μ”

4 ;:1;ΤΗ νειιιιιιιο ι”:ιιειε ει› ΟΙιει·ιο, Ιοιιιιιιιιε ει Η ()οιιιιιιεειι ιιοιιιιιιεε νιιΙιιιιιιι, ΡΙ:ιεοιιιε , Π;»

Ρειιιο ΐι·ειι·ιιιιιε ιιιιοιιιιιιιιι Βιιειιει ΜοιιιιεεΙιι ει εριεεορειιιιε ιιιιιιι:ιε ιιε

εοιιιιιιιιιιι Ιειιιιιιιε ιιε ιιιιιιιιιιιε ρετιιιιιιε ΑΙΜΠΟ ΡΙᾶΐΒἔϋΩΠΘ ,ό0 . (Ἐπὶ ιιι_ ει . Ι Ιιιιιιιιε ιιιοιειιιιιιιι ειιιιι ειιιε ειεεεεειο- Ρ1°εεειιιιι όεειειιιΜ;οιινειιι6ηιιε εει·νει · " Η Η

ιιιιιιιε ρι·ορε Πιιιιιειι Ι.επιοι·ι ει", ε οοιιειιιιιιιι8_ εοιιιιιιιιιιιε ειιιειιιιιιόι-.

ιιιιιιι ιιιιι·Βιιιιι νιιΙιειιιιι . . . » 28 ω" . . . . . . . . . » 54

ιινιιι. ΧΧνιι.

Η ::2:ιω Μ:ιι·ιιιιιιε ιιιιιιε ιιιιοιιιι:ιιιι Βιιειιει νειιιιἰιἱο- Βεει·ειιιιιι εοιιειιΙιιιιι -οοιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιε, '"ω°

ιιετιι ε ειιιε Μιιτιιιιιε Πιειιιιιι εοιιιιιιιιιιι ηιιοιοι·ιιιιιιιι ιιιτιιιιιειιιι ιι ειι!ειιιιιι·ϋε

Ιειιιιι:ιε ο;ιε ιιιιιιιιιιιε ριιι·ιιιιιιε ιιιιιιιει - ριιιεειειιιιι άεειειι·ιιιιιι· . . » 58

πιοιειιιιιιιι ιιι·ορε Πιιιιιετι Ι.ειιιοτἱ Μ, . 5 σε . · -

ιιιιιιιι ιιιιι·Βιιιιι νιιιιιιιιιι,ι·ιιιειιιι ιιιιιιει ιι 29 ΧΧν"ι_

.

. ΧΙΧ. Ποιιιιιε :ιτιιοι·ειιειε ιιιι1ειι εε ειιιιτιιιε εοιιι

ιιιιιιιι Ιειιιιιιιε ιιιειιιιε εοιιιιιιιιιιι . » 56 άες;επιβή_

ωοΠ29:έ8" Ιιιιιιιειιεεε εοιιειιΙεε εοιιιειιιιοιιεει ιιιιει· · , _ >'.·ι.

Ιειιιιιιιε εοιιιιιιιιιιε ει Μεεεει·ιιιιι ει ΧΧΙΧ. ° ':ΐἱ';_°: ,

Αγιιιετἱειιιιι εε ΡΙοιιιιιειο με ιιεει- - .

ιιι:ι ιιιοιιιιιιιεει (ὶειεε στι” ιιΜιιιιιιιι » 29 0οωιω ειιιοτειιειε ιιιιιειι εεεΙεειιιιιι ιιιιιιιιι Μ".

- ει ειιιιιιιιιι ιιι ριιιιιιιιε Αι·ιιοτεειε, ειιιιι ιιει:::ι8ι.ττι.

ΧΧ_ . εετνιε εειιιιιιιι ει ιιιιοιιιιε ιιιΠιιιιιιε

._ ι _ ονιιιιιι εεεΙεει:ιε ιιεειιι Μιιιτειιιιι ει

= ΠΟΕ:έ31Ε8ω. Βοειιιιιιιιιιιε, ΒοιιιιιιιιιάιιιιιιΒιιιιιιιιιε, Απ· εοιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιε, ιιειιι ει!ιειε ειιι·ιιιιι

ιιοοιιι:ιε ρι·ιιιεερε, εοιιιιιιιιιιι Ι:ιιιιι:ιε ιιι ι·ειιιιο Τιιι·ι·ιε Ιει·Βιιιιι· . . . » 57

ιι μια: ιιοιιιιιιι οοιιιιι·ιιιειι, ιιονιιιιιιε _ ΧΧΧ ' χ

ιιι ειιο ρτιιιειρειιιι εοιιεειιιι . . » 50 “

Ποιιιιιιι ει·ιιοι·ειιειε ιιιιιειε εεεΙεειιιιιι ιιιιειιιι ω”.

_ _ _ _ ΠΣΕΠ8θ

ΧΧ!. ει ειιιι:ιιιι ιιι ριιιιιιιιε Ατιιοτειιε, ειιιιι εεωωι)τι_

εει·νιε εειιιιιιιι ει άιιοιιιιε ιιιιΙΠιιιιε

ονιιιιιι εεειεεἱιιε ιιειιιἱ Ι.ιιιιτειιιιι ει:

εοιιιιιιιιιιι Μουσε ιιιιιιιιι> ιιιειιρετ πιε

τ!ιειιιιειιι ι·ει;ιιι Τιιιιἰε ει Πιο ροιιιιιε

ι 198,Η) Πεει·ειιιιιι εοιιειιιιιιιι ιιιιιιιειιειιιιιι, ιιιιο
!ΠΟΠΕθ Ο Τ.

Μπειιιιιιε εοιιιιιεε :ι νεειιιέεΙιιιιιε

ρπιει.ει· εοιιειιειει ιιιιιιιιιιιοε ιιεειιι

ι·ιιιιιιιτ . . _ . . . . . . . » _ δ! ιιιετιι.........»-.58



ν ποονπεπτοπνπ ή"

ΧΧΧ!.

ι τω,
ωοικοωΜα Νπι·οοποποοε ΙοΒοτἰ οτ !ππποποοε, αποπ

απο άοπιπέε ν!οτεε!ιπ !!!πττε, ω! οστι

οοτά!ππι οτ ρποοιπ τονοοππτπτ σο!.

ΧΧΧ!!.

Μ!!! Βο!οποπο οτ !!πεττοιιε πο Ροοεοπο 88 οτ

Ε!!οε οτ ποροτοε εποε οοιππιππἰ !π

οποιο ι!ονοτοε, οπεττπιπππο Ρτποοπτ!!

οτ! τρετιιο ππιπάοτπιπ τοποπο ρωθ

τοπτπτ

ΧΧΧ!!!

1188,

πι" ΕΔ!οπτ!28

ορτ!!!π.

!πποοοπτΞπο τοπικ !! οοοΙοοἱπιπ !›οοττ

!πιπτοπτ1τ πωπω το οποπτορ!εοορο

τοπ! ο00!ο5ἱπτπ "τω, οτόοπηπο Μο

τἰοποπεοιπ, Πο!το!οπεοιπ οτ ποντιτπ

οπποττ Ροττ! 6ο Αοοἱ, οτ Α!οτἱοποοπι

ἰπ τπεπΙο ()οτε!οπο, ποο ποπ Βο!ποπ

εοπ1 οτ Βτπεππτοπεοπι ορΜορο!οο

εοοοο οπτπτοττ, πιοτττοτοτοπιππο τπππ!πο

(]οτο!οπο !τιπππο οΜτοτ.τ τυπο του!!!

οοποοάττ. . .· . ν . . . »

ΧΧΧ".

!!33, Ποοι·οτο οοπεπ!πτπ οοτππιππἱο Ιππποο,

π1οπεοπονοππ.

οπτοπε ποπππ!Ιο Ρτοοεοττοππτιπτ οπ

εοι·νεπόπ οποπ τποποπτπε, ποα!!πο!π

οτ οποπ πω. . . ·. . . . ·π

Η”.

“Μ- Βο!τ!π!ππο πὶοτοεο!γτπ!τπππε ρπττἱπτο!ιο

Εππποποοε οοπεο!οε, πο τποποτπε Ρ!

εοπτε οοποοεοπε οοτνοπτ, !ιοι·τοτπι· »

ΧΧΧ!!

Π84- Ποοτοτο οοπεπ!ππι οοπππππτε !ππιιπο,

οιι!!ιπε τΕποε τοπεπ·ππτ οοτπιπποτε

οοοοι·πππτπη οοποπτπτ τοι·ι·πο Δε!

ποά!Βοοποππη νοοτἱοπ!πι :ο πτ!νοπτο :

οτ ππ!ποτε οπο οροτο ροττπε οτ ρ!!πο

εο!νοποπ ρτοοεοττοππτπτ . . . »

ΧΙΟΝΙ!.

Ηοππποε οι» -Βπι·πο οτ ότι Οτιεττο Ποντι

τιππ οοπνοπτοπτϋπιπ τοπιο -Ιππποποτπιπ

οτ Ρορτοπε!ππι !οοπτ!ε τοοτοιπ πορτο

!πιπτ....τ....»

ΧΧΧν!!!. ¦ . ή

1 τ 35,

πωπω “πο”.

ο πω· ··:τ · ίπ

τ πω,

!'ΠΟΠ88 ΠΌνθ!!1

Οοπεπ!οο τοπιιοπεοε Ατοοι·πιποιππτοπτοπτ

·- ἐ !τοοπτιπ

ΧΧΧ!Χ.

Μοοτπιππε ιππτο!ιτο οἱν!τοτο ι!οποτπε τ!

άο!ττπττε εποτιπποπτπιπ ΙπππποΙοοπι

πιππτ ρπιοετοτ . . ..·· . . . »

!!35.

  

οΜτοτο τ!οποτο Μαι: οτοροπι ΡΟ!··=.

:; που”. δ!

δθ

ή!!

Η

44

45/

ό!!

τ”

ο !

ο ¦ι¦ η! Χ!... π. - ' ! :κή

. ·:.' η." · πο»

Ποοτοτππι οοπεπ!ππι οοπιιπππτο Ιππππο,

οπο τ!!οε τπι!!ο!τιπ· ποτπ!πτοπο ότι Πο

οοπο :το παθω τοεποπτ!πιπ 6ο οοτιππ

των,

οκοπτρττοπο ο εοΙιιττοπο εο1ττοο οο- τω!

οΙππιο ότι !τ8παπιτπο ιποπττε Οοτοο ω!. 62

Σ!!!

!!οππποε το Απο: οτ τιιπποποοε οοποπ!οπ τα”
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111 ν11οπ11111, 11ο 8111·ιππο 111ο111111, 11ο

101111 ο π111οο1118, οτ 1111 οοο1οε111 115οπο

1π 1111111 ν11ο111ιπ1 εο111ρο1· ρο11ππποπ1,

ρωοεο111111111· . . . . . . . 11

11.

Ποο1ο111111 111π1ωπε111111 οο11ε11111π1 , οπο

1111 ο11οτο111ο π11ο111ι1ε 11ι11111ο1 ο111ο11

ο11ο1111111πιι11· 111πι1ο11εοε :111ο111πε ρο

1οε11111ο, 11111 επ11111111ο ρο1·εοπ11ο νοε

821111.........»

111.

1)οπ1111ο ο 11111π1ποπ1ε1ο 11ο 1.11ν1181ο 111

πππο οο1111π11111 11111118 ρο1111 1π 11.11

ν1181ο ο11111 1111111 1111 11οο 111 ο111111·ι11π

111 ε111111111111111 1111 ροεο11πο11111οπ1·1 11

1111.

1)οπ1111ο 11 11ο111·1111ο, 1..11πίτπποο, 11111π1π

ο111ε1ο 111 1111 111115 111π1111ο οοπ111111π1

111ο111 1111111811 1385111 . . . . 11

' 11111.

811ο111111οπ111π1 11 11:1ν11π111ο οο111111111111

111πποπε1ππ1 οοπε111111πε ρωοε111ππ1

οπ11π11ο 11111 11ο11111οπωπ1 818οε11·1 οπ

ε11111π.........»

11111. ·

111νοε111111·1.1 1111111811 1111111111 11111111 πο1π1πο

11ο111111111πε ο111ε11ο111 11111111 11 οοποπ111111ο

111πποπε111111 . . . . . . . 11

111'.

Α111ο1·1π11 Ρ111ο111 111:1το111ο 1οπ111ω οοπ1

11111π111 νπεε111111ε ο11`οο1πε, 1111ο1111111ε

οποτππ1οπ111111 ρ1·ποε1111. . . . »

11171.

11ορι11π11 111πποπε1ε 11111ο11:ο 1ππω111οπ1

1111111111. 111111 111 ν11εοπ11ο 111πποπε111111

99

11111

1111

1111

1119

1119

111δ

1111

11111

Με,

π1οπεο1111111ο1·.

1115,

πωπω 111111.

11111,

πωπω 1-ο1.11·.

11115.

πωπω 1ο111·.

11115,

πωπω 111π1ο.

1145,

πωπω 111π1ο.

11115,

πωπω 1111111.

1115,

11191190 πονο1π.

1145.

1149.

11511111.........» 1111198 ο11οο1ο 1111ο111 111 ορο111 ρο111οοπ1:π1· 11



ΣΗ!

υοενΜυΝωυνΜ κιν

1145.

Ι λ46.

Ι Μό.

'ΕΠ

ΙΜ5.

Ι145.

Π45.

ΙΜΒ.

Π4δ.

1145.

! 146.

ΟΨΗ.

Ρι·υεεερω Ύυειυνεεουἰ!ἰυυε ΜνευΕυαρει· ω-ΐ ·

εουευΤεε·ΙεοπιτυυυΞε - Με Ώου 406
:ΣΗ · γ Μπι ·: “τ · ιειΞ·Ξεί Ισ ·υ.····Ι

ΕΥΠ!.

Η #12..

(ὶυε£εΙΙε£ἰ υουυυεε , ρεεε ευυ1 Ιευυευ

εὶρυε.ὶυἱτυ,4ερ- Με ΒὸειυυιοΒΙἰυευτ ιΙε Ή·›...Ι_'

ορε εου2ι·υιεεευου ¦όευόπ ΆΙΒει·το. "

ΡεΙοιἰἰ ιυεωΙιἱουἰ .. . ω!" » ω:

."".Κι · ·° .·ευπιυ== ΜΗ: '

Π' Ι (ΠΧ. ' ·Ε-° `·¦

Βουευυ ακτή (Μοεἰ ΓεεΙυ εουυυυυἱ

Ιευυειε Μ: υουιἱυἱρυε άε ()υευτυο » 108

':".Ιω 'υ :1· _·; ·· . ' Μ3'.'

·ης:”·· ΟΧ_ · εεε ·υ':ι»:ε‹=·› '

ω· ;·› υ· · ' 4 γ · υ -·!:·Ι·.Ξ

Ι.υΕυεύ Βοτρἱπϊ ὶυτυιπ υεΙ:Μευ!υιυ ω· "

?νίΙ.εΠε !ευυ:ιε, εοκυρειΒιιευι εἱυεἀειυ -

εοιυιυυυΞε, ετ ρεεεπυ Ρυικευἱ ετ Νεκὶ

ᾶουπἰυἱε εετνιιτε . . . . . » ΠΠ)

»σεαπ. ευ

θεετειιυευιυπυ ερ υοιυΞυΒρυε εε Ι.εευετο

ρτυεεΠωυ1 υρυτΙ ΒΒρεείωυι ευευάο

εκετεἱωε ἱΜ εειεττυπι ἱυευἙιιε ·εεεΠ> -

ῦ08Ψἱἰ.........»ΪΪο

ΟΧΙ!.

ΠΑΩ Μαριε ΡειΧευἰ τΙοιυΕυϊ ἱιιωυτ ΜΜ- ›

Με Ιευυυ ,· εοπιρεθυιιπι 00πι- ·ΐ'

υιυπἱε, ετ ρυεετυ Ευρυετἱ ᾶευιἰυἱε

εει·νετε . . . . . . . . » ΠΟ

ΟΠΠ.

ΝουυυΙΙἰ ιΙε θυευτυο υοιυἱυεε ΜΜΙ:υ

ευΙυ1υ ἱυ εὶνΞτετε !υυυεε, εσωρευυυπυ,

εοιυιυυυἱε εΕ εουευ!υτυ ρτεεεερτε

εετνετε ρο!ΙΞεεΜυτ ευρ ευετειυευ1ὶ

ίωε.........»ΓΠ

(ΠΙΝ.

$υει·εωειπυιυ ευ Ιιοιυἰυἱυυε ιὶε ΡεΧυπο

ρι·εεευευυι άε εετνευὸἰε ρεειἰε υ

Μνυυἰυε εοιυΜΒυε ευτυ Ξευυευεἱ

εοιυιυυυἰἱυἰτὶε. . . . . . » Μ!

ε”.

Βεετειιιυι Ξυυυευεἱυυι εουευΙυιυ, :με

άεεΙυτεΙυτ ευ Ιυυυεε εουιιυυπε ερε

ε1ετε 1ετωιυ Μπι ω εμε ευετωπυ

ἰυευΙειε 8ἰΒεειτἰ υεάΙΒεε1υιυ Μι » ΠΩ

(Πωλ

δεει·ευπευτυυι ε υυἰρυειὶευι ρτεεειἰιυυι

υε υιιΜιευόο Π: ΒἰΒεειι·ἱ ΜΜΜ ε!

εε εει·νυυυἰε ρτεεεερυε εΠυ ε εσυ

ευΙἰρυε ἰυυυευεὶΒυε ΐειευε . . ·» @Η

·ΟΧ"Ι.

θειυυυἀἱευεεε ορευι ετ ειικΗΙυπι- Ιευυευ- · Με'

εἰΒιιε ρεΙΙἱεεΜυτ ρω τειιευόΒε αν·

ευ-ε·νωωρεε, ΉΙυεοπιἱε, ΑυυεΙἱἰ .εἰ

ΜουτϋευΙΙΕ, ε£ εοτυιυ ευτΠε ε. εοΙ.Μ:1Ιδ

εΧνιιι.

Νοιυἱυε θευιυυὸἰευεἰυπι, υυί εουνευ- "ω, α_

. _ ΠΟΠΒΒΕΠΠ' Η!.

υουεε ετ μου: ευκυ Ιευυευετρυε

Μαη εετνυτε ἱυωνετυιπ . . .· π ΙΜ

ΟΧΙΧ.

Η!

Βουευ!εε Ξυυυειιεεε εχουετευτ θειυυυ- Η46,ι

. . , .. Πο τ .υιευεεε υ ρευυΒιο ΣυΙιεΒιιρει· ευυοε @Με π.. 'Ο

εειτ..........»ΠΒ

··· ο ό". :σ . Σ. ' ρ· ·Ψ Μ: .

¦π ,. , . ': _ :ι _' !υε

ΒουυΠο ερ Ορει·ιο ΥἱυιΞυιἰΙἰεε εουιὶτε “ω

Ιευυεε εοιυπυυυἰ ώστε εΙε απο «μου [ΜΜΕ ΜΒ.

Ευ νἰιι1ἰιυὶΙὶειε εουΜειυ υε!ιερετ » ΜΒ

()ΧΧΙ.

νἰυιἰωἰΙἰευεεε εειυἱιεε, εε, ευεευε ἐυ- "ω,

υυευει εοιυυιυυι ευΒιιειυυτ, υΙιςυιβυε Με 80 Με

ευρ ρυευε . . . . . . . » ΝΒ

ΟΧΧΙΙ.

(Πιο, κάυυιυϋϊευώε εου1Με ΒΙΙυε, ευευ·υυι Μ,

" - . θ σε δ .' Ρουιι Ριυι ει! ιυευυειυπι Ιειυυεε εαυ- ω Η Πε

υιυυἱε ευετουΕτε ροΙΙἰεετυι· . . » Η?

ί)ΧΧΙΙΙ.

Ορει·ιυε, νἰυϋπυὶΙἰευεἰε εουιεε , ευειωυι' 1146,

__ _ _ _ _ _ ΙΠΒΠΒΒ ΠΠ 7.Ρουιι Γιυι εουευ!ιΙ:υε ιευυευει!ιυε Β

ττειάετε ρωυιΜπ εἰ τευυἱεΠυε . » Π?

0ΧΧιν.

Ρειετε ἱυἰτε Μπεν ἰευυευεεε εουευΙεε ε1 01146, ι

_ _ πι Με εε ›.
Μτευιυουευεευι εοιυιτειυ ρω εκρυ- ι

Βυευάε.Τοττοευ υ . . . . . »ε Π8

Με”.

Ιευυευεεε ΙΙόερυουεο Ηἱερυυἰετυυι ἱυ1- ω ὲι46, ι

_ , _ _ ε εε εε .ρετετοτι) ρω εκρεάιτιουε Α¦ιυετιεε) Ρ

ἱυεττυεΦειυι υεἱευι, εεωε ευρ ρεευε,

ευρρεἀἰτετε ροΙΠεευιυι· . .· . » 122

εΧΧνι.

ΙΜερυουευε ΙΙἱερυυἱετυιυ ἱυιρεωτοτ ευευ Μ8Ιἐἔ6·Β τ
_ ε _ υ ε .

Μυυευειρυε ρω Τοττοεεε εκρεάι- Ρ

Ηουε ρυειε Μι. . . . . . » 125

εΧΧνιι.

Βυἰυ1υυᾶυε Βετεπ€υτἰἰ ΒυωΙιἰυουευεἰε “ω

υοιι1εε, ει τεθυἱ υτυρουευεἱε ρΗυ- ”

υιευεε ιυπΠο.



ΧΥ ".
ΕΥ!· ιΝΠΕΧ·

.Π

ιιζΓ'

οορε, 805 απο οσο οιιοι·οιιιι ρι·ο το

οιιροπιιιιιο Τοτιοεο οι οιιιε ιιιοτιιιιιιιο

οπο ιιιιοτίιιτιιι·ιιιιι, οι οροιιι ιιιιοπι
ρα" ο ι . .

ΣΒιιΊΜΣΠΔΜ- ΙωιιιοιιειΒιιε οι ΗιεΡωιιοτιιιιι ιιιιρο

τιιιοτι ειιιωτιιιιι ροΙΙιοοιιιι· , μειο1ιο

, _ειάιοοιιε ω!.

ΠΧΧΥΙΙΙ.

11% Βοοι·οτιιιιι.οοιιειιιιιιιι οοιιιιιιιιιιιε Ιιιιιιιοο,

ιιιοιιιο·ιωιιιπ. . .

$Μιειι·ωι:ιμ. απο νοικιι άοοΙ:ιτειιιιιιι· οοιιιτοοιιιε ο

πιιιιιοι·ο ιιιιιιοτι ιιοοοιιι απο :ιιιιιιε

οιιιιι νιτο οπο ιιιιιοε κι τοιιιροι·ο αιο

οι·οτι ο θιιΠιοιπιο Ριροι·ο οι Οιτοκιο

θοιιιπιπιο, οοιιοιιιιιιιιο, Με . . ››

ΒΧΧΙΧ.

ο ·ι: . ' ι

. ΜΒ” ιιιοιιιιιιο οοιιοιιΙοε, Βοιιιιιιιιιιιι οτινοοεπιιιιι

1ι1οιιιιοικιιιιιπ. _

ω τοοιιιιιοιιάειε ερειιιοιε ηιιιιιιιοτ Βο

ιιιιιιιιιιιε ιιο Βοοοο οοιιιιοιιιιιειιιτ ››

ΟΧΧΧ.

ΠΠ Βοοιοτιιιιι ιιιιιιιοτιειιιιιι οοιιειιιιιιιι, οπο,

ιιιοιτιεο ι”οιιι·.

κι» ειιιι οοιιιιεοιπιοιιιε ροοιιο, τοττειι·ιιιιι

ιιιτι·ει όοοιιιτ:ιτοε πιω οιιιρτιο ιπποει

σιωωι, ιρειε που ιειιιόοιπιιιιιο . α»

ΟΧΧΧΙ.

Δ'

μ- ιι47, - .Βοοι·οιιιιιι ιειιιιιοιιειιιιιι οοιιειιιιιιιι , απο

ιιιοιιεο ΐοιιι·.

ιιοιιιιιιιιιιο ρτοοεοτιιιιιιιιιιτ οοιιιοΙοο,

ιο οοιιιτοοιιιιιιε Μιτου νιι·ιιιιι οι πεο

τοπι οοιοΒιιιιιάιο, εοινοπιάειο . -. ιι

()ΧΧΧΙΙ.Ϊ$.. ·'α

ω”, __ νοιιιιιτιο ο ιιιιιιιιιεειοιπι ιειοτο οοιιιιιιιιιιι

1110080 πρωι.

Ιειιιιιοο ροεοοεοιοιιιιιιι ηιιιιτιιιιιιιοιιι ιιι

8ιΒοοιι·ι ιιιοιιιιι . . . ι. . . »

ΟΧΧΧΙΙΙ.

Μι. _ Ποοι·οιιιιιι ιοιιιιοιιοιιιιιι οοιιειιιιιιιι, ιιιιο

ΠΕΠΕθ ΜΗΝ).

ιιιιοιιιιιι ιιουιιιάοο, οι τιιιιιςιιιιιιι ω

νοιιιιο ιιι ροοιοι·ιιιιι ιιιιιιοιιιιοε όοοΙοι

τσιπ Ιειιιιιοιιεοε, οιι ιιιιιι€ιειο οιιιιε νι

Μιιιιιιιιιι, ο Ποσο οινιτειιο τοοοάοιιιοε ››

οΧΧΧιν.

Μ”,_ _ Βοοτοιιιιιι ιιιιιιιοιιειιιιιι οοιιοιιιιιιιι, οπο,
ΠΠΣΠ8θ 108110.

ειιιοοιιιιο Ριιιιιρρο Εοιιιιιοι·ιι οι: ιιι

οιιειιιιοιιιΒιιε ειιιι ιΙΙ:ιιιε, οιιιιιάοιιι ω

ριιειιιιει Μπι τοειιιιιιιιιι . . . ››
Η

0ΧΧΧν.

5 =έ:;Μ Ιοιιιιοιιοοε οοιιοιιιοο , Αιιιιιιτιο οινι1:ιιο

πονοπιιιτι. αιμα, οοιιιειοιιι ω» οοιιοιι ροεειιιοιι

ω” ι·ο8οιιόιιιιιφιο ροι· ιι·ιΒιιιιιι ειιιιιοε

ΩΧΧΧνι.

ο (Μο Βοιιιιονιιιιιιιιιο ‹Ιο Αιιιιω·ιο οινιιιιιη

οιιιι ο ιειιιιιοιιειιιιιο οοιιοιιιιιιιιε ιιτοιιιτει, ”
Ιιοτιο οι ιοΒιιιιιοτ ι·οεοιιιιιι ιιιτὶιϊ ' Ρόσι. .:182

. °-Α δι.:Ι:»..ιι.οιιιοινιι. '

ι κ: .- Ώ"' ι

λ

Μιιιιιιιιιι οοιιοιιιιιιιι ιιιετιιιπο ρου οικω :Ϊ

ιιιιι οι ιιιιοτοιιοε Νιοοιοι Ειιιιισιοοι, ιι

ροι.ιτιοιιιιιιιο οοιιειιιιιιιι οοι:ιιιιιιιιιιε Ποια: '

ιιιιειο ειιιεοΙνιιιιιιιτ, ιοι·οοιιιοε ιιιιιιιιιιι

ιιιοιιο οοινοπιτιο ιιιιι·ειε . . . . ιι Με

ω? 0ΧΧΧνιιι; :;

Βοοιοιιιιιι @τι οι·οιιιοριεοορι οι ιιιιιιιοιι

ειιιιιι οοιιοιιιιιιιι, οπο ριιιιιιοει ΡιιιΙιρρο

Ιιοιιιιιοπο ιιιτοτόιοιιιιιιιτ οΠιοιο, οι ιιο

Ι1οιιιιιιιιιιιε Βιιεεειο οποιο ιιιιοτειι. μω

Π8 Βοτιιι·.........ιι 154

οπως

Βοοτοιιιιιι @τι οι·οιιιοριεοορι οι ιιιιιιιοιι

οιιιιιι οοιιειιΙιιιιι, οπο Β:ιοεοο ιιοιιιι

ιιιιιιιε ιιτ οοττειο Ριιιιιρρο Μιιιιιιοτιι

ροοιιιιιιιο τιιιιιιι€ιτειτοε εοινωιι, οι πιο

οι ιιοοοειτιι. ιιιιιιιι€ιτιιι· . . . . »

Η”

'ΙΜ

ΟΧΙ..

Βοοιοιιιιιι ιιιιιιιοιιειιιιιι οοιιειιιιιιιι, οπο

οοιιττοιοτιιο ο νιι·ο οιιιιι “στο ιιιιοτιιιι

Μπι ο τοπιροι·ο @ο τοπιο Με Μια

Με Μαι όοοιοτειιιιιιι. . . . ιι

42ο

154

οικω.

Αιιιοιτιιε τιιιιι·οιιιο :ιο δικιο :ι ο:ιρτινιτειιο

Ιιιιοπιιιιο, υπο οιιιιι ΜοιιΜει οοιιιιι.ιοεο,

οοειι·ιιιιι ΡοιοεΙι, οι. ιιιοόιοαιτοιιι οιιι·ιιιο

οιιιεκιοιιι , ιιιιιω οοιινοιιω , Ιειιιιιιιο

οοιιιιιιιιιιι οοιιιι . . . . . . τι

Η!)

185

ΟΠΠ.

Μειιιιιιο οοιιιιιιοεπι οιιιεςιιο ν:ιεεειιι, ρω

Αιιιωο ιιιοιτοιιιοιιο τιο θιινιο ο οπ

ρτινιι.ιιιο ιιιιοτειιιιιο, οιιιιι ιειιιιιοιιειιιιιε

οοιιειιιιιιιιο ρειοω ιιιοιιιιτ . . . ισ

'Ι'50

15ο

(ΧΙΛΗ.

Βιιιιιοιιοοε Αιιιοτιιιιιι ιιιιιι·οιιιοιιοιιι 6ο θο

νιο, όοπιιιιοτιιιιι Πειετοιιοπι οοριινιιιιι,

88 ο οορτινιιιιιο ιιιιοτειιιιι·οο, οοι·ιιει

ειιιι ροοιιε ροΙιιοοιιιιιι· . . . ιι

ιδθ

157

0Χι.ιν.

Γοι·ιιιιιιο ιιιι·ειιτιοιιιι Μι Αιιιοι·ιο πιστ

οιιιοιιο 6ο θιινιο ιιιιιιιοιιοιιιιιο οοιιειι

ιιιιιιε ριιιοετιιιιάι τιιιιιπι ρι·ιιιιιιιιι ο σο

ό ι 'ο

Μινι

_.= ι

-Μ. -λ' ιι ·":α

πιτ.

Ημ·

μα.

ΙΡ”.

Με,

πιοιιεο τω”.

Με,

πιοιιιιο ποιο.

ιι48.

ιι48.

Π”.

Οττοιιι Βοιιονιιιοιιο ιιικιιιιιι . . ›ι ιδι ριινιιιιιο ιιιοτιι ιιιιοτειιιιε . . . ›ι ;Ιο7



ΣΥ!!
οοονΜοΜοονΜ

ο ΜΗΝ.

Π49,
Η '

. Κοικοοοοοε οιιτοΙιιοοοοοειε οοοιοο, το
ιοοιπο 1οιιιιοι··.

8οιοιιο Αι·οοοοοοειοπο ρτιοοορε, Ιο

οιιοοειοοι ορο τοοοροτειτο 'Ι'οι·Ι.οειι,

ιΠοε τοοιοοοι·ιιιιοοιε μαθει ο εο!ο

Ποιοι νοοιι€ει!ιο οοιοονιο ρι·ο οιοι·οι

Ιιοε ιο τοιο εοο ιιοοιιοειτο ιιιιιιιοοοει

ιιοοΙοι·ιιτ . .. . . . . . ω!. 588

θΧΙλΠ.

ΙΜΟ,
Ποοι·οιοιιι οιοοοοειιιοι οοοειιΙοοι, οιιο,

πωπω τω”.

ρω εο!νοοιιιε ιοιροοειε ιο οιιροάι

1ιοιιο 'Ι'οι·ιοοεειο Μαι, εοοιοτοϋ οιο
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Ο Με Βπεεείο!!ε ε!ν!!!!!ε !!!ππε!!ε! ο!εε!!!ε !!!!ιπ!!πτ !!!ε!!!π!!! πε!!!!!!!ε !!οπἰε.Ρ Ρ θ

ποππ!!!!· . . . . . . . . » 167 ριιπ!ε!!π! π.!!ι!!!!ε !ρε!ε !!!εε!!ε ε!!!ε!!ε

·! . ..Η . . .. .--.,! ε·ΙΤπ._ π!!!!!!!επ!εε επ! πεεετε!!!εε . . ›› Π!

- . (1 1 ` ! ε· ' !ΧΟ . α).

°°=- Ή · . . τ!

Πα!! . ()ρ!ιο Βπεε!!!ο!!ε !!!ππεπε! ε!ν!!!!!! επεε!!- . !!!!!πεπεεε εεπεπ!εε !!!εεο!!!ε σεε!!π!π !' "Μ,
!πεπεε !π!!ε. _ _ ο ' _ _ _ _ _ !πεπεε πεσε!π.

Ρ!πε !!πε!!!!!!!ε εεσ!!!!πεπ!π!!! ρ!!!εε!!!!» ί!θ8 !ει!π! !!ο!!!!πε με! ν!!!!!!!!!!ονε!π ππ!!οε

· ' !επε!ιπππ! !!ισο!ιο Ρ!!!!!ρρο ε! Ω!!!!!!!!ε

. !)Χ(!!. ·~ ν!εεεο!!!!!!ε !!!!ο !!!ιππ!!! . . . » Π!!

. . .· . εε!.
Ν ω θρ!!ο ρ!εεε!!!!!ιπε πω!!! !ποπεπε!!!!π `

εερ!.εα!!!τ!ε. ε!!!π!π εοε!!!! επεε!!ρ!πε !!πε!!!!!!ε !!!εο!!!!ε !)!ιπ!ρρπε ε! Ω!!!!!!!! ν!σεεο!π!!!ε ° - ·'!!3:ἰ"'

·επε!·ε!ι!εο!!!πι ρ!·:!εε!πε. η . » !!!8 !!!!!!ε !!ππ!!:!ι επι! ε! εο!!ε!!!!!!πε !!!- -

  



Π;" !!!!)ΕΧ ΧΧ"

οοεοε!!:οε Ρ!εεοο!ε οπο! εοετο«!!ε ρι·ο«οετ!!ο, ορειο ε! οιυ«!!!οο1 Ρο!!!

ο«! νἱἔἱοΗοονειο εοοοε ί!«!ε!!τεί!ε 83· εεοτοο . . . . . . . . εε!. !8!

ετο«οεοτοοι ρτεεε!εο! .«.«.μ ω!. 176

., ω!" «««ωΞη!Λ - 00Χ.

θ!!! .Με σα!.

- !εοοεοεεε εοοεο!εε, ο!! εοοεεΝοτοτεε “έ”.

1154- Ρ!οεεο!.ἰοἱ εοοεο!εε Ρετ !ἱ!τετεε εἰ€οἱ- ἱοτἰοιο ε! !›οοοι·οιο ἱοοιιεοεἱε ει·ε!οε- Ποπω!!"υπ

Ποσο!. !εοοεοε!!ιοε εοοεο!!!:«οε εοετο- ρἰεεορε!οε, ίι·τ!!ειο «!ε«:!ετοοπ «!εε!

τ!!ε!ειο «!ε«!!εεε Β!8οττο οτεεοοε!Ιο τοετοπο τεωὶεεὶοοε«ο ει $γνο ««το!Πε·

« ξ ' ε! ε!!!ε ρεεοο!οπο ε!!›ἰ ε! εοοε!ν!!ιοε 1Ρ!800Ρ0 !10«11ἱΠἰ!Ν18 «Η νε71«Π0 Θ! «!θ

«!ε!›!!ε«ο ει!Βεο«!!, ε! «προε!ιοε (Με. . Νεεεἱ !'οετοπο ο!! εερι!οοε«ο οπι€!εττ!

1εο«!! . ω. . . . . . . . » °!78 !)οτειο«!! ε! εοε!οτοπι . . . . » 18!

` εειιι. εε:«ι.

!!54- Ρ!εεεο!ἱοἱ «:οοεο!εε> Μοτο !οοοεοε!!:οε Ιοοιιεοεεε εοοεο!εε οοο απο φορο!ο "Μ1.5ΐέ“Μ

Γεεο!!.ε!ε, Ρ!εεεοϋοοτο«ο «!ε!οτει ἱο Μοο!!ερεεο!οο!, ΒοτΒεοεεε ο1ετειι€ο-εο -

ο«ετε!!!ιιε εο!νεο«!ἱ, Ρετ !!πετοε 3ο- πιο εεεοει «εο!ιοοιοο«!ο «ει·ι·««ιο ίο

οιιεοεεε «:«›οεο!εε τοΒεο!; , ο! το!!ε εἱεο!εε εε!νοε !οτοε«Ιοε οι !οιο εστω!!

εο!ιιιἱο Με Με «μισό οιι!!ε« !ο ιοει·- ροεεε εετνετε, εἰε«Ι«ιε Με τε«!«!ετε

ε!!!οε «!!οι!οοΠο «:οο!!οεε«τ . . » 177 ἱο ε«ποιο εοτΠε ρτοο!Μοοι . . » !82

ο .εε εω()().!ν_ .«ε«σω ΟΦΗ!.

Νοε.·· (ν·«ε:›= «

"54- Ρ!εεεο!!ο!εοοεο!εε,εο!ιιιἱε·ρεεοοἰἰε εοο- Βα:"ϋ!"ω ω""ωε!"Μ ωΠΜ!!”Π° α!!!) οιεο:ειΞ«Ξ!,οε!

εΜοοε εο!ε ο «:οοιιοιιο! !εοοοε «!ε- νεε!;!Βο!!ιιιο ροο!!εοτο«ο ο!!εοοϋοοεε 8 '

Νοε ε! «:οοεοι·«!:«τ!ε, Ξεοιιεοεεε εοο- νε! οο!ἱ8ετἱοοεε «Μπι εοοεο!οτοοι

ειι!εε ο Ρωι!οο!οο8 εοτυπωωη «Π. νεο«!εο!!ε νε! οο!!Βοο!!ε «!οτε!οτεε

«!ε«οοεε εετν«πε ρι·οιοΜιιοτ . . » !77 ἰττἰωε «!εε!ετοο1οτ . . . . , » !83

εοιπο«ο«τ ()()ν_ μου >ο««:ε««οπ ιωεεεω (](]Χ!Π_

οεοοιι!ιοθ Ξ«ιρεΠ κι«!ει!·ε!«!οοϋκΙ·. :ο

Μ!! !οοοεοεεε·εοοεο!εο, ἱο «πιο «οί!!!Βιιε !ἰ!›ι·ἰε Πισω ο ιοοοεοεἰουε «:οοεο!!οοε απο ὸΠΟὲἐΞ5›ὸἱ°

:ῖ'εοο«:οτ«!ο!ἱε Ρ!εεεοΗοοτυο1 «!ε!)!!!ε, ΠΠΙΝ!!0 ΕΜΜΗΘ!!8 00Π8ΜΠ!!Β0Ρ0!ΜΠ! Εοο.οε«οοι3.

«!ε Πε !ο!'το ρτοεΒο!τοπι τειοριιε εο!- !«Πρετε!0τ!8 ΜΙΑ Ρετ «μπε «οποιο

νεο«!!ε ρ!ε«:εο!.ἱοἰε !«:€ει!!ε !!«!εο1 Μο!» !'78 !ΗΒΒΠΠω1° ΐ00«!εΓ0, «11ΜΠ«1Πηοε Ρο- .

Ιτοεἱοοιιο ΜΒ! !ον!εεπο ρο!!!εεο!οι· ·»«··Λ!85 .-·'- ωεἐ·ο ()()νΙ, !ο«Ε!.εε!οεο«›ε 88ΡΕΜΗ1Β!

Β ” των =ποο- ·ωρεοΜ.-«εο!ε!!εο!έ! (ΞΟΧΙν_

!!54- ΡΙοεεοϋοϋ «:οοεο!εε, εο!«Με ο· εοοποιοοἰ !

.τττ!εοοοε Ρ!εεεο!!οο.«·οπι «!ε!!!!!ε!ο«χοεοω Μεο!'τε«!οε, Βιιτἱεοε, ε! (Με Βονετἱοε 1155·.

«ω. εοο0οτ«!ε«ε, ο ρε«ἱ«ἰοοἰ!›οε εο- " ' Έ«ιοοοε οιοοε!!!οοεε, Νεο!! εοε«ι·οο1

«·οο««!ε«ο !ο«!εο1οε ἰ!!ιι«! εετνοτε ρτο- !εοοεοε! εοτο«οιιοἰ εοΜἰεἰοομ Μυο

ΜΜΜ . . . . . . . . » !'79 «με ίεο«!ἰ Με ε!ἱςοἰ!›ιιε εο!ι ρεε«Ξε

«›ε!«.-·›ἱ!ί ° Η εο!«υο«ω «; ..Μ ε!› εο«!ετο τεεἰρἱοοτ . . . . » 186 .

Ψ«Μ- 'Ω!!!!!!. ει:«!«πΙσε! «τσοκ « Ϊ! τ· κ . « « ·-°#·-· « “Π"·"'ο .:.. _ο!!.-«1.

εοοιω«ο· « !Ιο/π€ἱ=!ε«ἔ -« - Ύ' -Ω(Πζν_ · ω” ·”·! Με '·!

Π!! !)εετετο«ο ἱεοοεοεἰοιο εοοεο!οιο. «οπο, Ψ' υ ώ “'
ΜΒΜ!! !ί!!!!!ί!!'.

εο!οϋε ο εοποιοιιο! Μουσε εεχ ιο!!- !««οοεοεεε εοοεο!εε εοονεοτε «:οιο ποει·- Ν”

!!!›οε !!!πτ!ε_εο«οφοο!Ρ!εεεο!!οε «Με. εοἰοο!!›οε Βοοοεε «›Βεει·νετε Ρο!!!

εοοεοι·«!«πε απο ἱρεο, !!!ο«! «:ο οιοο! «:εο!«π . . . . . . . . . » '!88

Β | ¦ Μ· «!ε!ο!ε ετΒειΡ!οεεο!!οοε ρεοἱτοε ο!:- Θ! ·' · >

. Μονο!!! . . οι”. _ _ ., η;; οοΧγ«_

εοΜ«;:: ο -

'ί ῖ «:«1νιιι. ° δγι·ιιε ἱοοοεοεἰε ετεο!ερ!εεοΡοε οπο ε! _“ΗΣ

. . . . ΨΩΜΑ: ι«!οε

εοοεοε«.ι««!ιοεε !ιοποιοιοοε (]ει·«ειοεε οπο!.

Πο0$13ζζυπ Ρ!οεεοϋο! !εΒετὶ, τεεερΠε ο «:οποποοο! εοοΗτιοετ, οονε«]««ε οπο !!ε«!ειο εσο

!οοιιεε !!οτ!ε ωχ ιο!!!!!ιοε !οκτο «:οο- εεε!! ·. . Δ . . . . . . . ο 488

ποιο. !εοιιεοεεε εοοεο!εε Μ: οποο! ε

εοτοιο «ΜΜΜ ρεο!τιιε ειοεο!νοοι » 180 00Χνιι

ΒεετεΙο«ο ἱεοοεοεἰιιιο εοοεο!ιιιο. «με "ω,

. . . . . _ _ πιι!««ι!εο«!.ει

(ΕΠί. οπο ιεοοεοειιο:ο εινιιιιο Αιο!ιοο ρ!ε- απο!!!

ιις.5,
!εοοεοεεε εοοεο!εε Βἰιοοο! Μοο!ει·«!ἰο!

ΜΠΗΚΕ !δ!!!ΗΧ'.

εεο!!οο Μοοοοτοτ, εε «μισά Βε!«!!- ' ·! '

οιοο«!ειο οο!ο!ε«ο ἱεοοεοεε«ο ε! ρεπο

ε««εο·ϋ «!οποοο «!ε «:οποιοοο! !««οιιειε ρει·ειο «!εεροοεεεεει . . . . ο Η!!!



ΧΧΥ'

εεκνιιι.

"Μ,
ΜΜΜ "σκω- θιιι!!ε!πιιιε ΒιετΜε απ, ειπαμε ΕΙιιιε

Βο8ετΕι1ε, ΑριιΜε ΜΧ, ΙωιιιεπεΞΒιιε

Πι 1010 ειιο ὸοωἰπετυ ρειτοεἰιιἰιιω

Ειιιρετϋτἱ ρο!Μειιωτ σο!. 190

()()ΧΙΧ.

1158- Ποπιἱπεε ‹Ιε Νεεοἱ εεεει·ο, ρωεειἱτο Η

όεΙΜΠε εεετεωεπτο, ἰεπυεηεἱ εσω

πιιπιἰεε ειιΒἰἰεἰυιπ. . . . . » Π)!

ΟΠΧΧ.

! 158- Μετιίουε εοωεε, εἰυεςιιε Μπει· Ηειιτἰειιε,

Με εοφ ρΙετἱεςιιε ΙιοωἰιιἰΒιιε εε

ετι·οτυπι θυοιππἰ, νε2.ιω:Ι ετ Νεεεἰ,

εοπιτιιυπἱε Ιειιιι:ιε, ρτεεΙΝο Πάε!ΜΜε

εεετειπιειι€ο, νεεεεΙΙὶ εΠἱεΞιιιπιιτ. » 492

ΠΟΠΗ.

"Μ- Ιειιιιεπεεε εοοευΙεε Μεττἱιιο εοωἰτἱ, εἰπε

ιχωε ΐτεττἰ Ηειιτἰεο, ΙιοπιἱιιἱΒιιεςιιε

εεεττοτιιω ()πειιπή, Νεεεἰ ει νειιειιἱ

ρτοτεεΠοι1επι ροΙΙίεει1ιιιτ . . . » 19δ

(ΞΟΧΧΗ.

”Μ- ΜεὐἱοΙεπιεπεεε ετ Τετάουευεεε πιικιιο

ΐοεόετε ἰιιοἔιιπιτιιτ ειιι1ι Ι:ιηι1επιεΗ:ιιε,

ἱιιτειιπεπτο ρι·ιιεεΝιο . . . . » ΠΠ

Ο(]ΧΧΠ!. . ·

';|π'

Ιει:ιιειιεεει ἱιιἱω ίοεάει·ε «πιω ΜειἰἱΜει

επειδεψυε ει ΤετάουεπεΑΒιιε,. ἱΠοε

εεποε £εετοεφιε εετνετε ρ‹›ΙΙἱεεΜιιι·,

ρτειεεΕἰΙο ὶιιτιιπιειπο . . . . »

“Είθ.

ΙΜ

- ω (ΜΗΝ ·

ι ι5·7_
_ _ __ (¦οπεειια·ι ε2 ΜπεΒο£ιιε ἰυτωιτρετ ειιιιοε ·

ΠσΒ|δ!ΠΠΠ.8Ι'"·

' ενἰΒξπΕἰπονεω εε εεεε 0Μετνε1ιιτοε

ρι·εεεερτε εοιιευ!ιιιιι εοπιιιτιιιυἰε Μ

ουσε ......»π
'1

·μ μ· εεΧΧν. ' . ε· ζ#ζ

ῇ ἔΪΙ

ι ι ω, -

ὸὶε πω:Η

ΙοΪιειωἱε.

ρ 1

Μετιἰιιηε εοιπεε, εἰιιεηιιε ίτε!.ετε Ηειπἱ

εεε, Με επι» ρΙει·ίεςιιε ΒοιεἱυἱΒιιε |

Ιοεοτυπι Νιιεεἱ, Πιιειιτυἰ ετ νεπειιἱ

εοπιρε8ιπιπι ετ εοπιειι!εωπι Πι Βανο

πιἱειε ρΙε!›ε Μ ωεπόετιιπι εσωππι1Με

Ιεπιι:ιε 1ει1ετε, ετ με εοι·ιιπι ἱιπἔἰἱε

ειιπι Μνευἰεε εοιπΜΒιιε, ἱειιυευεἱιιω 'Η

εοπευι!ιιτπ ετΜΜο εαιτε ροΙΙἰεειιωτ » ·-19Β

ΠΟΙΟΝ!.

ΙΙ5"|, .

«Πε επι-αι

!ο!ιστωιε.

Μν:ιτΜε εοπιιΠεε, οοιπροεπεω ετ σοπ

ειιΙεπιιπι Μ Ι.ενει1Με ρΙεΒε τει1ετε α!

πιεπάειυπι εοιπωιιιιἰε ΜΜΜ ἰιιτειιΙ,

εοτυιιησε όἰεεΞ‹Μ ειιπι ι!οπ11Με ε1

  

υοενικΕΝΤοενΜ
κκνι

ΙιοιιιἱπἰΒιιε Ιοεοι·ιιω Νεεεἱ , Ουειιτπή

ετ νειειιἰ) ἱεπιιεπιεἰιιω εοπευ!ιιιτι επ

ΜΜο εοωροοεπόε τε!ἰυηυυιιτ': εο!; 198

ουΡεοεα·ίωι;εί ( ·

ἔ-υ1ω ε-[4ισεα · 69 εςΧχνη. ΛΗνίϊ

-ί!τ-Κ· ί!εΗό«ξΙσί νη_>·=· ΜΜΕ

(ΜΜΜ θιιετι·ε νἱπτἱπιἱΙἰειπεὶε εοιπεε Ποσο Π' ::.21ΒΜ

Π! εειεΕτιιτΙιιεεΠεεοιπωιιιιἰ Μι1ιιεεάουετ» Ν? 8"8.Μ;_

εεΧΧν1ιι.

ΟιιΕάο θι1εττει νἱιιΔἰωἰΙἰειιεἰε εοπιεε, ρω Η μ5'|.ά

Ιοεἱε ετ ωεΜε εοπιππιιπἱ Μουσε όειϋε, ΙΒΠἔΠΖΐἰ_ΒΒ

Με ειιιιι εοι·ιιωάεω Ιοεοι·ιιπι Μπή

ιιἱΒιιε ΠόεΙΜΠε ειιεκιωειπιιππ εΜεπ1

εοιππιιιιιἱ ρτειεετει . . . . ; » 198

()()ΧΧΙΧ.

Ρεεεεπἱ ιἰοπιἱιιἰ, ΟΒει·ιο, 8τι1Νο ετ ()οι·- ιΜ“:ξι:Έ"ειΞ

νεΝο εκεερΠε, ρω Ρτειεεετἰἱ εειε!το Β '

·οοπιιιιυπΕ Μουσε ΒόεΙΝεϋε επτα

π1επΕυι11 ρτεεετωπ . . . . . » ΕΝΠ

()()ΧΧΧ.

ννΕΙΙεΙωιιε ΒἰεἰΙἰΔε τει: ρτἱνἰΙεΒἰα ετ ἰπι1- "ω,

ωιιιΜετεε Πι Εοιο άοιπἰπεω ειπε Ιε-·

ιιυετιεΕΒιιε τεστ ει εε τ;υειω ει Βο;;ει·ίο

ρωτε ειιο εοπεεεεε Πι εετἰρϋε τεἀἰΒἰ

ιΠ610ό:Η.........»902

ο· .Ϊ ._
?Η · ε ()ΟΧΧΧΙ. η

Γἰᾶε!ἱΙεΙἱε εεετεωειιΕυω ει!) |ιοπ1ἱιιἱΒιιε ωε"82(ΐζξεω

Ιοεἱ Νον:ιτυω Μπιιεε εοππ11ιπΠ ρι·:ιε

εΠΜπι . .. . . . . . . » 203 ι Γ

Αμ ..ε

ΟΟΧΧΧΠ.

Πεετετυπι ἱειιυεηεὶιιω οοπευΙωπ, :με “Η

ι·υεΠεΞ ετ ειιιτεπεἱ ἰι1 εοππτειεΙἰΒιιε

εκεεάεπ€ἰΒι1ε ευωπκιω εοΜοτιιπι εεε

τιιιιι, ιεεΚεε εἀΙιἰΒετἱρτοΙπἰΒειιτιιτ κ” 204 1 Σ" '
Η: .. ' γ' ·' Ψ"

()()ΧΧΧΠΙ.

ΑΙειωπάετ ρερε Π! 8γι·ο ετεΙιἰερἱεεορο, Η Μὲὶ5ἔωἰ

εειιιοιιἰεἱε5 εοιιεὶιΙἰϋυε ετ υιιἱνενεο ρό- ώ ΜΗ!!!

ριιΙοἱ ἰιιιιιιειιεὶ Δι·εεκ:ι·ὶΙ›επ:ε, εοτυπιθεω ‹·

οιππΜπι ,οΒεεςιιἰσπι , άενοϋοι1σω εΩ Τ'

Τ Ι ΉιιετΞτει ει·Β·ε τοπιεπιιιιτεεεΙεεἰεπι εσω

ΜεΙ1όΜ........»206

εεΧΧΧΙν. '
-Ι :Ι);·; ; ' αρ' ΗΜ

Η ' υ. . Δ ;»ΜΜΙ

Βεετεωι11 ἰετιιιετιεἰιιπι εοπεὶιΙιιιιΠΙιιο νε-ζ Πω·

ετψπ!Επεσππι1Μ εἱποἔεπιιιτ . »'·"20θ

υ _¦ η ) - '. · .Ρε

00ΧΧΧν.

θεετωπευτιιπι ίεεωπι ει εἱνἱΜε ἱεπιιειι- 'φῶς _

ΜΜΜ εΙεεΙἱε Δε! ο!'ΕΜιιπι ριιΜἱεοτυπι

ωει1ιιπι ........»

ΠΙθΠ!θ ΠΟΥ'θω.

ί.)θθ



' ιιιιιιιιι 10111"
ιιιιι·ιι

οοΧΧΧνι.

_1165Β __ Ριιὶιιοιἱοιιε 1 1ιιιροι·ιιιοι·, τοιιιιιιιι 1ιιιρει·11

ΜΜΒ""Μ ι111ιι1ιι11οιιοιιι ειι1ιι€ειιιε, 1ιιιιιιοι18εειιιιο

1ιιιιτοι·εε 61 ειά1ιιτοι·εε 1111118113 εικο

ρωιιε, 1138111121, ειι1ιιιι ιιιιρετ1ει11 1111611

1:ι1ο, ρτ1ν11εΒιιι, ιιιιιιιιιιιΜ1οιι ε1.1ιιι·Β1

11οιιοε ιιοιιιιιι11ιιει ειιιι1οιιι οσιισσι111 οο1. 207

” 00ΧΧΧνιι.

_ὲΙΒΞι __ Ιιιιιιιοι1εω οοιιιιιι1οε 1ο ιιιιι111ιιιιι ίσιο ΡΗ

ν ' ω' "Π". 601100 Ι ιιιιροτι11οι·ι Μ ειι1ιιιιΒιιιιι1οε
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Μοιπ «Μπιτ . . . . . . Μ· »

οοι.ΧΧνιιι.

1170,

πωπω ἰοπιιοι·.

εοποο οοι·νπτο ροΙΙἰοοπ€ιιτ . . »

()()ΕΧΧΙΧ.

Π'70, . Βοοι·οτιιπι Ξππιιοποἱππι οοπειιΙπιπ, οιιο,
2πονοπ.ι!πιε.

ποοἱἱὶοἰοτππι οοπειι·ποΠο ἱπ ροὸἱο

Ιοιποοπεοε οοπεπΙοε Ιοοιἰπο απο Ιιοπιἱ- π

π1οιιε 6ο θι·οοεο ὶπὶτπτπ οοπτι·ο Ρᾶ- ·

260

26!

Νεο! οι, Λάππα οιιροτὶπε, Δωρο ΜοΜ

ποπποΒο Νποὶοπεἰποπ ἰπτοτὸἱοιιπὑπι· » ο 261

2. ϊοχηΦ (ίὸΕΧΧἐ- οπω (Μι. .:οποζΙ _,;:π·›

ΗΕ κ!

ΤοοιιΙπο ρποἱε ειτοπο ειιπίοΗΕοο ροι·ροιποο

ἰπτοτ Ιοιπποπεοε επ ΕιποπιιοΙοιπ Ειπ

ροι·οιοτοπ:ι οοπεΙοπΙἰποροΙἰτπππιπ οιο

Βοε Ιππποποοε οππιπρΙιπἱιπἱε Μπο

ΠΊ!).

Μ" ”··· .

" ' εαιπ1πτ 6οπἱο οι. ο1·ΜΙοεϋο πι τοπιο-ο! κοΊ

.οοΠπο:5οβο:πἐ ΟΨοδ395Φ-βοοκοπ

` ` Β -π·°οϊ·°π ·οποποοΐοφ #οίο7ϊ
ΒοΣπιπποπο `=Μμποπεδο ΜΧ οτηΈτο-6% “'°ὲὲἰ:'-"ω

· νἰποἰπο πιοποπἱο ίοοοπο οιιιπ Ιοπιιοπ- Μ

εΕπιιε ΜΕ, ροτ ςποά πω @ο Πεπ

ιιοτπιπ πονἱπιπ ορρο!ειιε ἱπ ειπε τοττἱε

ἱπτοτὰἰοἱτιιτ . . . Ή). [Γε ω!.ΠΟΠΕΧΧΧΙΙ. '7ηρω

“Μ _
Βοοἱιιε ΝἰοοΙπ ὶοπιιοπεἱε οοπεπΙ, Μοτο “μ"=2:=ιω

ίοοάοτο οιππ Βπἱπιππὸο ππτοοποοεπ -

οπω, πιοτοπὶοποοπο ΡτονΙοοἰοο, ποπ

πιιΠοε ἱρεἱπε επΒὸἰΙἱε ίποἰΙΕΙοΕοε οστο

1ποτοἱἰοοιιεο ρτοπιΜΗ . » 268

ΟΠΕΧΧΧΙΙΙ.

ί.Πτοι·άπε 8οοτοἱο, Μπεοπο οἰιιε ΒΙὶπο, οι ““'|!ἰ_.

. . . ι.Επτιουε ΒΙπποπο οι: Ι.ονοπιπο οοιπι- "Η

τἰΒιιε, ρποτο οΙ› οΙΠο οοπιἰιἰΒιιε οππο

'ΠΜ οπιπ ἱππποποἰοπε οοπεπΠοπο

- ἱπἱτο, ίπτοπτ . . . . . . . » 269

οοι.ΧΧΧιν.

ΠπἰΙΙἱοΙπιπε οτ Βοἰποτἰπε ΡοΙο‹Η ιππι·- 10128

|.

οΜοποο, τοε1Ηπτο Ρπ!οάἱ οπειτο οσω

ιπιιπἱ Ιπποπο, οίπετΙοιπ νοεεοΙΙἱ ΜΠ

οἱππτπτ, ΒοοΙΜτΕεοπο εποποπποπιιιπ:ι

ρτοοε1οπτ........» 269

οοι.ΧΧΧν.

Ιοπποποοε οοπεπΙοε, ρπποεϋιο ο ΡοΙοεΙἰ ";:::ίΕ

ιποτοπἰοπὶοιιε ΠάοΙΝιιτΞε ποοτοιποπιο, .

6ο ΡοιΙοιΠ οπειτο οοεάοιπ Επ ίοπόιιπι

ἱπνοεΙἰππτ . . . . . . . . » 261

οοπΧΧΧνι.

Ροεοοπἱ ΜΜΜ οποια Ρτοεοοτὶἱ οτ Ρ'το- 4 :ὲἔἑω

εοοτὶπἰ, απο οπτἱπ οποιο ἰπ ΐοποποι .

ο οοιππ1ππἰ Ιοπιιιιο οΜἰπιιοτππτ, οΜοιπ

τοεΠωππτ . . . . . . . . » 262

0οπΧΧΧνιι.

Βοοτοπιηπ ἱππυοπεἱιιπι οοιιοπΙππι, οπο 4 :Ωω

οοεττοι·πιπ Ρ`τοοοπτἰἱ οτ Γτοεοοτἰπἱ .

οΙἰοποΙἱο Με ἰπἘοπόοΕἰ0 ἰπ ίιπιιτιιιπ

ὶπΙοτἀἰοἰτιιτ . . . . . . . » 28ο'

- ι

μι? "Ι

οοωσανιιι.

Ρπεεππϋ ὸοιπἰπὶ, πι Μπποποοο οΕνοο το- 4 ::'7ιξω

οορτὶ, ΗᾶοΙἱιοιἰε οοοι·πιποπωπι ρι·πο- ε · '

ετοπτ ...... » 2θδ

()ΟΙ.ΧΧΧΙΧ.

. 'λἔΜἶ

Ιοπι1οπεοε οοπεπΙοε, ρι·οοοπτο ο Ροοοππ6 Η Μο

· 4 “απο”.

6οιπΕπίε ποοΙΜΗο ωοτοπιοπτο, οσο· ··:·

  

Η ιπουοἱο οποποοποο-. . 6οιπ οοι·οιτηπο Ιιοπιέποε οι οοΙΙοοιἰεΕΞξ α···ο·»: 262



ἔέέἄι :Τῖ^υοονΜΕΝιοκνΜ ι

ιιιιιιιιιιιοε ιιδιιιιιι·ιιιιι, ιιιιιιοιιιιιιιο ιιιιιιιιιιε

_ ιιιιι·ιιιι ςιιἰιιιιιιιιδἱιιιιι ιιι ΐοιιιιιιιιι σοπ
'.ϊ' · Ω σα ΐυ 2 . ›.ι _ ι“Η »Μη ι; . π . . ο σο!.-ιιωιιιη μπι: .κι ·ι·_-^ '°:ι“ ν; Μι.

.·9ἔῖἔΐ.ἶιἔ·`οὸΧΌ Μ··ϊ· κ: [Ψ

:Ρι·ιω επι» οι 'ι

.Σι..

1171· 8έιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιι ιιιιιΒιιειιιιιιι άι: Ριιιοιιο

ρι·ιιοετιιιιιιιΕιιιιιιιιιιιιι Μουσε όιε ιιιιιιιΙο

Ιιιιιο ειιιιιἱὶἱο 'οοιιιτιι ιιιιιι·οιιιοιιοε ιΙο

ΡιιΙοιιο, ει ριιοοιιι ιιιιιιιιιι ίι·οΒετιιιτ
-κο .2. Π! . . . . ι 266

ιι·:1~

ιΨ οοκοι

·ΕιΔι

Μ” Ριιιοιιι οιιειι·ι Ιιοιιιιιιιεε, ιιιιιιιι οοιιιιιιιιιει

ιιιιοι· οιιιειιοιιι σπιτι ιιιιιτο!ιιοιιεε οι

ιιιιιιιοιιεεε οοιιειιιιεε, ΠιιεΙιιιιιειιι οσω

ιιιιιιιιιιιιιιιιιοιιιι·ιιιιι . . . . ιι 266

.ιἴ2! '

.ι.:ιιιι·..ι ιι

ΠΠΧΠΠ.

ει: . .

Βιιι·οεοιιιι$ Ατ!ιοτοιω τω, [πιο ιιΒοι·ιιιτο

οΜιιιοιιιιιι, Αι·οιιιοιιιι οι Μιιιιιι!!ειιι ω

ειτει, ιιιιιιοιιιι ειιΠιι:ιειιτι ιιιε1τιιοτει, οι

οιιιιιι!εει ιιιιιιἀτιιἔιιιω ιιιιιιιιιιιε οιιιιι

Ριπι·ο οιιιει ΠΜ (Μεσοι άι: ΠιιΠ`ιιι·ο

άπο, ΜΒΜ εοΙνει·ο, ιιιιιιιιιιο ιιιιιΝιι

ΙιιιιιιοιιειΒιιε ιιι ι·οΒιιο ειιο οοιιίοι·το

ΡΟΠι0θΠΠ' . . . . .. . . ιι 267

Με,

17 Μωυσή

ΠΠΧΠΙΠ.

ιι”,
π· Η Π” Αιοιιιιιιόι·ιιιι, ιιιιιΒιιεόειιιι ειιΙι ριιοιιε, οι

ε ι.

ω" ιιιιρει·ιιιοτιε ΒιιοΜιιτε, ιιιιιι·οιιιο- ..

ζΐ:[ ιιιΙιιιε ιιιι Πιινιο εε ειιΜιοιιιιιι . ιι 271

00Χοιν.

"π, _ “μισή ι!οιιιιιιι οριιιιι οι ιιιιιιιιιιιιιιι ιε
ό ιιοτειιιιιι·ιο.

ιιιιοιιειΒιιε οοιιειιΙἱΒιιε οοιιιι·ιιι ιιιιιτ

ο!ιἱοιιοε ΜιιΙιιεριιι:ιε ροΙΙιι:ειιιιιι· . » 272

ΠΠΧΠν.

“Η 1801160508 οοιιειιΙοε ΒιιΒιιιιι.ι ιιοιιιιιιοε

ι:οιιιι·ιι ειιιιι·οιιιοιιοε ΒιιιιΙιιειιιιιιιιι ιιεΐιιιι

ιἰει·ε ρτοιιιΜιιιιτ . . . . . ιι 275

εοΧονι.

Πιιιτιβ Ιιιιιιιιιιιιιοε οοιιειιΙοε, και ΐοιιιΙοτε ιιιιι11

Ε Π ! . _ _ _Ρ ιιιιιτοιιιοιιιιιιιε άι: Πιινιο , οοειιοιιι

" οοιιιι·ιι ιιιιιιο!ιιοιιοε 1ΠιιΙειεριιιιιε Μισή

εροιιάειιτ. . . . . . . . » 274

(ΠΠ. οοκονπ.

""Ήἔἰ_ Μετοιιἰοιιοε άι: Πανω ίοειιιιε οιιιιι Πι

. !'Ι Ι!. _ . .
Ρ ιιιιοιιειιιιιε οοιιιιιιιιιιιε οι! ιιιιιιιιιιιειι

ιιιιιιιι ιιιιτιιιιιι·ιιιιιιιιοιιιιι . . . ιι 274

ΠΠΧΠνΙΙΙ.

..!!πει ._ Βοοι·ετιιιιι ιιιιιιιιιιι8ιιιιιι οοιιιιιι!ιιιιι, ιμιο

16 ιιιΒιισθι.

Αι·ιιιειιιιι ΑΙΜιοοἱιιε, ιιιιιετιιιο Ιιειει·ο-.

Με οινιιιιιο ιιιιιιιοιιει ιιοιιιιιιιιιι· . » 276

Μ"

ΠΠΣΠΙΧ. . -

Δι·ιιιειιιε “διιιἑοοἶιιεψιἰἔἔιβ "ι:ινιιιιι.ιξ 8188 «ἱἑ:Ϊ8ϊ$ι.ί_...

. Π . Α ι · ι ιι .

!ιοιιεειιιιιιε, ΠιιοΙιιιιιιε· ε:ιοι·ιιιιιειιιιιιιι · μ”

ρι·ειεειιιτ . .,. οο!."Γ2'76

·ι·ι›.. ι .· .κι

οοο. 2 2

Ιιιιιιιοιιειιε οοιιειιΙοε, ΠιιιΙΙιεΙιιιιιιιι ιιιιιι·- Η”

_ ΠΠΠΠθ ΠΟΨθω.

οιιιοιιιιιιι Μιιεειιο ιιοι·ιιιιι ίοειιοι·ιιι.ιιιιι

οοιι!.πι Ρἰειιιιοε οι Μιι!ιιεριιιιιε ιιιιίοιι- ·

Μπι, ιιΙιιιιιιιιι ιιιι!ειιι οοιιίοπ·ιε ρτο- . .τ`τι

ιιιΜιιιιι........»277

ΠΠΠΙ.

-«οι' (Αν ·ιιιΠ· σπαει

Βοοι·ει.ιιιιι ἱιιιιιιοιιειιιιιι ι:οιιειιΙιιιιι, πω, Μιι·ι:ιί).β

_ _ . 000!!! Γ! .

οΙι ριιιι·ιιι.ιιιιι ιι οοιιιιιιΒιιιι Βιινιιιιιιιιιιι

ι·εΒιιΠιοιιοιιι, ιιοι·ιιιιι ιιιιιιιιιτι ιιοιιιιιι!!ι,Ιο ω...

μυ Μιτου 9008 Βιιιιιιιιι ι!ιι Ποιιιιι, ΜΗΝ ' 'Π . ..ι:..

Ιιει·ιιιιειιι νοοιιιιιιιι· . . . . . » 280

ΠΠΠΠ.

μ8μ[”μΠ= "Ί

Μιιιιιιιιιιεειο Ι.ιιιιιιιοτιιιιι 6ο Πιιιιιιιι!Γο ίιισιιι 9 6 2:έδω.

. . . . ο -
ιιι οιιιιιιιι οι: ροοιιιιιιι Ιιινιιιιιοιιιιιιιιιι .

οοιιιιιιιιιι, ιιιιοι:Ι ι·ιιΙιε!Ιοε ωιιιι.οι·ιιιτ

οοιιιι·ιι Ιειιιιιιιε οοιιιιιιιιιιω,1 ' . Οι 28!

ΠΩ' '.'

` ΠΠΠΠΙ.

ΠιιιΙΙιο!ιιιιιε ιιιιιτοΙιιο Μιιεειιο ρι·οιιιιεειοιιεε 95 ὲἔΖΞἈΙ-ἱ_

. . Ι.

Ιειιιιιιιε οοιιειιΙιιιιιε ίιιοαιε εει·νιιι·ειιιτιιτ. ' 'Γ'

ιιιιιι οιιιιι ιιιιιιιιιριιιτιιιιιε εκ ειπε !ιο

ιιιιιιΠιιιε........»282

ΠΠΠΠ.

Βοοι·ειιιιιι ιιιιιιιοιιειιιιιι οοιιειιιιιιιι, @ο 6 Α3”. __

_ , ο ι·ιιιιι·ιι.

ιιοοιιιιιι ριιι·ιι ριοι·ιιιιι Ιε8ιιτοι·ιιιιι, οι

ιιιοόιετιιε Μειωσα οιιιοιιιοοι·ιιιιι οι:

οΙοειειιι ειιιιοτι Πιιιιτειιιιι, ει:οΙοειειο

ριωωιω ρει·Ποιοιιιιιιο ιιεειΒιιιιιιιιιι· ιι 288

ι:ι1ι:ν.

Βιιοι·ετιιιιιιιιιιιιοιιειιιπι οοιιιιιιιιιιιι, ιιιιο ιιιι·ιι 1174. __

' 'Νώε Πι·οΒο Μ Βοιιο ΠοιιειΙιο ειπε 98 Μ)"1"".
οι" -

ιιιιε ίι·ιπι·ιιιιιε, οοι·ιιιιιιιιιο Ιιει·οόιιιιιετι·ιιιιιιιιιιιιι· . . . . . . . » 287

- 00ονι.

ΒιιΙΙο ιιιιιιτ ΟΡιιοιιοιιι ιιιιιι·οΙιιοιιοιιι Μιι- Μ'ἑ:3ὅἱἱ#

Με ἱιιιιιιι, Μοι·ιιοΙΙιιιιι ειπε Βιιιιιιι, οι -
Ρ

Ιιιιιιιιιιιεειι οοι·ιιιιιιΙοιιιιιιιο ίειιιιοτεε

ειιοι·ιο, ιιτιιιιι·ι εΙει:Η ιιοιιιιιιΙΙιι ρω

ιιειιοιιι ριιοιΒο:ιιιόιε εει·νιιιιιιιι ρι·ειοι:ι

ριιιιιι, ιιιιιιιι ι3ιοΗ ιιιιιτοιιἰοιιιιε “οποτε

εροιιιιειιι . . . . . . . . » 288

ειιονιι.

Ιιιιιιιιιιιιιοε οοιιειι!εε, ιιιιιιιιοπ ΜΝ ει: ιιι·- _ _ι174,_.

= ισ ιιιιιι·ι:ιι.

 

Μιι·ιιι ει!εοϋε ρω οοιιιροιιοιιι!ιε ιιιεἔ



κιαν ΧΧΧ"ιΝοΕΧ

ειιιιιε οι ιπιιο οποιο! ιιοιιιε ιπιοι·

πιεσε οι πιοι·οιιιοποε Μπιαεριπειε οοι

πιο ρι·οιπι11ππ1 . . . . . ω!.

0οονιιι.

_ _ι=”Μ-ι_ Ροιι·ιιε ιιπιοι·ι1:ιππο τοπ οι ιποοιι, ιπτοι·

0 Π] Ι' Π ι _ _ _ _ _

8Ριιιι5_ 8 ιιιοιει Ριεοπιε ιπ 1οιο άοπιιπ:ι1ιι οπο

πιοι·οοιπι·ικ , Βιπποποιοπε , ρι·ορτοι··

' '| ο ο ο .
Ι οροιπ ειιιι οοιιιι·ει οι·οοι·οπεοιπ ιππι

· οοιπ ρι·οοειιιοπι, ροι·ιπι1ι θι·οποιο, 88

ιιιιιιε> πΙιπππο πιιιι1ει οοπ1”οι·1: . . »

ΟΠΟΣ

Π”. Ιππιιοπεοε οοπεπΙοε Βοιπιππειο πιιι·Ιιο

πιοπεο πρι”. _ _ _

ποπει όποι οποπιοι·ειιο, πιο ιιοπιιπο11ι

ιοοπροι·ππάο οιιιπτοι·ιπιπ ρι·οοο1οι·ο,

οΙοοεο οι! ιιοο ιπειι·ποιο, οιιοιιιοπο

οπο ρειοτιο Ρι·οιπι11.ππτ . . . ο

()ί]ί)Χ.

11'|-1,
Βιιιιπππόπο ππι·ι:οποποιο όπιι Ιοπιιοποιοπο

πωπω ΜΒΜ!.

1ιιπόιοιιπι ιο νιιιο 8:ιιιο1ι Ε8ιόιι, πιο

όιο1:ιτοπι Νιοιιιο, Μοποιοπιπ, Μοοειιιοιπ,

πιιοππο ιππιιο ιιι ροι·ροτιιπιπ ιοποποιι

οοπ1'οι·ι, οι ροι·ιιιιο, οοι·ιιιπ ορο, κιο

πιιιιιο ιροοπροι·ονοι·ιτ . . . . π

οοοπι

1174,

πιοπεο ποιοπι.

Οπιιιοιιππο ΙΙ ΒιοιΙιειο τω: ο θπιιιοιπιο

ρο1ι·ο οπο οπτπ ιοπποποιοιιο οοπνοιιιο

οππο 1156 ιιειιοπι οοπ1ιτιποτ . ›ι

ΟΠΟΧΙι.

πιο, _18 ευε"Βιι Βοοι·οιιιιπ ιοπιιοποιιιιπ οοποπιπιπ, οπο

Ι.οι·οοι·ιο ριποοπ1ιπο πιο ιιιπποποι ιο

ριιοιιοο ορ1ιπιο ιποι·ι1ο ιπι·ο οινιιο1ιε

ιι·ιοπιιπΕπι· . . . . .. . . »

οοοΧπι

"ω- Βοιπιπποπο Νοι·ιιοππο ιιιιιι οι: Ρι·ονιποιοο

ιπειτοιιιο, δοποιπε Ρι·ονιποιοο οοπιοο,

οι θιιιιιοΙιππο οοιποει Γοι·οπΙπποτιι

ιππιππιπ- απο ιππποπειΒιιε Ιοοπτιο

1οοιιπειποππτ.. . . . . . π

ΕΠΟΧΗ'.

πο, __ Βοοι·οιππι ιοπιιοπειππι οοποπιπιπ, οπο
ιιοι.1οιιι·ιιοι·ιι.

Ιειππιιο οοιιιπιππο ιι ροιιτιο Μαι πο ιπ

1ι·οιιιι οπιιτοι·ιι οιιοοι οποοινιιιιι· . ιι

ΟΠΟΙΟ”.

11'7Τ,
6 . οπο νιπιιιπιιιοπειε οοιποε, Βοοοπιιιιιτπ

ποριοιποι·ιο.

Μπι, θοτοιιιιιι, Ροιριππιπ, Ροπποπι

οιιοςπο οειειτο ιειπποπειιιπε οοπεπιιΒιιε

οοιιοπε, οοι·ιιπιόοπι νοοοιιιιπε οΠιοι1πι·,

990

29ο

9θ4

296

δθθ

δω

802

δθδ

οοοιινι.

τ

Ιοπιιοποοο οοποπιοο011οποπι νιιιιιιπιιιο - '

5οιΙ1 οοπιι1οιπ πο οιιε1ι·ιε Βοοοιιειο

Βι·ιιποο, θοι·ιιιι, Ροιριιιι οι Ροιιιιιιο

1'οπιιι ιιιι·ο ιπνοε1ιιιιι1 ω!.

' '
›'

...-,:·;

1' . .·;

Βοοι·οϋπιπ Ποιοπιε ιιιπποποιε οι·οιιιορι-4 "

εοορι,οιιο πειιι·ειε Βιοποειι·σιο «μισο

ιιοπι ο οοπιιπππι Ιιιππειο εοιπιοε οι

ρο1ο ιιιιοι1πε, οιιιοιπ ι·οο1ιιιιοπιιοε άο

οοι·πιι.........»

οοοΧνιιι.

Βοοι·οιπιπ ιοπποπειιιιπ οοποπιπιπ , οπο

1οι·τοο εροιιυπι ο ιιοοιινο νοιεπε πιειτο

ιπ Ιοοο (ιιονοι·ι ροειιιιιπ Μουσε οοπι

πιιιιιι πιιιιιιιιο:ιτπι· . . . . . »

οοοΧιΧ.

ι

Ιππποποοε οοπειιιοε πω @πνοή οπι

Ριιο1ιοποιπ, οιιιεειοπιοπο ιιιιιιιι.οπ1ιππι

οοιππιοι1πιπ ρι·οιπονοι·ο ε:ι1οποπτοο,

ποπιιπιιο οιιοπ πονο ρι·οοεοι·ιρ1:ιπο-··

ειι1ιοι:ι οι οιι·οιι «οι οοποοεειοποπι

_ιιοοοι·πιιιιτ . . . . . . . »

!οοοΧΧ.

Αιοικοπιιοι· ρορο ΠΙ οινιππι οι οοοιοειοο

ιοπιιοποιε ειονο1ιοτιο οι ιονοι·οπ1ιο

οι·8ει εοιιοπι ειροε1οιιο.ιιπι πιοιπε, ι:ι

πποπεοπι οι·οιιιοριεοοριιπ1 όιοπιιοΒο

Ιοοπ1ι ο πο” ιπ ρειι·1ιιιπε 1ι·ειπειπο

ήπιε οοπιιοοοι·π1. . . . . . »

ο

£00ΧΧι. °

Βοπιιοπιο ι3ιδοπο (ιιοοιιο1ι όοπιιιιο οι

ιιπιπιπ ι·οάιιοι·ο πτοιιιοριεοορο οι οει

ποπιοιο ιιιπποοοιιιιιο, Αιοιιοπάοι· απ'

Ρο ΠΙ πι εοινοτ πιιπσιοι1οι· οιειοιπ Δ

ιπιπππιτν. . . . .· . . . »

ΠΟΠΧΧΙΙ.

Αιοικοποοι ρορει ΙΙΙ Βοιάπιππιπ ιν πιο

ι·οεοΙγιπιιοπιιπι ι·οοοιιι, πι ιποοι·ιρ1ιο

ποιπ ιιιιι·οιε ιιιοι·ιο ιποοιιιρ1πιιι, ιπ

ιοπιριο ροει1:ιιιι οι ο ρειιι·ο οπο πο

Ιο1ειιπ, ροοιιιιιοιποπο :ιο οοάοπι Ιο

πποποιοιιε οιιιειτοπι ι·οο1ιτπο1, ιιοι·ιοιπτ

οιιοΒιιτ........»

ΠΟΠΧΧΙΙΙ.

Ιειπποπεοε οοποπιοε ιππιιιοιπ πιιιοποπι οι

1οοοιιε οππι οτιιΕπιιτοποι οριεοορο

ο

1177

ο οοριοπιιοι·ιο.

δθό

σ

1178,

1-1 ιπππειι·ιι

δθο

11'78,

ιι ιιπιοπ‹ιω

1οιτι·ποι·ιι.

11'78,

19 οο1.οιιι·ιο.

808

ι πο,

ν πιο: ειριιΙιε.

502 _ ·β Η ,Ε 1

πιο,

ιιι ιιιιιοπάιιο

ιππιι.

- .ι ο ι.

δ08

ι .ι.:ιι .

η πιο,

νι ιιιιιοπιιππ

πιοιι.

δθθ

11'|9,

'Τπιι8πε1ι.

ι › ι

·|ΑΧ.-Λι)-...Δ..:Μσο:

ω!" 1ιιιοιι1οιο τιοιπιιιι ιπιροτο1οι·ιε » 509δθά ιιιοιιιιι . . . . . . . . . »



  

Χιοενιι

ΠΟΠΗ".

1199 · ·
138 'Ειπ- Βοοι·ο1ιιιιι ιιιιιιιοιιειιιιιι σιοιιειιΙιιιιι3 οιιο

ι ¦ ή Ποιιοιιιε, ι·οιιιιιιιειο ιιτ1ιιε εοι·ιιιισιτιιιε,

Ρι·ορτοι· ιιιοτ1τιι, 1ιιιιιιοιιειιιιιι οΜιιιιι

οοειιι1 ιιοεοι1Μιιιι· . . . . οο1. 511

ΟΠΟΧΧν.

“'79- Ριιο1ιι ιιιι1οιι1ιι> ιιιιιἱοΜιιο οι 1'οοι1ετ1ε 1ιι11ιι

@τα ιι11ιίιιΒιιιιοιιοοε επ 1ιιιιιιοιιεοε οσο

ειι1οε....... .· . .' » 5312

' ι·

4100111111.

1180· Βοοι·οτιιιιι 1ιιιιιιοιιεὶιιιιι οοι1ειι1ιιιιι, «μια
ιι 1ιο1οιιι1ειε _ _ _ _

1ε1;ιτι1πι·11. ιι1ιειι1ο, ειιιτ που, οι”. 1ι€1111Π11118 νι:ιε

οροι·ιι·ο νε1.11ιιιιι σ1οο1ιιι·ει1ιιι· . . » 51ὅ

·°'° 000ΧΧνιι. “' κο·

. ` · ιι ι: η·

1180, __ Ποοι·ετιιιιι 1ιιιιιιοιιο1ιιιιι οοιιειι1ιιιιιιοιιο

ΚΑΙ. 1ε1:ιτιιει·ιι. _ _ __

οιιιιοιι1οοε οοο1οιιιω ειιιιιι·1ι ,ΙΔΕΗΐ0°="

1ο ιιοφιιε11.1οιιο 1011411180 ριιι11ο 11οιιιιιο

ο ΟΒετ11 Βοι·11ιοο ιι11οιι11ιιιο οιι1ι ριιο115

ρτιιοΓοι·οιιοοε ι1εοοτιιιιιιτ . . . » 514

α:οκιινιιι.

π, Δ ` ¦ ¦

' 81:ξ1% Βιιοι·ιιιιιοιι1ιιιιι ρι·ιισε111ιιιιι ο ο1ν11ιιιιι· 1ο

' ιιιιοιιε11ιιιε 811 0111ο1ιιιιι ριι111ιοοι·ιιιιι

τοε1.1ιιι1ι.ο1οο11ε . Μ. ·; ·ιι 516

1 .! ε..)

1 11ΕΟΧΧι!Χι ·· πιο . 1· Αν" ι

1180, _ Ποοι·ο1ιιιιι 1ειιιιιοιιε1ιιιιι οοιιειιΙιιιιι, τιιιο λι
Ώθ ειιΒιιε1ι. · _ ή _ _

ιιιι1οιιιι οι Ιιιοο1ιιιε ΙΣιι1οοιιιε δωσει

ηιιοιιι1ειιιι 11111 οτ Βο1ιοι·1ιιε οοι·ιιιιι

ιιοροε1οιιιιοιιιιοε ο1νο5 £16ο1τιι·ιιιι1ιιι··ιι 516

' ι - σ.ι - . 11 ι -

# Ά ι 1)()()ΧΧΧ. '· " ιν· -

1181,__ Βιινοιιοιιεοε, ιιι11οο11ε ριιο1ἱε,ἱιιιιιιειιε1 οοιιι
111 ιιιοι·1ιι. _ __ _

ιιιιιιιι α: ειι1ιιιοιιιιι1 . . . . . » 516

: 1 ....η 1.

' '“”' .οοοΧΧκι ἶι "Η

1181,_ _ Αιι€οι·5ιιο 11ι;1ιιοιιε1ε ιιΜιιιε ιιιο:11οΜοιιι
ΗΘΗ” ιιι1ιο. Α '

1ιιοιι1ειο Βιιιιοτιιο Μοι·Βιιι·11ιιο ἱιιιιιιοιι

ε11ιιιιι οοιιειι111ιιιε 1οιιι11 Μπι: οοιιοοι111

ω 1ιοο ιι111ι1 οοετι·ιιιιι ετ 1ιιιι·Βιιιπ

ιιοι1111οιιτο ροεεοιιι . . . . . » 517

ΟΠΟΧΧΧΠ. :η

. . γ 1 γ ; 1..

1181. 1ιιιιιιοιιοοε 00ιιειι108, ·ιιιοοσιειοι·1ιιιιει ΙΜ
Χ1ν1ιιι1οιιι1οιι _ _

ειι8ιιο11. ιιειιεο)· α οοοΙοειιιο οιιιιιοε ιιιιιιι1ιιο

Βιιιιοτειο ΜιιιΉειι·11ειο 1ιιοιιι1:ιε ειιεο1

ρἱιιιιτ οοιι1τ:ι οιτιιιεε, ετ ρι·ειοεει·11ιιι

οοιι1τιι θειι·ιιοοιιοε . . . . . » 518

ΟΠΕΧΧΧΙΙΙ.

1181- Νιιι·1ιοοοιιωε «Μ ιιοο ιιιο1οο11ιιιά15 Μουσο

ε11ιιιε ρι·ο 1'ετ:1ο ροοιιιιιιιο ιι Βο1ιιιοε1ο

οι Μιιι·11ιιο ιι1ι1ειωιο Πάσιο τ1ιιιι1 . - » 519

οοενΜΕΝιοιινιι

0οοΧΧΧιν.

(Μο 411 Ποιιι·1οιιε, 1111111101 ηιιοικ1ιιιιι

$ειοιιιιο ιιιιιι·ο1ι1οιι1ε 11111, 1ιιιιιιοοε1ιιιιι

01ν11ιΙ11 οοοτιιἰ ωι5ωριι, Πάο111:ιτειιι

1ιιι·οιι1........ οο1.

"11)·Σίγ

ασεπ”.

=.εποοιισιιο=1 ιιιοι···ο11·'

Ιιιιιιιοιιιιοε 0011811168 , θ11οιι1 οτ Ποιιι·1οο,

Ηοιιι·1ο1 οιιοιιι1οπι Βιιοιιιιο ιιιιιτο1ι1οιι1ιι

0211111118, οροιιι ο!. ιιιιιι111ιιιιι 1ι1ιροι·11τί .

ρο111οοιιτιιι· . . . . . . . ιι

()()()ΧΧΧ1'1.

Βοοι·οτιιιιι 1ιιιιιιιιιιο1ιιιιι οοιιειι1ιιιιι, οπο '

ρι·ιν-11ο81ιιιιι ο11Βειιι11 οοιιειι1οε οιο

ρι·1οιι 1ιοιιι1ιι11ιιιιι 1οο1 1.1ιι8ιι111ειο1ιιι

ροι·1ἰ1ιιι·_._. . . . Δ. . . · ιι

οοοιοοινιι.

Τιι1ιιιΙειο ιιιι1οιιιο ετ ιιιιιιο111:ιο ροι·ροτιιιιο

Ει·ιιιοιιΒιιι·ι1ιιιιι 1ιι1ει· ιιιιι·1ιοιιοτιεοιιι κά

οεοοιιι111εειιιιι ο1ιιεςιιο ειι1ιο11οε στ·

1ειιιιιοιιειοε οοιιιιιιΙοε. . . .· .· ιι

Ί

οοοΧΧΧνπι

Ιειιιιιοοεοε οοιιειι1εε Βοιιιἰιιἱοο 11ο 1]ε11ιι

οι 1111141110 ω” ιιορο11 1ιιΒοτιι ιιιιιιεΗιι

ιι Βο1ιιιιιιιο1ιιο,ῖ8ριιιιο; πρι» εω

ι1οιιο Μιρκα 1ο ν111ιτ ()ο11ιιο 11811118 )

οιιιρ1ι11.οιι11οιιι·1ο 1ιιι·ο 1ο ροι·ροτι.ιιιιιι

:. 2ροεε1ι1οιιι1ει 11τιιι1ιιιι1 . . . . »ο

11()ΟΧΧΧΙΧ.

Ποοτο1.11111181ιι181181ιι11ι οοιιιιιι1ιιιιι, οπο. 01

ιιιτι1ο 11ο Βοιιιιιιιοιι οιιιρ1ιιιοιιτ1οιιι·1ο

1ιιισιιοιιιιιι11ιι 1ιι€οτει 1ιι Ροι·οο1οεοο ο

οτ Μ1ιιιιι1 ο11ο1ιι ροι·ροτιιιιιιι 1'ι·ιιοιι6:ι

οοιιοικ1ιιιιτ.-:ι·. . .. . . . »

1?? ο -

0013111..

νοιπ1111ο ο θει1ει1ι1ο Πο Μο1ει1ει 1'οο1ει

οοιιειι111ιιισ1ιιιιιιοιιε11ιιιε Μοιι11εΙοοιι1ε

οιι$1.τ1·ρι1ο ριο11ο111ιτοι·ιιιιι εειωιΒιιι1ιι ιι

1-=' Δ ·0οοΧιι_

η·

"η

(Μο ν1ιι11ιιι111οιιειιι οοιιιοε,. ιι θιι111οιιο

11”:'θιιοττιι ο1ιιε1'ι·ει1ι·ο οοιιιιιιιιιι1 ν1ιι11ιιι1-'

11οιιε1 ι1οιιιι1ει οτ οοιιοοειεει οοιι11ι·ιιιιιιιε,

ιιιι1οιιοιιι οτ ειιιι1ο11:1:ιιιι οιιιιι οοι1οιιι,

ειιΙνει1ιιιροι·11 επ ‹:οιιιιιιιιτιἰε 1ιιιιιιιιο 11

68111818) 11111. . . . . . . . ιι

1.1.:_ ι·.1__ _ ο 1

”' μωοοιμω.

Βοοι·ο1ειιιιι 11οιιιιοιιεΒιιιιι. οοιισιι1ιιιιι ,. οπο

οοιινειι1ει 1ιι1οι· Ό111οιιοιιι ν1ιι11πι1111

οοιιι11οιιι ε1..ν1ιι11ιτι11ίειιιιο οοι11ιιιιιιιο

ειρρι·οοιιιι1ιιι· . .. . . .- .1.^·»

1111111' 111

1181'

90 Με.

519

1189,

90 ΜΠΕ.

Β:20

1189.

1ιιι1.οο1ο1ιι·1ι.

1181,

1111111111,

ω. ιι Μι”

ι1οοοιιιΒι·1ι.

δ92

1183,

111 ιιονοιιιοι·1ι.

δ2=1

11811.

1184,

, ''| Με ετοιιτι1ιο

(Μ) ιιονειιι1ι.

8913

ι 185,

8 εοιι1ειιι1ιι·1ε.

δ2θ

1185,

θ εορ1οιιι1ιι·1ο.



:παπι ΧΙ|ΙΝΠΒΧ

ΠΟΠΧΠΙΙ.

1186,__ Μεπππι·ιιο ιπει·οειιππιπ Ιπππιιο οινιιιιιιε

?ίοοι·ππιιι. _ _

ιππποπειππι οοπεπΙππι ριποοοριο ιιι

απο πο!.

οι:οΧι.ιν.

1188.__ Μπι·οιιιοποε πο Ροπιοπο οι εποποπεοε

8 ίεΒιππι·ιι. _

οοπιιπ1οι, ειιΜι Ποοιιιιιιο Βοιπιιποι·ππι

ιιπροι·πιοι·ιε οι οοιπιπππιε πωπω ,

ιππιππιπ ιποππι ιπιοι· επ ιοαΜπει . »

οι1οιιι.ν.

Με, Πι·πιιππε ριιρπ ΙΙΙ, ΒιιΜπιππιπ Μειωσ

Ιγπιιιππππι ωροπι) Ιιιπποποιπιπ οοιιι

πιοπι1πιπ οοιτοιιοπο οι ιιιι·οππιιπιο, πι

επι ππιποοεεοιιππε 1ιει1επι οοποοοεπ

ι·οειιιππι, οπικο 1ιοι·ιιιιπι· . . . »

ιν Μπι πιπιιιι.

()ΟΟΧΙΝΙ.

ι ι πο,

ιι· Μπι ιιιπι1.ιι.

Πι·Ιιπππε ριιρει ΙΙΙ, ιι·ιρο1ιιππππι ι·οροπι,

Β:ιΜπιπι ν πιοι·οεο!γπι1ιππι ι·εριε οπ

ι·πιοι·οιπ, πι Ιπππεπειππε :ΜΜΜ πε

ι1οιπ ι·οειιιπππόπ οπιοι, πωπω. οι ρο--Δ

ειπ!ιιι.........»

οι:οΧι.νιι.

118θ,1ΙΜΠ!ω”Μ Πι·ιιιιππε ριιρπ ΠΙ, πιοι·οεο!γιπιιππππι ρο

ιι·Μιοπιιιπ πι πιοι·οεοΙ)·ιπιιππππι ω

ροιιι ειπαμε οπιπιοι·οιπ ιτιρο!ιιιιππιπ

τοιέπιπ πό ωειιιποποο Ιππποπειρπε

πΜπιπ ιποποπι, 1ιοι·ι.πιπι· οι ωειιι »

οοοιιι.νιιι.

Π' ΜΒΒ1:1[Μ Πι·1ιπππε ριιριι Π! Ιππποπεἰπιπ ιπάοιππι

ιιιιι ειπι1οπε, πιοι·οεο17ιπιιππο ριιιι·ιπι·

πω, πι οπποπιοοε ποιπιπιοι εορπ1οιιι·ι

πι! ιπειππι·πποπιπ ρωρι·ιιει επιπριιοπε

ιπιιοι·ιριιοποπι ιπ ιοιιιρΙο ροειιειπι

οοιπροΙΙιιι, ιπιππΒιι . . . . . »

ΠΟΠΧΗΧ.

πιο,ΙΙΙὶὸΜΏΠΜ Πι·πιιππε ριιριι Π! Νπιιιωππιπ οι·οιιιορι

δ28

ὅὅ0

δδ1

882

ὅδδ

?Μό

εοορπιπ οι ιιιιι€ιειτοε ιπι1ιιιιιο ιοπιρ1ι ·

οι οεριιπΙιε πιοι·οεο17πιιιππι ρω αϋπ

παπι Μια· 1ιιπποπποε οι ΒιιΜπιππιπ

πιοωεο!γιπιιπππιπ ι·οποπι οιιιε, ΜΙΒ

πιοποιε, ιποιοοε ιπειρροΙΕπιιιΙοε ποπ

ειιιπιι.........»

ΕΠΟΕ..

ιιεο,ΠΠ6"""ΠΜΜ Πι·ιπιππε ρπρπ ΠΙ, ρι·ιοτι οι οπποπἱοἰει

όοιπιπιοι εορπΙππι·ι πι ππωππι Μω

ριιοππιπ ειπιπιπ ΒιιΜπιπι τοπιο Ιο

πποποιοπε οοποοεοπ οοπι.ιπππιοιπ, ιι

ηπιππιΜπιπ επι ιρειε ποιοιππι, ρι·ορι·ιπι

ὅδό

σα:Μ.

Πι·Ιπιππε ριιριι ΙΙΙ, Ηπποποιπ θι1ιο11οιι

οοιπιππιπ πι ειπιπιπιπ πεπεπιπ εο!νπι

ΒιιοΙιιπιιποπο ειιοι·πιπεπιππι οοιπιπππι

οι οοοΙοεὶπο ιιιπποπει ρωοειοι, πιιπιε

οιἱπιπ πόιιιΜιιε, ιποποι πο!.

ΠΟΠΗ.

Πω:ιππε ρπρπ ΙΙΙ, πι Ηπροποπι θἱΙιοΙ

Με άοιπιππιπ, ειπιπιπιπ οοπεπιπ ω!

νοι·ο, οι Βι1οιιιπιιε ειιοι·πιποπιπιπ οοπι

ιπππι οι οοο1οειπο ιππιιοπει ριποειπτο

ι·επποπιοπι, πι! Μ οοιπροΙ!πι, :ιππο

οιιοπο ρπιι·ιπι·οπιιο ιπιππΒιι . . »

ΠΟΠΕΠΙ.

Πι·ικιππε ρπριι ΙΙΙ, ιι·ιροιιιπππιπ οοπι1ιοιιι

πι Ηπροποπι οιιωιιωι όοιπιπππι ω

ειιιιπιππι οοπεπιπ εοινοποπιιι, οι

1ιποΙιιειιιο εειοι·πιποπιππι οοιπιπππι οι

οποιοεπιιο ι:ιπποπει ριποειππι1ππι ιπ

όπο:ιι, ω” ωριιι . . . . . »

οι:οι.ιν.

Πι·πιιππε ριιρει ΙΙΙ ιι·ιρο11ιππο οριεοορο

ιιιπποπι, πι Η11€0Ι18Π1 οιιωιιωι πο

ιπιππιπ πιο οοπεπιπ εοινοποπιπ, οι 15

πωπω ειιοιπιποπιπιπ οοπιπιππι οι

οοο!εείπο ιππποπει ρωοειππόππι, π

τοππειιι, πππ οπιπ πω. ιΜορπιιε

οοιπρο11πι... . . . . . »

000ι.ν.

Πι·ιπιππε ριιρει Π! ιι·ιρο11ιππο οοιπιιι, πι

ιοι·ιιιιπι Τι·ιρο!ιε ριιι·ιοιπ Ιππποπειρπε

πΜπιππι ι·εειιιππι, πιιιτιοω ιπιππΒιι »

οοοι.νι.

Πι·1ιπππε ρπρπ Π! ιι·ιροΙιιππο εριεοορο,

πι ιιιροΙιιιιππιπ οοιπιιοιπ πι! ωειι

ιπεποπιπ ιοι·ιιπιπ Τιιρο!ιε ριιιιοπι

Ιππποπειππε πΜπιπιπ ιπι1ποπι, ρωσ

οιριι.........»

οποι.νιι.

ΑΙππππι·ριι Αι·οοι·οπο ωριπιι, ρω ισοπ

ροιπποο ι·ερπο, Ηιπποππιπιπ οροιιι

οοπιιπ Ριεειποε ι·οοπιωπο, ιιιιιπππι

ιπιοε π1Μοπο ριπι·ιιππ ιιοι1οιπ οοπίοι·ι,

οποοιπππο ει: οιιοςππιπι·ιιιιι προπι1οι

πιεπωι ........»

οικ1ι.νιιι.

Ιππποπεοε οροιπ Αιροππι·Επο Αιποι·οπο

ωριππο, ρω ι·ορπο ωοπροι·ππάο ιιι!

νοι·επε Ριεπποε, ρο111οιιι, ΙΙοείοπεπε

δδθ

δδ7

δδ7

δδ8

δδ8

δδθ

1186,

ν Μπι ιιιπιιιι.

1188,

ν Μπι ιιιπι·1.ιι.

1 188,

ιν Μπι ιιιπι·ιιι.

ιιεο,

ιιι Μπι ιπωιι.

ι πιο,

ιιι Μππ πωπω.

1186,

ιιι Μπι ιιιπι·ιιλ

1186,

8 οσιοϋι·ι8.

1188,

8 οοιοΒι·ιο.

`ιιπιιιριι1›πε 1πειππιοπι.ριποοιριι . » Ατιιροππο τω, οιπετιοιπ οοπεπιι€πιδδδ



:Δω
ΙΜΟνΜεΝΤοενΜ

ι:ειιε, ωεάίε ρτοευτειτοτΞε ειιἰ ρει·εοιια

‹Ιε ριπ:ϋε σε Μ -ἰιιἱϋε, ρω εεάεω

Πι εροπεοτ . . . . . . σο!.

.

ΟΠΟΠΧ.

ιιεε,
_ Βετεεοοιιε 1ιιττἱιειιιιεἱιιάεκ ἰειιιιειιεἰ εσω

94 πονει·ιιΒι·ιε.

ιππική ορειε εοπιτει Ρἰεεεοε εἰ ΒεΙΙιιιι1

ειιεἰιετετιιτ εἰιιεάειιηιιε εἰνἱΒιιε ριπ

ττοεἰεἱιιι1ι εε όετιιτιιω εροιιόετ . »

Οί]ΟΙ.Χ.

_“86,_ ΙΙόείοι1ειιε Ατεεοπειε τω: ρι·οιπΕεεε ε Βο

ιιΠιιιιε :Με _ _ , , _ .

πονε1:1Βτίε. €ετιο Βει·ι1ετάι εσωπε ίι1κεπει, ιρειιιε

ρτοειιι·ωοτε, εουΒτωεΕ ετ ἱιιτιιτ . »

Οί)(Π.ΧΙ.

1188,_ Ιιπιπειιεεε εοπειι!εε ορεπι Βει·εεοπο τιπ
ιιΜιπι άιο

πυτειπΒτἰε

ρειτοεἰπἱιιω ἰωρετιἰτἱ εἰ ΙιεΙΙιιιιι Πεπ

πιοι·ιιι11 ρει·ιε ἱττιιρετἱτ ροΙΙἱεεπτιιι· »

αν·

0οοικιι.

1188,
_ Βεετετιιω ἱεπυεοεἱιιω εοπειιΙιππ, :με

18 εεεετιώτιο.

ποιπιιι!Ιε ἰυἔετε ἱτι ειιτἱε Ρτειεεετἰἰ

Με επιρΙιΗειιτἱοετἰο ὶιιι·ε Ιεπειιόε

Ειπἱεο «Με θεεενειετἱ ει θἰτετιΙο άε

Ανεἱ "ΜΜΜ . .. ε. . . . »

()ΟΠΕΧΙΙΙ.

Μ” Ιὶἱετοεο!γπιἰ€ευἱ ιερή Βει·οιιεε Μηπω

εἱΒιιε, σε ιιιετἱω, ΙἰΒετΩεΩετιι εσω

ωετεΞἰ ἰιι απο ΙιἰετοεοΙγωἰωεο τομεα:

ετ ειιι·Ξεω εοποεάεω . . .. . »

.Ι

. εα:ι.Χιν.

11 ΙΙΕΗ;;_ Μοτετπ!υε Μεττἱιιἰ βενειιἱεε εοπ1Με ΠΙἰιιε,

σε ο τω. _ __ _ _

Βόε!ιτετεω Μ: ε!ιιε εοπιπιΜε εποε

"ΜΜΕ εοπιτπιιοἱ ἱεπιιειιεἱ ρτεεειἰιειιι,

ἱυτετ.........»

ΟΠΟΙΩΝ. | γ'_Ν89,_ Ρεττιιε Αι·Βοτεεε τει ει. Μάικ, Βεπϊεεοιιἰε

εερΙ.ιωο ΗΜ. , _ _

ίώπωιι·ιι. ηιιοπάεω :εφε ΒΙιιιε, ι!εΒιιε εσω

πιιιιιιἱ ετ εἱνἱΒιιε ὶειιυευεἰΒιιε εε 50-

Ιιιτιιτιπε, εἰεὸεωηιιε εοΙιιιι: Μ Αυτὶ

ε1:ιπο σύ εειπιιαι οΠἰεἰπεε εοπετι·ι1

επόεε ειιἱἱἱοἰειιε, εΙἱεςιιε ιπυΙω εε

άιιιιπιιω εροπάεΕ, εἰ ἱειιιιεπεἱιιπι

οΜιιπι οοειιιἰ εάεετΕΙ:ετεαυτ . »

ΠΟ()Ι.ΧΥΙ.

_ὸ!ϊἶ9,Ι ΝἱεοΙε Εεεειιυρτἱεε, Ρετι·ἱ ετΒοτεπιεἰε τεΒἰε

Β ΟΠ. . _ ,ΡΠιι:ισε5. ετ ἱυόΞεἰε Ιεεετιιε) εοι1πειιιιι ιεπι1επει

ἱὶἀεΙἰτετἱε εεετειιιεκπιιπι με τεεε

ρτεεεωΙ. . . . . . . . . »

τἱτειιο ἱπόἱεΞ είικάεπηιιε ειιΒάΜε

ὅ!!

δ·Ώ

:Μό

δ-Η

346

δόθ

δ·4 ?

ΜΒ

Με

σα."

00εωενιι.

Ρε1ι·υε ΑτΙ:οτεεε τα ει ἱιιἀεκ Π: εἰνεπι _ Ν”.

_ _ ρυάκι Μι!επ.
ει νεεε:ι!!υπι εσωππιιιιιε Ιεπιιεε τεει- ωεἀῇῇ_

Ρω....,... εοΙ.δόθ

εεεωκνι1ι.

Ρεττιιε ετΙ:οτει:εΞε τα ετ ΕιιτΙειπ, Ιπποεπ- |Ι88Ι

εἰιιιιι γεεεε!!ιιε ε!Ι'εειιιε, ἰἱεἀεω ετεεω ς"8ει:Π;: θα

ω Αιιτεεωπο ευΙΙὶεὶειπεω με εεεωι1ι

οΠὶοΞιιἰεἱπ εε εοοεπιιειιάίε εοι1εε‹Μ » 551

ΟΠ(Η.ΧΙΧ.

Ρεττιιε ΑτΒοτεεε τει απ Νεα Ιειιυεε 1189·

_ _ _ ιμιει·Βο !ιε!επ.
εοπιπιιιιιι επιιιιεε Πω” οειιιεΒιιιιε ω.ω_

ιιεςιιε ω! άεΒΜ εκΙἰεετὶοπεπι εε εο

!εωτυπι εροπιάετ . . . . . » 552

()Ο()ΕΧΧ.

ΡεΙ.τιιε ΑτΒοτεεε τω: ετ ἱιπἰεκ εοωωιιιιἱ Ρ8€.'

ετ εἱνἱΒιιε ΞειιιιειιεἰΒιιε ει εε ΜΜΜ ς"εε:Πί ω'

εοΙνετε ετ εοωρεΒιιεω, εἱεάεωηιιε

τε:·τεε ερετἱυπι Μ σετπυι1ι οΠὶεἰικιε

ετ εεεΙεεὶεπι εεόἱἱἱεεηάεω ευίΠεΞεκιε,

ει ειιτἰεω ετεὶιἰερἱεοορο Ιεπιιεε Μια:

Ιειιιιευεἱιιιιι ωωεω ροΙΙἰεετιιτ . » 865

ΟΠΟΙ.ΧΧΙ.

Πεο Βιιι·ΒιιιιιΜε Με ΙεπιιειαεΞΒιιε ρεπο- 15 %90, __

εἱπἱιιιπ ίπ ωω εεε άοι1ιίπετε ἰιιιρετ- ο “ω”

ΙΜ ρο!!ϊεεωτ, εοεςιιε ῖεεἰΜπἰΒιιε

οωπἱΒιιε ΑεΙειιεἰΒιιε εοι1εεεεἱε ετ εσπ

εεάεπιΠε 'κι ίκιιἱςιιε άεΒετε άεε!ετε0.» ὅ54

ΠΟΠΕΧΧΙΙ.

Πεμ Βυτ€υυᾶἱιιε ό”, ΡΙιἱΙἱρρἱ Η Ε'ι·ειι- 16 Ηθο' __

εοτιιι11 τεΒἰε |εΒετι1ε, με ὶτεπείτε- ε "Μ"

τεπᾶἰε πείΙΜΒιιε εκρεόἰιἱοιιἰ Τεττειε

$ειεεωε εᾶὸἰειἰε, ειπε ἱεειιευεἱΒιιε

εοπειιΙΠοιιε 'πισω ΜΙ. . 9 . » 565

ΟΠΟΙ.ΧΧΙΙΙ.

Τεεε!όιιε ετ Ειιτἱειιε, Βετττεπιἰ εε 1ιιι·ι·Ξ, Με. __

. _ _ __ _ Η) ίεΒι·ιιιιι·ιι.
Μνειιιεε εοπι1πιε Μ", εεριτιι!ε :ι βε

νευἰεε εοωἱΙἰΒυε απ" ΙεειιεπεἱΒιιε

εποε Π86 ωεω ΜΜΜ . . ~. » 367

00εωεΧιν. "

Ποπτειάιιε ωετεΙιἱουἰε ΜοπτἰεΐεπεΙἱ ΒΙἱυε, Η ”θ9ἰ_

. . . . . . ε .Έχω, διόοι1ιε ειςιιε Βει·ιΠιι άοπιιιιυε, μ! "

Ιεπιιετιεὶιιπι ΜΜΜ ι·ερεπάετε ειπε

μπω, επιηιω Ηεάεπι ρτἱνἱΙε€ἱε εεε

Πι·ππιτ ηονεςυε εοπεειΜ . . . » 557

000ι.ΧΧν.

(ἑιιἱιὶο Μετοεοὶγωἰτευιιε τω; ἱιπε ετ Ρτἰ- "ω,

νῦΙεΒὶε οππιἱει, εμιΠπιε πιιιιιευεϋε ρο
θ ιιεπεεωεόϋ.



:που Χ!Ι'ΗΙΝΠΕΧ

ροτιιο ἱο οτνττοτο Αοοο οπτο οἰιιε

οορτἰοοοω ίτυοΙπιτοι·, οοοΗτωοτ οο

νοοιιο οάτοορττ σο!. δω

0001.ΧΧνι.

ει; ΡΙοι·ιιο ίοωἰιιΙἱοοοἱο ορἱοοοριιο οτ Μπιου

'Η. εοε οοοειιΙοε ιουτιιυιο εἰΜ ἰονἱοοοι

ρωι·οοτοτοπι τωροττΜ ροΙΙἱοοοτοι· » 560

οοοι.ΧΧνιι.

9 Ι190,ι_ Βοοι·οτιπο ἰοοοοοεἰοτο οοοειΠοιο, οπο (Η

9 8%"Π τοι·όιιε Βοοειτοοοο τΙο οιιἱΒιιεᾶοπ: Μ

ΒοτἰΒιιο ἰο ΓτοεοοτΞἱ οιιτἱο ροεἱτἱε

οιορΜτοιιττοοΝο ἰιιτο ἱιι ροι·ροτιιοπι

ἰονοοτἰτοι· . . . . . . . . » 362

οοοτΧΧνιιι.

Η :190,ι_ Βοοτοτοπι ἰοοοοοεἰοπι οοοοιιΙοιπ, ουσ
ο σε ι. _ _ _ε οοοιιιιΠο οιπἰοο Ρτοεουτὶι ιτ188Μ Οι

τοπΙο ΒοοοτοοοΒοο ἱιι ροτροτιιιιιο

οιορΙιἱτοοτἰοοτἰο ἱοι·ο ροεοἰοοοιἰο τω

Φιοτοτ.;.......»885

ΟΠΟΕΧΧΙΧ.

1100 · ·
ι ωρωώω Βοοωιιοάοε ΙΙΙ οοτιοο!ιοοιιε ρωιοορε,

Βειἱο1ιιοττἰ ρτἱοοὶρἱε ΗΠιιο, οοοοιι!οτιιω

Μ ΑοτἰοοΒἰο, Ι.οοόΜο οτ ΒοοιιΙο, οτ

ρΙοοοτἱοιο οοιοπιοι·οτί ΙΞροττειτοπο Ιο

πιιοοοἱΙπιο οοοοοόττ . . . ` . . » 584

()()()ΕΧΧΧ.

6 80Ιτέ38ρω Ποοι·οτοπι τοποοοετιιω οοοοοΙοιομ οπο τ

Βοοει οοοοιιΙΙο οιιτἱοο Γτοεοοτἰἰ οιο

ρΜτουτίοοι·ίο ὶιιω Η: ροι·ροτιιιπο τω

οικΙο Βοωοἰεἰο οτ Ζοοίοι·οο οοοοο

όοοτιπ . ·. _. .› .Ζω .-τ τ” σο!
,Η “ΜΙ ο κ' .Ξ | >"> .. ;-;_η_ - "Α4,

ΩΟΩτΧΧΧι .οκ«-,. ·ηἩ

“90«_ Βἰοοτἀοο ΑορΙἰειο το:: Ιοοοοοεἱιιιο οροο1 τ
τ! οοτορι·ιο. _ _ ο

ρω οκροοιτιοοο Τοτωο βοοοτοο το

οιιἰτοοε, οοεοοο1 οτ οιιοοτοοἰοε ρωτο

ετοοτ, οποιο ωοειτ . . . . . » 566

.τ - Α - _ἴ 'ο"' τ.':' :Ή σ'"ττ:¦: ΙΠΤ

“" 'Οο0ΒΧΧΧΠ.^Ξη=οοΜΜΎΝ!

η _ _ ο οσο· ο'

πω, _ οτωτ-Δω .ΑοΒΙτοο το; ρωταω απο Ιο

11 οοτοτ:ι·ιο. _ __ _ _ _

οιιοποιοοε οτ οοοιιο ρω οινιειοπο

οοοιιτι·οοάοτοπο οοτιτω Βοτοοοοοε, οτ

ρω οεροοεἱε ἰο οΧροόἰτἰοπο τοοὶοοόἱε

ἱοἰτο, ἱἰοοοπι'εοτνοτορσ!Ηοοτι1τ· > ο 8τῖΒ

ΟΠΟΙ.ΧΧΧΙΙΙ.

Μεσα Ποοωτοπι ἰοοιιοοεἱιιτο οοοεο!ιιο1, οπο

Βοοει οοιπιο!Ιο οιιττοο Γωεοοτἱὶ οιο

ρΙιἰτοιιτἱοοτἱο οπο οι ροι·ροτιιιιο1 ροε

εἱἀοοἀει τ”τιιοοοοοοο Ιοτιετοοἱ ()οιιοο- - -

Ή) ι1ονοι11Βτὶε.

000ι.ΧΧΧιν.

ΡΒἱ!ἱρριιο Π Ε'τοοοοτοπο τα, Ιοοιιοτιεἱιιτο ο

ιποιθτο οοποιοοοάοοε, πιοιτἱο1ο ἰο οικ

ροᾶἱτἰοοο 'Ι'οττοο δωιοτοο, πιιιΙτο Ηο

όοο1 ρτἱνΞΙοΒἰο οτ ἱοιωιιοἱτοτοο τοι·

Βἱτιιτ·τ'ωοοὰο οιιοπιρι·τωιιοι οοοοοι

ίιιοτἰτ ροτἱτιιο . . . τ .· σο!.

κ

οοοι.ΧΧΧν.

Ηοοτἱοιιε Ή Βοοι:ιοσωπι ἱ111ροτ8τ0τ°, οσο

οοοοἰοηοε οποποε τι Ρτἱὸοτἰοο Ι Πο

ροτοτοτο Ιοιιιιοοετοιιο τ'οοτοε οποσ

1162, ἰἰοάοο1 οοπτὶτωοτ . . . »

οοοι.ΧΧΧνι.

Ηιουοοεοε οοοεοΙοο οροπι οτ οιικἰ!ἰιιπι

Ποιπἱοο Ή Βοποιοοτιιοι ἰττιροτοτοτἱ

ρο!Ιἱοοοτιπ ρω τοοιιροτοοοο 8ἰοἰ!ἰο,

ΑριιΙἱο οτ ΩοΙοΒτἰο, οἰοιιο ΒοοΙττοτοω

ἰιποοτ.........»:

οοοτΧΧΧνιι.

Ηιοιιοοεοε οοοοιιΙοε 6ο ωοοάοτο Μποσ

ροΙοτ ἱοοοοοοἰε ροτοετοττο Μαη ιΙοτοιο

Ηοοτἰοο νι οτ ειιοοοεοοΝτιιιε οτοειτοιο

Ξι1 ἰωροτἱο 88 εοι·νοτοτοε ροΙ!τοοοτιπ,

ΡΜ οἰεᾶοω οοποοοεο, οοοοττοπο·οτέ:τ

οιιἱε οοοοοοεοι·τοιιο οΒοοτνοτο τιιοι·Ξοτ

οτ οοοϋτοποτο . 2-' '.) . »

π ; ·:".'τ .

Οοοετευττοπο τιιττττοοιιο ἰοὰοικ, Βοτοοοοἱο

.ι:ἰοοοοοοπι Ποιο, οροιιι οτ οιιιτΙτιπρ

ΙοοιιοοεἱΒιιο οοπτω Ρἱεοοοο οτ οΙἰοε

ἰιιοἰοοε 8οτἀἰοἰοο, οποορτο οοΙΙοι·Ε

τοιπο ἰιιόἰοο, οτ τοοἰΙἰτοτοο οοιπιοΙΙοε

ρω· οάιονοοοοο οοπιιοοτοΈο άστο ρω

ιοτττττο.=ωτ ο . ΜΝ ››

. Με· ο· Ί υπ 4 ε π ο 0ο

δ

" · -' (](Κ)ΕΧΧΧΙΧ.

Ιοοοοοεοο οοοεο!οο, οοονοοτο ο 8ττοἰει

ροτοο, οοωι1ι Ιοοετο, οιπο τιιττἱτοοο

ἱιιτὶἱοο Ποοετοοττοο τοτΞ!ιοΒοοτοε ρω

τοοττοοοοΉοοτοοιοοιο οτ Γοοοοτοτο

του» ωραια Ρτεοοοοοτ ο!ἱοε δοτοΜοο

τιιοτοοε· οἰὸοτο ρο!!τοοοτού-Ύ. ο '

=·..-¦"τ| . '

ο':.·.·ι ·

οοοΧοῷ

Ι1088" πιω-τω Βοιοοιιοτοιο τππροτοτοι·Εο .

Ή:ΐροι!τοιο -οτ=·ιοοιιτοτο Μοοοοἰ, οιτιιιΔ

ροι·το οτ τοι·ι·Ξε οοἱοοοοτὶοοε, τω”

οπο, ἱοπιιοοεὶΒιιε οοοειιΠροε ροεεἱ

οοοάο ττοοιιοτ . . . . . . »

τη _ οοοΧοτ Ξ

ΠοοοιττίουΑΙοκτοτ οτ ΜΗ οι @Μοτο

Βἱο8ιτἱΙἰοο, ἰειοιιοιιοἱ οοοποιτοΞ 6ο οο

·ο£οτΧΧΧνπκτἱ~··

1190.

ὅδ8

ιιο1,

οι τω!. Ξιιιιὶἰ.

369

ω»,

οι Μ!. ἱιιιιἱἱ.

· δ7δ

πω, _

τ" Μ!. Μο

δ”

ΠΕΠ,

Ν) ὶοοἰἰ.

..Πω '5τ·.τ

· υ ο. ·0 Η

' δ'75

ιιοι,

Ν) ἰοοἰἱ.

ι ζ -""' '

τ; τ. ι "

·:·"! “τ

δ??

Π!!!)

θ ἰιι!ἱι.

δ78

. !”

Π!. Ιθ ἱιιΙἰὶ.

ποιο οτ οΠτο τωιτοοτοτ . . . » 387 δ”,ωπι ροττο ίοιιοτ ίὶιὶοΙἰτοτοπι τοτοοτ ›6
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οοοονιιι.

ε". Ἀἶἔ:Μ Ποο1τοοε ΕιπτοτΒ1οιιοτ 111Με, οι Μπο

οτοο οοΜττΜοε, ω!" 11τ1ο11τοτο Μι

ροτττ οτ ορτοοορτ Μοτοοετο, Μπιου

οΜιτε οοοοιι1Μιιο Μισο οοονοτιτο τοπιο

1168 Πάο1ττοτοπι τοι·τιτ - . . ω!.

1)()(1(ΠΧ.

_ 11%, Ποτ11°1οτ15 Ή ΒοκιιοοοτιιΜ Μ1ροτοτοτ Μο

μή:ΞΗ119Β88 ποτοΜ οι·8οοτοιιΜ Μ Ιοοιιοοετοπι οτ'

τὶοΜο οοάοοά1 οοοοεο1τοτο οοοοτιτο,

ροκ· Μοτο οιι11ιΜι 11οι·τ ρωο1ι1τ11ο111Μ

ρτΜ1οΒτο ο 0οιποτ1ο ΙΙ ΙοουοτιοΜοε

οποσ 1188 οοοοοεεο οιιὸοο‹1ἱ Μοοο

απο ρτορι·ΜΜ, όοο1τιωτ . . . »

ΠΟΠΟΧ.

1196, ι Ηοιπἱοιιε 'Ι'τοοιιο, ροΙοττοιιο οοπιοε άο
1110118081: . _ , _

Ρ Μιοοοοιιο Αοοπ, 1οοιιοοοΜΜ νιττοτο,

όονἱοτἱε ΡοΒοοτε, ροοεοοετοοοο, Μι

Μοο1τοτοε ρττντΙοοτοοιιο ΙοοοοοοΜπο

ρι·ΜοΜ οοοοοεεο, Πο11'οττο οοτιιοιοοΜ

ΜΜτωτο οοο11τΜοτ . . . . »

ΟΠΟΠΧ1.

")119:ά__ ΡἱΙΜο οοοειι1οε το1το1οε τοττοο οιιἱοοιιο
το τι . . . . .

ΒΜτο Μ ροττιο Μοποοι Ι:Μιιοοειυπι

ιιο1νοτο1τοτττΙοοοοτ . . . . »

ΟΠΟΟΧΙΙ.

31_Βι Μουοοεοε οτ Τοπ1οοοιιοοε, οοΜροετττε ότο
ι Π· - σ. . ·

ειιΜο, ΜιιτοιιΜ Μτοι· εο τοοι1οε, :το νι

ΒτοτΜονοπι :Μοοο άοτοτττωοι, Μοοοτ »

ΟΠΟΠΧΙΙΙ.

1191._ θιιἱΙΙἱο1Μιιε Μοοοετοτττ Βοοοτἱ Ροοοἱἰ
δι1οοοΜΜιο. _

ο ο1Μοο, Ιοοιιοο οοΜΜιιιιι οιιοττοΜ ροτ

τοπι Ροι1ϋ ΜοοοοΜ όοοοτ, Μο 1οΒο

οτ ι·ο1τοιιοε οΜοοι οτ οιιοοοοεοτ1Βοο

ιτοτοοάοτο τοοοιιτιιι· . . . . »

()()ΟΟΧΙν.

Ι91:1εξω Βοἱοοτἱιιο, Βοτοο1οιιε οτ :ΜΗ 'Ι'οοεοωΙ11

οοεττἱ ΜΜΜ, ἰοοοοοεἱο οοπιοΜοἱο

νοοεοΙΙτ ο11ὶοἰοοτοι· Ρω οοεττι·ο οοτ1οΜ

οτ ροττἱοοοτἱΜ . . . . , . »

00001112.

11911, _ Ιοοιιοιτεοε οτ 1ιοτοτοοε 6ο Πι·οοεο Μιιτοο

ΠΘΠω 1111110. _ _ _ _ _

οοιιιΙιο, Μοτοοοοιιο τοοι1ιτοτοε Μ οσω

Μοωτο οιοτοοοι1ο ροοΜουοτοτ . »

1300011171.

18 22218 Ρορτοοοοε οοοειιτοε, οοπτροο1τ1ε σωστο

(19)οτθθοο8. Μουοοεοε Μτοτ οτ Τοτόοοοοεοε ρω

(ΗΜ οτ. Ρο1ο:Π οοετττε, οτττε, ροετ

ρι·τοιοΜ ροοοΜ τοττοιιι, οοεοοιο Διὶ
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Τοι·οοοοιτεοο οι·οοοιιοοττ1 Μπι οπιοτο φωτο

Μ θον11οτ Ρο1οι11 οοετττε οτ ροττ1

ιποοτττο· οΜτ νΜότοοω ροτοτοοτ Μ

.ιιιιοτιοτ οοΜοΜοτ οοάιΜτ . . ω!.

οοοοΧντιι.

Ιοοο1Με 1εοΜΒοι·οιιο Τοι·οοποποτιιΜ ρο

τοετοε τιιι·Μπι οοεο1οοοπι Μ θονἰτ οτ

Ρο1οο1 οοετττο οοτιιιιιοιιο ροτττοοοτττο

ο οι·οοοοάοτττε τοοτοπι Μουοοετ οστο

Μιιοἰ οοοτὶωτοτ . . . . . . »

(Χ)ΩΟΧΙΧ.

1180 ετο Βοοετε, Πεοοἱο οΙτοι·1οε φτου

όοπι ΒΙΜε, Ατοοτοοο Μο”, ρω Μ

άτοοτιι Αι·Βοι·οοο τοοιτροι·οοάο ο Ιο

οιιοοοΜοε οιπἱ1ἱιιΜ ροετο1οπε, ἱἰοᾶοιο,

ΡΙοοοΜ Μ τιιοτοοτιι, ετ οοττοοοι·ττ,

οοοιπ1τοτοΜ, ἀοΜἱοὶΙἱοτιΜι ιιοιιΜ ,

οιιοττοπι 1πτωττιΜΜ ροττοπι 88 οτι

τοι·ιιω, οτ οπιοἱο ο1›Μ ΜΜΜ ωτο

τιιωιπ εροποοτ . . . . . . »

(ΚΧ)ΟΧΧ.

Ροτωε Ατοεοποο τοι ροοοΜ απο Μοοοο

οΜοο ο Βο1Μιιοοο ΒοτοοΒοι·11 ενο

οποσ 1148 οτ το ΙΙόορ1ποποο τομ,

ροτω οπο, :τοπιο 1187 τοττοΜ, το

Ι10"ττ.·........»

ΟΠΟΠΧΧΙ .

Ιοοιιοοεοε οοττοιιοΜ οι1Μ ΒοτΜιιοι1ο Βο

τοι18οτττ, οτ 11τΙοροοπεο οοοιιι1οπι

Ατοοοπτιο το8Μιτε ἰοἱτοΜ ροοοΜ, απο

Ροτω τομ, οσωπι 11Πο οτ οοροτο,

τοοονοοτ........»

ο; οοοοιοΜ.

θιι11Ιο1Μοο-ΜοτοΜο ε1ο θειντο ΜΜΜ τοτε

οπο Μ οοετω οτ οιιττο (ἱονἱἱ οτ Μ

ο111ε οοετττε Μουοοο1οοΜΜιιοτ οοι11τ »

ΠΟΠΟΧΧ111.

Τοτετοοοοεοο οοοεο1οο, ροοοΜ τοτοι· Τοτ

άοοοοεοε οτ Ιοοιιουοοο ο οοοεο111Μο

ρορίουεΜιιε ΜΜΜ εο εοι·νοτιιτοε κ1οττο

11ττοτυοεοι·Μιιο, ρο11τοοπτιιι· . . ››

οοοοΧΧιν.

ΒοοΜιποοιιο Αοττοο11Μο ρι·τοοορο, Βοτ

Μιιο‹1ἱ ρι·τοοΜτο ο1τω, οροιιι οτ ου

:ιἰΙΜπι ε1Β1οΙοοιιοοοΜυο ρω τοοοικ1ο

Αοττοο11Μ ρτοοετἰτιιιιι τοροοάοι·ο ου

ρἰοοο, 11εκ1οπι οιιι·Μοι 111:οωΜ Μ Αο

τ.ἰοο11Μ οτ Βοοι11οίο, οΙΜοοιιο ΙΜοτο

Α_~`χ

1198,

θ? επειιστίζ

121

1 198,

91· απατά:

492

1198,

$8 οιημιο11.

422

ι απ,

3 οορτοιοΒι1ε.

1 198,

3 ιορτοιο1ττ1ι.

128

ιιοο,

θ ιορτοκιωτ1ε.

τ??

ι πο,

3 οιοιΜτο

(?θ) Μοωἱο.

428

11911,

Μοοεο ορι·111.

οοοοοπτΜΜ τονοοτιοτ . άδ9ο 418 11τοτοε 1οι·81τοτ . . . . . . »



“οι οοονΜι2ΝτοκνΜ

0000111117.

92Ξἔἔὶ Α11ιοι·τιιει Ορ1ιοο1ε οι θιι11Ιιο1ιιιοε Μο

, : ι·οο111 οιιοοι1:ιοι 11111, ιιιειι·ο1ι1οοοε Μει

Ιειεριοειε , 11άο11το11ε οοοι·οιιιοο1οιιι

1οιιοιιο οοοιοιιιο1 ρι·οοε1.ειοτ σο!.

ακ1οΧΧνι.

-ι

9:2Β Ιοοιιεοεοε ρι·ειοε11το Μι Α11ιοτιο ο! θιι11

- 11ο1οιο ιοοτο1ιιοο11ιοε Μο1οεριο1ο 11

όο11ιο11ε εοοτειιοοο1ο, 11ω1ωο οοο1το

Τετάοοοοεεε οιιιι111ιιιο ρτοοετ11οι·οο

οι οιιιιιοιιο€1ο1ο 111ιι·οε ρω 1ειι‹1ο

ειοοιιο11το ει: εο1ιι1ιιτοο εροοάοοι »›

ΟΠΟΟΧΧΥ1Ι.

14928 Α11ι1οΒοοοοεοιι, ρειο11ε 1ο11ιο,·1οοιιοοει
ο .

οοιι1οιιι1π1ο. οωιιοιιιο1 98 εο1ι11οιοοι . . . »

- εοεοιανιιι.

141ΐθέθ ι>ωω τ1οε111111ει 1ιι1οι· Υ1οι€ιι111οο οοοωι1εο,

θ

"Ρωπιι”ή._ απ ιοοιιοοεο οοοιιοιιοο 1ο11ο .› . »

(101)()ΧΧ1Χ.

9012124 Βἱοοοοεω ο11τιιι11ιιιε ειι1ι ρειο11ε 1οοιιοο

ιιηι1εοι1ιι·ιο. εἱιιοι οοοιοιιιο1 88 οιιρροοιιο1. ·. ο

(.”.ΠΟΟΧΧΧ.

- 1199- _ Ποοειοε οοοειι1οε οιιι1ιιεπο ιιο1οοεοι ετ
39 επηι1εοι1ιτιο. _

Μι1ετοι1ο1οτο απο ρο1οε1:ι1ο οι τεστο

ι·11ιοο 1οοιιοοε1ε.οοοιιοιιοιε 1οοιιοι »

ΠΟΠΟΧΧΧΙ. -

ι199._ Πειρ1το1ει 1'οω1ει·1ε, οποιο111:ιο, Μ. οιιι1οιιο ο

16 οι:1ο1ιι·ιο. _ _ , η ,

ρι·ο1οο1ιοοιε Μαιο οοοεοΙοει @οικω

Βοιοο11, ρο1οο1ο1οιιι ετ τοο1οι·οο 1ο

οιιοοε15 οοιιιοιοοὶε Μοτο . . . »

ΠΟΟΠΧΧΧ11.

11100. __ Ποοεο1οε Ροι·1οετοσοτιο11 οι οιοοεοειε

Π-1 κουμπι. _

ροτεεωε τοο1οι·οιηιιο οιιιοτ1ειο αισιο

οιιιιιἱε 1οοι1οιι 1ιἱοο ω εερ1οειΒιο1:ι

ιιοοοε ι1οι·ο1ιιι·οοι 1οοιιο1 . . . »

- : οπο".

οοοοιιιαιιι.

1900. Πιι1111ο1οιοε οι Ποοι·1οιιε νωιιωιιιι ω
95 1”ε1ιι·οοι·11. _ _ _ _ _

ιιιι1εο, νεοάι1ει ιοοιιεοει οοιοοιιιοι

οιω11οτειιο οΜοι118 νιο11οιι11ειο ω. ΡΜ

ιιιιιτο οοο1τοτοιιι, ‹1ο 11ετ1οιο :ιο οοι1οιιι

οοοιιοιιο1 ἱιιτο< 1*οικ11 ιονοο11οο1οι· »

,”"ροοεΧΧΧοι

ιεοο, .. Βο11ο οπο: 1οοιιοοεοε ε: Υιο11οι111οοοοε
$5 1·ε1:στοιιι·ιι.

ειι1ετοοιο, Ι:ιοοεοεοε εε οροιιι ετ επι

ιο11ιιοι Βιι1111εΙοιο οι Ποοι·ιοο νωτι

ποιοι οοιο1111ιιιε, οοιιιοι 1οικ1ετο11ε,

οοο1ι·ει 111οε εε άο1ιιτοε οροοι1οο1 »
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οπο. ι11εο1:111ειο1ω· ιιιοιιοοεο οοοιοιοοε,

ετ θειου! 17118111 ι1ε δον1Βοοοο οιιοι

οερο1.11ιιιε- ρι·ο ροε1ειΒιο θειν11, οι·ιι11τ1

ο1οο111οιο ρ1εο1το οοεΙοοι ι11τιιιιιιο1 σο!.

οοοοΧἐΧνι

'Ι'οι·οιοοοοοοε οι 1οοιιεοεοε ροοιε ωιρ1το1ο

οοιιο 11119 111181' 80 ἱοἱ1ει οοο1ιι·ιιιοο

πιο, οονο 1'ωιι1οι·ο οοοιι·ο πιοι·ο1ι1οιιοο

Ρ"ζ ι1ο·θον1ο οοι·οοιιιιιο 1οο1οτεε ι1οιτιο- .

ο1οο1ιιτ........»

0000ΧΧΧνιι.

Ρι·16οτιοοε $11:111εο Μ, οΒοηπιο αιω

οιιο-οο11ιιιο Βοιοοοοτιιιιι ιοιροτο1σιέ, :

ροι·οο11 ειιο, 1οιροοεο τοροιιι1οι·ο 45ο- ο

Ιι1εοε, 11ετ1εοι ρι·1ν11οΒιο, 1ιοοιιιο11.ειωει

οι Με οιιιΙω 1ο :ορο οπο ροηιο1ιιο

ροεο1φ1εοόο οοοίοι·1 . . . . »

'ο

0000ΧΧΧνιιι.

Ιοοοεοεοε οοοειιΙοε οορ11ιι1ει 1'οει1οι·1ε οτ

ιιιιἱοοἰο οιιοι 1..ιιΒοο11 οι ()ο1οεο1 άο

οι1οἱε 1οοιιο1. . . . . . . . »

(ΧΧ)ΟΧΧΧ1Χ.

ο

Βιιι1ιοπιιο οι·ο1ο1.οοε1ε οι·ο1ι1ερ18οοροε ετ

ιιτο1ειτοοεοε οοοειι1οε ρειοεοι οιιοι Ιο

οιιοοε11ιιιε ιο11.1ιοι 1οι·οο1 . . . »

ΠΟΠΟΧ1..

'Ι'οτοεοοοοο οοοεο1οε, ωιρ11ιι11ο ρειο1ο ο

Ιοοιιοοε11ιιιε ο1ι1ο11ο, απο επι11οιιιιοι

ειο11οο11ιιιε οοοερ11ε, οοι·ιιιοι1εοι σο

εει·νοο11οιιι 1ιιτοο1 . . . . . »

(ΕΠΟΧΗ.

Μο, Αι·ιοοο1οο τα, 81ορ1ιοο1 οιιοοάοοι

11Ποε, ω τοεο11οε11Βιιιοι ειι1ι11πιοτοε,

Ιοοιιοοε1ιιιιι οιο1ο11ιοοι οιιρἱεοε, 11

1ιοι·το1οιο οοοιιιιοπ:11, 1οιιιιοο11:ι1επι ει

νοο118ο111ιοε ει11ειςιιε οιιι11ο ρι·Μ1οΒιο

ι1εάοοι 1ο οιο1ο11.1ο Ρ6τεονει·οο1.1Μιο

1οτ811ιιι·........»

οοοοκοο.

Ποε1ο11ο1.1.1 άοοι1οι ο11οοιιοοεεε οοιιεο1οε

ρω ρι·οο11οοάο 1οε1οιιι1 οοο1τει φοτ

01ιιοοεε (Με θονιο, 6ο Ρο10όιο Μ.

οοι·ιιοι 1ειιιιοι·οε ρ:ιο1ει 1οοιιοτ . »

()(11)()ΧΙ.111.

1σιοιιοοεοει σ1νοε πιο ο11ιο1οιο ριιο11οοι·ιιοι

1οεΠιιπι ε1εο11 ρι·οοεοτ1ρ1οιο αισιο

1110010113 ρι·οοο1οιι1 . . . . . »
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Μ, , Βοοποοσωπι @οποιο ,0σειινο- Μ”

οσιιεοπτ σἰγἱσιιιοιο -Ισσσοιιοἱυοι τωιπὶ- 04

'ΜΜΕ ρεισϋο πω, -ειωροοἱτ .8 .'Η·» 0477

ωω.Ποισσπαι1 ,σΞδοΙω1·ις :ΜΑΜΑ .ως

, οπΗτ()0ΩΟΧΒΥποσ Μ σΗοω :Με 1ο

Μοϊιτοπ ποειο!ιί24ου

472

4009,

Η) ορτἱΙὶε.

1209,

ιποοεο σρτἰΠ.

1009 Ιοοοσοσοσ στ 'Ι'οτάοοοοεσε σοι1σοτάωπι
.ο “Μ” οι οοονσοιἱοιισε 5οωᾶἰιι ἰοιοι· ὶρεοε

ἱπἱωο σοοΗτοπιιιτ . . . . . » 480

· _, Μω4Μοζ οῇωἐοο·› εωεω. ο «-›ξοωιιισΙ

| Μ, _0800ΧΕνιΠ_ #40 που» _ειοοἰιιυ

16.ε;ΐειΐ;ΒΜ ΒοΠο Ιοοιισοεσε ἰοιοι· Μ. τοοτσοἱοοοε 6ο

(ὶσνἱο, οοι·ιιωοιιο ΐοιποι·οο, «σκοπο,

ροσϋε ωΜε, Ηοἰε ἰωροιιἰτιπ . . » 482

0000ΧΗΧ.

Π! Βἑζΐἔἔωπ Ροοο απο Ισουσοεἱοι1ε ο θιιἱΙΙἱσ!ωο στ.

Βοἱοοτἱο πιοτσοἱοοἰοιιε 6ο θσνἰο Μοτο,

ρω Πω οκοοουοοάσ ΑΙοστΙοε ποστ

σΙιω ισοτυπι (ι·οιοι· ρι·οσυι·ωοι· σοι:

ε!Η.11Η.ιπ . . . . . . . . » 480

ΠΟΠΗ...

Π [ο 00ο οι Ησιιτἱσιιο ποοτοοἱοοοε 6ο Βοεσο,

(90)οσρ!σω02. ἱιιτει οπωω οικω δω ω Οορτἱοω

νἰοᾶἰσσοοοὶ, σοιιιιποοἱ Πορτωωσ τσ

οοοσωιπ . . . ῖ. . . . . » 489

000(Π.Ι.

ι ΐ.4Ι'· '-.

ε” .ἔἰ0ἔωπ. Μοτσοἰοοσε @ο θεούς, οοπιπιιιιι5 ωοιισσεϊ,

σειεττοτυπι θονἰἰ, ΜοιποΙοΕ, Μωσιε,

θει1οτοοο, ΑἱιιιοΙΞἰ, Ροετοτοοσο στ

()τιισίο, Παω σοκινοιπο ω σειρΠοΙΞε

ροσἰε, ροεεοεεἰοοσω ττοοοπτ . » 490

Μ;"Φω ; -οωππὶ 1ο ωΙιιιοἱ› 5.

οι” +τοΟΠΟ()ΠΙ. Η οΜΜωοϊ

3ο Μ! ·σθ ο:

Ή :ἔβἔωω Μοτσοἰοοσε 0ο Πισω, !:ιοπιἱοσε .Μειωσ

0τωσ, οικω σοονοοτει ω σορἰτιιὶἱο

ροσἰε συιο Ιοσιισοεἱοιιε ΜΙΒ, ο Με·

Ήσιω 84434 (ΝΗΜΑ ειοεοΙνσοτ . . » 402

Μ°'σσσο1.ι1ι. , ”Μ

-·β44;Μς, σιωμ 04540·

σ! ονοοἱοοοιιεοε οοιιου!οε ροσοπι οι

σοοσοτόωπι εωἱ ο Ισοιισοεἰοιιε όσ

Ισ1οωΙοοΙοοιστ οσσορτοοΕ . σο!. 495

σσσσων.

, Μ! ν ·

νωωεω ει νοτπιἰΙἱο 6ο Νονἰε Μουσε

σοιοιπιπιὶ οιισάεω “πιο ω. σεισμο

νἰετοτἰιι Με μωρο ΠσπιιοοΕσιποτἱ,

«ω οοιΙοπο ΓοιιάΕ ωτο απο σωστο σοφ

πιιωΕ ἱοοοιπὶιισιΜ ἰοϋοεσὶτσι· ν . »

1908,

Η ορι·Ηίε.

40δ

' 00010.

· Α!!›οι·τιιε θσνἱἱ ωστσΜο, ΠοὶΙ!ἱοΙωιιω 1000,

4 ΡοΙΙο‹Ιἰ ιοσι·σΜοοσω νοεεειΙΙσπι οιιτΞειο

θονἱἱ Μεσο, σοι·ειπι σειρΠιιΙο Μουσε

σοποποοιήε τοεωτοτ . . . . » 494

σσοσιν1.0

08ο 8ίσσιιε οτ ΑτωοοΕιιιιε Ατᾶοἰοἱ οιιοο- 1000,

όσοι Β!ωε, εκ σοιιιΜοιιε Μινοπωσ,

ἰοἱοσιισοοοε σἱνσε τσοορτἱ, ίὶάσΙἱω

τσιπ οι σοιπροεοσω ἱιπσω . . » 496

σσσοιν1ι.

πω,
. Ι - .. ο Β Π. . , -

ΜΡ απο Μακ σοπεωο οοροποπι οι 18 Μιώπω

ρσυοιοτἰε,.φιο ροττιιε στ ΜΒΜσοΙο

ωπιώιι Ιοουοοεἱουε ωΙσεω, σοοΒι·

πιοιπιιτ,οονσοιισἰἰεᾶσωσοοσοοιιπωτ» 498

οσοσι.νιιι.

-

νοτιοἱΙἰιιε 0ο Ποσο Νονοι·ιιω , ἱσοιιοπεἰ

σοιπιοιιοἱ 4441444444, Ειιτωιιε φωσ

Μοο!πιτ ω @πιο οποοσω ω δενω

80ο, σοοπ11ιιιιω οἰσεᾶσω νοοεο!!σε

σίΕσωπ........»

1903,

9? οσίοΙ1τω.

Β00

0000ΕΙΧ.

Πορτο Μ: Οοσττο θσεωσσει, Μουσική, ρο- 1000'

- σιωω ω ΜΗ οσοοειω .ωοεεἱ!ἱοοεἱ

σεἱετσοτο, Πωιισοεοε, ο”. ιπιοτσἱοιιε,

ωοεοε- ωοσωποε εστνοο1·ω. μ . »

!.

60δ

Ρ ,

000θΙ.Χ. -

08ο δωσω Βσνοιιἰοσ σοι1ιοσ ἱσοσσοεἱ 1000

σοιπιιιιιοἰ οποσ ω", ειπα ευρώ ωσο,

Ροοτἱσο οιιοσυρσω, όσουρωε ω.

σιππωω, Μπι ν· -. .· . » 604

00ΠΟΕΧΙ.

08ο δωσω Ι.ενεοωο σοπ1σε τοι·ι·ω11 0ο 4000,

ΡπινοΒει άωτ:πο, οοειιΜοε 0οσοτουιο

ροεΗοω, ίσιιώ ωτο ο ωοιισοεἱ σοκο

πωοἰ τσσἱρΗ . . . . .ο . »

0000Ι.ΧΙΙ.

60ο

Ατωοοοιιε 4ωνειοπισ σοπισε οι Δρα 4903.

ο!Ηι::ιει ωο0ἱἱ.

4 εορΒσπιοτἱι.

3 πονοι:Η.Μο.

95 πονοιοΒι·ω.

'25 πονσιποι·ω.

ω». 95 ιιονσωοήε.

Β (Βοεωθοοε) ονσοἱοοσοεἱε. ορωσοριιε σοκ «Ποτ 'οποιο οππωισ ω ωσο



Μ" Α ' οοονΜππιπποππνΜ

ΟΙἰνοππππππ πππιπποππρεπο, πποειπρπιπε Οικοπ

ππιππππ, ποππιποοεπ οοπππππιππππἱ νοππάιπππτ σο!.

οσοοπ.πππιπ.

1903,
_ Απππππιππππιπε Μνππιππεπο οοππποε ίοιπάπ ποτε οι

$ὅ πιονοπππΒι·πε.

ποιπιποππεἰ οοππππππιπππί 6ο “πιο ππιπππόπιπππ

ΟΙἱνοΕιππππ ππωω ε!. οοειποπιπε Επισιτ

ππιιππι ροεπΕπι πονοΜ.πππιπ· . . . . »

000οπ.Χιν.

1 903,
. Πεο 8ἱοοππε οι Απππππιππππιπε Ι.ανοππϋπο σο

Ώθππονειπιοπ·πο.

ππιπποε ποτε οππιπππππ οποσ «Με πιππο πι

ποππιποππεπ οοππππππιπππἱ εποε νππποποπποπιππ

επάοπππ π·οππιππποποπππ . . . . . »

α:οοπ.ππν.

ΙΜΣ (ἱππἱΙΙἰοΙπππιπε 'Ι'οππειπε, θιππάοπππε :πο 'ωθΗΠΒ

5 ιπρπ·πΙπε. . _

επιποπποαππι ΒΙπιπε, Ιπππιππεπο οοπππιππππιπι Β

άο!πιπποππι Μπιτ . . . . . . »

0οοοι.Χνπ.

ΒΙΜἰ_ ()π·ιπε πωπω πππποπ Ιποπππἰπποε [πωπω Μυ

3 Γ! !Β. _ _ · . ,Ρ εππειππποπ οι @πω ΡΙπποοπππε οπο ρπιεοιππε

οτ πποππιοπ·ποιπππ πο εοπιππππ ιοππ·πιοπ·ππε

οππεποππιπππιπε, απο ο πιποποο οτ νποεππ·πο

ππιππιποππεπε ροποεπιππε ρω· εοππποπιπποππι

τΙππ·ππππιππ1τιππ· . . . . . . . »

ο00οιππνιπ.

Ι904π_ Ηοπππἰπποε οιπππεπο οπωι, πω ροεωΙεππωπιπε

Η ππρπ·ππιο.

Μπιπποππεπουε οοππειπΙποιπε Μ. ροποε!.πιπο,

πποθππωωπ οπποποππποπππιππππ πεππονππππτ »

Ωατοπ.Χνππι.

98ιζρέω Βεππτοπππἱο @Η ο Ιπποοπτο οι: νπεπιππ·πππο

πιιτπποε ροποεωππε Ιοππιππο, οπο, π·οποοππε

οκοορΗοπππΒιπε οππνοοππΠ οοοΙοεἱοο πεπ

ππιποοεπε, πωπω:: οοοποΜοπποπππ πππ “επτα

πρεπιπε πιονοοοπποε πιο οοππππππιππιο Μουσε

οροο!.οπ·ο ιποοε·ππιπτ . . . . . »

ΠΟΠΟΙ.ΧΙΧ.

π . π

Μ”, _ Το!πιπΙππο ιπππποπππε ω-πωωπππω πωπω ίπποι·

3 .- - . . . .

8"8"8 ' Βοιπππαππόιππππ ίοπ·ονπΙπεππεοπππ ορπεοοριππο

οτ Ιπιππιπππο ροποεποποπππ, οπο οοππππππᾶοπππ`

ΙποππππππΗπιπε ω ππιπππόππποε εποοοόοππποππε

ρποποοπ.πο ρπ·ο οπποποοπποε ππποποοπιππ·πι

ρπ·οπππΜπποπ . . . . . . .· »

ΠΟΠΟΙ.ΧΧ.

π :::8]έω Ρπ·ιποοερω Μοτο πποπππππιποιπε Βἱροπἱππο οπι

οποοππποΙπε ο θπιπΒ'πεοιπο θππποεοΙΙο

ποππιποππεπ ροποε!.ππω απο @απο επιπππΙπο

ο!. ορο επ πεππιππεπΕπ, :πιο ροεππε πεπο

πιππππππππΠο . . . . _. . . »

606

Βθθ

πω?

Βθ8

Μ!

ΜΒ

Μό

Ε"

ΠΠΟΟΙ.ΧΧΙ.

ΟιππΒ'π·οοππιπε θτ8888ΙΙππε Ιπππιππιπο ροτεεωε Μ”

Ιποπππἱπποεπ Αποοπεπο, Αππάοπίππο Μ: Πππο- 7 “παω

8πεπο νοΙ!πιππππ Γπποπο ρπεποοορτο πιο Ρεποεπππ

πονοοπππ . . . . . . . πιο!. 516

ΟΠΟΠΕΧΧΙΙ.

Ποοποπιππππ πεππππποππεπε ροτοεπιπππε, οπο, ΗΜ.

. 16 0.'.οοοΙπππππππτει εοππποππιππι ο Ιπποο!πο Μ. ΗΘΗ!

νπεποπἱππο Με πω: άπο 28 πππππιπππ,

οπ·ἱπππἱππιππππ οοεππΜοπποπο πω" Ιποπππππποε

επιπνοοεπ.πππο οοοΙοεπεπο ππιππιποππεπε πιο

πρειππππ οοππππππιπππο εροσωπε επππωπι » ΜΒ

0000[.ΧΧΙΠ.

Βοοποπο ποππιποππεπε ροποππωππε πω” πω· Μ”, _

'Ι περπ.οππποππο.
ππποΜΙππι πποππππιπ!!επ πο οπππἱπι θππνΕπ εἰπεπ

οιπποιπεάειπππ οπππρππΠοιππποεππο ἰπππ·ο ΐπ·ιπ

εποε οοπποοοιπππιππ· . . . . . » 618

οοοοπ.πππππν.

ΑΙπποπτιπε οιποπποοππι θππνἱπ ππ1πιποΙππο πππο- Πω.

_ _ _ _ 13 οοποπππ·πππ.
@οπο εο!ιππποπποπππ ο πειππιποππεπ οοππιπππιππππ

άσε ΗΙππ·πε τπ·πΙπιπε ππππΙΙπππιπε οι οπποεπιππε

πωπω οοππνοππΙππ Ιποοιππεεο οοππίΠοπιππ,

οποιπο επροοπποπππ πωπω . . . » πω

00οοπ.ΧΧν.

Βοοπεπιππππ πεπππιποππεπιππππ οππποππάοποπιπππι) επιπο ΗΜ- .

ποιο οοππεοπππε εοΙνοππππο οπο αποπ

απο” νοππόοπποπε ρπ·πποΙπππίτοπ·. . » 620

0οοοπ.ΧΧνπ.

Ποοποπιππππ ροποεπππϋε οοππππππιππππε Μου”, Μ”.

_ _ _ Β πεπππιππιπ·ππ.
οσο Ιποπ11ππποε Ροπποενοπποππε πππππππιππποε

ο πποποιπενπε νοο!.πθοΙποιπε οοο!πιπεππιπιππ

πι: οάπποεπποπε πΙο ππωω (πωπω πωπ

οἰππππε οτ ροπππιππόπε ω Ροπππππππνοπποπἰεω Μ!

(ΚΚ)()ΕΧΧΠ!.

Βοοππππιπποιπε, Βοοπππιππποπ οΙωππιπε οπ.ιοπιάσππι 1905,

_ _ _ _ ππιεππεο πππ!πο.
Μισο, ΑπππποοΙπππιο ρπ·ππποερε επ οοππποε

ππ·προΙπωπποε, Ηοπππ·ποο οοππππιπ ΜππΙπππο

οπππεππππο εοοππε, οΜπιπππ Ιοππιπππο επ Ιππ

πιπποππεππποε οππππππ!:πιπε Ιπππεπ·ποποπο οοπππ

ππποποἰπ πο εππο άοπππππποπιπ, οιππποπππ Π

Βοποπππ ππΙππηππο ρπἰνΠο€ἱο οοπποεάπτ,

οτ πΙπππΙπππππ οοπποεεω οοππίππ·πππιππ . » 522

0οοοπ.ΧΧνπππ.

Ι.επιπεπ οππεποΙΙπιπποπιππππ θππνϋ, εποε ροπ·ππο !

:που ο

“οποιο

(ω) οο!οϋπππ.

οιιπποεΙπππππ παταει πππ ΒιινοΙοπο πω ,

οιπειπππ .ππωω 6ο Ιποππ8πιποΙππ τοπποπποι,

ποππιποοεπ οοππππ1πιππιπ επάπιποποοποπ . » `6ά)δ



πι· τ."ΙΝΠΕΧ .

οι:οοι.ιιιιιιι.

πιω,Μ “ΗΒΗ-Η ()ππιοιιππι θπνιι, ππιπο ιπ οιιιιιπιπ πιο

ριοι· πιοιποιο θποι·οιο Τιοποπο, ιρπιππ

ποπο 1ιποο ι:οιππιππιπ Ι:ιπποο :ιππι

οππι, ιιιιοι· οπιιο ποπιιποιι ππππι ιπ

ππι·οο Ποιοι πιιππι . οοι.

οοοοι.ΧΧΧ.

1908,1 ω18!”Μ 0οοι·οιπιπ ροιοπιοιιπ Ιοοι Βιοοπιι·ι, οπο,

ποιπιπο οοιπιπππιπ Ιοπππο, ιπιπιοπιιιιι

ποπππιπι ιπ οπτιο Ρι·οποπτιι πιιπ οιπ

Ρπιιοπιιοιιι·ιο ιπι·ο 1'ι·ποππο Ποοπι

Ριπποιποο οι Ιοπιιππι Βοτοοοποπο

οοποοπππιπι· . . . . . . . »

ΠΟΠΟΕΧΧΧΙ.

πω,

ν ιιιιιοπποπ

ποριοιππι·ιπ.

Βοπιιποιππ Πι·πνοικοποο ππιτοπιο οοπππ

ιιπππ πιπιποπποππιπππ ιποιιιοιιιιοπι

οοπιιιιπ οι ιπι·ιππιοιιοπιπ ιπ ποιπιποπ

ιοοι οι οππιοΙιπποπ Βοοοιιπο ()οινοτιπο

π0Ποι.........π

ΠΟΠΟΙ.ΧΧΧΙΙ.

πω,

ν ιιιιιοπποπ

ποριοπιπι·ιπ.

Οοπεπιοπ ιππιποιιποπποπ, Βοπι1'ειοιππι πο

νιποπιιιο @οι ιπτο πο ιποπιοιπιο

οοπιιιιπ οι ιπι·ιππιοιιοπιπ ιπ ποιπιποπ

Ιοοι οι οππιοιιππιοο Βοοοποιο Ποτ

νοτιπο πιπι π Βοπιίποιο ()ι·πνοιιοιππο

ιπιιι·οπιοπο ποποιο, ιπνοπιιππι ,. »

οοοοι.ΧΧιιιιι.

οπο, _ Ποοιιπππ (ιι·πππππ πο νπιι:ιπιο Ιππππο
11ποι:οπιπι·ιε.

οοιππιππι πιο οιιπιι·ο Αιιποιιι 1ιποιι

ιπιιπ ποοι·οιποπιπιπ ρι·ιιοπιπι . . π

οοοοι.ΧΧΧιν.

πιο,__ Απιπι·οπιππ Αιωπι ΒπροιΙιπι ιιιιππ οκ
0 πρι·ιιιο.

Επνο.πιπο οοπιιιιπππ πποιιιιιιοπι, ιπιιιιι

οοπνοπιπ :ιππι 1186, πιπποιο οοπιιπππι

ΠΙΝΩ . . . . . . . . . ››

οποοι.:οαν.

πω,_ __ Βοοι·οιπιπ ιιιπποππιππι οοπππιπιιι, οπο
90 ιππιι.

πιοποπιοι·ιπιπ πο Τιιιοιο ιπ ροπποπ

πιοπο πιοππι οι ιι·ποππι ποιποι·ο οπο

ιιπιπ, Βοποτοιο πιοιπιπ, πιπι ειπ Αι

ποτιο οποπιιιιιπ ιππι·οπιοπο πο (ιπνιο

ιτοπιιπιπ πιοππιοποππππι ποοιπιπιπι·»

οοοοι.πιοινι. '

πω, νοι·πιιοιπο ποιπιπι πο επ οι·ιππ ριιι·πιοπ,
18 ποριοπιπι·.

οππι ποΙΙπιπ ιι·ιπροι·ιι, ππ πιππποιιιιπ

οοιππιιιιιιπ Ιπππιιο ρι·οίιιοπιπι· . ››

οοοοι.ιοανιι.

1908,. .. θποτιππ ΜοΙοοοιιππ, διοοπιι·ι Ιοοι ποιο
Ί ιιιππιιι·ιι.

πιππ πιο οοιπιπππι πιππιιο, ποπο ποπ

πιιιιπ οπιιιιο Ι·`ι·πποπτιι ιιποιπιι·ιο ιπι·ο

τοπ

628

`ό28

τοπ

880

682

οοοοι.Χιικνιιι ,

Ιππποπποπ οοπεπΙοπ ιιοπι1ιοπιιοπι ππτει

(ιπινοτι ιπιοπποπιοπ ποιπιπ οπ ιπ πο

οοπποι·ιπιπ ι:πιοπο ποπιιιοοι·ο νοΙοπιι

οοποοπππι . . . . . τ· πο!.

οοοοι.ιαιιιιι.

Ι:ιπποπποπ οοπππιοπ οι οποοιιιιοπι ιοΒοιι

οπιιοιπ ιπιπ ιπ ποοοιι:ιππο, οππποιπ

οπο 1'ειοιιιιιιιοπ οι πιπιππιπ ριιιι·οοι

πιπιπ πιπι ιπνιοοπι οι οπιοπο πποι·πιπ

οινιππι ιιπ ππποπ ποι:οιπ ιιπροι·ιιι·ι

ροΙΙιοοπιπι· . . . . . . . »

0000Χ().

Βιιιποι·ιππ πιοι·οπιο πω, Ιιπι·οπ οπιπ

οοπιππ οοιπποιπιιι ιι·οπ ο οοιππιππι

Ιπππιιο ι·οοοριιιπ, ιππιπ οοπνοπιο, ιπ

οιπριιοπο.ιοι:ι·πο πο Αιππι·ιο ιιπροπ

πιππο ποοΙοι·πι . . . . . . »

0000ΧΟΙ.

Ιειπποπποπ οι Μοππιιιοπποπ ποιιπιπ ιιιιοι·

πο ποοπιοπ ιππποιοπ πιπο πι! νοπιπτειπι

ιποπιιιιπ οπιιπι·οοοπιπιοπι ιιιοππι . »

000()Χί)ΙΙ.

ΒοΙΙο Ιοπποπποπ πιο” οι Μοππιιιοπποπ

οιιιπιοπιο,πο ρτιιοπιιιιπ οοτπιπ οινιπππ,

πω: ιοπιροι·ο, οοποποοπιι οινοπιοποπ

ποπ οοπππιοπ, πι οπ ιιπποιπ τοπιι

ιποπιιιι·, ιιιπποπποπ οοπππιοπ ποιιοπιπι·

οιι·οοιιπι. . . . . . »

ι:οοοιιοιιι.

Ανοπιοποπποπ ι:οπππιοπ, πι ρι·ποποιει οπ

ι·πιπ οινιπππ ππιππιο ποιιο ιπιοι· Ιιιπποπ

ποπ οι Μπππιιιοπποπ ι·οπιιιπππιιιι·, ιπ

πποπποπ οοπππιοπ οπιιιο πορι·οοππιπι·»

οοοοΧοιν.

Ιππποπποπ οοπππιοπ ππι·οοπποπ Πιονοι·ι ο

ποΙπιιοπο ροππιοπιπ πιο ιοι·ιιπ πιπι

π οοιπιπππι Ιπππιιο ιι·ππιιιπ οποσ!

ΥΠΙ11:ι.”ι.......»

οοποποι.

0οπιπιιππ πιπποπιο Μιιιιιπριπο πποιιιιιιοιπ

ιππποο οοιπιπππι ιπι·πι . . . »

0000ΧΟΥΙ.

| ο

Επιιοπιπππ πο ΡοοπιοΙο οιππιπ ιπι·π οπο

ιπ οππιι·ο Υοιιιπιιπο Ιοπποο οοπιπιππι

08ιζιιι........,.,»

οι;οοΧονιι.

νοι·πειιιπο ;ωπιπ ποιπιποπ1ιποιιι.ιιιιπ ιππι

1808,

11 πρι·ιιιπ.

επι

1908,

10 πρι·ιιιε.

πδό

1808,

ιι ιπιιι.

ι

658

1908,

ιποπιιι ποι:οπι.

πδ8

1ΐ08.

Μι

πω. '

642

1909,

1 ΐοπιππι·ιι.

"π

·πιπ '

1800,

644 90 ιππιι.

οπο,

Η πονοιππι·ιπ.

πιο ·;

1209.

π·ιιοππο Βπιιιιοιιπο πο νωιιιο ιι·ππιι» ·647685
ι πιοπιιιιπ ιοπιιιιο .οοιπιπππι ρι·οοπιππι»



Μ" ι›0€1νΜεΝΤ0ενινι Μ Ν!

0000Χενιιι.

1909· ΜἱεΠεε! ει·εΙειεπεΞε ετεΙιὶερἰεεεριιε ετ

ετε!εΕεεεεε εοπειι!εε ειιΠεριεκτι επή

εΕτἱειιι εκατ Ιεευεοεὶ6ιιε τειιονετε, εἰ

Με Μαρ ἰἰειΙεπι ρΙεευετἰτ, ρει·ε1οε '

εε ε:;Μρειπ . . . . . . εοΙ. 649

ΠΟΠΟΧ()!Χ.

. 1909= Βεύο ίειιάοι·ιιω νεεεε!!οτιιω εοιριιιιιιιἱε
π: 1263.

Ιεεεεε.........»668

Ι).

]εμο.-_ Ηει1τἱειιε εοιιιεε Με!Ιειε, ετ ὰοιιιἱευε Ετε

2:.ι “Α”.

Με, τεειιρετεΗοιιἱ ἱιιειιΙεε ()ι·εωε

ἰετειιόεεε, εοπττε νειιεΙοε εε ορε

Μ Μ πεεεεεετἰε Ιεπιιειιεεε ιερή

ι·ειιε, ΙΕει!επι ρτΞνΞΙεΒἱε ωιιΠε, Μι

ιιιιιεἱτετεε !ετΒἰτιιι·, ἰεευρετ (]τεΕεε Επι

ειιΙεω, εε όεεεόευτεε εΞεε ΙἰΒετἰε,

εε άειιιτιιω ερορόει . . . . » 663

Μ.

Μα Ατε!επεεεεε εουειιΙεε, ι11ιπιιε ειπε Ιε

πιεσεε εε!.ο!π. _ _ _ _ _ _ _ _

ιιυερειΒιιε Μπι ειριεπιε Βιιιε ει! νι

€ἱο1ἱπονει11 επεσε όι1νε$ιιτε, Πεόειι1

ίιπ18Ξεοε 61 Ατε!ετε Ιιε6ειι‹Η ετ εορ

ειιΙειιιτιι ρι·ορι·ϋιιπε ἰτιετἰτιιευε!ὶ ρεπε

ε!ετεπι ΙενρΞεπτετ . . . . . » 666

Μ!.

1240- Ροι·πειιΒι ἱιιτειπειπἱ 88εΜΜε ει6 ΜΜ

ιιἱΒιιε Περτἰετεε ἱετιιιεκιεἰ εοιππιιιιιἰ

ρι·ειεε1Μ . . . . . . . . » 667

[ΠΠ.

ΩΝ2_ νεράΜο εεεττί, 8ιιτ€ὶ ει ειιτἱεε Πανε

Ιθ πιο". _ _ _ _ _

:Με ε ΒεΒιιιο ετ θιιώεεω:ο ειπε

περο1ε 8ιεΙει ἰεπιιευε! εοιππιιιι1ἱ ρω

ρι·εΕἱο Ιἱϋτετιιιη πιἰΠε οετΕπρεπτετεω το 668

ων.

ε! 842::ή) ΝἱεοΙε ΕωΙπ·ϊεευε ΒἰΒεειτΞ , Ρτεεεετ55 ,

Μοπε!πιε ετ Ρτειπιπεε ροτεεωε, πισ- ;;

ιπἱρε εοπιιειιιιίε Ιεπιιεε ρτεε8ἰεὲροι1-”

ειιΙΙε Μ Γτεεεετἰὶ ειπΕε είτε, ΙΞβε4-·

!ει·ἱο ἰιπε Μεε σε νἰ€ὶιιτἰεονεω επεσε

1ειιερεΙει ετ ίτυερόε, θετει·‹ἰο εΕ εΙΗε

‹Ιε ΒιιεεΙε Ιοεει . . . . . » 669

"μ... .. · ρ ε. ·. μ.

'Πρ. _ _ · Ρ . ἱ›¦

. Ι '

ΗΠ- _ Ρεεεειιἱ 8οπ1ἰιιἱ, εἰνεε 4ετιιιερεεε ε1'Ι'εεϋ,

10 πιονεαιΒι·ιε. _ _

ιωπιιιππωεε ιιοικιιιΒειε με εε ετ εο

τιπρ ΙιοπιἰιιἰΒεε, εψ__ρετεοεἱι1ἱιιω ει,_

πρ. Ιει·ιεεε εοπιιπππἰ οΙ:Ποεπι » ε 682

ε".

Ι·`τὶόει·ἰει1ε ΒἱεἱΙἰεε τω: ρι·Μ!ε8ζε, ἱπι- 94%ΐί

ωικιΠειεε ε£ εορνειΜουεε Μι Μπρε

τειοτἰΒιιε άιιιΜω Ιειιιιεπε5Βιιε εσπ

εεεεεε νε! εεε: ἰρεΞε ἱεἱωιε, εε ἱἰεὐεω

εοι18τωεΕετεπι εροι18ετ, επειτα Πε

ρετιποτἰεω ΐιιετΞτ ὸἰΒιιἱΙεΙεπι εσε

εεειπιιε . . . . . . . εοΙ. 684

. ΒΥΠ. -

σε απ· · πμ

(Με ει Προ «Με ΗΜ, ιρεεεἱιἱοπεε σε: 1414:

_ _ _ 95 πιω.
θεττειο,- ιεπεεεειΒιιε εοεειιΙι!πιε εε

ε1τε ΟΜΕ ε! ΒεΒΜ ειπε εστιιι11 08.·

ε£ε!!ευἰἱε εεάειπ . . . . . » 686

υνιιι.

Ιεριιειιεεε εεεευ!εε ΟΝοεεω εἱεεηιιε 8- 39_44!_

_ _ ' 9ο "Π".

Ιων" Ηεροιιεω ωειι·ε!ιιοπεε ‹!ε (.ει·τειο

. ἰειι‹ὶἰ Με άε εεεΙτἰε ει εεε$εΙ|ερἰἰε

(ὶετἰἰ ει ΜΒΜ ἱτινεετἰιιππ . . » 687

ΜΧ.

ί

Πετἰε Μ: ΟΝοεε ωει·εΜοπε 8ε ()εττεΙο ΨΜ,_

_ _ __ γ _ _ 9'7 "Π".

εεεντιε (Μπι, Πεε!ιι ε£ (Άναψε Ιειιιιεε

εοπιιιιιιιιἰ, εοτυπιάεπι ροεεεεεΙο11εω

ἰειιιιειιεεε εο.τιειι!εε εἀἰρἰεευρἱιιτ . » 689

ΒΧ.

Ρεετε Μπι ἰιπετ ὶειιιιεπεεε εοι1ειι!εε ετ "Μ, _

_ _ _ _ 318εεειιιΒιιε
8οιιιιιιοε Βιι€εεω, ρε: ειιεε ιρειε ε:

ΙιοωἰεἱΒιιε Ιοεοτιιπι Εε8εε£ἱ, ΟεΙεεεΙ1ἰ

ε.: Ρεεεε:1ἱ ἱιιτε ἰειιιιιειιεἱιιω εΜεπι

εΙἰςιιἱΒιιε ευ!: ρειεύε 1ι·Ε!πιιιι1τιπ . » 689

ΒΧ!.

ΕεΒιιετἱ ᾶοιεἱιιὶ με εε εκ 6οππιἰιιἱ6ιιε 8ΙΙΪ8 ΗΜ,

εοΙιπἱοτΠ ΙΞ!πετιιω ειιἰρςυεΒἱιπε φιστ

ειιιιἰε Γειι8ἱ ἰι1ΙΞε εΕΜ ο ᾶευιιειιεὶΒιιε

εοιιειιΜηιε 8εΜΜε νειιιιιιεἱειπ . » 672

Ι)ΧΙΙ.

ΒΕνεΠεε 8οωἰεἱ ετ Εεειιει1εεε εοιιειιΙεε 9 ἰὲἱἱΙΖΉἰ

εοπνειιἰειπἰεω ἰιιτει· εε ΜΜΜ! . » 672 '

- η . Α··ιιι _”μΛ

. ιε..·· ε”

ΒΧΙΙΙ. ·-- ρ· ι π:

Βιιιι1ει1εεε εεεεεΙεε 06επιιω ‹Ιε ΜοιποΜο-: 1Ί ή;

εἰιιεςιιε Ιιεετε8εε ἱιι ἰεπιιεεεεε εἰνεε ·

τεεἱρἰειιτεε ρεποεΜιιω ἰἰεὸεω εε

8επιιτοε ερου8ερι . . . . . » 674

._ 4 _› ε 4 .. / η :πω

κ, ' › Ι1ΧΙν. .ωη;Μ·Μ

Εεε Ατπιειιἱεε τα Προκιἱ Γεττετἰο Ιε- “Με

ηιιειιεἰιιπι νἰεεεοιρἱϋ @Μακη ειιτἱεω,

ΙΕρει·τεΙ.εω εοτειρετεἱἰ, νἱειιπι ιιτιιιιτι

Μ .εΜΙε,ιε _Τει·εεεεἰ εΙἱεφιε. ΜΜΜ

ρτἰνέ!εΒἱε εεαιεεἀἱΙ ε· . . "ΝΝ-β 674

η” ,- ›

δ! ὰεεειρΒτἱε.

πωπω ΜΜΜ).



Ε!!! !Ν!!!!Χ

ο”.

πιο,_ σ __ Ιπποι:οπι.!πε ρπρπ Π! !ππποπε! ροιοειπι!

ιιοιιιε !!.!!|!!.

οι ρορπ!ο, πι ιππιο!ι!οποπι Μπ!περ!

πω!! πο !πίοι·οππο νοιιπι!οποε Βοιπππι

πι! !πιοιπποπεο οοπο!!!πιπ ποι:οποπ

ι!οπε ι!οε!ειοι·ο ίπο!ππι, !π!πππ!ι πο!.

ΠΧ!!!

ιπισ, Βπρ!ππε , Βπ!ιππππ! 1!!!πε , Απι!οο!ππο
ιποπεο πω.

ρι!ποορε, οπτιππι !!οοι·ππι !π Απι!οο!ι!π

οι !π ιοιο ρι·ιπι:!ρπιπ, !ιιιιπππ!ιπιοιιι

π νοοι!ρπ!!οπε !ππποπε!οπε οοποοπ!ι,

ο!ειιπο ππι!ιιππ ρι!ν!!οο!π οοπ1!ι·πιπι»

ιπινιι .

Ρι·ποει!ιο π Βπ!!!ππο οι Βο!πππο πο Βοι

ιπνπ!!ο οοιπιπππ! Ιππππο 1!πο!!ιπι!ε

επι:ι·πιιιοπιο ρω ο!ε ιιππο 1'οππ! !πι·ο

πο οοποιπ ιοποοππι !π Επι!! οπτ!π οι

οι (!πιοι·οπ, πο !!εποιπ !πνοει!ππιπι·»

1918,

18 οι 94

οι:ιοοι·1ε.

οιινιιι.

πιο, . 8οπιοπι!π πο Οιιοπ! !ππποπε! πιο!ι!ορ!
θποιοπιοι·ιε.

εοορο !πιπ, πω! ποπππ!!! Βο!!πππο

!οο! !ιοπιιποε οο ροι·ροιι·πιπ 1“πο!ποι·π

!π οκ!!!πιπ ρο!!ππιπτ οοι·ππιοιπο οοππ

ρπο!!οππιπι· . . . . . . . »

!)Χ!Χ.

Με, _ Προ οπποο!!πι·ἰπε 8πποι! Βοιππ!! οι Πο
θπονοιποι·ιε.

!!πππο ροιοειπε ποιπ!πο οοπιπιππ!ε εο

πρωι! !!οι·πε θιιοπ! !ππποπε! πω!ι!ο

ρ!ει:ορο εο!πιπι·πιπ εροπιέ!οι ρω οι;

ροπε!ε πιο οοι!οπι 1`ποι!ε !π ν!πι!οο

Οο!!πππο. . . . . . »

!)ΧΧ.

απο, . !ιοι:πι!ο 1ποιπ Γοιω !.!πι!ρ!πο πο (!ο!!πππ
θπονοιιιοι·ιι.

π ι!οιπ!πο Οιιοπο πω!ι!οριεοορο Ιπ

πππο πο ιιπ!οπει!ππι ιοι·ι·ιε !π ιππι

ιοι!ο Οο!!πππο ροε!ι!ε . . . . »

Μαι. · ο·

!πι·πιποπιππι πο Οοοι·ιο Οιιοπ! ιππποπε!

πω!ι!ορ!ει:ορο ριποει!ιπιπ πο οοπο οι

1!πο!!ιοι οιιοι·οοππο οπειπ!π!πο Βο

!!πππο ο11!ο!ο ει!!! πο οοποιπ οο!!πιο»

1918,

10 πονοιιιοι·1ιι.

!!ΧΧ!!.

111111 ()οιπ!ιπ !! ιπι·ι·ιιπππε !πι!οιι ο!πειιπο 1!!!πε

Μπι!8ππππε ο!ν!ιπιο ιππποπε! ι!οππι!

οοπιρποππιπ !πι·ππι. . . . . »

!!ΧΧ!!!.

19111- !ππποπεοε οοπεπ!οε (!οπιιιππι !! ιππι

676

677

678

679

681!

681

681

682

ι·ιρππππιπ !π ο!νοε !ππποπεοε ι·οο!ροι·ο,

οοι·πιπιιπο εποπ!ι!ε ρωιοοι!οποπι Μι

ροτι!ι·! ρο!!!οοπιπι· . . . . πο!.

ιπιιιιν.

Γοι·ιππ!π !πι·πιποπι! πο !ιοιπ!πιοπε δπποι!

Βοιππ!! ρι·ποπιππι!! Οιιοπ! !ππποπε!

πιι:!ι!ορ!ει:ορο ο!πεποιπ !οο! ποιπ!πο»

!!ΧΧν.

!!!ιοι·πο ιοει!ιποπ!π!οε πο ποπππο!πι!οπο

Ποπτ!οο εποποπε! ιιιπωο!οπ! ποιπ!πο

ι:οπιιπππ!ε Ιππππο ίπποι, πι οροι·π !π

οπειω εοπ οπιπιππιπ !π νπ!!ο Ρ!ππι·!!

οοπειωοιπ ποειι·ππι, οι π πον!ε ποπ

ειι·ποππ!ε ποε!ειπι . . . . . »

ιπιιινι.

!!οι·ιππ!π !πι·ππιοπι! π! !ιοιπ!π!οπε δπποι!

Βοιππ!! Οοοι·ιο π!ο!πΒπποπε! ορ!ει:ορο

ρι·ποειπππ! πι! ν!ι:πι!ο θιιοπιε ιπ

πποπε!ε πιο!ι!ορ!επορ! ο!πει!οιπ !οι:!

ι!0!!11111........π

ιπιιινιι.

οπο ιιιπω!ι!ο πο Βοει:ο ρω εο οι πο

ροι!οπε επ!ε !;!!!!ε Βοπ!1”πο!! ιιποπππιπ

οπειι·π δνπππο, Εππιρπ!!ε, Βπεε!!!οπ!ε,

Τπ!ιο!!, 8!!νππἱ, Ωπιπρ!, !!!πεοπι, οι

ιποπ!οιπιοιπ Τι·οεοο!!, Βι·πιιοιπο, Νοο

ιοΒ!! οπιπ !πι!οπε οι ροι·ι!ποπιι!ε πο

ι·πιπποπι !ππποπε! οοιπιπππ! ι!οππι »

. οιιιινιιι.

Οοοι·ιπε Βποοπίο!!!ε Ιππποπε!ππι ρο1οειπε

θιιοποπι ιππι·οο!οποιπ πο Βοει:ο πιπε

οπο ποεοοπποπιοε ιπποι:π!οε πο οπειι·ιε

οι τοοπε επρι·ππ!οι!ε !πι·ο 1'οππ! ι·οι:ι!

οι Βοπι!!!ε !ιιιιοει!ι . . . . . »

ΠΧΧ!Χ.

Ποιπ!ποε δπποι! Βοπιπ!! ρι·ποει!ιο !πι·π

ιποπιο πο εοι·νππι!!ε ριποοορι!ε ε!ο!

πο ο!οοιο Νοο!οπε! π!! ν!οπι·!ο πι·

οο!ορ!ει:ορ! !ππποπε!ε οι πο εοι·ιππι!π

ιιορππ οπο!!! πππι . . . . , ››

!)ΧΧΧ.

1ππποπεοε !ορπι! !ιοιιι!ποε δπποι! Βοιππ!!

!”πο!!οπ1οπε !πιοτ επ ι!!ν!εοε πι! ι:οπ-1

ι:οι·πιπιπ τονοοππι 1Μο π οοπεπ!!οπε

οι !ιοιπιπ!οπε !!εποπι ποοοριπ πο ποπ

!πίοι·οππ!ε ε!ο! ν!ι:!εε!ιπ !π!πι·!!ε ιοιο

ιοπιροτο ροιοειπιἰπο οπωι Βποοπ

681

687

688

688

689

691

696

πιο,

14 1οοι·ππι·1ι.

1917

19 πρι·ι!!ε.

191'7

16 πιει!!!

πιο,

19 !ππ!!.

πω,

ιο !πιι!!.

Η”,

οο!πνο οποπιι

ω (οι) πιω

Η”.

οι:!πνο πωπ

ιο (Μ) !π!!ο.

ιπππιπ !ππ!οοιπ ο!πειιπο !!!!πιπ Μπ 61161ο!!!ε.........»



ΒΧ!
Ε!"ιιοονιιΕΝιοιινιι

ιειν_

99 τ!εοοιιιοτιε.

1918,

Η ιιιοτῷἰ.

1918,

Η ει. ΙΤ

ιιιοι·Βιι.

Η19,

Η ηπι!ιε.

Με,

Η ιιιιιιι.

Πω,

14 ιι.ιοϋ.

1918,

99 πω.

Με,

?δ ιιιιιιι.

ΠΧΧΧΙ.

()οιιτι·ονει·εΜ ιιι€ει· Οιιοιιειιι «ιο Βοεοο

ιιιιιτοΙιιοιιειιι ειιιειιιιε ιιεροτεε ειιἰ

ε€ειι!:ε οσοι Ειιτιοο ιιιει·οιιιοιιε οι:

ΠΧεοιο ρι·ο οιιειι·ο Ρει·ειι, ροΕεετιιε

ει; ιιιιἱνετειιιιι οοιιειΒιιιιι ἱιιιιιιειιεἰε

οοιιιιιιιιιιιε ειοειιι ιιιειτοΙιιοιιι Βιιτιοο

εροιιοειιτ εε ειιι·ειιιι·οε οιιοι! ιι!ειιι

09ο ιιιιιι·οιιιο ειετ εοι·ιιιιι ιιωωιο, οι

ιιιόιο:ιτει εει·νετ οο!.

ΠΧΧΧΠ.

Ιειιιιιειιεοε ρειοειιι οιιιιι 'Γει·οοιιειιειΒιιε

ιιιιιειιιι εε εεινειιιιι·οε, ροειιιι οιΙιεοιει,

εροιιόεοΕ. . . . . . . . »

ΒΧΧΧΙΙΙ.

Τετοοιιειιεοερειοειιι ει Ιοειιιὶε οιιιιι Βι

ιιιιοιιειΒιιε ιιιιιιιιιι ιιιι·ιιιιτ . . . »

0ΧΧΧιν.

Μιιιιιιιιιι Πιιιι·ει·ιιιιι ιι·ιοειιι.ιιι·ιιιι:ι ἱιιιιιιειι- ,·

ειιιιιι ει Ρειι·ο ειιοιιοιιει εριεοορο ρι·ο

ιιΙαιιιιΙο ειιειι·ο οοιιιιιιιιιιΞε Βιιοιιιιε οσο

ιι·ιιοΒιιιιι . . . ε . . . . »

ιιΧΧΧν.

ΠειριιιιΙε ριιοιε !ιιιιιιειιεεε ιιι€ει· ετ νε

ιιεΙοε, ρι·εοιΒιιε Βιιιιιιιιι Ροιπιθοιε

Μια, οιι,ιοιιε Μπεν Με Ιειιιιιειιεεε ιιι

Βοιιιαιιιιι οι Βοοειειιτιιιορο!ι οι δγιιιι

ιἰεόοιιι Βιιιιοει·ε ρτινι!εΒιιε άεο!ειι·ιιιι

ω”, οιιιιε εἰΜ Ιει·Βιιιι ίιιει·ιιιιτ. Μι

ιπιρετοιοι·ιΒιιε Αιειιιο ε! ΜιιιιιιεΙε,

τεεΝΙ.ιιιιιπιιι· ιιιιει·εόεε ΒιιΜιιιιιι θεοι·

οι ιιι ροεεεεειοιιιιιιιε πρεπε ΙιεΙιεοοιιτ

απαιτει Οοιιεισιοιιιιοροιιιιι, ετ ο ευρο

νιτειιε ιιΙιετειιιιιι· Αιιιιιιιιιιιιιιε ἰεγιιιοιι

ειιιιιιε οοιιιεε οιιετει·ιοοε οιιριἰνι . »

ιιιιιιΧνι.

Ήιπιιιιι!ιειιεεε !εΒιιιι ρι·:ιεοεριιι εἰΙ›ι ο

Ιοιιιιειιειιιιιι ροτεεωιε ιιιιιιιι€ειιοιι εε

εει·νιιιιιιοε εροιιοειι€ .ο . . . »

ΠΧΧΧΥΠ.

.ί)οιιειιΙεε ει εοιιειιιιιι·Ει οοιιιιιιιιιιιε νιπ

ΠιιιιΙιι @Με ει ἰιιιιιιιι :ψ εοι·ιιιιι Ιο

Βιι€ιε απο Ιειιιιιειιεἰοιιε οορι·οΙιιιιπ

ιιιι·ειο1οιιε . . . ρ . . . »

= "_"'οΧΧΧνιιι.
Η. 12 : ι . ι

. . ΓΙ” ε

νιιιιιιιιι|ιειιεεε εοι·ιιιιι ιεΒιιΠε Ιιιιιιιειιειιιιιι

@και οι ιιιι·ιιιιι ει νιιιι.ιιιιιΙιειιειΒιιε Ιε

.-.-ιιιιιιε ιιιι·ιιιιτ. . . . . . . »

698

699

θθδ

808

θθ9

Μι

ΜΒ

Μό

ΒΧΧΧΙΧ.

ΙιεΒιιιι ιοιιιιειιεεε νιιπιιιιι|ιειιειοιιε ίιιιιιι·ιε

οοιιειιΙιΒιιε οι Ιειιιιιιιιιι, ειπε επεσε

ριιιιιι ι·εΒιιιιειι, ιιεοεοιιιιι ριεεοοριει

ιιιιιιιειιειε ροτεετεΠε ι·οοερτυι·ιε ιιιιιιιι

€ιιιιτ ω!.

ΒΧΕ.

(]οιιειιΙ ει Ιε8ειιι νιοτιιιιι!ιειιειε οοιιιιιιιιοι

Βεειιι ει ιιιι·ιπ:ι Ρετ ριοεοεόειιτεε Ιο

Βιιιοε απο ιιιιιιιειιει οοιιιιιιιιιιι οι:εει·

ντιπ: ετ οοιιιρ!ειε ιιιι·ειιιτ . . . »

ΠΧΜ.

Νοι·ιοτιο €εειοι·ιιιιι Ιειιιιιιε ρι·ιιιιιιιιι, «Μο

νιιιιιιιιιιιι, οι Πει·ιιιιι Ιειιιιιιιε ο Ιεεεϋε

νιιιιιιιιιΙιειιειιιιιε, ρι·ο εοι·ιιιιι 1ι·ιιοτειιιοιι

όει1Μοιιε, Βιιιιιιιιιι ιιιιεειε . . . »

ΒΧΜΙ.

Ρι·ειεοερτε ιι Β. Βιιιιιιιει·ιιιιο θιιιιοοιιΞε εε

Βονιιι·εΙΙο Ιιιιιιιειιειιιιιι ροι.εεΒιιιο οοιι

ω" ει: !εΒιιιιε νιιιιιιιιιΙιειιειε εοιιιιιιιιιιιε

ρι·ο ειιιει1Ιοιιι άειιιιιοιιε ιιιιιιιιοιιι »

ΠΧΙ.ΙΠ.

Νιοο!οιιε Ριιιιιε Ιειιιιειιειιιιιι Ιε8:ιιιιε νιο

1ιιιιιΙιειιειοιιε οοιιειιΙἰΒιιε, ιιτ ειΒιιΙΙιιιιι

οοιιιιιιιιιιιε ιιρροιιι οιιι·ειιτ ο!ιοι·ιειε

ρι·ειεοεριιι Π. Βιιιιιοει·ιιιιι ιιιιιιιειιειε

ροτεειιιι.ιε οοιιιιιιειιιι, ιιιιιιιι€ιτ . »

ΒΧΕΙν.

Με ()ιριι ι·εΒιιιιι ΙειιιιιειιειΒιιε ιιι Οριο

Ιιοει·ωτειιι οοιιιιιιειοιἰ ει. οοιιειιιιιιιιιιι

οοιιοεάιτ, ιιιειιρετ εοΙιιιιι ιιι Νιοοειιι

ε: Ρ”ιιιιιοΒιιετο ρι·ο ιΙοιιιιΒιιε εειΗΒ

οειικΙιε.........»

υιον.

ΟΒΙοτιι ειω εροιπε ιι οοιιειιΙΙΒιιε «πω»

ιιιιΙἱειιεὶΒιιε οΜαπε ιρειι Ήιιιιιιιι!ιιιε,

ιιιιιιιοι·ιειε ροιεετιιε ειιιειιιιε @οι

ροεεεεειοιιειιι ειιιει!ειιι οοιριεοιιιιιιιι· »

11Χι.νι.

Ρειι·ιιε ειιοιιειιειε ειιιεοοριιε οτε Βροιιιι·ιιι

οιιει;ιιο · ιιιεΦειιιιοο‹ἰο τι·ιοειιωε ΙἱΒιιιε

ιιιιιιιειιεεε, ΒοοιιεειπιειιιιΒιιε οιιιιοιιιοιε

ειιἱε,ιι οοιιιιιιιιιιι 5:ιοιιειε ιιιιιιιιο ειιιιιἱι»

ιιιιι.νιι.

()ειρι·ιειιιε οοιιειιΙεε οι @ω ο:ιειι·ιιιιι οι

νιΙΙιιιιι Πιιρι·ιειωε Με οιιιιι ιιιιρει·ιο

οι ιιιι·ιει!ιοΕιοιιε οιιιιιιιιιοοιι ιοιιιιειιεἱ

οοιιιιιιιιιιι :ΜΜΜ . . ε. . . »

Μ?

Μ!!

ΜΒ

920

894

896

629

998

δδθ

πω,

α; ιιιιιιι.

Πω,

ο Με.

Με,

19 ΜΙΒ.

Πω,

Η ὶιιΙἰἱ.

Με,

ω Με.

1218, η

ιιιειιεε ιι.ι!ιο.

πω,

98 εεριειιιΒικ

πι ε,

8 οοιοοι·ιε.

1918,

99 οοΕοΒτἱ8.



ΒΧ!!!
ΒΧ! !'!Ν!)!ἰΧ

ι1Χι.νιιι.

πιο,
. Πειιειι!εε ε! !ιειιι!ιιεε ιιιι!νετε! ν!!!ιιε ε!

98 οε!ο!πιιι.

εεε!!! (]ιιρι!ιι!ιιε, !ιι ριι!!!!εει εοιιε!ειιε

εειινεεε!!, εειιιι!!ειιειε ε!ιιεεειιι εεε!!!

ε! ν!!!ιιε ε!! εοι·ιιιιι !εΒιι!!ε !ειιιιιειιε!

εειιιιιιιιιι! !'ιιο!ιιιιι εειι!!ι·ιιιειιι! . εο!.

!)Χ!.!Χ.

Π”,
_ !!ειιι!ειιε ιιιει·ε!ι!ε εε Πιιε!!ε πιει! ειιιιι

99 εεεειιι!οι·ιε.

θιι!εειιε ε! θιι!!!!ε!ιιιε ε!ιιε !!!!!ε εε

ε!ι·:ι ε! ν!!!ειε Πιιεε!!, ()εεε!ιιε!!ειιιιτι

Οιιιιιρετ!!, Βτιι:ιεεεε, Ττ!εε!ι!!, ΡΜ

ιιιιιι! ε!!ιιιιιιε ρ!ιιτιι !ειιιιειιε! εειιιιιιιιιι!

ε0ι1ειι!........›ι

!)!..

ΠΠ), Ρε!ι·ιιε ειιειιειιε!ε ε !εεο ιιε ιιειιι!ιιε ε !
Β ιιιιικ!!!. Ρ Ρ , Ρ

εεεριι!ιιε δειειιιιε, ειιιιειι!ε!ε ειι!ε εειι

εειι!!ειι!!!ιιιε , ειιεειι!ειε !!!πεε ρτο

ιιρ!ιιιιεε $ρε!ιιι·ιι! 0!:!$!!'0 ιι εειιιιιιιιιι!

Βιιειιιιε ιιιιι!ιιε εεε!ρ!!. . . . ισ

ΒΕ!.

Πω,__ !!Βο ιιιιιριιι!ειιε!ε εοιιιεε !ειιιιειιε!!!ιιε !ιι
! ιιιιιειι.

!ε!ε ειιε εειιι!ιιε!ιι ρε!ι·εε!ιι!ιιιιι ε!

!ιιιιιιιιιι!!ιι!επι ε! νεε!!Βει!!!!ιιε !ιιιε!!ιιι·»

ε!!!

!Β!θ,__ Οι!!ε ε!εε!ε!!ε !ιι!ει· !ιιιιι!εεεε εειιιιιιιιιιε,
19 πιει!.

Α!εε!ιιιιιιι εε Ροι·ε!ιιιτ!ει με εε ε!

εοιι!ιι€ε εεε, ε! θιι!!ι·εειιιιι εε (Βιτ

ρειιιι ρι·ε εε ε! εειιεει!!!›ιιε, εε !ιι

ι·!!ιιιε !ι!ιιε !ιιεε ριιιε!ειιε!ε ειιρει·

!ιειιι!ιιεε !οε! Μιιι·ε!ιιε, ειιεειιι !ιι

0!ιετ!ιιιιι $ρ!ιιιι!ιιιιι ε! θιι!!!!ε!ιιιιιιιι

Ν!ετιιιιι εειιιρι·ειι!!!!ιιιι!ιιι· . . . »

!)!.!!!.

ιειε,__ Α!εο!ιιιιε εε Ρετε!ιετ!ε ε! Πιιι!!”ι·εειιε εε
Η! πιο".

(]ει·ρειιε !ειιιιιιε εειιιιιιιιιι! εε !ειε!ιιι·εε

ε! ειιι·ιι!ιιι·εε, εποε ιιιιοι· ω!! Α!

εο!ιι! ε! εει·ιιιιι εειιεετ!εε ε!›εει·νε

επι!! ε! εε!ιιιρ!ε!!ιιιι! ιιιιεε ερ ε!εε!!ε

ιιιε!!ι·!ε ρι·ε !οεο Μιιι·ε!εε !'ιιει·!ιι!

εε!!ιι!!:ι, ερειιεειι! . . . . . :ο

ει.ιν.

πιο,

9611)!!! ιιιιιιιε ε! θιιι!!!·εειιιιι εε (]ιιτρειιε,

!ιιιιιιεεε!ιιιιι ρε!εε!ιιε Ρε!ι·ιιιιι Βιιιιε!εε

Μιιι!εε εε ν!ιιε!ε ειιιιο!ι!ειιιιι ευε

ε!ιιιιι εειιε!!!ιι!! ρι·ε !ιιιρε!τιιιιεε ει

ειιι·ειιτ!ειιε! ρτ!ει·ε !οειιιιι !ιι!ιιι1ι εε

ειιοε εεεεεει·ε ρεεε!ιι! !ειιιιειιεεε »

Πλ!.

ιιιιε,
κ, . .. !ιιιιιιειιε!ιιιιι εειιιιιιιιιιε, Α!εο!ιιιιε εε Ροτ

!!!!!!!.

νει!ειι!!!ιιιε ε!εεει·ε!!ε !ιιιει· !ειιιιεε εε!!!

σε!

εει·ιιιιι ε!εε!ε!ιι ρι·ο !εε!ε Μιιι·ε!εε

ειιρετ!ει·!ε ε! !ιι!”ει·!ει·!ε, $!ειίε!εε,

Μιιεειι!, ΒιιΒιιει!ιιε ε! ιι!!οι·ιιιιι, ει·

!ι!!ι·!ε θιι!!!!ε!ιιι! εε Ν!ει·ε ι·ε!!ιιιιιιιιιι!

εειιιρειιειιειι . εε!.

ει.νι.

θιι!!!!ε!ιιιιιε εε Ν!8·ι·ε ιιι!!!!ει· ε!εε!ιιε

εεε

ε!εε!ε!ιι !ιι!ει· εειιιιιιιιιιε !ειιιιιιε, Α!

εε!ιιιιιιι εε Ροι·ε!ιιιι!ει ε! θιι!!!·εειιιιι

εε ()ιιτρειιιι ει!ι!, !ι-ι!ε ρ!ιιε!!ε εεε!

ρειι!!.........»

ει.νιι.

Δ!εε!ιιιιε εε Ρετε!ιετ!ιι ε! Πιι!!'ιεειιε εε

θδ8

επρεπε !ιιι!ιι ρι·ε!ιι!ιι ε!! ετ!!!!ι·ε

ε!εε!ε !ιιιιιιιιε εειιιιιιιιιι! ειιιιι!ιι εοι·ιιιιι

!ιιι·ιι ε! εεεεετ!ιιιιι !ιι !οεο Μει·ε!ιιε

εεειιιι! ρι·ε !!!ιι·!ε εερ!ιιεε!ιι!ιι ιιιι!ιι

εεε εειιιιι!ει·ιιιιι !ιιιιιιειιε!ιιιιι . »

επι!! .

ΒεεεΒιι!!!ο Με!!! ει!! !ιειιι!ιι!!›ιιε Βιιιιε!!

εεε

Βειιιιι!!, εε !ειιει·! εε ρι·εειιι·ε!!ειιεε

ρι·ιιεε!ιιιιεειε ει·ε!ι!ερ!εεερε !ιιιιιιεε,

!ιιι!!ιι !ει·ιιιιιιιι εειι!ειι!!ειε ε! επι!!! ἱε

ιιιιειιε!ε ειι·ε!ι!ερ!εεερ! !ε!ειιιι ειιιιιο

!!701°!ε!›ι·ιιιιι·!! . . . . . τι

ΠΕΠ.

Αιιεοιι!!;ιιι! ε! !ιιιιιιειιεεε, ι·ειιι!εε!ε !ιι

Μ!!

!ιιι·!!ε εἰ!!! !ιιν!εειιι !!!ιι!!ε, ιιιιι!ιιιιιιι

!ιι!ει· εε ίεεειιε εε. ιιιιιιοε εεεειιι

ειιι·ιι!ιιι·ιιιιι !ιιειιιι! . . . . . »

Με!.

Ρι!εει!ειιε !! Βειιιιιιιει·ιιιιτι τω! θ!!οιι!

ιιιιιι·ε!!!ειι! εε Πει·ι·ε!!ο, ιι! ν!ιι!!ιιι!

!!ειιεεε ιι ι·ε!ιε!!!ειιε ι·ενοεε!, ε! ιι!

!ιιιιιιειιε!ε εειιιιιιιιι!!ε ε!!!ειιιρει·ειι!

ριεεεερ!!ε, ειιι·ε! !'ιιε!ιι!ιιιιε !ιι!ιιιιε!! »

!)!.Χ!.

Ρτ!εει!ειιε !! Βειιιειιει·ιιιιι τα ρι·!ν!!εΒ!ε

θ!! ειπε!!! ε! ειι!ε ρι·ειεεεεεεεοι!!ιιιε Ιε

ιιιιειιε!!ειιε εειιεεεε:ι εειι!!ιιιιιιι! εε

νιιιιιιε εε!ιιιι€!! . . . . . . »

ι›ι.ιιιι.

ν!ιι!!ιιι!!!ειιεεε, ερι·ε!!ε Ρτ!εει·!ε! ΙΙ Βε

Με

ιι1ιιιιει·ιιιιι Με!!! ιιιιιιιεει!!ε, ε! πιει!!

!!ειι!!ιιιε ει!! ε!! Ο!!ειιε εε Πιιι·ι·ε!!ε

ιιιιιι·ε!ι!ειιε !`εε!!ε, ε! !ιι ιε!!ε!!!ειιε

εενει·ειιε εειιιιιιιιιιε Ιειιιιιιιε ρει·ε!ε!ειι

!!!ιιιε, !ιι οιιιιιιιιιιι ε! ρεειιιιε ε!! εεεεπι

!ει!εετ!εε εοπιιιι!ιιιι!εε !ιιε!ε!εεε εε

!!!!2

"ω,

Π! !ιιιι!!.

!Ηδ

πιο,

Π! !ιιιι!!.

646

1990,

3 επειιεθε

(99) !ειιιιει·!ο.

θ!!!

1990,

9 ερι!!!ε.

648

ι εεε,

5 ιιειιειι

οε!ε!›ι·!ε.

εεε

πω,

4 ρεεε.

οε!ο!›ι·!ε.

εεε

1990,

πι ειιειιιι!ε

(Μ) εεεειιι!!.

ι:!1!!Γ!!ι ε! Πιι!!›ει·!ιιε εε Πειραια θ!!!ε!ει·ιιιι!ιιι·. . . . . . . . ι!



"Χ` ΒΧγι

ΒΕΠΠ· ι·σΒιιο ίι·οσ!ιιιο!ιιτ, !ιιιιοσιιε!!ιοε ιο σοο

σοοι!ιιιιτο σοιισσι!!! . . . . σο!. 666

ΧΠ!23!ξέΔ-ε @το οιιιι·σΙι!ο 6ο Ποιτι·ο!ο σ0ιισιι!!!ιοε πιο;

ἰοοιιοτἰι. ν!!!στοοι Ρ!8οοσ, Βοιειτοι , Διιι·σο!!, ΒΜ(Χ·

()ιιετσ!!!, Ροάιιτοιοο!άι σ! Βοσ!ισ!Ιιισ,

οι; νιο!!πι!!ισοει!ιοει :ιο ιοιιιστιο !ισο- Οτ!!ε ι!!εο!ι!!ιο ιοτσι· ιιιιιοσιισσοι οποιο- _ Μ”, __

Με. ιιοο!!ιοοι, ίεινοτσοι νο! νισιοο!ιο ρισσοροοι ο!! σοοιιοοπι !σοιροτο!σοι 3"ΜΜΗ'

εορρα!!!σο!, οσο Ειοσοιι οιιιιι€σο!ο- οπο! Βοοσ!! Βοοιο!ι σ! !ιοοι!οσσ σο

ι·οιο ιιιιιτσ!ιειι·ιιιο ποσο!! σ! !;ι:ιιιιι!, ιο- ε!ι·ι σιοοι!σοι, Ηοιιοι·ιοε μι!» Ι!! άσ

ιοοε!! . . . . ι . ι ..ζ σο!. Θ” !σ8ει!!ε σο ι!!!Ποισιιι!:ι σοιοιιι!!!;!! . οι 666

0Ι.Χιν. _ΒΒΧΧΙ_

Χ" (Με θι.ιο οιιιι·σοιο ιΙσ Πειι·ιστο, οι! 6σ!σΒιιιοε νιο!!ιιι!!ισοεισο σοο!σιι!ο ιο εστ·ιριισ !'ο-ι ΐ999ι _

ιοοι.ιοτιι. !ιιιΡσΝιι!!ο,- σ0ο8ο!!!ιιι8 Τσιιτ!εισ, Βι·ι- οιιιισ Ρωσσια!! ρω θ!ισττοιιι ιοι!ισσιιι Η ΜΜΜ"

οσο, Βι·ε!!! σ! Μοτο!! οσ ν!ο!!οι!!!σο- σ! !οσ‹ι!ιοιο σε Πιιοσ!!!ο ι!οϊσι·σοάο - -

Μισο ισ ;ι·ο!ισ!!!οοσ . 1ιστο!ο!Ωο!!!ιοο ιιιι·οοι! οι σιιιισιιι νισισε!ιο ο Ισιιοσο-ι

ιισιτσοιοε οσοιοιιιοσ !ιοιοιισ οοιιι!ιοοι, ε!!ιο8 !`ιιστ!ο!; ἱοτο!ει . . . . ιι 667

ΐον0Γ001,γορσοινο!νιστοο!!οεορρσσο : ο ο . ι. '

ισο!, οπο ροσοσ οοιιι·οιιι ιιιι!!οπι ιιιιιτ- ΒοχΧΠ

σ!ιοι·οοι οποιοι!! σ! !ιοοιι!, -ιιτο!ι!!ισε ιι 660

· σ' ΟΙισοτιιε Μ” στ Ιιισο!ιοε ι!σ Ποοσ!!!ε, ε- 1999ι _

_ ΒΜίνι ι ο!ι!!ιτιο ιοοοσοει ροισο!:ιι!! εστιούο 2 Β"επ5“

μασ σοο!ιοσοιι!ιοε, οιιι!ιιιισ εισ- σο·

1029Ξθπω (Μο ΜσΝ0‹ σε Ποτοσιο _σοτιιιο!!!ιιιε ι!σσι·σ οιιιιιοοει σοιοιιιιιοι !οισιωσ- " ι

(Ή)τ!σσσιο!ι. σμοοιιιο!!!σε!ιο Νοε! Βοοσ!! Βο!.Βοοι, οσοι., οπο ο νιο!!οι!!!σοσιοοε σοιιιἐ -!

εο!ι.ροσιιιι ιιιι!!σ ιτιο1:0!κιι:οιιι ιιτ8·σιι!! 7ιιιιιιο!ει, ιιοο..ο!ιιο .ρι·οο!σι· !ιοσσ ει!ιι

σ! ΜΜΕ 110 ν!ο!!ιο!!!Φοε!Βοε· ιο τα· !τοι!!!.ο !”ιιιοεσ ρι·ο!!!σο!οι· . . . ιι 667

!ισ!!ιοοσ ρσι·οιεισιι!!!ιιιε εισιτσι·οοε σοσι

οιιιιισ Ιοοιιοσ οιισοι ΐστοο!. ισ! νι- ΒΙ_χΧιιι_

σιιιει!!ο εορρσ6!!σο!, !ιι!σπ!!σιτ . ιι 66! Η ›· ' . ” . ο -- Μ!

-·_;,_η ο Ιειοιισοιισε σ!ι!ο!ιι σοι! Η.. Ήο!!ιο!!ισοο!!ιοσ _ ΠΩ!!!

- ι - ιη ιι-ιιιχνι_ μισώ, σο!!ιο.ο ιισ.ιοοιισιιο! σοοι!ιιιιο! Δ:"ΕΣ::=ο

ω _ . εο!ιιισσιισ ιο!οιιι!σ!ιοο!., εισσσραιοτ ιο

199!λ 06ο οι:ιτσ!ιιο οι: (!ιιττσ!ο !ιορσι·ιο!σ τοο!εμισ ' ι ". ο 67ο

(ο2)ΐ1:22:ι.:. Ιποσσσρ!οιιι ‹!σ οσο !”σι·σοε!ει ορο, :ιο

ιι!ιο> ν!στιιο!!!ιιι_οσοσ οοριισε!!!οοάισ ΒΕΧΧΕν_

νιο!!ιο!!!σιιοι!ιοε, σοοειιοσ οι τσ!ισ!

Ιιοοσ ρσι·ο!στοι·σοι, !ιοιοιο!!ιοει !οσο- Ποι!!ιο!οιιοι νιιι!!οι!!ισοσιε σρισσοριιε ισο- · · _ “#8

. . . . . . . . . ι!ισ ο!!ιοισ
ι·ιιιιι Α!ιτσι·οοσσι, Βοοοιοοσι, !ιιοιοοι . στοα νιοιιιοι!ισοει!ιοε ο!ιΙοιιι ο Ιο- “ΗΛ

σ! Βοσιιιιοιι! όσοιιιισιιιι.·. . . ιι 662 οοσοο!!ιοε Γοιοεσ ιοι·ειτο !σεω!.οι· ιι 672

Η ι ο Η.

- Ι)!ιΧΥ!!. οι.ΧΧν.

' ι ·

_Μ!!,__ Βο!ιε!ο!σοστι :οι Οττοοσ ιιιοτσ!ι!οοσ σ!σ · @πιο σ!. !Ισοι·ισιιε ίι·ο1τσε, ()ιοσι·σιισ 6ο- Π” _

3 ιοοιιοι·ιι. . . . . . . . . . . 5 εσιι!σιιι!ιι·ιε.

Ποι·ι·σι.ο , ρω ι!σοιιοσιειιιε!ιε νιο!ιοιι- ποιοι, σ! Πιιι!!ισ!ιιιιιε ΒΙοοσοτοσιοε σκ

!ισοει!ιοει ιιορσι·ιο!ιοοε ρι·εισσσρ!ιο, «ισ οο!ι!!!!ιιιε Ποι·εισ:ισ οι !ιοΓ88ο588 σο

νσιοι!οιιι!ιοει σοι ο!ι οι ο νιο!!ιο!- στο! Βοοιίοσιι ο σοοιιιιοιι! ιιιοιισοιι! · η :Η _Η

!ισοοἰ!αοε !!!ιιιιε.ρτοτσε!οοιοι· . » 665 ισσιριιιο!οτ . . . . . . . . ο 4572

·. . ¦! ο η

·‹ . .οι.ιινιιι. ο οι.ιανι.

14!ξ12&Η Βσιιιο!ο σο ο!!!σιο οοιοι·ιο!οε ΟΙιστ!ο νιο!!οι!!ισοεσε, άστο 66ο 6ο εστικιοε!!ε 8 εο;ξέζωι

. Αεσσοε!ο ι!σ δωσω ΒοοιοΙο ρι·ορισι· ροσ!!ε ιο!τιο, σΜΜιε σ! τσουπ: ο»

όσιοσι·ιτο, :κι ιάσιιι ο!!!σιοιιι ι·σοτι- ε!ι·ιστιιο νιο!!ιιι!!!ι ροοιισεειοοσιιι ιο

τοποσ πιο (Πισω: ισοοσοσι οιισ!ιισρι- ιιιισοει ρο!σε!ιιιι !ιοάοιιι, . ο 675

σωρο, σ!οεάσοιοοσ !οσ! α!οοιισο €σοι- '·

ροι·ει!ι, οι·εισε!!!ιι σοιιτιοοσ . 664 !)!,ΧΧνΙΙ.

οι.ι:ιΧ. ΒΡιοοε 6ο Βοι·σιοοιμ !σοιισοειοιιι ρο!σε!ιιε, 3 Β:Ι:ΒΙπ

ιι!!σσοοει ιιιοοσοεσ σοοιοιιιοσ ιο ροσ

!”!ι !ο!ιοοοσε 6ο !!ισ!οιο Βστ!!!ιι ι!οιιιιιιιιε εσεε!οοσ !”οιεεσ σοοε!!!ιισιιι!! σοοεο!σει

οισ σοι. _ _ _ , _η" Μ” σοι·ιιιιιι !ι!ισι·ιιιο ο νΘσ!.ιΒο!ι!ιοε ιιο

ιιιιιιι!!ει!σιο, ο!!ειτιοσ ιι!ιιι·ει οιιι!ιιιε οι

Ασσοιι, Τ!ι·ο, οι; Πιστοεο!γιοιωιοο

!

οι !ι·!!ιοο οιισι·Ιστιιο Βσσσ!ι!, !!!ιιι! ιο

σιιάσπι , ι·σισστιο !ο!ιοοοιο σι!νοοο!.ι

ορροιι!!ιοο!!ιοο,ιιισιου!σοσοσοιορσ!!!» 676



.ΙΩΕΎΙΙ

'ΝΠΒΧ έ." 1.ΧΥΙττ

1993,

νιιι τιιιτοιιιιιιε

ιιιειι·τιι.

1993,

6 ιιιιι·ιτιο.

Ώ98,

Ιδ :ιριιτιο.

τ$$3 ?

ιιΙτἱιιισ ειιιι·ιτιο.

1993,

ιιιοιιιιοι πρωι

Ισι·ώτιιιι.

ι228,

18 ιιιοιτ.

τοτε, '

Η ιιιιιιι.

1978,

ιιιοιιεο οποιο.

ιιωιιινιιι.

Οιιοοειτι οτι θττσιιο ιοιιιιοιιειι οι·οτιιορι

εοορσ, ιιττ οοιιιτιισ τοιιιροι·οΙτ , τισ

ιιιτιιοε $οιιοτι ΒοιιιιιΙτ το οοιιεττισ οσο

ιιιιιιοττ, μοι· ροτοεττιτοιιι ροτιιιο, τιιιιιιιι

μοι· οοιιοιιΙοε ιιιετττιοιιι οι» ιιιιιιιτιιι

ετι·οιιιάειιιι ιτοοοιιιιιιιτ, οτιιετιιιο ειιΙοι·ιιιιιι

οτ άσιιο οι·οτιιορτεοορο οοιιτοτοιι‹Ιο

·άοτοι·ι:οιιιοιιτ . . . . . . σο!.

ΠΒΧΧ!Χ.

Βοοι·οτιιιιι ιοιιιιοιιοτε ροτοετοττο, οπο, στι

Μοτο οοινοτιιιιι οτι θΙιοττο ιιιι!ιοο οτ

οτι οΙἰτε πιο όοιιισ- ειιιι -ιιι ιτοτ'οοτισ.ιιο

νἰιιτἱιιιἱτἱοιιεἰιιιιι, ἰἱεᾶοιιι οιιοιιοε Ιἱτιιιιε

ιιιιιιιιιοοιιιι ἱιιιιιιοιιεοει το ροι·ροτιιιιιιι

ροτοτρτοιιάοε τ“οιιιτι τιιι·ο οσιιοοιΠτ »

ω,

' Ω

ΒΕΧΧΧ.

% ο

ΑιιεοιΙάιιε 6ο Μοτο τισιιιιιιιοιιιι- οιιετι·τ

$ωωιι ΒοιιιιιΕ., ιιτ οτι 'Μάο ιιοςιιο Μ· .

τοετιιιιι ριιτἰΙΞοατἰσιιἱει εισ·ιιιοιιτττε οτ ;

ἱιιἰιιι·ιἱε ειοἰ ἰιινἱοοιιι ιιιίοι·οιιάτε άο

'τ Ϊ τι ·ι·

ΠΒΧΧΧΙ.

Βιιι·ττιοΙσιιιοιιε Γστάι·οτιιε Βιινοιιοο στνιε

τσιπ. τιποτε εΠιι οτ ΔΒιιοττ.ιιιιοι·τ οποιο

οοιιιροτοΒοοτ στο άστο Ιιιιὶο οτι Βοο

πω σο Πικοοισ οοιιετιτιιτοτ Ιιοτιιτο ιτι

τοΒιο όοτΞε εσΙιιττοιιο, οοεΗτ . . »

ΠΙ.ΧΧΧΠ.

νοιιιἰἰτἰσ Μ: Ποιιι·ιοο 6ο Πιιοσιο, Βι·ιιιιο

οιιιο σκοπο οσιιοοιιττοιιτο, τοσοι οσοι

οιετοιιτ, ροοιιατιιιττοτο ριοοοιριτ »

676

678

·.678

679

ιιιιιιιἱ Ιοιιιιοο :το οοετιΞε οτ Ντιέ Μ? ·=

τω, ΜἰοΙἱοιο οτ οτιετι·ι ΠοΗιιιτ ρι·σ

ρι·οτισ τττιιιιι ιιιἰΙΙἰιιιιι Ιιοι·οιιιιιι . »

οτΧΧΧπμ

Ροι·οτι οοετττ Ιισιιιιιιοε ΒιιοΙίτιιτοιιι ιιιιιιιοιιει

οσιιιιιιιιιιι ιιιι·οιιτ. . . . . . »

οι.ΧΧΧιν.

Ριιι·Ριιι·ιι Μοιιίι·οάι 6ο Πιιοσισ ιιιισιι ιιιι·ο

οπο το οιιετι·τε οτ »Με Ροι·οττ, Μιο

Ποο, οοετι·ἱ Ι)οΙΒιιτ οτ ιιιοιιττο Αοιιτἱ

οτι Ποιιτιοο 6ο Πιτοοισ εοοοι·ο νοο

απο οοόττ . . . . . . . »

ιιι.Χιιιινκ

Ιστιοιιιιοε 6ο Πιοτιιιο Βοι·ιτΙιτ ιτοιιιιιιιιε οτι

ντΙοοτει οτ ιιιιιιιιιιιιτοτοε Ιοιιιιοοετοιιε

686

· ι

- “του

682

686

ιιι.ιιιαν Ι.

8σΡτιτο-ιιιιοι· θιιΜοοτε ατο Πιοοτο Μπι 21ξι:2Ι%

ειιει το οοετι·ο Ροτοτἰ , οτι ΙΙοιιι·ιοσ '

‹Ιο Πιιοοἱσ οσοοι·σ τοιιιιοιιεἰ οσιιιιιιιιιιἱ

νοιιιιττο, οοι!ιτ . . . . . σο!. 688

τ. Μ -οι.ΧΧιινιι.

ΡειΒοοοΙΙιιε ΒειΙοιιιιιτ 6ο νοιειιιο 6Ιιιιετ Αζξέτ

οιιιετιιιο ρι·οοιιι·ιιτσι· οοιιετιτιιτιιε, απο

απο Βοἱιιιιιιιιἰσ οτιιε τιιιιτι·ο οσιιιριι

οποιο Ιοιιιιοιιεἰιιιιι ἱιιτοιιτ . . . » 689
_ , ι _. ._¦ . ι·-<_

σΔ Η - - ιι·τ·.ιτι· τ.:

ΒΕΧΧΧνΙΙΙ."" ' ·= ¦ ··

=!!¦ . Η . '¦ »ὅ

Αιιιιι·οοε ί]σιιι·οε!ιιε'οτ Ορτοιο ιιιιιτοτιτοιιοει ο ΜΙΒΞἰὶ

όο Μειοεο, οΜἰοοτἱε τιιι·ιΒιιο οποιο ἱιι ·°` -

οοετι·σ ΡοΙσιΠ Μέ νιιιάιοιιτιιιιιτ, οιο

ειότο οτι Ν!! σιτε οιιιιι ἱειιιιιοιιει οσοι

ιιιιιιιι οστ11ΡΩΙτιιτιττ· 3 . . . . το 690

ΒΙ.ΧΧΧΙΧ.

Ποεειε ο ιιιοι·οτιτοιιιΒιιο 6ο Μοοεο τοιιιτοιιοι ·· 94τξ::,ϋ

οοιιιιιιιιιιιτ τιιιττιιιο οιιιιιττιιιοοιτροι· οιι- -

ετι·σ Ρο!σιτι, ατο !ιοι·τε οοιιτιιιιι-οιιιιιιιο

τοιιιτιι ιιιι·ο το οσάοιιι τιινοοττοιιτιιτ » 699

·' 2 ' Η ΒΧΟ.·

6οιιτοοιιε Βιιιιιοιἰἰ οιιοιιο:Μιιι ΗΠιιε, ιιιοι·- 9%3ΐίε

οτιισ Μ:ιεεειο, σιιιιιτο οιιείιιιι·ο ευρω· -

οοιεττο Ροτσάτ ἰοιιιιοιιετ οοιιιιιιιιιιτ

08τ”τ-·. . . . . . . . . ιι 66δ "α".

ι - ι - - η Η σ. Ι

ΝΕΟΙ.

ΟΙ:οι·τιιιι οΙΒιιι€ιιιιοιιειε ορἰεοοριιε ιιιτρο- _ 12%
_ _ _ _ ιιττιιιιο ευρο.

τι:ιτιο ιτοΙοοοτιιε ιιιιιιτιοτ, 5ο Ιιττοι·οο

οτι ττιιόἰτοε ι·οοτοι·τοιιε Βιιιιοτί Βο

πιο" τιιττιιιειτο ιιιιιιἱιιιο ροτιιτεεο, ρισ

ρτοι· ιιιοΙιτιοοοιιι οοι·ιιιιιοοιιι οτιοοιι

τιοιιι.......°..»696

ι

- ι·····ιιιιι δ'

ΒΧΟΠ·.

Ροτιιιο ιιοτττιοιιοιιιιιε ορτοοοριιε ιιιιρο- - ιεε;2:2·ΒΜ

ιἱοΙἱε όοΙοοοτιιε τισιιιτιιοε οοετι·ἱ Βτιιιοττ

Βοιιιιιτι τοΙιοΙΙοο ιιιιιιιοιιει οι·οΜορτ

εοορσ το τιοιιιιιιιιι ιιιοΜτεειο άοοΙοτετ ιι 696

ΒΧΟΙΠ.

Μτι·Ιιο!!ι άοιιιἰιιἱ οοετι·ιιιιι Ετιιιιιο οοιιιιιιιιιιι [ο έ:€8;Μι

ἰοιιιιοιιει ττοιιοιιτ, τΙΙιιιτοιιο ίοιιτὶἰ ιιιι·ο

ιιιοοιιτιιιοιιτἱ οτι οοάοιιι ι·οοιριιιιιτ. » 697

οΧοιν.

· · _ τω,
Ι7οτ:ι·οτιιιιι> ιιιιο ιιιιιιιοιιειε ροτοετοε μι 90 Μωβ”

Μἱοοτἰοιιτ οτ οιιοοιιτιοιιτ εοιιτοιιττοο

οιιιιι5οοιιι :το οκτοι·ο τιὶΒιιιιιι!ἱ Μαιο

  

οοιιοοοεο οοιι6ι·ιιιιιτ ιιοιιιιιιιιο ιιιτιιιιι€ιτ τι ιιι «πισω ιιιτοτ Ιοτιοιιιιοιιι οάνοοοτιιιιι687



ΝΧ!·δο
λ ΙζΧΧυοενΜπΝΤσ›κνΜ

ει 1ι01Πεεε Οειτι·ιιΙἰΙ , Αυευεϋ ει Με* .ο

σε! .εεεεετἰι,_ὸιιιιιιποἀο ιιυΙ1ιιιιι ω..

ιζήοίεσηι€ιιτ ρτεεἱιιἀἰεἰιιω εοπιπωιιοἰ Ιε- Μ

ι1Με........ εοΙ.700

.ἐ (Ζω

[ΠΟΥ. .

·ΐτ*Ω_ "ο ιευ·›. -.; ' Ή' "·.·:·:.::π::1 .;Ιε:..μ:·›Ι

π! ΜεοἱἰεΜΜἱο. Ωω Μ: ΜΜιιἱΒιιυ ·ΡοιεΙ.ί ··

εεεω «Με Βοιιὶε ετ.έιιι·ΕΜε κα! Διιτἰιιω

ΜΜΜ εἰπεὰει:1 πρεε1ειιώκ. . ε...2;» .ΜΗ

ω." . ε . . 'Ε '::.πε'..._ 9"Έ

Ι)ΧΟΥΙ.

ιε94,
_ __ Ποτ:Πιιεε εεειτοτυπι νεΙΙετεκιἰ ετ ΠΛΗ

16 Ιε!μ:ηετιι.

Πι Μου εΕνεε τεεερ1:Ζ) Ι1ιετ8πω: .ΟΠΠ

“Μ ω ρεεεοτιππάεω·οοηειιΙεε οιιωὶειιιιεπώ

εοιπ.ιιιιιιιΕ ρι·οιεεΝοεεω ει @Εεεε '

εἱΜ ὶΜΞεεω ερο1Μεπιτ . -. ι. » ?Η

1η Μ. · € π.

- . ε ΒΧΟνΙΙ. ' -·-'<

- μ .:;: -='·-·

η” Υεπιετιἱ Μ... ἀοιιιἰιιἰ ΡεΒειιεΙΙιιω Βια!

ι Κε!επι:Ηιε _ _ _

ωωω. αΙιιιι1ι ε!ε νειιωιο Μαιο ρτοειιτετο

Γεω ρτο εοεἱεωτε ειιι11 ἰωιιιεοεἱ εσω

..-.ω ιππική ἱπιειιτιιΜ εοιιεΙΝιιαπιτ μη· . » ›·7Ιὅ

ώ. -, Βιμ· ··:;:·. :› ε επ

,σ:°-.ι.· ,0Χενιιι. Π.: ω· ›Ξ·.. ' ·. ψ· #

με· “ ·. «. .ιν ·-ή·ύ:=· π! 5:.· ` - · ἰ

91 112ξω ΜόεΜεπόιιε ΤτεΜεπἰ εεειτἱ νἰεεἀειπἱππε

νεεεεΙΙιιε ἰειι1ιιειιεἰε οοι11111ιιώε εω

εΠυτ.........»7Ιδ

ΒΧΟΙΧ.

1994.__ ΥἱιιοἱΒιιεττε, ΑΙόεΒι·ειιά3 'Ι'ι·εΙ›Ιειιἰ ΜΜΜ
Ή ΜΜΕ”. _ Ο _ _ _ _

νιεεάοΜοι ΙΙΙιιιε, εοιιιιιιιιιιι Ιειπιιειε

ο μπε ρτοιεΕεεει εε εεπιιιιιτιιπι

εροπιάετ . . . . . . . . » 714

ΒΟ.

19%. ΜΜΜ Ιοεὶ ΙπειιΙ:.ιε Βετεπόε οπωιΞε α
1 Ιω!ειπάεε _ · _ _

=Ρτὶ|ἰ._ ρτοειιπποτώιιε οοπειι€ιπιε οπω πει

πιιεεεἱ εοππιιυεἰ παπι ε8 Παπ:: εε

ΜιΒΒιιτοε ροΙΙἰεειπιιι· . . . . » 716

ΒΟΙ.

_1994.__ Μεω·άΞυιιε ΟιιἱΙΙἰεΙωἱπιιε, ΑιιτὶΒυἱιιιιε ετ
Ε;» ιιπιτΠ.ιι. _ _ _ _ _

ΡΜιρριιιιιε ειι 6οιπωιε Ιιιειι!σε, ρω

πήεεε Μ: εΙΝε εὶυεᾶεπι εεε1τΕ ἀοωἰεἱε,

εεάεπι ετ ΞρεΞ ἰειιιιεπεἰΒιιε ΙεΒετἰε

ειΜεπόει·ε εροιπΙειπ . . . . » 716

ΠΟΠ.

!99·4.__ πω.. Με. Με: ἰειιιιεπεε εοιπωιιπε ετ.

(Κ) ΜΜΜ. _ _

ρτοευτετομ·εε όοωιι1οτυπ: εειεττι Ιο

ει:Η.ιε, Η ειιοτιιι11 εοιππωυι1ζε εἱι1εάετιι

νεεεεΙΝ εΠὶεἰιιιπιιι· . . . . . » 717

ΒΟΙΠ.

_19%. Νοιππικι εοπεἱΙἱετΞοτιιΜ Με! 8εεεϋ Βεν
θ ωΒΠ.

πω” ε ά0111ϊπό ΟΝ0πε Ιωιιιεπεἱιιω

. ετεΜερὶεεορο, εἰιιεᾶειιηιιε Ιοεἰ «Ιο

πήπο ωιυροτεΙἱ, εοιι5ϋ1ιιιοτυπιι . » 718

  

. ., _.
.:π :·ε- Η·

35 Ποε1Π .σεωκπι·π

ΒοιπιιΗ Μή, ε1 Ρειτοὶ "'Ι'ει·όοπεπεϊ

ερΕεεορο, ετ Υἰεἰπο επεΜρτεεΒΗετο

Ι.Μιι·ιιΕ ει..Β.·Ρε εεωθωεω,.πωωσιω ΒΜΜ ν ·π

εοπάε!εεωΕε πἱε-·ιὶἱΠὶπ!ειιτΙεπιιΜΦυ-ΠΠ - -

ΉΟΙν. ”

ἰΙἔέ›αεᾶὶ'μσΪΟ

Ρ. Ρτεεωυεω0έΜετ1ΜΑωπάΡΜι··θ”

ΙΕϊεομἰΛἰοιιεπι οωιε.ειε ὶπιετ··ἰεπιυεπεεἑυ-·

ετεΜεΡἱεοορυπτ ετ Ι1οιιήσεε ΒειιετΞ

ΊΨ.Μ, '

' δ ὶιπιἱἰ.

«ω. ευπι Ρί·οωδεείοοε εε τΔω%ε·ο'!.ΐ°#"7·Ι9

δεν . 15Βι:‹›ιμ

ΠΟΥ.

Ροιπϋὶεἰἱ ᾶε¦ΘΒεἰἱ, νᾶεἰε ιιετΞε ει ρετ

ΗΒιιε ειιεΙΜε Μ εεισε:.ι πισω πώ ω·- - 2

εΠϊερἱ5εορο ἰειιιιειιεἱ εοπιτε Ποπιἱπεε

δειιιε1Ε ΒοιιιιιΙἰ, Μιιιιετιεεω ετεΙιἰερὶ

εεοριι€ιι Επι ροεεεεεἱοιιε ἰυτἰεᾶἱοτἰοιιἱε

Μ 085Μ ΜΒΜ ΒοιηιιΠ ιιιΜεπόπω εεεε

άεεΜι·ειπ . . . . . . . . »

ΠΟΥ!.

Ρετεἱεωε£ε·εαππωεω !ιοιπἰιπιτιι εσειΜ

ΜΜΜ ΒεωυΙΒ,ροΜΞΕεΕΞ ετ ἰιιιΡειΜὶεε

€:ζ·ΐόε!εΒοΗ, .ετεΙιἰερἰεεορο ἰειιιιετιεἱ Πι

ροεεεεεἰοιιε ἱιιτἱεἀἰειἱοπἱε εεετι·ἱ εἰπε

ιὶειπ πήεεο) Ποιτιἰτιεε ἱΡεοε όε ρεε

εεεεἱοιιε, εοΙιπἰε ρτίιιε εκρειιεἱε, ἰτιίτε

σπαει:: 0.ιιιιτύπωιιιοάο επἀὶευᾶεε εεεε, .

άεε!ετειιι .· ;.··." . , _ _ _ »

Α· Βενιι.

νεπεπΠ ε£ Οετρε8πεε «ΜΜΜ ει Ιε

πιιειιεεε ρειειΕε εάϋεεΠε πουτσο πω"

εε άενἱοεἱιιιπιιτ εωἱεἰτἱε . . . »

.ΑΥ.

- υενιιι.

(πιο :ΜΜΜ ιὶε Βοεεο που ειπε ΒΠο

ετ περοϋΙουε ἱιιτ:.ι οιιπή:ι ειιειε εἱΜ

Μ εεεα·ο Οερτϊεπεε νὶοᾶἰεεωιιιτ ἱε

κιιιεπεἱ εοιππιιιιιὶ εεάιιιιτ . . . »

ΒΟΙΧ.

(Με πιετεΙιἱο ιὶε Βοειεο εἰιιεειιε ΒΜε

ετ περοτεε εεεΕτε Πνεάεε, ΟειιπρεΙἱε,

ΒιιεεὶΙὶοιιἱ, 'ΓειὶοΙἱ, ΒἰΙνειιἰ ετ Με

ΡΜτιι ἱεειιεπεὶ εοιιιωυπιἱ νεκιό11Μ »

^ " .°ι. .

ΒΟΧ.

νειπΙἱτἱε ἱιιιιιιειιεἰ εοωωιιυἱ ΑΒ (Πισω

π1ετοΜοιιε εε Βοεεο εἱιιεςι1ε ΗΠο ετ

περοϋΒιιε εειεττἰε Πνεό:.ιε, ΒιιεεἰΙἱο

Με, ΟεωρεΗε, ΤεἱοΙἱ, 5ἱΙνειιἱ, ΜΜ

ευε ΡΙιιτἰΒιιε, κΙε ἰΞεὸεπτ Γειιόἱ ἱ11τε

ἰιινεειἰιιιι1ιπ ε!» ἱρεο εοτειπιιπἰ . »

ΠΟΣ( Ι.

Υεοόἱϋε ω. Οι1οιιε ιιιω·εΜοπε ‹ὶε Βοει:ο

ἰεπιιειιεἱ εοπιπιιιιιἰ εεεΕτΠε ΜΕτΒε!!Ε.

· - .Μεν·:σε

19-24,

ε ἱιιμὶΞ.

?Ώθ

ι994-,

5 ἱυπἰἱ.

#24 .- ..Ϊ

ΗΜ,

Ο ἰιωἰἱ.

792

19%,

97 ἰιι!ἱἰ.

724

726

19%,

Τ! ἱυΠὶ.

· 798

Ιϊθά,

πιοικε Διη;υε.

Π)



1.1ΧΙ ' ;:,"'ΣηιΝΜ-:' 'ε' ” "ΧΧ"

ΠοεοιιιοΙΙιιι·οπις ί)ιιωροΙιε , Πιιοάοο ,

Μοι·ιιοεο!ιι , ΒτιικοΙοο , Πκοοἰἱ οτ

..ΜΕ Ποιορι, ΈιοιοΙοοε οοι·οιποοω.:Μοοω··:ι; Η

··"“μμ εσωεωωω ιιιι·οο1 οι.ιι· .:α;: οο!ιιιι~7δΙ

· .ο , _ ι ι 'ο ι: μη” ιιινιιιι.‹

ι .ΒΩΧΠ. Η ::ι ο· :

1994, Μοι·ιοιιοο:ιιιι·Μοουε οτ οτΕιοι·οοεΞε ω”, :

7 Π. Β . . .. . . .Μ) Η] Μ οπο απο ίΠιιε οι τιιοιοτιΙιιιε, ρτοπιιεεο

Ροιτο Αιιι·ιο Ιοιιιιοοειιιιο ΙοΒοτο 88

εοτνοιοτοπι εροιιοοπ . . . . ιι 74δ

Β()ΧΠΙ.

8 02Ξίω Νοι·οοιιοικοε οοιιειιΙοε οι Αγι1ιοτιοοο

οοι·Βοιιοιιοιε νιοοοοι11οει ροοοιτι ο:

οοοοοπϋοιο πιο Ετι1ιοοΒοι·οο νἱοοοο

οιιΝοεο Μάιο ιιιιτοιο οιιπι Ιοοιιοοεἰοοει

ι·οοονοιπ . . . . . . .ο . ο' 745

ΙιοΧιν.

Ι974, _ Αεεει!ιι;ιιε Μοοιοτοιιιἰ οιιοΜ οοιιιιιιοε οτ

Η οοοοιοΒιιιι. . .

Ηιοιιοοοοε ιιιιποο ι'οοοοι·ο ποιοι· 88

ἰιιοΒιιιποτ οοοιι·ο .Μοκοοοι·ιοοε οτ

ω"

Τοι·οοποοεοε . . . . . . . » 749

ΜΗΝ.

1319ΐ20 Ροο1ο ·ίοοοοτιο οτ ποιοο5ει 5οιΙοο ιιιτοτ

.ιπέ:11Βή8_ Ροποπι, Ποιπιοι1ιο, Ροιιοιιιιο οι ΑΙ

Βο:·τοιο ωοτοΜοοοει ιΙο Ροιιιοιιο οτ

ἱοιιιιοοεο οοοιπιιιιιο, οιιοτοπι ο πιο

1ιιιιι11 εἰΙ›ἱ ειροοοοιπ ρο1ι·οοιοιοπι ιι 750

οοΧνι. -ι

99$ΐ2Μ ΑΙΙιοι·ιοε εειοοοποιε οριεοοροε ρω επο

νοοιοιιιΠε επι οριεοοροτοε οοοοεει

τοΗΒιιο, ροοιιοιο ἱιιᾶἱιὅοοε, Μι". οοιι

τυπο ιοοιιοοεοε ο εοοιιοοει!ιοε οοο

ειιΙἰΒιιε :οποιο Μαιο . .ο . ›› 759

οοΧνιι.

1995, __ ΠοοτοΙοοι ἰοοοοοεἰε ροτοετοϋε, ουσ ρο

94ίοΕπιιοι·ιι. . . .

τοιποιιΙιοε, οοιιεο!ιΙιιιε , νο! νιοοοο

ιοΜοοε, ιο ιιΠτοιοοτιοιε ροτΙἱΒοο

οοιιειιτιπιο, Ιοττοτιιιιι, άοι:ιοτιιιο, ρω

εοεειοοοιιι , Ιιοοοι·ιιιιι Μισο ΗΜΜ

τιιιιιιι, ω οοιιιιιιιπιο ιοιιιιοοειο ιο Με

ροττιΒιιε εροο1οιιτιιιιο, οΙιοιιοΕιο ω

τοι·ιΉοΠιιι· . . . . . . . » 7Ε'ιδ

οοΧνιιι.

5ιΐἔΞ Οοοιιουιιο ο$·Ιιοιιιἰοοε οοει1τι-8οοοϋ Βο

. ιιιιιΠ, οι ΜΝ οοιιειιΙοε ιιιιοιιοΙοει οσο

ετἰιιιοτ, θττοιιοπι ιοιποοοεοπι οι·οΜο

ριειοοριιιο, οιοεοοιιηιιο οοε81·ι ιΙοιοι

οιιιιι τοιοροι·ο!οιιι, ι·οοοιιτ . . ›ι 764

Β(]ΧΙΧ.

6|:'Ξᾶ·ἶὶ (Μο ἱοιιιιοοοὶε οτοΜοΡἱεοοριιε, οοεττιςοο

οοιιιπιοιιι·οο ΙιοιιιιοιΒιιε οσιειτι ποιο-Ρ·

οοπι τοιι;ιοιιιιο, ειοοιιοΙοε οοοεοΙοε ΜΜ ν

οΠω .ἰοιιιωιιυτι ι.Ή·ιιι··αι»Άι; οοω·9=764 "η

· : .σ Μ. . Β 4 . "ΜΡ-β π..νι:.ει.

ΒΟΧΧ. '

- ν'Ι. ¦

Ροι·ιουΙο ιιιτοιοοοϋ ΟτΕοι1ἱ ἰοιιιιοιιει οι·- 8:21

οοἱορὶεοορο, οοε1τἱοιιο Βιιιιοϋ ΒοιοιιΠ ΪΗ·Μ ;

ΙοιπροτοΙι οοπιιοο,ο ·οοοεοΙἱΒιιο ειιι- ο· -

7οιιο!ἱ!ιοε οιοοι!οιο οοοιι·ἱ οοιιΜοτ οΙο-ι-· ω'

“κι ρτοοειΜ. . . . . - . ›› 7δδΒί)ΧΧΙ.

(ΠΙιοιιοο οοετι·1 Ιιοιιιιιιοε, οι ριιτ!ειιιιοιιω 12ξΞΗΜ

οοιιοτοοιιτι, Οιτοιιοπι ιειοιιοιιεοπι οι·- .

οοὶορἱεοοΡοιο οοεττι οιοοοοπι τοιο

ροτοΙοοι οοι1ιιοιιιο τοοοΒοοεοιιοι , ση·

οἱοιιο ρτοοιιτοτἱοιιοε οι οιιι·ιοπι ροι·

Νοε ιὶἱοε οπο ιρειε ρι·οοεωοοιιο άο

οΙοτιιιιτ ........»768

. `6. ·°"Ο Πιο.- ω: ' | 4 ι

ΠΟΧΧΙΙ. Η· ι· οι· Η

'
.|.

-

Βοοι·οτιιιιι, οπο (Μο ιιιιιιιοοειε οι·ο!ιιο- ιθ12%

ριεοοριιε οοεΙτιοιιο Βοοοιι Κοιι1ο!ι .

τοιοροτειιιε οοιιιιιιιιο, οεεοΠιιε. 8οοετο,

ιιιοοιιόιο οι Ιιοιοιοιάιο, ροοιιο ιιιοιοτο,

ΙιοοιιοιΒιιε οοετι·ι οιοεάοιο ρτο!ιι!ιοτ » 758 Μ.

Υ ι

Ι)()ΧΧΙΙΙ. Μ

οπο ἱοιιιιοοεἰε οτοΜοριεοοριιε, οιιετι·ιφιο θ5Ιἰ2ἔ;ἱ

Βοοοϋ ΒοοιοΠ τοι11ροτοΙιε οοιι1ιοιιε, - ·

οἱιιεοοιο οοειι·ι οοιιειιΙοε, ρω ι·οοι

ρἱοοοο ιοι·οιποοτο σο οΙοο1ο εοτἱΙιο

ρτοοε1οιιοο οοΙοοοι . . . . ιι 7Ξιθ

οοΧΧιν.

ΤοΒιιΙοο ιιοἱοιιἱε οτ οιτιιοΗιοο, ρτοοεοτϋπι ω” .

__ _ _ _ 98 οιιιμιο1ι.

οοπιο1οι·οιι οιιιιεει) οικω Μ ιι·ιΒιοΙο -οιιοτοοι· εποε οπου ιοοιιοοεο οσοι

ιιιιιοο οτ οοριποιοε οοιιιιιιιιοιε Μου

τἱεροεοΙοοἱ ιιιιτειο . . . . . ιι 760

1ιοΧΧν.

.| .

ΠΒο ιιοιροι·ιοοειε οοιιιοε οι; Ειιιιιιοοοο Ρ 9 1995- _

_ εορωιιιΒι·ισ.

οοπιιοιιοο ιοιποο ιο£οι· 8θ ίοοάοτο

οονιοοιιιοωι·, πιιπιιοι1ηιιο οοτιιιοάοιο

ΙιοιιιιοιΙιιιε ιιονἱΒιιε ιοοι·οοιιιτοιιι ίο

οιοοϋΒιιε ριπτοοἱοὶιιιο ροΙΙιοοιπιπ ιι 785

Β()ΧΧΥΙ. › · ° · '··

Ιοοιοοε ο Βοοιιιιο ΡοιπἱΒοο οο!οΒοϋ ιο 1995ι

_ _ _ 11ιο1οποίο

οοιιεει οοι·οιο ιρειε φωσ οπο οι·ο!1ιο- (ιο).ερωωι,_

ριεοορο 5οοιιοοει οοιπι·τι Ιιοιιιἱιιοε

οοιιττι Βοοοϋ ΒοοιοΙἱ, οποιοοιο ειτ

οΙιιοριεοοροι11 νοι·ιιιο ροοεοεοο:οπο

ρΙοοοτιοο ιιιι·ιεοιοϋοιιιε οιιετι·ι οιιιο

· Βιιιιοϋ ΒοπιιιΠ Ιοποροι·οοε οοοιιιιιιο ο Μπι οοοιοτοοι . . . . . . σ» 768



υοονΜοΜ·ουνΜ

··1>5 ο ΒΟΧΧΧΗΕιτιο*. 2.4· .-ΐοιΙιΙΗ'.

απο: οοι.:› επ:: .

θσυουΙοο.·:ι.υου7Ευοεουο ` ΜοοϋοροουΙου!

σοιυυιυυἰο υυἱουου1 οι οωἱοἱτὶοω,

σοιυιυοτσἱἰ ρτοοεοι·ϋυι σουεο, ουτυ

ἰουυουεἱ σουιιυυυΞ ἱυὶιοιυ, ἰυτουτ σο!.

!99ὅ,

ἔθ υονοιυρτἱε.

4" ΒΟΧΧΥΙΙΙ.

.ι!..| :

"Με ΠοετοΙΙουυε οικου 5τοΙΙοο οι σουεοτΙοο,

98 ορι·ι!ιο. _ _

80 ρτοοΙιοτυπ·οο συυι Ιουυουευρυο

σουττο ΑΙΒἰιιΒουουεοε, Βοουουεοε οτ

υουυυοε Βἰροτἰοο, τορσΙΙοε ἱουυουεἱ

σοιυιυυυΞ, ἱυτουτ.· . . . . . »

τ - οσΧΧα..ΙΙ ¦,>'.

Ι99θ,
Α _ ΡτΜοτΕσυε Η Κοιυουοτυυι Ιιυροτοτοτ,

πιουιο ιυ!ιο.

Ιουυουεἰυυι οι·οο Ξσυροτἰυυ1 Πόσοι οτ

οροοουἰυυ1 ι·ορουυσι·ο··συρᾶουο, ἱΠοο

ουοπυρΙυι·ἱιιιΞε ρτΜΙοΒὶΞο, ΜυοτΕρυο,

1τυωυυἰτοιἰρυε οι άουΕο σουάοσο

Ι'8!.11Γ.... ..»

.ΞΗ

Π" ΒΟΧΧΧ. _ 5

!«'!Η·' ἴ:"«

Ι.7οιοτυο θἱτοτεἰἱυἱ θΙουἀουἰ Ιουυοο ρο

τοεΙοε $ἱιυουἰ σοετοΙΙουο διο!Ιοο οτ

σουεοτυρυε , 5θ, διο!!οο σοο1τυκυ ,

ΒοΠο Ευ Βοουουεοο, ΑΙΒἰυΒουουεοε οτ

οΠοο ὶυἱυπἱσοε !ουυουοἰυυι οροο!υτο,

τοουτυιυι·υυι ρι·ουπιυτ . . . »

Ω97,

θ!) ορτἰἰἰο.

ΠΟΧΧΧΙ.

πω,__ Ηουτἱσυο $οουοο κυοι·σΜο Ηουτὶσί φου
97 πιο".

άου1 ιυοτσυἰουἱο ΒΙἱυο στ Ι.οιοι·υε

θἰτοτὸἱυἰ ΟΙουτΙουἱε Ιουυουεἱυυι ρο

Ι.οοΕοε υιυΕυοιυ οροπυ υ1υτυυτυουο

ροιι·οσΜυκυ εἰΜ νΙσἱοοἱυι ερουοουι »

.· ἐ

...ρ

ΒΟΧΧΧΙΙ.

Ι927, _ Οτυο ἀἱεεἰᾶἰἱο ἱυιοτ Αετουοοε, Α¦ρουεοο,
θιιονοπιοτιο.

Τοτάουουοοε, ΑΙοκοο«Μυοο, Ιουυου

εοε οοτυπιουο εουυοσοο οτ σοοὸἱυ

τοτοε, Ηευυο, Πο ροοιυΙουΠοιο πυρο

:ιοιοτΕρυε εοσΕοτοϋε Ι..οπώοι·ώοο, ἱυ

Βοοσοσίυπι Βτουιοτυ οτ θυἰίτοᾶυιυ εΙο

Ρυονουο σουιρτουιἱεεΞο, οοιἰουι Ιοω

ρΙοσἱΙο σουιρουυυιυτ . . . . »

Π()ΧΧΧΙΙΙ.

δοουουοο σοιουιυυο στοοϋ.ο ου1υὶο, ςυοσ

οι·Βο οοουουοου1 ορἰεσορυυ1 Ιιοροροτ,

ποπ _

Ι οοσοιιιοι·ιο.

ἰουυουεἱ σουιιυυυἱ σουΕτ . . . »

αν οσΧΧΧιν.

Σε”, __ Ι.οιοτυο οπωωπυ θΙουοουίο Ιουυοο ρο

25 ιουυοι·ιι.

Μαιου, νοτυπι σουεΗΠ 5ο ουοι·σΠυ

ορυυ Βοουουι οοΙορτου, Μοοο ρι·ο

ουυουο οι που υονο υπυουάο σου

νουυουο συυι ΗουτΕσο ιυοτσυἱουο όο

·° ()οττοτο ‹ΙοσΙοτοτ . . . . . »

ο ο ο ·· ··

789

77ΐο

774

777

779

780

797

794

Μακ

ΝΗΣΩΝ.

Ι.οιοτυο Ποιοι·«Μυ-ΕΙουάουΕ::.Ιουυοο ροη. .ι 29 ΝΒ __

_ _ _ _ _ ιουυοι· ι.τοετοε, ΜΜΜ τυπου: ο ο οουοιΙιοωιου-.. ι

οιιοτσΠυ ορυά Βοουου1 σο!ορτοιο άο- -

σΙοτοιυπι, σουνου€ο συιο Ηουτἱσο

ιυοτσΜουο όο Ποι·ι·οτο ουυο 7727

27 πιοἰἰ οοεοοτ . ._ . . . σο!. 796

οσΧΧΧν·ι.

Βοστσ£υιυἱουυουεἰε ροτοεΙοιΞε ουσ υονο Ι #2” __

_ , , θ Π !.'·συιιι Πουτισο υποτσυιουο 0ο ΟοττοΙο Π' Η

ἰυὶΙο σουνου1ἱο ουυο 1227 27 υιοϋ

ἱττἰΙ.ο ρτοτευε οι υυ1Ηυο υιοιυουϋ

οοσ!οτο!υτ . . . . . . . » 796

υοΧΧΧνιι.

. ρ ηΥουάΜο 7'οσιο οΙ› Αυιουοο θουάυΙΐο οι 1119ζεξω

υ: .

ο Ιοσορο οἱυε ποιο ἰουυσυεἱ σου1

υιυυἰ άο ουἰρυοᾶουι ροσἰἱο 8.οι·τοο

ἰυτυο οτ απο σοετι·υπυ Βοουοο ροεἱυο

ρω ρτοσἰο ΙΕΙποτιιιυ ιτοοὐοοἱιυ ἱο

υυουεἰυιυ. . . . . . . . ο» 796

υοΧΧΧνιιι.

ΥουιΙΜο ο ΒουοΙιοτο ἱουυουεἰ σουυυυευ 191:ζΐω

ίοστο 6ο ροσἰο ουοάουι τοι·ι·οο ἰυ -

Βοουοο οοεττο ροεἱτο ρω ρτοσἰο

εοΙοοτυυ1 νἱΒἱυ1ἱ ἰουυουοἰυυι . » 797

ΠΟΧΧΧΙΧ.

νουάΜο οΙ› θτ1ουο 'Πωσ οι ο ΒἰσυοΙάο 121:ζ%.

!.

6ο (Ποτἱο οἱυο Μοτο ἱουυουεΞ σοκο

ιουυί Μοτο συἰυοὁοτυ ροσἰοο ιοττοο

υπ σοοττο Βοουοο εΒιοο ρω ρι·οσἰο

Ιἰρτοτυιο οσ1ο ἰουυουεἱυυ1 . . » 798

ΠΟΠ..

νουάΜο ο θυὶΙ!ἰοΙιυο Ρο!άτοτο ἱουυουεΞ ιθἱζζἶὲἰἰ

σουπυυυἱ Μοτο συἰυεἀοιυ ροσἰοο τοττοο .

ἰυ σοεττο Βοουοο εποε: ρω ρτοοἰο

ΙΕρτοτυιυ ουἱυουο ἰουυουεἰυυι . » 799

ΒΟΧΙ.Ι.

νουόἱτἰο ο Βοἱιυυυ‹Ιο οι Βοιυϊοσἱο Βυ- ΗΙ:12εω

συοοτάοἱ Γοσιο ἰουυουεΞ σουιιυυυἱ '

συἰυευοτυ ροσἱοο τοποο συυ1 τουτο

ἱυτυο οἱ: οιπτο σοειτυυι Βοουοσ εἰτοο

ρι·ο οοκ ΙἱΙπἰε συιυ εΠυυώο . ο. » 800

ΒΟΧΙ.ΙΙ.

νουάΜο ορ ΟΒοτἰο άο Ρἰυοτὶο οι ο 19787"

Η υιοι·σιι.

ΒουουσΙιο Τοττοιο οἰυε Μοτο σοκο

υιυυἰ ἰουυουεἱ Ι'οσΙο υυἱυε όοιυυε στ

ου5υοάοιυ ροσἱοο τοι·ι·οο Π: σοο1το

Βοουοο ροευοο ρι·ο Ιἱρτὶο σου οτ εώ

«Πο υυοψυοτ ἰουυουοἰρυο . . . »· 80!
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Υοππιιιο ο (1πτοπποπο οι Βοποποπο πο

η ο.

Το.ιιιιπ ιππποππι οοπιιπππι πω: ππιππ

ποιπππ ιο · ιπιπιτο 8ποππο ποπιιιιο πιο

1ιπτιπ ποπ ιππποππιππο. ·. ο . σοι.

Μοπιιποιοτι οι Μπτιιοποπι, 1οΒοιι ιπο

πιο1οποπποπ οιιπιποιπ οοιπιπππιπππ

πιω '1'οτιιοπιιο, Α1οποπι1τιπο, οι θπι11ιο1ιππ. πο;)
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νωπιιιο ο θπι11ιο1ιπο Βοπο11ιιι ιππποππι

οοπιιπππι ποιο ππιππ ποιπππ πιτππιπο

ιπ 8:ιοπιιο οοπιι·ο ιιιοοπιιπ πτο πο1πιπ

νιοιπιι οπιποπο . . . . . . »

1111111117.

νοππιιιο ο 8ει1νο πο Βοτποιιπο οι ο ιππ

οπιιιιπ οιππ πιιοτο ιππποππι οοιππιππι

1`ποιο πποτπιπ ποιππππι ιπ οππιτο

Βιιοποιο ποπιιοτππι πιο 1ιπτιπ ππποοιιπ

οι πο1πιπ ποοοιπ ιππποππιπππ . »

που: μ,

ποιο ποχι,γι_ 111'1121'1 ω» › ι

ι::ιιιπ

νωωιιιο ιι θπιποπο Ρο1πτοιο ιππποποι

οοιππιππι ίπποι πο ποοιπιπ ποτιο πο

πιππιπ οποιτππιιπιπι ιπ Βοοππο οππιτο

ιποοπιιπιπ πτο 1ιπτιπ ιτιπιπιο ιιιπποπ

511111$.........»

οοιιι.νιι. -

νοππιιιο ο νιππ1ι πο Βιιιππ1ο πο νοπο

νοππι1ιο ο (1πτοοοπο Ατπεπι1ι

νοππιιιο π Νιοο1πο, Οποτιι 11οπιπι 1ι1ιο, _

οι ππ Αοποιο οιππ πιιοτο ιιιπποππι

οοπιιπππι ιποιο ππιππ ποοιπο ιοττπο

ιπ 8ποποιο οιιπιτο ιποοπιιπ πτο ποπ

πιο οι πο1πιπ ποοοπι ιππποππιπππ »

οοΧι.νιι 1.

.1ο1ιοιο

πιιοτο ιιπιποποι ι:οπιιπππι ποπ ππιππ

νιιοπι ιπ 8:ιοπιιο οππιτο ιιιοοπιιπ πτο

1ιπτιπποιι. . . . . . . . »

11081111.

πιπποππι οοιππιππι πισω πποτπιπ πο

πιππιπ ιπ 8ειοπιιο οειπιτο πιοοπιιπιπ

πτο1ιπτιπ ι1οοοιπ . . . . . »

πω..

νοππιιιο ο 11ο1ιο1πο, Βοπιιο1πιππιπ πιο

το1ιοιπ, ιοτιιπο ππτιιπ ππιππ ι1οιπππ

ιπ 8ειοποο οππιτο πιιπο πιο ποΙπιπ

ιτιοιπιπ . . . . . . . . »

ποπ.

11οπποπιιπππ 1ιιπποππιπππ επι πιοπι ποπ

πιιιπιπιπ οοοπττοτο, πιιιι νοοιιιιπ,

ποπ ·ιο Νε ι·

οι,

ιποοπο -ιιιιπι Η
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νοππιιιο π νινιι1πο (ποιοι Μο1οι πι

πποππι οοπιπιππι 1ιιοιιι πο οποτιο

ποτιο .ιτιπιπ ιιιππ1οτππι ιοττειο ιπ.ιωιπ

8ιιοππο οιιπιτο ιποοπιιππι πιο 1ιπτιπι.ο

πποποοιπι. . . . . . ιι 811

01111111.

νοππιιιο ο θιιπππ11'ο Βιιτο ιιιπποππι οπιπ

ιπππι 1`ποιο πο ππιιπππ πιιτιιπππ ππιππ

ι1οπιππ ιπ οππιτο 8οοππο ποπιιιιο πτο

1ιπτιπ ποπ, πο1πιπ ιτοπι1οοιιπ, ιππο

πιιτιιπ οποιποι· ιοπποπιιιππο . . ››
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818
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νοππιιιο ο Γο1πτοιο ιππποππι οοιπιπππι
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πιπιτο ποπιππ ποποιι 1ποοπι πο ποπ». .

ποπιο11π πο Βιιοπιι ποιο ιππποππι

οοιπιπππι πο Απιτοπο ·οιποποιπ πο

ιπππ ιπ 8ιιοποο οιιπιτο ιιιοοπιο πτο
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νι11πτππι οι 1οοοτπιπ 1)ιοπι, Ροτιππ

Μοπτιοιι, (1οπιο11πτιι, Τοπιιιο 8πποιι

θοοτοιι οι 1)π1οοπι πτο πτοοιο 11

πτπτπιπ πποοπιοτππι οπιποποοιπιπ

ππππιιιιπι οι ιπ ποτποι.ππιπ ποινοπ

ποτπιπ.........»880

ποι.νιιι.

θπι1`τοπππ πο Ριτονοπο ιοπποππιπ ποιο

πιιιπ, ποιπιπο οοπιιπππιπ 1ιιπππο, πο

πο1νοππιπ πππππιιπι οι ιπ ποτποιπππ:ι

1ιπτιπ πποοπιιπ οπιποποοιπιιι Οιιι1οπι

οι Βοπι1“πι:ιο πιπτο11ιοπιπππ πο Πτο

νοιιιιπει, οοτπιποπο 1ιποτοπιπππ πιπ
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τω,

3 ιιιιιὶἰ.

|.9Έ8,

3 ἰιιιιἱἱ.

Ι998,

ο ιιιιιΗ.

¦998,

'7 ΜΜΕ.

τω. ' ο

8 ἰιιιιἰἰ.

!9ῖ8,

θ ιιιιιιι.

ΙΞθ8,

10 ιιιιιιι.

Η98,

14 ιιιιιιι.

  

ιιτττ1νΜο1Ψτιικντι

' υ()ΠΧ.

()ττο οττΒοιιττ'οοτιιο 'Ι'ο!Μ'οττιιο ιιιοτοΙιτο

ιιοο 6ο (ὶτονοιοιιο>=τιοιιιἱιιοο οτ νοο

εοΠοε οετοττοτιιιιι οτ νιΙΙοτιιιιι ιιιιιιιοιιοτ

οοιιιιιιιιιιι νοοάιτοτιτιιι ο Πιιοτττοττο άο

»τω οΒ50Ινιιιιτ . . . . . σο!.

Π()ΕΧ.

νοικΗτο οι: ()ιΜοοο οτ ΒοιΜοοτο πτωτ

οΜοοτοοε @ο (]τονοιιοικι τοπιιοιιεΕ

οοιιιιιιιιιιἱ οιιοττο οι Με ()οετοΙΙοττι,

νοοεοΙΙι οοτιιιιιάοιι: οοιιιιιιιιοὶ οΜοιιι

(Μοτιτοτοιο Μποστ . . . . . »

.:!:.'1,. τυοι,2[_Ν τ τω( τ: τ

Έ» ._ οι. · Μωβ. τ· ,

νωωιιιο. πιο? Οττοιιοἑ οτ Βοιιιίοοιο 'ΜΜ

ίοττο ιιιοτο!ιιοοιΒιιο- ?στο ()ιονοιιοιτο

οοικιιιιιιιιι Ιοιιοοο Αιιοοτοοοοοεττο οτ

νΗΙο, !1οιιιιιιοο οοτιιιιιοοιιι ο οοΜτο

ΜοΙιτοτιο οτιεο!τιιοτιιτ . . . . »

· ο ΒΩΙ.Χ14: ·

(Μάο ιιιοτο1ιτο 6ο ()τονο:ιοοο οτιιοσ:μιο
ή ττοτοτ. Βοιιιίτιοτιιο- ΤοΒοτ'οττοε, οΏο

οιιιιτιιοτοι·τιιιο Αιιοοτιιιο, ρτο τω

οοιιο:ι.τοιιιιοοετ οοποιοιιιιτ ροοεοοετοιιο

οοεττοτειιιΞοτ Ιοοοτιιιιι Βἰοιιἱ, Ροτ

"τιιοιιιοιιτἰοἱἱ, ΤοΜοο οτ ()οετοΙτιιττΞ

Ρτοοιιτοτοτοπι ο005τιτιιιιι1τ . . »

Β(Π..ΧΙΙΙ.

νωωειο ω» (Μοοιιο ιιιοι·οΜοιιοτΙο (Στο

νοτιιιιιο οτ ο ΒοοΗτιοιο(ΤοΕαίοττο οιιιο

ττειττο οοιιιιιιιιιιι Ιτιιιιιοο οποσ-οτ τοσο

Βἰοιιἰ, τιοιιιιοοο οοτιιιικΙοιιι ο ΠάοΙι

τοτἰΒιιο οἱΜ άοτιιτιο οτιοοΙνιιιιτιιτ »

οοτιιν.

-σ

νοιτάιτο ιο.()ετοοιιο ιιιιιτοΙιτοιιοτ 6ο (]τιι- ·

νοιιιιιιο.1οιιιοοιιο ἰτιιττοιΒοιιιϊοοἱο 'Γει

Ιιοτοττο οοιιιιιιιιιιτ ἰοιιιιοιιοτ οτιεττο οτ

Ιοοο ΡοττΔιοιπιοιιτιοιτ, Ιιοιιιτιιοο οοτιιιιι

οοιιι ο ΒοοΙιτοττΒιιο οιοι1οιιι ΜΜΜ

τιιιοοινιιιιτιιτ . . . . . . . »

00ο”.

(Μάο ιιιειτοΙιἱο στο (]τονο1ιοιιο οιιιοοιιο

(τοτοτ Βοιιιτ'οοτιιο Το!ιοΐοττοο, νοιιοἰτο

οοιιιιιιιιοι Ιειιιιιοο ΤιιΜοο οοεττο οτ

Ιοοο ο ΒοοΙΜτιΒιιε Μή οοΒὶτἰε Τει

Μοιιοοε ιιοεοΙνιιιιτ . . . . . »

Ι

ΠΟΠΗ”.

ΜοΜΙἰο ΟτΙοοιιιο ιιιειτοτιὶοιιἱε :το (Πονο

τοιιοπιιιιοτ, νοοᾶἱτἱοιιι ο νἰτο οπο οτ

ο Βοιιττοοτο ΤοΙΞοτοτι·ο οιιιο ττοττο

ιιιοιιοτιοι οοιιιιιιιιιιτ τοοτοο οοεοιιοιιιιι

827'

827

829

850

8δθ

8δ'Ι

8δ2

ρι·:ιοΒοοε, Μπι οπου διιέιΐοϋπο νοτι

απο οἰΜ οοιιτροτοΒοοτ οοιιιιιιιιιιἰ οἱ

τΙοιιτ τοοιιιιοιοτ:= . . .'τ·. =·. σο!.

τ, ι_μι .'

- 'Η - +·- -·3 Π()ΕΧΥΙΙ.

--·τε .που

()οοττοϋοτετα οιιἰετοιιτο ἱιττοτ τοπιιοιιοο

οοπιιιιιιιιο οτ εοοιιοιιοοιιι ορἱεοοριιιιι

ρτο ηιιἱοιιεάοιιι ροοεοεειοπιοιιο, ροπ

ΗΠοϋ οο!οΒοτΞ ορἱοοοριιιιι οιιιιιοοιιι,

ιιτοττ·οοοτιιιιι, οοτοροτοτο τοιιιιοιιτοιιι,`

οιοοιτηιοοτοοττοπο οί"οιιιιιτ . . »

οοτινιιι.

δοΙιιτἰο τι οοιιιιιιιιιιἰ ιοιιιιοιιοι άιιοτιοο οπτι

Ιἱτιιιο Ητιτιο ροριοποιοιιο ρτο τΙοιιιιιιο

οοεττιιοτὶοιιἰο ΜοοττοοΙοτι, @Μοτοπ

οὶε ιιιιιιοτιιο 6ο Με οΜοοι τιροοΜιτι

80Ι'τωτ . . . . ζ( '. .` . »

Π(Π.Χ!Χ.

Ό

()ορτιοτοο Ιιοιτιἱιιοο (το που (οοἰοιιιἰο ροοο,

οοποοτάιο, τοιιιιοετοιιο το! οοιιοοε

οιοτιο Ιοοἱ οιοοιΙοιιι οἰιιοἀοιιιιιιιο το

τἰεἀἰοτἱοιιὶε, Μπι: ω οιιιιοε ουΕιιοιιο,

ιιἰοι ατο νοΙοιιτοτο τοποοοοτε οοτιιιιιιιοἰε-,

Βοοιιτοοιιτ . . . . . »Ή

Β()ΒΧΧ μ

ΒιιΒοΙᾶοΒἰο «το Ρο1ιοιιο Με οΙἰΒοιιιΗ οτ

ΙιοΒοιιοι ροτοετοτοιιι ἰιι Ιοοιο Εονοιιτἱ

οτ Ρειιιοιιι ἱοιιιιοιιεἱ οοιιιιιιιιιιι οοτἰἰτ»

Ι)(]Ι.ΧΧΙ.

Ι.οντιιιτι Ιιοιιιιιιοο Ιοιιιιοιιοἰιιιιι οοιιιιτιυιιἱ

νοΙιιιιτιιτιο εο οιιοἱἰοἱιιιιτ . . . »

Π(Π.ΧΧΙΙ.

Ποιιτιουε ιιιοτοΙ1ιο Βοοιιοο, ιιτ οορττιι!ιιιιι

οιιοάττοιο οιιτἰοιιοο οοιινοιιτὶοιιἱο απο

ἰοοιιοιιοι οοιιιιιιιιιιι ιιιττοο , ιιονοο

οιιοοιιο, το οπο τ'ιιοττιτ οιιιιοειιιιι, το

ετττιιοτιιτ, οοεοι1οιιιιι ρτοοΙ:οτ . . »

Β()Ι.ΧΧΙΙΙ.

(ζορἰτιιἱο Μοτο ἱιιτοτ Βο!άιιιοιιιιι Ιοοοοιιιιι

ιοιιιιοιιοοιιι Ροτοετοτοιιι οτ οοιιιιιιοε

Ατοοτιιιιι οτ 'Ι'οΙοιιι ρτο ιιιοτο:ιτιιτο

οοΠε.........»

οοι.ΧΧιν.

Ιοιιιιοιιοοο οτ ἀοιιιἰιιι ατο Γοοοἰο οτ. Ατοο

τσιπ ιιιιιτιτο οιιιἰοἱτἱο ιιιτοτ ει: άονιιι

οιιιιιτιιτ, ιιιοτιιιιιιιοιιο ριιττοοτοτιιιιι ΜΗ

ἰιινἱοοιο Μπα: :το ντΒιοτι ιιιιιιοο ιπτ

ροττἰτι ροΙΙἰοοιιτιιι· . . . . . »

ι.Χιτττιι
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*Η ιιιι8ιιοτι.
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Ηἰθ,
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ποιαν.

1888,7 __ Τποπ!πο ρππιε οι πιιιιπιιιπο Ιππποπεοε

11181!.

ιπιοτ οι Μπεει!ιοπεοπ ιπιιπο, ιιπιοπε

οπποιπ πεδοππι ι·πιιο ρι·ποεοιιιιιι πιι·ππ

ιιιοι·ππιπιππι οι ππνιππιιοποπι ειπ

ιπι1πι·. . . . . . . . πο!.

!)8!!Χ)1Υ!.

1889,_ __ Βπιιι·ππππε πο Ιπ!ιοπ, οι Βοιιι·πιιπππ πο
8 Μπι! ιιιιιιι.

Ροεπιε, οπ Αι·ππι·πιιι ποιπιιιιε, ρππιο

οι πιιιιπιιιπο ππριιπ!π, πο πιο ποπ

ποιπιπιε πππι Ιππποπειοπε ιπιιπ, ιπ

ρπο!ιππ ποποιοπο ποπιιι·ιιιππι ππρω

οππιππο . . . . . . »

,ι

οπι.Χιινιι.

1888,3! __ !)πιππι ι!οιπ!πι, οοιπιποε !οποι·ππι (]ππιι·ι

!Π8!!.

πονι, Ρπιιππι, (]πι·ωιππι, ο!πιπ!πππο

οι !.ονππιι !ιοοωε ρωι·επε πο οοι·πιιι

ιπι·ιεπιπιιοπο οι εποιοπιιοπο ποπ!π

ι·πιιι ........,»

8818111!!Π!.

1 888,__ νπεππ!!ι οι οοιπιππε (]πειιιιπ0νι, Ρπιιππι,

81 ιιιιιιι.

Επιωιππι, Μπι.π!πππο οι 1.ονππιι,

Ρπιιππι ποπιιπιε ιπ οοι·πιπ εοπιοιπιο

ιπιτππι!οπε ποπππ!!πε ριποι·ορπιινπε

!πιριι·ι ρο!!!ποπιπι οι !πιππι . . »

!)()!..ΧΧ!Χ.

πιο, _ !ππποπεοε οι πιο!πιοπεοε !ορπιι ππριιπ!π
18 ππιςπε!ι.

ρππιε πππι 1911, πππ πππι πονιε ιππο

ιππιιε ππι!ιιιοπιοπε , επ εοινπιπτοε

!ιιππ ππ νι€ιπιι ππποε εροιιποπ1. »

!)1]!ιΧΧΧ.

οπο, _ Νιπιοπεοε ιππποποι ποπιπιππι νο!ππιπι·ιο

11 ποι:ππιοι·ιο.

επ εποιιπιππι . . . . . . »

- !)8!!ΧΧΧ!.

19811- Ιπποοπε πο Βπ!ππιπο ιππποπειε ροιοειπε,

ρι·ινι!οπιπ οπιπιπ ιππποπει ποιπιπππι

π 8οπο Αροειο!ιππ, πο ιιπροι·πιοι·ιοπε,

86!

888

884

886

888

871!

ωριοπε οι πιπρππιιοπε ποπποεεπ, ρπ- `

πιπιιπο πο οοποιπ ππιιι ι!οιιιιπιε πι

πωπω νο! ποιπιππιιιιιι!ιοπε ιιιιιπ, π!

ι·οι;ιειιο οιιοιπρ!πι·ι οι ππιοιιι.ιππτι

πιππππι. . . . »

οπι.ΧΧΧιι.

1 888,10ωπη-Μ νπεεπ!!ι οι !ιοιιιιποε !.ονππιι, ρωιπιπειε

88 ειπιο ρππιιοπιοπε ππιπ ποπιιπιε

π! Ρπιιππο ποπιοπιιε, ριποεοι·ι!πι πιι·ππ

οιιοιπιιιπιπ ιπι·ιεπιπιιοπιε !!εποπι πι

871

!)(!!.ΧΧΧ!!!.

Νοπππ!!ι οι Ρπιιππι ποπιιπιε, ρππιιοποε .

ι:πιπ νπεεπ!!ιε οι !ιοπιιπιοπε Ιιονππιι

ιπιι.πε, ρι·ποεοι·ιιιιι πιιππ οιιοωιιιπιιι

!πι·ιππιπιιοπιπ ιιεποπι ιι·ιοπιπιπ, επ ποι

νπιπωε εροπποπι . . . .ει πο!.

οπι.ΧΧΧιν.

Νοπππ!!! οι Ρπιιπιιι ποιπιπιε πο επι·ι·πππιε

ρππιιοιιιοπε ποιο νπεεπ!!ιε οι ποιοι

πιοππ !ιονππιι Εππι!ε !!ποιπ πειπι »

Β1)!.ΧΧΧιί.

Ο11!πιπ!οε πο Οιιοπο ιππποπει πιο!ιιορι

επορο οι ποιπιιο, ο!οπιι ππ ιοΒιιποπ

οοιιιιππιπ πππιι·ι 8πππιι Βοιππ!ι, πο

οοπο οι ιιι!ο!ιιοτ οκοι·ποππο ο11!πιο

ειοι ποιπιιιιεεο.!πιππι . . . .. »

Ό ` οπι.ιιιιιινι.

Ιπποοπει Αιπποποπειπιιι πο: οι Οπι!”πωε

Αππωπε !ππποπειπιιι ππππιπε, ι·οιπιε

ε!ε ιπιπιιιε οπππειοπο ρι·ποππο οπ

ιπεππιπ ιιπνιε, 8πππ!.ιιε Β!πιιιπε πππ

ππρπιπο, οι ππιπε Βππι! 8πι!!ιο!πι!..

Βποοι νιπιεπιιιι ι!!πιιε, ρω ποιοι·ιιιι

ιιππππ ιπι!πιππιιπιο πιο ποοιι.π, π...

πιοιιωε ποπιρωπιιιιππι . . . »

ποι.ιοιιινιι.

!πποοπε Αι·προποπειππι το:: π Επιιππππο

ρωπνο, πο !!ι!οιοπεο πνο,οι π Ροιω

ρπιι·ο επο Ιππποποιοπο ρι·ιππιιι ποπ

ποεεπ, ιιπποιιι ποπιιιπιπι . . . ο

οπι.ΧΧΧνιιι.

Ιπποοπε Αιπποποπειππι τοι επ, ρω ιο

ειι!πο ρι·οιιο πινιιπιιε 'Τοι·ιοεπο, ιπ

πποποι οοιπιπππι εο!πιπι·πιιι επιιιιιιπιιι

ποιο ιιιι!!ιππι πιπι·ποοι!ποτππι, οιποιιι

οπο π! πωπω Μπιοι·ιππι·πιιι επ πει

ιπωπι ρ!πιοπιιι ρω ειπιιππ ποπ

ειι·ποπιιπ εροπποι . . . . . »

!)81.ΧΧΧ!Χ.

!ποοοιιε Αι·προποποιππι τοπ, ιπιιιπ ποπ

νοπιπ πππι Αππι·οπ πο (]πι!”πτο ιπ

πποπειππι ιιπππιο, Βο!οποπτιππι πο

(]οι·νπι·ιπ οι Βπιιπιιπππιπ πο 8ο!ποπο

πιοιιωε οι ρπι·ιο εππ ποπειιιπιι »

!!(!Χ().

Βοπιοιπιιι, οπο ποιοι π Ιπποοο Διπρο

ποπειππι ι·ορο ο!οπ1.ι, ι·οειιιπιο π! ιοπι

ροω πιο!ιω π ιππποποι ποπιιιιππι

ο!οπιο, οι πιο ρω ίοι·οππο Ιππι!ο

874

878

878

881

888

888

888

πιο,

10 1ποιππι·ιι.

1888,

10 1”ποιππι·ιι.

11288,

84 1οοι·ιιιιι·ιι.

πω,

ιν !ιπ!οιιι!ππ

ιπ!ιι.

"πιο,

ιν !ιπ!οπππι

ιπ!ιι.

πω,

πο πω!.

ιππο,

τι ππειιει!. -

1831,

17 !ιιι!πιιππε

ιιιππ!ι.

  

οπιπιιι, ρο!!ιποιιιπιτ. . . . . » οπο, !ιπιιπιπ ιπιοιιιπ ποπ!πιππι πο!872



Ι.:Χ)ΠΠ οοονΜεΝτοι:νΜ

νοτο άοΙ::το ω:: οη:οό:τ::, οτ [πο

οΙΞἱε οκροά:οι:ο:ε :::οόι:::: οοτοπ:::

::οι:τ . .° . . . :-··`ω . οοΙ.

ΠΟΠΗ.

.? ..

Ι93Ι,
ι 'Η __ ΙειοοΙ:ι:ο ΑΜ80ι:ο1:ο:τ1τΙ: τοκ Βοετο ε: Ιο

δΠ.

εεττ:: ειιἱε οι::ι: Ιοοιιτ:.ο Ιοπιιοοεἰιιτ::

οοι:Ητ:::οτ οτ ούρτοΙ:::τ . . . »

ΒΟΧ(]Π.

Ιοτ:::::οοοάο θ::!Ιο:·::το Μάο:: οτ οοεοεοοτ

:οι:::οι:ετε ροτοετοττε, Βο:::ΐε:οΞι:::: ι:ο

ΒἱπΒοἰΜ οτ ΙοοοΙ:ι:ιι: 6ο (]::εω:ονε:,

νοτ::::: ΤΙ:οι:π:ο ι!ο Για: οτ Μπεστ:: ότι

θ::::::::ι:::ε εοςι:ι:τ.ι:ο, Ε:: ροοεοεο:ο::ο

:ι::·ϊού:οτΞοι:το ο8εττί τ-Β:πιτ:::Ιτού:: @ο

Μο.: οι: οι::Ι:::ο.:::νώτέϋ τοο:·::ι:τ,

·:::::::::τοι:οι:άοε·οοοτοτοτ ' . . Σ ι:

τ932.

ῖθ ::ρι·:τ:ε.

τ Ι)(]Χ(ΠΠΙ.

Η:Η,ισ __ Ηοοτἱοιιο, 07ο:: τοκ, τοοοοπεἰυτ:: ΜΜΜ:
ΗΒΗ!.

890

89δ

4894

:·ορο::ι·Ιοτο ετι:οοι:ε, ττεάο:::.-ω:·Μι::'

ΙΕΙ:οτ::ιι:, ε: νοοττ.8::Ι:Βι:ε τι:::::::::5τι:τοι:: '

οι:ετ:Ιο οσοι:: Π: Ν:π:οοο::ο: Ιοοο, Ε::

οἱνἰτοτἰοιιε' ΝΕοοεΠο, Ρ:::::ε:Βοετο οτ

Ρ::ρτ:ο::ο: ι:οι::οο Ιοτ€ἰτι::·. . . »

_:Π ·

. κ'. : δ -¦

::οΧοιν. Ή -··

. _ ο·ι 'Η
τ ἔο':ῖ

πι' ο

Η39,

Η ἰιιοἰὶ.

Τ::Ι:ι:Ι::ο ι:τι:οι:Ξε οτ ::::::ο:ττοοτι:τ:οτ Νεο::

τοο οοιι:ιτ:ι:ι::ε τι::::πο::ρ:ε οτ›-Ιο£ε:τοο°

ν:ΙΙι:ο Βοι:οτ: ΑοΒΜ::, οι::Ι:ι:ε ςιἐοτπ-ῖ :

ΡΙιπ:π:::ο ΐοοἱΙἱτοτοο οοτι:ι::οοπ: Ποπ::

::ἱΙ:ι:ε :::ο:·οοτιιτε::ι: ίε:ο:οι:τ:Ι:ι:ε σο::

οοάι:τ:τι:ο . '. . . . . . . »

' ι:οΧον."
-·.··: Α. ' .· ι:·::· -

Μ»,

94 ἰι:::ἱἱ. _ _

τοο::::::ιιι:: ρω Β::τοποο οιοτυοΗΜο

Ιἱτοτο::: :σαιτ . . . . . . »

οοΧονι.

,: :· το· :·..:.2.;:°:·· '

8οορττοΙβ :οοτ:ει:Ιοε-, :ιο :::::::οε οπ:ι:οο

οἱτω ΜΜΜ ο:οετοι:τοε τα: ΜΜΜ::

:::ι:ι:οι:ε:ε οοι:::::ι:::τε ιΠτι:τι:τοε, ορο::

ιΙοι:τ .ε .#το···: . . »ο -. »

19$θ,

15 ::ιιΒιι:τ:.

ΟΙ:οττ:::: ό:: ΒοοΜοο οοέ::οο :ι:::ι:οτιοΙ '

909

Σ!

'ΜΒ

οι ΜΡ: ·π::ξτ

υοΧονιι.

: Ο

ι

Βοοἰΐοοἰιιε ΜοπιτΜοι·ι·::τ: ωοτοοἰο, Ροτι·ο

Αι::·:::ο οτ θι:ΗΙ:ο!π:ο Ρἱτονἱτιο, :ο

Ι939,

1 Μ:Ιο::ιτε:ε

άοοο:ποτ:ο.

ι:ι:οι:εἱε οοι::ικ:ι:::ἱο Ιοοε:ττει, ω: Ι::::::οπ-~

του” π:οι·οοτι::·ι:::: ο:ιο:·οο::ττΙ:::ο, ροι· :

νἰοπι :το _ο:νττι:το τ:ετοι:οτ Μ! οΜα:τοι:: ¦

τοι:Η::οι:οοι:: :ττοι:οοοπτττ:ι:ε, ροττοοἱ

Μπι:: εΙοτι:τι::::, οοΙι:το τωι:ο:: ροιΙοο:ο

ρτοοεοτἱρτο, ρ:·ο:::τττ:τ . '. ζ .· σ: 4· Μ:

δ. θ

ΑτΙ::τοι· οτ οἱοάἰοιιο σ: τοι·όοι:οι:ε: σοι::

ι:οΧονιιι.

νοοετ:ΙΙ: οτ οοετοΙΙ::τ:: Μοι:τ:οτοττατ: :πο

ι:::ει::: ο Βο:::ίτιο:ο ::::::·οΙ::οι:ο Μο::

τἰεΐοττοτ: ἱοποοοοἱοι:ε το8::τίο, ει: αετ

ν::τι::·οο ρτοιτιἰττιιτιτ. . . . ω!.

Ι)ΟΧ(ΠΧ.

ΜΜΜ οι:ροτ Μοτο Διοι:ειωο ο :::ι:ι:οοοέ

οτ π:οι::οΙοτ:οι:οΕ οοι::τ::ι::::Ι:ι:ε οΙοοτΕ,

ι:τ ορὶετοΙ:: ε: τοπΙοπ:ο::ο: ροτοοτι:το

εοτἱρτει ροτοετοτἱ τοι:ι:οι:ε:, :τοάο:::

οιΙ:1Μτο Μ: Ορπ:::άο Ωορο!Ιο ι:οτι::·το,'

::::το::τ:οοτι:τ οτ ἰιιεὶοιιοτιιτ ρτοοοἰ-=

Ι::ι:::τ..........::

ΠΕΟ.

Β:::ι:οι:οοε οτ :::οά:οΙ::ι:οτ:εοο ::τΙ::ττ: οΙοοτΕ

οπο τεστ:: Ατοι:::τιιο ροτἰτἱοοοπ: Μ::

ε: :::ι:ά:οο οοιι::::ι::::ο Μι:ι:::ο οΙ:Ι::τι:::

πιο:: απ:: :::οι:ττοτο το8ἱοττοτἰ ::τι:οι::

μποτ, ιἱο οοοωτοοοἰε: φωτο ::τΙ::τι·τ,

τοτοοι:οι:ο:ο ::οπ:Ι:ο, ΙΞττοτειε τοοτ::::ο

ι::ε:Ιοε οοι:οοάοι:τοο . . . . . »

ΝΗΣΙ.

Βο::ι:ο::τΠ:ι:ο οι·Μτ:·ο οι οπ:6τοο τοπω

ποι:ο:ε οο::::::::::Ξε τι:τοτ·οοεο οπο: Η:

ηοοο8ἱ οτ ττ:οάτοτοι:οι:οτΙ:ι:ε οτΜΜο

ο0Β°Ιτὶτἱοοἱ οτ 6οΗ:::τ:οι:: οοι:ει:ο ρι·ο -

Ι'::οτο -Ατοποτοο , ι:::ι!:τ:οςι:ο ω:ιω: .

οκοορτ:οι::Ι:ι:ε Μ: ροτΙοιι:οι:το ιιιοἀἱο

Ι::ι:οι:ε:, ::εάο:::ομ:ο τοἱοοτἱο, π:οό:ο

Ιε:ι:οι:ο:ο ροτοετοο Π: ο::ι:εο Μ: ΔΗΜ:

:::·ΜΜο ρτοοοόοποι:τι: οεοο άοοοτι::τ»

Β(](ΠΙ.

:::ι:ι:: οΙοοτἱ ρτο ίι:οτο Ατφιοτοο, «Η

οοι·ι:τ:: ::ι:οτοτ:τε:το :ο ἰπὰἰοἱο Μου:

Β:οΐοοτοο, :ι:οτ:·ι:π:ο::τΙο ο::Ι:Μτ:ε, ΜΒ!

τοοτΙ:::οι:Μοο Ι:το:·οο οοι:οοι:: ι·οΒοτ:τ
οττ::οτ::::τ. . . τ. . ._ »ο

.) ῇ

Β()(δ!ΙΙ.

Ιε:::ι:οι:οοο οτ :::οιΠοΙ::::οι:οοο ΜΜΜ ρω

Μοτο Ατοι:ειτοο, τοι·οοι:οι:εο::: ΜΜ

ττι:::: οτ οτι:οτο::π: στ: οπο: @Με τι:

ό:ο:ο οἱοτο::τ οτ ου:ι:οτιο οοει::τ:οι:οι::

:ι:ο:Ι::ε:τ:τ, :::οι:οα:τ, ρι·οτοετοι:τοε εοτ

ἰο°οοτι:::: οοι:τι::::ι:ο:ο, σ::::ο::::: Μο::

οο€οἱτιποο οτ άοΒ:::τι::·οο. . . »

οοοιν.

Μο::Μο Μ:: τοτάο::οοε: ιιι·Ι::ττο οτ οίκο

εΠοο ε: π:::υο::οή οτ -τι:οο:οΙοι:οι:ο:Μιε

οι·ΜΜο Μοτο οτ ἱι:‹ὶἱοἰο οπο: ἱρεἰο

εΞοτι:::τ οτ τα: οοἔοὶτἰοοοι:: οτ άοΒ:::- ·

τἰοποπ:: οοπ::::::οει:ο ο::ι:οε:οοονο:::ι:::τ »

Ι93ϊ,

1 ΜΙοι:ιΜε

::ονοιι:Ι:τὶε.

9Ίδ

Ι93Ή,

8 4!οοοσι:Ι::·ϊο.

Μ!

οπο,

8 άοοοπ:Ιπ:ο.

916

::::ο,

8 οοοοπ:Ι:Πο.

Μ?

απο,

Β άοοο:::!::·:ο.

θ!!!

1$39,

8 ᾶοοοωΒτἰο

τΙο :::::::ο.

θ!!!

ΙΏδΐ,

8 ιἱοοοπιοτὶο

ορο!. Μπι::

::οι:::τ::.

990

Η



ι.!ιιιιιιιιι !Ν!)ΕΧ ρεεε!!!

  

19 έΒ:2ωπ Αιιεε!!!!!!ε εε ν!!!ε!!!!!!! ρτο εε, ρτο Βο

ι!!!!!ε!ε ρι!!τε ε! Ιι!εε!!ε εε ()!!ει!ι!ονι!

ε!ιιε εει!ει!ι!ε!!!ι!εε !!!ι!!!!!ε εει!!ιι!!!ι!!

ι!ει:ν. !!!)ΟΧ!!!.

α!!! __ Βιιτεεοι!!!ε !!ιττ!!ειι!!!ε ε! ι!τ!!οτει!ε!ε !!ιεε!! Βοι!!!!!ε!!!ε Τι!!!!!!'εττιιε, ε! Βει!!!!!ε!!ιε !!!- ιε33.

94 !!!ι!!!!!τιι. . . . . Π! εερ!ειι!!!τ.

ε! (!ει!!!!!! Με ε! ε! Μετιι!ι!ο ρε!!τε !ετ, Οεεε!!!ε ι!!!ει!ει!ι!! !!!!!!ε, !ει!!·

ε!!ιιι !!!ι!!!ει!ε!!!!!ε ε!!ι!! εει!νει!!!! εετ- ε!!!ει!εε (!τι!νε!ι!!ι!!!ε, ρτε εε ε! ρτο

!!!!τε ρτει!!!!!!! . . . . . εε!. 99! Μει!!ιε!ε ε! Ρε!τε, ει! !!εεει!! ιι!!!τ

ε!!!ει!!!!ιιε, !ιιι!!ιει!ε!ε εει!!ι!!!ιι!!ε εε

!)()(!!!!. εεεε ν!!εει!!!εε ρτε!!!ει!!!ιτ . εε!. 9δδ

1 !82Ξ!ή Ιειι!!!ει!εεε ε! ι!!εε!ε!!!ι!ει!εεε ι!τ!!!!τ!, θ!- !ι!. Β()ΟΧ!ν. Υ

ετε!ειιιι! Ε'ι!!!!ε!ιιι!! ι!!εε!ε!ι!ι!ει!εει!! '!!'()?'!!!

ε!!!ει!!, ι!ι!ι!ε!!ιι!! ρτε !ι!!!ι!!ει!εε εειι!- Βε!!ι!!!ιι!ε!ιε ε! Ρ!!!!!ρρ!ιε εει!!!!εε εε 16 έ:3ιζω,Γ

!ει!!!! ε! ρε!εε!!!!! Τετεει!!!ε εεετε!ε, Μι!ετε !ει!!!ει!ε! εει!!ι!!ιιι!! εε ε!!!!!!- Ρ ”

ειιο !ει!!ριιε ρετει!!ρ!ετ!!!ι!!!!!!εεει!! ε!ιιε! . ..μ.!!!-ει..ε-- .ωι!η. .··!» 956

ρτιιε!!ιι!!!!τ ι!!!!!ει!ε! ε!ι!ε!ειιιι! ε! !!τ- ε-.·!›·:Μ:ξ! σ!! !ι-=ι·!!ιε·›! !-!- ι !!!!ενω

! !!!!!!!τ!!ι!! εε εε!!ιι!ει!ει!ι!ι ε!ιεεε!!ει!ει!! σ!! Με!!! !- Μι!!! ΒΩΟΧν, κι! °ι ι

εε Ατειιι!!ε> εει!ε!!!ιι!!ι!! . . . » 929 ·ι!!!εεεεεωι ι·Μει!ρ

Βει!!!!ιε!!!ε εε ν!ι!ε!!!!!ι! !!εε!!!!!!ει!! ει!!! 4 :0ΐζΐΓ“'

Βί!!!!!!!. Αι!εε!ιι!ε ε!ιιε !!!!ε !!!ι!!!ει!ε! εε!!!ιι!ιιι!! -

!!#ν!!ε !· =!!'·ι·.ι -εε!!·ι!ιε!ε!Ηιιιι !· ·:€ιι!!;! Με ρτ!!εε!!!!!!!! τε!!!!!ει!! ι!!ειιε εοι!!!τι!!!!! » 957

Σ! !3ΐ3';Μϋ !!!εε!!!ιε ι!τερει!ει!ε!ε τει ε! Μ!!!ετ!εετ!ιι!! ε!

' - Με!!! ε!ε. !!!ι!!!ει!ε!!!!!ε !ι! τεει!ο ειιο Βα:,χνΙ_

ε! ρτεεεετ!!!!! !ι! ε!!!!!!!ε Με!ετ!ειι

τω!! ε!ιτ!!!ι!! !!!!ετε!!!!, ιι!!!!!!!!!ι!ε !!!ι!!ει! Ρε!τιιε Με!!! Μι!!ετ!ει!τιιι!! εει!!!ι!!!ε !ε- Η!!!

ε!ε!εε!!ε !!ι!!!!!!!!ει!!!!!!ε, εειιεεε!! ›› 995 ι!!!ει!ε!!!!ιε, !!!!ι!!!!!!!ιε ι!ε!εε!!ε !ει!!!!!

εε. .! ν!!! !!οι!!!!!!ε, ειιτ!!!ι!! !!!!ετ:!ι!! εειιεεε!! » 958

εεενιιι.

!” εεε!!νιι.

. Μ!!! __ Ρε!τ!ιε τεμ!! Με!!ετ!εετ!ιιι! εει!!!ι!!ιε, π!!

Χ" ω. "ω". ροε!!!!ει!!ε !!!εε!!ε τεμ ιιτιι€οι!ειιε! πω! Νιιι!ο Βιιι!ε!!ιε !!!ιεε!!!ει!! εει!!!ι!!ιε, ειι!ει!- Η!!!

ε!ιιε εει!ει!ι!!,!!!!ι!εε, Ι!!ι!!!ει!ε!!!!!ει!ι! εε!!!ε ε! !ει!!!ει!ε!!!!ιε ει!ι!!ι!!ε, ε! !ι!

ε!ν!!!!!ε Με!ετ!ειι!τ!!ι!! ε!!!!εε!!!!! εειι!οε !!!τ!!ε ε!!!! ε! ε!!!ε !!!!!!!ε, ρτε!εεετ!!ι!!

ευ!!! !!!τι!ε ε! ε!!ει!!!!!!!ε ε!τ!ιρ!!ε ρτο ει! ρτ!!εει! !!ι!!!!ε ι!!!ν!ε, Αι!!3ε!ε!ε ε!

!!!ι!ε!εε ε! εε!ρε!!!! εει!ε!τιιει!ε!ε εει!- ε!ιιε, εεεεει!! ρει!!!!ιε !!!!εε!!!!! ε!

ω!!! . . . ._ . . . . ε; !! ι!ε! !!!!ετε!!:. . . . . . .' . . » 9δ8

-ι1ί πω· .Η ·?ε_ ,ζν·ἔιτι.! ·

' ::!·ιεει! ΠΟΠΗ!. ωιεε!ε!ι ειειιε!!ι:! ΒοοΧνΙΠ.

·° παν· ε·ω··:! ·ι·ι!ι=!·ιι:

ΝΒ, __ Νιιι!ε 8ι!ι!ε!!!ε !!!ιεε!!!ει!! εει!!!ι!!ιε, ρεεε

6 ω” πω!. ευ!!! !ι!ι!!ιει!ε!!!!ιε !!!!!ε, !!εεει!! !ι! ειιο ()!!ρ!!!!ε εειι!!!!!!ε, εε !!!!!!!!!ε ε!ιιε!!! εει!- ιε34, η

εει!!!ι!!!!!! ρι!!τοε!ι!!!!!ιτι!ιι! ερει!εε!» 999 ε!!!!ιει!ε, !ει!!!ει!ε!!!!!!ε!ιε ι!!ετ!!!! ε! Ι.ΜΗΜΜ

-ι:ιω ω!! ειιε!!!!!ιε !! π!!! . ο!!εεε!!!ι! τερει!εετε ε!!ρ!ει!ε, !!εεει!!

ει! .ω:2 ΠΟΠ!. ··ι”! α!!! ω!!! !!!!!!ι !!!!ετε!!ι! ι!!ετε!!!!!τει!! !ι! (!!!ρ!!!! ε!

Με' ! ω· ~:!·ικν ε ·· ·-› !!ι!!νετε!! !εττ!! εεε εει!εεε!! . ,. » 94!

ῇἔἶἔ3ω Ρε!τ!!ε τεει!!Με!ετ!εετ!!ι!! εει!!!ι!!!ε, ε!!!!-ει

υ !ει!!!. . ε!!!ιι ε! εει!εετε!!! Μ!!! ειιιιι !!!ι!!ιειι- ο ΒοοΧΙΧ

ε!!!!ιε, !!εεειι! !!!ε!!!!!!!εε ρ!!ιτ!ιιιεε, '

ρτ!!εεετ!!ι!! εει!!ι!!ετε!! ει!!ιει!, !ι!!

- Β!!!!τ . . . . . . . . . ›› 998 Τι!!!!!!εττ!!ε Πτενει!!!ι!!!ε ιι!!!τε!!!ο εε !!!ετ- 1934!_

!ει!! εε ()!!ε!το εε!!!!ετει!! εε εει!!!- 8 “ρω”

«τι:; ι!!!ΒΕΟΧ!.ι· εεω!εω ιο .ν!ει!!!!! .. ε!ιιε! !!!!τ!ε .Μουσε ι!!! εεεειι! π!!ι!!!ε

Μ!!! ε!ε-·#·ι-τ·ι·ἴ›·!·!ι πω!ιιρ·ι!_ · ι·,"°! εεεερ!!ε εει!!!!ε!!ιτ, ε!!εεειι!ε!ιε εε !!!!

νΙΒ2ΉΜ (!τε!,.;ετ!!ιε-!ρι!ρι!! !Χ, εει!ειιετει!!!!!!ιε Ι8·: τεε!!!!!!!!τιιι!! !ι!!”τε ειι!ι!!ιιι!, ει!!!ε !!

ι!!!ει!ε!!!!!ε εε ε!ιεειι!ιι!!!ι!!ε!!!!ε!!ε ε! εε!ιιεεετ!!!!!ε ερει!εε! . . . . » 942

ιι!!ι!!ε!τε !τι!!τιιιι! ι!!!ι!ετ!!ι!! !ι! Πι!

ερει!!!! εοι!!τε !!!ετει!!οτεε !!!ι!!!ει!εεεω _

!!!!ε, ε!!ι!!εε!!! !ι!ρε!ε ι!!!!!!!ιι! τενεε!!!, _ Βα!ΧΧ'

ε! ι!ε !ι! ρεε!ετι!ι!! ίετε!! ε!εει!! !ι!- .

!ετε!ε!! . . ε . . . . . » 9ὅθ Ο!!ετ!!ιε Υ!ι!!!!!!!!!! εο!!!εε ε! Βε!!!!!!ε!!! 4 0ὶἶἔἑ;ἱε

ΠΟΟΧΙΙ. εοι!!ιι!!ιε, Ο!!ετ!ε δεε!!ετ!ε, Βοι!!!!!ε!ο

ε! !εεε!!ε Βιι!!εε εε ()!!τρι!!!!ο, !!!!!ε

εεε νε!εε!!!!!ε ε!!!ε, !ετ!!ι!!!! ρε!τ!ει!!·

ε!!ε!τ!,ε!!!!!ε, !!ιτ!εε!ε!!ει!!ε, εει!εοι·

!!!!ε ε! εε!ε!ε!!ει!!!!ε !!!!τρε!!!!!, ει!!!ιο

  

!!εε!!!!!!ει!! Πιτ!!! . . . . . . !! 950 !!!ι·ε !ε!ιε!. !!ει!ε!! εεε!!ε!ιε !!. Με



ΙΑΧΧΧΥ
οοενΜΒΜοιινιι

Π()(]ΧΧ!.

1934_

4 τ.ιοίοΙιτι;.

ΟΙιει·τιιε νιωωιιιιι εοιιιεε, θΙιει·ι.ιιιιι δει

οΙιετιιιιιι, ΒοιιιΓειειιιιιι ει Ιιιιιο!ιιιιιι πιο

ί]:ιτρειιιιο, ει εοοιοε ιιοιιιἰιιε τεοϋ εΒ

8ειι1ἱΙἰε Μαι ιΙε ρειι·ΗΙιιιει ετ ροτ

ιιοιιιΙιιιε ω ιιιιιιιιιοιιειιιιιιιε εοι·ιιοι

ερεεΝιιι€.ιΙιιιε ιιι οσιεΙ.ω, νιΠει οι ιιιι·ιε

ι:Ιιοιιοιιε Πιιι·ρειιιιι, ικινεετιι ·εοΙ.

ι ἰ ΜΟΧΧΙΙ.

1%4,
_ νεοόΜο ο Τε!ἰείει·ι·ο Βιιινειιιιιιειε ιιιιιι·

! Ι ιιονεπιιιι·ιε.

οιιιοιιε Γιι!οΙιιιιο ‹Ιε ()ειετε!Ιο ‹ὶε

άιιοΕιιιο ιιιοΙειιιΒιιιε ετ ΜΙοιιε οπο,

ιιι ιιιιι·Βο Ριε!ιιε, ιιικιει ειςιιιιιιι Λω

οι:ιιιι Με, ρω ρι·ειιο ΙιΙιι·ειιιιιιιι Ιου

οειιωτιισι ιιιιιιιειιεἱιιιιι, ωι·ν:ιιιε"ω

ι1ιειι ιιοιιτιιιΙἱἱε ιιι ιετιόΜοιιε οάιοοϋ8

ροοϋε.........»

Πί)ΟΧΧΙΠ.

ΗΜ,
ωάθεεωι)Μ ΡΙιιΙιρριιε οοιιιεε 6ο Μειοω οοιινειιιιο

ιιειιι ο Β:ιιιιιιιιιιιο ι!ε Μειοω οοιιιιτε

ι:ιιιιιειιει εοιιιιιιιιιιι ίαοαιιιι οοιιίιτιιιιιι:

ει ειρρωΙιω . . . . . . . »

ιιο0ΧΧιν.

Δ·

ιε::4,
_ Ιειοοιιιιει ιιε ()εεειιιον:ι οοιινειιω οιιιιιιιι

%ιιεεειιιιιι·ιε.

ε! ρωιιιιεεει ει!ι Αιιεε!ιιιο ετ ο Βο

ιιιΓιιοιο ὸε..νιιιιἔιιἱΙΞ:ι οοιιεειιιιΒιιιιιειε

πιο, ιειιιιιετιει οοιιιιυιιιιι .εε ειει·νιιιιι

ο Μπι εροιιάετ . . . . . . ιι.

ὐοοΧΧν.

1935,
6ὶ°°ωπ Τετάοιιειιεεε ιιι ρω·ιοιιιειι€ο εοιινοοιιιι,

ΙιειιιτεΙσιιιιιι ιιε ΠειεεΙΙιε Ιε8ειιιιιιι οοιι

ετιιιιιιιιτ απο ροι.εεωΙε οοιιοοι·άειιιοι

απο ΙειιιιιειιειΕιιιε ρω άειιιιιιιε εΠιι

νιοιεειιιι ει εοειιε ιΙΙιιιιε, οι ρω Μι

Μιιιάει Με κι δενω ιιεςιιε επι Ιιτιι·Βιιιπι

$ει·ι·:ινοΙΙιε, απο ρωιιιιεειοιιε άε "πιο »

οοοΧΧνι

Ωω,_ __ Τετάοιιειιεεε ω ρειι·Ιειιιιειιιο οοιι€ιειμιιι
θι:ι.ιιιιωιι.

Ι.ιιιιτεΙιιιο θεεεΙΙειε, εοωιιι ειιιόΙοο

οοιιετιιιιτο, ροΚεε€ει€ειιι ει·Μτι·οει εΙἰ

€ειιάι ετ ιιι Νοε οοιιιρι·οιιιιπειι6ι

ιιιι·Βιει ιιιτετ ιρεοε ει Ιειιιιιειιεεε ω·ω

οοιιίει·ιιιιτ οιιιιι ρωιιιιεειοιιε ιιε απο »

ιιοοΧΧνιι.

ΙΞ$5,_ .. 8ιιωωι οοιιιιιιιιιιιε ιιτι·ιιιειιιιε, Ιειιιιιιιε
13 ιιιιιιιετιι.

ιιειιιρε ετ 'Ι'ει·άοιιειε, ρω εεεοπι νιο

τοι·Πιιιε ιιιοιιιιιειιειιάει Με ο Πανω

ιιεςιιε ω! Ιιιιι·Βιιπι $επενιιΠΕε, μποτε

ιΠθΙΠΠ. . . . . . ιι

θά?

949

9ο!)

θΐιθ

964

957'

ιιοοΧΧνιιι.

Βεοτε0ιιιιι, ουσ ΡΙιιΙιρρο ετ Βεἱιιιιιιιιιο

εοιιιΜΙιιιε πιο Μοει·ο εο!ιιιιο εο!!ε

οιειιιιιιιι οοπιιιιιιιιι Ι:ιοιιιιε ιιιίω φω

ιΙεοιιιι άιεει ιιιιιιιιΒιι.ιιι·. . . οτι!.

Β()ΟΧΧΙΧ.

Μ:ιΜΙιιι, ΟΜοιιιε ιιιιιτειιιοιιιε Πι·ονειιιιιιιιε

ι·εΙιοτει, οιιιιι Βοπιιΐοοιο ειπε Πιο, Μι .

Ηειιτιοο ()εριιΙΙ:ι !ιοι·ειε οεπιιιιιιι ω* _

Βιιιαι εεΡωιιι οι οειιιιτιοε ἀιιοἀεοἰιιι·”

Ιειιιιιιιε ιιιιι€τιο ιιοοερἰεεε ιιι·οΙΙιειιιι·,ξ -

ἰ'ὶὶ·εειιι·ιιιιιἀειιιςιιε' ωετιιιιιιο_οεπι ιοί”

ειιιιιιιιιιιι ιετιιιἱιιιιιιι εροιιοετ . » 969

Βί]ΟΧΧΧ.

Ι)εοι·ετιιιιι> άιιιο Αιιεε!ιιιιιε 6ο νιιιΒιιι!!ει ··

ει! ιιιιιιιιιι οι οοΝεοτειε ιιιιιιιειιει οοπι

ιιιιιιιι· εοΙνειιεΙοει ιιιίτιι οιιιιιόεοιιιι οιεε Ε

ιιιιιιιι€ι€ιιι· . . . ·. . . . . οι 960

ΠΟΟΧΧΧΙ. =

Βεοι·ειιιιιι, τιιιο ΜιιΜΜε, Οάόοιιιειιιαι·-. Ρ'.ἶ'.

εΙιἱοιιἰε Πι·εινειιιιιειε τε!ιοιιιε, ει Ιο

εο!ιο «Με ίζοειιτιονιι εο!ιιτιο ιιιτιιιιοτιιι· Ϊ

εοΙΙεεωτιιιιι οοιιιιιιιιιιι Ιειιιιιειε Μίκι

· οιιἰιιἀεοἱιιι (Με . ε. . . . . ω 980

Ι)ΟΠΧΧΧ!Ι.

ΒοιιιΓ:ιοιιιε 'Γιι!ιείει·ι·ιιε Πτεινει:ειιιιιε πιπ

ε!ιιο, νειιιΉτο θτιιιιιιΜο ‹Ιε θι·ιιιιειΙάιε

οειιειι εειωι€ιιιι:ι άιιιι·ιιιιι ιιΕιτιιτιιιιι ετ

εοΜοι·ιιιιι άεοεπι εἰΜ :ι ιιιιιιιειιει

οοιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιειιἱιιι εοΙνειιάειι·ιιπι ,

ειιιιι:Ιειιι εε εοΙιιιιιι·ιιιιι, όιιτίε Με

ιιιειιοιά!ιιιε, @σπάει ρω $οιιιιιοι·ε οπο

ιρειιιε εοΙιιιιοιιειιι ιιοτι Ι'ιιετιι·οοιιεε

ειιιιιε.........»98'Ι

οοοΧΧΧπι' .

ΜιιΜΜ, ΟΜοιιιε ιιιιιι·ο!ιιοιιιε θτεινειιιιιιιιιεί

ΝΗΜΑ, ιιιιιιΕει·ιιιιε ετ Μια ΜειιιιιεΙιε,

Ρε0ιοιιιι, Μωιωω, Μ:ι€ιΙιιιιε επιλο

ΙιειιιιεΙειε , ρω εε ετ ΗΜ (Μειωσα '

‹Ιε θειετι·ο ετ Βοιιιίειοιο «Με. νοΙΙει !ιιιι·ειε

ιιοιιο8·ιιιτει "εε ετ εοΙάοε οιιιιιόεοιπι

εε εοΙιιτιιι·ειιιι ειιιοιιάετ . . . » 962

ΙιοοΧΧΧιν.

Μ:ιΜΜ, Οόοοιιιε ιιιιιι·οΙιιοιιιε Πωνει:ιιιιιε

τεΙιουι, ιιιει1εωιιε ετ τοπικ ΜειιιιεΙἰε,

Ρωι·ιω, Ρωιιοιεει, ΜειιοΙάιιιειε ει. Ιο

Ιιειιιιιετ:ιε, ΜετΙοιιι τΙε οιι8τω ειιιιιιιιιΙεε

Μαιο Μαι ετ εοΙάοε ιιιιιιιφιε Ρετ

ειιιιιοε απο εε εο!ιιιιιωιιι όψει Με

ιιιεεοι·Πιιιε ρωιιιΜΗ . . . .ι·» 966

ιι.ιιιιιι.ι |

ΙΏδδ'

Η Γὡτιιπιἱἱ.

ΠΒΕ

ει:ιωιιώι-ιι.

1935.

4 ιιιιιι·ιἰι.

καει,

θ :Μάιο

1985,

9 ιιμΗίε.

Ι$35,

14 ωωιι.

Η



ΕΧΧΧΥ'Π
17ΧΧΧΥΠ!ΙΝ!)ΕΧ

πα1ΧΧΧν.

9 0::Ξξ;3. Βο!'οο!!ε π !ππποπε! οοπιπιππἱ ἀπιππἱε.!οι·

- άοποπε!!ιπε !ιοιπ!π!!ιιιο !!!ει!!ο, 1οπ!ο- ο

ποπο!ο ροτοε!πε, ποπιἰπο οοιιιιιιππ!ο, Ιπ

πποποοε ροπιτπε ο!ιεο!ν!! ο! Μοτο! ω!. 985

υποΧΧιινι.

10:ζξωι δο!π!!ε ο πιπποπε! οοπιπιππ! Μο πο !ΜπΜ

Μπεε!ε ο! εοο!!ε !!!ιτ!ε οοϋποοπτ!ο,

πιο ππ!!ιπεο!!πο!ποεοτοε οιι!!!οι·ππτ

απο οοιππιππο Τοι·ποποο πιο Δεεπ- ιΒ

Πιο άο9Μοπἱοτπ!πο, !!!π‹! επι !!ει!οιπ

!!!ιοι·ππτ ροπί!πο ο! ει!ιεο!νππ! ω." » ο 986

π πο!ιποπο ε!ιππίπιιω. ιπυ!πιπΡ

ποοΧΧΧνιι.

.ΧΧΧΓΟΗ

@Ψ _ Βοπἰίπο!πε Τιι!οίοι·ι·πε (]τονοποποο ιππι
99πονοιπ!ιι·ιο. _ η _ _

ο!ικιο! .Α.!ιοο!ιππο πο Υιπππι!ιο, 80 πω!!

πω. .Μπιτ . ποππιω !ππποπο!!ιπο › αποω!

θπι!!!!ι!ιππωδπιποππω;ιιο!ι!!.οωοοεπο τι

ΡΓ0ίπθΠ.λπ .!!!!!ω;»:ξ .967

ποοΧΧΧνιιι.

96 €.3%"Η _Νοπ εο!π!!ο-ιι·Βοπιίπο!ο!!'π!Ηοποτ (Μι- πιο!!

- · νοποποοι ιππι:ο!ιίοποι.ΝΕππ!ιο· πο Μπι πο

!!!ιτ!εκ ποικιιο!π!π ο πο κ!ιο!ι!!ιο,.πά !!!ειοο·ι

οιιοο!νοπποη · τοι·ιπ!πο ο! :ροοπα· πι!

ιοο!!ε, οοπο;!οιππο!πτ ο. π. ι.ιωιι!!»· 968

ποπιαιιιιι.

ιο”. ΠοΩοἰοπ!!!ιπε·αιπό!!!οπ!!ιιιο πρποε!!!ού -ιΉπ0π

99 πρπι!πι.

νοππ!!ιοιιοοπ Βο!ι!Εποιο ·'Ι'πἱπίοι·ι·οι:

()ι·ονοιπππο πιπτο!ι!οπο.Επιπ!ι!πο πο· .ι

ί]πειτο Μοτο πο !!πο!ιπει ~πιο!οπ‹!!ιιἱο #ο

ο! !π!!οπο υπο !π Ιιπι·Βο Ρ!ο!ι!ε, πω:

ειπποπι Αι·οο!πο, ·ροο!!!ε, !!πο!πεεοτοε

επι οοι!οπι πο!! ω! ω! ηπα! παπα!.

οοπτ!οπιπππ!πτί! ωιι.ιμωιι. : .‹.ε.-ιὐ· 989

ΠΟ(]ΧΙ..

9,1%9=. θπ!!!!ο!πιπο 8:ιτποπο ΡπΙοοιι! πο ():ιε!ι·ο,
ο ηιι·ι!ιε. _ _ _ _

Ζπο!ι:ιτιειο !!!ιο,ιπτει ο! :ιοποποε οπιποε

ε!!ιι οο!προ!οπ1οπ πόνοτειιε Βοπιί”ει- Μ!

ο!ιιιιι Το!πΐοιιτπιπ (]τεινοποποο πω!»

ο!ι!οποπι μπι οτοε!!το οοπεοπποπί!09"

!!!ιοΕΜπι οοπ!πιιι> πω!!! ..·ιο.!υπηιι· 979

Μιιι ι: ο ιι!πΜπτιδΜπ ιπι€οκι.- ο:

› ιπιππ_π ΒΩΟΧΗ, ε.!πωσιο-ο1ιπποιαιιι

Η Ε!!! . ~δώ(Π ηρωηοωπέιι>ι - #· ο·

8!ἱἶ13'εὶ Μ:ι!ι!!!π οοιπ!!ιοεπ, Οἀποπἱε βι·:ινοιιοποο

πιπτο!ι!οιι!ε το!!ο!ο, ο!πεππο !!!!πε Βο

π!ίειο!πο πιοτο!ι!ο, ποοορτ!ε πιπ!πο επι

Ηοπτ!οο Πορπ!!π τοτοοπτἱε !ι·!Βἱπ!ο

!!!ιι·ίο,ικΙο !!!!ε επι€πτο τοιιιιιοτο το

ε!!!ποπα!!ε , πο!!ε ρ!8ποι·ι!ιπε, προπ

ε!οπ8 ε πι!. . . ιη!. . :αν . ιι 97!

οποιοϋπο ΒοΧιλιο!3,οιιοΜικ ριω:πειιιπ

"υπο · ο!ω.Λιμπτ.πω ποιοι!

3!7%ί νοπτ!!!ιοιι ΒοπιΕοο!οΤιι!!πίοττο ιππτο!ι!οπο π»

 

πο πποπιο!.πτο ποο1τ!, νἱ!!οο, ΜΜΜ!

ο!!οπ!ε ο! κ!!ε!τ!ο!πε Απόοτ!ειο ο!. δω!

!οπο!!! ρτο.ρι·ο!!ο !!!ιι·οι·πιπ ςπ!ποπο

ιιι!!!!ιιπι ιππποπε!ππι . . . πο!. 975

Η' .σ

!)()(!ΧΜΠ. ·· ο

(Μο πτο!ιιορ!εοορπε !πιιποπε!ει, πω» ω”, .

_ _ Μ πονοπτ!ιι·ιο.

· ππειιπο οειο!τοτππι 8:ιπο!ι Βοπιπ!ι ο!.

(Σ!!!τιππο, θπ!!!ιο!ιιιππι ιποεεπτἰπτπ, ν!

οπτ!ππι ο! ι·οο!οι·οπι !π !!!!ε οοπε!!!π!!» 974

·- -·ιιιιιι πποποε«›_-πιέΒΟΟΧΜν. · πωπω

π!! "` 'ΐ ΜΗ π 7: '

Ε!οο!ο.π!ι (Μοπο !οπποποι πτο!ι!οριεοορο, 1987· .
_ _ _ _ _ 9 ποοοω!ικιιι,

ι·οο!οτο οωνιοπτιο οπο!" .$οπο!ι Βο

πιπ!! θπ!!!!ο!ιπο πιοεεοι·ιο :ι!ιοοπι.ο ,

τοοπιι·οομ-α!κοιι!!ιι· ι!πιππ!ο.; οοπε!!

!πππ!πι· Ψ!!!ιο!!ππο Ροτοιπἱπ-οι ει!!! » 975

ΥΝ' οψη . Μ.ωοπ·ι

Β(!ΟΧ!ιν.

Ε!οο!ἱο τοο!οι·πιπ ()!!!ειππο ίειο!:ι ο ποπιιπο α”. _

_ _ _ Υ · Π! ποσοπι|ιτιο.

Βπ!ιο!πο ειι·ο!ιιιιτοο!ιιιοτο Βοποπ Ει·- ' αν'

οἰο!πἱ ποιπἱπο ο! ν!οο νἰοπτ!! ποπιιπ! '

επο!ι!ορ!ποορι Ιππππο .- . π . ιι· 975

Π()ΟΧΙΝΙ.

Οοπίιπποπο οπιπ!πτπ πωπω ο! οοπεπο- 'Ρ98.__
Ι.τπάιιιππι οοιππιππἰο Ι.!πΕπ!!!πο Πισω “Π”

:ι ι!ππι!πο Βιιι·Ιοιο νἰοπτ!ο ποιπι!π!

Μππίτοι!! ιπειτο!ι!οιι!ε Μ"(.ήδε Μπι!!

Βοποτει!ιο ποστ! ἱπιροτἰ! ο Ρειρπι επ

ροτ!πε.........»975

πππιπνπ.

Οπτροοιιπο οπε!ι·! ποιπ!π! ειτοπο !ιοπιἱποε, 2519891..

ρπο!!ε !π!!!ε, οππι πιπποπε! οοιιιπιππἰ ' Ρε":

!'οοποτππ!πτ . . . . . . . ιι 977

ΠΟΠΧΙλί!Ι!.

ΟτοΒοτ!πο Ρομπ ΙΧ Ιππποπε!πιπ ω!» 1989,
. . . . .. . · Η!ιοποιιι Βι·ππ!!οπτι οπριοπο, πεποπι ιπ Η! | Π. "Μ"

νἱπι Ρτ!ν!!οΒ!!, οπο!! ω! οιι!οτει Μ

ΙιιιππΙἱπ ποπ! ποπ ροεπιπ!, ιπππ!εο! » 979

Β()ΟΧΗΧ.

Το!ιπ!πο !οοποτ!ε !πιιιιοπποει ἱπιοι·, 7ο- θι!9€'·ι%

πο!οε ο!. Αροετο!ιοοιιι δοποιπ ρω - .

$!ο!!!πο το€πο ππππ!ι·οπάο πι!!! . ›ι 980

!)()(!!ι.

Ρ!ι!!!ρρπε ν!οοποπιιππο Ιοπποποιππι ρο- 8 ::!22Επ

!οε!.πε Μπτ!!πο ε!ιιά!οο !ιοερ!!πΙ!ε

δππο!.! ΙοΙιοππἱε πο Ιπππει, ο! Μιεποπο

ο! οοπιιοι·ι!!ιπο πο θον! !ἱοοπ!.!πιιι

πιο!οπ‹!ἱπ! οοπο!τποπ‹!! πι ιπππ!ει πο

Βπεπποπνο!!ο οοτ!.ἱε οπο οοπα!!!!οιι!!ιπε

  

πω!!! Μππιιο!! ο! Μιπίτπποο Απτ!πο !πιροτ0.!!πτ . . . . . . . » 982



ι.ΧΧιιιιε
'Χ1ῖ

οσσνΜοΜσονιι

  

ΒΕΠΠ.

Μισο, - ·
ν! 'ωοπό·8 ΠισΕστισε ροριι ΙΧ, Ιιιοιιοιισσε, στ ροσ1ει .

001,0βής_ οσοι ο·σιοιιιισ σσσ1οιιιιι πρ σσι·ιιοι οιιοσιιο

οι Χ'σιισ1ιε ριισ·σιέρσά111σοσ 81ο111ιιο

ποιο εσ1·ιισιιτ ιοτσο1σιισ,· [Βοιωτοι σ1

τσρει1 σο!. 98δ

ΠΩ()1.ΙΙ.

' η.

1989ι-_ Πιιιιισιι888 1”σσόιιε οιιιιι ι·σοιιιο1ισσο1σεισ

11 σσ1ο1ιτιε. _ __

01 οσοι νσιισ1ισ ερ εστιιιιι οιιοσιιε

ισ1ιιιο :ισρι·σ1ιιιιι1. -ειισιισ σοιι11τοιειο1 » '· 984

. Βί)(Π.ΙΙΙ.

πω, Ι.ιισσοεσε, θιιΜσιιιοι Τερι·ιο1 σε Ρσόισ

π 1181811118” ,

Δεοω:ηβήε_ σσιιιι13Μο ιιιστοσιτσκιιιι οι Ατοιοοιιτο

Ρειι·81ιιοπο 1ιισ1οσιο @ο σιι1.1ιιιισ οσο

1ιι·οιοιισσ/ σι πονο ιοσιιοιΙσ 1σσάσι·σ

ρι·εισεισιισιο σσποιοστσ1Μειοεεισιιιιι 1ο- _

οιισοειροε,-ιιιιιισισε οσοο11τιιιιο1. οι 986

1 . - ' . . σ ·· ι· ›

σεων.

_ϊ

ιιΔσ,
_ __ Οοσιιρει11ε ει Ρ11άστισσ ιοιρετιι1οι·σ ίσ

ν Μο:: πιο”.

οιισοει!ιιιε :ι1ισιιιιιιιε 1σι·Πε,πι1. ΜΜΜ ·' ο!

@ο τσε11τιι:ιιιιοτ Βα·ορσυιιιε ριιριι ΗΕ· .

εε σιιτιι1ιιτσιιι ερσιισσ1 η. -· .

:ι · Π110Ι.Υ.

Ειωιι ο Ισ1ιειοιιο σιτσ!ιισρισσσρσ ιιιιιιισοει

ι·σσ1στεε «πω Βιιιιστι ΙΙσοιιιΠ σε

Μισο σκετσειιάσ σ111σισ σοι στσά11σ

ιιιτσιιισοτιιιο ρι·εισε1ειο1

ί)!

000ι.νι. ·

·.1:ι »Η :··

'ι "Ξ ὅ'-=.'

,ο Η

ΙΜΟ,

αν τ.πρ!! Ι.ειοισΙοιιιιο ΡτοιιΙσιιιιοι Ισρει1σε οσο

ε111ιιιιο1 ρω ωράριο ιιισιιιισσ οσοι

ΡΙεισεο11οιε στ Ιοοιισο811ιιιε σσο1τει

Ρ'τ1άστιοιιοι 1ιορστο1σι·σοι . . . ισ

οσοι.νιι.

·θιιΜσ σε Βσσ1ιιι Α11ισοιιι·ιικιι όσοι1οιιε

Ιοοιισοει!ιιιε ιιιστοσ1οπιιιι σιιστσσοτι

Με σσοιρΙιιπι ρτινιΙσριει σ11ιοοιιιιι1

1ει1σε1:ιτρ11ιιτ . . . . . . »

1ισσι.νιιι.

1940,

24 α1σσσιο1ιι·ιο.

ω”,24 Μπα"π οσωιιιιιισ ο Ισ1ιιιοοο-ειτο!ι1ερισσσρσ ιο

οιισσει, όσιιιιοστιιισ 1οιιιρστιιΙι οιιε1τι

Βιιοσ11 ΒσιιιιιΠ, θιιι11Μποσ νισσσσ

οιἱ1σ, νισιιτισ σιιιιιιισοι σιιε1ιι, σε οσοι:

επ ΜεΙ11στ σιιστοσιιάσ σΠἰσἰσ ε11ι1

στοά11σιιιι·ει1. . . . . . . »

Π()()ΒΙΧ.

ισα·_ θιιιΠισ1οιιιε δυωρο ιιιιιιισοειε ρο1σε1:ιε
8 πωπω.

ρι·σιιιιεεει Μ: ειο1στ:εε50το ειισ Βοο

ι·ισσ σο: Μσι1σσσιει ΙισιιιιοιΙιιιε Ροτ

1ιιει1ιειιιτἰσἰἰ σσοΗπιιο1 . . . . ο

οι'

.ε

,' ._ γ. .·

..τι χ., μ. 11°

Μα1ισΙοοσοεσε Πρσιισιο θτιιιισσ11οοι οι·

θ87

'
ι

1988

990

992

θθδ

θθΒ

ΠΟΠΗ!.

11τιάστισιιε Π Κοοιιιιισι·οοι Επιροτειισι·

Γτιάστιοσ θι·1Πσ στ 1σ1ιιιοιι1 Βασισ

ρσι·σσ 11άσ11Βιισ εποε €σε1ει αραιά Ρο

νεο11οιιι ρει·σοοεισιισ ρι·σ ευρει·οοάει

ΜΜΜ οιισσ11ι1

1.ζ

, σο!.

οι ›

1)()(Π.ΧΙ.

Το1ιιιΠισ 1'σσάσι·1ε στ ιιοισιιιο ο Μουσο

ειιιιιι πωσ οσοι Βιιιπιιιοάσ1%τοο-· ο'

8:ιι·ισ οσιο11σ σ1.ιιιειω1ι1οιισ Ρι·σνιοσιεισ

οσο1ι:ει Ρι·ιάσι·1σοιτι ιπιροι·ο1στσοιειιισ4 ' "

ο προ: 1”ιισ1οτεε στ εισ1ιεισι·σο1σε ιοπωω

ΠΟΠΕΧΙΙ.

Βο1ιοιιιιι1οιι·Βσωομτιιιε, σσοισε σι οιιιι·=

σ1ιΕσ Ρι·σνιοσιειο, θοἰΙΙἱε1οισ διπάσ

ΞειοοεοιιΕ ρσ1οιι1οιι·,ιοσ σσονοο1:ι @οι

1ειοιισοε11ιτιε 1εριι1ιε ιιιι·ειεεε, Η ρο

5111121111 Μι 11εάσοι σκοσιι1ισοΜοοο>

όειοεσ οιιοσιοτ .· . . ,' .Πι

ΗΜ,

95 ιιιιιι·1ιι.

θθθ

11:41,

·· Ω? ἔσω.

. Ι'1.'

°Ιθθθ

θ.. . 1941,

18 άεσοπι1ιτΜ.

^'Η11Ι9

-.ι.·· ·

ΠΟΠΕΧΙΙΙ.

σ

Βιιν1Βοσοι νισσιιιιτσε, ἰοιιιισοεἰε σσοιοιιιοιε

νιιωειΙΙι σ1ϊ'σσ11, σσοιριιΒιιιιιιι ιιιι·ιιιιτ »"1008

Π£ΟΕΧ·ΙΥ. 1 1

1949,

'7 ιιισ11.

1 .1·.

1610011115 νεοσ11:ιτιιιιι σοι: 1ιιοιισοε1 ρσ-·

1σε1ειΠ σε Μειτοιιοι ΤΙισΙισ1οιιιιι άσ

ε1ιο:ιεεσ ρι·σ ι·σσιρισοσιε 1οι·ιιιοσιι1ιε

οι οοριιιιΙιε εσσ1εω11ε οι σσιιοστάιιισ

1ιι11:ισ ιο σιιτισηοοιιιοει ρι·ικιεστ1ρ11ε

οποιοι: .. . .. »

Ι .

1ιοσι.Χν.

Ιιι€σ 'Ι'στοοΙΙιιει Οιιρι·ιιι1ιισ ρσισε1σιε, σει

ρ1ἱνστιιιιι 1σι·οσοσιιειιιιο τοιιιισε1σοσιο

Οορτιιι1εισ Ιισιιιιοσε τεσιιεοειισ , σρ

ισοιισ ειτοι1εστστιιοι ειιρεΜισ ιοά18στε,

1ειιιιισιιει ρσ1.σε1ο11 οιιοσ1ο1 . . »

σοσι.Χνι.

1Β49,

1 1ιονειιιΜιο.

1θ08

Με,

Π1θΠ8θ ΠΟΨ'ΕΠ1 .

1007

:

σ. .

()ειρι·ιιιιιισ 1ισιιι1οσε σε οσο Πισω ι·σιο1ε=

εισοσ 1στάσιισοειιιιπι σειρ1ινστιιοι σοι

:ισ Ιορσιισ Τσι·οσΙΙσ οστιιιιι ρσ1σε1ει1σ

1οιιιοσιει, σκροεἱ1ἱε πι11σο11ισε, ειριιά

ιιιιιιισοεισπι ρσ1οιι1ο1σιο εε ριιτΒιιο1 »

οσοι.Χν1ι. ,

ΙοΒσ ΤστοσΙΙιιε Π:ιρτίο1:ισ ρσ1σε1εισ, σε

1ισιιιιοσε (]ειρτισ1ιιο, σρ σσιιιιοι ρω·

νισιισιιιιιι οι οσο ιτειάσοσιε σειρ1ινιε

ιστόσοσιιειροει, 1ιιιιιοσ ειιρρσειιἱεεσ,

ρσ1:σσ1ο11 Μπισσοει οιιιισἰει1, 11!ιιοπιιισ

σε: Μεσοι· οισάσ οσιι1το 11105 οικ

σιιΜ1.4........»

Με,

ΠΕΠΗ! ΠΟΎθω.

1008

Με,

1ΠΟΠω οσνσοι.

1111111



:τοι › Η Ι:ιττΗΠΒΧττω1 “Η

οοοι.Χνιιι.

«Μ που Η '

1941 __ Ιοτιειιιτιοε ειτοΙιτορτοοοριιο τιιιιιτοιιοτο, άο- Μπιτ

Η ΜΓ"Πω τιιττιττετριο τοτιιροτει!τε Ιοοοτιιτιι Βιιιιοττ

Βοιιιιι11τοτ ()ϊττιιιιτιο, ΝτοοΙοο1ιιιιι, ἰιι- ,

ιιιιοτιοοτιι οωιοτιτοιιιιι οιιιιιιιτριο νἱοο- ω

ᾶοιιιἱτιιιιτι, τοοτοτοιιι το Βεάοιιι οοιι

ετ1τιιίτ . . _._ . . . σο!. 1010

·-Μιι=°ιιοι ,ο _

, τω οοοι.Χα. .κτ-οφῷξ-ττειιτι-μειτ

-ιοτι-χωριοι-ιεττωιιτροτ··τωττιστωο»'Ρ

ΙοΙιτιτιιιοε τιτοΙιτορττοοριιο τσιτιυοοοτιμ Βο- το

Ιτιιιάιιιιι ΒοτὶοοτοπΜοΒ ορτοτιιιιι οσο-μ τι

0ιιτιιιιι το ροοιιοιιι ΙἱΒτοττττιτΉΒἰΒτἰ

τ1Πτ00ΠάθωΒτω1τω- ο .ττιωιο:"ιο»ο.·1011

1944,

5 ιοτιιισιτ1ι.

οσοτιοι.

ι944. _ Ιοι18ΠΠθ8 οτοΙιτορ1εοοριιτι 1000011818, οτι-ι. Μ!

98 ττοοοπιτιτιο. _ . _ .

τιιιιιιιεςιιο τοιτιροτει1ιε τοστ .Βοποτωο

Βοπιιι11, ΟΙιοττο Αεοοτιττο. οτ, τιποτετο κριτιάτ1ιι€οτιττε Πτιττε οοιιοοιιιτιοττο,

ροττοιιι τ1τ1ἰο11ἱομ1ο οοτιτ1τιΒοτιτοπι τιε- σε

ειιτέτιοτ, οοο1τιττιττριο, οιοιτηνο εοτιι-Μι

τἱοτιἱε ἰἱεάοπι ἀἰοἱτ . ›› 10Ώ

-.·ΙΗΜΒΕ10 .

οοοι.ΧΧι. ι ,

·εττέρωοιοο'ΗρώοοΝ,οοτιιτροοττινπιρ,τω2

413;105έω Ιοτιτιιιιιοε ιιτοτιτορτοοορπο ττιιιιιοττοτο 110€

ττι1ιιιιεκτιιο τοτιιροτιιΙἱε Ιοο1 ετιιιοτἱ Βο

τιιιιΠ ΟΙιοττοττι :το τ]τιιοο νἰοειτἰιιιιι

οιιιει1οπι Ιοοἱ οοιιετἱτιιἱτ οτ οτι οοιτοτιι

ἱΠΐωβΠωω Μ!1°πτ . , Σ;--υτι, απο ι;τ15ττι·τω!!0'ΙΒΜ 0ο 160251

2 1· ΒΒΒΕΧΧΙ!;·ρ = ωοη1.οοετοϊτε

0οτο1ττοιιοο. ιρ=1~εωωττω ῦἔωῖῖἱψ50 10

_Μἔ› __ Ιτιιιοοοπττοε τη;» Ν Ιοιιιιοιιετιιιιι άονο-ιιι

ιι ιι1ιιο ιιιτιι. _ __

τ:τοιιοπι οοτιιιιιοιιότιιιε, ιιεττοιιι εριοο

το οποτε ττι1:ιιιιιιι11τι ρτο οοτιιττι οτιιιεἰε

ττοτιτ ιιοτι ,ροεοἱιιτ, ρτΜτοΗτιιιιι τοτ

Βἱττ1τ........,»101θ

τ ;.”Π.

ι
τ.,Δ ιιοοι.ιαιιι. ;

1916, _ Ιοτιτιιιιιοε ειτοΙιτορτοοοριιο τωιιιοτιοιο ετο

10 8τ18τ181.ι. _ _ _ _

πιιιιιιεεριο τοιιιροτιπΙιε Ιοοι Βοτιοτι Βο

ιιιιιΙἱ, οοτιοοττιιιοτοτττιιιι εοιιτοτιτἰιιιιι οτι

θττοτιο οἱιιε ειιιτοοοεεοτο οοτιτττι νοτ

ὸἱΙἰοιιι 0ο 8τττιτο Μπι, τιιιτιο 1980,

01ο 16 τοΙιτιιειτ11, οοτιιρΙοτι τιιιιιιά:ιτ τι 1017

τω-. ΠΟΠΕΧΧΙν·επιτ:τοιιο!ι·ι. »Με

τι] τ· οι:θτττ1Ηθο @το

νΙΑζΐεΒ(ΜΒ Ιτιιιοοοιιττιιο,ρειρει Ν, ΙΒ8ἰ0τἱ00τι0ρ8ρἰ

0οοοπιοι·ιε. ειοορο, ιιτ ροετιιΙοτει ο 18011808Πιτ18

ρτο οοάιτιο:ιιιοιι οοοΙοετο το 1ιοιιοτο

ετιιιοτἱ Μιιιτοιιτ1τ ἰιι 1τιειιΙ:ι Μιιἱοτἱοοο

οοιιοοτ1τιτ, ἱτιἱιιτι€ὶτ » 1017

:το Ϊ οτε

νοτιόἱτἱο ο ΡιιΙοοιιο τ1ο ντιττιι1 οτ :ιο Αιιι1ει

οτιιο ιιιιοτο, Μοεε:ιτιτιο οιν1τιιιε, Ιο- ;ν

Ιιτιιιιιι 8ειτοο Μοτο άοττιιιε οιιτιιεώιιιι 1

Πι πονο Μοεειιιιτιο ιιττιο οιτττει πουτσο

ροεἱτοο ρτο ρτοοἱο οοιιτιιιιι τοτοιιοτιιιιι

Α.

Με,

ωΒΒΕθ ΠΟΨθΠΙ.

00θωνΙ.

Ιιιιιοοοιιττιιε τωρα τ Ν Ιειοιιοιιεττιιιε Μ· "Μι Πο0,23Έ0°ω

ττ0Ι18ΙΙΙ8Εἱτ1ἱ8 ροττττιπε άοςοοϋΒΜ 1τωιο

1ιοτειιιι 6ο οοτιιιιι τοτιιιε τοετοττώ οι· ί·

ερ0οοπᾶἰφ1οἰτιοιι1ωτοττ1 οοιιοοάττ οσο 1020

ρωταω.

ι0!ιώ1'Μ*

ΒοττιοττΙο11ιιε 0ο τ]:ιεττοιιονω Βτιτιιιοτιεἱε .ροτοετοε ρ,τοιιιτοφο οτροετο οτι Ηοιι- ττερω,1 ; %

ττοο τΙο Μοιιτοοοιι1οο απο τιοιιιὶιιἰτιιιε ω ': Η

τι Βονοττοτ οτιετττειρρτοτι:ιτ τιττριο του _

τὶτιιιτιτ ιι 1021

0οοωανιιι.

*πτ$1 οτι ττττητ0'Ρ 10011· '=ετιιι· τ·

Ιτιτιοοοιιττιιε ρορτι Ν, οοροΠαιτιι το φωτο 1911.
_ _ _ _ θ τι 1 ” .Μοιιτιοι οοάιΒοοιιάηΙοιιποποιοιιε ΜΜΕ( ΜΠΠΠ8

οιιττοτοιιι οοτιοοᾶἱτ. ρττοτοτιι οτ 80· π.

ροι·τοτοπιι_ίτοττιιιιι ρτιιοτ1τοειτοτυπι 1ο- τι

ιιιιοο ρτο ρτ1ιιιειττο ροτιοτι‹Ιο ΙερΜο ;:

0οΙοτέτιιιι1ο ' » 1024

ΒΟΠΕΧΧΙΧ.

, ο Ο: τά” τ Π

Ιτιιιοοοιιττιιο ροριτΝ Ιοοιιοτιώτιιιο τιι-Ιιτο- ήξ9€1;έ'

τοεοΙτιιιττιιτιο ι·οοιιο, το Ογρτο οτ ς|οοοπιβήο_

ιιΙἰΙ°€τΙΙ18Ι°ἰΙιἱ5 ροττττιιιο όοΒοτιτττιιιο, πιο

νο1ο:ιτιτ τι τριοτριωτι οτοοτιιιτιιιιιἰοοτι

αυτ τιιτοτι1τοτο ειιτιτιο1, 1ιι(Μτωτι οστι

οοι11τ » 10%

Π()ΟΙ..ΧΧΧ. τ -·

Ιιιιιοοοιιττιιε ρ:ιρτι Ν ρτἰοτὶ 5τιτιοτιιο οποιο ν:ιετ?Ζω

ειοοοιιοιιετε ορού οιιτοτ οτ τ”ειο1τιτ, ιιτ ς]ροοηιω·]ρ_

ΙΒΜ1θΙ1888 τη ίτιιοιιι11ε ρτἰνἰΙο€ἱἱε οτ

Ι11ιοτττιτττιιιε, ἰἰεἀοιιι τι 88 οοιιοοεεἱε,

τιιιΙΙιιιιι ρτιτἱιιιιτιπτιιοτοετἱειιιι ιιιοιιότιτ» 1020 Γ 7

ΒΩί)Ι.ΧΧΧΙ.

Ιτιιιοοοτιτἱιιε ρειρτι Ν, οτ Ισιτιιιοιιτιοε το 'Ρεξω

Μοτοεο!γιιιττ:ιτιο τοοτιο, το Πγρτο οτ 6τωωττω.

ιιΜΙΠιοτ 01ττει τυπο, ττειτοπι, τριττιιιε

νοιιοτ1 οτ ΜΗ οἱτττιιιιιιτἱιιτ ρτ1ντΙοε11ε

οτ ἱιιιτιιιιιιἱτοτἱτιιιε οι 1τιότιττο ραπτ

Βοτο €τιιιοοτιτ, "τι ϊτιιἱιτιιο ροεεἰιιτ,

1ιιάιι!ροτ . .. , » 1027

Β(]()ΕΧΧΧΙΙ.

Ιτιιιοοοιιτιιιε ρ:ιρει Ν οιοοιιτιοτιοττι ιτιάιιΙτι "Υ115.;8

Ιοτιιιοιιειριιε ιτι υτττειιιι:ιτιιι1ε ροττιτιιιε ἀοοοττιτιτἰο.

οοτιετιτιιττε οοτιοοεο1, τρια! οκοοπι

τιιιιτιὶοοτἱ τιιιτ ιτιτοττΠοτο ειιτιιτοἱ ιιοιι

ροεο1τιτ, ρτὶοτἰ δοκιοτ:ιο (]τιιοτε εο

οοιιοιιετε οοιτιιιιἱττὶτ . . . τ » 1.097

ΠΟΠΒΧΧΧΙΙΙ.

Ιειιιοοτιτο οοπιιτιιιτιο ρτιοτει οριο ι1οιιιτιιιε 'κ,

41ο Ροεοοιιο οτ 1ιοτιιιτι1τιιιε Ιιοντιιιτἱ

ΜΒΑ αρτιο 1211 ιιετ1οπι οοτιίιτιιιειτ οτ

Ο 93 ττοοεπι1π·Β.
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Χ(Ήι'Η
ΜΥ!!!

σοσνΜΕΝαοσνιαα

Βί)ίζ(!ΧΥ!.

πω,

απ. !υα!σσα!σε

ἰαι!ἰὶ.

!σσοσσια!!αιε αρεσει Ν, σοσΠα·αιιεασε ασιατι

!σε!!ε· α!σα!σισ ια εισαι ρι·σα!σσσσεοα·ἰ!›αιει

σ! ει!» αισρσα·στοτ!!ιααε σ! τσΒ!!)αιε ἰαι

δασ!!!εασ νομο Ισσαισσε!!ισε σοσσσεε!ε,

σ! τΙσ !ιεα!σσι Μι! αιαιαισσ ίσσ!αι1; Ισ

σαισσεσε, σσαι!σσει σρ!εσορο ισ σωσ

Διακ άσσο! σο!.

: σ!378Ηξ

έΒασ ΠΟΠΟΧ!'Ι!.

α· !ΑμΜΨόι

!αασσσσεσε [ποιο σειρ!αιι!σ σσασβνσσσαΞε

ει ΜΒΑ !σα·αασ!. . . . . .. 2.? . »

Ιθ51,

% Μαι!!

οσοσιανιαα.

"Η,ν ω- ΜΗ- Ισσοσσσ1ιασι·σσραι Ν ο!1!ισ!οαιι ασοιιαισαστ!!

Ξαισσα! 8αι!ι!ιαιαι Α!σ:ααισα!ιἰαισ, σ! σο

σιαισι ισ Ασσοσ ασ νισο Οααα!ισσσ α!!σαο

Μπι !αισαισσει!!ισσ νσσα!εια. ααστ !οσσ!,

!ιοι·!αι!σι· σ! τοσο! . . . . . ιι

Π()()ΟΧ!Χ.

ασια,ν “ΜΜΕ Ισσοσσσα:!αιε ριση Ν ηα·σσεσασ στσ!ιασ

ρισσοραισι στο σσσεσιασ ασ!!!εσσα!αι εισ

!ιαα!! σ! αιιοσσε!σι·!ο Βαισσα! δώσει!!

Λ!σιαιισα!α·ιεαεισ σ! νσσα!ιαιοσα σαι! !οσαι

σαι! α!οσιαιαι σαι!σε ισ Ασσσσ ισ ν!σο

Παι!!ιοσαι α!!σαο σα” Ιαισσσσε!!›σε ίσ

σ!σαια!αισ τσιισστσσα, όσ!σεαια . . »

σσσσσκ.

ΕΧΕΙ,ω “ω νσσσα!· @Με σειριααι!σ σαιισ. Ιαι·αισσσε!!ισε

τ!!σ.ν!Βαέο!σσι “πιο !σσἰϊὶσ!αια ααισσιι!»

'

ι Β()ΠΟΧΧ!.

Ισσοσσσαἰσε μαρια Ν, τσνοσσ!αι σσσα!σ

ισσαι!ἱοσσ αι ιαισαισσε! ροασε!ει!;σ ισ

σοσιασαιαισ σ! !ιοσιισσε Βεισσ!! Βοσισ!!

ρι·ο!αι!αι ισ ερτσ!.αασι !στ!εια!ισσοσιε σι

σσσσαι!ε απσ!ιισρισσορ! σισεα!σασ !οσι

α!οισασ!ισσιροισ!!ει, σαισια!σσι αι! αι ασο

οα!σε!!!ε αι!ασισσσ ασ!σασσα!!ε α!σε!ε!εαα.

σιοσσσα!σσι αι ρτιοτἰ α!σ Τασο οσ

σσα·σια . . .- . . . . »

πω.

Μ!. αισρ!σαιι!ιι·.

€“σ· ._σσσσΧΧσ.4
α -· ..Η θ?

1961,

4, ο σ! ιο

εσαι!σασ!ιι·ισ.

Παατρσσσαισ σαισαι·ι σ! α!αεατ!σα.σσ !ιοσιισσε

!εισαισσε! σοσιασσσ! Βα!ε!!αιαασισ ιααα·αασι »

` ΠΟΠΟΧΧΙΙΙ.

Ιαισσσσεσε σ! Ρ!οα·σιια!αι!> ρσσαΞε Μακ,

σισααιαισι ρειαα·οσιιι!σσι σοι·αισι Μπι!

σ!!ισε τιισα·σειασταιασ σιαστσσσ!ἰ!ιαιε ισι

Ρωαια-ι ρο!!!σσσαστ . . . . . »

!)ΟΠΟΧΧ!ν.

..

σ.ιΔ

πασα,

!3 σσαι!αισι!ιτιο.

!ὶ5!, _ !αισσσαισσε, Ρ!οτσσαἰσ! σ! !.αισσσσεσε ασια
90 οαι!.ο!ια·ιε.

αιισσι σποτ σε !ιἰσσ σα! α!σσσισ αισσοε

σωσει Ριεαισοε !”οσα!σε !σαισσ! . »

!θ8θ

ω!!!)

'!θθ'7

!θθ8

!θθθ

!!θ4

'ΜΟΒ

ΠΟΕ!

!!'!δ

σα:οα1ΧΧν.

]αβα Ιω:

!σσαισσεσε σ! Ραιρισαιεσε σοα·σασα!σσι !ιο

ασισσε ισσα·σαι!σα·σσι σιαστσσσααεσ εστΕοσ.

ασσαοεοσσ, εο!σ!ἰε ασαιισσ νσσα!Βιι!!!ισσ

σοσεσσα!ε, εστνστσ,ι!εα!σσααιαιο ασαι!σαισι

ισ α.α8σσα!ο ι·αα!!οσσασ σοσσσα!σι·σ, σο!

!ισοσαστ . . . . . . σο!.

'ο !)ΠΟΠΧΙΝΙ.

..Η ,

'Ι'αι!:σΙαασ ρσσαε σ! αιιτα!σια!αισ !αισσσσεσε

!σασι· σ! Μσσε!!!σσεσε Μαιο σα! α!σσαεααι

εισσοεισια.εισ. . . . . . . »

σοοα:ΧΧναα.

Ισσαασσσιε ροασεα:ιε, Α!!ιἱιο!αισ σσε!ι·σασ ε!!;ιι

σα! σαιαιαοα!ισσα!αισι αα·σα!!!αιασ αι!ι Οα!οσσ

σα: Α!!›ἱιο!αι σ! σ σοσεοπί!σσε, σα:

!!εαΙσσι α·σε!!ασ!σταισι, ι!εα!σισοιισ σαι!

νσι·εσε δεαοσσσεσε ραι!τοσασσασταισι

εροσα!αι! . . . . . . »

.ωσΜΊ σσσσΧΧνσι

: 3η".
πι!! · ισ!

Ιεισαισσειαι ρο!σετααε ρωασι σ! αισανσα·σι!αιασ

σ! :ισ !ιοασ!σ!!›σε Βτσ!!! σωσει!!!) σαι

αιαισ !!εα!σσι σαι εστνσασα·σσι εροσα!σα »

ΠΟΠΟΧΧ!Χ.

θσἰ!!ἰσ!σισε, Μεισΐτοα!ααε σ! Ποστσα!σε,

ισστσ!ι!οσσσ ε!σ Βοεσο, σ! Ισσαισσεσαι,

ταεσιισε!ε !σιαιι·ι!ει ε!!ι! ν!σισε!ισ !!!σα!ε,

σοαα!!ταιιαι!!εαιαισ @Μαριε σοσνσσα!ο

σ!!ιαιε σα! ρτ!αι!!αιαιασ ραισσσι σ! σοσ

σοι·α!!αισι ι·σνοσιασασι· . .· . . »

ΠΟΠΟΧΧΧ.

Μαια·αισσε αισ Μαια·ια!ιοαο !αισσσσσαε σοσι

ασσσιε σιισσὶαασ Ροεαεσσε!οσσασ α!οσισε

σαα!σεα!σισ ἱσ Μοσασροεαι!αισο ε!!:ισ

ρι·ορσ σσσ!σε!σισ !ισιιαεασ Μεαι·ισσ, α!

σοσεαι!!!ισσ Μοστἰερσεσ!ιισὶ ο!α!ισσα,

σεαιιια!σσαςαισ θισια·αιι·α!ο Ρι·σν!σσιαα!!

!οσαι!.............»

Μ!! « ·· !)ΠΟΠΧΧΧ!.

Ιαισσοσεσε σ! ΜοσΙ!ερσεαι!σσι !αοασισσε

σιαιτιισσι ιστοι· σο !'οσα!αιε, !ιισσ σα! νι

8!σι.! αισσοαι α!σται!αιι·σισ, !σσαασ! . »

Βί!Ο()ΧΧΧ!!.

Ε!σσ!ο αι !!!αισαιο!σ σ! Γα·σσσιεσο, Οα!α!οσιε

αισσσα!σισ Πα·σνσιασσσσ σιστσ!ι!οσ!σ

!!!!!ε, θαι!!!ἰσ!ισο σε θεατα·σια!ο ισ σο

ταασι σσα·αιαοτσι1ι στο αισσα!σσα!ο σσεατο,

ν!!!αι σ! σαιι·ιαι Ασα!σταισ. σ!σσα!ο !ιαι!σε

ισοα!!, ρα·ιασε!.!!αι :ισ σο σαασΠοσο, στ

Με αίσιο αισ !ισσσ τσσα;σαιαισ αιοσσα!ο,

αι ιαισσσσει ρο!σσααι!σ σοσστασαιασα· »

ναι!!

Π!!!

!!9"!!

ΜΒ?

Δἔὶι

'!!ὅ8

!!42

'!!άθ

Π”

!!οδ

Η!!! ,

30 ωωιαισ.

1261 , '

θ σονσσα!αι·σι

ΠΕΙ,

7 σσσαισι!ιι·ιι.

1959,

99 σωσει!.

!95ϊ,

Η πω!.

Με,

σι·ια.!!αι πω"

παει!.

!959,

5 αασσα.

απο,

7 !αισι!.

Ε!



Χ(!!Χ 18111!!!

1888,

7 !!!!!!!.

1868,

8 !!!!!!!.

πιο,

18 ιππιι.

πιο.

12 ιππιι.

πιο,

16 πω!.

!πε!!,

16 !!!!!!!.

1888,

16 !!!!!!!.

Β(](]ΟΧΧΧ!!!.

νοππ!ιιο π Μπππο!ο οι Ριπππιεπο, Οι!

ποπιε ιιποπππιι! 1]ι·πνοιπππο ιππι

π!!ιοπιε ιι!ιιε οι οποιοπιοπε, 8πι!!ιο!π!ο

πο θπιτοιιιο ποιοι!! ππι·πιοι·ο ρι·πο

εοπιο , οι πππιοι·ιιπιοιιι ρι·ποοοπιο ,

Ροι·πι!οιο Βιι·οιπροι·πο ιππιπ πο ππειι·ο,

νι!!π, οπιρο, ππτιπ οι ποπι!!ι Απποι·πο

ππιιι ιπι·ιοπε οι ροι·ιιποπιιιε ρω ρι·οιιο

οπιο ιπι!!ιππι !ιοι·πι·πιπ ιππποπειπιπ πο!.

8888111111”.

Ροι·ι:!!οιπε 8ιτοιπροωπε, Απποι·πο οπ

ειι·πιι!, οπο! ν!!!π, οπτρο οι πππ! οο

τπιι!ποι!! ροι·ιιποπιιιε ποιπιπο ποπ!

ιπππιε !ππππο επ οιιιιεεο,οι πο ροπππιπ

ποιπιπππιο οιππποπ! ρι·οιιπιπ οο!νιοεο

ω!!ι!ιοι!!! . . . . . . . »

!)81!ΟΧΧΧν.

Ηοπιιππε (]ορπ!!π Αιππι·πππι (]ορπ!!ππ!.

ρω ποποππιο ιππποπει ποπιπιππι ιπ

τιοπε, οοπο ει!!! πι!νοι·επε Βοπιιππιπιιι

οι·πνοιιπππο ιιιπω!!ιοποιπ, οι ππνοι·επε

οποιοποε Μποι!!πο οιπει!οιπ ιππιι·ιε,

οι !!ποι·οποε Τπιπι'οι·ι·ι ποιπροιοοππι,

ρι·οπιιι·πιοι·οπι ποι!ειιιι!!ι . . . »

ιιπποΧΧΧνι.

ρω εοππι·ιιπιο οι οο!ιοπιιοπο π ιπ

πποπει ποιιιιιιππι ωπιριππι!π πο εο!

νοπι!ο ρι·οιιο ποεειοπιε ιπι·ιπιιι, ιιππο

πιο! ππωι·επε Βοπι1`ππιπιιι (ιι·πνοιιπππο

ιππι·ποιοποιπ, οι ππνοι·επε !!ποι·οποε

Μποι!ιπο οιπεππιπ ιππιτιε ποπιροιο

οππι, ρωππιπιοιοπι εππιπ ποπειιιιι!ι »

οποοΧΧΧνιι.

!)οπιοιπιπ ιππποπειε! ρο!οειπε, οπο Μπ

ππο! Απι·ιπ !..ππ!'ι·πππ!!ιπο Απι·ιπο οιπε

ποροιι ππι·πιοι· ρω ποεειοπο 1ππιοπππ

ιππποπει ποπ!ιπππι ιπι·ιππι οπιπιππι

ιιππο ειο! π! οπειω, νι!!π οι οπι·ι,ιο

Απποι·πο ω!προιπιππι, ποπειιιπιιπι· »

πποπιιιι!ινιιι.

11οεειο π Μππιιο!ο οι !.ππίι·ππποιπο Απι·ιπο

ιππποποι ποιπιπππι ίπποι πο ιπι·ιοπε

οι. ππιιοπ!!!πε ππινοι·ειε, οποιο ει!!!

νιπι!ιπποππι π! ππειω, πι!!! οι οπτρο

Απποιπο ρω !ιοι·ιε ιι!ι!!ο οι οποιοι!!

ιππιιοπειοπε . . . . . . . 1 »

οπππιικιιιι.

8ιιιππ!ι!πο πο 8!ι·ιπιπ!πο, 1.ππ!ιπ!! οι Βο

νπι·ο!!πε πο θιιιιιπ!πιε ππινοιεπ ιπι·π ·

ίοι·ι·πιπ , Μπππο!οιπ οι Βοπιιππιππ!

ιππω!ιιοιιοε πο. Οιπνο!ιπππ οοι·πιποπο

οποιοποε ποιπροιοοπιιι ιππποπει ποπ!

πιππι οοι!ππι πο!.

!)(!88ΧΙ..

Αγππι·ππε Πορπ!!π, Ηοπτιπ! Ποριι!!πο ρω

1161

ππι·πιοι·, ιπιπ οπιπιπ οοπο ι!ιπιο

Ποπτιπο ππνοιεπο Βοπιιππιπιιι Μπι·

ποιοποιιι (!ι·πνοιιπππο, οι ππνοι·επε

Μποι!ιππι οιπε ιππιι·οι!! οι οοι·πι!!

οοππ ποιπροιοοππι, ιππποπει πο!!!

ιι!ππ!ποπιι. . . . . . . »

11888118!.

!!π!πο, Νιπο!οεπε οι 1.οιειπε Μοι!οπιε πο

1168

Οπειω ι!ποπιιπι!ι πιο, ιπι·π ππινοι·επ

ιιππο πιο! ππνοι·επε !ιποι·οποε Μποι!ιπο,

πιιοι·ιε ιιποππππι θπποπιε Πι·πνοιιπππο

ιππω!ιιοπιε, οι ππνοι·επε !!ποι·οποε

'Ι'πιπ!”οι·ι·ι ιιιπω!ιιοπιε ποιπροιοοππι,

ιππποπει ποπ!ιι!ππι ποπππι . . »

8111181111!.

(1οπιπππε πο (]πειω ιπι·π οιι!πιπ οποιο

1167

11οπιιππε 1]ορπ!!π Αιππιππιιι 1]οριι!!πιιι .

ππνοι·επε !!ποι·οποε Μποι!ιπο, Οπποπιε

ιππι·ποιοπιε ιιποιιι!πιιι (]τπνοιιπππο

πιοι·ιε, οοι·πιιιιιπο οοππ !!ποοοπι,

ιππποπειποιπιπππιποπιι . . . ιι

Β88(!Χ!!!!!.

!ιιιοοι·ιπο (]πι·ιπε επ π ιππποπει ποιππιππι

1168

εο!πιιοποπι !ιποπιεεο ρι·οιιι ποιππε

ππιπεππιιι ποιιιιιιππι οΜοιπ, ρω ππ

ποπιππ ν!!!ι!!!!!!!! ποπιιιπππι!π, ιππ

ι!ιιπο, ποπιιιοιπι· . . . . . »

οπππΧι.ιν.

Οοοιιιιε Βπι·οπιιοιπ> πο π ιππποπει ποπ!

1168

πιππι ρι·οιιπιπ ποιππε ππιπεπππι, ρω

ππποπιππ ν!!!ι!!!!!ι!! ποπιι!πππππ, οι

ποιι! νοππιιπο, ππποριεεο ποπ1ιιοιπι·»

88881181'.

1ο!ιππποε πο Εριεπορο πιο! π ιππποποι

1188

ποπιπιππι ιπιορι·πιπ ρι·οιιπιπ ππιπεππιιι

ποιππε, οιποιπ ρω ππποπιππ ω!!

ε1ωοπππ νιππιιιιιι!ιι νοππιιπο, εο!πιπιιι

1πιεεο1πιπ1ιιτ . . . . . . »

υποπιιι.!!.

Βιπ!!ο!ιι!πε πο ω!!! οι νοι·ππππ, ι!!

ι·πππι πο '!'οπππ πιιοι·, επ π ιππποπει

ποιιιιπππι εο!πιιοποιι! ρι·οιιι ποιππε

ππιπεππιπ, οπο!!! ρω ν!!!ι!!!!!ι!! ππ- · °'

118!

1181!

1188

1186

ποιιιππ ποποιτ·ποπππ -νοππιιπο, !ιπ- '

1868,

88 ιππιι.

Μπι,

ιι !!!!!!.

πω,

ιι πιο!.

πω,

90 πρωι!.

ιι .. π 1!

1 959,

90 πωπω!.

Η. Απο".

1888,

9.0 ππρπειι.

οπο!! πιο! ι·οπιι·π Βοπιιππιππι Τει!!! 1187οιιιοεο ρι·οιιιοπιιιι· . . . . . Ύ
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1969,

?Η ο ορατό.

πω,

θ πορτοπιοι·ιε.

Ι 952

τω,

10 ιιιιιιιιιι·ιι.

- τ

'Ι 958, .

Ι Ι ιιιιιιιιιι·ιι.

. Σ

·.ι

ι' Α" [ι

ΠΕΒ.

'Η ειρι·ιΙιε.

1953,

Β οιιοιιιιτο

(Ή) .ιιιιιιο.

τ-οστορτ·ιε.

ΒΒΕΟΧΙΝΠ.

ΡοΙοο τΙο Φωτο, εο τι ἱιιιιιιοιιετ οσοι

ιιιιιιιἱ εοτιιτιοιιοπι ριοτιι οοετιΙιε οποιε

ότιιιι, οιοοπι ρι·ο οιιιιοιιΕοο νιοτίιιιιΙτι

οοιιετι·ιιοιιτιο Μαιο, Ιιτιοιιιεεο «Ιο

οτιιι·ιιτ σο!.

οοοοΧι.νιιι.

θιιιΙΙιοτιιιιιιιιε ΑόοΙοιιιοο ΠοΙοιοο ΠΠιιε, ιι:

τοΒιιιιιι εο τι οοιιιιιιιιιιι ἱοιιιιοιιει εο

Ιιιτιοιιοιιι ρι·οτιι ττοιιιιιε οιιιιιεάοιο

οἱοοιιι ρι·ο νιιιιιωτιιι οιιοοιιιι·ο οσο

ετι·ιιοιιοιι νοιιοιτειο Ιιοριιιοεο ρι·οϋ

τοτιιι·.........»

οοοοιιι.ιΧ.

νοοόιτιε τι ΜοοιιοΙο οτ Ριοιιοἱεοο, θά

οοοιε οιιοοοοιιι Πιονοιιοοιιο πιει·

οιιἱοιιἰε τιιιτε οτ τιιιοιοόἱτιιιε, τιιιιιιοοει

οοιιιιιιιιιιἱ οιιετι·ο, νττΙο οτ τιιιιΒο Αιτ

ι!οτιιιο, Μπι οοιιιιιιόοι11 ροι· οΙοοτιιιιι

ιιιιτριιειτο άοοΙοι·τιιιτιιι· . . . . »

Β(ΣΠΟΕ.

Οροιτιιε Αιιτιο, οτ Ηοιιι·ιοιιε, ΑιιεοΙάι

οιιοιιοοιιι 6ο Μοτο, οτιιτριο ρΙιιι·οε,

ο τοιιιιοοει οοιιιιιιιιιιι οΙοοτι ρι·ο το

τιτιιιε οοιιιιιιιιιιἱε οιιιεόοιιι ιιιιιιιιι·οιιότε

το ΑτοιιοΙο μετα ροι· οοε οοιιιιιιιιοι

οΜοιιι ιιιιιιοιιιιιτ, οιιτιο ο οοιιει!ιο

οιιιεάοιιι οάριοΒοοτιιι . . . . »

Β(Χ)τ)Π.

Ποοι·οτιιιιι ιιιότοιε οτ εεεοεεοι·τε ιιιιιιιοιιετε

ροτοετοτ.ιε, οπο ΒιιιΙΙιο!ιιιιιε ιτο νο

ιοιΒιιιο οι ροτἱτἱοιιο ἰιιοιιἱεἰτοιιιιιι ιιιι·ιιιιιι

οοιιιιιιιιιιτε οιιιεόοπι το ΑΙΜιοΙο οτι

εοΙνιτιιτ, οιιιιιο τοι·ι·ειο ιιιιοε τοιιοτιοτ

οτιιιιττιιιιτιιι· . . . . . . . »

υοοοι.ιι.

Οτιριτιιιιιιιι οοοτοετοο νἰιιτἱιιιὶτἱοιιεἱε :το

τΙοιιιιιτε ετοι οτ οοοΙοετοο ειιτιο τΙΙιιτιο

ΙοιιιιοιιεοετιρεοΙνιτ ροιιιτιιο οτ Ιιττοι·ιιτ »

Π()()(ΣΠΙΙ.

Ωτοιιιοιιοιιεοε ·οοιιιιοιιτιοιιοε οτ ωστε,

ρι:τιοεοττιιιι ιιιοι:οιιτιιιιιο «τετοιο, ο ουτε

Ιοθιιτιε οσοι Βιιιιι.οιιειροε τω: όιο

Μποντ: ιιιοττιι οιιιεάοιιι οιιιιι Μπι,

ιοτττιοειιιτ οάριοΒοιιτοιιο . . . »

οοοοι.ιν.

Ποοι·οτιιιιι τοιιιιοιιετε ροτοετοττε, οπο τιπ

Βιοτιο ΝτοοΙοο- ‹Ιο Βιιιιοτο Ι.οοι·οιιττο

εοοι·τ ροτιιοιι ιιοτειι·τό οιοιιιρΙοιιοο,

οιιτοιιτιοοιιοο οτ οι νοτιιιιιιιιο οπο

'Ηθ8

_ιιοο

Πθ9

'Ι Ι?ἴ›

Π??

1178

ΗΤ!!

ι·οοτοοιιιτο οοιιιιιιτττιιιιτιιι· ριΞνττοιμο ,

οοιινοιιτιοιιοε, τιιιοΙιτοτοε νοεεειΙΙο

που οτο. οοπιιιιιιιιιε Ιοιιιιοο τω!.

ΠΟ()(πλ'.

Οιτιε ιΠεειοτιε Ιιιιιιιοοεοε τιιτοι· οτ Ριεοιιιοε,

ρι·ο ιτε ιο Ποιοιιτιτιο οοιιιιιιιιιιο οοιιι

ριοιιιιττοοάιο, Ηοιιι·ιοιιε «το Βιετιιιιοο,

ιοιιιιοιιετε οοιιιιιιιιιιἰο εοι·ιρει, τοΒοτιιε

απο ροτ.οετοτο ειιιιιιιιιι οοιιετἱτιιἰτιιι· »

οοοοι.νι .

Ροτοετοε οτ οοοειιιιιιιι οοιιιιιιιιιιιε Ρἱεοιιιιιι

οτι ρειοοιιι οτ οοιιοοι·όιιιιιι απο Ιο

οιιοιιειροε ι·οοτιο οιιριοιιτοε Μοτοπ

οτιιιιιι Βιιιιοτοοτιιιοοτ οτ $ιο;Ιιοι·ιιιιιι

()οιιοτι Ιοδοτοε εποε οιιιιι ροτοετοτο

ειιιιιιιιει οοιιετιτιιιιιιτ . . . . τι

οοοοι.νιι.

Ι.οοοτι ιοιιιιοιιεοε οτ ριετιιιτ οιιοοετιοιιοε 4

οτ όιεοιόιο ιιιτοι· οοι·ιιιιι οοιιιιιιιιιιιο

οπο το ροτοετοτοιιι, οοριττιιιοιιιιι οτ

ειιιοιιιιιοε οοιιιιιιιιιιιε οτ ροριιΙἱ Ιστο

ιοιιττιιι οοιιιριοιιιιττιιιιτ . . . ο

ΠΟΠΟι.νιιι.

Ιωιιιοιιεοε οτ Ρτεοοι, εοΙντε οοιιιρι·οιιιτεετε,

ροι· οοι·ιιιιι Ιοοιιτοε το ροτοετοτοιιι,

οοριτοιιοιιιιι οτ ιιιιοτοιιοε ροριιΠ Πο

ι·οιιτιιιι τ”ειοτιε , ειιοιι!τειτοε ἰοτοιἱιιι

οιιιιιοε, ροοο Μοτο, οοιιιροιιιιιιτ »

ΠΟΠΟΠΧ.

Οτιἱοιιιιε Μοεειτο ιιιοιοτιιο οτ Μάο: Ιω

' τοιιιτοιιιιε, (ὶιιἰΙΙἱοΙιιιιιιιι, οτ Βοιιι:ιΙοιιιιι,

Βιιεει οιιοιιιτειιιι εικτιιιιοιιΠ ω, οτ Μει

ι·ιτιο Βιεεοι·ι·ο ιιιοτοι·τοι·οο ειιτιο ΠΠοε,

ΙιοοεοιΙοε Με· ἱτιοτἱτιιὶτ . . . »

ΠΟΟ(Π..Χ.

ε”5..ιτ ο

Οροι·τιιε ιιιοιιοετοιιι τ'ι·ιιοτιιοι·ιοιιειε δευτ”

οιιιειτοπιοιιο ιιιοιιοο!ιι οοριτιιΙοιιτοι·

οοιι€ι·οροτι,·ροετιι οτ οοιποιιτο ο Ιο

οο!ιο Ι.ιιιοΒοι·ιτοι·ιι ρι·ιιοροειτο οιιιιι

Ιοιιοοοοι!πιο ι·οτιττοοιιτ . .' . . »

#· =- ο · ΒΒΒ(]Ι.ΧΙ.

ΡΙοιοοτἰιιἰ οοιιιρτοιιιἰεεοιἱτ . Ριεειιιοε οι!

άιιιιιττοιιόιιιο ΙοιιιιοιιειΙιιιε οοετι·ιιιιι

ΗΠοιε ιιιτιο οιιιοτΙοοιιιι άιοε οοιιοοι1ι

ιιιιπτ . . .· . . . . »ο

. ΗΠΩΠΒΧΙΙ.

Ποοι·οτιιιιι θιιο!τοι··τι ιιιιιιιοιιειε οιοτιιορτ

εοορι, οοιιιιιιιςιιο τοιιιροιιιΙιε ο:ιετι·ι

Βιιοοτι Βοιιιιιτι, οπο, ο:ιετιτ οἰιιε‹τοιιι

ἘΊΒΏ

ΗΜ,

το Με.

ΊἘΒἙ

1954,

νι οτ ν τω!.

ιιιιει.ιετι.

Ίτδθ

ΗΜ,

4 οιιΒιιετι.

Ίἱθὁ

1954,

ά ιιιιΒιιετι.

ἰἰθΐ

1954,

κι !ιοτοιιοειε

οετοιιι·ιε.

ἰἱθθ

ΙὶΜ,

δ οοτορι·ιε.

ι ι · '

Ίῖθθ

1954,

Ν) οοτοΒιιε.

Ιἰθῶ

ΙῖΜ,

έ! οοτοτπιε.

Η



Π!!! ΠΠ'ΙΝΒΕΧ

ΒοτοἱοἱΒιιε, στ εΙο οιΙΙοοετοι ἰπποιπιἰ

απο ο εοτνΕτἰἱε Μή ιὶοΜτΙο, ΜΜΜ

τ'οσΜοτ, ἰοἱοοεἱτιπ . ν . . σο!.

ΠΟΠΟΕΧΙΙΙ.

ΗΜ,

οι ΙωΙοιιι!ειε

πονοπιΒτἰε.

Οττἰε ὸΞεεἱὸἱἱε ἱιιτοτ ειοΒοτοιο οτ Φουα

πιιιοο ρι·ορτοι· οσουροτἰοοοω ροττἰοοἰε

σιιτυοοοιιι εοΠ οσσΙοεἰοιο δω1σττ θοοι·8ϋ

σο δειοικι :το Γ:·ιιστιι:ιιήοπεο Μουα

ετοτἱιιιιι εροστοοτἰε, ΙοοοΒιιο Ι.ιιι11Μι·

όοτϋ ρτοοροεἰτιιε ρω οιΒοιτάο ἰιι

ἰιιἀἱοἱο Ρτοσιιτειτοτ σοοετἱτιιἰτιπ »

οοοοι.Χιν.

ΗΜ _ Μοττιιο ετιιο Ιτοοι·το οτ Επιτοεττιτο (ΜΗ

Η ιιονοπιτ:ι·ιο.

ΠοΙωο Ιεοοτόο Ιοοἰ ()οι·τοποο, οἰιιε

Μπα οιιπιτο, ο:: σουειιοτυότοο Ιοσἰ

οἰιιεἀοω, σιιτἰειο ειτσΙιἰορἱεοορο!ἰ Ιο

ιιιιοοεἱ Δᾶἱιιάἰσοιιτυι· . . . »

υοοαΧν.

πω, _ Οσσιιροτει τι ἱοιιιιοιιεἰ σοπιιηιωτ ροττἱοπο
90ιιονοιιιοι·ιο.

οιιοάοι:ιι οοΠ ωιω πιιπιπτι σειετττ

Πω Βοοιιτιο οΧἰετοιιτἱο οτ Μ οσσΙο

εἱοο1 ΒοπιστΞ Οοοι·οϋ εΡοστοιιτἱε, οπτο

οιιο Μάο ἱι1τοι· ἰρεοε οτ ίτιιστιιοτἱοοεο

ιποιιοετοτἱιιπι ιἰἱεσοτἀἱἱε, οετοάοιυ οποί

σειΜΗτοι· σοωροοιιιιτιιτ . . . »

οοοοι.Χνι.

Βντι1οπ Ειιιοι·οοιιο τι σοκπιπιιιιτ ἱοπιιοιιεἰ

μισο οιιᾶἱοτι‹Μ εοπ1τοοττο τι τΙοτοπττοΞε

σοτορτοτοἱεεοτἱἰε τοπ·οοόει ευρω· οποιο

ετἰοοἰΒιιε ἱιιτοτ όἱοτιιπι σοπιπιιιιοο οτ

Ρτεοποε νοττοιιτἱϋιιε ρτοσυι·ειτοτ σοι:

ετἰτιιἱτιιτ

1954,

94 ΔονοΜΒκἰε.

.”Έ·'·μ . . »

!ν..ί·',

οοσοτΧνΠ. ,“ Κ

“ΗΜ

Μισο ττοστιιοττοι1εοε οτ ἱεπιιιουεο σοιιι- '

Ι2θθ

'Ι2θ'7

1208

Η'Ιθ

·›·τ°1ο2>ἶ' Η:

1254,

Η τ! τ: ” . . .Μπι] Π! Ιειιιιιοοεοε ιιιτοι· οτ Ριετιποε ρι·ο τὶ

ιιἱοιιε οτ ι1οουιι!!οτιιω σετετι·οτιιω άο

τιιἱιιΕο οι·τοε, Βετο ρΙοσἱτο άτίΠοΕοπτ »

οοσσιΧνΗτ

£0Ι11ΡΡοτ11ἱε5οΙΉ Ποτοοτἱοἱ οποοεττοοοσ,Ψ

'ΜΙΒ

Με4›τἔἐ›

' τ

_ 19β51 ΑΙο1τοοτΙοϊ μ;» Π? ἱοοποοοἱιιτπ·,ϋὸοπι

νιιοιιειωιιιω·. . .

οτ νιττιιτοτυ σοπ11ι1ιοιιτΜοε, οοεάοοι :τι ν

τοθοο. 8ἱοἱ!ἱοο, ἱο οιιστιτυ ΒροΙοτἰ, το Ι -

ΜοτοΙΜ Αποοπἱτοοο, ἱο Τιιοσἱει οτ το

οπιιιτουε τοττἱο οοσΙοεἰοο τοι1:ιειοτιο οι

νοσττ8:ΜΒιιο οιιἰΒιιεσιιωοιιο ὶτοωιιοοε

όοστοι·ετ . . . απ. ω» 1215

·· τ! 'Έ

ΒΠΟ()ΕΧΙΧ.
ΜΒΜ

_ 1955, ΑΙοχωιόοι· Ραμ Ν, Μουοοετοιιε ρΙου:ιι·το
νιιάιιιστωιτιω·.

ὶιοωιιοἱτειτο σοιισοοεο το ι·ο€οο δὶ

σἰΙἰ:ιο , οτσοἰορἱεσοροο , ορἱεσοροε,

οΜπιτοε, οτ σιιοτοτοε τομή οτιιετΙοπι

ρι·οο!ειτοε, ιιτ Πι το ετοότυπο οτ οροι·οιπ

ἰωροοεἰειοτ, @σο οετόοοι ὶρεἱ ΜΗ

Πί)(δ()ΕΧΧ.

ΑΙοΧουάοτ μερα Π, ὸυοἱΒιιε, Ρτἰοσἰρἰουε,

σοπιἱτἰΒιιε, ΒοτοιιἰΒιιε, πιἰ!ἰτἱΙ›ιιο :ισ

τοστοτἰΒιιε οιιπιἰΒιιε σ:ιεττοτυο1 τοει1ἱ

8ἰοἱϋοο, οτ Ιοοιιοοεοε ιιτἰ ἰτιιἱοιιο

ρΙοιιοι·σι τωπιιιιιττειτο το σώσω τοΒιιο

ἱἱεὸοπι σοιισοεειτ ροτἰοτιτιιι· οτ σιποπτ,

ἰιιἱιπι€ἱτ . . . . . . . σο!.

Β()()(Π.ΧΧΙ.

ΑΙοΧουάοτ ροΡο Η ρτἰνἱΙο€ἰο οτ Μπισ

οἰτοτοε, τω1ιιοοεΕΜε Πι ΒἱσἰΙἱτιο το8πο

οι Βοι1πιποτυω ἱπιροτειτοτἰΒιιο οτ τι

Ρι·Μοττσο τομ σοιισοοεο, ἰἱεᾶοιιι σοπ

Βτωειτ.........»

οοοστΧΧιι.

ΑΙοκοποοτ ρειρο Ν, σοοτὶτιωτἰε Ρτἱνἰ

Ιο8ἱἰε οτ ἱιπωιιοἰτιιτἰΒιιε ἱοοιιοτιεἱΒιιε

:το ἱωροτοτοτἱϋιιο οτ τοΒο Ρτἰἀοτἱοο

ἰιι 8τσἰ!ἰοο τοΒιιο οοιισοεεἰε, εστω::

τΙοπι οϋεοι·νοοττοπι οοιιΙουετ ορἱοσορο

σοιπιπἱττἱτ . . . . . . . . »

π

ΒΟΠΟΕΧΧΙΙΙ.

Οοπτειάιιε ετιοποιτεΞε ο!οστιιο οτ σειτιοοἰσἱ

σοπιροεἰτὶοοοιπ τι σοκοπιιπή τοοιιοιιεἰ

απο @Βετο ττιιστιιοτἰοοεἱ ἱοἱτοπι οσ

εἰοοο οσσΙοεἰοο δωιστΙ (ὶσοτθἰτ 580·

ιιοοεἰε σοι1Βι·τωτιιτ τοττΗσουτοιιο .. »

οσοσι.ΧΧιν.

Μο8ὶετοι· Ροετοι·, εοουοοεὶε σοοοοἱσιιε,

ττειιοοστἰοοοιτι, τι τοοιιοοεἱ οοι11ι11ιιοἱ

απο ίτιιοτιιστἱοποἰ οΜπιτο οσσοεἰοοο

οοσΙοοἰειο Βοοστἰ θοοτ8ϋ ἰι1ἰτοι11, εά

ρτοΜτ.........»

υοοοιΧΧν.

ΑΙοικοιτάοτ Ρομπ Ν, εορειτοτὶε ο τοι·άο

οοιιεἱ ορτοσορετιιοοσΙοεττε ιιΙττο ἰιιἔιιπι

οΧἰετοοτἰΒιιε, οοεάοπι τοπιιουεἰ πιο

ττοροϋτοοεο Πι ερἰτἰτιιοτἱοιιε οτ τοπι

Ροι·:τΙΞΒιιε ειιΜἰσἰτ στ ιιὸὶιιοΒἱτ . »

Β()(ΈΙ..ΧΧΉ.

ΑΙοιωπάοι· μη» Ν, φωτ Ιουιιοπεοε το

οοτιιπ1 σουεἱε οπο οΧτοτο ττἱΒιιπισΙἱ:ι

νοσοτὶ ποπ ροεεἰοτ, ρτἱνἱΙο8ἰιιω το

οιΠΒοτ.........»

υοοοωαντι.

ΑΙΡΙ1οοεπε ()ειετοΙ!οο, ΤοΙοτἱ, ΒοΒἱοοἱε στο.

το›ι ρτἱ.νἱ!οΒἱο ο Γοττωιάο τομ, οἰιιο

ροττο, Ιοτιυοτιεὶουε σοοσοεεε σου»

“Η”

ΙΩΝ)

Π2θ

12%

Ι22Ί

'Ι992

1292

1955,

νι ἱἀυιιὶστιιιοι·.

απο,

ν Μ” Μποστ

Με,

ν Ντιπ Μποστ

ΗΜ,

Π! ἱειοιιοτὶἰ.

Η55,

14 ἰωιπετἰἰ.

1955,

τη που”

ωιιτσἰἰ.

το55,

πι πω”

ιιπτσἰἰ.

1366,

τ ΜΜΜ.

ττώςιιο νοΙοοπτ, Ηοττ:ιτιιτ οτ ΜΒΜ ω» ·!22δΗΜ? Πτπωτ. . . . . . . . . . ω!



Π Υ'

οοενΜΕΝΤοενΜ

οοοει.ΧΧνιιι.

«

12δε'ί,
. . ?Μπαμ εοππιμοε θοε!ιετοιοιπι διπο
ιι!ι!πιε ευΒιιει_

ριΜι!ε Μι!!εεΜ ρι·ο ι·εο!ρ!ειπ!ε οσο

Βτπιοι3οοε ει ι·ει!!!οει!οπε ριιο!ε ει

εοοεοι·ι!!εε Μιει· !ρειιπι ει Μοοεπεε

εοιοιοιΜε ΜΜΜ οοΜΜΕεεω·ιοΜ εσο

ει.!ιο!ι.. . . . . . .. εο!.

!)(!Ο(!!.ΧΧ!Χ.

Η55, _ ΒεοοεπιΜοε ε!!ιμ!!ιοε ει: !ιοπιιοΜοε (Π

25 οειο!)τιο. _ _

!ιειιεε ι!τιειιπ11 ει. ίοάτομ εο!νετε

Μιιιιειιε! ιιτεΜεριεεορο, Με! εἰπε

ι!επι ιει11ροτε!! ι!οΜ!ιιο, οι! εε ρι·εε

ειοικ!ιι ει!! εεεεεεοτε ειιι·Με εοικ!ε

ΙΒΜΙΠ!.Π!'........»

!)(!ί!ΟΕΧΧΧ.

!256 _ διεπει! ΕΜ!ποπιιε ρι·ο τεε!ριεοι!ο εεειι·ο
29 ι!εεεπιΕπι.

!!!!εΜ ε Μουεοεἰ εοΜΜιμι εοπιπιἱε

εετ!ιιε ε!εοιοε, ροιεειοι! Ρ!εειτοπιι εε

οΙΐει·ει1ε, ει ερ εοι!επι ιιιε!ε !ιο!›ὶιιιε,

°!226.

!22θ

δ

!228

!22θ

!2ὅ!

'!2ὅδ

ρτοιεειοιιιι· . . . . . . . »

οοοειΧΧΧι.

“ !256ι__ Δ!!οειιεεε ει !ιμοεπεεε ρι·ο Μετοοιιιτει

ΜΒΜ"- εεετεει1‹!ε ρεοιε Μεσοι . . . »

υεεει.ΧΧΧιι.

90ι:53.ι_ Ι.ερει! Ποιοι!! ΜετεΙιἱορἰε Μεεεεε ει Μ

Η.Ρ οἰεἰε οε!!ετἱιερἰ :Μπομπ ίσαμε εσο

πω! Ρἰειιοοε απο !ωιιιειιεΜιιε ΜειΜι »

οοοοι.Χιαιι1.

25!ἶ'ἶἔἱ ΟΜεμοε Μετε!ι!ο Μεεεεε ει !ιιι!ε1ι «ΜΜ

. τ!ιοοιιε ρεειε !'οει!ετ!ε ει οΜ!ε!ιΜε

' ο ει1!ε !εεει!ε απο Ι:ΜοεοεΜοε Μια!

οοο!!τΜει επεσε τειι!!!εει . . . »

ΒΠΟΟΒΧΧΧ!!ἴ.
!

@ΜΧ Βεἱοε!‹!ιιε, Βοεε! ιμοπε!επι ειιω., ει

2Ί ιιι!ιι. _ _ _ _ _ _ _

ΟΜεοιε ·Μετε!ιιοΜε ΜΜΜ μειω

σμε εε!!ει·ἰιεοἰ εοοεορτἰοιιε, εοικ!!ιο

ιεειει1ιειιιο, θιι!!!!ε!πιιΜ1 (!εριι!!ιιΜ

ίτειιτειο ειιιιι11 !Μετε:!επι Μει!ιο!ι » Πο!!

οοοει.ΧΧΧν.

1256, θιι!!!!ε!Μπε (!ερο!!ιι οι (!!1Μιιο Μετο!!!οοε

Μεεεοε ει !ικ!!εε ω!!ετ!ιερο εμε

οοοεοΜΜο !ιεετεε !ιιει!ιοιιιε , εο

μωρο, ε!ε οιιειτ!ε οιιΜΜυε ερ εοι;!ειο

τε!!ει.Ξε ιερά! μπε, ο Μοοει18Μοε!ε

15 οοιο!π·Μ.

@Με ἱονεειἱιιιι· . . . . . . ο

Βι1Ω0Ι.ΧΧΧν1.

!956-. !!!οι·ιιιο Ερειπιο Μει·οΜοοε Μεεεεε ει.
!5 οειο!πιε.

εε!!οτ!ιεοο !ικ!!εε> !1εετει!ε Μει!ιιιιο

θιι!!!!ε!Μο (]ερο!Ιο εμε εοπεορτΕι10,

οορ!ιιπιεἰ ει !ποΜΜεε εεειτι Βεροια:

Τ8Με !!ι!ε!!ιειεπι ε!ι!ει1ι !υτοοι .

!2Β'7

» !2δθ

Π!!

υ00ει.ΧΧΧνιι.

Ροτιερι·οο!!!ιιε ι!ε ΡἰΒΜοο, ο !!οι·επιΜο Πω

25 οοιο!.π!ε..
εοΜΜιΜἰ ι!εριιιειιιιε, ΤτεΒΜο! επι

μπω ΒΜιοιιἱ ΕΜΜοοο !επι1εοε!ιιπι

!εριιιο τεΜ!ιιιι ειιμε οοι1ειροει σο!. 1240

οι:00ι.ΧΧΧν111.

διεπει! ΕΜΜοοοε, τεεεριο ε! ι!οι·εοι!οιε Μιλ _

26 οοιοετιε.
ι!εριιιει!ε ΤιεοΜπι επειτο, ρι·οιεεω

με, εμού !ΜΜ τεΜΜε!ορ! εουεεοι!ι

ι!ιιπιπιοι!ο ιμ!ΜΜ Με!ε ρι·εειιιι!!ε!ιιω

Πει οοενεοι!οο! οπο! ΉοτειιιΜΜ ει

!.ιιεεοε!!›ιιε Μ!ιοε . . . . . » Π!!

Πί)(]ί!!εΧΧΧ!Χ.

Αροεε!ο, θιι!!!!ε!Μ! φοράει!! Μεπε!!!οιι!ε 1958.

. . . . . . 28 ο ” .Μεεεειε ει "ΜΜΜ οιι!!ετιιιιι1ι ΠΜ, (Μο Μ

οοικ!!ιο ιεεισΜεοιο, θιι!!!!ε!ι1μιο Πε

ρυ!ΜΜ Μει·εΜοοεΜ Μεεεεε ει Μ

ε!!εεπι οε!!ιιτ!ιειιιιιω Μ οπιιιΜιιε ειι!ε

!Μει·ει!επι Μει!ιιι!ι . . . . . » 1242

οι:ι10Χο.

Ρ!εω·ιιΜ εοΜΜιιοἰε !εριιιιιε Βρυση! ΕΜ- Με.

_ _ _ 29 οοιορτια.

!π·οι1ο !ωμεπειιιΜ !ερειο υπο οοΜΜ

ειιρετ εεειτο !!!!ε!ε εει!!ι :ιιιμε τε

!Ι!!!.!.!!....... ..»!24δ

οοοεΧι:ι.

8Μιοο Ειο!υι·οοιιε !εοιιεπε!ιιΜ ι!ε!εεειιιε, Ωω,

_ _ _ 29 οι Β 'ο.ΜΒιι.ε ο Ριεεπομπι !ερειιο εεεειοπε ο ο Η

!ιιι·ίοΜ ευρω· .εοειτο !!!!οιε, ρι·οιε

ειειιιι· αμα! ρει· ρεεε ει εοιπειιι!ορε

ειπε ΓΙοι·επιιοΜ ει Ρ!εεο!ε ει. Ερειπι

εΜιιε Μ!ιε τεεει!ετε ΜΜἰΜε Επιειπ:!!ι: » !246

Βί)ΟΠΧΟ!!.

ΙιΜι1εοεεε @και ο !εροι!ε οπο! θιι!!!!ε!Μο, Πω! _

Π' ιιονεμοι·ιε.

(!!!Μο! τμοιιι!επι Μοτο!ιιοιι!ε Μεεεειε

ει Μι!!οιε εε!!ει·ἰιιιο! Πειτε εοπεο

Βι·Μο, ει απο εεριιοπε!ε ει !ιοΜ!ο!!με

εει·ι!!ε εοοϋποεμι ει ερρτο!μοι » !245

!)()(!ΟΧΟΙ!!.

· · πω,!ιιιιιιεεεεε εεειε ε! !ερειιε ειπε εεριιε- 17"0"ΠΒΜ

ι1ειε ει !1οπ1ιοι!›ιιε εεοειοε “μπε

τει!Ποοριεε, εει!ει1ι εε εετνειιιτοε

εροι1ι!επι » 1249

οοεοΧοιν.

(!!!ΜΜε ειιι·ιεε ιιιά!εεε, τε!εει!ε ε:ιεε- ω”, __

18 Μι1οιιτιι.

ρι!οιιΜοε ερ οικω ι!ε Μοτο ίεει!ε,

ειιιοι!επι, ιιιΜιμοιρ ι!ερ!ιο!ει11 Βιμ!!

πιεπι ΜΜιερε!ε ετε!ι!εριεεορ!, ει! ἀεὶ

ειιιπι ει ίοι!τιιΜ ε!ι!επι ρτεεειειι1ι!ιιιπ

οοοι!εωοεπι . . . . . . . » 1262



αν" 1ΝΒΕΧ _ Μ!"

1100011017.

9 25:έϋ Ρ1ιι1ιρριιε ι1ε τε 'Ι'ιιι·ι·ε, ει ροτεετετιιιε

· ο1Ποιο ειριιΙειιε εταιιιε πι ειιι·εει·ειιι

εοπιεετιιε, ιιιόειιιιε Ιιτιει·ετιιε, εε Ιε

ιιιιεπεεε 11ο εαπ εερτινττετε ιπ1πἰπιε

ι·εφιἰεἱτιιι·ιιιπ εροιιι1ετ . . . σο!. 1268

πα1οΧονι.

ιθιἰὅἐοἰἰ νεπἀἰτἰο ιι θιι1ΙΙιεΙιπο Α1ίπετιιπο Μαι

. ΟΙινει·ιο πιοπ:ιεο δειπετι Αιιότεειε άε

$ειιτο, πιιιιιεττο ορει·ιε ροι·τιιε ετ

ιποσ1ιιΗ οΜτειτιε Ιειιιιιεε, τει·τειε επιπε

όπιιι ειιιιι άοιιιο ειιρετροειτπ ἰπ Πει

11Βιιιιιιο ειτειε, ρι·εττο 11Ιιτει·ιιιιι εειιτιιιπ

ςιιιπςιιεΒίπτει . . . . . . » 1264

πα10Χονιι. _

8ιΞ2::Ά Ιειοοικιε τιε Βικιιιιο ετ θιιΙΙΙΞε1ιπιιε ότι

· Α8τι€επτο ιιωεω ιιιάιεεε, Με Με

πω, ΝἱεοΙιιο ιιοτει·1ο επειιιρ1ειιάιιιιι

ετ επτειιτιοωιόιιπι πιειιιι1ειιτ (Σεπτε

άΞιιι ΒἱεἱΙἱειε τε;.ι1ε ετ όιιειε Βιιενι:ιε

όιρΙοπιει, παο Μειιιττεάιιιπ Ιιτιιιειρεπι

τετειιτιιιιιιπ ΕπιΕΙιιιιπ ειιιιιιι ιπ διει!ιειε

τεἔιιο όιιτειιιτε ειπε' Μπιουτ πετιιτε

εοπετιτιιιτ . . . . .εοφ τω, » 1265

Β Λεω

πεεεΧονιιι.

ν" ἰἔἶἔἐὸἱιε ΠειριτιιΙει ιιιτει· Ρ1ειιιιοε εοι·ιιιιι‹ιιιε Μπω

π8."11_ τεπτεε ετ Ιτιππεπεεε εοι·ιιπιτιιιε τσιπ

τοτεε ιιιιτε ἱιι ι·ειΜιτ1οπε ν1ΙΙιιε διαι

ετ:ιε ΪΒἱειε ει Ιεπιιειιιιιτιπε Ρἱειιιιἰε,

ειιιιιόειπ ο1ιειάεπτι1ιιιε, ί:ιετε . . » 1257

ΠΟΠΟΧΟΙΧ.

Ή Ξ:ζω” Ριεεπι Μπίτειπειιπι ότι Ια 'Ι'ιιιτι·ε ρω εε

"0"ωιπ18_ ι1ειιότε 1επιιεπει εοιππιιιιιι οπιπ11ιιιε

εοτιιιιι ιιιτΠιιιε ευρω· εειεττο ιιιιω

ρτοεπτετοι·επι εοπετττιιιιπτ » 1280

.ι'ΞεΕ; . ε;. τι ΠΗΗ.-ιν1.μ 1ΗΒ11'ι

Βοοεο 'ί·ιειΠω εἰεἱἱιιιέ πω.

.εφε “πιο :ο ,ωιι·ι‹Ι

·ιιιιμ' ~ 21ι.ειπ·ι11ιιου 1111111

Ι257ι_ Ι.οοπτιο ει άοπιιιιο θιιεΙτετιο ιππιιεπει

1πονεπιπι·ιε. _ .

ετοΙιιεριεεορο :Με ΒιιΙιεΙεΙο Μπι·

εΙιεκτεε ότι κιιιει1ειπ Ρετιει τει·ι·πε, Ιοεο

επι ι11ε1τιιιτ:.Ρτε1επ11η Μ» τει;;1τει·ιοΜυπΙ

0111811118 Ρ1:18ίτπ . 3“ΗΣ.:ι::ΡΩ . .1·. ιι 12θ1

πν'Ι118 σε αι:ι!ιιιει (ειπα

ΒΠΟΠΟΙ. '

Η16ξ72:ΒΜ Βεπιιειιτἱπιιε.1ιοιιιἰιιἱπιιε 11ιεοτιιιιι Ο1Ιιειιειε

ετ δειπετι Βοπιιι!ι άτιετιιιτι ετ ΐοι1τιιιιι

ιιιεπεεε ιιτετιιεριεεοριι11 ιειιιιειιει 801·· ..1

νεται, θιιιιττετιιιε 1επιιειιειιιπιετοΙι1ε- Ι

ριεεοριιε τ1οιιιιιιπετιιιε τεπιροι·ει1ιε Ιο

εοτιιιιι εοιπιπιάεπι 1ιει1ειπ, πιτ ι1ε

ρι·ειετειιεει Επιπιιιπιτπτε τιι1επι ίειεἰεπτ

ΒΟΠΟΟΙΙ.

θιιιΙΠεΙιπιιε ()εριιΙΙ:ι ιπ:ιτεΙιιο Μειεεεε ετ 14 ΒΡΕ __
_ ιι πι.

ιιιόειτ Ιιε1ειι·ιτειιιιιε, οοιιάιτο τεετιι

ιπειιτο, Ιιειετεύειιι ειιιιιιι ιιιιινετεει1επι

Βιιιπειιεε εοιπιπιιπε ιπετ1τιιιτ. εοΙ. 1285

ΠΟΠΟΟΙΙΙ.

Πεετετιιιιι εεΡἱτειιεἱ ιιιιιιιεπειε ροριιΗ, ιιιιο, 90 1258, __

, _ ει πω· .τει·τειε ερειτιιιιιι ιπτι·ε τιπεε όεεΙπτετιιιιι, Ι Η "

ίπ δειπειπο εἱτιιιπ, πιτ νεειιιιιιι εεπιρει

τειπεπεετ, άεεετιιἱτ. . . . . » 126Β

ιι0000ιν.

Βεετετιιιιι επρ1τειιεί ιειιιιειιειε ροριιΠ, 9013Ξ3Ξπ..

Π.

κιιιο ωιιιιω, ει οοπτειάο ότι Επεσε

ιπ νι:ι $τιιιετι Νειει·ι1εοπεττπετε, ω

τοι·πιπιπ ετ πιεπτειιι επτιιιιιειε εοιιεεε

εἱοπἱε τιιιεεε εεόιτιοετπ όεεΙει·ειιιτπι·,

ιρεεφιε τι ἰειιιιιεπεἰε εοπιπιππιε ρετι

τ1οιιιΙιιιε εΙιεοΜτιιτ . ›› 1266

ιια:οεν.

Βεετετιιπι εερἰτειιεὶ ιειιιπεπειε ροριιΙ17 90 ¦82ΞἔέΓϋ

ειπε νετιτει πεεΙειι·ετιιι· εοΙΙεετἰτι ΡΕΙ-Α..- . -

@επ ειιιιιε111ιετ ιιιίτε άἰεττἱετπιπ ω

ιιιιειιεε κι ιπειτο1ι1οιιι1ιπε ΜεΙεεΡίκιιε

οοιιεεεει . » 1288

ι>οσοσνι ~ .

Βεει·ετιιιιι εεριττιιιεμποριι11 1εειιεπεἶε;='-: 90 ::ξω

επο ρεάει€11 ειιπετἰο ιιι νεΠε $ει·Μπε ·

ετ ἰιι δενιδιιοιιο νετ1τιι όεεΙει·πτιιι· » 1288

ιιοοεονιι. · °'› ·2··τάβ
_ 111.10 π

Οοιιάιιετιε ΠΒοιιε Π8:ιτιιο. ετ ιωωωπο 1958,
ιι1τιιιιιι Μινι”.

Ήιεττο ρι·ονέπει:ιΙιτιιιε ότι Αει·εει απ·

Ριτειιιεο ετ τι) επτιειιι1ε ἰειιιιειιεἰε ρο

Με με επΙἰιιἰε ἰπ Βιρετι:ι 1811111113

εοπΠειειι€11ε άε.ειι!ειτ1ο ετ εΙ11ειιιτει· ..λ

εε εοπνειιιιιπτ . τ. ω.. . » 1289

.,·.:`ι · _ η · τω:

· -' 3000001411. -

τ ι-.ζ - · .1.ινι. ..ω-ε με· Γ.

(Με εοπττονετειιε ιπτετ,Νεπετ0ε, Η· 3ιιτ2%

ε:ιιιοε ετ Ι:ιιιιιειιεεξ επεάεπιιπ ειιιιπ- -

πιιιιιι 'ΡοπτιτΞεεκπ εοιπριέτιπιιττιιιιτπτ τι..:1271

_ ' Ρ πεεεευι. _
τι'' ( η! ' ι τ .....>« 1111'

Ποιιτειιάεπτ1Μιε τω: εεεοπιιιιιιιιι ετ·ιιι·- Η ἑζζἱ-Μ

ετιιερΞεοπρο ιιιιιιιειιει .ειιΡεπ επιιοτισπε π

νεετὶΒε1ἰε ειιἱιιεόειιι τι πιεινι1ιιιε ετ πω» ὁ

ν18ειιτι1ιιιε πι ροι·τιιιπ Ιτιπιιειενειι1ειι

τι1ιιιε εο!νεπάι, μιετιε Με, ω! σοπ

εουάισιπι τεθειιιιτ τ: ‹ «δ. » 1276 . 4. .

Υ ' ιιοεαοΧ. '_νειιόιτιο τι ΜετΙοπε ἀε Φωτο 11011111.. 1958,.

1

ιιιίτ:ι ρι·σιεΙιτιιτιιιιι τειπριιε,°.ἱιιὶιιιι€ἱτ» 11262 1ιοκριτιι1ιιιΒιιιιετΜοτιεπιιιε κ1ε-$αιιιιέ '

22 οε1.οτιι·ιε.



(ΠΧ σοσνιιΕΝτοιινιι

ιιιιιιισιτο 1'οσω ιιιιιιισιιει σοιιιιιιιιτιι τισ

τοττο οιιοτιιισι, ισ οσο $ροτοιιι σοιε1τιιτιι

:ιοι1ιιισειιιιιιι στο Ρτο ρτο1ιο 1ιιιτιιτιιιιι

1τισιιι1.·ι οι οοιι1οτιιιιι ιισσσιιι .

ΠΠΠΠΠΧΙ.

12581 _ 1.ιιιιτο οι Ιιιιιοκ οιιιε 1το1οτ, Πιιιιιιο1ιιιι
4 άοοοπι1ιτισ. _ __ _ _

οιιοιισ1οιιι ότι Πιιιοτσει πιο, σοτιιιιιιι

ειιιι οι Ι:ιιιιιοιισιοιιο ιιτιρσιιειι τοιιιιι

ιιστειτο σιιριοιιιοε, σο σοιιιιιιιιιιισ σιω

ι1οτιι νοσειιιιοσ ρτοιι1οιιιιιτ » 1280

ΒΠΠΠΠΧ11. .

_1959,__ Δ1ιτιοσ ιοσι ιιισο1ιιο, τοττιοιιοπι τ1οιιιιιιΙοε
5 ισιιιιοι·ιι. _ _ _ _ _

1ιοιιιιιιοο, Πιιο11οτιο ιειιιιισιιοι στσ1ιιο

ριεοορο, οιιισσ1οιιιοιισ 1οσι 1οιιιροτιιιι

σ1οιιιιιιο> 1ιιισιιιο1σιιι ιιιι·ειιι1. » 1282

ΒΠΠΠΠΧΠ1.

Χ:ξεξΒ. Βοστοιιιιιι σειριιιιιιοι Ροριιιι ισιιιιοιισιο,

οσο @το ο νισοσοτιιιτιοιιο ισιιιιοιι

ει1οιιε ι1ο 111:ινισ οι οιιιιο ιιισιιιο1ιοιισ

οτιιοοιιι1ιι ρτιιοεστιιιιιιιτ » 1281

οσοσοτιν. Μ· .

. 1959,. . Μοτ1ιιο ιιιιοετοιο ιο σιτι1ιι1ο Ασσου Μοτιο ·
ιι11ιιιιο πρι·ι1ιοι _ _ _ _ _

8σ1ιιιιιιο ιιιιιιιοτιοι, Μοοειιιιτιο οπο,

οιιιο Μισο οι ιοιιιιοιιοἱΒιτε σοιισιιιιιιιιοοσσιιριι€ει , ισ1οτσοι1οιιιο Μαιιιτσι1οί

Βισιιιοο τομ, Βιιισι, Μστιι οιιισιισσι

το1ιοσιο οι. 1ιιιστοτ1ι, τοοιιιιιιιστιιιι· » 1285

οσοσσιτν.

Ι89$ιπ Ιοιιιιοιισοσ σιιιιοτιισι σσσισειιιο οοι·ιιιιιιιοιτι

οτιιιιιιιοιιιο, οι σοοιιιοτοτιι οσο σιιτο1το1

· ιιοι1ιιισσιιοιιι ιιιιστιιιοιι1:σε, εισοορσιε ο1›- ;

- .ι Η ο ιοιιιιιοιισι σοτιιιιιιισι ιιιιτιο ιιιι- ο

σοιιι.ιε, σιοιτιιιτιι ρτορτισιτι ι1ιτιιστο οι 1

οιιιικ1οιιι οοιιιιιι εσιιιροτ τιισιιιισι σο;

σστνο1ιιι·οο εροιιι1οιι1 » 1287

1)ΠΠΠΠΧν1 .

161τ'ι;ω Βσστοιιιιτι σειρι1οιιοι ιιιιιιισιισιο τιοριιιι, .οι

οσο ο1ιοιιιιιιοιιοο ιιιιτοιι.ιιιιιιι· οσοι- ο

οποιο, ιι11τιι οιιιιιιιιιι ί:ιστοσ, ιττιιιισ _

ι1σο1στιιτι1.ιιτ ι . το! . .ο ›ι 1288

σοσοστινιι. ο ._

3 22Ζω Ρσττιιο ΑττιΒοσοσ το:: σοριισιιισοσιε οι'

οοιισοτι1ιοιο απο Ιοιιιιοι1ειιιιι5 οι απο

Ιο1ιιιιιιιο Μοτιιισιοττοιι πιστοιιιοιιο ο

ιοΒοι1ιε ειιιο ιιιιιο σοιι1ιτιιιο1 οι; εισι

ρτοικιτ » 1291

υσσοστινιιι. · ι.ι

1%Ρι Β ιιιιιιιοιιεσο ροσιο σιιιιι Μιιιι1”τοιιο τσΒο,

ιν επι τ. τ. . . . . .Μ) ιιιιισ βισιιιοσ ιοστιιο, οποιο 1267 ιιιιιιι,

σοι. 1278

ιισιιιιο απο ιρειιιε ιοΒιι1ιε σοτι1ιτιιιιιιιι

οι τσιτονιιιιτ σο!. 1295

ΠΠΠΠΠΧ1Χ.

Ποτροοιιτιο σεισιτι ι1οιιιιιιι οιτιιιιιι οοτιιτιι

ιιιτιι 01το1ιοιιο ΓΙιεσο οιιτι1ιιιτι1ι σο

ιιιιτι1 στο ιιιιτιο σοιιιιιτιι Ιιιιιιιοο . » 1297

ΠΠΠΠΠΧΧ.

ΡοΒιιιιιιε Πονιιο ιιιιιτσιιιο) υπο σιιιιι νοι

τοιισ, οικω ιιιιοτιιιιιιτι νιιιιιιιιιιιι σο

τιιιιιε 1ι1ιοι, Μοτο οπο, οι ΜισιισοΙο

οιιιο1το1το, σιιο1το, νιιισε οι. ιιιτισιιι

σ1ιοιιοε Βιιιιιιισιιι7 Βιιισιττιι, Αιιιιοο ,

Βιιιοιιισο, οι οιιιιιιιι οοτιιιιι ιιιτο ισ

Ποτροειο οι. Βοσιο ισιιιιοιιει σοιτιιιιιιιιι

νοικιιιιιι οι σσι1ιιιιι . . . . . » 1298

ΠΠΠΠΠΧΧ1 .

νοιτειιιιι, Ο1ιοτιι οοοιιιισιτι νωιιιιιιιιι σο

ιιιιιιο 1ι1ιο, ιιιιοτιιιιο τ1οιιιιιιι ΡειΒιιιιι

τισ Πονιι, νοτιιιιιιοιισιτι τι νιτο, σιιιε

ιιοιιιιιιο 1εισ1οιτι ιιιιιιιοιιει .οοιι1ιιιιιιιι,

τισ ιιιτιιαιτε φωσ ει11ι νιιιτ1.ισσιισ1: ισ.

οοει.τιο.·ι11οιιιο1ιιι, Βοοιιισι, Α1ιτιοιο στ·

Βιιισιιιισ το1.ιιιοοιιε, ροσοοσοιοιιοτιι σο

τιιιιιι1οιιι σοτιιιιιιιιιι οιιιοτιι 1ι·ειιιιι » 1801

-

οσοσωιι.

Ροοοιιιιιε ‹1ο Ποιοι ιιιτο 11οιιιιοιιο ιειιιιισιιοι

σοιιιιιιιιιιι οι στο ιισιιι1ι1ει ιιι οιιτισ οσο1τι

Βιιοιιισιιι :μισο εισι ιιισιιιίοεισ1 . ›› 1δ9'5

ΒΠΠΠΠΧΧ11Ι .

Ι

Μοιι1οιιιι οι Βιιιστάι σιιο1τι1ιοιιιιιισε, Ρο

Βιιιιο ι1ο Πονσ οοτιιι:ιι οιιοιιι1οιιιι άο

τιιιιιο, Μι ιτισιιιιοιιιιο, ιιιιιιισσει σοσι

ιιιιιιιι 1ιι1οιιιιιισιιι ιιιτιιτι1 . . . » 1501

οσοσσιιιιιν. . ι

Ποεοιο τι ΡοΒιιιιο ι1ο Πονσ ιοιιιιοιιει σοσι

ιτιιιιιι ιιιτι1ιιισ 1ιοιιιοοιιο οιιιιιιιιιισ στο” 46·

ρτιιισ ιο Βιιιοτι1ι οι; Πιιτροειι σιιο1τιον

οιιιιιιοΒοι1,ιιιιτιιιοιιοτοσ σο ιο σοιισιιι;ιισι,

οποσ οιιιισιτι ειιι1 ι1οσΙστοιιτ . ω. » 1509

' ψ:

ΒΠΠΠΠΧΧν.

Μοτι1οιιιιι σεισιτι σοτιοιι1οε ιιιτιι 1›οιιοοιιο

οιιιιιιιι ΡιιΒιιτιο ι1ο Παει ρτιοοιιι ορο-ιι.

σ1ιιιι1:ισ ισ σοο1τιε Μοτιιτι1ι1ι, Βιισεισιιο δ

οι Αιιιισιο ισιιιιοιισι σοιιιιιιιιιιι οοι·ιιιιι-Δ

όσοι οιιιριοτι ι1οιιιιιισιιιιιι . » 1ὅ10

οσοοοΧΧνι.

Βιιισιιτιο σοο1τι 1ιοιτιιιιοο, ΡειΒιιιιο ‹Ιο Πονο

ι1ει- τιιιιιιιισιιι.ο, ισιιιιοτιοι σοτιπιιιιιιι ο

ι1οιιιο1οιιι ιιιτσιιι . . . .' Οι: » 11515

Χ

12511,

12 οι. 18

σσ1οιιτισ.

ιοοο,

21 ιιονοιιι11τιιι

1259

11 εισσοιιιιιτισ.

Μο,

12 ιισσοιτι11τισ.

1259,

13 οι 14

ιισσοιιιοτιο.

1259,

15 οι 18

ιισσοιτι1ιτιο.

1 2:19.

16 ιισσοτιιιιι·ιο.

1259,

111 ιισσσιτι1ιι·ιει



1Ν11ΕΧ
011.11

0111

.. οοοοοΧΧνιι.

1πιπι1εε1ο 1:1οιιοιιε1 οοιιιπιιιιι1 111 ροεεεε

ε1οιιοπ1 ι11οι11ο1ο11ε οοε1τοτιιι11 Α1ι11:ιο

οτ Βιιτ.οποο, 11οι111ιιοε οοι·ιιτοσ1οπι 11

11 · όο11το1.οπι ο1ε1οιιι 1ιιι·ω11 οο1. 1518

1059,

11 1100111110.

00000ΧΧ11111.

19611- 1701101118 ο 1111811110 11ο 061111 1:1οιιοπε1 σοκο

πιιι111 Πε οπιιι11ιι1ε οιιειο 111 Μο111:11ι1ο,

Βοο111οο, Βει1ει·ι1ο απ ΔΗΜ 1εοο1πι1: ,

εω1οπι 11181118 1:1:11οω11υι· . . . » 1514

110000ΧΧ1Χ.

Ο11οτ1ι1ε Ρι11ριιε 11ο 1114111 ίειοι11το1οπι 1ο

τ1οιπ11 οτ ωι1το11οιιά1 1ειρ1ι1εε1 111 ειι1ε

ωττἱε 11ο Α11181'.10 ρω οροτο ροι·1ι1ε

οτ πιοι1ο11 1'τ:1111 Ο11νετ1ο ε1ι1εάοτο

οροτειτ1ο ω. 1111111ε1το οι 81118111 ρει·- 0

ροιιιιιτο οοποοι111 . . . . . » 1518

1900,

13 1:1ουστ11.

110000ΧΧΧ.

Βονεπε11ιιε 11ο 0τ1ιιω1ι11ε 1ι·ικι·1011νετ1ο,

οροτει·1ο Μ; ω1ιι1ε1:ι·ο ωοᾶιι1ἰ οτ ροτ1ιιε

1111111118, 11οεο111ιτι1 1οόειπ11 Μ; ε:11.1·11

11ειιι1·1 1ερΜεε :ιό ευρω ιποάι111ο1ιια1οπι

ο1 ροι·τιιε 111 τεττ1ε ειι1ε 0ο 0ο118πωιο

1αιρει·111ιιτ . . . . . . . »

1000,

ο πιο11.

1δ17

110000ΧΧΧ1.

1)οιπ111οε 1ο11οιιι1ε 88Ε1111, οι ει. 1110-

. 11111110 ο1ι1ε 11110, 111οεεωιιιο οἱν11›υε, -

1110161 οοωπιιωἱ 1:1οιιειιε1 οεεε11ο1ου

1ιιεάειω 1:11:11 1ιπ11:ιιε Μ; ροτ11ι1εο111ε

ο1ιιε11οπι 8111 ωι1τει πιοοιι1ε. ποναει

.ζ “ ιπ1»15 Μοεεεωοο 1ο 111:1τ11.1πιο » 1518

1.;

1900,

1 1111111.

:. 00000Χ11Χ11.

111611.. 1111111, 1εοο1›ἰ ουοοόωτι 0ο 1.ενειο1ο το

8 οπο. _ _ _ _

1ιο1:1, οτ 11τοο11:ι ειπε 111111, 1ι1π1ε

οο111ι1111 οοοερ11ε ο 11·ωτο Ο11νοτ10

-- 1- οροι·ω·1ο ω. ιιι11ιΜτο. οροιτ1ε· ,111οι11111

ξ. ε. ετ ροι:τιιε ,ῖ ο1τ1οι1ι ·ι1ο.16τι·α Με 1ο· ·

Α11›ετ1ο.εἰ1.ει 1ειρ1ι1οε 1οάο11«;11 οτ αει

1ι·:111οο111 :111 οριιε .π1οι1υ11··ο1ι1εάοιο

" .. ετ ροπ:1ιιε 11ιοι111ιι1εω ω ἀεοοιιοἰιιω··›

οοποοι1ιιι11 . . .. . . . . »

.-.1,-1

υοοο0ΧΧΧν.

1οοο111οι1ε Αόνοοιι1ι1ε 01 18118118 1τ:11:1·οε,

Ρο1τ1 Δε1νοο:111 11111 οπω11ο1ρο11, απο

απο Βοο11ειο1ο Ο1κετ11 οιιοιιτ1ειω 11111

11π11111 οοιι11115 11110, ΤΠοτειο οοε1τιιτι1

οτ ιιια11εωτοω οειε1τοτιιω Μ; ν111:1τιιω

1)οτ11, 1111111118 οτ Βιιιωι:1ο 1ειιιιιοπε1

οοωιοιιο1 1811011111 . οο1.

1)0000ΧΧΧ111.

1701101118 11111ιιοι1ε1 οοτοωιπι1 ο 1110000

Αι1νοοειτο οι ο 1811131151 ε1ι1ε Μιτο

1111111118, 1›οπ1εουο οικω ρτἱάοπι 1ο

οοπι11111.ιι ν1οϋκο1111 ω. ροοοιι11ε 111

ροι·1ιι ο111.1πε1πιπ1, ωι1εω, 11ο ροε1ι1

11ιο1111ι181:1οιιοπε1Βιιε, 11ιτ11οειο1ιπ άο

ο111τω11.ιιτοιιο . . . . . . . »

110000ΧΧΧ1111.

Ρο1τιιε εε1νοοειτι1ε ιιιο1οι·, ε1ι1εςιιο 111111

Ιι11εω, νεπ0111οι1εω ο Ιοοο1›ο .Δονο

ο:11ο 61:11 1121118113 οσωπιιιιι11 1ειιιιιοι1ε.1

ίειο1.οπ1. 0ο ιοει11ε1:11ο οοε1τοτυπι Μ:

ν111ετιιιι1 '1'τ1οτοο, 110111, Α1ωειο 111

Βιιιιιι1πε οοτι11τππιτ11 11άρτο11ω11.φιο »

οοοεοΧΧΧνι11.

Α11ε!μο11Βιιε τ1ο111ιτι1Πε α 'Π1οτειο οπ.ιε11·1

1ιοιι11ι111ιιιε 5ο 11 όοο1ιπετιιω ρι·ειοετευ

11οιω”ωεο 1ιοιπ1ιοοε, το 01114111 Μ

· ο1οο1οε, 1ιιιπ1ι1ποε ιχο1 81131 1ιο11οιιι11

ι1εο1οτειι11ιιτ . . . . . . . »

110000ΧΧΧ1Χ.

1 "ι'.υ Ε:

Βοηπο ο 1:1οιιεοε1 οοπιπιυο1 Τι·1οτειο 1:11

ε1το, ε1ιιε«:1εωφιο ροεεεεε1οιιο ειι1ορ1:11,

1ιοιπ1ιιοε·1-111ο11 ΜΜΜ οοιππιιιο1 ρτ:1ο
σ11ο1ο 11(16111111ο111·10Μ111. . . . Δ »

.. Η
16.1 1

00000111..

111ο11ιοιιέ,·ηιοο:1είω·11 $ω1ο11 81711 Μπιιοπε1ο °

1δθό

1δ00

11100

1ὅὅ0

2113118111, Με ο11ιπ.111οιιω:16 Δι11ενϊΡο-ῇ·

ποιο 01111111101Ι101118081Β τιιοικιειοι·11

?-›ίωοποουιο ρι·οουτΜοτεκπ οοπε11το1τ

Ρ1·ο 1ιπ811ε οοι11ροποπι11ε οικω 1111οτ

1Ρεοε απ. 1:1ι1ιιπιο οο11111ιιικιο οπο 1118·

1·ειπ1 οοο:ιε1οιιο 1οτικειο οιι1υεόειω 111

0ειετο11ο11_ρ1οπο ε11:1ο: . . . ° »

- 1

μ

ρςοορΧρμ
-: 1.1 .

Μι1111οιιε, ιιιοιπιε1ει·11 8:1ιιο1.1 $γτ11οιιιιοοε1ε

οΒ11:.ιε, Με ο11πι ιποοοοἱε' 111ο1111ε.1.οτ11

ο1ι150ειιι 1ειιιι1εοε1 οοπ1πτυο1 :Βοοε

ε1ετ11 8111 111111 111 Μ” οιιοι1:11η 111

1961,

4 11111111.

1961,

1 11111101.

1901,

11 πετώ.

1901,

11 πιοι·111.

Μι,

110000ΧΧΧ111.

' “ Ϊ 11 4 .

1118111118, 0ιι1111ε1ιπ1 ΡιιΒιι1 οποιη1:1ι11το- .

11οω,·οπ1η1:1 εαπ Μπι ευρω· οοε1το

Μο111ε1ε11 οι 11οα1ιι1ρ1ι1 ν111ει ρω 111π1ε

οοιι1ιιιτι 1:1ι1ιιοπε1 οοπιιιιι.ιο1 οει111 » 1591

1960,

πωπω 1ι1111ο.

οοοοοΧΧΧοτ

ω.

Α1ωειο 1ιοω1οοε Μπιιοπε1οοπτωιιιι1 εροιι1ο1980,

18 ΜΑΝ.

1961,

111 πιω·111.

  

''1 ηιηςο1:11.
.Με ε111ο11ο11ιτι1 .. . . » 1δ9Ώ “1δ1δ0οε1ο11ο11 Ρ1:ιπο ε1ω απ111 . . »



ΟΧΙ!! (ΠΠσοσνΜσΜοσνινι

ΠΟΠΟΟΧΙ..ΙΙ.

!9θΙ.,
"πσΠεεΜΡήρ ΑΙσπ:ισόστ ρσριι Ν, σε σροΙιεισοτισ, σει

ριἰοσσ, στ ιΙσι.σστιοσσ σσοι·σισάσισ

ισσι·σωστσισ Ιισσσιισ ιι ΙσιΙινο Ιωσ

σιισιιιι ρστρσιτσισ, σσσι Μισσιισισ

ΡιιΙσο!ορο Πι·εισσοι·σσι ιισρσι·ειιοτσ

σοσσσσεισε, σι σοεσσισ σσσι ρσσσσιιε

σωστιε ρτιστισεισ τσειἱισστ ιισωσιιι

σσισάσσι Ιιοττσι.στ στ τοσειι . - σο!.

ΒΠΟΠΟΧΙ.ΙΙΙ.

981::έω ΜισΙισσι θι·σσσοι·σισ ισιρστειιοι·, ρσσσσπισ

σισι.σσσωισε ΙεσσσΙιἰο σνσσσσΙο εσο,

» Τσσοσοτο ()ι·ινισιοτο σι Εσοσι σ::

ισιι€σσιισσε ιι1ιρει·ιι, σε εο!σιστσισ

άστε Μο εροσάσι . . . . . »

Β(ΣΠΟΠΧΕΙΥ.

ΜἑἰἶΩΠἰ° Μιισσσόσε $ισι!ισσ τω, ισσισο ιστο ίσο

. όστσ σσσι Πισσσσεισσε, σοισρισι·σ

σιεσσισ τσσισσσιστιοσιε σωσει μινι

Ισρισ σοιισσσιτ στ ει ρτισσσσσεσοτισσε

σοσσεεεσ σοσΠτσισι . . . . ιι

ΒΒ()ΟΟΧΙΝ.

ῶΈΙὶἔἰ Ισσσσσεσε, ρεστα ει Ισρσσε εσιε σσισ σο

. ρσισιἰε ισ1ρστσιοι·ιε Πτιισσοτσισ σἰσ

18 ισειι·ισ ιιιιω, οι :ισ ισιρσισιοι·σ

ἱρεο 28 άσε εσσεσσσσσιιε ιιρτἰΙἱε τσ

ιιιιωσ, ωσσωρι οι ιρει ω” σοσ

ίἰτσισσι. ........»

. ΒΠ()()ΟΧΙΝΙ.

Ι=ΈιΉι ΒσΒιετι·σσι ισι·ισσι, σοσοι·σσι, τσσσιισσω

«με ΡσΙοιἰἰ σσι·σιε . . . . . »

Β0000ΧΙΜΙ.

ι5τΞ16ιω5 ΑΙρΙιοσεσε ΠειετσΙΙσσ, 'Ι'οΙοϋ, θσΙΙισΞσο,

ε . ΒΜΙσισ ασ. πρι, ει Ρ'σι·ι·σσάσ ρειιι·σ

Πισσσσεισσε ΜΒΜ, σοσίἱτισιιτ . υ

οσσσσΧσνιιι.

151::ιώΠ ΑΙρΙιοσεσε Βοισεισοτσισ, ΠειεισΙΙσσ, Το

ε - Μι στο. τω, ει Ρσι·ι·σσάο τομ ρεστα

εσο Ισσσσσεισσε σοσσσεεισ σιισο ΠΜ,

σοσσι·σιστ. . . . . »

ΒΟΠΟΠΧΗΧ.

94 Έ!. ” ΑΙρΙιοσεσει (ὶσεΙσΙΙσσ, 'Ι'οΙσιι, θσΙΙισιιισ στο.

Εμ” · τα, Βσττἱσισ ισ ριστοσ Βιισστι Πεισ

σἰεσι ισ @Μισο διΜΙιιισ ΙσσσσσειΕισσ

σοσιι€.........»

ΠΠΠΠΟΙ.. _

“κ”, _ ΠσσισσάσσιισσεΙσσοροΜεσσεΙσσ8Τσοσισ

8 κρισιιιΜισ.
ιιισι·σιιιοσισσε σε Ροσιοσο οι ιεισσσσει

  

Έδάδ

'Πω

Ίδοθ

σοισσισσι οσσσεὶοσσ σσισοτὶε σωσε

σεισι, σιοσιιε ΠτεσΙιε ειρρσΙΙστι, ιστσι·

σε νισιεσιισ σοσσοπΙσσιστ σο!. 15%

ΠΠΟΠΟΕΙ.

ΙΜπισσε ρσρει Ν, ΜισσεισΙσισ ΡσΙσσΙο€σσ›,

θτεισσοτσισ ιισρστσιοι·σσι, σι ρωσ

σιεισι σ Ι.σσόι·ιισιω σιιΙινο Ιισσϊτσσ

σΙιισο οι ΙΙσσσι·ιισσο Ισσσσσιε σΜΙ:ισσ

σΒΙσπισι ιιειΙσισ τσετ.ι1σσιτσ ίεισισι.,

σώσε ι·οσειι . . . . . . . » 1597

Ι)ΟΠΟΠΕΙΙ.

ΡειΙοεΠ σσει.σΙΙ:ισι σσρἰτσσσσιιι ίΑσσσσεισ

ρορσΠ σε: ωσσιιιιισσ ακτή ΡσΙοσϋ,

σοι·σσισσσ άσΒιιοτισσε ισίοι·σισ.στ » Σδ98

ΠΟΠΟ(Π..ΙΙΙ.

Ισσσσσεισε Βάσω οι άενοσοσσισ Ιιοπιισσσι

σιιετι·ι Μοσιισσι σοσιισσσόιισϊσσ, πιο·

σσισσσσ τσρσσόστσ σσρισσισει, ισι

ιιισσιιιιισε στ ρι·ΜΙσρισ ΙιοισἰσΞΒιισ

Ροτισενσσσι·ἱε σ! Βοιιἱΐεισἱι ρι·ἱὸσσ1

σοσσσεε:ι, Μέσω Ισι·ρισσιστ . . » 1599

ΠΟΠΟ()ΜΥ.

Ρστσἰνει! @πιεσε ισειιοι· σι ΝισοΙσιιε, Μοι

σσσΠε σσοσσιιισ Ασιισσ ΠΙισε, τεσσ

ρστσιιοσι ισττειτσισ , φωσ ισ βσι·σισιι

οι ισ ισόισσισ ισττἱισσο ιιοεεἰιὶεσσσι,

ισισσόσσισε, ρι·ο σιπρσσΜοσσ ΐσσἰσσσει

όσο ισΗΙισ Ιιστειι·σισ ει ισσσσσει σοσι

σισσἱ πισισο ιισσἱρἰσσι - . . . » ΗΜ

ΠΠΟΠΟΙλ'.

1580

Οτϋε Ισσσσσεσε ισισι· σι Οιιι·οΙσισ Ασ

άσΒιινισσ οι Ρτονισσισσ σιιιτσ!ιιοσσισ

ρτο σώσω σιωσισ, σεισσσι, ριισιὶε

σο Η σ Ισθσιἱε ισ.ι·ισεσσσ μισώ ὶσἰιἱε,

σισισιιΜΙσσι· σοισροσσσισι· . . » 1402

!δ92

σσσοσι.νι.

Εστο!σε Ασσσρεινισσ σι Ρτονισσιιισ σπιτ

σσιο, οι Βσσιτιιι σισε που, ισσι1ει

ισστιτσισ σοσνεσσοσιε οσπι Μισσσσ

σιΙισε ἱσἱισσ, ιισιι οισσἱσ ισ σιισιτσισ

ΒσΙσιε Ασσσσ σοισισσσΠιισσσσει τσ

σσιισσισι........»

'Ιδθδ

ΜΗ

οσσοσι.νΠ.

Βσσσσσιισσε σΙισσισσε σε σοισἱσὶσσε Ιοσι

Βιισστι ΒοσισΙἱ ἱειιισσσει στσΙιισρι

σωρο, Ιοσἰ ἰρεἱσε ΙσισροτσΙἱ σοπιισο,

ρι·σσετεΠοσσισ εοΙνσι·σ σε ΒιιτΕισσε!Ισ

άισιιισι, ω πω» εοΝσσάσισ σ ιάσστιο

σεισιτι σισεάσισ σοσάσιιισσστσι· » ΜΗ

ΜΕΝ

ω”,

κ Μισσάσει

σσσσσιΙιτἱσ.

Ωω.

απ,

96 Μιι·σστιι.

πω,

σ ηιτἱΙἰ.8.

Ηθ$,

θ! ἰσΠἱ.

ιιισει,

θ! ἰιιΙΞἰ.

1263,

θἔ?ι πωσ.

Ι5



(αν (ΠΕΠ1ΝΒΕΧ

1984,

Ή) 1ο11ι1επ11.

19671

15 πιο11.

1970,

111ο 1ι.ιιτειο ροετ

1οετιιτο 1›οατἱ

ΒπτικιΒειο

Αροετο11.

' 1973,

10 ΜΜΕ.

1974,

Η) 1211113111

1974,

19 111ριιππ11.

1974,

19 1οπωιι·11.

1974,

Η πετώ.

19711,

:ι Ιω1.ουμετ1.

Βοοοοτνιιι.

Ν1οο1τιιιε ν1οοοοπιοε , οοετοΙ1οιιι1ε οοετι·1

Βοο11:ιο1:τιιιιυο, ρτοοοορτο ἰοπιιοοεἰο

ροτοετιιτἱε εοοιιι1τυο, τονοοειτ1ε Πάο

11τειτ1Με το 1ιοτ11ἱι1ἰΒιιε οειεττ1ο1ιιετ1οιι1

οοπ11τ1 ν1πτ1111111οι1ε1 ρτοοετ1τ1ε, οτ 1:1

ιιιιοι1ε1 οοιπι11ιιι11 το ρι·1ετ1ικι ροεεοε

ε1οιιο τοετ1τιιτο, 11οι1111ιοε οοοι1οτι1 ω!

ΜοΙ1τ:ιτοω Μπορώ οο111πωρ1 ρωτο

ετοιιάω11 οοπτρο111τ . . . .. σο!. 1418

Π(1(1ΠΟΠΧ.

Ηοιπ1οιιε ππιτο111ο 11ο Βοεοο, οι1ιοτιο1ρειτο

ΗΜ οπο Βιιοττοτ1ο, ο1τ1οπι ρειττοε

οι1111οε, 111188 11:11:ορετ 111 οοετι·1ε οτ

τοιι:11ε ‹1ο Μο111τ11ε, Π:1οο11, 1111τρο111,

Οτιεο111ο11οτιιω,Βιιεε111οιι1, οτο.,τ1οιπιτ» 1416

1)(](Χ)(11.Χ.

Ι.ιιτ1ον1οι1ε 11'τειι1οοτιιτρ τοκ ροοι11ιε οπιποε

οτ ι11ι11οτοε, 111 οποιο 11ιοΜοττπιτ 111

τιι1οπεοε ο11 Η! τρια! Μπι ρτ:ιοΠο1τυπι

τοιυριιε οοπ11111οετιε ποπ οορτοοοι·1οτ

πανω, 11ετ1οι11 ρο11ἱτιιε τοπ11ττ1τ . » 1417

ΠΟ(]()(11.ΧΙ.

Ζ1οιιοοπ11 οτ Βουι·τιο πιο1οτ1ε 11οπ11ροε,

ει11οιι111ιιε οπο ροοτ1ε, ἱωιπορεἱ οστρ

πιιιι11 11ο ευρ11ο1ιιητ » 1418

1)()(1(10ΕΧ11.

θε1το111 ΜΜΜ, Ιτιπι1οιιε1ιιτρ ορο, Ροτ

' 11111111 οοιεττο οτ ν1Πει ι·οοιιροπιτ1ε, ου

τ1οπι 1οιιιιορο1 οοτρπιιιο1 11Βοτει11τοτ

Μπαρτ . » 1491

ΠΟΠΟΠΕΧ11Ι.

Ποτοκ11 ΜΜΜ, ().ιι1:11 11ιιτρο οτ οοετι·ο

ο πιοτ11οιιε Βοροττ1 6ο τοποσ το

οοροτει11ε, οο11οπι 1ιι:1ττι οοπνο11τει

11ιριιοι1ε1 οοιιπ11ιπι1 Προτο11τοτ οοε1ιιι1τ » 1 42δ

υοοοοτΧ1ν.

θε11·οιι11 όοπι1ι11 11ο οτιοττο οτ ΙππΒο οτ

1ιπ1εσ11οτ1οιιο 1101111, 1οιιτ11 1ιιτο, τι Ιο

ρυοοε1ιιπ1 οιιρ1ττιι1οο 1ιινοετ1τ1 11άο11

τετοιο ο111οπ1 1ιιτοιιτ » 1426

οο00οτΧν.

Βι·υρι1τιτοοεοε, ροοττο 1ι11ττε, 1ειριποοε1

οοπ1ιι1ιιιι1 εο ειιτι11ο1ιωτ » 1427

ροο11οτΧν1.

Αι1ι·1:1ρι1ε ρειρο ν ρτιοοω 111τοι· Ποτο1ιιω/

11ιιιτοι·οε το Προ, Ιρι1οοοπτ1ο ν ρ:1ρει

111τοτοοι1ορτο τοοτοιω, οου11τωτιτ οτ

ορρτοΒοτ. . . . . . . οο1.

ΠΟΠΟΟΙ.ΧΉΙ.

1οιιιιοι1εο οοωπιιιι1ο Εω·1ουιι1 Βιιτάο1Ιοιπ

ροτετ1ι1πι ρω τρι1Βιιετ1τισι οπ1οπτ11ο

τοι·ι·1ε οτ ν1111ε τι Ν1οο1τιο τ1ο Γ11εοο

Ε:ινοτι1ειο οοι111το ρτοοιιτ:1τοτοπι οστι

ετ1τυ1τ.........»

οοοοετΧντιι.

Οορεοπτ1οπτ11:ι1ε 1τιτοτ εο 1οιιιιοπεο οσω

ι11ιπ11 οτ Ν1οο1οο Γ11εοο Μνω11ττο

οοιιι1το ευρω· νοικ11τ1οπο οοπιπιι1111

ο111οιπ11ιο1οοάο οτιεττοτυπι οτ ν111ιιι·ιιαι

οιιοτι1πιότι111 11:1ι·τι 11οτοι·π11ιωτοε 1111οε

ο111ετοιιτ1ιιιυ, οοτιιπιάοιο ρτοτ1ιιι11, οτ

εοΙυττοκι1ε πιοόυπι οοωρτοιιι1εωτ11ο

άο11ο1ορόσω το11τιςιιιιοτ . . . »

ροοοοτειιΧ.

Ποωρτοω1εεω·11, τι Μπροστά οοππι1ιιι11 οτ

τι Ν1οοΙειο ΓΙἱεοο Μπορ1ειο οο1111το

ρω ρτοτ1ο οοιετι·οτυπι οτ ν11Ιοτιιιιι

οιιοτιιπιτΜιρ ο1τ1οι11 οοι11ττ1ιιι11 οοι1οιι

όοτυπι οτ πιο11ο οο1ιιτ1οιι1ε ο1ι1ει1οπι

ετοτιιοΜο ο1οοτ1, Μπάρα: ρι·οίοι·ιιπτ »

1)ΟΠΟ(]11ΧΧ .

Νίοο1οιιε Ρ11οοιιε Μνοτιἰοο οοι1ιοε οειετττι,

ν1Ποε οτ 1ιιτ1ετ11ο11οιιοε τι Ροττοοο11οο

δοτιοριιιιι ι1εοι1ο οτ τι δωρο ω! απτο

οκ1ετο11τοε, 1111'18 ειιἱ ἱοριιοτιε1 οσω

πιι1π1, ρτοτἱο ο 00ΠΙΡΙ'01Π1888Γ118 ο1ο

«Με ετατιιτο, νοικ11τ . . . . »

ΠΟΠΟ()1.ΧΧ1.

Τ11οπιιιε τρ:1το111ο ι1ο Ροτιιοπο ροττ1ο

Με εποε ν111τιο οτ 11οπ11οιιι11 ντιπ

Βἱιι1ε 1ορι1οιιο1 οοπιπιπι11 ρτοτ1ο 11

11τοτυπτι ω111οοι11ρρορτοτυω Μπορ

ε1ι1πινοικ11τ . . . . . . . »

ΠΟ(1(1ΠΕΧΧΙΙ. -

Ρ111Ι1ρριιε Π! Ρτοποοπ1π1 τω: ιποι·οοτοτοε

ιιι11νοτο1τοτΞε Ι.οιρροτάουιιπι οτ Τυ

εοω1οτιιω .ω Νοπ1οιιειιπι οοοοάοιιτοε,

εοΙιιτει τω11οιι του ρτοοεοτ1ρτο, εοττοε

τοοτοετριο 88 εοτνοτι1τυω ρτοπι1ττ1τ »

1)ΟΠΟΠΕΧΧ111.

νοικ11τ1ο τι 'Ι'11οιιιο, Πορτ:1τ1ο οτ θρ1ο1ιιο,

Γτο11οτ1ο1 9110011810 πιοτο111οτ11ε Μοι

Ιοοερἱοοο 111118, 1οιιιιο11ε1 οοι11111ω11

1:1οτει, 11ο ρ:1ττ11:ιιε ε1Μ 00Π1ρθ1.θΙ11.11)Π8

1ο 1οιιο1ε οτ 1υτ1εά1οτ1ου1Βιιε ν111:1τι1ιρ

Πνειάσο οτ Βιιεε111οι11ε, ρτοτὶο 1111111

τιιπ1 τ1οοοτρ 1111111ιπι1 1οιιυοπε1ωπ

12198

11711,

1-1 ρονοωρτὶε.

1158

11711,

14 πιονοπτρι·1ε.

1·1δ7

19711,

24 ρονοπ1Βι·1ε.

14δθ

1176,

94 11ονοπιοτ1ε.

14411

1977,

15 1οπικιι·11.

1119

1277,

πιοι1εο 1οΙ›ι·.

14111

1$77τ

111 τ1ρι·111ε.

» 1166

81ο111:1ο τοΒο111, 11111ποροοε, οοτυπηι1ο



01:.ναι
ΦΠ!!!

ροενΜΕΝΤι1κν1ι

ΒθωθΕΧΧΝ.

ΠΕΠ;Η ΜεοΒιιε ΜεΞοτ1εετιιω απο. απ, ρω·

' 1ωεεῇ ωστε” ω! ·ρ1Βιιοω Βιιι·ρεπε1Βιιε

Μορι1ερεευ!ειι1 εοι1εεεεει νε1 εοιιεε- ·

άε1Μει, 1ειριιερε1σω :ι1ΐουᾶἰε0 Πι επ

εκ1ε1εο11 ρωε1ιιά1ε1πω ει11ιμοά1ρίεττε

εε που 1ι11επά1σεε όεεΙειτοτ πω!. 1469

. υεεεεωοιν.

11η"- . Υερι11ιω κι Βιι1ι1οπε ει άο11:1ιι1ε 14εωι:1

5ρονεπώι·ιε. _ _ _ _

ιειπιιερει εοπιιυιιιιι 11ιε1.ε ι1ε ρα21ιΙσπε

εἱΙ›Ε εεωρετεπ1ωπε ἱι1 εεετω, 711171,

1υι·1εκ11ε11ορε ετ 1ιο1111πωυε νωωπ » 1160

1418 Μ 1989- 80111110110$=8 Μιιιεπε1 εοι1ιωιιι11 θιι1όοπ17

' επ όοπι1ιι1ε νειειιι1 Γεεωε, ρω ρι·εϋο

ρω·11υπι εειε1τ1, ν11Ι:ιε ετ 1ιιι·1ετ11ε11οιι1ε

νειιιιιἰ ε1άεπι νεράΜιι·ιιπι . . » 1462

. - εεεεει.ΧΧνιι.

1913141” 'Ι'1ιαπωε, Ρωᾶετἱε1ιρ1ορᾶω ωω·εΜοπ1ε
μ' ι - ΜεΜερἱοειε Β1ἱυε, Μιιιιερε1ε εοιιπωιωἱε

ρω ΜοΙΙ:Μο 1οεο ν:ιεεεΙΙιιε ε111ε11ιιι· » 1465

υεεεειΧΧνιι(

951Ξ118ἐ θι·1.1ε 1118816118 Μπα· 1επιιιειιεε εοπιππωε
Μ- ετ ι11:ιτε1ι1ορεε ΜεΙ:ιερ1ιιεε, ειιάεω

ειιπἰεεΜΙἱτετ εοιπροιιιιρωτ . . » 1466

υ000ΩεΧΧ1Χ.

95121Ξω ΜΜι·εάσε ωω·ε111ο ΜεΙιιερἰω ρω σε ε1

ΐτε1ι·111υε ετ περο11Βιιε ειιἰε ε:ιετωπι

Αι·εοΙεε οσοι 1εττἰ1οτἱο ετ 1ιιι·1εά1

ε1.1ουε, Παω εερνειιτε Μ: ρεεε Μαι

1ι11ει· ἱρεοε ε!. Μπιιεπεε εοιπωιισε,

εοιπωιιπ1 ξε1ι1επι νεω111 . . . » 1489

οεεεειχχκ]

1?'|81_ Τ1ιοιροε ετ Ορεε1ηι1ε, ΓτεᾶετΞεἰ ευερ
ῖ8 πιο". _ _ _ __ _

ι1ει11 ιρει·ε11ιοιιιε Μιι1εεριρειε Μ", ριιειε

φ ευρ11.ιιΜι 1ιηει· 1ρεοε ει 1ερι1επεε εσω

πιιιι1ε 1111111 εκεςι11 νοΙεριεε, νερώ

11οιιεπι ωε1τ1 Αι·οοΙσε ει Μερ11·εάο

ωει·ο1ι10π_ε. ΜεΙεερ1ιω εοι·ιιω ρ:1τωο .

111εωπι ω1111εωπ αόρι·ορω11ηιιε . » 1471

οοεεει.ΧΧΧι.

981ΐζΐω Μερίι·εάιιε. ι1πιτεΜο Με1περ1ι1ε ρω εε,ίω1ι·1Με ε1 περο11Βιιε ει:5ε, ρτε1ϋ '

ρω·1εω εεε1ι·1 Ατόο1σε,11Β:αε·ρεωρε

πι111ε, ει ἱειιιιεπεἰ εο111ωιιιι1 ι·εοερ1εεε

ρω1Πε1ιιι· .. » 147δ

·υεεεει.ΧΧνι. ' · εἴ' ·· 1' ·-τ-'

ρεο001.:οαιι.

'ΓΙιοωειε ωειτο1ι1ο 111εΙπερ1ρα 1111ι·ειε πωσ 1378!_

1111118 ρω Μυρϊι·εσ1ο αιετο111οηε_Μω 14 ω”

ΜερἱΜ «Με μωρο ει ἱωπιιερεἱ οοω

πιυπ1_τεεερΕεεε, ρεπε·ιτι ρεωρε ρω111 4

εειειι·1 ΑτερΙιιε, ρω111ετιιι·, 1ἀεπηιιε

11ε 11εάεω εΒ50ΜΕ 1 00171475

ΒΠΟΠΟΣΧΧΧΙΙΙ.

Τ110ππιε ωρι·ο111οΜε11ιερίπε, ρω σε 111- .. 1778.

Οοπικιάσ οι θρεε1πο ε1α811·ωι·1Με, '›

1:1Μεεεε εοιπιιιιερε ι1ε τ1ιιοΒιιε ·ω11-·-ΐ

Πριιε ει 1118111111 1π·11›ιιε 111:ι·1ε, εοΜΞε

1 ·5ε:. ετ άερω·11ε απο, ετ ρω111 πιο·

π11πε εειετι·1 Ονειάειε, ε1ρ1ιιι·ίιω1 Μο

τιιπ1 εειεΕι·οι·σω, ει11εοΜΕ ρ , ε . » 1474

υεεεεωοοιιν.

Τ11οππιε ιιιω·εΜο Μιι1εωρ1ιω °1οιιυεεεε 19781

σοιιτι11υπε ρω Πρόε τιι11Ιε Μωπίι·εάο

ε1ιιε :ινιωειιΙο :ω εοόε111 εο1ιπ1ε πιο

ι11ἰρε ρι·ε1Η εεε1ι·1 Ατοο1:1ε εΒεοΜτ » 1478

π.

1100001.ΧΧΧν.

Τ11οπιεε ιιιει·εΜο Με1:ιερίπε ρω εε ε1 1978.

Με.ιιίι·ει1ο ιρει·οΜουε ενιιιιειιΙο ειιο

ι1ε 111πΙε τοἱΙ1ε ιι ΜυυερεἱΜιε εἰ1›ἰ 111

ι1εόιιο11ορεω ρω1ϋ εεε1τ1 ΑτεοΙειε

εοΙιι€15 ἰειιιιιειιεε εωτιπωρε ειρεοΜ1 » 1477

υ00εεωιΧΧν·1Σ

Ο1ιιετοΙιεε 1ιιόε1τεε ν.:ιεεε11ιιιιι 1επ11ειιεΞε 1978,

οοιιιωιιιιἱε ρτο111ε1ιιτ . , » 1478

Β()()ξΠ 1101111111 .
χ.. Έ·

' ι. 'ά

Η ο` ' 1 · '› · Η

8οΙυ11ορεε1ρωτάιιω ει 1εριιερε1 εσωιω1 ·

ϊ°:·Με1εερἰιιεε ιιιστο1ι1ορ1Με ίεεωιε ρω Α

εκ1ὶιι8ιιεπι1ο ρι·ε11ο εεε1ι·1 ΑτοοΙειε ερ

Με εοι1επι νεράΜ , » 1478

1978-1270.

.εκ

υεεεειΧΧΧνιιις

Ν1εοΙειιιε Μνωιἱπε εοιρεε, εε τα 1ω1ιιει181 951ξ]'21ω

0οπιπιιιρ1Μ:ερι·εω εο1ιι11οπεπι ρκετϋ '

εεε1.ι·οτιππι ετ ν111ειι·ιιιιι ε1άεπι νερώ

αιωπ1 ΜΙπι1εεε, εοιιίΠε1ιπ, 1άει1ηιιε

ρειι11ιιε ὡεο1νἱ£`ετ11Βεωτ ε; 4 11482

'·

Η ·1.5 1· 1

ρρεεεει.ΧΧΧπί

Μετα 1εριιειιεεε ωιω 4511100101· ΒοειΒάε!ε 18 17%”

Μεεοωειιιω θι·ειρεΜε ι·ερεω 111118) Ρ '

ειι11τιιε, εο1ιι1ε ρωεεετ1ρ1ει Ειπε, 11·- .

Βετο Πι εεε' όοπι11ιιιιτιι ιιεθο11ειικ11 Ξ

11ιοιι1Με εἰ ρτο1.εε1.1ο11Μεπι εορεε

1111111· . . . . ..ε ·»1484

18

97 ισερ1επι1π·.

27 εερ1εωρι·.

Ή εερ1επι11τ.

11 κ1εοειπ11ι·1ε.



ΟΧΙ)! Η
' ΌΧΙ!

1Νυεκ#ε|<

13 11.ιέΠ.

1979,

· 14 1ηεϋ.

11119,

93 ιπιιϋ.

1979,

9 ΜΜΕ.

19'7'θ'

15 ἰιιιιἰἰ.

Με,

εε 1111111.

ΉδΠΟΟΧΟ.1

ΟοκιτεεΙυεωα1ε111ο- Με1:1ερ1ι1ε; Ή1·εόε1·1εϊ '

ηιιο181ίει11·1ι1εεεεΜοε1ε 1ἱ1ἱ1ιὲ, με εε: -

ε1 *Γ1ιο11:11-Μι1τε 5110 με ΙἰΒτἱε άπε

Βιι11-1:1ί111Βιιεέ 111 ' 6εάι1ε11οπεπι Ρτε1ἱἱ

01181Ι'1 Αυεεωε=>εωι εσ1υ11ε, 1επιιεεεε

δΗόοε1ΜποεαιΒεο1ν1ι ετ 111οει1ε1 εο1.

.' -οσεεεχει.

Ποι:1·εάιιε ευ Ορεε1ηι1ε, ΡτΜει·Ξε1 φιστι

άειι:1 ιπετεΒἰοεἱε Με1εερὶιιιιε 11111, νει:

ε1111οιιεκπ εεε1ι·1 ΑτεοΙεε ε 'Ι'11οπιει

εοι·ιιιιι 1'ι·ε1ι·ε ἰεπιιιεεεἰ εοπι1ιιιιιιι1 1:1

ε1επι τε1111εειι1 ε1ςιιε οοι111ι·πιειιτ »

υοοεοΧειι.

Οοιιτειάιιε επιτεΜο ΜεΙεεΡ1πε νεκκ1111ο

πω: εεε11·1 ΑτεοΙειε ο Μετι1τεάο 111111·

ε111οπε ΜεΙεερἰΜ ε1ιιε ρε1τιιο ἱε

ιιιιεεε1 εοπ1111ιιιι11 ίεε1εω εοπ11τωε1 »

ΠΟΠΟΠΧΠΙΙΙ.

Πο1πεάιιε, Βε1εωιιτι1Ξε τμιοιιι1εω ι1ε Μοιι

ωΙ1ο 11Πιιε , Ροτ11οηειιι εἱΜ εο111111

1 489

1490

1491

Βει11επι 111 φ1ετ1ετ1ο Οειιιτι11ο1·ιιω εε- '

ε1τ1 Μεπ11εε111 ἰειιιιειιεἱ εοπιτειιπ11

Ψ8Μ]π/........»

1 υε0οοΧοιν.

Ηιεορυε) 11Ι1ι1ε ειιοπιι1εω Ποιιτει11 Μεεω

τεΙΙἰ, εειιτειιι ρει·1ειιι ε1Μεο1111ι1Βειι1επι

ηιιει·1ετ11 θε116οτιιω εεε1τί Μοπ11εεΜ

ἱευιιεπεἰ εοτιπι1ιιτιί εεό11 . . . »

υα1εοΧον.

()οπτεάπε ι1ε Μοη1εΙάο, ρτοειιτε1οτἱο

ποιπὶπε 'Ι'1ιεειΙε11 ι1ε Μοι11εΙι1ο εεχτω11

Μθδ

ΜθΒ

Π()()()ΠΧΟΙΧ .

νεπά111ο ε Π1ι:Η1Ξε1ωο Βει·Βιιπά1ο, Νε
ωει1εί Δ1›ι1ι·Βετ1·ει:) ἰωιιιετιεἱ εοππ11ωι1

@Με 1ιοερἱτϋ ευ1ιιει1ειπ ευη: απο ετ

ιιειΠΒο1ο Η: Νειι1ειιε1 ν11Ιε σο!.

Μι .

νειιᾶἱ1ἱο :ι θιι1ΙΙ1ε1ιπο, Πεει·1ε1Ι.εείτει1ε111

ςιιοπάειιι ΒΙἰο ετ 11εετεάε, 1εωι1επε1

εοιπιπιπ11 ι1ε ειι1ε ρει·11Βιιε 1186111

Μσε11ε:111:1) . . . . . . . »

Μ!.

νεπά111ο ε ΜεπιπεΙε, Βαφή ειιοκιόωι1

Με, 1εοι1επε1 00ΙΙ1111ι111ἰ εε ευἱε ρω·

11Βιιε εεε1τἰ ετ 1ιιτ1εά1ε1.1οιι1ε Μου

1188Μ.........»

ΜΗ.

νειιό11Ξο :Με θρεεἱπο, Βεἱετειιπ1ὶε 1”τε1τε,

ἱειιιιειιεἱ οοιωιιιιι11 ‹1ε ειιΕε μπ11Βιιε

εεε1ι·1 ε1. 1ιιτ1εά1ε11ου1ε Μου11εε1ϋ »

ΜΙΠ.

νειι6111ο Με Ηοερἱιιε1Ιο, θυἰάετο ε1Μοιι

τειιο θιιἰΙΙὶεΙιιιἰ ειιοπάεω Βο8ει·11 ε1ε

ΩιιεΙἰἰε 111118, ἱειιιιειιεἱ εοι1πι1ιιι:1 ίεεω

:Με εοτυπι ρω·11Βιιε εεε1τ1 ε11υτ1ει11

ε11ο111ε Μοπ1ἰεεΙ11 . . . . . »

ΜΝ.

Υεικ1111ο ει 81νετω:11ο ‹1ε ΩιιεΙ11ε 1:1

πιιει1ε1 εο111ιι1ιιιι1 1'εο1ε (Η: Ρετ11Βιιε

ειιΞε εεε1τ1 ε1 1ιιτ1εά1ε11οπ1ε Μου

11εεΙ11.........»

ΜΥ.

(11πετε!πιε 1Μεκ, ειπε 1ειιιιει1ε1 οοππ

111υπ1 ρεεἰε ε: εωἰεἱ1ἰεε νἱιιουΙο ὶιπιΒὶ

εΧορ1επε,.Ρτο Με οΜἰιιειιιἰο οεΡἱ

1ι1Ιε :ιό Με ε1ε1εω ο1Ι'ετι . . »

1111171. .

Ο1:ετ1ιιε, θιιΕόοι1ίε άε (ΜΜΜ ι1ιιοι1ώπι

1ὶΙΕυε, ρει·1εε ε1Βεε1·θεοάο ε1ί θι111-·

Ιε1π1ο ίι·ε1ι·ίΒιιε, Πι εεε1το ετ 1111111

τἱεἀἰε1ἰοιιε Μοπ11εε111 εοπηρε1ε111εε

1ωπιειιε1· οοπιππιι11 1111611 . . ·. ·1ο

Μ”.Ή

Ο11ετ1ιιε, θιι1άου1ε άσε Μου1:1Ιάο 911011

άεπι ίΠ1ιιε , ρτοευτε1οτ1ο ι1οωἱι1ε

Μεετιιτἰιιἰ ε1ε ΜοπωΙάο ρετ1εε πω:

1η εεε1.ι·ο ε1 Ξιπ1ει11ε11οι1ε Μοιι1ἱ

81.11" οοωρειεπτεε 1ειιιιιε1ιε1 εοωιιιω11

ΉνεικΗ1. . . . . . . . .. »

1606

1607

1509

1Β'Η

Ίὅ1ὅ

'|Β1Β

ΙΜ?

11520

1622

19'79;

Η σε1.οΒΠε.

Με,

1 1 ι1εεειιιΒι·1ε.

1".= 1

·.:!1:1 ω" ·

1919,

Η ᾶεεεωΒτΠε.

Με,

11 ι1εεεπ:Βι·Εε.

19%,

15 άεεεπ1Βι1ε.

1280, ·

19 ίεπιιιι·1ι.

11%·

Με,

18 Με.

1 Ήθ.

8 εερ1εω!›ι·ἰε.

Με,

9δ εερ1ειι11ιι·.

ρετ1ε1111111ετ1ετἰἱ Πεετε1οτιιι1ι εεε1τἱ·›

Μοπι1εΙά1 1:1οιιει1ε1 εοιππιιιιιἰ νεαπΜ »

υεεοοΧονι. .= δ·'

Τ1ιοι:ιεε, θιι1Ι11εΙι111 ι1ε βεε1εΙΜπο ΒΠιιε,

εε ι1011111Π8 εεε1τἰ Μοιι1ἱεεΙ1ἱ, ροτ

1ἱοιιει1ι ε1Μ οοιι11εΒεπτειι1 1η 111010

εεεττο ρω εε ε1 μπε, ε17Αγεετάο

1'τε1τε, 1επι1επε1 εοω1ΜεΕ ΜΜΜ »

·υοοεοΧονυ.”Ϊ'1ἶΉΪ[ε”

νεπά11.1ο ει Ρεττ11ιο ‹1ε Με111:1Μο ε1 ε

Ι.ιιεΙιεΙο εἱιιε ίτε1τε ε:: ε1οιι11τι1ε εε

ε1ι·1 ΜοΜἱεεΜ όε ροι·11ο11ίΒιιε εεε1τ1

εΒιιεάεπι εἱΒἰ εοι11ἱ11€ε111ἱΒυε 11161111

εοπιπιιιο1 ἱιιυιιειιεἱ . . . . . »

ικοα1Χονιιι.

νεπά111ο ε θει·νεε1πο ():1ρτ1εω ρω εεε1

Βοιπι @Η ωιω, Μ; Πε1ν:1Βιιο Γτε1τε,

Ξεοπεπε1 εοπιιωιιιι1 (κ: εοι·ιιφ ρω·11Βιιε

εεε1τ1 Μου11εε111

ΙΒΜ

. 111ω'16θδ

1980,

ῖθ ἱειιτιετἰὶ.

1280,

92 Μιιιιιπ11.

Πω,

99 ὶμιιιμτΞΕ.

που. 12

  



©ΧΧΙ ΠΟΟΜΜΕΝΤΟΒνΜ απο

ωααω

δ!) ιοοοοτἰἱ.

1 980,

98 ῖοΒτοΔτἱἱ.

ΗΒΟ.

13 οκιτω.

Μνιιι.

νοοόΜο οΙ› Οροοἱοο θοἱΒοἰ άο Μοο

Μάο ςοοοόοιο ΠΠο ιΙο ροι·Προε εὶΜ

ἱο οειο1το απ ἱοτἱεἀὶωἱοοε ΜοοιἰεοΙτὶ

οοοτἱο€οοΙἰΒιιε ἰοοοοοεἱ

ίοοΙο

ΜΙΧ.

οοιοιοοοἱ

σο!. ΜΕΝ

θοοττοε 8ρἱοοΙει οορἱιοοεοε οοοιοιιιοἰε

ετ ροροΗ ἱοοοοοεἰε, οἱοεᾶεποοοε οσ

ιοΕοο, Ειπε οποιοι οι Βοοο ίοοάοΙΜ

ἰο αποτο Μοο€οΙιὶἱ ρω ροττε Ήμο

50το111 Βοεειο οοὶάωο ερεοτοοιἱο ωπι

ρω ρωτἰο ΙἰΒωτοτο οωωεω οι ω!

όοτοπο ιΙοἰοηοο Ιοοοοε

ΜΧ.

» 1526

ΒοτΒοοεὶε οι $ο8ἰοε, Μτοι·ΒΕ οοοοάοπο

6ο Ωοο!ὶἰε ΜΗ, ροπἱοοεο Μο οτ

οοειτο, νΗΙο οι ίοοόο ΜοοτοΙ‹Ιἱ ερε

οτοοιοε ρω ρτεΙἱ0 ΙΞΜοτοπο οποιουσ

ΒΒοπο αυτ, εοΙιΙἰ οοἰοε «ο ἀοοοτἰοωοι

ωω. Ιοοοειο, οοιοοιοοἰ ἰοοιιεοεἱ Ωτο

@οι

  

» 1697

ΜΧΙ.

Ωοο!ἰοοιιε άο- 0οοΙΞο όε Μοοτοϊόο Ιἰρτοε ω”

_ _ _ _ ·99 ΜΜΕ.

"Θου "πιο Ιοοοειο οοοεριεεο Μο1οτ

:ιο Ορει·Ιο ΒρἰοοΙο οορἰωοοο ποιο

ιοιιοἱε οτ ρορο!ἱ ἱοοιιοοεἰε, σοὶ νοοιΠτ

νἱΒοεἱποοιο αριοταιοι ροι·Ιοπο επ φοι

τ!ι·1οΒοοτεοοοι οοειτὶ οι ἱιιτἱεὸἰοτἱοοἱε

Μωωιω σο!. ΠΩ!)

ΜΧΙΙ.

(ὶοΙνἰοοε άο ΜοοΜόο ροττἱοοοε 8ΪΜ 1980· .
'7 όροοιοοι·ιε.

ερεοτοοιεο οι οοε€ω οι ίοοάο Μοο

ωοο ρω ρωτἰο ΙἰΙποτοοι άοοεοωτοπο

οοΞοςοοεΞοτο οονοοι σ. εο!άοι·οιο

άοοειο Ιοοιιοο οοοιιοοοἰ ἰοοοοοεί

?θΠάπ . » 165Ι

ΜΧΙΙΙ.

Ορει·Ποοε, ΤτἰοΙιἱ οιιοοάοιο άο ΩοοΙἱἰε ω ἀἔἔἴἑΒΜ

Ποιο, ρω 8θ ω: ἰωττἰροε εοἱο Ρο

εοΙιεΗ, Βοοίτοοοο οτ ΟΒοτἱο, ἱιιτο

οο1οἰο εἰΜ ἱο οοετι·ο ετ ἰοτἱεἀἰοτἱοοε

ΜοοΒο!όί ροτ1ἱοοο€ἱο ρω ρωτἱο Ιἰ- -

ρωτοιο οοοᾶτοΒἱοω εορτοιο, εο!όο

πιω άοοοοι ετ ἀοοοτἰοτοιο οονοπο,

ἰοοοοοεἱ οοιοοιοοἱ ωσει » 1688
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ΠΗΑΒΤΑΒ 8ιιΕονι,ι Χ.

( Ι )

ο ι ιν'

Βοιιιιιιιοοιιισε οι! Μάοώοτοστ Μέτσο ιι.τιω, οοπ.τιιο2ιαίιπο.τ,

ιπισιιισίωτωοσο ίατικοπ.τισπι σοπῇτπιατισ

9δ8, :αν ιισιοιισιειε ισιιι 2 ,

Ε.: ιτροοτιο1|ιο σωσει κι Ιισσιι Τσιπίπω.σσ ισόιιΙστιί. στα. Α. σι!. 1.

Ποτ!. Β. [οι. 1. Ποτ!. Π. [οι. 2.

(σ. τι. ι '

ισ σοσιισο σοι οιοτσι ιιοτοσοσι·ισσ οι οιιοιισοτισε

ιιισιτισ ισσοτιτο σισιτισιιτισ το8οο.

Βοσοτ τοοοιοισ οτσοιιοστσιτσ στ σοσιε οσοτσισ 1ιτιοιισιτι

ειστοε οσο Ριοι:οιτιο ισοιιτιο1 οσοτισσε οοειιοσοτιοτοεσσ

Ρτοιτιστιοτοο ισ οσοοΒοοοσιο τοιισιοι ισισιτσο οσισισσι 6

εοσσι:ο σοι σοσιοειο σοσττοτσσσοσο Ρτοσοσι:ισσι οσιιισοτ

οι: ισιστοτσσι σοσοτιι; σιιισοτειτοε οσοιιιοτ ιστοτσοτι1:σ

πιο Ρο1:ιτιοσο ιιοιιοσιε τιοει:τι ιιιιοστι ιιι1οιιο Ροτ ιισισε

ποσοι ρτοσορ1;ι Ροοιτιειτισ εσσστιιιστιι σοτιοσοτσιιισοσι

ιιιοτσισ σοσιιττσοιπισε οι; σοττοιιοτοισσο οι:στιιιισο σοεττισ

ιιιιοιιιισε οι. ιισιιιισσοτιιισε ισ σισιτειτο ισσσοσει σστισ1.ειο

τοε οι: ΡτοΡτ·ιοι;σιοε ιιιοτσι1ι εοσ ιιι1οιιοτιοε οι. στοσοτιοσ

οι; οισσιο οσο εοσστιιισσι σοσοσοτσιιισοσι ιιιοτσισ τοσοστ

ειιιοσο τιισιο σοι ισοτισιο εστοπιοσιε οσοσιοιοτιτι1; σοι

οσο πιο οκ ροττο Ροιιτιο οι τσιιιτιο σιισοτιοτιστ οσ1σιο

οι. οι; οτιισιιισε οι ιτιιτοι οι απο. σισιτστοισ ισ ιστοοτσισ

οιο σοσιιτττισσισε ρισσισεοσο σοττοι:οτοισσε σιισ οσοι

ιοττισ σισοιε ρι·στιε ροοοσιε ειισιο εισιστοιε οοιοτιο εσ- _

ιιοτιιιισο τιριε τσρισιο τσοιοτιιιισιο Ρισσοιτιοσιιισε ισοτι

τιιισο σοιιιι:σσε Ρισσισιοιισε σοσιε οοσειτσιτισο πιοσστειισσε

σοι·σιε οι. οτισιιιιε σιτισεοσο εσιτσο οι οισσισ οσο (σοι

τι σοι σοιτιιτιστι ροσοσιιι οσο εοσσιισισιισ σοτιεσοισιιιιιοισ

ιιιοτσισ ιοτιοστ Ροττισοτιιιιισο σοι σερισιοσιιιισε ισ ισ

ιοετσισ. Ρι·οσιριοστοσ ιιοιοσο ισιοοισσε στ τισιισο σοκ

ττιστοιιιο οοιτιοσ σὶσοσοτσοσ εσσιτιοικισο ιισσοτισο σοι

οσοιιισοτ τοοιιι τιοεστι τσσοτισ ροτσοοσο ροι·οοσο ισ οοτσιτι

ιιοισιι1σο ροιοετοιιιιο ισοτοιιι σσάοοι οσο ισοισοιοσοτισσισ

τοιιστ σο! ειιιοσειιτι ισιστιοιτι σοι πιοιοετοιοιοσοσι 1οσοτο

οοιισ1:στ. εοτι ιισοστ οσε ροσιιισο οι οσιοι:ο ιιισοτο ιιοσ

σοειτο ισιτιστοοσΡισιι σοσιιτισοτιοσο οπισισσο ιιοτσιτιστσ

οοσιτσειιστιοτιο σοι τιισιιιιοτστιοσο τοισοτσ. οι οσιε ιοιτσι·

ιισὶσε σοειτο οοσιιτττισιιοσιε Ρι·οοορισιτι Ρτο οιιιοσο ισ

Βοσιο ισιτισΒοτο σοι σιοιστο 1.οι1ιρισσοτισ οσιοτ σο σοσι

Ροειι:στσισ εστι ορτισιι ιιιστοε ισιιιοσιοιιιοτο1:οσι ποσοστο

σοειτο οι τσοιιιοιοιοισ Ρτοιιιοιιε ιιοττιιιιιιισε ιιιοτσσιοσο

ιιοτοτιιιισε οι: ρτοιιοτοιιιΒσε. οσοτι στ σοτισο στοιιστστ

ιιιιιοοσ1:ισεοσο σο οιτισιιισο οιισοτσοιστ τσσσιιισο Ριο

Ρτιιο τοιιοτοσιοο οιισιι ποσοι ιττιστο5ειοσο ισοιοσιτἰ

ισοοιισσο.

Πιο)σσισ οοτοιιιεεισιοισισ (πιοτιο8·ταπισια) ι›οι·οσοοι·ιι

οι οιι.οιι:οτιι Μεσοι. 1σιι:οτισο σοσσοιιοτισε ισοεσ το

Βσιτι εσιιοστιΡοι.

Ποιοι τιοσιισοοσιτιτο ιιοιοστιειο ειστοσειι οιισο ισσοι·σσ

σιοτιιο ιιοτσισι 11οσοστ.νΙ1τ ι·οοιιι σοι·ο τιοσιιιι Βο

τοτιοειι·ιι σι.οσο οιιοιισοτιι οσιεισο. ισσ.ιισιοιιο στιιτιο σωστο

Ρσμιο ισ σοι σοσιισο 1οιισιιοι·.

δοοιιατι£ωτ σοτι.ταοτσάιπο.9.

Πιισοτιο ιιοιιιισστιοσε ιτιιτο. σισιτστοισ ιιισσο σοε1;ι·ιε

οσο ιιιιιε οι. ιιιιοιισε οιοσο ιιοτοιιιΒσε στ σσιιο σσοσιισ;ι

ισ τοτσροτο ιιοΒοστσσε ιισοστιοιισ οσο ρο1;σειστοσι σοι·

τισιισιτισιο ισοοιιισσι σσιισιτιοσο οοσοειοτιοτιι οσοιι 1ιοτι

ι

ι.

.. ' Ε.. ὐ:ι'Ξξ'.‹

ιι . ι . .

ι .ο 1' Πο.

σ. ' ι · . σ”.
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Ροτεετ αδειο εεε οαοεατεΘ:ιοτοιοοτιοε τι:: οιιεττ·α ::οο- τι τεοιμεοεο_:ίοΜεο«ϊεωεεω

εοετο:ιιοει:τοατο|ιιεετιι ρξοτεε Ροτεοτθε ιπιιιοε ::ιοι-δ ι

τατε ιιαΒιιετιιοτ;' εττωι εοτιεοετιιιιο το εετιΡΗοπιιΒοε“`

ιοτι::ιε ιιοποιοιιοοε εποε εΡειιατιε; ει οοτατιοε ετατ οιοοε

οοπτι τεετιιιοε ετ Ρτεεεοτεε εταπιτ__οοπο οετεοεοτ τε

τω:: εα::τατοεπιτοπο :Ιοοιι πιοΠαπο το τιιιιιιοι ειε ε::τιοτιε ::οποιοιειεεετ. οαππι ιπιτετ οΐιε(εεεοτι:ιοιτι

ιε:,5επτι ιΡεαιο ε::τ·ιοτιοπιεπτι τιοιειιατιε. ει αιιτεπο οοτατιοε

ετ τεετεε εισεεπιτεε οει ππιοττοι εταοτ τοπιο οετεοεοτ εε

:τοιοτο ιοταΒατ :Ιοο‹ι ιΡεοπτι εετιΡτοιο ταιεοπο πιοο

εεεετ. :ιο Ρτε:ιιιε οετο ο οττα ετατ ::οτιτεπιτιο ιοτετ

οσε ετ ιοτιεοε ιιοοιιπιεε ιπιτετ οοε οσο ιοοται:ατοτ οιΙο

  

Ψ.Με” ιιεοατρεΪ @ο
: .1οοι-ενοετρευο τεεΦιτεί- ει” Διιιιι=ω

τ. ο ο. ,

ειετιτ αιτετ πιοΠοππιο:ιο ετ ιοτετιτιο ειε

ιιι:ιε οττα τοετιτ ιΠε :τοι τεοετ εε :ιοιοτο ιοτετ :μισο

ιΠε τω! ειιι :ιατοτεε Ρετ εοοοι εστι

μοι:: τεπιοετο:ιτ. ε!ετι::ι :ιοι :ιε τειιοε οει Μοτο

εεειεειοτοπο εεεειοπιετο ιιαισειιαοτ ετ ιοιιεετιτι οποιο:

πιοιιοε αιιοε ειετιεοε αε:Ιοιτετετ :ιοοοε:Ιοε ιιιιε1ει·ιοι

οιοετεπιτ. οποπιεε ιιοποιοεε οοεττι Ρεετειιατοτεε οει Βε

τειιεε εοτοπτι :τοι εοΡετ οεετταε τεε τεει:ιετε οοιε

ιιαπιτ ιιαιιεΒαοτ Ροτεετατεππι τεει:ιεο:ιι ειπε οιΙο εετοιτιο

ροΒοο οεε'._-Ρεοβατιοοειιτ :ισ ιζειε τεειριεεεο2Σϊζο α εταιιατ εοεομ:ιοπο οεετταπο : εοοεοετοΐιξιοπο.

- Β · _! ο ι : . ε'. ε

Ιοπι€τιΒιιι;:ια ·οειι:ιει›αιΐ ιέι-ττοειε 'οτ Με εεε· οι

ειοε ιοτεττοεατιοιιε ρατεπιτοπο εοοπιιιο ετ ειπιε πιοτιτια

Ρτ·ιιιοιΡιε ετ σοι εκ ιο:ιε ταιι ιοο:ιο εαττοιαππι εποιττοιιατ

εταΒατ εεεοπιιιοιπι οεεττατο εοοεοετοιιιοεπιο. εετοι'οει

αιιιιοοεε εεειεειειτοιο ετ εετιιι τεθιε ετ εοιοιτιε οεο

:ιειιαπιτ ετ :ιοπιαιιαπιτ τεε ειιαε ρτοΡτιετατιαε ετ οικι

ιετιαε ::οι οοιειιαπιτ ετ εταιιατ εοτοπι οετι:ι.ιτιο ετ :ιο

οατιο ιο:πτα_οεεττατο ::οπιεοετο:ιιοειο. τοαεεατιι οεεττι

εοΡετ οεεττιε τειιοε τεει:ιεπιτεε πιοπι :ιειιεοτ :ιατε το

:τοσο τοιιετοππι τω:: ιο:ιετειιοπι. οεο ειΒετιοατιαπο μια:

οιιοπο :ιατιιππι οεο Ριαοιτιιτπι. οε:: ατι τοατειιιοπιεε. Με

:το οιεεεοποιτεε οε:Ιοε ατι αιι:Ιοεοι ιΠοτοτπι ποιεεοπο.

ιιαβιταπιτεε ιπιτπα ι·ιοιτατεππι ιαπιοε :με :ιε τειοοε ε::

ειεειατοππι οει ιιιποιιια ιιισειιοε αοτ εαττοιεπο ιιαι:ιεΒαοτ

ετ ιοεαε τεε τεοειιαιιτ ο οτε εταοι οεοεεειτατε οοιπιι

απιιιο Ρεοειοοεπο :ιετε οοο ροτετοιιτ οποιο το άεεεοι

εοοοε εαιοοιΡοιοπτιοσο ιιαΕεοαοτ. εια:ι Ρτε:ι.ιετοε τιεοεπο

. α' - .| Η 4 · Ι .ι ατι :Η

ύ ε ο _ οεε· Γ ( ο ) ι

Ρετ22ιοβοιτα α πιοππιιΙΖἰε Τεοάιιτ/ο ίαπιιεπεἱ εριεοορο ,

τα διοτι:: εαί:μιε οι .ποτε οοπιτἰπὁπεπτἰα, μασάει οι εο

ππἰτατα ·ι›ἰἔἰπ£ἰππιἰ£ἰεπιεἱ, ::ο!επάο τπιάατ.

982 , ιοεπιεε ππιοττιο

.___ .

`ωι. ο. οι. ιοο. ο. οι ιοι.

(ο. ο.)

Ρετο άειεοεοτιιιοε εαετοεοο::τε ιαπιοεπιειε εεειεειε "οι

Ρτεεετ :ιοποιοοε τειι:ιοΙτοε εριεεοΡοε οτι οοιιιε ιιο:ιτεα

αοοοε τοταιο ιρεαιο Ρεοειοπιεπο α:ιιπιριεοαοτ. :τοσο ει ο· απο οποτε ετ Με ιο ποια ιροττιοοε. ατοιετοοει·το.::οοι

τε::τοτεε ε::οιεειατοιο ιρεαπο μεοει-οοεοι ιτεειμετε πιο

ιειιαπιτ ειιρετ αιτατι ιρειοε εεειεειε ροοειοιτοι· ετοο.ιιο.το

εαιοποοιαππι ιιαιοειιαπιτ. ::ιετιει οετο :τοι :ιο ι·ειιοε εε

ειεεἰατοοι οει οιιιιιιιι εεεειοοειο ιιαοει1οπιτ 'Μοτο ιρε8111

εεεειοοεπο ΙιοεΙΙοπο ιπιιττειιατιτ ετ Ρεοειοοεο1.·εετιιιεε

ιιαοτ ετ εταιιιιπιτ ιοιπτα οεετταπο ::οπιειιετοάιοεπποιιοε

ι›ιτοπιτεε ιπιιτα οιοιτατεππι ιαοοε Ριαοιτοοι οσο ::οετο

:ιιειιοοτ Μέτριο οσο ταειειιαοτ πιει ιοιτα ::ιοιτατειο.

τεετοτεε εαοετι αιιιιο·οειι ιπιιττειιαπιτ ιιιιεΠοε ετ τιτ

πτια.Βαοτ ει ετειιαπιτ ιιιιπτα οεετταπο εοοεοετιι:ιιοειο.

α:ιοεοεε ιιοτοι:ιεε :τοι οοιοεοοοι ποοταοτοτ ο Ρετ

Βεπιτεπτι Ραεοοαππι οροπ·εεειο ετιτ ιπι ιιοα|ιοοπο:1οε Ριιττε

Βοατ:ιιαιο τε::ετιτιε ιοει οιοοι αοπιο ια::ετε :ιειιεπιτ.

πιο Ρτε:ιιιε οετο οει :ιο αιιιε :Ιοετιοιοοιιε ταιιε Ποτ

εοπιεοετοιιο οτ ιιιε :μι ιπιοεετἱτοε ετατ Ρετ τπ·ι.Ε,πιπιτο

αοοοε οοΠοε εριεεοροε πιε:Ιοε ατοιιιεριεεοροε αοτ

αΒΒαε οει α:ιοοεατοτεε ειοε τε::τοι·εε εεειεειαιτιιτο αοτ

εοιπιεε ιιιιιιοπο Ρτοιιατιοοεπο πιε:Ιοε ΡτοροΒοοπο εκιοιιε

:ιαΙιατ. εε:ι ιΠε :τοι ιπιοεετιτοε ετατ εε :Ιοιοτο ιοι·αιιατ

:Ιοο:ι τεε ιΡεαε Ρετ ττιΒιοτα απιοοε ροεεεεεαε ιιαι$ετετ

ιιαπι:ιοοι οετο οσο ατοριιοε :Ιοαι:ο :ποιοιιεειππι ιιιεε

ιοιεεοππι ετατ :Ιοαο:ιο τοαι·ετιιοοεε ιιιαειτοιο αιι τεοεο

:ιοπο οεπιιειιαοτ.

Οπτιοεε ιαι::ι :τοι ιο Ρετεοοα ::ιετιει εεεειοοετο το

τειιοε οει ΐα:πιιιιιε ε::::ιεειατοοι αε:1οιτεΒαιιτ πιο:: ιΡεε

::ιεπ·ιοοε οε:Ιοε εοιεεοροε ει:ιεπο ιιοποιοι :πιο «οι οιοιιο

Ρετ ::εεειοοεε τεε οει ιαπιιιιιαε τεοει1επιτ :ιιειιοε τοτε

ιιιιοε οιετιει ιιτποιτει· τεοεοαοτ ιο:ιτα οεετταοιι ::οοεοε

οιποτε ετ ιιιιιε ιπι Μια Ροττιοοε. ιοιιαοοεε ::οιπι οποτε ετ

ιιιιιε ιπι τετοια :ιιοιεειοοε. ππιαττιοο ::οπο ωστε ετ ιιιιιε

ιπι :ιοαττα :ιιοιεειοοε. ππια:ιαιιιεττο εοπο οποτε ετ Με

ιο :Ιοιοτα ιιιοιεειοοε. Ρεττο ::οπο οιιοτε ετ ιιιιιε ιο εειπτα

ιιιοιεειοπιε. αο:ιτεα ετ ποαττιοο απο οποτε ετ Με τα

ιοοιι εαοετι ειτι ιο- εεΡτι:οαι ιιοππιιοι::ο απο εισαστε ετ

τιιιιε ιο ο::ταοει. ιοιιαοπιεε οοππι ωστε ετ Με ιπι πιοπια.

ειτπιρεττο εοπο οκοι·ε ετ ιιιιιε ιπι :ιεειπιια. απι:ιι·εα εοπτι

οποτε ετ :Με ιο οο:ιεειππια ιιιοιεειοοε. ποοττιιιο :οπο

οποτε ετ Με ιπι :ιοο:ιεοιππια. :ιοποιοι::ο ετιο!ιαοοεε.

ιετοιαοιε εοπο οποτε ετ Με ιπι τετεια:ιε::ιιοα. ιτεπο

ιιοποιοι::ο εοπτι οιποτε ετ ιιιιιε ιο :ιοαττα:ιεειιοο.ιιιοιε

_ ειοοε. τοαττιοο απο οποτε ετ τιιιιε ιπι :ποιοτα:ιεειιοα

:ιιοιεειοοει οοτειε ::οπο οιποτε ετ Με εοιε. ιοιιατιοεε

τ! ετ αοιειι:ιεττο ετ ατο ιο εεκτα:ιε::ιοια :ιιοιεειοοε. οπο

τετο ετ ιοιιαοοεε ετ ατο ::οπο οιιοτε ετ ιιιιιε ιο εερτιππια

:ιεοιποα.ι αο:ιτεα ετ οποειιιεττο ιιορταοιιο οπια εοπο

οι:οτε ει: ιιιιιε ιιιοτοπο ιο ο::ταοα:ιεειιοα. ειδεοταο:ιο

ετ ιοιιαοο ::οππι ιιι:οτε ετ τιιιιε ιο οοοα:ιε::ιτο:ι. ιοιιαο

οεε ετ ιτεπο ιοιια:ιοεε εοπο ιει·τοαοιε ετ ιιιιιε οι ιιιεεεειιπια.

:ιοι:οιπιι::ο ετ ιοιιαοοεε :ιο αποΡετΒα εοππι ιοποτε ετ ιιιιιε

ιπι οιοεεειτοεοι·ιιοα. ιοιιαοπιεε απο ιιιποτε ετ ίιιιιε ιπι

οιεεειιπιεεεειιο:ια. αο:ιτεα τιιοππιαε εοππι οποτε ετ Με.

ιο οιεεειποατετεια. ατο ετ ιο!ιαοοεε ::οπτι οποτε ετ

τιιιιε οιοεεειππια :Ιοαττα ετ :ποιοτα.ιοπιιοεττο ετ ποαττιοο

ιιιτοοιι εαπιοτι εδώ ιπι οιοεειοια εεπτο ετ εεΡτιποα. ετ

εοι::ι οκοτε ετ ιιιιιε. :ιοτοιπιι::ο ετ ιοιιαπιιιεε οπι:ιτεα ιπι

οιεεειτπια ο::ταιια ροττιοοε απο. :ποτε ετ Με. ετ

.!

~¦ι

το:ιιοειο. ιιοποιοεεοει ιετοιοε οεεττε ::ιοιτατιε :μι :ιο ει οπιοε πιοΒιε ειοε ιιετε:ιε ππιοττοοε ιοετιτ οτιοε αι
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ρσσισσε .τσε ἱστὶεισσσΙσεἰε σεεττε ειισσι.ἰ ι·σισσΒ· @σε

ρετσσστ σε σει:,εσΒ τσεσσισε ει; ρωσετστε εσισεσ @τι

ἰσσσεσεἱε σσσΙεεἱε ει: εριεσσρσ σσεττι σε ιρεσι τσε σετ

μεσα σι σσσστσσι σι€ισσισσιεσεσ ισ Ισσσε στέσσσσε

σιστσσἱσσσε σ·σ.ισσστσ σ εστω. τσ|τιισσσε σσιτισΙσ σε

ει:σ€σσιτισσ ετ ρσσισ Βιστὶσσ ρἰσσ Εισι

Ιστε σσετσΙσι·σ σσιετσΙσ σε· σιισσεσσ εσσ · σι σσΙσΒσ

ισ τσσστώισεσσ σε! ρω ώἰἱε Ισσιε. ἱσωΕ @Με

εώσἱε σσσει:ιε ώὶσστἰε εισεσσε σσισρἰσ ετ ρσεσισε. ε

σεε σετσ σε ὶρέἰε.ιτσΙ:ιιιε σε ριτσα ίσιο σσισσ

σττσεσσσσεε σεισισσ Ισ1:σισε?στισ ισσσεσ. ι1σι. σΞισσστ

ρσιισσεεεσσεσσσ σειρισ σ: ἰσσσ σεισ!ρε σιτε :ἔσω

σ€σε1ια·σσ ειισσιιιε σσσ Ισσε Με; ίσίι·σ- ἰε€σε Με:

Με σισσιετσσεσι-ρετίσισα σεεσρτσεσισρισ σεεισσσ

σσ1σ σισεεεεἰσσσ¦στ ἱσετεεεσ σκιτσ··σσωστ σώσω

φωσ εστσσσσιιισ άστα» ει: μεσω-σει»

σώσω -σετισσ..σσεσισ ρσισσσεσσισσιεσσεισ Μάτσε»

Θεσσ. σιτσισσετ ρσιἰσσιε ,εεε-σώσω Μεσ

σἱε σπιτι σπιτι Μεσσία ΕΙσε εστι: ισράσσαίρσε ρεσ

σώσε Μισο ε! Έιισσσε σώσε εσσ ἱσ·Ισσἰ.Βσσσω σσι·0:ε

ισ σσσστσσσω σε σσσισιτσΙσσ σΙσετεετ ρσεσσ:ιρωρε

σσισσ σώσε. εσσ. ὶτσιρσιεισσ σε ίσ :ρστ!:σεσ εσ·σσειισΙσ

σε αιισρσσσειι·ισσ Αστειεσ ρσσσσσε. σε: στι ·σσετσεσειισ

ι:Ισι σε σοσιισσειισ. σωσει εὶτὶ σι σωστο: 5σισσιτσισσ.

σε! σσΠιι ·σιεσσερσ σε σσσσιρσσετσστσ σι σὶρσ

@σε σε Ι:ισθτισσι. .σσεσΜσε» έσω. Με Με εισαι

ἰεσιε Πσεε σε σσσει·σσσισεΜια τσεσἰετσιιεσι ρεσισσε

σε εσρτσεστίρτσιει·σε σσσσισσ σεσσώσσε σε ἱσἱετεε

εσ. σε! εισ.σ εστι εσσεὶἔισε .εισσετσσι εισσ στισσ σιτε

ισοεσσσε στ.ρετσσστιισσε· ·σ:σισισ τετισσ σιστισι ρεσ

ισσε σισσιειώσσι σε ἰσσειισστσρἱε σεισσσε

σΙισσσε .εισαστε σσ:ιειε ε£ σιτσστσε σωσει-ισ. εσρτσ

εσ..!ιώισσ1σε ει: σΒἱωισσσε ισσετσσ Εισι·ισι.ιισεσρτσ

εασρτσε τσε σε ρσσσισε σσε. ασια σσισ ωσεί εσσ. Με

ι:σσιεσ στ ὶτιἴστσισιιε σώ›ἰε σε! εσωεεεστιβσε σώσω

ρστ σσσισσσεισσσε ισσσσσ εισσσε ·ρσσεἱσσσσισσε σσσε ει σεσστὶσε σσἰσσσσ. ο στ στι:: σισσεεπσσε

ροτσεσπστσ σεσσσσστσ Ερειπιο τσε. σει: σΙἰσσισ·σ σἱεἰ

Ιισσιὶσἱ. σισ εσρετ Ισσσ·ἄσ αιεεω. εσσσσ τσισσσ Ισι

σιωσισιι. ερσσσιτσσε ὶσ σεἐ σσισισε Μαριε ρτσσιὶσσὶ

σισε ὶσσε εσρτσεσισρτσιεπισε· τσσσστστσ ει: σώστε στ

ιώισι·σιτσ. ετ ρεσεἱσσσισ σοσΙσεἰσ σώσε σώσε· σε! εσε

σεεεστσ1σε σεεττιε ρετ σσστσεσεπσσσσ σσσισσἔ·ἰσἱ'ε11·σ.

‹Ισσσ εἰ τσἰσἰτσε ίσσετιτσσε σε σΙσσ εσρστσσε· αρτο

σιισήισσε. τσσσ Ιἰσσσι; σσε σε! εσσσσεσστστσι.ε .σωσσιε

σι εσρτσεσισρτσε τσε ἱσττσἱτε ει: σισ σσΙσστἱσε σετε

ισ σεει:τσ εἱι: ρστσεσιτε. ρσεσ ώστσσι τισεττἰε ιισΙ Β

σε σσεττἱε σι ίσε ει: σοσιισιο εσσσισ εσσΙσεὶε σεεττσ

τσσετιιώστ σσἱσε σει: ρτσρτἰστσε. σσσσ εἰ ρΙσσετ Με

ρετἰσἱσ σσει;τσ ει: Ιισσσ ΠΒεΠσσι εστιρεσσι ισ πιστή

Με σεεττιε σττσσισσι σώσε σσσιτσσετε ἱσσεσιὶε στ

σΙισσ εισιιΙσ σ σώσε σωσω σε! σ τσεσσσε ωΒστε

τισσ σώσε ρω ισιιτιισσσε εσσσΙε σσσΙεεἰε σσεττσ

ιτσσσἱτσσε σσσεστσσσσσσι. Εισαι ρεστστ·ισ σισσεσ

ισστσὶσ ὶσσἱσἱσσε εερσσισι. ισιρετσσισ σσσσσσ σσεττσ

σσΕσ εστω σσσσσσἱσισ ὶσσὶσἰσσε εσετσι ΪσΙἰσἱτσι·.

ΤσΥσσ!ΐσε σρἰεσσρσε ισ Με ΙσισΠσ εσΒεστἱρεἰ.

διεσσσι ισσσισσε σιισσε!ι στ ἰσΒἱι·σσὶ ι·σεσιιι 1εειεε.

Ισιισσσσε ι·ορριτσε. ειισετι·ιρει.

τετἰ εσσσσσιιτ. ι.5σσσι:σσσισισσιε Ισσιιτε σώσε ιιι.Βεσσε οι ~_ .-,· ,ο ;ς πιτ )

Τ00σσάσ &συσκεσ εισοορκε Μπα Μρ2°ασίσ2α,

τοσοι-έσω..Μ ραΜ,σοεσσα ποσα.
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εσερι ;ισσετειισε σοσισο σ08$1°0.σ88σσσησσσε σσσσ

σι10σεσισισ τσεσ8ε;ωστοισ ισσίσεισσσ- ι:εριισιιωσσισισ
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Βεω..-εΜΜΜΒσ-Μ!Μεσ σσσσεσάεάσιστ σσειισσε

τεσσώΐσε ερἱεσσριιε εσσώε ιιισιισσετε εσωισ μας;

σοσ ει: ἰιιτστ στσισσιρει·τσ ει: ἱώισσσσε ετ σιιιτσσο.

σι: εισστσσ ει: τσσσειρετισ ετ Πωσ στιστεσ ει; ωστόσο

στ σσσιἱιιἱσσ στ. ἱώισσσεε ε: ειισρεττσ σε σσστσσ. στ

σιειττἰιισ στ σσπιισισσ σε ἰώισσσεε ἱσι·ισσιιἱ ει; Πωσ

σσισὶσἱσσ. σε .Νατάσσα «Μισο σε ιισιιαισσο σεισ1ιιισ

.Με ισ σε. σώσετε σε ιισσι·ισ -εε.οιιισΕσσιο:σι 11

Ριωκιι0 Μι βϊΒΦΓθΌσ9 Η- ΉσΝιιισσ ει; ἰοσσσσσε ετσι;

τσισισσ ει; ιώιιισσσε σε εισ:σσιρετ8σ εσ-ζ,ιιστρ ἰώιεσσσε σε:

ιισστεσιε ει: σισιτισε πιο. ἰώισσσεε Ισσἱσεττσ σε Μπάσο

σσσιἰσἰσσ εισστσειε ἱώισσσσε ρτστσιαισισε σσε 5σΡΙ°σ

σσσιἱσστὶ Ιισσσσσισε ιισσ σστσ σσειετιε σετεσσεσε Με

σ· σσσιἰσσ τσοσσΠσ ερἰεσσρσ ει; εισ εσσσεεεστσισε τσιε στ

ΙσΒστσιτσ στσιισ σκσώστε σεΒετεισσε τσεστσιστσσι σε

τσε ἰστἰε σσσΙσεἱσ σσετι>ε εσσστὶ τσισσΙἱ ιΙσσ ρετσσετ

σε εώ› τεΘἱσιἱσε στ ρσϊσετστ.σ εσσσι:ι· ερτἰ ἱσσσεσεἱε

σσσΙεεὶε στ σρἰεσορἱσ σεει;τσ ει; ἱρεσ τσε σει; ρσεἱτσ

σ!) ἩΜἱΜ_ ·ΪΠ Ι03188· Η ΕΜ πει

ωφώ-Μ !Μ0ΠΒ σπ118σε 0σ5ΕσΒσεισἱσσ ρσσεἰσ

εισο»ρεσσώΙσ ΈσσΠοσε? 0σει;σσ.ιστε σσετεΠσ

σ0 εσ1σε500·.ΜΒΘεσ εσσσεε σιι€ιισ. Βσεε σετσ σε ιρειε

·τεσσε σε σσυφσΜε:σσε-σωσσ ειι·σιεσεισσ σε σε ρσιι·ι;σ

σΜ.ξάισ0% στι” σε ρισσ σεσσσσεστσ σεσσσ

σι σπιτι ιθΪ 18δρε.-σσσεσσ σεεσρισε σα: Μιισε ισιιι·ιε

Με ε8Μ ω185'σσεευρτσσσισίσσσε. Εισσιισσσε σι

σσεττιε τιστεσισσε σερσισσε ισ Με σσεττει σισσιειστε

σε εσρτσεστἰριισε τσε ω σώσε ορστιτισισσι ίσστιτ στ

σἱσεειε σε! .στριστεε ξι·σσι.σει·σε !ρισσσιτε ρω στ τσε

Ιὶσε ρσσιεισισσε «σε σε ερ ὶρἰσσισ εσισιιισισει·ιισσε.

ρτἱτσσ εστω τεσσετσσε σώσε σε σσσε σισσιο σσσσι

σε εεσσσσσ εστω σε απο σσσσι σε τετσἰσ εστω σε

εσρτἰτσσ σσσσι στ. ἱσσε σι σώσε εεισρετ σισσἰ εστω

εσριἰισσ σισσἰσ τσσσσσισε. σε σἱσσσ σετσ σεΙ Εεεε

εεσ ώισσε τΙσε σσε ισ ἰρεσ ισττε. ρ!ειστσσετἰτσσε σεσσσ

εισ σεσεσσ ιισσι σισσ τεσσετσ σώισσσισε :σει ρετ

σσσισττσσισσσε εισσσσι σσσεσσιεσσσ σσεττσσι Βσσσσι

ρσΠιιισ σσστσ σε σεσετσ εισσιε σι σώσε σεΒεσισε

σώσε τεσσετσ σισσἱ εστω σιτισ σσσε ει. σΙσστσ τσε

σιστώεσι στ ρετ σσσισσσστσσσσ σιτισισσ (Ισεισσσ εεσσ

ΐσστσ σεΒετσσε σώσε σστσ εσεισσσσι. :ισα εσρετἰισ

ρσειισι σσσ σε. ρεσσι:τι σστσ ιστστ εσ ροεσετσστ στ

ει ειιρτσεει·ιρσε ιισσιισσισε σιισιτσσ ίσσετιστ σι Ισ

ε
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=° οι ' ·. ‹ .Με πο. - · ·ειω : σ π.ιιι:-.ι.[:ιιοιι.. ..ιι·ιιιι...·ιισιέ «π. πι· ·.ιιιιιιι·ιπ.

ιι· .π .. έ τ ε' ί( 'πω' Μ Ν· Η 1 ··ι.ι..ιιιι·ι: π.:!..ιιιπ :··.ο:·ιι:ι:::.ἔ . ιι:···: οι πιεση· πιο:

·. .έ ι -, .. .ι Γ.. | _·_·.“ ! -::::ι .ποπ πι στ· μια: .·ιπι.ι ει.:ιιι.·ειι ι···;ι°ι ιιιοι·ιευ πω!

· “ ·- · ·. · Η #· - Ϊ σε: ·έ·ο:.υι·:ι·ι ιι·ιιι·.:ι · ...πι ν··:;.ο .ιπ:ιπ:!ιτι.πειιιι

' .: ' πω;

@Με ΜΙΠΠΠ!ι ·ἰο·.Ϊἑ ι;ι·.1Ρ ειιιιιοποπειιο·ι ο!» ωι-.·ιιι ι μ, 25"γχι Μι:ιι.·"_η:ι οι· · · ε ε ι.. ..ΐ :ιιιιππιδ·Γ

πω. ιιο·ιιιπ!:·ειι :· ιιπρεπειι ειιιοιιπρ ωιιιι οι-!·ι·ιει : πι! ο:.ιι·ιοπ··.ιΞ .·ιιι, _ξι·ι:πη·ι : -..-ι... .. __”,ι."... ΜΒ.:

ΜΜΜ ·ι Σ:'Ι.ι!ιΞ.`ΙΒ'Ι!·'Ι'η ππι.ιιιι:ιι ::·ι·ιπε πω! ιι··.·:.ι·ιἱι _ πρ η;; ..__”."ω

ι τ . .
Μο!ιιιι-οι·.ιιιιιιι!. ί!¦: :.··πιι πεζει; ·:ἰ ι·ιι··υπι ιι.·ι··ιοιιιι υ ιιι.·:.ιιιιιιιι "ΠΠ οι'. - ω; ·· · ...πιο .Η ..| .._......ιι:

«πω- ιπ ιι:..ιι ι ιιο·ιι :·ι·-ιιτι!!πιπ ω. επιιι!ο!!ιεπι ιο πιιιιει: .-ιιο:ι_ι πιο οπ..!ἔ·ιι›ι:ο ι ι· ι Ε· οι, 024 π'
ι ιιιιιι:ιν:ι

· ·.ι··ι: Η π. -..ιΠοποπετ·ιιιιιι·:.ιώτ: :ΜΜΜ ιιιικιιιι·ιιιιι ι·ἔ›.ω·:› · _ι;.:ηη"η Η μιν...: . ω” ω: Η απ· ;; π... Μι.

=·:.πι ι::·πι·ιιιι·ιιι ιι.π·ιι!.2ι: ιι::ι παπά π.!οιι ι.ι::ι.ι····ι ι.·. Ρβιι:Η'ι'.'ι!.' Δ Ο πάν. .· .ῖἶ μ· .κι ωιι_ΡΒ

·-εἔιιιιι·ιιι_ιοειπ.ι·ιιπ .ιο π. Μι ειιιιι·ιεει!ο °ι·ι'! Τ..! .πι-ι : .¦ι:··ιι·; β '' · . ...

-·ι:ιιιοτι ·ιιι -ι·.ιιι€-.4···:ι :· ιιιι!!·ι··ιι ιι·ιε·ι::” ι:ι ἶ·ι!ι ε. τ:: ·. ”··ι -· Ξ. δ.!:ι ί .···ιιι ' . _ιζ·-· _ _ 2 ξ· .π: ι.··-· κ· :ιωι!ιπιπ ιτιιιιι·ιι·ιι ·ι·ι ω.;-· . : ·ι ·ιι.!·.ι ω; _ζ .- _·ι ε, ι. .· · ιι2···. ' ·. ι· . ι : . · ά.

«·πι·ιει -ι τω” π. οι:: 'ι·- ....:ι;! ι;·-..·-··.π .:. - . κ' πω.. ε ·- . ν.

·. πιο: ε: ..ιωτιμιιἰ αυτ: «π. :.··;ι:ιιιιιιιιιιιι · ··ι··ι!!!ιιι ! ·.·ιιι·....ιι ·ι··πι.·: .· ..-ι·ι···.2.ιιι ε . . .Ξ πω..

Φι-ιιιε .. ·ιι:ι.··.ι ·ζ·-τ·ιπ :. πιει: πιο” οι ι Ϊ ο Δ . . : > ' '. ι·:··

· . ( ν ) ι=":·.· κι πεοπε πι εο!!π ι!ε ἔιιπιΒεπἰο ει' παμε πι Ριεε!ιι ει

ι.ιιπι!ει ι!ιο!ιπι· ει παρε πι πιοπιε (μι. ι!ιοιιιιι· -Βπ€ποπἰ

Οοιιιιιοπε ωιἔὐΜὶιιιιὶΖἑεπεἰε ι·οοιε.ε απο .πια οι ιει·ι·ι.ε ει παρε πι ιιιεπειιάοπιπιεει όεεεεπε!ειιιε Ρετ !ιπο!ει

ει |ιοικόπιζόιι.ε εαπειι Ποιιια!ί Οοπιπάο ίαπαεπει ερἰ- πιο παμε ὶιι πιοιιιε απ! ι;!!ειιπι· Ριιεεειο ει παρε

ιισορο παπι. ιπ !ἱιπε ιι.ιιιτι οιιιπιει ει εκ οπιιιι!ιπε ιιιιι·ιι επι εο

· · !ιει·επεπιε πιει επιιι !:ιοοεοιππ!ο πι ιπιειιιι·πιιι. πιώ!!

π. .ε . . - ειπε ιιΡοποεο πιε εδο επι επΡι·ιι εοπτιιι!πε οοιιιεε

π; . 1038ι "! Μιθ"(ω !ώωε!!! πιειειΙπε Με ί!!ιο!ιπε πε! !ιει·ει!!!ιπε πο!ιιε πώ επΡι·ε

ιιοιιιιιπε οοιιι·ιιι!πε εΡἱεεοΡπε πεειτὶεπιιε οπιιιεεοιιε

Ε ε.: προοπιράο οιιιιιεκιίοο πιω! πιο Πειιίι Ταιπίπαισίε ια!ιιιίοι·ίέ 8υοοθ88οΓἰΒυ8 ΡΗ) Μ: ο8Γω ΡΓοπΠ88ιοΠιε ω; ΡΗ, διπ

... η0.ι_Β_[οι_πο_.._ εεεΡιο !ιιππεο!ι!!ι ποιπἱποιἱπε οπιπ!!ιπε Ρ!ιιοιιιιιπ .οι

μι!!! οιπιιειπ ΐοι!ει·ιιιιι εειι Ρι·ε8πιπει πε! ιιο!ιοι!επιπ πε! ει!

Ρ!ιιιιἰεπιπ εποε! οιιιιιιε !ιοπιιιιι!ιπε ει ιεπιιιιι!ιπε επι

πι ἰπἴτιιεετἱΡιἱε ειιειε οπειι·ἰε ει ι·ε!ιπε πιοιιο !ιοι!οιιειπι

Ιπ ιιοπιιπε ι!οιπιπι ἀεὶ ει εο!πιιιοι·ιε ιιοειι·ι ιεεπ επι ι!ε!πεεΡε πι ιιιιιειι !ιο!ιιιιιιπι·ι !!πει·ιπι; πε! οιππι

ει·ιειι εοιιι·ιιοπε ιὅιπιἰιι ἀεὶ ιιπΡετε.ιιοι· ιιπΒπει;πε ιιππο 6 !ιπε ι·ιΡιιιιεππι εποε! !ιοπιιπι!ιπε εεπ ΐειπἰπἰἱιπε ι!επιε

ιιπΡει·ι! ειπε ι!εο ΡτοΡ!ειο ι;!ποι!εειιπο. τετοιο !πι!επ- πι οπιεπ ι!ει!ει·ιιιιι πι ι·ιΡει ι!ε επΡτεεετἱΡιο !οεο οπιιιιιι

ο” Έε!ιι·ιιπι·ιιιε. ιιιι!ιειοπε εεΡιὶιιιιι. πο!›ἱε ι!οπιππε εοπ- ει: εκ οπιπι!ιπε ι:Ιποι! επΡει·ιπε !ειέιιπι· πι ιπιε.<ιι·ιιιπ

ι·ιιι!πε εΡἱεεοΡπε ειιπειε πιππεπειε εεε!εειε εΒο εοπ- ι!!εειιι!πιιι οπού. πιιε!ιι ειιιιιι!ε ιι!πΙπιι Ρει·ι;!πει·ε ι!ε!ιει

ι·ιιι!πε εοιπεε !ὶ!ὶπε πποιιι!ειιπ !ιοπε πιειιιοι·ιε εοπτο.ι!ι εει: σπιτι! ιεπιΡοτε ι!ε οιππιπ εποε! επΡι·ει !εΒιιιιι· πι

ιι:ειιιοπε εοιπεε ιιπἱ Ρι·οιεεο επιιι εκ ιιιιο!οπε πιεπ πιο ει οοιιιειιιι Ρετιιιοπειιιιιπε (μοι ε! ιιιιτιοι!ο επ

!επε πιπει·ε ι·οπιιιιιιι Ρι·εεεπε Ρι·εεεπι:!!ιπε επι Ρι·ο- εΙπιιπι!ο ιεπιΡοι·ε εδο επι επΡι·ιι εοπτει!πε εοιιιεε

πιιιιο ει: 8Ροιιι!εο πιε οπο επι επΡι·ει εοπτει:!πε εοιπεε ιπε!ει1πε πιο ι!!ιπ!ιπε πε! ει·ει!εε ειιπετεπε ποε πο!

πιιιι επιπ ιπειε Με !!!!ε!ιπε πε! !ιει·ει!ι!ιπε πο!ιιε ιΙπι επΡι·ει ι!οιπππε εοπτει!πε εΡἱεεοΡπε πεει;ι·ιεςΙπε οπιπι

επΡι·π ι!οιπππε οοιιι·οι!πε εΡἰεοοΡιιε πεειι·ιεοπε οπιπι- !·ιπε επεεεεεοι·ι!ιπε επι επι ποε ι!ει!ει·ιιιε πε επΡτιι

!ιπε επεεεεεοι·ι!ιπε επι: επι ποε ι!ει!ει·ιιιε πι πιποε!ο εοι·ιΡιιε οπιπι!ιπε φα! επΡι·οοει·ιΡιππι έει: ιιιὅει·ε επι

ππ!!ο ππιοπιιιιι ἱπ ιειιιΡοι·ε ποπ !ιιι!ιεειπιπε !ἰοειιι:ἱππι ειιπε.=ιτε πε! ι·ειποπει·ε Ρι·εεπιπΡεειπιππε Ρετ ποε επι

ιιεε Ροιεειιιιεπι Ρετ ππ!!πιππιε ἱπΒειιἱπιπ τιπ!!ιιιιιοπε ποειι·ιιε επιιιιιιιιιιεει Ρει·εοπιιε πε! οι :ιΡΡιιι·πετιι π!!πιιι

οεειιειοιιειιι ποσο Επι Ροιεει: ειπει·ε ιιεε ειιπεο.ι·ε ιιο- ι!ιιιπιπ επι Βιετπιπ πε! εο!ι!ιει εει·ιΡιππι (Ιποι! εεε επι

ιιι!ιιιιιἱπε οπιιιι!ιπε οποιο ειιειι·ιε. Ρ!ε!›ἰε ει: ειιΡε!!!ε ιιιι!ε !π ιι!πιπι Ριιι·ιεπι !”εειεεετιι επι; ειιιικιεεειιι πε!

εει!ππιπειε εεπ Ριεεπιιοιιι!ιπε ει οπιπι!ιπε ι·ε!ιπε ιπι·ιε ε· ι!ειπεεΡε ι.. ιιιιιειι ιιιιιιιιπιπε ει ε!οι·πει·ιι οι οιπτιι

οποιοι! εμ! πιοπεπειε εεε!εειε ει; ειιτιοιἰ ι·οπιπ!ι «με ιειπΡοτε Μάι! ει εοπιειιιι πε !ιοε οποι! επΡι·ιι !ειὅἰ

εππι Ροειιιιε πι εοπιιιπιπ ππόιπιιπιι!ιεπει πι !οειε ει τω· ποπ Ρει·ιιιιιπεει·ιπιπε ι:ιιιιε 8Ροιιι!εο πιε εδο επι

ίπποι” ιΡειπε ειι.πει:! ι·οπιπ!ι ι!!ειιπι·. Βιιεε πει·ο ιι!ι επΡι·ιι εοπτιιι!πε εοπιεε πιιιι επιπ πιεὶε ί!!!ιε !!!!ει!ιπε

ιΡοιε οιππι!ιπε ι·ε!ιπε εφε πω: πω" :ιτιπει!ιιιιιι ει: πε! !ιετει!!!ιπε Ρι·εειοι·ε πο!ιιε επι! επΡι·ει ι!οπιππε εσπ

-.'.

ω-. .`
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Μάικ ερὶεεοριιειιιεειι·ἰετἱιιε ετιιιιιιΙιεε·εΠοεείεδι·ϋιβει| τι; "Ι · -Ε 4. η

τ:ιιι ιιοε ἀετἰετἱτἰε Ρειιιι ειπε οΡιἰδιδ ιιωιι·εεετω

τΙιιιτιεπι ει; τα Μπιτ: τ:οιιΒι·ιτιιιιιότιιιι Ρτοιιιὶεεὶοιιἱε σει·

ετιιιι ειετ:ετιι εδο τ:οτιι·ετιιιε τ:οιιιεε τα τε ω” τὶἰετιιε

τ!οπιιιιιε εοιιτετιιιε εριεεοΡιιε εκἰιιτἰε Ιτιιιιιεειιι! ιιεειἱ

πιειιτει ιιιιε. ει; πετ: Πωιι Ιἱεετιτ ιιΠο τειιιΡοι·ε ιιοΠε

τιιιοτὶ ιιοιιιἱ εετἰ τιιιοτἰ τι τιιε εεπιεΙ Βιετιιιιι πει αυτή

ετ:τιΡτιιιιι εει: ειιΒ ὶιιεἰιιττιιιτὶιιιιι ἰιιιιιοιεἱιἰιἱτει· τ:τιιιεει·

ειπε ρτοιιιιιτο τ:ιιιιι ετιΡιιιτιειοιιε ειιΒιιιιιτι ιιιειιειιι:ε

Μπιτ: ετιι·τειιι Ρι·οιιιιεειοπιιε οιιιιιἰ τειιιΡοι·ε ιιι εεε πιε

ιιετιι: τοιιοι·ειιι. πινω ωι°ω τ:εειι·ο τ:ιιιιτετε ιτιιιιιε ἱε

!ἱτ:ἱι:ει·.

8ἱἔιιιιιιι Μ. ιιιτιιιιιε ειιΡι·τιετ:ι·ιΡτο εοιιττιάιιε τ:οιττιεε τιιιἱ

Μπιτ: οτιι·τειιι Ρι·οιιιιεειοτιιε ίὶει·ἱ ι·οΒιιιή ετ ειιΡτεετ:ι·ιΡιο

!ειιιιεοΙιἱΙ τιεεεΡι.

διιδτιε Μ. Μ. Μ. ιτιετιἱΒιι8 τοτἱιιιἴο Με τιιιοιιτιτιιτι

Βιιτ:τιιιι. ετ τιτ:ιεΠιεττο τ:ετιι·ιοΙο ει τ:τιει.εΗτιιιο Βιιο φωτι

τἰτιιιι 8τιι·ιΒει·ιιο οιιιιιεε Ιεδε ιιἰιιειιτεε τοιιιειιτι.

διεπει Μ. Μ. Μ. ιιιτιιιιΒιιε 8τιιιτἱιιΙΒ ιιἰοεοοιιιεε σε!

ἰιειιὶἰ εεε εοτεΐι·ετΙι τοετιτι τεετεε.

διεπει Μ. Μ. Μ. ιιιιιιιἰΒιιε ιιιιιιιιιιιιιει ιιι τιιιοιιτιετιι

ἱοιιειιιιιἰε ἱιιτἰειτ ει; ειιιΒει·ιο ιιι τΙιιοιιτιειιτι ειιιιεΠι. ετ

ιι€,3τι τω τΙιιοιιτὶεπι ιοΙιειιιιιε τεετεε τοΒετι.

Αιιεειιιιτι ι·οθειιιε ειιΒεοι·ἱΡεἱ. εδο ειιιιτ:ο πιοι:τιι·ιιιε ει

ιιιτιεκ ετ:ι·ιρτοι· ιιιιιιιε ετιι·τιιιε Ιιοετ ιι·τιτιιτει οοιιιριειιι

οι «ει. σε

.τι ιιΪ.-ἔι':$ "ο Η ; . .Ε : ι δ”.

'Απ' - · ε· . ° ι 'ι ·: Ί

.

. .

Με” ι Η Ν : ..ι ._ τ-·

¦ ιιι ἱ ι η τ Η Η;

' .

ι τι .ι Δ ιι «ἔ · 'λ α. Μ' Ντ: #

ι

'Γι . .· 1 έ· 9·ι.. ι

τ

τ" Ο ε. ι |# Δ

.ι

. - | | ·. .|! | ἱ!

-

ιι ι ] ι Ϊ ι η ρ › ι ι ' Α τ ' '

ι

'

τ 3! .π ι τ -

ι
κ." · Δ ι Η .- ε ι ι ι

.

ιθ..·· . .κ η. τι! . η.. _...` _ι

.. -.::..··ι·

ι ι ι ; ¦ Δ ι

- ι ‹ Δ

Π. τ σ· . . ξ .

ι

υ σ ο

| ο

.
ι ε

.

ι , Η .

! ·.ι . τ

.

ω.. ·

. ή”. 'μ ' .

.

.υ κ.

ι

η ι τ ·η . |

ι^ .

τ ) 1 .' ι.

'
ιι' |ι ..ι ε· , τ τ

Ϊ .- ( νΠ)ΐ
`°ωι|ἑ'.-·ε -τ.-...

Αι.ιιιιιι·ι·υε ε.ε2επΩ.ι ιπτυ·ε·|ιίο, Ορἱιοπἰ.σ πιαι·ε|ιἰοιιἰε

/ίΖΖω, τ:ίιιίσ ίτυιαεπσΣε #9τ:Ια.ι, Ιτιπιιεπεἱαπι σοπ.ιπε8ιο

ιίίπε.ε ετ ρπιετ:ερ2α .ιετνατε ροΙΖίτ:·ε2ατ·.

ι068 , ιιιειιεε ιιιτιιο

δ:: αρτιτρ·αρ|ιο .στιεειιΙί Χι ΜΗ ?'τιιιτίπεπιί.τ ιαΙιτι!τιτιι.

θεά. Α. [Μ. Ι. τι. θεά. Ο. [Μ. θ.

( Η. Π. )

Βτειιε τἰε οοιιειιιετιιτιιιιε τΙιιιιιι:ι ι°ωιτ τἰοιιιιιιιε ειΠιει·

Με ιιιιιτειιιο ιιιιιιε οΡἱιοιιὶε ιτειιιτιιιε ιιιετοιιιοιιιε εε

Επιιειιιτ Ρετ ετιεττιιιιειιιιιιιι Ρετ· Ειτε ιιοιιοε ιιοπιιιιεε

ὁ τΙιιοτιιιιι ιιοιιιιιιει ιιι Ρτὶιιιἱει οβετιιιε Βιιιιε τΙιιοιιτιειιιι

τιετιιΙΒ ει: ιιιιἱΙἱεἰιιιιιε ότι ιιτιΠε τιιιε τιιοιτιιι· τεΒιιι ει τιιειἱ

εεε τιε ειιι·τιιιιειε ειιΡι·τιεοήΡωπι τ:οιιειιετιιτιιιιεπι ετ ρεε

τ:εριιιιιι άε ιιοιιιἱιιἰΒιιε ειιιιτειιε ιιιιιιιε τΙιιοτἰ ιΡεε πιει·

ειιιο Βι·ιιιιτει· οΒεετιιτιι·ε τιεΙιει: ετ τ:τιι·τιιιτιιιι Ρτοι1ιιε

εἱοιιἰε άειιειιι: ΐειτ:ει·ε Ρι·εάιτ:τι ιιιτιι·τ:τιιοιιεε τἰε τ:οιιειιε

τιιτιιιιε ετ ΡτεεεΡτο ἱειιιιειιεὶιιιιι τιιιτιιιτει· ἱιιτὶειι ιτι

ιιιιειιεἰιιιιι Ιειιτιειιιει:ιτ τιιιιιο τιοιιιιιιιτ:ε ιιιετιι·ιιιιτιοιιιε

ιιιἱΙΙεεἰιιιο τιιιιιιτΙιιιι€ε8ιπιο εειιτο ιιιιΡετιιιιι.ε άοιιιιιο

Ιιειιι·ιοο ιιι γι:ειιιτι ειιιιιο Χ ιιιετιειε ιιιτιάιι ιιιτιιτ:ιοιιε

οτ:ττιιιιι. :

ιιι 'ι ' Έιι'..'. · . 'ι.

_,. Μ . .
.

:δ. ο· τ τ .. _.

ι ι ι ι π" ι «ή ι ω· '

Η 1. .

.
.

.ι-.ι: ιιι Αν: τ. :ΜΑΝ . 4 ι . Η χ ι' .. ι'

' ' τ' ) ι. Δ ο το |· ' ι

ι : ·

·. .μ.'·ΕΚιιι .σει ει.. ι! .. ι .- .· · τ ι - ι

η ι Ι τ." ι 1 'ΗΡ ;! . · ' Ι " Ι ' Α ' η

ι .. ι ι .. ο£Ω|ιἱ ι)ι -. Ω ι δ λ ι ι !

ι · ·.ιι .· και; τ. · : . ι· τι

·

.

·· ί ω' α! . μ ,ἔτι Μ!" '.ϋ Π; · -'.9 τ '

. '

ι Ϊ ει" ι # 'Δ·ἱ.:Ξ .| ..” . .' Δ " ' ·

ι ι φ · :τι

τ ι. ¦ Ε .(0 Ι-τ .λ . ι ` 'Σ Β ' Μ

ε Δ ' | ;.1. :Μι ι . ο | Π , Ι.

- ι

ι ι . ¦ :' ιΈ , · ·ι ι τἱ;°

ί τ ' ι' Α Ι ί . ¦¦ 'ι . .

υ ;ἄ ε· ι .' ;. Ϊ¦¦ Δ .| ' , , " ·ρ . 7

. (# Ε' ' Ι. ι.° ) η

'

τ.. ! : ι.''' ' 23.' ·· Ι! ι·

ἱ ; ι

` κι , . .Η .τ .) ι Μη.: .Ύ η ι '
ε

"Η . ε.. 'ι ..ι . ι ο Η - »
Ϊ · .ι

ο Ι. Δ) . · ι ι .. η : ' ' "κ '. '
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Εοπιέπεε επική ΡαΙοάἱ άατέε χῖιἰεἰαεεοι·ἰὐαε οσοιπιιι:ιἰ

Ιατιιιαε ώ ε.:οέ!ίο τ·ουοοαπωσ·.

ΠΙΝ , ιοεοεἰΒοε ποσἰσ, ἰοοἱσ ετ. εερτεοιοι·Ε

Οσιἰ. Α. [Μ. “ο ν.

( Π. Π.)

Αοοσ ἀσποἰοὶοο ὶοοσι·οσοἱσοἰε ωὶΠοεἱοισ (ΠΙ. ἰοἀἰοτὶσ

οι: ν Με ἀστοἱοἰοσ ΧΠΙ οιεοοτο ποσἀἱσ. οι οσετεΠσ

ρσΙοἀὶὶ. οσε ιοοι·ωε σε ΠΒοσ οτ 8οἱ‹ὶσ ρσοοτἱυε οσοο

τειοοι· οοοἰεεο σετ ποεωεάοιο ετ ρἰοτστετο οσιοοοἰε ἰσοοε 6

ρω στΪεοεἰοοο ίστοετσοἱο φωτο ίεοετσιοοε. ρωιοὶττοοτεε

ἀσιοἱοσ Βσωοοισ ιοοεεσ οτ άοοοοσ οισωοἰοοὶ ἔοὶΠο

οσετοΙΙσοἱε ρσΙοἀἰἱ. εΙοσά εἰ άο οετοω ἰοοἱἀεοἱιοοε. οι

οσοεὶιοὶΙἱ σίΤεοεὶσοο. ἰτσ οσοο εἰτ ιοσοοοετυπο. οι οσ

ετοΠο. οεο οι ρε1·εσοσ οοετσἀἰοοτἰ εσεττοιο. σ οσοοοο

ἰοἴω Ιστοοστἀἱστο σιοοὶσ οοετοσ οσοσ οσοσοτ σο οσο

οοιο οσιοοοἱε ἱσοοε. ὶτετο ορο εοι·οοοοε οτε Ιἱετω

στσΠεσ τοο οοτεοε ρτοτσοτσε οσετοοσοσε οσιοἱοο οσ

ιοοοὶε ἱσοοο. ἱτσ φωσ εἰ τοοττοε οοοετἱτ οσοτι·σ τιοο

:με ἰοοσοἰτ οτ ρωιοἱεἱτ εστοσιο ροοσιο ςοἱοτΙοσεἰοτσ

ΙἱΒι·σι·οιο ρσρὶοοεἱοιο οσιοοοἰ ἰσοοο. οοΙ εοσ οοι·τσ

ιοὶεεσ. ετ οσε ωΙΙσοάοε οτ Ισοτοσοοοε τ:-ι·στωε ρσοοι·ἰἱ

οΒΙἱἔοϊοο5 οσε ρω ἱρεσ ρσοεπ·ὶσ οσάοιο ποσάσ ουσ

εσι·Ιὶσοοε ρω ιοοι·ω. οι Ιἰοτἰε ΊοἰοΊοσΒἱοτσ. τοετεε

εὶτοσο άε οο!τσΙ›ἰο. €οἰΙἱὶεΙτοοε εσΙοιε. ωοστώοοε άο ο

οἱεὶοσ. 4

Ποιο ἀἰε ἱσοἱε ντιπ. εκοοοτε ιοσἀἰσ. σοτε ρσι·τσπο

οσεττἱ ρσΙσἀὶ. οσε οἰἀὶΙὶοοτ οοεττοε ροἰοστοε. οε8ὶοε

στρἰοὶ. ΒοἱΙΙἱεΙιοοε ιτε 2οοσω οσοίἱτοιουι· οοοἰεεο σο

ποοωοοετο οτ ρὶετστοιο οοιοοοἰε ὶσοοε. οτ σιοοὶσ οἰοε

ρωοερτσ οτ ίἱἀεΙὶτστοιο σοεει·οστο ὶοι·σεεο ρω στΪοο

εὶσοο ΐσι·οετσι·ὶο τροπο ίεοοι·έιιοιιε. οοττο ρωιοὶττοοιιε

οο.τοΤΛο :το .
λ':- ο : ' τ ρ

ο1¦·'Η ·· ·· -;-.-:

σ ' · °· ο· π. ·.

α οσοοοο οσΜοὶοσ ιουεεσ οτ Δσποἰοσ οισι·οτιἱσιο τ.ρο!!σ

οσετοΠσοἱε ρσΙσ‹ὶἰ οστοὶοο οσιοοοὶε ἱσοοο. (μισά εἰ

άο οετεω τοοι·οοοε άοροετιοοεἰ οι στΪοοεἱσοο τουτο

οτὶσοἱε σΙἱοοὶοε οσετοὶ οεΙ οσετοΠσοἰ οοετσἀἱεοτἱε σ1ἰ

ιΙοοιὶ οσετωιο τΙοοετ εἰτ σ τΙσοσοο ἰοἴω ΙσιοΒστἀἰσοι

οοι σἱἰοοὶοε ιοἱεεἰ οσιοοοὶε ἰσοοο. σουοἰσ οσοο οσεττσ

εἰοτ οτ οσό.σοτ σο οσοοοιο οστοοοὶε ἰσοοε. ὶτειο οσε

τοστ άο ροτοτσ σοεττοε ττο πουεεσ τοσοΙεοστσι·εε σοεττἰ

ρτἰοστὶ ρτσοοὶττὶκοοε εσΙοει·ε ρεοσιο οεοτυπο Μπστοοι

ρσρἰοοεἰοτο οσιοοοἰ ἱσοοο. οσεττἰε οσοο στοοὶοοε

ἰο‹ἰο ρὶΒοσι·ἰ σΒΙἱἔστὶε. εἰ ροετοοτοε σοοι·τοε ρε.τεοτει·

άορι·οοεοεοε στο. οτ οσε σΒοττοε ετ τοΒοοεοο εροισ.

ποσιιο·οοοε στο Βσσρἱισ ποσοτοοστσωε οσοο ρωοιἰττ.ἰ

οιοε άστο ρεοσιο οοοτοιο ΙἰΒοστοο1. εἰ άο οο οοοτἰο

Βοτἱτ οτ ευρω. ετ ορο εοοι·στουε ποσοτεοστσι· ΒοὶΠὶεΙτοἰ

ρωοοττσ ρεοσιο οἱΒὶοτἱ Ιἰοτσοοιο εἰ οσοτἱοΒοοἰτ ἰρεοιο

σττεοάοι·ο οτ ευρω. εσοάεπο ρωοιἰεεἰσοεοι ετ οσο

ΐεεεὶσοοιο τοοει·οοτ ΒοἰΠἱοΙιοοε άο τὶοτἰοσ. ἱσοσοοοε

άο τὶοτὶοσ. Βτὶοὶοε. τΙοσάσοεττοε ρτἱοστοε ετ στο. οτ

οσάοιο :οσοο τοοι·οοτ ιοσοΙοοστστεε οι Ιὶοτἰε αρω

ιΙοσ8ὶοτσ στοεττοε οο οπο:: Βοοστάοε ιτε οοοσοσ. ρω

ἰσοσοοο ετ ΒοἰΠὶεΙιοσ οτε τἰοτὶοσ οτ εσόοιο ιοσάσ σττοε

ποοοσοοε ρω Βάσω ὶο Πρόε Ίοἱοἀοοἰπο.

Ποιο οἱο ἀσιοἱοἰοσ Η ἱοτι~σοτο ἱοοἱσ σοτε ροττσιο

οσετι·ἰ ρσΙσιο. οσε εοὶ!ἰοετ στοει·τοε τεετσ ρω πιο οτ

ίὶΙἰἰε οιοἱε ὶσοσοοε οτ: όσοοοΠσ οτ :δώσω τοεοσ ρω

πιο ετ τοοε τοοὶε. ΒοἱΠἱεΙιοσ οτ οὶοστσ. οτ σοεττἱοοε

ιτε ροοσοσ. σο Μοτο οεοἱεεο ετ "Μοτο σοεοι·οσι·ο ἰο

τσεεο οοοοτοιοοι·. ςΙοοιτ σΒοι·τοε ροἱοστοε οτ στο τοιο

ετστὶ ρω στΪοοεἰσοο ἰσιοιΙὶοτσ. οτ στι ἱἀοτο οσοσοτ οτ

εὶοτ οσετω οσοο τΙοοά εἰ οσε οσοτἱοΒοοἱτ σίτοοοετο

οτ ευρω. οτ οσε ποσοο·οοοε σε ἱστισοοε οσοο ορο

ρὶ€οοτὶοε. οσοετὶτοἰιοοε οσε οισοτοοστσωε ρω στοοι·τσ

τεετσ οτ ΒΙοε τσΙἱ τοσάο. ιΙοσά εἰ σίτοοοοήοτ οΙτοτἱιιε

οτ ευρω. ρωτοὶττἰτοοε εστοετο ροοσιο οοοτυπι Ηρω

τοπο εορετ οσοο οσετι·σ σοιοἰσ οσΙοτσ οτ τισροοττσ.

οτ ορο ροττοε άε ροοσιισ ρωοοττο εστοεω ρεοσιο

‹Ιιισ‹ἰι·σ.ςἱοτσ Μοσωπο ρω οοει·τσ Μοτο ιοσσ. εἰ οσο



ιδ ιδΦΠΑΙΒΜ-4 οι:

  

ειιοΕιο:οτ Βιιιιιο ιιιιιιιο30τιτ18ιοι 1τωΙΙΒΜΡβοΜ·ΐ

ιιιιττιιιιιιε εοιιιοιτοοοιιιιιιι ιιιιι·ιιι·ιιιιι οοιιτιιιιι ρω Βιιιιιοιιο_

Πιεοει οτ Με. οι ἀοιιι‹ιο ιιι οοτιειιιιιιι οτιοιι8οιοτιο οο

οιτιοι·ιιιτ. τοετοε οιιοι·τιιε οι: ιιιιιεεο οιιοι·τιιε ι·οοειιοοτιιο.

τιιιοιιο τιο επτα. οτι οιιιιιιιοτ ίιιιοιιιεοοι·ιιιιι ιιιο οτ ειι

Ροι·ιιιο ιιι εοιιτιιιιιι τοιιοτιιι·.

Ποιο ιιοε ειιιιιιιιιιιιο ιιιοοει. οτ Μ. Ροτι·ιιε οτ Βιιιτιο

Βιιιιιοιοτ Με.. ροττιιο τιοττιει. οτ ‹›ιιοι·τιιε εειοοιιε. οτ ιιοο

ο>οιιο:οοιιι 5οιιιοοτ ιιιοιιοιιε ιιιιιιιιτοι·ιιιο. ι·ειιιιοι·ιιιο οτ

Βι·ιιιςιιι.Βοιιττιο οτ ροΗ:ιτιιε. ιιιιιιι·ιιοιιιιο τοι·ι·οι·ιιιε. 5ειι·ιιιιε

‹ιο οποιο ι·οτοι‹ιιιε οτ πιο οοιιιιτοιιιιιτ ιιοτιιοεο επι

ιιιοι·οοιιοιιι οτ ριοτιιτοιιι οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο οτ οιιιιιιο οιιιε

ιιι·οοοιιτο οιιοοι·ιιοι·ο ιιιι·οοεο Ρι·ο οιΪοιιειοιιο τοι·οετοι·ιο

φωτο τοοιιιιιιο. Ρι·οιιιιττοιιτοο ιιοιιιιιιιε ρι·οτιιοτιε οειετοι

ιοιιιο. τιιιοτι οι ‹ιο οοτοι·ο ροτοιιτοι· ιιιοι·ιιιιιιε οορι·οιιοιιει

ιιι οτιοτιειοιιο ειιιοιιιιιε οιιετι·ι πιο! οοετοΠοιιι οιιετοιιιοιιτιο

ιιιι‹ιιιοτι οιιεττιιιιι "και ειτ ο Πειοοιιο ιιιιι·τι ιοιιιιιιιι·

τιιιιιιι. οιιιιιιο ιιοετι·ιι ι1οιιτι οιιιτ οτ οιιτιιιιιτ οτι ιιιιτιιιιιιιι

οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο. οτ ιιι·οιπιιιε Μοτο Ρι·οιιιιειτ οιιο‹ι ειιο.

ιτοιιι ιιοε ι·οοιοι·ιιιε ‹ιο Ροιιοι·ιο. Ροτι·ιιο ιιοιιιιε ιι€ο πιο

τιιιο οιιιιΒιιιιιιιο ιιοετι·ει ιιοιιιι Ρι·ο ροτι·ο οτ Βιιιτιοτιο

Βιιιιιέ:ι οτ ιιιιιε ειιιε τοιι ιιιοτιο. ιιιιοτι οι ιιιτοι·ιιιε άο

ρι·οιιοιιει τιιοι·ιιιτ οτ 5ιιρι°ιι οσε τιειιιιιιιιιε ροιιιιιιι ΟΟΟΟ

ιιιιικιι·ιιιιι ιιοι›ιοιιειιιιτι οοιιιιιιιι ιιιιιιιο πο! ειιο οοι·το

ιιιιοεο. ιτιι (μαι Ροτι·ιιε ιιοιιιιε τοιιοοτιιι· ιιι ΟΟ ιιιιι·ιε.

οτ ι·οοιοι·ιιτε οτ ιιιιιοιιιε ιιι ΟΟ.

Ιτοιιι ιιοε τοΒιοι·ιιιε τιο ροιιοι·ιιο οδο ιιιιιτιιιε. ιιοιιιι15

Ροι·οιτιι οιιιιτιοιιιιιε ιιοετιιι ιιοιιο οοιιιιιιιι ιοιιιιο. ουσ

ιιοτυο τιιιιιο. οτ οιιοι·το εειοοοιιιοιιοο οτ ιιιιιε ειιιε ιτα

του” ιτο ιιιιοτι ι·οοιοι·ιιιε ιιι Ο ιιιιι·ιε Ρι·ο ροτι·ο τιιιιιιι.

οτ οιιοττο εοοοο ιιι Ο ιιιιι·ιε ιιι·ο ειιιιι·ιιτιιοτιο επεισο

ιιιιιιιο. οτ ιιιιιτιιιε ιιι ιιιιι·ιε οιιιιιοιιιιι5ιιιτο ρω Ροτι·ο

Ποιοι οτ ιι·ειτι·ο. ιιι οιιιιιοιιοι.ιιιιτει ειιιοιι Βοιιοπιιιτιο οτ

ιιι οιιιιιοιιοδιιιτο Ρι·ο Ροτι·ο τιΒιι:ι οτ ιι·ιιτι·ο. οτ οδο

ι·ιιιιιιιτιιιε πιο οοι·ιιιιιι οιιιιιιο πιω ιιι ιιιιτιο οοιιτιιιιι Ρι·ο

ιιιιιι·τιιοιο τοι·ι·οι·ιο. οτ ιιι τοπιο οιιιιιιιιιοΒιιιτ.ο οπο Βοιιτιο

οτ Ροιοτο. οτ ο8ο ιιιιιιιιι·οιιιιε ίοι·ι·ιιτιο ιιι τοτιθ.οι1ι ιιτο

οιειιοιιι. ιιοτιιιιι οετ ιιοο ειιο ιιοιιοι·ιε οοοιιιιτιο οκοιιιιτο

οιιδιιετο ιιι άοιιιο οιιοι·τι εοοιιοτι. τοετοε ιιοιιιοοιοιιε πιο

Θεώ. Βιιι.ιιιοιιιιιιε ιιο ιιιοιιιιιοιιο. τοιιιιιιτιιιε ΒιιοΡιοι.

Ποιο ειιο ειιιιι:ιειτι Χ. οκοιιιιτο 5ορτοι11Βι·ι ουτε ιιοττειιιι

οοετι·ι ρωοοιτ. ιιιιοιιο το εριιτο οιιιι€οιιιτ ειιο οοιιιιιιιι

ιιιτιιιο ιιι ΟΟ τοι-τε ροΡιοτιειιιιιο οπο Βιιιιτιιιιτο τιιεοο οτ

ειιο. οοάοπι πιοτιο οτ 5ΠΡτ'8. ‹ιο οπο. τοετοε οιοιιιιιιιιιο.

οτ ιιιιοοιιιιιιο ιιο τιιιιοεο.

Ποιο Δω άοοιιιιιοο ντιπ οκοιιιιτο εοΡτοιιιιιι·ο ειιιτο

οι·οιιιοτοιιι Ροι·τοιιι τιιιοιιιιε ιιο ριιιιοιτο ιιιιιιιιοιιοιιιτ τει

τοιιιιιιιι οι τιιιο8 ιιι @το ΧΟ οοτιοιιι ιιιοτιο ιιτ οποιοι.

τοετοο οοιιι·ιιιιιιο ιοιιοειιιιιιιο. οιιιιιι·οιιιιε. οοοιοιιι ιιιο οτ

ιοοο. οιιι·ιοιιε «ιο ροι·ι·ο ιιοιιο. ιτιοιιι οοιιτοοοιιε οετ. οτ

Μοτο ιιι·οιιιιειτ. ‹ιιιοτι πιο ιιο ίιιοτο ιοτοετοι·ιο. οτ οο

τιοαι οτι-τω ‹ιο ριιιιιικο. ιιιιιιι·οιιοιιε τιο οοετιι. Βιιι‹ιο

ειιιιοΒιιιιο οιιιιο;ιιτιιιιτ ιιι ιιιιι·ι5. Ο. Ρι·ο οο. ιτει οιιοτι

οιιιιιιιοτ Ρι·οροι·οιοιιοιιτοι· τοτιο:ιτιιι·. ιτοιιι άιο ιιοιιιιιιιοο.

Π. οιοιιιιτο εορτοιιιιιι·ι ιιι Ροι·τει ι:ιτικιιοτι οιιετι·ι. εειι·ιιιιο

‹ιο ιιιοιιι·ο. οτ πιιιιοτιιε ιτιοιιι Μοτο ειιιιτ οτ το ιι:ιοιιι

ιιοιιιοεο οιιο‹ι ιιιιι ειιροι·ιιιε :ιο ιιιοτο ίοτοετοι·ιο. οτ

οοτιοιιτι ιιιοιιο ιιιιιοι·τιιε πιο ιιιοιιι·ο. οιιτιοιιο (ιο ιιοιιιιιιο.

τιιιιιοι·ιτ.ίιμμιιιΒοττοοοοι·ο,,τιτ.μειιιιι·ο. Με @Μο «ιο ο οτω88°ω το Ι;ΗΜΦωωτιτοι Φωτοιοοιάτιο οΙοτ-.

τί

Βοιιιιο. οτιοι·τιιιιιιιο ·ιι1-4ιιιιτιοςηιοοιι;ιδιοτο Ρι€0 ωτΙθω

ονΜΜΜφύΒΜο @τοι .οοϋ!ιοτοτυο- τιο-ιιιοικιιιουο._ _ _

ΒΒΒΡἰἔΟοιΒἴ.ἔἔΨιΒΝἀΒδ ειιο οικω

Οοο ιιιιιτι·ιιιιοιιε ι·οοιιιιε οιιιο-_ιιοτοι·ιμο ιιιιιιο οιιι·ιιιιιι

ι·οΒιιτιιε 8οι·ιρει.

Φο; _ _.

Βιι.οοιιιυε Ι|ιοι·αιοΙουι οτ ΙΜοαο- Για οοο!οΜοΒοαΗ

Ζαιιι·οπτιέ οτ Ο'οιππωπι Ϊιιιιιαιο ποιιιιιιΙΙα ιιι Ι|ιοι·ιΔ.πι

Ζουμ Ιορρο, Οσιο.πιι·οιι, Διοτι· ο: Μοοοπ άοιπι2.

'Η _ Ι

ΗΜ

Β.: αιι£οοταρ|ι‹› Πσ:οίι Ή:ιιιι·ιιιοιι.ο.σ ω!ιιι!ατιι. απ. Αρι. Π. ν. τι τ!.

Οοιἰ. ο.ωειο. (Η. Πτι

Εφ ιιοιτιιιιιιιιε :οι ιιιτιοο οτ ιιιοι·ιιετιιοιιι :ιο άοΐοιι

απ· ειιιιοτιοειιιιι εοΡοιοιιι·ι τιοιιιιιιι _ιιοετι·ι ιοειιιι οιιι·ιειιι

ιιιτοιιτιο ττειιιο ιοιιιιοιιοι οοοιοειο ιιοιιτι ι:ιιιι·οιιτιι Ριο

τοοιπι ιιιιοιιι ιιι οιιιιτοτο εειιιοτει ιιιοι·ιι$οιοιιι οτ ιοΡοτι

τύποι ιιιιιτο ιδι·ιιτιιιτοιιι ιιοιιιιιτειτοτο τοιιι πιω οποιο

ιειιιιιοιιειιιιιι. οτ τοι·οιιιιιι ροι·τοιιι οιιιιτοτιο ακουω ιτι

τοι·ιιιο οιιιιι τοπιο ιιιιι·το ιιιιιιε τοι·ι·ο ιιοοιιοοιιο τιιετοιι

ιιιτιιι· ιοιιΒιι οπο οτ ιιιιιιιιι οοεειιοιιι ιιι οιιτιοιιι :το ιιι

οιιιιτειτο οοειιτιο ειιιιιιιτοτ. οτ τοι·οι:ιιιι μιι·τοιιι οιιιιτειτιε _

οοιιιιι·οιι οιιιτι τοι·οιο τουτο ι·οτιτιιτιιε ροι·τιιε οτ οιιιιτοτ,ιε '

οτ ιιιιιιε τουτο ιιαΙιιοοιιο τιιοτοτιάιτιιι· Ιοιιοιιι ιιτιο. πιο

τοι·οοιιτοε ιιιοοιιιοιοε οοιιιιιιιιιιι ι·οτιοιιοιιι οτιεοιιιιιιι ιιι

ιιιιοοιιοοιιο οποσ. οτ τοι·τιειιιι Ροι·τοπι ιιιιιιιοοιιιιιεοιιο

οιιιιτοτιε οικω τιοο ιιιιιοιιιτο οιιιιιιιο ιειιιιιοιιειιιιιι φωτ

οιιιι€ιιιτο ιιοι ριιιι·ιιιιοι·ιιιιι οιιιιι τοι·οιο Ριιττο ι·οτιάιτιιε

οι τοπιο ιιιιιι·ιιιιι οιιιιτοτιιιιι ιιοοιιοοιιο ειιετοιιιιιτιιι· Ιοιιιέο

υπο οτ οοεοιο ιιιιιιιιι ιιι ιιιιιιοιιιιοιιο φαι ιιιοιιιιιι οιο

Βοι·ιιιτ οιιοοιιτιο ιιιιοΒιι5. οτ τοι·τιιιιιι Ρειττοιιι οιιιιτοτιο

ιιοιιχιοιιιο οιιι1ι του” οιιοοιιιιιιε ιιιοιιοτιιιιιο ορο οιο

Βοι·ιιιτ οι οιιιιι οιιιιιιιο ιοιιιιοιιειιιιιι οιιφιιοιιιοτο. οτ ιιοιιιο

ιοιιιιοιιοιιιιιε ιιιι·ο τρια ιιοο οδο ιιοο :ιιιοιιιε ι·ιοιιιο ιιιοο

οοιιειιιο ειιιιοι·οτ ιιοιιιε ιιιτοιιι ιιιιτ ιιιοιιιιιτιιιτι ιιοι οτι

Ρτιοιιοιιι τιιοιοτ ειιο οιιοιιιιι τιο ιιοετι·ο. οτ οι τοι·το οσο

τιΒοτιτ πιο πο! οιιου.οιιι ιιιοοτιιιιι ιιοπιιιιιιιιι ιιι Με

τιοοιάοι·ο ιιιιι·ει τιι.<έιιιτει ιιιοι·ιιιιι 5Ρειοιιιιιι ο ιιοοτι·ο ιο

Βιιτο Ρι·οιιιοιιιτιιο ιιιιιιει Ρι·οροάιοιιτο ιοοκοιιοοιιιιι οοιιετι

ιιοΙοιε 8οτιοτιιοοι·ο τιοιι ι·οιιιιιιιιι. οοπιιιιοι·οιιιιιι ιιιιιιιιιτι

τιιιιιιτιο ιιι τοτε τοσοι €ΙΠΒΙΙΙ ιιιιιιοο ιιοι :ιτιοιιιι·οι·ο ροτοι·ο

ιιοιιιε ιιοτιιιο εοΒοιιοτιεοε ιιοειιιο ιιοιοιιεοε ιιοοιιιο οψι

5211100888. ιιοο τιοιιιιιε οοιιτιιιιτι ιιιοοιιι Με ίιοριο. οτ

οι τοι·το οιιοιιιο ιιοετι·οι·ιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι τω! ιετοι·ιιιιι ειι

ρι·οοιοτοι·ιιιιι ιιιιιοιιιιιοιιο ροτοετΔε ιιοετι·ιιι οιιτοικιιτιιι·

ιιοι τιιιιιτοοιτιιι· ιιιοι·τιιιιο τιιοι·ιτ ρτοι.ιτ οιοιιιιιιιοι·ιτ ι·οο

εποε οοιιοοιιιιτιι. οι ειιιτοιιι Ρι·οοοοιιιιοιιτο οιιαιιιο το

ετοιιτιοιιτο άοοιοοι·ιτ εοοιι επι ιιιοτοιιτοι· ιιο οπο :ιιι ειι

ιοτειιιι. οιιιιτιοπο εοοιιι·ιτοτοιιι οιιιοιιιιιφιο ‹ιο‹ιοι·ο τοι·ι·αιιι

ιιιοοιιι τιιοοι·ο ιιοιιιει ιιιοιοιιι. οι απο ιιιιοιιιι οιιιοει ιιο8ττο

οιιιοι·ιιιιι άοι οποιοι ιιι Ριιι·τιιιιιε ιιιοιε τοιιιοιιεοι·ιτ. αισιο

Ψιτο τιορι·οιιοιιοιιιιτ ειιο ποπ τιιιτοι·ιιιιι.

οιιιιιιιιιιοι·ιιιιτ ειιο οοιιιιιιιι ιιιιιιιο ιιι τοι-τι ρπριοιι8ιΒιιε Ο. ΪΪοο πιο τιιιιιιτιει. Νεο τιο ετιιιοτο ιιιιι›ιιοιιιιι. τιοι·ιιοειιιο
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άπιιιιει·. ιδιιιιει·ιπε ιιιιιιώπισιι ιι·ει:ιει·ισπε πε επιίισΙιει- α π ιε πειι:ιιι ιιιιππο ιποιππιωιιι·ειιισιιιιι επιπιοι·εε πι:

ρεεειπ6°πισωσωειωΒεπΜεπε 4ιε·ιι.πι·ι~ετ- ιιππιπ. που

πιω. ·ιιππιεε-·ι πιιιιιπει·πιιιι· ιιιππειιοιιιπε με ··ι·επε

ει.11τιο π. εεωωιεπι ·ιισιπιπι παπι πιεσε ειιιιφι·ι

ιιιἰΒεεἱπιο σειιιεειιπσ· ππιιιιιιι. 2ιωβρωΜαΐωι“Θα

‹ έ Μ

κι' π | Δ Ε ·. . _ "':

Δ 'Μιμ

·-ιιΪ

ι·. Ο

Βιιι.επιιιυε κατ, Ιαπωπείαιιι εεε, ἰἰιει·ο.ιοΙἰιισἰιαιιο

ιιιιάεριοι, πεπιειι2Ιά ΜΜΜ ι·ειιιαιιει·αιἰοιιἰ.ι

έπαψε ω-έιωιω ·ϊιιιρει~ἱ0 Με.

.ο ωι. 'Η Μι” ' η - -: "'

ι ' ε* Δ -

· . “%', ιιιι·ΐιιπιΜ88·ιωι·

π',

ι

ιιι .·:ι ; σε

ί - θεά. Α. [οι. Π. ν. θεοί. εφε. Ήδ..υ.

.'ἰ. .. 9 ο ( Π. Β-)

ι) 'γ'

Αιιιιο επ ιπσει·πειιοπε ιιοπιιιιι Μαι εεΡιππο ιω

Ιειιιάειε ιιιιιιι· Ρι·εειάεπιε ιιιει·εεοΠπιιι:επε εσειεειε πο

πιιιιε Διιιιωε μειι·ιπτσιιπ τειπιππιε ιιειάπιιι6 πιιιιιιιιι

ω. ειπιιιιιειιι πιο". Ρετ πωπω εει·ποι·πιπ ειιοι·ππι

πιιιπεπειπιπ επο πιστιοεο 8ερπιει·ο ιΙπἱ πι [Μαιο εκει·

σιιπ Β·επεοιππι πεπιεπιεε πιιιιιιιει· Ρι·εΐπει·πιιι πι εά

επιιιιι:ισιιε ιιιει·πειιΙειπ επιπισιιιε ει ιιιοάισεε εε τοι·

ισ8ε. επιιππι1Υ·ππιεπι ειι·ι.3ι!ιεΠππι πει· ει: εερει·πιιι.

εεεειιι!επι πει·ο ει πεεπι· Πιετοεοιιιιιἰιεπο ιιιιρει·ιο

ειι€ιιιιει·πιιι. -ιιι.ιιε ιθιιπι· ιππι Βιοτιοεε Βεπιι Βπιππιππε

τει πιπισιιεειιππε παπι; πι ιιιει·πεειεπι πισπιπ πιιπιπ

ρεερειι.ισ Πω' Ροεειάειιππιπ ἱιι ιοΡΡε επιειπ πιιππι. σ:

ιει·ιιππι··-πεπο ρειι·ιειπ ιιππ σεεει·εε ει ειεεπι· επειιι

ιιιιιισιτ --:"ι

-ιιιπιι Η πιι.ποπι ·

. ιιι:ιιιιιιι·ι ·ιιιιι.-._ .

·ι.·ιιιιι πω; . :ι..:ἰ.ι - κι( Χ )

ε ΒιιΉ|'.Π . ° . τηΠέ· ιι'<πιιιαειισειι Βα!άαίιιο ·ἰ?ιει·ωοΙἰιιιἰ£αιιο ι·ε8·έ

πει, Με α]ΐιιίειιτ ε2 ορειπ ροΙΖΞσειι2αι·.

Ξιι°011 Μ· κι μ Μι .

ι πα σει :ι επι: ·

ι 106Πι. ' ιι :ι 'Ωωμπι. 7-ιιι ΚιΗ ' π :σω..ι.χοι.ιι.ι.σω.ειοι.ειιο.

·· ι ·· - ς·ιι.ιι.ι

::ι··ι Ξι - ΑΜ

Ρειειιιι πιιιπειισο- @Η ιει·ι·ιιτπιπι πιιοπιιιιπ ιιοε ιε

πιιειιεἰπι1ι σοπεπιεε ιπι·επιππε πει Ιιειάπιιιο πιει εε

άειεπσοτι ιώπιισιιε σεπσιε ιει·ιισειειιι (με ιιεςπε ιιοε

πει: αιισιπιειιιοπισ ποειι·ο σοιιειΙιο επίετει ιἱΙιἰ πἰιεπι

επι ιπειιι!ιι·ππι επι σεΡι ιεισιει. πει ειιππιά πε ιιοιιοι·ε

τειδπι φαι ποοιιο ιιειειεε πειιεσι:Ιππει·ε Ροιει·ιε πι πιε

τιιιπιιατεΒιοιιΒιιιε ε σιπιιπι:ε εγάοιιιιε πειιπειιπο πει·επε

οι·ιεπτειεε·ειι ιπει·ιιιιιπιπε ριεεπεάι!ειπΒιιπι·. ει ει εποε

ειιιιιιι ιιιιφε Μαιο πι Ι›ι·ει!ἰειἰε τεθιοιιιιιπε τεθιιππι

τω πειιηιενε ιειπριππειιιι επι εε ιεπιιιοτε ιο Ρετ

ιἱΒιιε ειπε ε: ποειπιεπιιιετιπι ι:οπιι·π οπιπειι πιοι·ιιιιεε

°'Λ!Ημ Π(Ηξ1ΙΒΠι:.Π ι2

(ι) Βιιιιι·ι.π εποε ει·ιιπιδιοι·ι σιιιιι·ασιστε , ει ιιιιι·ιιιιι ιιιι·ιιιιιειιιο ι·πιιεο,

ρωπω πιιςτο'.ιιειιϊμπ ιεπιιπι·.

ι;° 'ι ι.ιιιιί-2 °

πειεπεοι·εε πω ιιοπιιι~εεπεπΕιππι.^ει Μπιτ: εεπάεπι

ιεωεωιω-εεεωω σπιεπιπεπε'άεπει·ιε “ ' ' Μ'

ΠΕΜι μΙΒΜ..··ηλ ιΩΡ,_ δΜΜ ιζ._»ὁϊ ..Η ιτιθΒιΠ

' ' $- · Ν. - .
Ω ι_“,·'ιιι_ι ι ; .;μιι .- . η Ξ ιι ” Ηιι πιω πι. ι.ι. 'ιι .ιι Πωσ :
ω. 2 ι ι .

ςΧΙ) · ι·

Βεπ·ιιιιιιιιιυε ιαπειέ /Ε8ΜΕΕ σοιιιε.ο, εσσΙεει@ .ιαιισ22 [ιαπ

παπά σίαΣ2αιί.ι Ιατιιωε άοιιιι2 θἰὁεἰἰεωιπ, σασ!πιιιι

Βοό>ει·ά, ει £ει·£ἰαπι ραι·ιειιι Τι·ίροΖίσ σπιτι ΜΜΜ εἰ

·υἰιαιἱ.ι ε! ροι·ια.

.. .χ - · . Με

πω, νι ιιιι!επιιιιε Με -. _ι η :.

Δ

ω. Α. χω. πι. πω. ε πιο». π.

(πι.) ·

Νοιπιιιειι οπιιιἱιιπε Με ππἰνευεπιἰε εσσιεειε ιεπι

Ρι·εεεπιιιιπε (μπι Ροειειιιιι. ·° πεσει εεε. Βει·ιι·ιιιιιιιιε

ειιιπειἰ ειδιιιιι σοπιεε ιιοπο Ριπ·ιειπ ει: σοιισειιο εσσιε

εἰε ειιπειι ιεπτειιιἱι ὶειιπεπεἱε ιοιιιπι @ΜΜΜ επιπ

οιιιιιιιιπε Ρετιιπειιιιιε ἱΡεἱπε. ει; σεειι·πιπ τοιὅετὶἰ ει

ειπιιπιπι·ιι. σππι οπιιιἰΙιπε Ρετιὶπειιιἱἱε. ει: ιει·ειιιιιι

Ριιι·ιεπι ιτιροΙιε πι) πιιο τιιει·ε παμε ω πω. Ρι·οπι

·ι·εΒιε Βειππιει·ιε πειεττπιτιπι σπιιιι ἱιιεπΙἱε ιρειπε εἰ

πἱιπιἰε ει: Ροι·ιπ. πι ιιιεπιιιπε πἰὸειἰσει ιδιιιιιειωι επι

Βι·ιιισι. οιιετιι ιιεπεπιει·ιε. @Με ρεπειδοιε. επεπιπι

σεΡπι: πε ιιι·πέζο. ει Με πι Ρι·εεεπιιπ τειὅἰε ΜΜπιπι

ιει·οεοιιιπιιεπι ει πιε ιεειππι ει ειι ιΡειε ι·εσεΡιππι.

Ρι·οπιιει ειιιειιι ειε πι επισπιιιιιπε Με €10ιιιιιιιι)ιτ

ι·ιιιιισε ρει·ππειοιιε επι επειιιιει ιι·επόπιεπιπ πεσε

ειοπε εεε πποιἱΙιει πιοπο σεεεπι·ε ρι·εεπιπρεει·ιι :πε

Με πι εάἱπιοιππιπ πειτε. ει με ροεεε πιεο ι·ειποιε οπιιιι

οεσεεἱοιιε άειΤεπάει·ε. ἰιιεπρει· εοιισεεεἱ ειε πι ιιπι!πε

πιππειιειππι πεσ ειιιιπιε εειὅοιιειιεἱε ειπε πειιο!επειε

επι εΙιἱιιΒεπετιεἱε ε :Με παμε πει ροι·ιπιιι πειιει·ιε.

ιιεσ ειιππι επιειιιιει ιοπιιιει·άπε εἰε πι εοσιει;ειε πά

ιπιισιπε. πιιιιπι ιι·ιιιπιππι ιιοπει πιεε ιεππ.ι“ ρι·ειει·

ιΠοε επι ιιἰιισ ειισπΒι πειιειιι. ιτειιεΐτειπτε πετεπιιιιοε.

ει: ιιοσ ιιε ιΡειε ιεπιππι Ρεσεετιιιιε. ρειιιΒι ειἱπιιι^ἰιιἱε

πι ππι|πε πωπω ροειιΙπεπι πι πιω ι:ει·ι·ε πεκιει·ιι

ιιιειιιιιτε πει πιιειιι πετάει Ρετ πιἰιΙπεπι ιιιεοι·πιπ

ιιοπιιππιπ ἰιιἱπτἱεπι Ριιιιιιιπι· ιιεσ ιι·ιιιιιιιπι· σεΡιἰοπἰ.

ε! επι πιιι1πο ιποάο άιειιιι·Βειπι·. ειπα! ει ιεισιππι Ἐπε

ιιιι Ρετ ιπάπειι·ιειιι ειπε Ρετ ιιδποι·ειιιιειπ. ει πιισιιι

ΐπει·ιι ιιοιιιισειππι. Με 307 άιει·ιιιιι ιπάιιι.ιιε επι πι

ιτε ε πιε εοι·ι·ιδειπι·. ει ιιιιοιΙ εοι·ι·ιπειιιιιιπι πει-ιι.

ει εποε τεειεπτεπόππι ι~εειεπι·ειιιι·. Μαιο ιει·ι·ιιιπ επ

Ιιει·ιπε εστἰριεπι ει πο:: ιειιι·ε άοιιιιπι εδο ιιει·ιτειιτιπε

σοπιεε ειιιισιι επιιιιι ΡτοΡι·ιιι πιιιιιπ ἱπιιππι Με πι επισπ

ι·ιιπιεπι ππεπιειιιιιοπιιπι επιιετιπε εσι·ὶριπιιι εει. ει ειπε

οπιπι ιτειιάε ὶπιειιἱει Ροιεει. ει εειειιιι (με εάιιιιε ιι

:πε ἰΡεο πι ιει·ι·ιι πιεπ εειΙπιι·ετε ροιετιιιιι. πω: ειιεπι

ἱΡεπιιι ειε ἱιι ρεει.ππι Ροειιι. πι πιπεππιε ιπε πιοι·ιιπι·ο

ιιπιισ ιιοιιοι·ειπ ιιειιει·ε Λεω ειε ιιτοπι πιο ιιιι·επι

ὶπι·ει:. ει ιειεπι εεεπι·ιιιιιεπι Με ίεειει. Βιειιι εει ιιεσ

σει·ιπιει. επιιο Με ιιοιιο εειιιο Ιιειειιτι:ιε ιπιιι ιπάισιιοιιε

8εσιιιιιιπ. ' ι" '

ι

ο
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ΒειιιιιιΔεευε εαιιετἱ_ «Ε8·Ζάέέ εοπτεε ίαιείτι0πετεπωω

παΙΖαε εεε!εεί(ε .ὐεατΣ βαιαεπτέί ετ ρορετο ἰαπαεπει

ρο!!ίσεωι· τρωει ρι·ίπιαπι διιιτ8·ο εαπετέ $8ιέιίίέ ρο82

τα: Μάτ.

 

1109 , 10 ειιΒιιετι

.ρ-ΐ- ;].”ζ . _α

Ε:: ειιτοεταρ1ιο εκτεθεί τω"-εω"ιε ωωιωεε. εοε.Α.ει.εε.· Ή

(εεη· .ο ·ι

τ ι π(

Πι ιεετιιιιτετε εειιετι Ιειιι·ειιτιι. 1ιει·τι·ειιιιιιε εοιπεε

ειιιιετι εει(ιιι τειε Ριεειτιιιπ 1ιεετο ιειιτειιτιο (ιε ε>επιιε

ετ οιιιιιι ΡοΡιιιο (.ιεπιιεπειζ τεειτ- ει( (ιιε (με Βιιτειιιπ

εετιετι εΒι(ιιι ιιι Ροτεετετε 1ιε1ιει·ε Ροτιιετιτ ετ ιπ επιο

(μο(με επιιο ιπιΠε εοι(ιοε εεπετο Ιειιι·ετιτιο (ιε Βεπιιε

(ιοτιει·ετ ιΡεε ετ ιι·ετει· ειιιε ετ ιιιιιιε ειιιε ειιτ οιιιιιιε

Ριεεεπιεε ειπε ετ ΡοΡιιιο Βειιιιετιει Ριειιιιειτ ετ(με

Ριεειιι (ιιιισιο εοπιιειιιτ (μαι ε(1 ιπτιειτιιιιι Βιιι·ει εεε

ετι εει(ιιι ετ(με ε(ι ειιιτπιπ τιιιιιι(μειιι ιιιιιιιιι ιιεετι

ειπε (ιετετ ΡοΡιιιιιε Βεπιιεπειε ετ οιιιιιιε (με ειπε Πιο

ειιιιι πειιιιιιιε ε(ι ειιι(ιιιιιπι ειτε ιιειιει·ιτ. ετ ιιιιιειιιιι(με

(1οιπιπετιοπειπ ει(ετειιει·ιτ ιιεττι·ειιιιιιε εοτιιεε τιιιΠο

πιο(ιο ιιεετιειιιιι ειιιι (ιει·ετ. ιτει·ιιιπ Βει·τι·επιιιιε εοπιεε

εοπιιειιιτ (μαι ποπ εοπεεπτιι·ετ ιιιττοιτε ιτι Βιιι·Βιιιιι

ετιιιετι εει(ιιι ιιιιιιιπ ιπει·εειι(ιι εειιεε Ρετ πειτε ιιειιιεπ

τειπ.; πιει τειιτιιιππιο(ιο Βει·ιπεπεειπ ΡοΡιιιιιιπ πε(με

ιιι πιιτειιιπ πε(με ιιιιιειιιιι(με (1οιιιιιιετιοπειπ 118Ι)11θτ·

ι·ιτ._1ιειιε εοπιιεπτιοπειπ (με πιο εει·ιΡτε εετ εε ιτι

τεπτιοκιειπ ιτει·ιι εοτιειιιιε ετ ωι1εωε ειπει·ιεει ετ

1ειιτι·επειι·οιε ετ ειιεει(ιι εο1 (ιε ιιτιιε ετ εε1τιειιι εεε

Με ετ ειιεε1ιπι (1ιτει·ι ετ οτιιοπι (ιε ιδο(ιε ετ ο1ιει·τι

εε ιιιΒιιο. 1ιετττειιιιιιε εοιπεε ιιιι~ειιιτ ετ ειπε ειι€επιιο

ιιι·ιιιειιιτ. ετ ιιιιιΠιεΙπιιιε (ιε εεει·ειι ετ ειπει·ιειιε (ιε εε

1ιι·ειι ετ ι(ειιιει·(ιιιε (ιε ιιιε(ιετιεε ετ Ροπειιιε (ιε ιπε(ιεπεε

ετ ειιειει·ιιιε (ιε πιει ετ Ρειιτιιε ετ (:ιει·ιε (ιε 1ιετιεε ετ

Ρετιιιιε Βει·ειπιιε ετ (ι.ε1τιιειε (ιε ι·οοεαιειιτε ετ ι·ειιιιιιπ

(ιιιε Ρετι·ἰ (ιε Βοι·(ιε ετ ι·ειτπιιιι(ιιιε (ιε Βετιεε οιιιιιεε

ιετι ιιιτειιετιιιιτ με 1ιεε εοτιιιετιτιοπε (μαι ιτε Βετ

τι·ειιιιιιε εοιπεε τεεει·ετ ετ τειιετετ ετ ιι·ετει· ειπε ετ

Με ειιιε ετ οιππιε Ριεεετιιεε ειπε. ετ εοτιιιειιιτ ιΠιε

1οεε ιιιιι ιπεπειοπεε τι·ιΒιτιτε ΐεεετεπτ. εε πιεπειοπε

εμπει·ιει Βιτει(ιι ιιε(με εε ιιιιπιιτπ.

με(

( Με )

Οιιειιι·ιιε ·ιψιτίιπέΖΖεπείε εοπιεε, εοπτεπτίοπεε ἱιιτει·

ΡΉΙαπωπ, μπεροείταυτ εεεΖεε2(ε εαπετέ Ζαιυ·ε›ιτἰἰ εἰ

ιώτατίε Ιαιιααε, ετ |ιοπιέπεε εαπετί Βοιπιιἰἰ, άεείπιαπιπι

Ζητι(2τιι οτταε ρΖαε·22ο .πιο (ίΖι·έπι2τ.

1110 , ιιιειιεε ιιιιιοιΗμ1:5 ι .

τι' 7,"

θεά. ε. χω. 101.υ.ει π».

( ε. ε.)

Μειιεε ιιιιιι ιπ ειιιιτετε ιιιιιτιιπι1ιειιειιιιιι ιπ ειιι·τε

α ιιεετ ιιιιιιιει·τι (ιε ιπεει·ο. ετ ειιοι·ιιιιι 1ιοιιοι·ιπιι πεπει

πιιιιι. (μοτιιπι ποιπιιιε ειιιιτει· 1εΒιιιιτιιι· ιιιιτ ιιιιιειιιιε

ΡεεΡοειτιιε εμπιιι·επιπ. εοπειιιιιιιιε 1ιειιιιε ιιι(ιεΙιεετ ειπε,

πιιι(ιοπε εΡιπιιιε ετ ιιιιι(ιοιιε>((ιε .ιε,ε1ξεα (τε ε1-1ωηθ

ετ ειιιπ ιΡειε ιπτει·τιιιτ ιιιιιιιει.πιυε,.εεειεεεεωμ Μ"

ειιιο ιιι(ιειι ετ Βοιπ1ιεΠιιτπ (ιε ειιιιι2.οπεδδετ ειιιι (μειιι

Ριιιτεε τεειτ ιειιιετιτεειοιιειιπι ιεπι (ιιετο εοιπιτι (ιε πο

ιπιιιιιιιιε εειιετι ιειππιι (ιε οπιπιιιιιε ιιιιιιι·ιιε ετ 1ιτιιιιιε.

ιιι(ιε1ιεετ (ιε οιπιιιΒιιε Βιειιιε ετ ι·ε(ι(ιιτιιιιιε (με ιιιειιιι

εεπιιπεεεετιι(ι·._ εκ _(μιιιιιε ιιι(ιιιιι ιιοιε1ιειιτ τω,

εειιοιιιεε εεπετι Ιειιι·επειι. Ρτετιετ (ιε Β1°ειιο ετ οι·(ιεο

ετ ειπε ετ εεε. ετ ιειπειιτειιιτ εε ειιιιιιιτει· (ιε εε

τι·ιιιιε. Ροπιιε. ετ 1ιειιιιπε ετ ειιιιιιιε ετ (ιε οιππιιιιιε

τεο(ιιε ετ Ιιεει1ετιιε (με ιΡει τεπετιεπτ. εκ με” πιο

Ιε1ιεπτ τε(Μετε ετ (ιε οπιπι1ιιιε 1ιοτπιιιιΒιιε. (μι Ρετ

Ρτεειιιτει·ιιιπ ιιιει·τιιιιιιπ τεπετιεπτ. ετ (ιε ειιιε ιιοιπιπι

εεε εειιετι ιειιιιιιι ιιιειιιι ιιοιε1ιεπτ ι·ε(ι(ιετε ετ'

οετειι(ιιτ. ιιι(ιε ιειιι (ιιετιιε Ρι·εΡοειτιιε (μαι εοτιειι1εε

εειιετι ιεπιιι1ι ιιειιει·ιιιιτ ιειιιιεπι ετ ιιιτι·ειιει·ιιιιτ ιιι

εοειετετε ιεπιιεπειιιιπ (μο(ι,(μι(1(μι(ι `ειιιιι(ιε,1(ιιι(ιειιε

Γεω ιΡει ειε οιιτειι;ιΡετει·επτ. (:οηειι1εε ιεπιιεπεεε 1ε,ιι,(ιεε

ιιει·ιιιιτ (μο(ι οπιιιεειιοπιιπεε εεεετι ι·οπιιιιι ι·ε(ι(ιει:·ειιιτ

εε. οιππιτιιιεθιειι(ιιτιιιιιε (ιε οιπιιιιιιιε “Με (ιε ιειιι

ιι1ειιιε ετ ΐεο(ιιε. εοιπεε ιι(ιε επ(ιιιιιιτ ετ ειιιιι ιιι(ιιεε

ειιο εο8ποιιιτ ετ εοεπιτειιι τειπ (ιιι·ειιιιτ ετ ιτε Με

εειιιτ. (μο(ι ει ΡτεΡοειτιιε 1ιετιει·ετ (ω) τ,εετεε (μι

ιιιι·ετεπτ ιειιι (ιιετιιππ 1επ(ιειιιεπτιιιιι. (Ιερά εοιιεει.1εε

ιτε Ιειι(ιεεεεπτ. ετ ΡτεΡοειτιιε 1ιετιιιιτ.(ιιιο Μμμμ

Ρτεεειιτιε ιειιι (ιιετι εοτιιιτιε ετ 1ιοτιιιιιιιιπ_ εειιετι,,ι·οε

ιπιιιι (Ιω ιιοιεΙιειιτ ιιιι·ετε (μο(ι εοπεπιεε!ε(ιπετι _ιε

Με πεπειεπτ ιετιπειιι ετ ειιιπ ιιιι·ε ιει·επ(:ιοΜιπττετ

ιιει·ιιπτ ιιι εοειετετε ιεπιιεπειιιιιι. ετ ιιι εοοειιιιιμε

ιιιιεει·ιιπτ Με ΡΙεειτιιιιι ιιτ (μι(ι(μιά ει: ιιι(ιε Με

ιιετιιιτ 1ιει·ετ εεειιιι(ιιιιιι 1ειι(ιεειοιιετπ ιΠοι·ιιιπ ετ οιιιιιεε

ιιιοι·ιιιπ τεειοπεε ιειπ (ιιετιε εοπειιιιΒιιε ιιιοπετι·ειιειειιτ.

ετ εοπειιιεε ιιιεειε ιιιοι·ιιιιι ι·εειοπιιιιιε 1ειι(ιετιετιιπτ

οπιπιιιιιε ιιοτιιιιιιιιιιε εειιετι ιετπιιιι (μι ιτε ετετιτ πιει

(ιεει·ειιτ. (ιε οιπιιιιιιιε 1ι1ειιιε τε(ι(ιει·ειιτ ι·ε(ιιτιιπι (με

ιπεπιι εειιιιιιεεεπτιιι·. ετ (ιε εεττ·ιτιιε Ροπιιε ετ τιειιιιιιε ετ

ειιιιιιιε ιιιι(ιε Πε ει·ετ. Ρι·ετει· (ιε εειιιιε ετ Ροι·ι·ιε εεειιιι

(ιιιιιι Ρι·ε(ιιετιιιπ ιιιο(ιιιιπ. ιιοιετιεπτ τεετεε ιιιι·ει·ε ετ

ιιο(ιιιπεε εειιετι ιειπιιιι ιιοιιιει·ι.ιιιτ τεειΡει·ε ιειιι (ιιετιιπι

εεετειιιειιτιιιιι ετ (ιιιιετιιπτ ιτε εεεε. εοιιιιεε ιιοε ειι(1ιτο

ι·εεοΒιιοιιιτ Με νετιιιπ εεεε ετ εοπίιι·ιιιειιιτ ιειιι (ιιετιιιιι

1ειι(ιεπιειιτιιιιι. ετ τεειτ τεεει·ε τιιιειιι εε τειιιτεειοπειιι

(ἰ ιιοιπιιιιΒιιε εετιετι ι·οιπιιιι (μι ειιι:ιτει· (ιεεετιιιεπτιιι·.

εεε Ρεπε Ρετ ιιιιιιιπ(μειιι(με εεπτει.ε.ιιΜετιππ (ιε

πει·ιοι·ιιτιι ποιιε τποπετε. ετ εεεε τω: (ιε ιεπιμάιετε

1ιτε ε(ι εειιοιιιεειιι εεπετι Ιειιι·επειι(Ρει: πιεπιιιπ ιειιι

(ιιετι ιιιι1επι Ρι·εΡοειτι (ιε τι·ἰΒιιε Ρ(ιι·τιοιιιιιιιε (ιε πιε

(ιιετετε (ιε εεειε ετ οι:(ιιιιιιιιε ι·επιιε (με ,ι,ι.ιειεπτ Με

ε τι (ιε εε ιτεειειεόεπι πε ειπε ιτε εεεεω
οιιιιιιιιιιε εΒιειΡει·τιπεπειιε ε3,2τι τοπι:ΡΙι._ετΡ(ιεε.ιιΠε

Ρει·τιιιιιιτ ει( Ρεττε (ε(1111ε εΡιεεοΡι _Ρειχ πεε(ιιιιπ1. ρε

ετιπιιιπ ετ ει ιΡει ιεπι (Με εεε τεπετε ιιιε1πει:ιιιτ.

ειδ ι·ε(1(ιειι(ιιιιπ ι·ε(ιιτιιτπ (ιεεεεπτ ι·ε(ι(ιε,εε ειιΡει·.1;ο

τιιτπ 0ετεπιιιιι (ιε ειπε ετ (Ριεττο(ιεειιιιιιιιι (Με (τετά

ιιιε Ροιπιε. (ιε τιειιιιιε ετ (1ε ειιιιιιιε ετ με. ,0τπι1ιι.ιιιε

Μειιιε (με ιπεπυ. εειιιιπειιτιιι· Ρτετεξή(1ε)ιιΡ(ΜετΕ(ιε

&

θ'

εοπιιτιε οιιει·τι ετ ιιι ειιιε ρι·εεειιτιε ετ ιιι(ιιειε ειιι ει εειιιιε ετ Ροι·ι·ιε. .
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στο: 1τ1111 .ιτι.._. .· ·

Απ· οι τω.

δισ ) . σ.

ιι.τ.ιι1ι ”- . σ'

@σωσει ραρα ΙΙ μιά οτ ττ·ιιτιοιιιΜτατι σοτ·.τιοαπασ

ίτι.τα!ωο ίτιτοπάοτιτ , τονοσατισ ρτινιΙοέιΣτ σκέτο:: ρι

:απο (οποιοι σοτιο·οτ.τίσ. 0οπ.τοστατιοττοπι ορι.τσορο

ποπ οοτ.τίοατιαο έτι.τα!ιο· τεστ .το!ι τ·στοτυστ (τ).

.-.1 . τ τι· -

1121 (1122), ισ ττοπσο ιστιιιστιι

ω. τι. στ. το. σ. τι το. τω. σ. οι το.

( σ. τι.)

Πιιιιτιστο οριεοσττσο εοτσσε οοτσοτσιτι σοι. ιιιιοστιε

11·σττι.1υσσ οι οοοριοσορισ Ροτ ιτιοσισττι σοτειοο οοτιστιτσ

ιτε οοτστττοιιο εσσσοσεοτ·ιιισε ισ Ροτροτσιιισ. τιοσ σοι

ιισιτι τιοσ ιπισοτισιο ιιοΡστστιιισιτι σετ οι οσοσιιοοσο 6

στο τοτιτττι τιοσοσειιστο τιισοτσο ιισοτ ττιοτιο σ.ιιοσσ

τιιτοιοτιστιιστ. τοτι:ιστιο οπιττι σοσιοοισ οττιπισττι πιστοτ

οι στοιστ ..το οπο σσριτο τιοεττο ιιοττιιτιο ἱοοσ στ·ιετο

σοτιστιτστσ. οσσισειστσττι οττιτιισσι οι Ροτισ1οτσττι. οσοι

οι οσιστι ιιοιτοτ ιιιοΡοτιοστιοπιε οσο τσοτιοτστσιπο στο

σιτιστο. οσσττιοιττοτττ τιοσ οσι ιιοοτ ιπιιιοσι τιοττιισο

τιιοΡοποστο σροετοιισο στιττιιτιιεττοτιοσιε οστσισ €.τοτιττισ.ο.

οσο το ο τιοιτιο σοι σ ρτοιιοσοσσοτιιισε τιοεττιε τσι

σοτι σσιιτοισ οτ οοπτ.ιιιο Εισαι εστιτ. σο 1-οττο σιιιο

οιτοπιιιισττι ο1ιετιπστιτιο Ρι·οιισστσσο. ισ ετστσσι τιοστο

σιτιισο τιιοιιοτοιτι ροτ σοι οτστἰσττι τοι-σωστο. τοσοι.

. οιοσιτιοτσ ττιοττιοτιο ι1οττιιπσο Ρι·οιιοοοεοοτ ποετοτ στ

1ιστισε μισο ττισιτισ οι: οτσσι1ισε ποσοεσιτστιιισο ωστ

στστσε. τιτο τιιιοσιιοτιο στοσο εοτσιτιο οι Ρισστιο οσοιοοισ

οτ σωστο. ωστοσο οσσιοοιο ιισ1ιστιιισστοτ σο ττοοσοτι- ο

τοτσιττοιοττεο οιττιιιοττι οοσιοεισττι οτι ιιιιοτ·σιιτσιο τοσο

σττοετοιισο τιιστιοεσιτ ιτοποτστο. στσιο οοτιεοοτσι:ιοτιοττι

οριεοοτιοτττττι σοτεισοτιο ισοσιο. Ριεστιο σπτιστιτι σοιισιτι

Ροιιοι τιιοτιιισιο σοσοοοειτ. εστ)οτ οσο.. ιιιιτιιτστιι οστι

σσετσισπο ιστοτ Ρισστιοσ 'οι ισι:ισοτιεοε οτσσιε οτιοιισιστ

ιιισσοτιοιο. οιοι σιισττι οοτ·εισσιιι οριοσοτιι στι Ριεστιι στι

τοσοι. οοπσοστιιτιοσοτιι σσσοτιοτο Ροπιτσε τοσσεσιισπτ.

ιιστιο στοιοστο ιιισσοι·τιισσι στοιιιοτιτο ιιοττιιτισε στιισ

σιτε μου σο1τοτττοπτοτ ιιτιιοιιο. οι: οοιιιἰο σοεττο ιτι

τιιοττιστιοπι οσο ιιισ οΡιεοσΡοιἰε οιιιιιι σιιτιιιτιιεττσιιο

τισ οστσοτστ. τιοιιιτσ ιτοτιιοπιιστο 00τ11Ρ011ο118. οοτσττι

όσοι οριιτσοττοτσττι σοπεοστσιιοτιοσι στι τοιτιστισττι Ροσ

ιιιισοτιι τοσοσοσιτ οι ισ εστι ροτοεισιο τοιισσιτ. Εκ

στο:: ιοτο τστιι ιρεισε οιισπο εσσσοεοοτιο εσι εσσοτο

τι ιιισσοτιιιο. τοπιο εσττ·σοοιιισ σσοοσειι εισιισσισ. στ ?τοσο
 

1ιτιοε τσιισε ιιιιιστιοιιιοε. ιιοιιιιιιιισ ιιι ιτιστιισσιε ιοσει

εισιιιο οι ιοιιο σσετσσοι·ιστ. ττισιτοεοσο ..ιι-σωστο

σσι1τιστσσιοε σοτιτισοε στιιισιτοτιπτ. ισ τΡεσ οτισιτι στισο

τοττισπσ τοστ σιοτι οσσττι ροτισιι ιστιιστιο τετοιο 'σου

σοιοο στ στιτο ιρεσττι ιιοστι Ροττι σοττισε ισ τ:τιοτιο

οσοττι σοιοιιτσττισο οοτισοστσ. ιισισσ τοι τοσοοστιοτιοττι.

Ροτιο οττιπιο σιοτιτο οι Ροτισισε ροετσισεεοπτ. σο οσοιι

τοττιστισ οσοιοεισ ιιοττιτσοπτσττι ισ Ρτοιιιστοτσιτι οριιτσο

τιστσσττι σττιιοειοσο τιστιοιισιστ. οι τοοισε σοστιτισιι οι

οσοττο οοσοσ οι οοτσιτιστισσι σιτιο1ιστστ. ισ οοιιοττι

οτισττι σοτισοτιτσ ο1οτιοι οι ισισι οιιιοιιοττι ιτιοσιο οσιτι

1ιττοτισ σιισοτο. ισ ιτισστιι σ σοιιισ εσΡΡ1ισιτοτ”*Ροεισ

ιιιστο8. οσσεσ 18ιιστ ιτ:ιτοτ ιτ·στι·οο στο” Ριιιτιιιιιε

σοπ-τιιστσ. ιιιιιοοτιτοτοσο τιισσιιεεσ. οοττισπι οΡιεσοττο

τσττι. οσττιιτισιισιτι οι οιοτισοτιιιτι στοσο ποισιισττι το

τιισποτσττι τ1οιι1:ιοτστιοσο. οσττι ποτι τιστσο Ρορσιι στ.

σοτο εσποιτσιτι σετ. οοποοοειοιιοττι ιιισττι σοτι ι1οιιοτο

ισ ροετοτστσ ο11ιοσσισττι οιιτιιιοτο. οσιο οτ ..τι τοττιστιο

οοσιοσιο ιιοττιιτιοπισττι οιτττσ στιιοσι απο τισσοιε οσο

ισοτιιτ. οι ττισιτσ ιστιο στ τιιστσσι σετ εοσπτισισ οτ Ρο

τιοσισ Ρτοοοι1οιιστιτ. στι 1ιοτιοτοττι ιδιτιιτ οιτιιιτριττ:ιιιι1:ισ

στο οι εσιιστοτιστι σΡοοιοιοτιιττι τιστι·ι οι ιισσιι. σσττι

οριεοοροτσττι οτ σστιιιτισιισττι οτ σιοτιοοτιιττι οοσσοτιτιι

σΡοστοιισσ σσοτοτιτσιο ετστσιττισε. σι .σοτιεοστοιιο ο

ΡιεσοΡοτιτισ σοι·εισσιιο ιτιοσιο τι τοττιστιο τσστσττι

Ροτιιιιισο τσιστιο τοττοιοτιιισε οοιοιιι·οτστ·. στοιιιιιοτιτοε

σοσ σο εσσσοε5οτοσ σοεττοε. σοι Ριεσσοτιοι σιιιιιιτοτ

ιιιιι οριεοοιιο σοι στσιιιορισσοτιο εσιιισσοτο. εστι ισ

οοιισε τοιτισπι Ροπτιιισιε οιιοτιιοτιτισ οι: οσιιιοστιοσο

στοσο σοσσοστ·στιοσο ισ ΡοτΡοτσσττι ττιστιοστιο. οι οσο

ιΒιιστ ισ 1:στστσττι οοσιοεισοτισσ εοσσιστιεσο [ιστοσ

τισ. ιισπο τιοσττο σοτιστιτσιιοτιιε ιισοιιισττι σοιοπο σοσ

-ιτσ οσοι τοττιοτο ιιοτστο τοττοττσσοι·ιτ. εοοιιτσιο τοτ

τὶοσο σοττιστοσιτσ. οι τιστι εσιιοισοτιοπο οοτιοτ·ιισ ο

τποπιισσοτιτ. · Ροιοειστιε ιιοποτιεοσο· εσι τιιοτιιιστο οσ

τοστ. τοστσοσο 8ο τιισιτιο ισιιιτισ οιτιστοτο τισ Ροτ

Ροττστσ ιτιιοσιτστο σοοποεσστ. οι ο εσοι·στιεσιτττο σοτ

ροτο οι οιι.τιοσιτιο σοι οι ιιοτσισι τ·οτιιοττιΡιοτιο τιοεττι

ἱοσσ οσοι σιιοτισ Ποτ. στοσο ἱπ οτττοιιιο οιτστσιττο στ.

εττιστο σιτιοσι οσιιισσοστ. σιισσιιο σιιτοττι οσττιτιοτιτ οστι

στιτστιοσοττι σοτισιπτιιισε σιτ μια ιιοττιιτιι 'τιοετι·ι ισοσ

οτιετἱ. οσστοπιιε οτ ιιισ ιτ·σσισττι ιιοτιο σοτιοσιο Ροτ

οιΡισιιτ οι σΡστι τιιοστιστσττι ισιιισοτιι Ρτοττιισ οτοτπο

Ρσσιε ισσοτιιστιτ. σιτιοπ. σττιοτι. σττιστι.

τσοσιοτιο Ρσοσοιιο τισΡο τοττιΡοτο. οοτεισοτιι οτιἰεσοτιι τί δοτοστσττι Ροτ ττιστισττι οοι·ιισειι εστ·ιιιιστιι ι·οοιοτιοι·ιι

τι τοττιστιο ιστιτσττι Ροτιτιιισο οοτισοστιιτι οσοι.. ιισοτ

Ριεσπι σωρο τιστιιοτο οισειιοισ ιιοττιιτιι τιιιεσσιισ μισο

ιιστοσ στο ποδοτιο στο Ρσιεσσοτιπτ. Ροειοσ σοτο ριο

τοοοτάστιοσιε στοπ Βοισσισε ροή στο ττισιοτι οτισιτι

σοοοεσιτστο σοιπρσισσε οι οι: οιετιοπι Ριεσπισ οτοιοτιτιισ.

τιτοτιιο·τι ροστιιισιο ιιτιιστιι ετστσισ οοποοεοιοτιιο οσο

στιιιιιοΒιο τοσοιισσιι. οιιισε τιοσ σοστιοισ οσιτεοσστι. οστι°ι

στι Ρισστιστσ οσοιοεισιτι σοτιισσοττισε. τιοσοτιοιιοττι οιοτι

οι σοτισιι σττοιπιοτιτοσ οι οοι·σττι ροτιοιοπι σ1οτσοτιτισε

τιτιτισοτιτοε. ισ ιρεσττι Βιιοι·ιε τιοετττι εισοοι·τιοτιο ισ

ττττισιττισε. σπτιο τστιτσ σποτ ρισσιιοε οι ισπσοτιοοε

στοσιτ σιτωισιτι.° στ ι1ορτοιιστιοτιοσ οι ιιο1ισ οι: ισσιτσ

οσποιιιτιἰε ο11σσιο τετοιο σιτ. ιισισε οσοοσο οσοσοιοτιο

(1) 1στπ οι1ιισ σιι υττ1τοιιιο, 11τιιισ Μοτο . ιοτπ.ιν, σο1.85ί1.

οι σοτστιι εσοι·ι τισιστιι. ο

Βετο οσιιττσο οστιιοιισοϊοοιοοιο ορισσοτισε οσιισστοιοι.

Εθο στοεσοτιτισσ οσιτιποποιε οιιισσοτισε οιιιιοστοτει.

ΕΒο τιοττσε ιιοττσοτιοιε οσιοσοτισο οσιισοτιρει. `

Εφ σιτσιιο σιιισσσε οτιιοσοτισε ειιιισοτιττει.

1380 ιιοπιιστισε Ρτ·οοιιιιοτ οστιιισσ1ιε ιιισιι εσιτσιι ττιστοι

εσιτσοι·ιΡοι.

ΕΒο τοιιοττιιε ρι·οοιιιτσι· οστιιιιισιιο τιισιι οσιισιο εσιιιτιο
εσιιεοι·ἰρει. Π. _ .

1350 Βι·οοοι·ισο Ρτοοιιιιοι· οστιιιτισιιε ιιισιι εστιστο Ρτιεσο

τστωοσι.. _

Εεε: τιοσιιιοτιιιο στοειιιτοι· οτι-σωστο σσσι σωστο στο·

“στο εσιιοστιΡει.

1ἰοο ιο1ιστιτιοσ Ρτσειιιιοτ σστιιισσιιε τ1τιιιι '5:ιτισιι στι

κοοοιιι ειιιοεοι·ιρει. τι
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Εεε Ρεττοε Ρτεε·Βιτετ εο·οιοοε--ιιιωι>εεεειωιωιω ε
ι , : Μ τι. ι . τ ' ..

εοεεει·ιΡ8ι.···ι `°`°" με' ; ''τ '"

Εεε ειειαο Ρτεειιιτετ εετ:ιιπιαιιε τιτοιι εαοετι εικτιεοτι

εετιΡ8ι.·Π-=< ~ - · Η Θ··- το Α:

Εεε εεοε:ιι::τοε ΡτεεΒιτετ εατιιιοαιιε τιτοιι εο:ιετιε

εοΜετιΡει. ' '

Εεε ιετιεοοεε ΡτεεΒιτετ εατιιιοαιιε τιτοιι:εαπιετε εε::ι

Πε εοΒεετιΡει.

Εεε ιιιιπιιε εετ:ιιοαιιε τιτοιι ε:τοιειι εοιιεετιΡει.

Εεε τιιειιαι:ιοε Ρτεειιιτετ ::ατοιοοιιε τιτοιι Ραππιποοειιιι

εοΒεετιΡει.

Εεε ταιιιετιοε Ρι·εεΒιτετ εατάιοειιε τιτοιι εοοετοτιιιπι
Με ετ Ρ.=εοεεετιΡει. Α ' ' τ

Εεε :ιεοε:ιε:ιιτ Ρτεει:ιτετ ::ατ:ιιποιιιε :πιο εαπιετι Ιαο

τεοτιι ιπι ιιαποεεε εοιοεετιΡει.

Εεε 00. ΡτεεΒιτετ εατ:ιιιιαιιε τιτοιι ιο::ιοε εοι;ιεει·ιΡει. ύ

Εεε ιιοεε ΡτεεΒιτετ εατ:ιιπιαΙιε τιτοιι αΡεετε!ετοιπι

εοιιεετιΡει.

Εεε ιειιαοοεε Ρτεεειτετ εατιιιπιαιιε τιτοιι εαπιετι εοεε

εοεεει·ιΡει.

Εεε ατοιεε ΡτεεΒιτετ εατ:ιιπιεΙιε τιτοιι ειοι::τε ιετοεαιεππι

εοιιεετιΡει.

Εεε ετεεοτιοε :ιιεεειιοε εατιιιτιαΙιε τιτοιι εαπιετι εο

ετεειιιι ειιιιεεπ·ιΡει.

Εεε τοποοαιιιοε :ιια::επιοε εατ:ιιοαιιε εεειεειε εαιιετε

οποιο ιο οἰα ιατα εοεεει·ιΡει.

Εεε ει:ιε :ιια::εοοε ::ατιιιοαΙιε εαοετετοπο εετειι ετ

Βαειιι εοΒε::τιΡει.

Εεε τεπεαπιοε :ιιαοεοοε εαι·:ιιοειιε τιτοιι εαοετε ποατιε

ιο Ροττιεο εοΒεετιΡει. '

Εεε ετείαοοε :ιια::επιοε εατιιιπιαιιε ετιιιετε ππιατιε εεε- 8

ιεετεεε εοιεεει·ιΡει.

Εεε ιεοατιιαε :ιια::ειιοε εατ:ιιπιειιε εεοετοτοτο ::οετοε

ετ :ιαποιεπιι ειιΒε::τιΡει.

Εεε εοαιτει·ιοε :ιιαεεοοε εατιιιοαιιε εαπιετι τιιεειιετι

εοΒεετιΡει. -

Εεε ειται·ιιοε ιιια::εοοε εατ:ιιοαΙιε τιτοιι εεπιετε ιιιειε

εοΒεετιΡει. Δ

Ι)ατοτπι Ιατεταιιι Ρετ ιοεπιοπο ει·ιεεεεπιι εαπιετε τοποαπιε

εοειεειε :ιιαεεπιι εατιιιοαιιε εε ΒιιΜετιιεεατιι ΙΙΙ πιεοαε

ιοπιοατιι ιιιιιιετιεπιε ΧΠΠ. ιοεατοατιεοιε :ιετοιοι::ε αο

πιο ΜΟΧΧΙ. ΡεπιτΜεατοε αοτειπι :ιοποιτιι εαιιιττι εε

ε·ιιιτιιιιιΡαΡε εποε Π.

Με”

(3.ιι.ι:πτυε Ραμ:: ΙΙ, το άεΙο2α οτί εοπεί!ιαπι !ατετα

πεπ.τε, τευοεατὶοπεπι ΡτἱυἰΖεεἰΖ ρἰεαπε απιτΞετέ:2 έω

ιἰιιτο' εεπεεεεί :ἰε εεπεεετατἰοπε ερι.τε·ερετιιπι εετ

εἰεαπεε ὶπειιΙαε, εοπεΜικευτ, εοπιῇτοιετ

Π%", νει ι:ιοε αΡτιΙιε

στα. Α. ει. εε. ο. ε ει. θεά. ε. ει. π.

( ο. τι. )

Οαιιττοε εΡιεεεΡιιε εετοοε εετοετοιο :ιει :ιιιεετιε

ιι·αττ·ιιιοε ετ εεεΡιεεεΡιε Ρετ ιοεοιαοι ::ετειεε εεοετι

τιιτιε εετοιο:Ιοε εοεεεεεετιειιε οι ΡετΡετοοιο. εεε:

τοοτατιεπιεε :Ιοετ εετιΡτε··ιτιτει· εε:ιιοετε:ι:ιε οεεττιε`

Βετο ειτιτ εεεεεετιιτιεοιοοει τετα ιαπο Ρεοε εεετιειοτ

εοτοΡα. οποιε- Ρεεεατιε επιεειιτιοοε οιοιταξεεαο:ιαια.

οποτε εε:ιεε ετ τεΡιοε. ποοιταετιαιο ιισποιειειια ετ:Ιοε

Ρει·ιοτια Ρεποετιετιιοτ. εοατοειιτειο τοποατια εεεΙεεια

ιεοιτατιε ετ ιοεεοεταοτιε τι εεππιΡιοτιιιοε ει·εοεΒατιιι·. εε

:μαι ιΡεα :ιιεεετιιιε ιιοιοε εετοιοατιοιιι ετ εεεαειε οι

:ιεΒατοτ. εεε ιτα:Ιοε ιπι Ρτετετιτε :τοσοι πιιιΡετ ιατεταοι

εειειιταοιππιοε εεπιειιιο. τετιοε πιεεετιι ιιιιιοε εετιεπο

εεττ-τοι οοιοετειε ιταττιιιοε :μι πιει1ιε α:ιετεπιτ ειπΡεεοι

ποοε. οι:ιειιεετ :Ιοεποειιε τεΙιειε οιειοετιε-Ρτειιεεεεεετ

οοετετ ΡαΡα οτιιαοοε οεεεεειτατε :Ιοατιιιππι εεπιιΡοιεοε.

::οτειεαοετοοι εΡιεεεΡετοπο εοπιεεετα::ιοοεε. Ρετ. Ρτι

οιιεειοπο εοοππι απιτιετιτι Ριεαοο εειιεεεειτ. :Ρο ταποεπι

Ρεεττοειιοπο ετ τεποεπιε εεειεειε εεαιι:ιαιοοι Ρεττιποε

εεεοε. ετ εταοεπο ιιιτετ Ριεεπιεε ετ ιαπιοεπιεεε :πιο

:ιιεεετιιιαπο οι:ιεοε εεπιεεεειεοεπιι ιΡεαιπι ιπιοταοιτ. ετ

αοτεεεεεετεε οεεττεε ει::οτ ππιοτιε τοετατ ειιιε ππιαπιιιιοε

εεοεεεταοιτ. Ρεετ ιιοπιε Ριε ι·εεετ:ιετιεπιιε :ιοποιοοε ΡαΡα

Ραεεαιιε :Ιοαιο:Ιοατο ιπι τοοιταε ετ εταοιεειτοαε :ιεοε

οιεεετ οε::εεειτοτεε. πιιΜιε ταπτιεπι Ρτεειιιοε αοτ Ρτε

τοιεειοπιιιιοε :οι ιτε:: ιοιιο::ι Ροτοιτ. οτ Ρπ·ειιιεταπο Ρι

εαοιε ιιτποετετ εεο::εεειεπιεπτι. εειι Ρτειιεεεεεετοπι

οεεττετοπο εεπιεεετατιεπιεε ι·επιιαπιε εεειεειε ::επιεετ

οαοιτ. ειιιοε εοεεεεεετ ΡαΡα εειαειοε οιοιετι ετ ετα

ιιιοτι οεεεεειτατε τοιοαπο εκιτε εεα::τιιε τποπιεποσοτοοοε

Ραττεε οαοιειε α:ιεοοιιε. Ρτιοιιεειοπο ι:ιεπο. :μενει τι .

:ιετειπιε ΡεΡε οτιιαπιε :ιε ::επιεεετατιεπιε- ιιεεττει Ριεαοιε

εεΠατοτε ιιιετατ. απο Ριεαε οεοιεεετ τεπιπιοοιιοιτ. @οσο

ταιοεπι Ρεετιτιε:ιο:ο εαοι:ιεππι Ριεαοετοτο ετ ιαπιοεο

ειοοι Ρεττοι·Βατιεοεπο ΡτεεΡιειεπιε αοοοιοοιτ.τ εεε ε

τιαπο :Ιοι ιο εετοπο ιεεε ιτοποε εεατι Ρεττι Βετο-ιο

ιιιεπιι εοεεεεειτοοε. :ιο οιττατοοοτεπιιε Ραι·τιιτιοε ατι· οτ

Βεππι αεεεΙεταοτεε. Ριεαε :ιεοεπιιιπιιιε. οιιι εετοιο:ιειπι

Ρτειιεεεεεετοπο οοεττετοιο οτιιαοι ετ εειαειι ιιεετιεια

εοεεεεοτι ειοε:ιεπο ΡεΡοιι Ρτε::ιιιοε τι:: :ιειιετιεοε :ιε

οι::τι. εε.πο:ιετο ιοοεοαοιποοε εεοεεεειοοειο. ειπε οετε

:οι οτιιεπο Ρετ :ιει ετατιαιπι οεοιεεειπιοε. το Βιετε τισ

εττε πιεπι τοε:ιιεαπο ::ιετι ετ ΡεΡοιι Ρεττιιτιιατιεπιεπο

ιιιοεοιτοοε. εε :Ιοε:ι ιπι εεοεεεειε:ιε Με :με ειιιττ·ε

οτοετο ::οππι Ραο::ιε ΐα::τα τοετοτ. τεοιαοε εεειεεια

:ι.ιτοιπιοτιεοεπο Ρε::ιειιετοτ ετ τετιοε :ιιεεεττιιε·οτ :ιι::τοιο

εετ τοιοιεττατε τοποιτεπιι οι:ιεΒετιιτ. εεε ιτα:Ιοε Ρεετ

τοοιταπο. ετ :ιιοτιοαπο :ιειιΒετατιεοειο-· εεππιοοιεετε

εοοεΜε εοιο τταττιιιοε οεεττιε εΡιεεεΡιε ετ εατιιιοε

Μιοε ατ:Ιοε πιειιιιιιιοε τεπποιοετοοι. εεε οεπιποοιτα

εΙετι ετ ΡσΡοιι ποοΙτιτοιιιπιε. εαε:ιεπο εοοεοαοιποοε εεε

εεεειεπιεε. ετ οοιιιε εε εοεεεεεετιΒιιε ιιεεττιε εΡεετε

Με εε:ιιε ΡτιοιΙεειο. απιτι:1οαιο τεετιτοιποοε ιιιιεττατειο

ετ ιταττεττι πιεεττοπο εαοεοεπιεεπο εΡιεεεΡοτο οοετι·ιε

ταπο:Ιοαππι Ιιεατι Ρεττι ποαοιιιοε εεεεεει·αοιποοε.'Ι:Ριε

ταο:ιειο εετιΡτα :οι αΡεετειι::α εε:ιε- τιττι:ιοε Ρεττι εε!

ιατα ιο Ρτεεεοτια Ριεαοετοιο ετ ιαπιοεοειοπο εποε

Ρτε ειοε:ιεπο τιεεετιι ιιιιιιοιτιεοε Με εει1εΜοιο ιιοεα

οεταποοε εεταππι οπιιοετειε ατειιιεΡιεεοΡιε εΡιεοεΡιε

αΙΜατιιοοε ε:: τειι:Ιοα ::ιετι ετ -ΡεΡιιιι- τττοιτιτο:ιιοε τε

ειπποιε τεειτατι. ετ ια::τοπο οοεττοπο :ιο :εοεοοιιι:ιοστ

ταιιοπο ιοιιιι::ατε εεοεεεεοπο εετ. τι·:ιττοτε οοεττοτοπι

. Μ) Μπι ε:Ετα :οι Πειιε!ιιο, Ιτιιιιε Μετα, Με”, εει.853. τοπ1εΜε ετ ιιι:ιιτιο :ιεππιποιειππιιιε ίι:ιιετιιιιιιιι. εκ :Ρο
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Βιιε οΙεοτὶ ειπα ὶιιἀἰοοε. Ψιἰ οπωἰ ιιἰἀὡειωιιι· ειιεΡἰ- α ΕΒο ΒεπεάΜ.ιιε αη·ωε[Β ΜΜΕ @εαπ ε·,ωήΡ8ι_

Ποπε..οευει·ο. φιοτιιπιωιοπιιϋπ ειμαι Με. ΡειΙ:Μιται

ιιοπιοτἱοιιε. ιιιὶαποπεἱε. τωιειωε. οο.Ριιοπιιιε. ειιὶετιιἱτιιιιιιε.

τιιιτΒοιιειιεὶε. εὶροτιτἰτιιιε. Ρειιοι·ωἰτετιυε. Βειτετιεἱε. παι

ΡοΙἰΜυιιιε. τετι·εοοτιοπιεὶε. εει1οτιοιιεἰε. Βιιτἀο8ειὶοιιεἱε.

ειτοἱιὶεΡἰεοοΡὶ. ερὶεοοΡὶ απο ιιὶιιατἰοπεἱε. Ει·οὶει1ιιε. ιππι

ΒοΙειιιεπιεἰε. εετεπιεἰε. οι ΜΗ οοωρ1ι.ιι·οε. Μι Ρειι·τοι1ι

ἰειτοτειιιεοεἰε ΡεΙεοἰἰ εοοοάοιπεε ετ οειιιεειω “παω

ιπήκηιιο ἀὶ!ἱ8ετιοἱιιε ἱτιἀειεειπωε. ροετ ΜΜΜ άεΗ

Βουει8:ίοι1εω ω; οοτιεὶΙὶιιιιι -οοπιιιιιὶ ειεεωειι. ετ Ρτἰιιὶ

ΙοΒἰει ειιΡετ ἱιοο οοοΙοεὶο Ρἰεωιο οοΠειτει οειεεετἰ. ετ

ιιΜι11ιιπι (Ι110ά οοτείαιώε ΘΡἱεοοΡὶε ει ιιοΒἱε :κι ειΠο

Μπι οοι·το[Μουοω ετ ΜΙ Βεστἰ Ρεττἰ Ρεττἱτιιοπιἰιιπι

τεουΡει·επάιιω θετικη ΐιιει·ειτ. ΡτοΡτἰιιπ1 οΒτὶτιοτε το

Βιιι· άοΒοτο ἀἱκοτιιητ. φαϊ οοιιεὶΙἱιιπι υειιετειΒἰΙὶε

ΐι·ειτοτ· 1ιοετοι· ννοἱτετἱιιε ι·ειιιοιιαε ειι·οἱιἰερἱεοοΡιιε. ιιἱοο

ὶιιἀἰοιιπι ἀἰοΕοτιιπι. 1ιοΜε ετ τοὶἱεΙιιὶε ἴτειτι·ἰΙ›ιιε τοιά

τειιιἰ!:. ὶἀεπι οοιιεἰΙἰιιω εεεειιετωιε ιιὶπι οὶπἰτιει·ε ἰιι

ιΜΗ. Ροττο 1ιοε (μισό ο Ρτεπιοττιἰτιετὶε ΠειττὶΒιιε :ιο

εττἰε ἀεΙἱΒετετιιω ίιιοι·ω. Μ πιοιιὶεεἰπιο οοιιοὶΙἰἱ ᾶἰο

οοτειπι ιιπιἱικπεει εἰποἀο ι·εοἱτει·ὶ ρτοοερὶιιιιιε. οιιπηιιο

ΑΒ οπιπἱΒιιε ιποὶιὶερἱεοορἱε ερἱεοοΡὶε ετ εΒΒειτἱΒιιε ετ

τεΙἰτΙιιει ο|ει·ἰ ετ ΡοΡιιΗ πιιιἱτὶτιιᾶὶπο. ΡΙοοει·ε εὶΒὶ Βε

φωιιτοι· εοο!ωπειτυπιι Ἐιιἱεεοτ. Με 0οΒτιἱἰει εοι·ωπι εω

τειι6ει ετ οὶει·ἰ ετ ΡοριιΒ ι·οπιειπιἱ ιιοΙαπωτε ΡετεΡεοτε.

εεοφΙ.ἰ ερὶιἑωε οεπιειιι·ει. .οι '' ειιιοτοτὶωτε εΡοετοΙὶοει.

πάρτε άι: ιιοεττει οοπεοσκεύοπο ρἱεειιτε οοοΙεεἱο ω!

|ειω άετιιιειιιἰπιιιε. ετ ςΙιιοά ει ιιοΒἰε όε ιιοε€ι·ει ΙὶΒοτε

Μετα εωωιιιπι Γιιει·ετ ειπάεω οιιοΙοτὶτειτε ίὶτωειιιΞωιιε.

ρἰεειπἰε Ροι·ρετιιιιτη ειιΡοι· Ιιοο εἰἱεπιτὶιιι1ι ειιΒ ειπιειΙ:Βε

ιιιετἰε ιιἰτιοιιΙο ὶωΡοηεπιτεε. εἰ (με ἰεἰτιπ· ἰπι ΐιιτιιι·υ.ιιι

εοοὶεεὶειεεἰαε εοουἱπἰειιε Ρει·εοτιο. Μαιο ιιοετι·ε σοπ

εΕὶτιι€ἱοιιὶε Ι›ειεἰπειω εὁὶε11ε οοπτι·ει αυτι τοωοτε ι1ει1ὶτε

ωιτιΡωιιοτὶτ. εοοιιυάο τετοὶοιιο οοπιιτπιοτιὶτε. εἰ ποπ

εειτὶεἴειἰοπε σουθι·ιιει επιειιἀειυοτὶτ. Ροτοεωτὶε Μπασ

ι·ὶεφιο ειιἰ ἀὶΒιιἱωτο οετοει!:. πάτωμα: εε εΒώπιο ἱιιἀὶοἱο

οκὶετοτε ὰ: ρει·Ρεττετει ὶιιἱιΙιιἱτιπε ·οοει1οεοειτ. Μ; ει. ως.

.οι·α€ἱεεὶπιο οοι·Ροι·ο ἀεὶ σ. ἀοπιἰώ τεάω1ΡτοΗε τιοεα·ἱ

ἱοειι οτὶετὶΜιἱἱετω Με. σωμα: ὶπι οΧΙ:τεεωο ωιεηοὶπιο

οΠεΞΗοτε σωστή εσωποεατ. οιιιιοϋεωιτει11 αυτι Μετωπ

τἰΒιιε εἰτ Ροκ ἀοιιιἱτιὶ ποεττἱ ὶεειι οι·ὶετῇ. (Ιιιωἱππε ετ Με:

Β·ιιοτι.ιω Βοι:ιο εοΕὶοπιἰε ΡετοἰΡὶετιτ. ετ ιιΡιιἀ ἀἱετι·ὶοωω

ὶιιἀἰοοω Ρι·επιἰο ετοι·πισ Ρειοὶε ὶτιυειιἰωιτ. επιοιι.

Εφ ωιωω οει1ΗοΙἰοε οοοΙοεἱο εΡἰεοοριιε ειιΒεοΗΡεὶ.

ΒΒο οτεεοειιτἱτιιιε εειιιὶτιεπιεἰε εΡὶεοοριιε ειιΒεοτἱΡεὶ.

Εε;ο ρετι·ιιε ροι·τυεπιεἱε ορίεεορυε ειιβεοιἱρεἱ.

ΕΒο ‹ι1ἰτειΙἰε ειἱΒαιιιιε ερἱεοοριιε ειιβεοτὶΡεὶ.

Εί.5ο- και. ΡεττιεετἱτιιιειεΡἰεοοΡιιε ειιΒεοι·ὶΡεἰ.

[δεσ ο8ὶὸἰιιε ιιιεοιιὶεπιυε ερὶεοοΡιιε ευΒεοτἰΡεἰ.

1380 ροτι·ιιε οειτἀὶι1ώἱε Ρι·εεΙ›ἰτει· τὶτιιΗ οειΙἱκιὶ ειιΒεοτἱρεὶ.

Βδο οτεεοεπτἰιιε ρι·εεΒἰτει· οειιτΪἰτιειΙἰε τἰτιιΗ εατιοτοτιιιη

Μτοοὶὶὶιιἰ «π. μπώ ειιΒεοτἰΡεὶ. '

Εφ ε θι:ειώιι1·1 ρι·εεωτου.- ωυἀἱηειΙἰε τἱτιιϋ εειπσωτιιπι

ΜΜΜ Μ: ριὶεοε ειιΒεοιεἱΡεῇ. ' - ω.

ΕΒο εἰΒἱιο ριεεὡὶΜτ.οειιπὶἰτιΔΙἑε τὶτιιΙἰ-εππιο1:ὶ @αἱ εκβ

εοτὶΡεἰ. -: ε - › ΗΝ.

Εδο τοΒετ!.πε οει·ἀἱκιεΙἰε ρι·σεΜτει· ΜΜΕ ·εωιετἰ επεσ

Βὶἱ ειιΒεοιᾶρεἰ. · Με "ν"

Εφ 88. οευὁὶπειΙἰε ρι·οεβΠοι· ιἰωΙἰ ειροετοΙοτυπι ω!»

εοτὶρεἰ. η :η ...ο

Εεδο :ιτιεετεεὶιιε οειτἀὶηεΙὶε ιἰωΠ Βοειτἱ οἰοωοιπτἱεεηξω

εοτἰΡεἰ.,.ε Γ
'Β, ·‹ .ή¦_ Δ Μ^~ . :'-.ἱ _-_η." "ύ"'ἐ Ξ

ΕΒο ἰοΙιειιιιιοε ρτοεΒὶτει· οοτὸὶτιΔΙἰε τἱτιιΙἰ εωιο!;εοἰΙἱο 6ειιΒεοιὶρεἰ. ..· , .; π) α

ΕΒο τεοΒειΙάιιε Πω ΡειιιωειοΙιἰἰ οετἀἰπεΙἱε 5Π11εσήΡεὶ_.

Εξ,;ο άοεωοήιιε Ρι·οεΒἱωτ οετἀὶτιώἰε τἱτιιΙἱ ειιιιοτε [Πλ-Α

:ιεἀὶε ειιβεοτἰΡεἰ. ;_ .Μ Ν '

Εεο Βτειὅοι·ἰιιε ρτοεΒἱωι· τὶτυ!ὶ Ιιιοἱπιο οει·ἀΞιιειἱἰε ω!»

εοι·ιρει. ε: Μ."

ΕΒο τεοΒει!άιιε οιιτάωειΠε ΡτοεΒἰτοτ τὶτιιΠ εαπεΒε επιφ

ετειεἰε ειιΒεοτἰΡεὶ.

Εεζ.Βο άειιεάεάΗ: ΡτοεΒἰτει~ οειτἀἱωιΙὶε τἰτιιΙἰ ειιιπτὶ Μ»

τεπιτἰἰ ἱτι @Μο ειιβεοιἱΡεὶ. Με

ΒΒο ἰοΙπιπποε ρτοεΒἰτετ οπτἀἰτιώἰε ΕἱΒιιΙὶ ΜΗ Βιέ

εοΒοπιἱ ὶκιτετἱὶιἰ ευΒεοτἱΡεἱ. η· μ."

Β.Βο ρο!:ι·ιιε ΡτεεΒὶτετ οετἀἱτωΙἰε ΜΜΕ ειιιιοτἰ ωει·οοΙ!ὶ

ευΒεοήΡεἱ. .η

ΒΒο τοπεεε ἀἱειοοπιιε οειι·ᾶἱ1ωἱἱε εεωοτἰ ΒοοτΒἰὶ ειιΒεοι·ἰρεἰ.

Ε8ο οοπποε εΠειοοιιιιε οειι·ἀὶπιεΙἰε @Με ωειτἰο ἱτι αφή

τὶο ειιΒεοτὶρεἱ. ', !

Εεο ετεΒοι·ἰιιε άΜοοιιιιε οω·ἀἰηεΙἰε εειιιι:Η ειτιξὅοΙἰ ειιΒ

εει·ιΡει.Εεε» τοππω1υε άΞεοοπι1ε οετἀἱιπιἱἰε εειτιστο ι11ειώιξ ἱι1

Ροι·Ι;ἱου ειιΒεοτὶΡεἱ. _ ,_ κ!

ΒΒο ε8εΡ!πειιιιε ἀἰειοουι1ε οει·ιϋΜΒε ειπιοΕο ιπειτἰο .εορ

|ει @Με ειιΒεοήΡελ · Η

Ε8ο ὶοιπιτΙιεε όἱειοοτιιιε οειτᾶὶοεΙἱε εει1οΒοτιιω οοεωε

ω: ἀεωὶωπἰ ειιβεοτἰΡεὶ. . , 7 Δ. η

Εθο 8τεΒοτἱυε ἀὶεοοπιιε εετἀἰιιαὶἰε ειπιοΙ.οτιιω εει·εϋ

Μ: ΒειοΙιὶ ειιΒεοι·ὶρεἰ. _Ή_·(_

Εεο ὶοΙιειππεε άΞεοοπιιε οειτιἰἑιιιιΙἱε. εειτωτὶ- :ιἰοοΙειΥ Μ

αιι·οοτοε ειιΒεοτἰΡεἰ.

ΕΒο @εποε εΒιιοοπιιε εειτἀὶηαΙἰε· εωιοπ: ωειτἰο ἰτι

υἱει Μ» ειιΒεοτἱΡεὶ. ›

Εφ ὅι·οεοτἱιιε ἀἰεοοπιιε·οει~ᾶὶηεΙἱε εειι1οτε Ιποὶε 50ΡΕΘπι1

εοΙἰὶ επὡεοτἰΡεἱ. ε

Εθο ιιπιΒεΙιιε ὸὶεοοπιιιε οει·ἀἰπιεΙἱε_ εωιοτε :παπάκι/Μ άο

ττιὶπιὶοεί ευΒεοτἰΡεὶ. Λ , .

Εφ €τοΒοήιιε ἀὶιιοοπιιιε οειτᾶἰτωΙἰετεεποτἰ ιιΜ;

Εεστ118Α:Ι18118 άΞειοοιιιιε εειιποτἰ Δἀ1°ἱ811ἱ.8ω3801ῖΪΡ8ὶ.

Βετιιπι Ισωτειιὶ μι· πωπω θυὶἀοιιὶε τοπ18π18: .·ουΓδ8

οειι1ιει·ωϋ ν111. ὶἀιιε. ειρι·Με. Μοϋαπε 1, Μεταπω

ήουὶε ἀοπιὶτιἰοε :πωσ ΜΟΧΧΠΙ. ΡοπτἱίὶοοΔιιιε ΜΜΜ

ἀοπιἱ11ἰ οώἱκτὶ εεοιι11€].ἱ Ρερο ειιι1ιο ν.

€ :Μ ) Μη. 7 ·:= :ε

διοιιηπευυε έατιωεωίε ορίεε·οριιε θέ Οὐεκπω <υΖπαΜέ

Ήεπεί.ε ε·οπισε , σουφτ·οπιέεεατί2 ααα , είί.σείσίΞαμϋπετ·

υέ!Ιαπωπ ρΡαεροε22πω εα·Ιεείαε 6ωιε Ζαιαεπ£ἰἰ σέ

υἰω£Ξε Ιαπιιιιε σε |ωπιέπεε εαπσ2ί ΒοεπιιΕ, ρπ·ο ιἰεοἰυιΞε

‹»·ω, σοπιροπαπ2. '

ΠΉ, πωπω ἱυΙἰο

ι

Ε.ΕΧαΜΙ097αρβο Ιἰε9ϋ 1αΙσπΙω·ϋ ΐαιιτ·ἱπεπεἰε. Φιλ Β. [ο!.9θει·.:

`- ς απ.) ` '

(πώ Ν;; -!

ΙΙι Ιοοο εειιιοτἱ τοπιιιΙἰ ρι·ορε εοο!οεὶεω ειιιιοϋ ἱοΙιειι

Με Μ οι·Βο ειιΒτιιε Πιιοεπι ὶι1 ρτεεοι1Ιἱπ-. Βοιποι·υω
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ιπιπωτππι πωπ(ππιπ (Ιπστππι πσιπἰπο πω( Ιεεππαστ (ι Ιἰεὶπιιιε: ετο-Μπο((Μπε. Βοπππωπε σε τππτὶ.· ποσο :σέ

ἰεπιιοποἰπω ιιἰεὅἰπιὶπιὶἱἰοπεπτπ ε( π( Ρι·εεεπϋπ (ούτω.

ΡσΡπΠ επποπ ι·στππΙἰ ίὶπἱτε ω( π( ε( οσπτεποἰο (με

οτε( μια· ΡτοΡοεπ:ιππ πἱΙΙοππ(π εσποτὶ Ιεπτεποπ οπω

Γτεπ·ὶΙ›πε ειπε οεπσπἰοἱε ετ Ιιοιπὶπεε εεποπ τοπιππ.

οσπτεποἰσ (απο ετα( (μού. Ρτεἀὶοτιιε ΡτεΡοεἰτπε εοποπ

Ι(ιπτεποπ τετἱιιἱι·εἰ›πτ τω( Ρστοὶοπεε άε πτε(πετ(πε (οοἱπε

τεάάππε (στο επποπ τσιππΠ (με Ἐπὶ( πεποπ επ( εὶοπ€ἱ

ἰΡεε ο(πεπάεσετ ΙΗσεΠιππ Ρετ (εσ(!πΙΓσπι π(ππεπεεκπ

εΡὶεοσΡπιπ εΗὶοετ (Μ ίὶοἰε ε( οεττὶπἱε Ροπιὶε ε( (Η

οπιπἱΒπεπΙἰἰε ετοοτἱππε (με ἰτπΡεὸἱεΒοπ(. (ει·τοπι (το

τεσάεπ(Ιπιπ Γτιιο(ππι ε( σε οπιπὶΒιιε ἰεπἀἱε ε( σε

οωπὶππο τω( τοο(ιιε πατε εποε π(ππ(πεε πω(

τσ(ππΙἱ ποετοιι(ιεποτιτ τεοἰοπεε (μπε ἰΡεἰ πεπετε Ρο

τετεπτ (εισαι ποτο Ιιπἰιιε πο( (π. οσπτεποἰοπἰε (Μπι

Ρππε εἱΒὶΪτεἀπε ἰοιιπεπεἰε εοοΙεεὶε εΡὶεοσΡπε ε( (ἔσω

Ρππε οπετ(πε πὶ8ἱπτὶτπὶΙἰεπεὶε οστπεε οοπιιεπει·ππ( (ισ

πεπο ΒΙ;επ1 ίἱπἱεπἀετπ ἰπ Ρι·ετειτο Ιο(:ο εεπο(.ὶ τοτπππ

ὶπ ο(πιπεπιπ τσοἰιιε ΡοΡιιΗ ε( π( ΧΠ Ιιοιπὶπεο εοποπ

τσιππΙτ Ρετ οσπεἰΙἰιππ ει· πσΙππωτεκπ εοοὶπε ΡοΡπΙἰ

(μἱ ὶΒἱ εάετεπτ ἱπτεπετιιπτ (μο(ἰ (Ιπὶο(μἰ(Ϊ ά(ππΡππε

Ρτείετπε εΡὶεοσΡπε ε( οστπεε σε Ρτεἀἱοτε Με. Ισπ

(ἱεπετἱπτ εεοπππιππ ἰΠοτπτπ (ιι·Βὶτι·ἱππι. πει Ρετ (ιππο

τοπι πώ Ρετ εεπτεππειτπ ἰΡεἰ ε( Ιισιπἰπεε εεποπ το

ιππἱἰ εἱπε ίτειι(Ιε οπεετπετεπτ. οοπτεπτὶσπε πετσ Ρετ

(ὶπσε (πω (ἰἰεοπεεε ε( πεππΙππι Ρετ οοπεεπειππ

πιι·ετιιτπ(Ιπε Ρειτοἱιππ Ρτε(Ήοτπε εΡἰεοοΡπε ε( οστπεε

Ρετ οοπεἱἱἰπτπ Βπἰπετπ ἰπἀὶοἱε. Ιππάειιετππτ ετ (π.

(πειιετππτ (μσ(ὶ Ιιοτπἱπεε επποτἰ τοτπππ Ϊεοἰεπτ τοπ

(ἰἰτπιπ (ἰε σιππἰ (πε(πετεπε τοοἱπε τει·τὶτστὶἰ εοποτἰ

το(ππ]ἰ (μοά τω( εεποπ εὶΙἰ. σε εεΡ(ἱπισ ππιππ ο(

(μει·τοτπ σε πἱπο εκοεΡ(ἱε Ροττἱε ε( οε(ιΙἰε. ε( εκοεΡτσ

Ιἰπο ε( οεπε(πει ε( τωπο( τοἀἀἱτπτπ τεΙε. σε οεττἰπἱ8

Ρστπἱε ετ (ὶε Βοἱε. (με!ε (ἰεΒετεπτ Βιοετε σε ὶΠἰε

πω( (με π( (ὶεπετεπτ εεεε. ὶετπ(ἱ τεᾶἀἱτπιπ (ὶεπετ

εποε ΐ(ιοπιτπ τοοὶπε (εττἱ(οτπ πεποτἱ τσιππΙὶ. (μμ (ισ

εοποπππ επιππ Ρετύπιπτ (μεττ(ππ Ρει(·(επι εΡἰεοσΡσ.

ττεε πετσ Ρεττεε οεποπὶοἰε. (!ε 8πΡτε(ποπε ποπ πο(

π( (ΙΜιππε εκσεΡπε ετἰειπ Ρπποἰε Βοἰε (με εππτ πο!

ετππτ. ὶπ εεΡἰΒπε. πε! π( οπο Ιοοο ω» ποπ ἱτπΡεπἱετπτ

τεττ(ππ επ ι·ε(ὶ(ἰεπ(ὶπτπ ίτπο(πε. ὶτετιππ ε( ίεπάὶε εἰ

(πιω- (ἰείἱπὶτππι ω. (μο(Ι (μἱο(μἱ(Ι τπεττἱπιιε με·

επἰτετ ὶπ ἀἰε (ποτπε επε πεπεΒοτ ε( (ἰετἱπεΒ(π σπιτι

(μετποτ ίἰΙὶἰε ειπε Ρτσὶεπἱεε ἰ-Πἰπε (επτιππ πεπετει ε(

(Ιετ(πετετ ε( ποπ μπε (πω: τε(Ιπἱεὶτἱσπε. ε(

τὶοιιὶἴπε πω( ὶπ τετπΡοτε τπστπε επε Ρτσἱεπἱεε ἱΠἱπε (Ζ

ΙιεΕετετ ε( Ροεεωετετ ε( ποπ (πω. ΡεπΙιιε πετο π(

τἱοπΙίπε εσόειπ (ποσο ε( ποπ Ρ!πε. σε ευρω οεΡτἰε

εο((ι(π οιππὶΒιιε οππεἰε επποιἰ τοτππΙἰ ππὶιιετεεΙἰτετ

Ιππά(πιετππτ τε(Μ(τππι ΐοοετε εΡὶεοοΡσ ετ οεπσπἰοἱε

εἱοπή επΡτπᾶἰοπιιπ εε8. ΒειοΕπιπ εε( ·πσο (μπε επ ἱπ

οιιτπεποπε (ἰοιπὶπἰ ποετι·ἰἱπεει.ι οι·ὶεΡἰ. (πἰΗεεεἰιπο σεπ

τεεεππο ιιπ8εεεππο (μετω ιπεπεὶε ὶπΠὶἱ ἱπἀἱοἱοπε (μεττ(ι

πεο εππτ ποτπἰπει ἱΠοτιππ (μἰ ἱιιτεπετππτ Βοίΐτε(πιε

Ρεἱείἱπε. οβετΙ:πε (ω πιο τοΒοήπε. επεετσ Ιεπτεππο

σπετιπε πεπάι(1ΐπε. (ιΠ”ετποΜππε. Ρει.8σπιτε. σΙ:ετ(πε

εοΜετπ. (!ο(πΡππε οπετΕπε οοιπεε πεπο οτποεπσ τω”

Βοπιππε εὶἔἱἴτεἀπε εΡἰεοοΡπε Μπο οτιιοεπι ίεοπ ή·

(εε(εε το(!.π!ΐπε σε ο((Βιι·σ. ἀτπτἰο σε τὶοπὶΐσ €ιππεΙππε

ΒαΙσπάτσ. τὶοπἱἴπε-(ὶετ Ριπειπάτεπ (τοπικ επιδοπε. πω(

παπα 8ἰεπε. €ιπ!εΙιππε (Μέ Β(.εσ ὶοπιιππεε πεοπσὶπο.

ι·πεπεΙ(Ιπε ποτστ. ὶσΙιπππεε οπεε. οΙ›ετ1πε οσεεε8πσΙ.

ΒοιππεΠο πεδοι· πἰΒἱπΙὶτπἰΙἰ(:ι1εεε. (μπ(οΕιππε ·ΒοΗμ

τεἱιπιΙὸπε. οποτ(πε επεεΙ(ππε. ι(›πιπ(ιιε Βὶτὶεἱπε ω.

ιππποπε. Ρεμππιε ὶππιιειιεἰπτπ Ιεπίιπποπε επσ(τε.(στ

ΒεΙἀἰισπι σε ππότεει. πσππεποεεΙιτε επ(πποπο Βολκώ

μπε Ιππ·($πε. ΒιππεΙιππε ίτεπποε σεἱετἰπε οεΡτπ 8πἰ

ΠεΙπππε σε εάποοετο πεεεΠπε εοσ(πε. ε( ιππΙ(.ἱ το(

ὶπιετίπειππτ οιιτπ στππἰ ΡοΡπΙσ εοποπ τοπιππ οπο πιστ

οΙπσ ἱπἀεκ Ξπ(ετΙὶιἰ ε( (ιΙωεΡἰεοοΡο ε( (ι (τοππ(.ε τα(

@πιο εοτΙΡεὶ. Βιιδοει·πιε ἰπἀεκ ὶποοτἴπἰτ.
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(πω) .- - .

πεπ(Μ(ζο/αε2α (το Οσετ·2ο, Ιοἰιαππε ε( Ρε2(·οβα2τω

(μοπιἰαπι Βιι.πΖο2 οοπι(πωιέ ί(υιι(αε (Ζε (μ(2τι(με ρατ

22σα.τ ιιπἰιω πιο!επιίΖπ(ζ αυτ( τω.: αοοε.στέοπιώω ρτσρε

_/?ωποπ Ζο(ποτέ (ω, (παπα σιιτπι(πι Ι/αΒα!τά.

ΜΒ? , 4 ἰεπππτἰἰ

Ε:: απΙσοταΡ|ισ Πεοίί ?'(ιπ(·ίτιεπτί.τ 2(ιδιι!στίί. θα!. Α. [Μ. δθΞί. Επί. Ο. β!. Ώ3Ώ.

( Η. Ε. ) ·

Αππο σσιππποε ἰποει·πεποπὶε ιπὶΠεεἰτπσ. (:ΧΧνπ.

(Ιποττε (ἰἰε ἱπ(τεπ(ἰε ἱεππετἱἰ. οσπετειτ ποε οΒεττππι

ο( ὶσΙιεππειπ παμε Ρεττππι (δετπποπσε (πω. (μσπάεπι

τιιετὶοἰ εοσεΡάοοεπιπε πσε οοτπππιπἰτετ π( Ρτεεεπ(πι

$εετὶπ1π ο οοιπιπππὶ οὶπἰτεϋε ἰεππο Ρετ πσε ε( Ρετ

π·τι1:τεπι ποε(τιππ πιοτππιππ ΗΒτε5 ὁεττπτἱστιππ Μπιά

8:οτιππ πἰΒἰππ (μὶιπμε δππ.ιππ Ρτεοπππ Ρτσ πσεττει

Ρστ(ἱοπε (με εππΙ: (τπ(π(μ.ε Ρετ€εε ππἰπε τπσἱεπτἱῦπἱ

ὶπ ίἱπιπὶπε Ιεπιστἰ Μοτο Βπτ8πιπ ππΗπΒἱἱ οπ1π··πο(μπ

(ὶιιοτἱΙἱ. ε( οπτπ εἀἰἱἱοἰο ε( (πετώ (το ιπιιοἰπεπσπιπ

(με πω( ·ὶπ εσάεπι (πο!επ(ϋπο. εππππτετ Ρετ πεπο

οε.τ8:ππι ιιεπ(ἰἱοἱοπἱε. πεπ(Βτπιιε ποε'(μἰ παμπ Βεττπεπἰ

πιά οοπ1ιπππε οἰπἰΜἱε ὶεππε ο!επεεκπ πποπ1=·(μ(ππ

πιιβετε πἱεἰ επτππε πω( ίΙιππειι Ιειπστὶ ε( Με( Ρτε>

(πωπω (πο!επὸἰππππ οππ1‹πἱπεε ε( εΗἱε ετΒστἰΒπε

επΡετ εε πεπεπτειπ. τοτειπ ὶΡεεπι ο!επεεκπ. εἱοπ(ἰ· ποΕπε

ε( τω( ποε€το ιπετ(ίπσ παμε Ρτε(ποτ(ιε (μἱπ(με Ρ(π·τεε

πιοΙεπ(πτπ σιπππι (π ἰπτεἔτππι Ρεττἱποτε πωε(;ιιτ Με

Με (πε οοιπιπππἱ οἰιιἰπιτἰε πιππε Ρετ εἱπε (Ματσε ω

Ιπππιτπτπ ε( επ(πεΙτπιι(π Ρστοπτπ ε( οσπεπ]εε Ρτο επ

ΡτεεοτἰΡτσ Ρτε1έσ πεπόπππε ττο(Επ;πιε παμε ιπεποἱ

Ρεπιπε ππΠἰ π( πεπἀἱιἰε·(ἰοπ(ι(.ἱε πο! π(Μετ. ε( πω(

οστπιπππ(ε οἰπἱτετἱε πιππε εκὶπ(Ιε ο Ρτεεεπ(.ἱ (πε (πιτ

απ οσπππιιπε (Ιεἀετἱτ (μἰοππω πσἱπει·ἱτ Με σιππἱ

πσεττε ε( πετεσππτι πσε(.ι·στιιιπ οσπττεἀἱοτἰσπε. (μἰἀεπι

ετ εΡοπᾶἰιππε ποε παμε Ρτοιπἰττὶτππε (μἱ επΡτε (του

(πεπἰ πο( οσιπιπππὶ οὶπἰ€π(Ξε πο( οπὶ (ιι (ὶεᾶετἱε επ

Ρτεεοι·ἱΡ(επι πεπἀἰοὶοπεπ1 (Ιπεπιετ επΡετἱπε ΙεΒἱτπτ

(π ἰπτεΒτεπι π. στππἱ Ιιοτπἱπε σεΠεπάετε. (μαι εἰ

άείΐεπ(1ετε ποπ Ρσ(πετπππε πω; Ρετ οοΙὶΒετ ὶπἔεπὶιππ

επὶπι·εποτε (μοεὶετἱπιπε. (οπο πι (ἱπΡἰιππ οσπ(Ιειπ πεπ

τποπππε. σΒετ!;πε οεΙπἱ. Ρεπ·πε τοΙππάπε δοτου( (μπ (ἱὶοἰσπειπ οοιπιπππἱ τεετἱ(ιιετπ(ιε εἰοπ( Ρι·ο ιετπΡοτε
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Μπιτ ιιιοιιονοτο αυτ ιιιιιιιοι·ιτ ειιι› οετιιιιιιοιοιιο ιιι οοιι- τι ιιιιιιιιιτι ·τιιιοι·ιιιιι ιιοιιιιιιιιετιιιτοτ ιοΒιιιιτιιι·. οοιιιιοιιοι·ωιτ

ειιοιιιε τοοιε. οτ ιιοο ιιοοιιτ ιιοιιιε ιιιιο τοιιιΡοι·ο ιιοιιο

τΙτιοαιτοοιιιιιιιοε. =εοτ φαι .ο ιιοτιιε εοπιοι Βοτιιιιι ιιοι

οιιοτι εοιιιρτιιιιι οετ.ειιτι ιιι.ειιιτοιιιιιιιιι ιιιιιιοιιιιοιιιτοι· οσο

εοι·ιιιιι·ο Ραοκιιιττιιιιιιε απο ετιΡιιιτιτιοιιο ειιιιιιιιιιι. ιιοτιιιιι

ιιι οοοιοειο ετιιιοτι ιιιιιι·οιιτιι ιιι οιιιιτοτο Μονο τοιιοιτοι·.

διετιιιιιι πι. πι. το. τοιιιιιιιοε οιιοττι οτ ιοιιοιιιιιε οτοιιο Ροτι·ι

ιι·οτι·ιιιιι στο τοπιο οιιι·τοιιι ιιοιιιιιοιοιιιε ιιοι·ι τοΒοιιοτιιιιτ

οτ ιιιοι·ειεΧΧν ειοοοι·ιοι·ιιιιι ιιι·ιιιιιτοι·ιιιιι ιιιτιο ειοοοιιοτιιιιτ.

Βοιωτοι οι. πι. πι. πι. πι. πι. ιιιιιιιιιιιιε οιιΡιιοτι οτ οιιοττι

ποιο οιιιε οτ ιιιοι·οιιιοιιιε ‹ιο οοΡιιοιτι ιι€οιιιε ιιιιιιιοιιι.

Βιιοεειοοιιιι οι·ιχεοιοιιι 8ιιιτιοιιιε ροιιιε ιιι ειιιιι ι·οδοτο

ι·ιιιιι τοετιιιιιι.

ΒΒο ιιοιιιιε ιιιτειιε ιιοτοι·ιιιε εοι·ιΡει.

ΒΒο ειιιιιιοιπιιιε οι: ιιοιτο ειιιιεοι·ιΡει.

Ετ οφ ιιιοτιιιιιε ειιισεοτιρει.

.· ι ςιινιιι)

Μ.τιι·ι·ιιιυε #τιιτε οιιοιιιἰαπι Βαετἰοι υοπιιιιτ2οποπι ο ειιίε

/ωωτω /αοταπι ::οπιππυιέ Ιαπιαιο άι: φιέτιςιιο ρω·

τιοαε “πάτε πιοΙοπάίτιί ρτ·ορε/ία:ποπ Ζοπιοτι τω, ίιι.ττ:τα

Ιππ8απι πω..ωι, ΜΜΜ |ιιιύοτ.

Π?? , 'Η ιιιιιιιιιι·ιι

Ε.: αατοοπερ|ιο Ποιοί ΐ'απίποπειζι ωττωπ. δω!. ιι.ρ2.805.τι ν. .

' ωι.ο. τι. τω. (τι. πι.)

ιιι ρειιτιοιο οριεοοΡι ιιι Ρι·οεοιιτιο οιιιετιοι:ιι ιιοιιιιιιι

ει.Βοιι·οοι οριεοορι οτ ιιοτιοτιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι. ιιιοιιιτοετιιε

ειιιιι οδο ιιιιιι·τιιιιιε ιιιιιιε τιιιοιιιιιιιιι τιιετιοι φωτ πιου

ιιιτιο φωτο ίτοιτι·οε ιιιοι οι;›οι·τιιε οτ ιοιιοιιιιοε οτ Ροτ1°ι18

τοοοι·ιιιιτ το οοπιιιιιιιιο οιιιιτοτιε ιοιιιιο τιο τιιιιιιτΙυ.ο Ροτ

τω!. ιιιοιοιιτιιιιι τιο ιιιιιτιιιιιο οτ πιο τοτε οιιιιιετι ιιιιιτο

το” πιοιοιιτιιιιιιιιι. ο8οιιιοπι ιιοπιτιιτιοτιοπι ιοιιτιο οτ

οτιιιτιιιο οτιιιιο ειιιι άυριο οοιοιιειοιιο το οιιιιιι ιιοιιιιιιο

οοπιπιιιιιι οιιιιτοτιε ιιιιιιιο οιιτ οιιι τιοτιοι·ιτ τιοι-οιιτιοι·ο

Ρτωιττω.ω ιιιτιο απο ιι·τιττιιιιιε πιοιε ιιιιι·ειε ΧΧν

οοιιοι·ιοιπιιιι οι·ιιιιιτοι·ιιιιι ιιιειιιιιιι ι·οοοΡιεεο οοιιιιτοοι·.

τοετοε ιιιιιοιτιιιε ειιι·τιοικι. οοριιιιτιιε οτ οιιοττιιε οιιιε τττιτοι·.

ιιιοι:οιιιο τιο οιιΡιιοι·ο. ιιιιειιιιιιιε ιιιιιιιοτιιιε τιιτιι·τιιιιιε ιιο

τιιιι·ιο. Βιιιιτιιιιτιιε Πω. ιτοιιιιε ροτιο.8οιο. οττο τιο ιιιοι°ο.

πιιιιοειι1ιο. ΟΧΧνΙΙ. τιιιοτιοοιιιιτι τιιο ιιιτιτοιιτιε ιιιιιιιοι·ιι.

Εφ ιιοιιιιε ιτιιιιτιειιιοτοι·ιτιε ιιιτοι·τιιι οτ ι·οδοτιιε ο Ριο

τιιοτο ιιιιιι·τιιιο εοτιΡει.

__ ο ι...-' :·.‹-.

Μ» ·

ι
(η τ! ι'.¦ιΠ τ.

μια)

ασκη- ··"Ν· τ..

ίατιαοπεοε οοπειι2οε οοπτοιιτἰοποε ἰτιτοι· [επιασε σουπ

πια.ποιοτ Μαεοατ·απι οτωί]πιοι·ιοαω ότι ΡΙοπποετο ρτ·ο

@τοπια πιοπταποαο τ·οωο σποτ (Ζωπτω.

»οι τμ” -τηηιι· ω, .τ

 

“τ ο Γ."", τμ"

' ΉΕ.,'7, τιιοιιοο ουτ;ιιετο

.- Μι .-·ι · ··Ξί Κ. ...εστι

. ι _

τ υ
' 'τ ι οτ.τ.ι,ρι. πω. τι... στο. ο. οι. τον. τ.

:ο Μ· ·.τ .τι (τι-Β.) '

|·: Γ' τι τ... ἔτι.) .οΙπι Ρειιτιοιο ιοτιιιοιιειε ορώοορι οιιοτι οετ ειτιιιιι τω..

οοοιοειτιιιι ετιιιοτι ιοιιτοιιτιι. ιο ρι·οεοιιτιει ιιοτιοι·τι.ιιι τισ

  

6'

τ!

ιοτιτιοτιεοε οοιιειιιιοε. εοιιιοοτ ιτοι·ιιτε Ροτιιοιιιο. οττο οι?

οοοοπιοε. τιτιιιιο ιιιοι·οιιιο τιο οοΡιιιιι·ο. ιιιειιιιιιι απο

ιιιοεοειι·ο οτ ιιγιιιοι·ιοο ιιο Ριιιιιιιιοτο Ρι·ο τιιεοοι·τιιο

41118111 ιιοΒοτιοι·ιτ απο οοιιιιιιιι ιιιιιτιο «ιο ιιοοιιιιο πιου

τοιιο-οοτ.ο. τροπο τιιεοοι·τιιοπι ιιοο Μαιο ιιιιιοι·ιιιιτ. φαι

ειιιιιτ τιιεοοι·τιιο Ρι·ο τοιιιιιιοιιτο τιο τιιιιοιιο ιο @το

τιιιοι·ιιιιι ιιοτιοι·ιιιιι ιιοπιιιιιιιιι ιοΒιττιπ.ιοι·ιιιιι τιο οπτ

τοιιιο οτ άιιοι·ιιτιι τιο τι·οιιοοιιο. τιιιοε ιιιιιιιοτιεοε οοτι-ι

ειιιοε οιοτιοι·ιιιτ οι·οι:ιοτιιι· οτ ιιοι:οιιτ τοτοπι Πισω .Δωι

ποιοι ιιιιιιτιοτο Ροι· ιιιοάιιιιιι «ιο οοτο Ρι·ο ττω1τοιιι.

οιοιιο οτ οοιιοοπιιο άοάοιιιιιτ οοιιειιιοε ιιιιι·ειε πιοοοιτι

ιιοιιοι·ιοι·ιιιιι ιπιιιιιτοι·ιιιιι ιιιτιεοοι·ο. οτ οΥπιοι·ιοο οτ.τιο‹

ιιοι·ιιιιτ ιιιιι·τιε οοτο οιιιειιοπι πιοιιοτο ροττο τοπιοιιοιιοι

οριεοοΡο. πιοεοοι·ιιε ποιο οτ ηιιιοι·ιοιιε οιιιι€οιιοτιιοτ

εο ρου 8ο οτ ιι·οτι·οε εποε οτ Ροι· οριεοομιιιι τοπιο

ιιοτιεοπι. ιιτ τιιιιοτιο ιιοιι άοιιοιιτ @πιο :πιο οιιιιεοι·ο

απο ιρει τροπο ιιοι·οάοε οποιο οι;ιιιοι·ειιε οοπιιιιιο ιοιιιιο

οιιτ οιιι ιιοτιοι·ιτ ιΡεο πιοιιιοτειτοιτι τοτιιιε ιιοοιιιιο ιιο

οοτο. Μονο οοιιιιιιιο οτιιιοι·ειιε οοε ειοιιτ ειιΡοι·ιιιε οι

οτιιιτι οετ. τιιιοσ:ι ει τοοοι·ιιιτ Ροειιοι·ιιιιτ Ροιιοπι ιι: οι»

Ριτιιιι. ιιιοτιιιιι οετ ιιοο ιο οιιιιο τιοτιιιιιιοο ιιιοοιιιοτιοιιιε

ιιιιιιοειιιιο οοιιτοειιιιο ιιι€οειιιιο εοΡτιιιιο πιοιιειε του

ειιετι ιιιτιιοτιοιιο ΠΠ. τοετοε ιοιιιι·τιιιοιιε τοτε. Ιει·ιιιιιοι·τιιε

Μπι. Βιιιτειιιιιιε εοοτιιε. Μοτο Βοιοτο. τωιωωιω8. πιω·

τιιιιιε οι: ιιιιι·ιιι. ιοιιιι·οιιοιιε Βιιοι·οιιιε. οιιοι·τιιε ιιιοιιιε

οιιοοιιιιε. ιοιιιιιιιιοε οποτε. ι·ειιιιιιιιιιιε 8οιιιιιιιιι. Βιιιιιιοι

πιιιε ροι·οοε. Βοοιιειιοεεοιιιιε ιιιιοοτι. οιιοι·τιιε «ιο τιιοιιοοιιο.

Βιιιιιιοιιιιιιε ιιιιιοι τιιοττιιιιιε ‹ιο ροττο. οττοεοιιτοπιιιε.

οδιοι·ιιιε οοΡι·ιι. τιι·ιιτιιάιιε τετιΒιιιΔω οτ ι·οιιφιι Ριοτοετ

Ειδο ιιοιιιιε ιιιιιιιιε ιιοτοτιιιε ιιιτοι·τιιι οτ ρου ΡτοοοΡττιπι

ειιοτοεοι·ιρτοιιιιιι οοιιειιιιιιιι εοι·ιρει.

‹/ΧΧ“› -

Βο.ιιτυιτουε, ΒοαΜαπάέ.πιο8πιβτίπε, άτιτὶοοἰιἱτιο μου

εφε, οοπιπιιιπἰ Ιατιιαιο ο μποτ: άοτιατα σοη/ίι·ιπαττ

καναμε ἰπ .πιο ρι·ίποιρατιτ οοπεοάιτ.

ΗΣ? , πιοτιεο τιοοοιιιιιτι·

ω. .ι.ρι.·ιι. τ.. τι π.

( τι. ιι. )

ιο τιοιιιιτιο εοιιοτο οτ ιιιτιιιιιτιιιο τι·ιιιιτοτιε. ριιττιε

οτ ιιιιι οτ ειιιι·ιτιιε ετιιιοτι οιιιοιι. .

Ε80 ιιοιιιιιιιιιιιιιε ιιιοΒιιι Βοοιιιιιιιτιι ιιιιιιε. «ιοι @Μια

Ρι·ιτιοοοε οιιτιοοιιοιιιιε. ιιοιιο οτ οοιιοοτιο ιιοιιιε ιιιιιιιοιι- -

ειιιιιε οτι τιιιο Ρειτοι· πιοιιε ιιοτιιιιιιιιτιιιε ιιοι:ιε τιοιιοιιιτ

οτ ιιιτο ιιιτειιιτιο οοιιιιι·πιειιιιτ ιιοιιοιιτιο οτ ιιιτο ροτ

ροτιιο Ροεειτιοιιτιο ετιιιιτι ιιιετιτιο ιιοτιτι Ροτι·ι ιιιιιοιιο.

ιιιιιοιιοοτ οτι οσο ιιοε τοιιοτιε ιιι ειιιτιοοιιιτι ειιιο ιο ροι·τιι

ειιτιιιιο οτ ιτι ιιιιιιιιτιο ιιοιι οιιιοι·οιιι ιιοιιιε ποιο ειιιοιιιε

ιιιοο Ρι·οοορτο ιιι οιιτιοοιιιο πομπο ιιιιτιιιι οπο οετ.ιιιτοι·

ἀιιοε εφε οκ ιιτι·τιτΙιιο Ρτιι·το ιιιο ειοιιτ Ρι·ιιιιιιιιι εε

ειδιιτιτο οετ οτ τοιιτιιτιιιιιι. ιιι ιτιοτιιτιο τΙοοοιιιιιφιο ιιοΒιε

οοιιειΒιιοτο ιιιοι·ιιιτ ιιιιιοιιοοτ ιιιιΒοιιι οποιο οτ οιιιιιιο

:Πιο τοι·τιιιπι Ροι·τοιιι (ιο τοτιτιιτιιιιιε ιιοι·τιιε. οτ τοι·τιιιιιι
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Ρει·τειιι ιιι ειιτιιιιο ειειιτ ιιιοτιο τειιετιε. τιε ιιιε-ιτετιιιε τι .

Με ιιιιιιι·ιτιιιι ιιοι:ιε ιεεει·ιτ. ει ιιιιειιι Ρι·οτ:ιειιιιιιτιο

ιιιτιε ιιιετιι ιιιει·ιτ. ιιιετιτιεπι ιιει εοιιεοι·τιιειιι ίετιιιιτι

ιιοι:ιε πιει ·ιιιιΡετιιτιιε τετιοτιειιιιι ιιεοεεειτετε ιιιετο. ει

ιιε·ι·ο ιιιιτριτι οιπε ιιεετιε ειιιειιιο εοτΙιιιειειε ιιωτι ιτ1εω

@επι ιιι ·ιειιιτιιτιτι τετιετιε ιιι ιιιιε ιιει:ιτειτε τ:οιιεετιο.

Με οιιιιιιτι ειιΡι·τιτιιεττι ει: ιιοιιιε ετ οιιπιιιιυ.ε τιιιι ιιειιε

εεειιι·ιτετετιι ιιιτ:ιειιτ τιιιειιι ιτιιιιιειιειιιιιε Ροεειτιειιιιε τιοιιο

ετ Ροεειτιει·ε εοιιεετιο. ιιιτειιι ιιεετιιετιι τιιιιιο ιιιοτιοειι

τεττιιιι ιιετΙιιε Ρεειιιιιειιιι ιτιεττιιε ετιΡτιοιιειιι ιιοιιιε ιιιτιιιιιι

επι τιιιιιιιιιιιιι ιιεεττιιιιι πιει εκ ι·ιιιτιοιιε #ιιιετιτιε ιιιιιιε

τΙιιε Ροειττι εετ ετ ετειιιιιττι ιιιΡιιιιιειΡετιι ιεεο. Μεινε

ιιετο ιιιιΡετιιιιιειιτο αυτ Ρετ ιιιετιτιεττι. Με φτεεεεω

τιιεε ιιοι:ιε ετιτιειιιτιιιιιι. εοιιιιιιεττιιιιιι ειιτειιτι ιιοιιιε ιε

τιιιειιειιιιιε .εοιιεειιο ιιι οιιιιιιιιι.ιε ιοτ:ιε εεε ιπιο‹ιο τειιεε

ετ εεε ιιεεττ·ο ειιειιιο εετιιιιειει·ο ει: ιιοιειε ετ ιιιιε ότι

ετιτιιιτι ετ τιε ιιειιιε τΙιιι ιιιιιιε εεπιτιειιι ·ιιιιοιιι εεειι1·ι

τετειιιιοειειιτ. ετ ιδιτιιι· ιιετ: πιω. εοιιεεεειο ιιτι1ιε ετ

ετιιιιιιιε ιιι Ρε1·Ρετυ.ιιιιι ιιιιιτιετιτ τιιιτ:τοι·ιτειτιε ιιοεττε ει;

·Βιιιο εοιιιιτι1ιο ετ ιιιιιιοιεισιιιτει· εοι·ιει:οιε. ιιιε εοι·ειιι

τεετιιιιιε τιιιοι·ιιιιι ιιοιιιιιιε ειιιιεει·ιΡτε ειιιιτ. τιοιιιιιιιιε

ιιετιιειι·τιιιε τιει τέι·ετιε Ρετι·ιτιι·ειιτι τιιιτιοειιετιιιε. Ροιιτιιιε

ει·ειιιτιιτιοοιιιιε. ιετιιιιιιιε ετιιιεειιει·ιιιε. τειιιειτιιιε ιιιειει.ιε

ε” εοιιεττιιιιιιετιιιε. ιιιι€ο τιε εεεει·ιιιιιιτι. οειιιιιιιτιιιε

ουκ. Βιιιιιιειιιιιιε ιιιεεεοιιιεε. ιιιεοιειιε ειιιιιτιειειιε. Βιιιι

ιιειιιιιιε ιιι·ιιιιυιε. τιιιιοεειιε ιιιιτετιιιειιτι. Βιιιιιιειιιιιιε ι:οιιιιε

-ιιιιιεειιιιε. οττο ιιιιιι·τιιιε ιιιετιιιιι εετ ειιτειιι ιιι ετιι1ιει·τι

.εωεωι Ρεττιειεε. ετ τιετιιιιι εετ ειιιιο τιοιιιιιιιεε Πετι

ιιιτετιε ΜΟΧΧΜΠ. ιιιειιεε τιεεειιιιιι·ιε ιιιτιιετιοιιε νι.

Ρι·ιιιτ:ιΡετιιε ειιτετιι ιιοτιιιιιιιιτιι ιιιιιΒιιι ι:οτιιιιιιιιτιι Με

ε.ιιιιο εεειιιιτ;ιο. '

(Με)

Βετ:τεταιιι εοιι.εαΙιιπι ιαπιτειι.είαιπ. εμε £αναιιΖαε δο

ιιιἰτε.τ τι σ.ιεστί8αΙϋαε ριεετεα· εοτι.πτετα έπιπιιωεε :ιε

ε!αι·αιιτιυ·.

1128 , πιειιεε ι”ει:ι·ιιιιι·ιο

τω. Α. ει. εεε. ε. ω. ε. ει. ω.

( ε. τι.)

ιιι Ρειιτιειο εΡιεεοΡι. εοιιειιιεε. Βιιιεεειι·τιιιε Βιιιιιιει

ιιιιιε ΡιΡει· στο ιδιιιιττιι·τιιιε Βιιιιιειιιιι1ε. ιπτιεκ ιειιτιε

ιιει·ιιιιτ ιιτ ειι:ιειιτιιε εοπι1εε. ετ οΡιεο ιι·ιιιτει· ειπε ετ

ιιεΡοτεε. ετ ειι·ιιιιιιιιιε ετ ιιετει· ειπε. ετ οι›ει·τιιε ετ· ιι·τιτει·

ειιιε ετ εοι·ιιιιιιιε ετ ιιιιετ:. ετ ιοιιιιιιιιεε ιιιεεο ετ ιοττιειιιιε

ει: ιιοτιιε ιιι ειιτεε ιιοιι τιειιτ ιιι:ιιιεπι εεε τιιιειτεπι οι:

ισοιιιε εοι·ιιιιι τιε ιιιιιιιιτιιε. ιιιει τειετι:ι τιιιειιειιι οιιι1ι εοιε

ιιε.ιιτ τιειε Ριε εοιιιιιιιι ιετιιιε. ιιειιε ιειιιτιειιι ιετι εστι

ειιιεε τεεειιιιιιτ ει ετετειιιιιτ ιιι ιιοιιιιιτετε ιειιιιιειιειι.ιτιι

εοιιειιιιιιιι ετ εοιιιιιιιιε ΡοΡιιιι. πιιιιεειιιιο. εΧΧν1ι1.

ιιιετιειε Γειιιιιετιι·ιι ιιιτιιετιοιιε ν.

Εεε ι·ιετιι·τιι.ιε ιιοτειι·ιιιε Ρετ ΡτεεεΡτιιιιι ειιΡτεεει·ιΡτο

:επι εοιιειιιιιιιι εει·ιΡει.

(Μαι) . .;

. · μι · :ή ·:ι>

σ 1.- Πεετ·ετιιιπ οοπτιαΙιεπι τ:οποπιακέε Ιαιιιιαε. Με)

ειτε άεεΖαπιτίο :Μέσω ιευοετιιατ·. τι· π.
. ι -ζι.:·.. ::νιιιω.

ε" ·ιι'· .. εεει:ι·ι·ι ::ι

·. ·ι · ι .ι::ιιι·:ιεΠ980 ιιιειιεε εμειι,.

ι ·”'.ν ι ¦'·"'.Ή ·: :ι.ι Η'τι ···ι.·ι'.ιι.

. . . ..,
· .' κ” '

_ σω.Α.ρι.:ιοε. εθα.τ:.ριι.4ο. __
' Με.: τ ·'-ι-'==" Με

` - ἶ ει·:.ιι·ιι

ιιι Ριετετι ιιετιειιιοιιιε φταιει. εοιιειιιεε ειιιεεεει·ειιτε

ειιιιιιειιιιιιε ΡιΡει· οττο ειιιιτει·τιιιε ιειιτιειιειειιτιετ# Με

ιιιτιιιειειιτ ιιτ ιεττιιιι Μάθε τρωει ιεεετιιιιτ τιτιιιι0ι:τ.τι

ιιιτιοε ειτ εοι·ι·ι1Ρτε ετ ιιειειιτι. ετ επιιιι τειιιΡει:ει·ιιι

ιιτιιιιε Ρει·ιιιτιιιετιτ. Ρι·ετιιετιεοιιειιιεε ιτιιιιτιιετειιιι ιειιτιειιι

τιεετιειτει·ιιιιτ ΡιεΡτει· ιιτ ιειιιειιιιιι εστι οιιεετιιτιιιει·ιιιιτ

ειειιτι Ριειιιιεετιιιιτ. ιιιιιιεειιιιο. τ:ΧΧν111. επειιιιτε

ιιιειιεε εΡτιιιε ιιιτιιτ:τιοιιε ν.

Εεε 4·ιεει·τιιιε πιστεύω Ρετ ΡιεεεΡτιιιιι ε.ιιΡι·τιετ:ι:ιΡτεί

ΗΠΑ εοιιειιιιιιιι εει·ιΡει. · ._ τι

Εεε ιι:ιτιι·ιιιιιε ειιιιεει·ιΡει. ι -- --Δε ι

.0....

.'τ ι Μ”

ς :σαιτ )

Βιιενε. ειτε τεεοΜιαται· τα.ατ·τιτίο τι:εστε;·τιΖΖε

ώ τιτἰυειιίε πιετεατοΗύιτε ίπ οίνΣτατε Ϊτυιιιαε εοΙνεπτἰΕ.

4128 . ·_ι ι'.

4304. Α. [ει. ι. ε. ει ει.

( ιι. ιι. )

Βιειιε ιετ:οι·τιετιοιιιε τιιιοτι 1°ωιι ιειιιιειιειιιιε ιδιιιιιιε

ετ πιο τιε τιειειτο τιιιοτι τιειιειιτ εεττ: ι°οι·ι‹:ι ιιοπιιιιεε

:τΡιι ι·ιειιιιιιιτ ιειιιιετιι Ριε ιιιεττ:τιτο. ει ιιιιει·ιτ τιε Βετ

ειιιιιιοιιιε. ετ ιιειιτιιτιετιτ εειτι·τιεειιιιιιι τιειαετ τιιιιε εοιιτιοε

τιιιιιιτιιιε τιειιει·ιοι·ιιιιι Ρτι.Ριειιειιιιιι τιιιτιτΙιιοι·ιιιιι. οιιιπιεε

.ιιοιιιιιιεε τιε ιιιτι·ε.πιοιιτε.ιιιε Ρει·τιιιιιε τιειιειιτ τιιιι·ε τιε

ιιιιοτιιιοτιιιε τοι·εεειιο ιτιιιιτ:ο τιειιετιοε εεε ειε Ρι·ετιιτ:τε

.ιιιοιιεττι τέιε τιιι·εειιο ‹ιε ειιιιιιιι:-ιτιιε τιιε1ιει:ιοε ›τιιιτιτιιει·.

χω", τΙε ιιιτιε τιει:ετ οιπε Ρετ ιιιιιιιιιτιιιει1ιτιιιε ει”

ι·ιοε τι·εε ειιιετιεπι πι.τιι1ετε. ι1οιιιο.τιε·ιιιιιτιιιιιιιο ετ ειτε

ειιιιιι€ιιειιε τιειιετ τιτιιε τιειιιιτιοε τιιιειτιιοι·. ιιοπιο τιε

εεοιιε ετ τιε :ιειιοιο ετ τιε Ριιιτ.ιιιε ετ τιε Ρει·τιτ:ε Ρετ

ιιιιιιιιιτΡιειιιτΡιε τιειιτιι·ιιιιιι μπειτε. ιοιιττοιιτιι·τιι ει πεπι

τιιτιει·ιιιτ Ρτιιιιιπι αει οειιει·Βιιιιι πει εειιιειιιιιιι τιει:ειιτ

οιπε τιεπει·ιοε ω: ετ οτ: εΡετιε τιε εειιτειιει·ιο εΡεττιε

Με. τιε τ:ετο τιετιετιιιιιι ιιιιιιιιι. τιε εειιτειιετιιο ιιειε

Ριεειιιιιι Ριεεεε εειτ. ιιοιιιιιιεε ιιειε ιιειιιτειιτεε ε ιιιιιε

ι1ετΙ11ε ι·οιιιτιιιι τιειιειιτ οιπε Ρετ ιιιιιιιιιτιιιειιιτ1ιιε οε

ιιιιτιοε αυτ. ιεπιιιιιι Ρετ ιιιιιιιιιτΡ.ιειιιτΡιε τιειιτιι·ιοε τιεοειιι

ετ οετο. Βειετετιι άειιει·ιοε τιιιοτιεειιιι. ιιετιΡοιιτειιι οε

ιιει·ιοε τιεεειιι ετ οετο. ειιιτιιιιτειιι τιειιει·ιοε τιετ:ειιι ετ

οετο. εειει·ιιιτειιι τιειιιιτιοε τιεεειιι ετ οετο. 01111188 ιιτι

ι:ιττιι=ιτεε τι ετιιιτ:το ιιιει·τιιιο ιιι ιιτ·τιτιιιιι·ε ιιετιιιε πιο ιιιιιιιιιι

τιειιειιτ (πω: τιειιε.ι·ιιιιιι τιιιιιιιι. ετ ιιοε τιτιειτιιιιι ειιΡιε

@το οι;ιει·ιιιε ειιι:εει·ιΡει.
ετ·ι·ιΡτιιιιι τιειιειιτ τιιιιε ιιιι ιιοιιιιιιεε τιιιι ιιττιιει·ιιιτιιι
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οποιοι Ρι·ο ιιιοι·οειτο ειοπτ ειιιιοι·ιπε άοτοι·ιιιιιιοτπιιι οετ. α ιιιοιιτοι·ο οτ άο Βοοιι!ι μι· πιιιιιιπιποιιιοπο άοτιοιιτ άπο

οτ οι άοιιιιι·ιι επιιτ ιιιιΕπιτιιφοριοιιοοε.

.Ντιποε ιιιιιποιιεἰπιιι ποιιἱοιιτοε άο ειιτάιιιοο απο ετάο

άοτιοιιτ ··.άοι·οϊ ιιιοάπιιιποοτιιιπππιιι οτ μ·ο·ιιοι·ιΐιιιιο πιιει

άοιιοι·ιοοιιιιάιιοάοΜ(φοοιοιιοιπιπ·.οιιτιτιποι·ιιιιι. ι ιιιιιιοε

ποιιὶοιιτοε άο ρι·οπιιιτιο οπιιι ειιΙο άοΒοιιτ άπο οΠιιιιι

ειιΙιε πιιιιιιι. οιιιιιιε ιιοιιιοάιοΒιτοιιο ιιιτι·τι Ροιιτοιιι οοἱἰ

οοιοιιι οτ ποάιτ πι Ρτοιιἰιιτὶο··Ρι·ο ειιΙο άοιιοτ άειι·ο οΙΙοιιι

πιιιιιιι. οιιιιιοε ιιοιιιιιιοε τιπἱ επιιτ άο ποιο οτ ποάπιιτ

ιιι εοτάιιιοιιιιι Ρι·ο ετάο άοΒοιιτ άπο ιιιοάιιιιιι ιιιιιιιιι.

ιη οοοΙοειο ειιιιοτι επι οιιτο ιάτειι·ο ειιιιοτι πιάοιιτιιιι άοάιτ

οιιοι·τπε Βιιτιπο ιιοιιο οοιιάιτιοιιοιιι επΡι·οεοι·ιρτοιιι οσο

οιιΙάιιιο άιιιτιιιοιιει!ιπε πιάι!ιοοτ οττοιιἱ Βοιιτοτάο οτ οπι

εοοι·άο οτάιιοτιὅιιὶἱ!ὶοἱιιιο› ΡὶΡοτι. τιπἱ τπιιο οι·ιιιιτ οοιι

οιιτοε. οτ @οι οιι.τοοροι·πιιτ απο ιιοιι πτ πι ιιΙιτιπο :ιο

Μτι·ιωπιιι οοιιιπιιο ιιπιπε οιιιιτοτιο.

· ;.»·ιιιΞ ιοι.;·ιάι .ιιι: . .μου

· "Μίκη ῖι τ ·

;· (Μαν)

Πα:ι·οταιιι ἰαιιιιοπιἰτιιπ οοπειιΖιιιπ, οπο ρι·αο.ι·οι·ἰὐιιιιται·

ετατἰοπο.ι α εαὐάίτί.ι #ιτ:ἰοπτἰαο, οτ ρΜοστα2ἰοπε.ι Μ:

ιί.ιάοπι .ιοΖνοτιάαο οοπιπιιιιιέ ίπ ροσωπία, .ιίΖιέιτιο, απαι

ιιοἱι οτ οΙοο.

ΙΏ8

σω.ιι ρω. σωι.ο.ρι.:ι.
3.ι“ σ. ιι (Β-Ε·) '

Ηοο ο8τ Βπιιιάἱο `οιπιτιιτιο. ιιοιιιιιιοε άο οοιάιοιιιιι·πι

οι. Ιιοιιιιιιοε άο 1110ττοά0 πετιπο ιιά ιιιοτοιιάιιιοε ΒιιιοΠοε

άοιιοιιτ τοοοι·ο Βιιοι·άιιιιιι πι οοετοΠο·ιοιιπο οιά ιιιπι·πιιι

οποτε: οι·ποιε τι ιιιοάιο ιιιοιιειε πιω πειιπο οά ΒιιΙοιιάειε

εοΡτοιιιΒι·ιε. οτ ιιοιπιιιοε άο οοειιιιιιιιιοτι ειιιιιΙιτοι· οτ άο

οιιιιιιιο ιιι·οοιιιο οτ άο 2.ιιιοετοάο οτ άο ποθοιιι οτ άο

οπού οτ άο τοι·ι·τι εάτιο. Με επρι·πάιοτι άοιιοιιτ Βιοοι·ο

Βιιοτάἰιιιιι οιιοορτο εοι·πι οτ οκοοΡτο ΠΠ (μι ιιιιιιιττιτιτ

πι -άοιιοοτιτιο ὶοιιποιιεἱιιιιι. είπω ὶΡεὶ ιοτιποιιεοε Ιιτιεοπιιτ.

ιιοιιιιιιοο άο οιάοοιιιιιιο άοτιοιιτ τοοοι·ο 8πειι·άιιιιιι πι σει

τοΒιιοιιο. άιοιιιιιιοο επικό ιιιιιι·τιιιι άο οι·οιο οτ ιιοιιιιιιοε

άο ιιιοιιιιιοοο άοτιοιιτ Βιοοι·ο επιιι·άιιιιιι πιά ιιιιιιιετιεοπιιι.

ιιοιιιιιιοε·άο τιιιιτι τπιά:ιτι οτ άο τιιιιιι·οτιο οτ άο Ροι·οάι οτ

άο οιιπιιιιππι οτ άο Βι·ιιιιιιιι·οΙο οτ άο εοοοιιοάο άοτιοιιτ

Βιοοιτο ιδποι·άιοιιι το τπι·ι·οιιι οοιιιτιο τω. Ιιοιιιιιιοε ειιιιοτι

Ροτι·ἰ ειι·οιιο οπι οοιιτι οιιιιτ Βιοοι·ο οποτάιοιιι άοΒοιιτ

οοιιιιάοιιι οπιιι·άιτιιιι Βιοοι·ο. ιιοιιιιιιοε οιιιιιΡι Ποτοιιιιιιιι

άοτιοιιτ άιιι·ο·άοιιο.ι·ιοε άο ροΡἰο ειιιτιιιιιοε άποε. ιιοιιιιιιοε

άο ιιιοι·τικι πιτ άο τοι·ρι οτ άο ιιιοιιτοοεοιοιιο οτ άο Ιιιο)ο

οτ άο ιιιοΙιιιι άοιιοιιτ μοι· πιιπιιιτιποιιιοπο άιιιιιάιπιιι

”άοιιιιι·ιπιιι Ρι·ο ἐπιιι·άιιι. ιιοιιιιιιοε άο πιπι·τοάο επιιι·ιιιιο

οτ άο οοι·τοπι άοΒοτιτ άπι·ο ΡΜ επιιι·άιο άοιιοι·ιοε νιιιι

τάφοι· τοτπιιι. ιιοιιιιτιοε άο οποιο» άοτιοιιτ άιιι·ο Ρι·ο

Βιιιιι·άιο· άοιιοι·ιοε· :οι τάφοι· τοτπιτο. τιοιιιιιιοε άο Βοτ

ιιοΒιι Ρο: πιιιιιιιιιποιιιτιπο ι·ιιιιιοιιιιιπιιι πιιπιιι Ρι·ο οποτ

άιο. τισιιιιιιοε άο. Μάτι οτ άο τοιιτοιιοΒιι επΡοι· τοτιιιιι

άοτιοιιτ άπο Ρι·ο Βιιιιι·άιο ιιιιιιειε οοετοιιοοιπιιι πο.

ιιοτιιιιιοε άο Ρι·πάοΠο οτ άο ετοἰοιιο Ροι· ιιιιιιιιιτΙποτιιτιπο

άοιιοιιτ άπο άοιιιιι·ιιιιιι άιιιιιάιπιιι οιιτιτιππιιι. Πτι άο

ιιιο!ιιιοττο οτ άο ι·ἱιιιιὶι·ει ειιιιάιτοτ. ιιοιιιιιιοε άο Ριο

: τιιιιοιιιιιι :πιιοιιιοτοι.. τιοιιιιιιοε άο οοι·οιιτιάο οτ.άο άο

ιποοιιιιο οτ άο ιιιοι·τοτο οτ άο "οι άοΒοιιτ·άοι·οροι·

πιιιιιιιιιποιιιοπο @ποιο πιιιιιιι οοετοιιοοιπιιι. οτιοει' άο

άι·οιιοποάο ειιιιάιτοι·. τιοιιιιιιοε άο οοιιτο οτ άο ιιτιιιιιο

οτ άο Βοι·ιοτι οτ άο Βπι·Ιοάοτιοιιτ Ροι~ πιιπιιιιιποιπάπο

άπο τιιιάπιιι πιιιιιιι άο ΗΒιιιο. Ιιοιιιιιιοε άο Ιοιιδοεοο οτ

άο οο!οιιοιιι οτ άο οοιιοτο οιρι·ιιιιιιο Ρα· πιιοιιιτιποιιιιιπο

ΡΙοΒοτιι άοτιοιιτ άιιι·ο άοτιιιι·ιοε νι Ροριοιιεοε ειιιτπιποε.

εοι·πι ιΙποτιπο οτ ιιοιιιιιιοε ιιιιι τιιιΒιτειιιτ επιιοι· άοιιιοιιτοε

ιιιιιποιιοιπιιι φαι άοιιιιιιι τοι·ι·οι·ιιιιι Ρτιεοπιιτ ποπ άο

τιοιιτ €ποι·άιοιιι Βιοοι·ο ιιοο ιο επΡιιιοοι·ιΡτιε άτιοιτιιι άτιι·ο.

( ΧΧν ) . .Βοον·οτιιπι οοπ.εατιωι οουιπιιαιΖε ίαιιααο, οτα: οοπτι·α>

ααα ιι πια!ίοι·ο πιαίοι·ο άοοεπι οτ οσα: οποίο, καρτα

ιοοιι:ιτίαπι οοιι.εαοωά2ποιο ίατιιαιο , απο πάτο .πιο

οπο, Ζο8·ίτίιπί άοε·Ζαι·απται·. ε ε -

τ'

-. · . _τ ου!

Ηδθ., ιιιοιιειο ιοιιιιιιι·ιο Ε· ·.¦

· σ” 'τ

ι · ου 'ι

ω. Α. οι. οι. τ. _

(οι.) ° #

Πι ΡιιΙοτιο οριεοοιιι ειά Ρι·οοοιιτιιιιιι Βοιιοι·ιιιιι ποιοι

ιιπιιι ιιποι·πιιι ιιοιιιἱιιιι επιιτ πω. οττο οοιιτοι·άπε. επιτ

Ι.ιοιιιιιιε Ριροι· τοπάτιιιοιπι1τ οτ ειδιι·ιιιοιιοι·πιιτ πτ οι οτι

ο οπο τοιιιιιιοι ιιιοι·ιτπιιι ιιοοοριτ ποΙ οοοο·Ροι·ιτ ιιά εοοιιιιάπιιι

ιιειιιιι οτ οοιιεποτιιάιιιοιιι τιπιπε τοι·ι·ο. ὶά οετ στά οπτι

Βιοτιιιιι οτ τοι·οιιιιιι. οι ἰρεο Ϊοοἱτ πο! τοοοι·ιτ σπιτι πιο

ι·ιτο οπο ειπε: τοπιο ποιιάἱτὶοιιοιιι τιπτ Ριιιιιοι·ει ιιοὶ άο

ιιιιτιοιιοιιι ο Μπιτ οιιιιὶε πι $πι·ειιιιι τιι·ιιιπιιι ειτ οτ

ετιιιιιτο. οτ οι οιιοπιι τοιιιιιιιι 58 ιιιοτὶτοιιοτὶτ εοοιιιιάπιιι

ιοΒοιιι. άο Με ιιοιι άιιιοι·πιιτ ιιοτιιιο ιιι οιιιι€οτιοιιο ι5το

ιιιιεοι·πιιτ. ιιπἰπε Ιοπάιιτιοιιιο τοετοε επιιτ πι. Βοιιιιο

πειεετάτπε άο οάάοιιο. άο ετιιι·ιιι·άο. οδιοι·ιιιε άο Βπἱάοιιο

άο ι·ποτιοοιιο άο οι·ιοοιιο. ι·πιιιιΙάπε οΙΒοτἰοἰ. ιιιΒο οτι

Ιοτιι. ιιιοι·τιιιιιε άο ιιπι·ιο. ιιιοιιιιιι. ιιιοιιεο ιιιιιιιοι·ιι πι

άιοτιοιιο νιι.

ΒΒο ι·ιοοοι·άπε ιιοτοι·ιπε ροτ Ρι·οοορτιιιιι οπριοεοι·ιρτο

ι·πιιι οοιιοπιιιιιι εοι·ιρει.

ς Μινι )

Οοιιςιιοετἱ |ιοιπιπο.ι· Ι/ιάταοϋ , ΡΙαοοπἱε, ΜοπτέεαΙτι,

ετ ορίεε:ορατιω Ιαπιαιο άι: .4ίδοΓί0 πιαιτωοτιο ό:: @απο

τα τι ρι·ο:.ιιιι·κι άο.ιιι.ι·τα2, σοπνοιιταφιο :ανα κι εστιατ

Ιί|πω ε·οιπιπαπϊε οἱιἰοπι έτιάίσέται·.

ΓΠ!)

στο. Α. οι. επι. στο. ο. χω. πο.

( ιι. ιι. )

Ιιι ιιοιιιιιιο άοιιιιιιι ειιιιοιι. ιιοο τι·οε οοιιοπΙοε ιοιιπο.

.ΒιιιΠιοτιιιιιε άο ποιοι ι·πιπάάιιε ποτπιπε οτ ΒοΠιιιιιιιτπε

5
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τιιτιοιιο.τιιΙιτοι· [πο πιο ιιιιιιιιιιιο Ροι·οοι. πιο ιιι·ιι πω: ο ιιιοιιτἰιιιιι πι ιΙππιιιο ποιιιι ειι·8οιιπ πιιιοιιιτιιι· πι τοτο

Ροοιποιι οοιιοοι·πιπιιπππο οοιιοτιτιιτπιιιο οτ πιο πιοιιιιι

οοοπτο ιιοι·ιιιοιιοι·ο οοιιτιπο. οτ τοτπιιι ι·οοιιιιιιι ιιιοιιιιι

ο πιιιποιιοιιιιιι ποτοιιοοιοιιο οοεο ιι|οιιιιι·ιο ιιιιιπιτπιιι φοτο.

Βιοτπιιι τιιιτ ποτε πι οποιο ιΙπο ποοιιτπι· ιιιιιιιειο αφτο.

Ετόο Ιιοιιποιοτιιιιιιιοο ιιιιτοι·ιιιε ι·οΒοτιι οοιιιιτο εοι·πιει.

ς Μπιτ )

(ΜΜΜ έι·οοι·οιι.πε ίιαίο.τ οοοΙο.ιίαπι αποτο ο! οιιι·ίαπι

ἰπ ρΖαπἰοἰο ιώ·ύοι·οοο, απο. .ιοι·ιιτ.ι οοπτιτυι οτ πασοκ.:

πιίΖίΖόιω· ονέαιτι οοοΖο.παο |ιοατέ Ζαιιι·οιιτέι οτ οοιιππιτπέ

Ιαπιιιιο. παπι απο: οιιι·έα.ι πι :οριο ?τυπο Ζαι·82ται·.

..

ιιοι, πιοιιιιο .ιι.....ι..ι τη

στα. Δ. χω. οι. τ. ω. ο χω. οι.

( π. ιι. )

Αιιιιο ιιιοιιι·ι·ιοτιοιιπ ποιιιππ ιιοετι·ι ιοοιι οτιιπιτι πιπ

τοοπιιο οιιιιιιι. πιοιιεο ποοοιιιτιι·ιε ιιιπιοτιοιιο ποιοι.

Βοιιο το πιιιποιιοπιπε οτ οοιιιιτο ιιιπιοι οι·ιιοι·οιιοι πι

ιιιιιι·ι οτ πι τοι·ι·ο. Βτοπιιιοππο ιιοοτιο ιιι·οοπτ πι: οτι οιο.

Εεο οοιιιιτο πιππιιι ιιοι·ιιιιττοιιτο ο!οιιιοιιτπι πιποιι οτ

ποιιιπιιιο ιιι·ποι·οιιοπι ποιιο οοοΙοειο Ιιοιιτι πιιιι·οιιτιι πιιιπο

οτ οοιιιιιιιι οιιιιτιιτιο πιιιιιο οοοΙοοιιιιιι ιιιιιιιιι πι Ρπιιιιτιο

οι·ιιοι·οο απο ιιοοειτπι· 5οποτιιε ιιοττιιο πο :ποιο σπιτι

οιιιιιπιιιιι Ροι·τιιιοιιτιιο ειπε οτ οπιποιιιι πιιοιιι πι οτι

ποιιι Ρπιιιιοιο οπιιι εοι·ιιιε οοιιτιιιιι. οιιιιι πιιοτιιιε τιπ

Ιπιιιε οπιπιιι οιιιιι τιπτιιιο οτ ιιιιοοπ οπιιι Ροι·οπ οτ

ιπιιιοιιτιο ποιιο Ρι·οπιοτειιιι οιιιιιιιιιι οτ οοοΙοοπιιιι οιιιιι

πιο ιιτιι οιιτοιιτ. οιιιιι ειι|τιι οπιιι οοιιιἱτο οιιιιι Ιιι·ιιτπ

οιιιιιτιπι. Ριιεοπιο Βοι·τιπ απο οτ ἰιιοσΙτὶε οπιιι πιδι·οο

επιιιε οτ οιιιτπιπο επιο. οπιιι ιιιτοι·ιοι·πιπο οτ επιιοι·ιοι·ι

πιο. ιιιι:ι οιιιιι οοτιοι·οιιτιιε ειπε πι ιιιτοι.ι·ι·ιιιιι οιιιιι ιιιιιιιε

οι: Ρἰοοοτἱοιιπιιιε. ιτοι·ιιιιι ποιιο οιποιιι οοοἱοεἱο οτ οσ

ιιιιιιιἱ τιι·οπιοτο οιιιιτειτιο ιιιοπιοτοτοιιι ιιιοπτιιιιιι πι τιιιπιιιε

πιποιιιτιιτ ποιιιι ιιι·Βοιιτι πι τοτο ι·οοιιο 11100. επι ποιο

πιο σπιτιου οπο τιιιἰ οπιιτο οοιιιιτο ιπποιι ιιιιιι οιιιιι ιιιοπ

ιίοι·οππιιιο ποτοιιποι·ο επιιι·οοοιπιτειιιι ποιιοτἱοιιοιιι. το

πτπιτειτοιιι οοοΙοειο τιοιιτι πιπι·οιιτπ οτ οοιιιιιιιι5.οιιιιτοτπι

ιιιτιπο επι οιιιιιι τιοιιιιιιο τιοιιτι ίιπο επιο ποιιπο οτ Μοτο

ιιιτιοιιιο. οι οπτοιιι ιιτιοιιιιιι ιιοιιιπιο ιιτ ειιιιοτιιιο πιοτιιιιι

οετ ειιιιτοοοι·πιτοιιι ποτιοτὶοιιοιιι ποτοιιποι·ο ιιιιο οπιιι

ιιιοιε τιοι·οππιπο που Ροτοι·πιιιιε τιιιιο πι πιιιιιιιιιι Ριο

πἱοτο οοοΙοοἱο οτ οοιιιπιιι ποτιοιιιπε ι·οετιτιιοι·ο οὶοπτ

πιο τοιιιιιοι~ο τποι·ιτ ιιιοΙιότειτο ιιιιτ ιιιι!ιιοι·ιτ ειιΙι οκτά

ιιιιιτιοιιο πι οοιιοιιιιπι οιιι·πι οτ οοοΙοεπι. Ιτοιιι ποιιο

οοιιιιιιιἱ οιιιιτοτιο πιιιιιο οτ οοοΙοειο Ιιοτιτι πιπι·οιιτπ πι

τοΒιιπιιι τιιι·ι·ιε πποε ιιιοτιο οιιι·πιε ιιι·οιιι·ιοε οτ πποιε ιιιοο

ι·πιιι οοιιοοιιοπιιιοοι·πιιι. Ρι·ο ιιππιιιο ιιιιοτιι ιιιι·τιποι·ιιιιτ

οτ πιο ιπι·τιπι ιοιιποιιοπιιιε. οτ ποιιο πποι·τειιιι Ρτι1°τοΙΙΙ

(Ι) (Πιιιι·τιι τιιιοο πι τοτο Γοι·ιιιο οοιιτοιτιι επιιππ ρι·οι·οπιι πω" οτιιιι·τιιο

@πιο τοπιιιτιιι·; τι οκοπιιιιο ιιιιοπ πι Μο ποιιιιτιι ιιοι·τιπιοτιιι· οοο!οτιο

Μπι Ροτι·ὶ πο-Ωπιι·ο. οιιιιι πωπω: οιιι·ιπι πι ι·οοιιο πω, ιιιιΠιι οπ

ἱοοτιι οοιιπιτιιιιιοι πι Με ιὶοιιιιτο Ιοτιιτιιι· οοοΙοιιπι οιιιιοτι πιο πο Ερι

"οριο, οτ τ:πι·ιοι·ιιιιι πι κοπο 'Ι'πιι·π ποιιιιτπι οοιιππιοιιοπο οιπτιτ, οι

ιιοιιιιιο ι·οΒιιιιιιι ι·οοιιροι·ιινοτιτ. Πιιπο πιο τοοτιιιιι επ οιπι ιπππιο τοπο

ιιιιιιιιιιιι. _

ι·οΒιιο τπι·ιπ. οτ ιιοο Ιὶοοειτ ιιιιοτιι υπο τοιιιιιοιιο ιιοπο

ιιιιοπ ιιο!ιιι. εοπ τιιιοπ οι πιο οοιιιοΙ πιοτπιιι πο! πιιιιπ

οοι·πιτιιιιι απ. οιιτι ιποιιιι·οιιππιιι ιιιωοιπιιιιωι οοιιοοι·

ποιο ρι·οιιιιττο οιιιιι ετπιππιτιοιιο οιιτιιιιιιιι. ιιοτπιιι πι

οοοΙοεπι ειιιιοτο ιιιιιι·ιο πο οι·οοτειιιο. οοιιιιιι ιιιπΙτιτππιιιο

πιιιποιιεπιιιι οτ οιιι·ποι·πιιι τοποιτοι·. Βιιἱπο ποιιοτὶοιιπ

τοετοε ειιιιτ. οοιιετιιιιτὶιιπο ποττιοιι. Βἰπἱιιιο πο το”

οοιιιιτο πο Μοτο. τοιπιοιιι πο Βοιπιἱιι. οοιιιιτο πο Βοιπιιο.

Ιιτιι·οοοιι ίπιπε τοι·Ιιοιιιι. πισω πο ιιπιο. οοιιοτειιιτιιιπο

ίπιπε ροτι·ἱ το πιοοιιο. τι·ειοτιιτοι· πο πω. ι·ιιιιιιΙππε

ποτπιπο. ιιι·ιιιιιιιιιπο πο πιιιιιιιπι. ι·ιιπιιιιππο οπιιοοιιτιιο.

οττο τιιιιοΠει. !ιοιιι·ιοπο Βιιοι·τιπο.

Βοο ιιοττπο οιοτιιοριοοοιιιιο οπιιοοι·πιοι.

(ΧΧΧ)

Οοιιιιιι οι·ποι·οιιεί.τ ίιιιίο.τ οοοΖοτίοιπ ιιπαπι οι :Μπιουτ

πι ρίαιιίτίο ιέτ·οοι·οαο οιιιιι πιω: οοιιτιυπ. οτ άτυπα.:

πιέ!ΖΕίιω ουἰιτιιι οοοΖο.παο παπί Ζαιιι·οπτἰἰ οτ οοιπιπιιπί

[οποια παπα . ἐπ.ιιτροι· πιοπίο2ατοπι Ροοπτ ΤιαΜι .τί

ἱΙΙο |ιοτέτιω /ποι·ίτ.

πει , πιοιιοο ποοοπιτιι·ι

δ.: αιιτοιμηιλο Ποοίί Τοπν·ίποπ.εί.ι Ιούιι!ιπιί. στο. Α. β!. τω. στο. Ο. [ο!. Μ.

( π. π. ι

Αιιιιο ποιιιπιἱοο ιιιοειι·ιιιιτιοιιιο τιιιΠοοιιιιο οοιιτοειιιιο

τι·ιεοειιιιο [Μαιο ιιιοιιοο ποοοιιιτιι·ι ιιιπιοτιοιιο ιιοιιο.

Ετιο οοιιιὶτο πιποκ ιιι·ποι·οιιειε ποιιο οοοΙοεἱο τιοτιτι πιπ

ι·οιιτπ πιιιποποιε οτ οοιιιιιιιιιιὶ οιιιιτοτιε πιτιπο οοοιοεπιιιι

πιιοιιι πι Ρπιιιιοιο οιιποι·οο ι;Ιιιο ποοοτιιι· .9αποττω ροΣι·ιι.9

πο άπο (ι) σπιτι ροι·τίποιιτΕπ .εαπ οτ οιιι·πιιιι πι οτι

ποιιι ΡΙοιιιοιο πιιιιιιι οιιιιι τοπιο οοιιτπιιι οιιιιι πιιοτιιιο

ιιιππιπο οπιιιιιι. οιιιιι τιπτιπε οτ ιιιιοοιε οιιιιι Ροι·οιε οτ

ιιιιιιοιιτιο. ποιιο ιιοιιιτιπο Ιιι·οπιοτοιιι οιιι·πιιιι (ο) οτ οι:

οιοεπιιιι οιιιιι ποιο ιιιιι οετιιιιτ οπιιι ειιιτιι οπιιι οοιιιιττει

οπιιι ρι·ιιτιο οοιιιρὶε ιιοεοπιε ιδοι·τιιο οο!τιο οτ ιιιοοΙτιε

οπιιι ιπει·οοεπιιιο οτ οειτπιπο οπιιι ιιιτοι·ιοι·ιΙιπε οτ οπ

Ροτιοι·πιπο ιιιιο οιιιιι οοοι·οιιοιιε ειπε πι ιιιτοοιι·πιπ οπιιι

οιιιιπισοτ ιιἱοοοοἰοιιπιιιο. ποιιο οιποιιι οοοιοειο οτ οποιο

οιιιιιπι Ροι·τιιιοιιτπι επιι ιπποποοτ ΡΙοιιιιπι οτ ιιιιοιιιιιιι.

επι ποιο πιο ποτιοο οδο τΙπι οπιιι·ο οοιιιιιιιτιι ιιιποιι ιιιιιι

οιιιιι πιοπι ιιοι·οππιιιο ποτοιιποι·ο οιιΡτοοοι·πιτοιπ ποικι

οιοιιοπι επ ιιιιπε οοοὶοεὶο τιοιιτι πιιιι·οιιοπ οτ οοιιιιιιιιιιιε

οιπποιτιο πιιιπο οτι οιιιιιι τιιιιιιιιιο.._

Ιτοτπιιτι ποιιο οιποιιι οοοΙοοιο οτ οοιιιιιιιιιιι Ρι·οπιοτο

οιπιτιιτιο ιιιοπιοτιιτοιιι πιοιιτπιιιι πι σπιτια ιιιποιιιτιιι·

ποιιιι οιιι.ιοιιτ.ι πι τοτο ι·οοιιο ιιιοο οιιιιι επιιι·οεοιπιτο

ποτοιιοιοτιο. οι οιιτοιιι επι οιιιιιὶ Ιιοιιιπιο πτ ειιιιοιππο

πιοτιιιιι οιιτ ποτοιιποι·ο πιιο οιιιιι ιιιοιε τιοτοππιπο επ

(Ι) Πισω Ιιιιοο ιιοιιιιιιΠοιι οιιι·ιιειοιιοιι ιιι·ιιοιιοΓοι·τ κα" Ιοοτπι π!

οκ πιο ιπιι·τιειοιιιτιπο «πιο ιιοτοετ ιἰποτιιιτπι· οοτιο .ιιιιιΜπ.ι Ρο2ι·ιι.ι οι

φειιφετ Μπι οποία απο , πιιπιιιο νοοιιτιιι!π οιιτιοτιτιιτιι Μοτο πω οποσ

ΙοΒιιιιτιιι· ιιποποοτ .Ματια Ραπ" πο απο σπιτι ρι·ι·ιπιοιιιίίσ .τοπ οι οιιτ·ίοιπ

πι οιιποιπ ΡΙαπἰσἰο.

(θ) ΛΙιτοεο πιο ιιιιοπιιο οοι·ιιπιιι· Μπιτ ο!ιοιτιιι ρι·πιι· πωσ νιποτιιι·

Μο απο σποτ οοοΙοοπι.



39 οιιτυπο το

Ρτοεοτὶρτοτο ὸοοοοἰοοοοι οσο Ροτοτυουε τυοο ὶο άττ- ο οτοοὶΒυε ι·οΒιιε οοι·υοο :ποιο οτ τοι·ι·ο οι τοτο Ροτοετοτο

ΡΙυιο οτυοάοιο ἀοοοτἱοοοτο οτ εοΡιτι Ιοεἰτυι· Ρτοἀἰοτο

οοοΙοεἱο οτ οοκοιιοὶ τοετὶτυοιουε εἰουτ ρω τοτοΡοι·ο

τυπο ποοΙἰοι·οτο ουτ ιιοΙυοτἱτ ουτε οετὶιοοοἰοοο οι οοο

εὶτοἱὶἰ οιιτἱο οτ οοοΙοεὶο. ὶτοτυτο άοΒο οοιουοὶ οἰυἱτοτἰε

ἱουυο οτ οοοτοεὶο Βοοτἰ ἱουτοοοὶἱ ουτο οάουοοοτο τ·οΒοιιιο

τυττὶε ττυοε ουτοιε τοοειε Ρι°0Ρτ°ἰο8 οτ άυοε ποοοτυπο

οοοεοοἔυἱοοοτυτο ·Ρτο ττυἱουε ποιο ἰιιτουοτοοτ οτ οεο

ὶυιουἰ ὶοουοοεὶΒυε οτ (Κάπο οιιοι·τοπο Ροττοοι ποσο

οὶυιο οι τροπο υοοο ειτοοοτὶ ἰουοοἱτυι· οι τοτο ι·οδοο

τοπίο οτ οοο τοἰτο Ιὶοοοτ υΠο τοποροτο οοΠο φοιτ

ιιοτυὶ εοτ (τοσο ο πιο εοποοΙ τοοτυπο υοτ φωτ εοτἱ

Ρτυπο οετ ευΒ ἱυεἰυτοοἀυοι ἰουἰοΙοΒἱΙὶτοι· οοοεοι·υοτο

Ρι·οοοττο ουιο ετἰΡυΙοοὶοοο ειιΒοὶκο. οοτυιο ὶο οοοΙοεἱο

εοοοτο ιοοτἱο άο οτοετοοο ἴοΙἱοὶτοτ·.

Ρτοτοτὶ οτοτιὶορὶεοοοἱ οτουο οοοοτἰοἰ οτ Ρορυο οσο·

Βοοοοεἱε. οτ εἰ ουοοοι·ἱτ ουοο άουε ουοι·τοτ οτ ατομο

οουἱε ὶοουοοεἰυτο ὶο τοοτἱ υοτ οι ετοΒοο εὶυο ἰο Πυ

ιοἰοο οουττοεὅἱυοι Ροοοιτοι· οι τοττι Ροτοετοτο ποτο

οοὶεοορὶ οτ οὶοιοτὶοἰ ειττ:Ιυο οοτΒοοοοεἱυτο άοΒοοτ οοε

εοτυοτο οτ εοοιυ·οε τιοΙσοτο Ροτεοοοε οτ Με οοτυοι ὶο

ευο Ροτοετοτο Βοοο Βοο εὶοο &·ουάο οά Ρτοτὶουυιο

ἰοουοοεἱυτο. οποιοι οτουο τ-οτὶετοοτο τΙυο υετΙυο οό

ουοο ἀἱοπο οΙοΙυὶε ἰοουοοεὶυιο τοοοι·ὶτ οάυοτευτο οτοτιὶ

οΡἰεοορυιο εὶυο τιουοι·ευιο οοιοοι·ίουιο εου οτὶοοι οάυου

ευοι οτοΙυοοι οεο·Βοοοοεοοι οοιουοἰ ιιοτυοτοτο οτοτιἱ

ορἱεοοΡἱ οτ οὶιοοτἰοὶ τοτὶυετΙυο ΡοΡυΙὶ Ροτόοοοτιιοτ.

ἱτο οτ ἰο τυτυτἱε τοιοροτἱουε ει!) οτοοἰοΡἱεοοΡο εὶυο

ο ευοοοεεοι·ἱΒυε ευὶε οοτΙυο το: οὶτοοτἱοο οοο ο ευἰε

Ηυἱυε ἀοοοτἱοοὶε τοετοε ευοτ οοοετοοτὶουε ιτοττιοο τοά- ό οοτοτοουε οοιΙυο ο οοτοοοοι1εἱουε οΙἱουτι τοουἱεὶτἰο

άοοο ττο ποιοι οοτοἱτο άο ποοΙο τυι·Βοουο ττο Βυοτοἱο

οοιοὶτο άο ΘοτΒἱο Βοτοευιο τἱτἰυε τυι·Βοουο άο τοσο

ττο Ρὶοο οοετοοτὶουε ΒΙὶυε Ροτι·ἱ άο Ιοοοοο τι·οττυι· οι:

ΙοΙο.

Εοο Ροττυε άοἱ Βτοτὶο οτοτιὶοΡἰεοοΡυε ευΒεοι·ἱΡεἰ.

ΒΒο Βοουε ἰοοοοοοε οοτοτἱυε τ·οδοτυ οοτοἰτο ἱυἀἱοἰε

οι·ιιοι·οοειε εοτιΡει.

( ΧΧΧΙ )

Ναοὐοποπεοε το8ατέ οτ ίατιιιοτιεοε, οπιοπάατίε ει'αποιίε

τιἰοἰεεἰτο ΣΙΖατίε , αιἰ οοτιοοπίίαοι οτ ραοοοι τ·ουοοατιτιπ.

ΜΒΒ , τοοοεο ἰυοἱο

Ε:: αυτοοπτρΙιο Ποοἰἰ ΐαοτἱποπεἰε ωτοττο·ίί. 004. Α. [στ. δ.

δού. Π. [στ. 499. ν.

( Η. Π. )

Ιο οοιοἱοο Ροττὶε οτ 61ο οτ ερο·ουε ειιοοτἱ οο1οο.

1ο οοοο ἀοτοἱοὶοο ἰοοονοοτἰοοὶε ιοἰΠοεἰιοο οοοτοεὶιοο

:απο τοοοεἱε ἱυοἰὶ ὶοτἰἰοτἰοοο νου οάυοοοτυοτ ο

ουειτο ΙοΒοτὶ ιοάουοοτ Βοιοοτόυε υἀοΙοτἀἰ οτ Βοτἀὶοτι

ετιΡτο οοοευτοε οοτΒοοοοεἰυπο. οκ Ροι·το άοποοἰ οι·

οοΙάΕ οοτΒοοοοεὶε οτοοἰοΡὶεοοΡἰ οτ τοοιοοο οοοΙοεἱο

Ιοδοτἱ οτ οκ Ρειττο οὶτοοτἱοἰ οοι~Βοοοοεἰε υἰοο οοοιἱτἰε

οτουο οΙἰοτυο1 οοοευτυπο οοτοοοοοεὶυτο οτ τοτοιε Ρο

ΡοΙἱ Ρτ·ο ἀἰεοοτἀὶὶε οτ τοτἱετ-οοτἰε τΙυο οΙοο ουοοοτοοτ

ἰοτοι· οπο ᾶἱοτυιο οἰοιοτἱουτο οτ οοτοἱοοε οου·Βοοοο

εοε ουιοἰοουοοεὶουε. ι·οτΙυο·οοτοε Ροοοιο οτ οοοοοι·

όἰοιο οτ ττο ἱοτοἀἱοτἱε ἀἱεοοτἀἰἱε οτ Ϊοτἱεἴοοτἱε στο ο

ιοἰοἱοὶοτο οοοιιοοἰτοοτ. τιοο οετ οοὶιο οοοοοτἀἰο τΙυοο1

τπτ ὶουἰοοοι οποοτιιοτ. ὶο Ριέοοε τον . οτοοοἀοοἀἱε

οττοοεἱε εΙυο οἱτοοτὶουε τοοοτοτ ἰοουοοεὶΒοε οοιουοὶ

οοοεἰΙἰο οτοοἱοοἱεοορἱ οτ οοοευτυπο τοτἱυεττυο οποσ

οοοεἱε Ρορυἱἱ. ἱΡεο οἰιοοι·ὶουε οοοάοοοιοτ ἰοουοοεὶουε

τοι·οοιοι Ροι·τοιο τοτὶυε ιιεοτἰοἰ οτ Ιοιο‹:Ιο φοτο οι ευο

τουτο εοΙὶτὶ αουτ οπο. ἱοευΡοι· ἀοἀὶτ οἰε ευΡτο τἰΡοοι

τΙυτοὶοἰε υΒἱ ἰοουοοεοε οτοο;οήοτ τοιοτουο τοττοτο οι

ουσ ὶοουοοεοε ροεεἰοτ οἀἱΒοοι·ο τοοἀἱουιο υουιο Βο

ουιο οτ οοοοΡτοΒΠοπο :το οοοὶτοοἀυοι οτ άυοιε τιο·ι·οε

ευρω· οοοετοτο Προπο Ηυτοὶοἱε Μοτο ὶρεοιο τοττοτο.

υοΙ τοοΙοετοι ευΡοι· ἰοουοοεοε ἱοτἱο εἰτ τιποτε. οκοοΡτο

εἰ ο!ὶτΙυἰε ἱοουοοεἱε τοπο Ρτο οτοόοοτοι ουτυο τυο

τοοτιυΙουοτἱοοο οΙἱουἰ οοτΒοοοοεὶ οἱἰουοό. άοτοτυτο

άτυπο άοβιοτ ττο άοτοτο ἱΠο οοτΒοοοοεἱε τοτἱοτ Μάο

τοοΙοτοοτἱοοοο1 οι ὶοουοοεἱ οιιτἱο. οτ ἰτιουοοεἰε ουτἰο

Βιοὶοτ οἱ ἱυετἰτἱοιο εἰουτἱ εἰ οεεοτ ἰοουοοεὶε. ουΠυιο

οουυτο υεοτὶουιο οτοοὶοΡἱεοοΡυε εἰυο οἰοιοι·ἱουε εἰυο

οοι·Βοοοοεοε οοουο ευοοοεεοτοε οοι·υιο ευρω· ἰοουοο

εοε ἰποΡοοοι·ο άοβοοτ οοουο ὶο οοοετὶτυτἰε υεοτὶοἱε

οὶἰουὶά ουΒοτ·ο. εἰ ουτοπο άοοιοορε οι οοτοει οΙἱουἱε

οοτΒοοοοεἱυτο οτΤοοἀοτἱτ οΠουοοι ἱοουοοεοτο άοΒοτ το·

οτιἱοΡἱεοοΡυε οτ οἰτοοι·ἱουε οτιΙυο οοτΒοοοοεοε τοοοτο

οο1οοάου·ο εοουοάυοι ποοι·οπο οτ οοοευοτυἀὶοοιο ὶΠὶυε

τοτ·ι·ο οοιΡυττ Ροι· οοΡυ‹ἰ ἰοΪτο ουοἀτοἔἰοτο ἀἰοε Ροετ

τ· φοτο τοτίυἰεἱτυιο τὶιοτἱτ. εἰ οιοΙοτοοτοτ τοιουοήτ υοάο

οοιοοάειτἱ Ροεεὶτ. οἰεἱ μι· Ιὶοοοτἱοπο ὶοοιιοοεἰυτο οσο

ευΙυιο τοιοοοεοτὶτ ουτ Ροκ· ἱἰοοοτἰοιο ὶΠἱυε ουἰ ἰοὶυτἰο

τοοτει τυοτἱτ. τιοο οποιοι ουο ευΡοτὶυε εοτὶΡτο ευοτ

Ρτοτοἱττὶτ άοοοουε οτοτιὶοΡἰεοοΡυε Ρα· εο οτ ευοοοε

εοι·οε ευοε. οτ άοοουε οοοοτἱουε Ροκ εο οτ Ροι· ευοε

ίὶΙἱοε οτ οοι·οάοε. τιτοτυο οοτΒοοοοεοε οοοευτοε οτ Ρο

ΡυΙυε οτ ΡοΡυΙυε οὶυὶτοτἰε Ροκ· εο οτ Ροι· ευοε τοιο

ττοε οττοο οτ ετοτήτοι ὶο ΡοτΡοτυυοι τιοΒοι·ο οποιο

εἱοο Ιοεἰοοο υΠο τουοτο. υεοτἰουτο υοι·ο @το βοτοτο

οτ εοοἱοτυτο οἰυε. οτ ΙοιΙᾶἰιοοἰε οοάι·οο άο άοοοτο

οι·τουιο εἱτ. εἰοιἰΙἱτοι· Ιουάοε εΙυειε οιουοοεοε ευρώ·

ὶυἀοοε οοτΒοοοοεἰυοι οοΒοοτ εἰοτ το·ιοο. οουετι τοπι

ττοοοἰ ουοοειτἱ οσο ίὶοἰτυτ· οο φωτ] οὶιοοι·ὶουε τετο

1οὶττὶτ οοοι οιοοιιάοι·ο.

( :οσοι )

Βοι.Αιτουε οτ Βιιετἰοιιε τἰοΡιιεεαπο εο οτ [άσε οτ πο

ροτοε εποε οοοτοιαπί [φταιω άονοτοε , οαεττ·ιατηιτο

Ρτ·αεοατί2 πο' ἰρεἱιιε ποιοτία2ιοπ τοποτ·ο ρποίτοπτιω·.

'Ηδθ

Ποτ!. Α. [στ. 'Τ. ο. σε 8. οτ [Μ. Μ. ο. ο! δ0'7.

' ( Η. Β.)

Ιυ οοοιἰοο ττοτοἱοἰ οποοο. Μο οετ οοι1υοοἰοοτἰο ἱοτοι·

ρι·οτοτοει ἰειουοοεοε ττοΒοοτ οεεο εοτυἰ οτ εοουτἰ απο ἰεοιιοοεοε οοοευτοε ιοάοΗοοτ οττοοοπι το· Βοοουττο
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ΒειΠιεττεεπι ΡιεεειιιιΙιειε ἔεὶἱΙἰεΙτιιειε ἀε εεΙτε. εΒΙε- τι εεεεετιιιεε εεεεεὶεε ειιΒετἰτεειιἀἰε ει ΡετΡετεεει. ἱεετεε

τιιειι ἀε €εἰἀοεε εεεετεεεεεεΠειε ἀε εἀἀειιε. εεε

ιιετι τεΠειιἀιιιιι ἀε Ρει(ετιε ετ τεετἰεεπι ετ ττεττεε ειεε.

ετιεε ἀε ΒΙὶἱε ι·εΠετιἀἰ. ετ ιιι:ιεε ἀε ττεττιΙιεε τεετἱεὶ

ἀεΙιεετ εεεε ιιεπεἰτιεε 11Βιι ἀε εετιιεεἰ ἱεεεε εοεττε

εειεεε τιεεεεεε ετ εετεὶτε ειπε εεε ἀἱεΡετιἀἰε εο

πιιιτιἰ ἱεεεε εειιιεΙ ει ειιε(Ιεε(1εε εεεε ειπε εεετεετ

ιειΕτΠιεε ετ εἰΒὶετὶ ετεΙιετετὶΒεε. ε Ρεττειιιεεεετιἱ

εε(1ιιε εἀ Ρεττετε Βετττεεετε ετ ε πειτε ιιε(ιεε εἀ

τετἀειιετιι. τεΠεεἀεε εετε ετ Με ΗΜ ειιιε ετ τεετιεεε

ετ ειτε ίτεττεε ετ Με εἰεε (ιετιειιτ ἱετετε ἱὶἀεΙἰτετεει

εεειειιἱ ὶεεεε. εειειε ίἱἀεΙἰτετἱΒεε (Ιε(ιε τεεετε τιετιεετ

εεἰε εετιιοτειεε. ἀε ίτεεεετιε εετε ἀεΙιετιτ ιιιτετε εεε

ττε ειιιεεε Ιιεειἱεεε εετεετε ετ εἀὶεεετε ιεεεεεεεε

ετ ἀεἱιεετ τεεετε εεεττειιι Ιεεεεὶεὶε ετ εειειΙιεε τισ

ιεειίτιιιε εεεεεἀεει (Ιεεἀ ἱεεεεεεεε εεεεεΙεε (Ρε ειοἀε

εεετ ετ (τει (ιειεεεΡε ετεετ εὶε ΡτεεεΡετὶετ ετ ετἀὶ

εεεεετ Ρετ εε εεΙ Ρετ ὶΠετεει εεττετε ιιιὶεεεει. ετ

εεε ἀεΒετιτ τεεετε Ρεεεει εε(1εε ττεθεετε εε(1εε

εεεττετιι 1ιε(Ιεε τεετεετεει ειπε Ιειιεείειε εὶεἰ Ρετ

Πεεετιεει ειιιεεεειεπι εεεεεΙετε (Ρε ιεοἀο ειιιιτ ετ

(Ρε ἀεἱεεεΡε ει εετεε ετεετ. ετ εεε ἀεΒεετ εετετε

εετεεεἱ ἱεεεε εεεττεει Ϊι·εεεετὶἰ εεετἰτετε εε(1εε (μετ

εὶτεει εἀ Ϊεεἱεεἀετε 8εεττεπι εεὶ εετεεεε ὶειιεε

ε>εεττειε τεεετε ιιοΙεετὶτ. ετ (ιετιεετ Ρετ εεεει(Ιεεει

(Ιεε ειιιιειε (ειτε εεεει τιεττἱΙετιι εΙεἱ εἰτετι εετιετἰ

|εετεετε Ρτε Ιεπιἰτιετἱ. ιεεεΡετ τοΙΙεεἀιιε ετ τεετὶεεε

ετ ίτεττεε (εεε ἀειιεετ οΒΙὶ<6ετε εἀ εεειεεε ἰετιεε

τετειιι τω (Ιεεἀ Ιιετιειιτ ει Ιεεετιτε ετ ει πεοεεΒιε

ετ οειεἱε εὶειιτ εεΡετιεε εετὶΡτε εεετ ίὶτπιἰτετ ετ ιι

(ἰεΙἱτετ εττεεἀειιτ. ἱεεεεεεεε εετε εειιεετεε ει( Ρεττε

εεειεεἰε ὶεεεε ἀοεεετ εἰε ει ίεεἀε εεεττετε ετ εετ

τεει ίτεεεετἱἱ. ετ εεε τεειειιτ Ρτε εετεὶτὶἰε ιεεΙτἱε (με

τεΠεεἀιιε ετ Με ειεε ετ τιιετἰεεε ετ ττεττεε εἱεε

τεετε·Β·ε(Ιεεετετ τιετιετιτ εἀ εοιιιεεε ἰεειιε. εεε εειιτ

εεειειε ιΠετεει (Ρε εειιτ Ιιεειἱτιεε ΗΒΗ ἀε εεειειιἰ

ὶεεεε. εεεετιεε ίιεεε τεΗεεἀἰ. τεεἀεκὶιιε ττετετ τεετἱεἰ.

( ΧΧι(ιιι )

ΙΝεεεεε·τιεε μερα ΙΙ εε(·Ζεε2επι &ειιτέ βαατεπι2ίί Ιαπιαιε

Επι ατεΜερίεεερα!επε εεεΖεείαπι ετ·ἰἔἱτ, εἱάεπιφΔε Βία

ἀετεἰτιεε ετ ἰεετἰτὶειτι ἀἰ!εκἱτ ε(Ιεἰτετετε εἰἀἰτ εεΙτιιε

εἱεε. εἰ Ρτο τιοπιιτιε Ρετἀἰτε τιεειεεετεε εετ ἀεὶ ΪὶΙἰεε.

ετ Ρτε εἰιιε τεἀετεΡτἰετιε ετ(Ιεε εειιιτε ειεττεπι ἰἔεε

τεἰιιἰοεεει Ρει·τεΙἱτ. εεττιοΙιεε ὶ8ἰτετ ετ εεεετε ἀεὶ ειε

τετ εεετεειε. εε (Με εεἱ ἀετεεετιτετ ΡετΡετεε. Βειιε

εεε ΙιὶΙετἰ εε!τε ετ πεειιτε ὶεεειιἀε. (Ιεειιἰετε ἱἀ ἱΡεετιι

ε(Ιεἱτετἱε ετ ἱεετὶτἱε τετἱε ΡοετιιΙετ ἀειιετ ἰειΡειιἀετε.

(Ιεεεἰτεε εεετεεεεετε εεἀεε εΡοετεΙὶεε εεἰτιιετεει εε

Ιετἰ Ρτεεἰἀεεε. (Ιιιεεἱεει Ρτε ἀὶεεοτἀἰε ετ 8ιιεττε (με

ιιιτετ ἰεεΙἰτετε ιεεεεεεεει εὶεἰτετειε ετ Ρἰεεε εΠει ετ

Βετὶεεἱτιιο ἰἀ ἰεεἰειιτε τιετεεεἱ Θετιετιε ιειπεεε. εττε

εετ ἰεεειιιΡετετιἰἱἰε τιειιιἰεεει εΙεἀεε ετἱετἱετιετεει

εεΡτἰιιὶτετεε ετ εεεΙεεὶετεει ἀεετιεετἱοεεε ειιιετιιετε

Ρτεεεεετεετ. ετ ἀε εετετε τεει (ιετεετε1ιιιιε Πε ετ

ἀἱεεεεεὶο εοε(Ιειεεεειιτ. Ρετεεεεει τεεπι ετ Ρετ τε ἱε

τιεεεεεει εεεΙεεἱετε εἀ Ρτείεετε εἱεἱτετἰε (με Βεετε

Ρεττο εε εεεετε τεειεεε εεεΙεεἱε ίὶἀεὶἱε ετ εἀ εετ

εὶεεἀιιτε ΡτεειΡτε εκτἱτἱτ. ετ ἀε εετετο εε ἱἀ επετε

τειιι ΡτεΡεεειεε ΡοΠἱεετετ. ἀεεετειιι ετ εκεΙτετὶεεειιι

ΡτετεΒετἱεε ΒΙοτὶεεε εεΒΠειετ. τε ἰ€ἰτετ ιτετετ Βετε

ειπιε ειτε ετεΙιἰεΡὶεεεΡε ΡεΠεἰ Βετεε ἀεεετεετεε ετ

Βτετἱε ειεΡΙὶετἱ ἀειιεετεε. ει ετεΪιἰεΡὶεεεΡειε Ρτεπιε

εεειεε. ετττεε εΡιεεεΡετεε ει εετεὶεε ειετἱεεεεεεει

εἰἀεΙὶεετ εειιο!εεεεει ετ τετεὶειιι ειιιιιε εεἀειιι εεε

ετἰτεἰειεε. εεεΙεεἰετε εεεετὶ Ρεττἰ ἀε ετΙιε. (Ιεἰ Ιιεεεετ

εεεει ΡΙετιεπι ἀε ειετεεε ετ εΠεει ἀε εἱετἰε ετ(Ιεε

τιειεεεεεει ετ Πειτε (ιε Βι·ιιθεετε. ειπε εεεΙεεεε εεἱε

(1εεε εἰτεε εε ετ ει εεετεἱἱἰε εεἰε τιετιετ. (Ιεεει τιιεἀε

ιιεεετε ετετεἰτιιεε εεε τιιιε(Ιεε εεεεεεεετὶΙιεε ειεττε

ΡεΙὶτε ἱετε εεΙιὶεἰιιιεε. εετιιτετετεεε εΡἰεεοΡετεει ιε

εεεεεεπι ετ τε εὶἀεΙὶεετ εε Ρεετετεε τεεε εΒ οτειιἰ

εειεεεἰΡετεε ειιὶιὶεετἱοεε ἰτι τιιεεε ΡτοΡτιε Πτιετε τε

τἰεετειιε. ετετεετιτεε ετ ἱεεεεεεἱε ετετιἰεΡἱεεεΡεε~ εε

ετἀὶεε (Ιεε ετ Ριεεεεε ε εειε τεειεεε Ρειιτἱίὶεε εεε

εεετετετ. (Ιεεἀ εὶ τοττε Ρὶεεεεε ετεΙιἰεΡὶεεοΡεε ε εεε

εεΗτειὅειιεἰε Ϊεετἰτ εεεεεετετιιε. ἱειιιιετιεἰε (1εο(Ιεε ε

εεἱε εὶεΙιἰΙετεἱειιε εἱιεἰἱἱτει· εοεεεετετετ. ἀετιἰειιε ετ

ιετιεεεειειε εἰεἱτεε (με τεεετε εειεετιε εετεἰτιἰε. (τε

ὶεἰιιιἱεἰε ετἰετὶειιἰ εεειἱεἰε εἱετετἰεει ε·ε(τεειιτετ οικι

εεε. ετ εοτεει ετιιεε ΡΙει·ὶτεεε εεΒιεθεειτ. τεἰε τετε

ΡετὶΒεε εε:ιΡΙιεε εεεετετετ ε(ιεε εΠιε ειπε εε(ιιιε

εΠιο ει Ρτεεεεειεεειεε ετὶ ετ ετεεεει εεκἰΠεει εἰ

ἀεΙἰεετ ἀεειὶεὶειιει Ρετ εειιἰεετειιι εοιιἰε Ρτοεἰετἰειε

Ρεττεεἀἰ ήτε τεἰεεεε ειιεεεεεετὶΒεε Ιἱεειιτἰετε ἀεπιεε.

τ·Σαπεπεεπι, ΝεεεΖεπεεπι ετ κοιταω εαπετἱ Ρεττ·2 (ἰε ε? Ρτετετεε ἱεεεειιει εἱεἱτετὶ ττιεἀἰετετειιι ἰεεεΙε εετειεεεε

.έπί , ετ Λ!Ζετ·Σεπεεει έτι ἰπεωΙα θετ·εἱεαε , Με ποπ

Βοόέετιεεπι ετ Βι·ιιένιατεπεειπ ερἰεεεραΖεε εειἰεε :ιώ

πω, πιειίίετατεπιφιε ίπει(Ζαε σετείεαε Ιαπιαιε εἰυἰτιιτέ

(Με βιαι'ί εοτιεειἰἰτ.

Πδδ, κι" Ι(ε!ετι(ιεε εΡτἰΙἱε

ω. Α. ει. ει. θεοί. ε. χω. ω.

(ε. ε.)

[τιεεεεετιεε εΡἱεεεΡεε εετεεε εετεετιιει ἀεὶ μειω

Με ΐτεττι ειτε ἰεειιεεεἰ ει·εΙιἱεΡἰεεεΡε εἰεεεεε εεε

εοεεεἀἰειεε. ιτε ιιὶἀεΙἰεετ ετ ιεἰεΙιὶ'ιτιεἰε(1εε εεεεεε

εετειιιε ἰεεεετιεἰε ΡεΡεἰεε εεει τεεεἱεἰτιιε τεετιτ τι·

ἀεΙἰτετειιι ὶετετ. ετ Ρτε Ρεεεἱετιε Μιτετε εετὶ ειεεεεε

εεεὶε εειιἱε εεεεεεεετειεε(Ιεε εεεττιε Ρετεετεετ. εε¦εἱε

ειπετιιει ἴεεἀὶε τεει εεεττὶε (Ιεεπι ετἱετε Ριεεεετιιιιι ειεετ

ε ἀεεειιι εεεὶε ετ εεΡτε οΒτὶτιεἰεεε εεεεετιτετ. ΡεΠεε

εετε ὶιιίτε εεειεειεπι Ρετττεετιε Με εἱἀεΙὶεετ ἀὶεΙιεε.

ει εεεε ἀοιεἰεὶ. Ρεεεε. εεεεεεὶοτιε ἀεειὶεὶ. Ρεετεεεετε.

ει ἴεετἰεἰτετε εΡεετεΙετιιπι Ρεττἰ ετ Ρεειἰ. εεεετἰ Ιεε

τετιτἰὶ. ττἱΙιεε τεετιειτετειεε εεετε ειετἱε. ιιετειε ἀειιιὶιιὶ.

εΡὶΡΙιεεἰε ετ ει ἀἱε εειιὶεετεετἱο εεεεεετετἱεεἰε τεε.

ει εεεεεετετιεεειεε (Ιεε(Ιεε εΡὶεεοΡετιεε. ΒεεἱΙἰεετειε.

ετ οτἀὶιιετἱεεὶτιεε εΙετἱεοτεει. εΒΙιετἰεει (Ιεε(Ιεε ἀε

ειτε εἀ τεεεετετιεεεει εετεε εεεετε τοτεεεε εεειεειε
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ριοριπειιιιε 'πιο · εεπεπ. ιπι πεπει:επιπιε ιτειιετ ει·οιιι- α

εριεεοπε ειτε εοιπιπιιιπιππε. ει (με ι.επιπι· ὶπ πιι:πι·ιππ

εεειεειεειιειι· εεεπιπι·ιεπε Ρει·εοπε. ιιιιπε·ποειτε εοπειἱ

ιπιιοπιε ΡειΒιπιιτπ εοἰεπε εοπιι·ιι επιπ ιεπιετε πεπιτε

ιειιιΡιππει·ιι. εεοπιιπο ιει·εἱοπε εοιπιποπιιπ. εἰ ποπ επιπ

Βιιιοπε εοπΒι·πε. ετπεππππειδι. Ροιεειιιιιε ιιοποπιεπε επι

πὶεπὶιπιζε επτειιι. ι·ειππτΙπε εε πὶιιἱπο ὶππἰιἰο ειιἱειειιει

πεπει·ρειιιιιπ ιπιππιιιιιε οο8ποεεει. εεε εειεπιιιεειιπο

εοι·Ροι·ε πι: εειπιδπιπε ιιειει πσιπιπιι·επεπιπιοι·ιε ιιοειι·ι

ἱεεπ ει·ιειιιιιιεπει πει· παρε ιπ ειιιτειπο επιιπιπε πι

ειι·ἱειε πιιιοπι ειιιιιοεεει. εππειιε επιεπι Με ποειι·π

ειιιιπιπ εει·ιιππιπιπε επ Ρ8.Χ ποιπιπι·ποειι·ι ιεειι ει·ιειι.

ιιπιιιεππε ει Με π·πειπιπ ιιοπε ιιοιιοπιε Ρει·ειΡιππι ει;

ιιι:ιππ πιειι·ιειιιπι ιππιοεπι Ρι·ειππι ειει·πε Ρπεὶε ἱππε+

πιππι. πιπεπ. πιπεπ. ιππεπ.

ΕΒο ιπποεεπιιπε ειιιιιο!ιοε εεειεειε ειιὶεεοριιε ω)- ὅ

εετὶΡεἰ.

Ειιο επιΠιεπιπε Ρι·επεειιππε εριεοοππε επιιεει·ἱΙ›εὶ;

Εεε ἱοιιιιππεε οειἰεπεἱε ειιὶεεοππε επιιεετιπει.

Εεε ι·οππιθ.ιε οι·ιιιππε εριεεορπε ειιιιεει·ιπει.

Ειδο εοππιππε επιιιπεπειε εΡἰεοοΡιιε ειιΒεστἰΡεἱ.

Εεε· ιοιιπππεε ιιιπιι εππειι Βι·ιεοξιοπι Ρι·εεΒιιει· επι·=

πἰπειἱε επιιεει·ιΡει. · ο · -

ΕΒο επεειπιπε ιιι·εειπιει· επτπιππιιε ιιιπιι εππειἰ ιππ

ι·επιἱὶ ιπ Ιποιππ επιιεει·ιΡει. · ι

Εεε Ιπεεε Ρτεειιιιει· επι·πιππιἰε ιιι:πιι ειιποιοι·ιιπι π»

ιιιιππιε ει Ρειπιἱ επιιεει·ιΡει.

- Εεε ιππι·ιιππε Ρι·εειιιιετ ειιι·πιππιιε ιὶιπΙἱ επποιι ειεέ

ΡΙιεπι ιπ εειἰο ιποπιε επιιεετὶΡεὶ.ι

Εεε τιιἱπετἱιιε εεπεπειε ειπεεοπιιε επιιεοι·ιΡει.

Ειὅο ι·οΠειπππε ι·οεεΠεππε επιεεορπε επιιεοι·ιΡει.·

Ε.Βο ιιπιπο εποπεπειε ειπεεοπιιε επιιεει·ιΡει.

Ειπε ι·οιπειππε πὶπεοιιπε επιπιππιιε εεπειε πιπι·ιε πι

Ροι·ιιειι επιιεει·ιΡει.

Εεε €ι·εΘοι·ιπε πἰειεοπιιε εει·πιπεπιε ειιποιοιπιπ εει·8π ει

ιπιειιι επιιεει·ιρει. (

Βετο επιπο πἰειεοππε εει·πιππιιε εππειε πιπι·ιε ιπιππ

Μια επιιεει·ιρει.

Ειδο οππο ππιεοππε επι·πἱππΙἱε ειιιιειι Θεοι·.ἔἰὶ επ πειππι

ππι·επιπ ειιΒεετἱΡεὶ.

Επο €πιπο πιποοππε επιπιιιιιιιε επποιοι·πιπ εοεπιε οι

πεππιππι επιιεει·ὶΡεὶ.

Βιιιπιπ €ι·οεεειι πει· ιπππιππ πιιπει·ιει εππειε ι·οιπεπε

εεειεειε πιπεοπι ειιι·πιππιιε ει εππεεΠει·ιι ιπι. ιιεπεπ

πιιε ιιΡιπιε ιππιειιοπε κι. ιπειιι·πειιιοπιε ποτπἱπἰεε ειππο

πειιιιιιιιι. Ροπιπιεπιπε πετο ποπιιπι ὶπποεεπιπ Ραμ: π.

ιιππο ιπι · ›

(η Αιιειε ειπεπειπ ροπιιιιειε ιιπΠιι πι απ!. Ο. Μ. Η) πεεει·ιΒιιιιι·

παπι Μιιει·επι πει· πιππππι εππεειΙειιι εὶπεπειπ ιιιι.ΚιιΙεππιιε ιππιι πι

πιοιιοπε πι. πππο πω. Εεεε πεειιι πι ποπ. Α. ει Με ιιιπιππι πιπε

πιω ωιιιιω, πεππι πεπιρε μπει επιεππιι επ πιιιιιππι ειιπειι Ιοιιπππιε

Βεριιειιιε. οπιπἱπιπ Βιιποιοι·ππι ει. ειιπειι ΜΗ: επιπιπιειι·πιιοπεπι πποεπε

επιπιιιπε πε 'Πιο ει! εποεεεεοιεε ειιππι πι ιπππεπει πτειιιεριεεορπιπ

( :ειπαν ) -

Βεε:1·εια εοπια!ιιιπ εοιππιαπίεΙαιιααε, παἱὐιω· πΟΜιιιἰἰα

ρΜεεει·ίπωπιια· οόεει·σατιιία πέτα: ιπεπεπτ·αε, πεπΦεία

ει επτα «πω.

πει, πιεπεε. πονειπιιι·ι

πι. Α. πι. Με. π. ε! πι. πω. ε. πι. ε.

· ' (π. π.)

·Ιπ εεειεεπι εππειι Ιππι·επιπ. εοπεπ.ιεε ιειπιτεπεπε

πειπιπε. οιιει·ιπε ιπι·ι·ιε.· ει οιιο επ.πειιπ ιπππειπει·ιιπι

πι τπἱπει ει πιιπτιἱππε- πε ι·ιρπ· ιπιιι·ιε ειι πε εοιπππι

πιππε. πιει πι πι πωι·π ιειπροι·πιπε ππΠι εοπεπιεε

ιιιιιιεππι Ροιεειο_ιειπ πεππεππι πει]πε οιιιιΒιιππι πειιπε

ιπ Ρι€ποι·ε ιπιιιεππι ιπιππιειιιιπι ιΙππι·ιιππιπ πετιπε

ιπιππιειπιπ ιπιππιπ. πιει ιππιπιπιποπο εΙπππιππι ιπετιι

εοπεπιειπε εοι·πιπ. οοιπΡιειο εοπεπιπιπ ειπιππ εἰι εο

ιπιπ πιιπει ει: ιΙπιπ·ιιππε πε οπιπι οιιιιΒιιιιοπε.

Ιιει·πιπ ιπππππει·ππι πι; εοιππιΡιιε Με εμε ιπι Με

πἱε ιπ ειπιεει πιοιε Βιετιπι ἰπ ποπ πιει·ιε ιιππ πιο @πε

οοποεεεε επιιι πιω πει· εοπεπιεε ππειπ ει: ιιπε

εοποεεεε πιει·ιπι πι πιιπι·ιε ιειπΡοι·πιπε εἰπι οπιπεε

Ρειι·πιε ει ππΠιι εοιπιπππει ιπι ειι πε Νερο. ει εἱπι

:Με ιππιππι πι πιιει·ε πειΙπε επ ειιππιπιειπ πε; ππο

ειπαμε :ποπ (ιπι ιπειι πιει·ιπι επΡει· ιρεπε εοιππι

Ρπειε ειπι Ρεπεε πεεεπι πιει·ι·π πειΙπε επ Βιιιιιππ πε

¦ πω. ει ποπ πω πιιππε ειτε. ει Ρπιπιππιπ ποπ εἱπι

πε Ριπε πε ιει·ι·ει. εεπ ὶπιιιιι ιει·ι·ειιπ ειιιι ιππιππι

ιποπο. ει ππΠπε-· Ρπιεπε ειι ιπίπι ιΡεοε ιιιιι·πιππι·οε.

ει πιππειπει·ππι-πι πεεπΡει· Με εοιπιπΡπιε ο. εο!πιπ

Ρπιε πειΙπε επ πιππεἱοπεε. ιιπιε :μπε ιπει·ιτπι. ειι ε

πιπιιππι επι πε εειι·ιεο επιπ πιειιιιι ει: ειιιοιππ επι

επι ποιιει. ει Ιειππεπει·ιιπι πι ππιιππι ππΡεπιιπεπιππ1

ειι πιοιππι πεοιππιπιιιε παμε ω ιπειπειοπεε π) ε

ειι·ἰεο πει ει ιιοιιιι πεπιιε επ ιει·ι·ειιι. πεειιπε Βιιπειιιι

ειπι ιιιιιιιι ιΡεπε εοιπιιιππειε πειπιπε πειιπε πειοι·ιε

παμε ιπιει· ππειιπ ει ιιιιει·επι. ει Ιπππειιιει·ππι πι ἱΠἱ

πποι·ππι Έπει·ιπι ιπεπειοπεε. ποπ Ροεειπι πιοει·ε ειπιε

ςΙπειε οοιππιππε πΙΙππι ιιιιΡεπππεπιπιπ ιοι·ειε πε ἱΡεἱε

ιπππειοππιπε πει: Ροεεἰπι ι·ειΙππει·ε πΠπιπ πιιειιππι

πειιιιε εοππἱιὶοπειπ Με ιιοιπιππιπε πώ επιε ιΡεπε

ιιιιιιιειοιιεε ιιιφει1 πειιπιπετιπι.ει Ιπππεπει·ππι πι ποπ

ειπι Ροπιιιεε Με πε ιΡειε οοιππιππιε. Με οπιπιπ

ιιιππππει·ππι επιπει ιπειιιπι πιιειπιιε ιιοπιππε ιΙππιπ ιπι

Βιιιεεεπι ιπ Ριειειπιιεχιοιπποτιππε. - ω· Ξ

Βε ·υία εαπειί ι·ια:ιυ·22. `

Απιιπε ιειππειπει·ππι πι πια (με πσ.πιι π πιιιπειοπε

ο.8ιει·ιι ειιρι·ε παμε ἰπ τπιιι·ε πειτε εεειεεπιπι επική

ιιππει·ιι. π εππιο πιππειοπιε ρι~επιειι οιιιει·ιι ει επιιιο

Ρει·πιππτι ειπε. εὶι :ιπιπιιι Ρεπεε πεεεπι παρε ιπ πιιιι·ε.

ιπι πι. πειιπε π πεπιπι·ιε εοπεπιπιπε παμε επι Με

ιιοπιιιιιιιπε ειπἰ ιπ ίι·οπιε πιο ιιιιιιπετιπι ιπππειοπεε

ειπε ιπι ειπε ιιοπιιππιπε ποπ ιιοεειπι ιιπΡεπιι·ι.

Ρε ιμαιάαπι πω.

Ιιει·ππι Ιπππππει·ιιπι πι Μπι πιει επ πε Ρεπιιιιιε ειπε-

 

αιεππιι. πιει· εππ ιπ ε ιιιιπιι ιιικιιι ιπεπεἰοπειπ πιιοιπιπΡ σε
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ιοπεππιε πεεο!ιπ:ιι ει: μπε πιεπειοπεπι πποτιππ Βεπ- α

πιππ πε τἱΡε παμε πι ιιὶειπ (με Ρετεπ επ εεπει:ειπ

ιπετἰειπ πε εεα;το.

Πε Με τἰιιἰωτωπἱ.

Ιτετππι ιεππεπετππι. πι ειεπι επττιτ αμε πε τιπο

τπτιππο επ ποεΡἱιεπ εεπεπ ειεΡπεπὶ επ πἱε επιΡΙε

πε Ρεππιπε απο ιτε πι ποπ Ροεειτ ππΡεπιτι παμε

πι πιετε.

Πε Με εΖαυἱεε πε πιαεείΙο ει μη· ρΙαάεαπι Ζοτι.8αιπ.

Ιι;ετπιιι πιππεπετππτ πτ πἱε ιμε πεπιτ Ρετ επιπιεειπ

ε τπεεεπο παμε επ πὶειπ με Ρετ ΡΙετεειπ Ιοπεειπ

παπι: πω πιοιιπτ επιιτπε εεπει:ο ποπει:ο ποπ πεπεετ ε

ππππι ππΡεπππεπτπιπ. παμε πε εοιπτπΡπιε παμε πε

Ρετεπιπτο εεπ εεπιΡετ Ρεττπεπεει: ππετε ειπε εοιπιπΡπιε

ετ ειπε Ρετειππτο ε ιεπιπιειο τιιεεεπο παμε επ Ρτε

πἰειπιπ Ροππεεππιπ. εππι ποιπιπι. ιπιπεειπιο πεπιε

επιιο ττιεεεππο τετπο πιεπεὶε ποπεπιιιτἱε ἱππἱετὶοπε

πποπεοππε.·

Εεε ποππε ιππιπε ιεππεπειε επτιε οεπεεπετιπε Ρετ

ΡτεεεΡπιπι επΡτεεοτἱΡτοτπτπ εοπεπιππι επιια:τιΡει.

Εεε στο εοπτετππε εππεετἰΡεἱ.

Εεε πιετιππε εππεετἰΡεὶ.

Βέτο επιπειπιπε πε πιεπτο επιιεετἰΡεἱ.

ςΧΧΧν)

ΒΛι.ππιππε Πιει·οεοπωΣ2απαε ραπ·ίατε|ια ἱαπιιεπεεε

εοπειιΖεε , πε ἰπσἰαεἰαε ΡΣεαπίε εοπεεεεαε εετνεπ2 ,

|ιοτ2α2ια·.

ΠΜ

Οοπ.Α.[ο!.6.ε.

(π. π.)

δει·επιεειιιιο ποπππο ει: Ρεττὶ εετιεεπιιο.

δΪτο πει ετειιε πεπετεπιπ ιεππεπει ετεπἰεΡὶεεοΡο. ει:

πεοπιεπιε οοπεππππε ειπεπειπ ΡοΡππ Β. εεπεεπετιπε

ει; Β πεεε. (είε) ΐεπεεπι εεποπ ΡτοΡοεἰπ εοπεππιε

Ο

ποπεπι. επ τεεΡοπεε Ριεειιοι·ιιπι εοππιει επτππε ετ εεπεπε (Ι

ποετετ εππιτ ιμιε ιπππ τμοπ πε ιποτππι Ρετππιε ε

ποΙιιε Ρτεπἱειπιπ πιετει: σπιτι εεπεεε επτεπἱεπ τετπιἱπι

οΡΡοπει·επτ εοπτιππο επιτπιτ. πιετιπεπιπε παμε ποπιε

πε πιεπι ι:ετιπιπι οιιεετπεπε. ιμἰε πι ειππι ποπια:πιιι

ποπ ΡοεεππΙ:ποε τειπΡοτε τεππεπι:πιπε εοπεππΙιπε ε

πετετι. το8επιπε επτεπι πε πεεττι ετποτ ΡτοΡοεἱπ εο

Ρἱετπτ πε διεπει πεει;τε ετ ποποτ εμεπι ιεπι επΡετ

πω: πεποπο εαμιειεπε επιμει:ιππε οπεεπτει:πτ.' Ρεπ

ιππε επεπι πτ εὶεπτ εκ πππε ει; πειπεεΡε ποιπιπιε πεειτι

ΐειπειιι επτεΙιππιιε Ρτεπὶεετε. πε ει: ποε ποπιιπο Ρε

ττιετεπε ει: τεμ ιεποτειπ ποεττππι ετ εοππετεεποιιετπ

(ματι ειειπε Ροτετιπε πεατιε επιπεεπε πττετιε ιππιπετε.

ποιοτ ‹μεπι πεπειππε πι εοι·πε πι εεεπππε ππειι ετ

τετε ποε πω.

(ΧΧΧνι)

Πεει·ε2α εοπεπΖωπι εοιππιαπίε ίευιιωιε, ειπὐιιε /ὺιεε Ζει·

π·ατιωπ εοπιπιιιπΖε πεεετπαιι2ατ; ποτιατι2ατ £ετταε αεί

αεπΜεαππιυπ; εεεεπεα!ία πό αποεπίε ε2 ἰιιιἰαεἰε μπι

πρεπε ροι·ιπω ε2 ρίΖαε εοἰνειπἰα ρταεεετἰὐιιπ£ιιτ·.
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Πε £εττα &ιζσεαππΖε.

Ιπ εεειεειε εεπεπ ιεπτειιπι. εοπεπιεε Ιειιπ·εποπε πε

τπιπε. οπετι:πε Με. ει. οπο οεπειε ιεππεπετππτ ιπ

ΡΙεπο πε πιεεεπο επεπτππι εεε Με πε εΙεπειε ε τεττε

ιεπι1ιετιι8πειπι ετ εππιιοπιε πι ἰπεεπιπ παμε ἰπ πιετε.

ετ εἰεπτι επττιτ αμε (με πεπιτ πε πεττιιιιπ παμε ἰπ

πππιεπ πιεειδπἱ ΐοτιε πε τεττε οΒιετπ εεΡτε ειεπτἰ

πιοπο εππτ εεΡε ει; ιπεεετιε. ετ πεπιτ αμε (με ειπτ

πε πεττπππ παμε επ Ρεπεπι ιιιοππε εεπεπεπι παμε

πι πιετε τοιππι επ: πε εοιππιιι ιε.ππε. πεπε επιπι Μπ

πεπι ίεεετππι;. ειπε εοΒιι0πε1°ιιιιΕ τετιοπειιιΙιτετ. τμοπ

Ρετ εποε οοιιεπιεε. πιπεπεετ οττοπειπ εοπτετππιπ. τέμπ

πεππππι πε ιπεπτο. οπετιππι πεππιπιετιε. ει; Βπππεπππιπ

ΡἱΡετειπ πεε οππιπιε Ιεππειε ει·επτ.

Ζεα: πε Με (με παπά παει· 2ετταπι Σοπαππίε·.

Ρτει:ετεε Ιεππεπετππτ. πτ επ πιε ππε επιΡΙε πε επε

τποτ Ρεπιππε ‹με πεπει; πιτετ τεττειιι ποπι ιοπεππιε

Βππετπ ει: ι;εττεπι οιιετπ εεΡεπἱ. ε εττει:ε Ρπππεε

παμε επ πιπτιιιπ ειπιτειιε ετ Ροετεε Ϊοτἱε πε πιπτο

παμε πι πιε (με πεπιτ επ πιειππιπ.

Πε «πωπω εαι·ωπε.

Ιτετπιπ ιεππεπετππι πι ιεττε πε εετιεπο εἰεπι εετ

ιετιπἰπειππι πεεπιιιπε τεττε πε επιεττο πιεεεοιππε ει

εοπεοττπιιιε επιε παμε πι αμε πε τιπο τιιτι:ιιπο. ετ παμε

πι πιετε. ετ εὶεπτ επι επε Ρει·ι:ε πεπιτ τπεεετιε ὶπ

επτεππι ει εει πιεεετἱε πε τεττε με επι πεεεεπἰ εεε

εοετπ ει Έτεττππι ειπε. ετ εεε ιπεεετιε πε τεττε ππο

τππι ιπεπτὶ πε ΡΙεπιεε Ιοπιδε ει. εει ιππτπε πεεπ1επιε

Ρε!επο ετεπἱεΡἱεεοΡἱ παμε επ Ροττειπ εεατι ει παμε

πι πιετε. τοιππι ‹μεπτππι εετ Έοτιε πε πιεεετπε ετ πε

επιππεππἰε ιοτππι Ιεππεπετππι εεεε πε εοπιππι.

Ιιετπιπ Ιεππεπετππτ πι: ε ποττιο Ρτεεπιτετι ιιοπιππι ιπ

επτεππι εεε Ρεπεε ιπιιι.ε ιππτπιπ ειππεπε ἱεππε πεπιτπε

εεεε πε εοπιππἱ. εειπε ιεπιεπ ἱπετὶπε. τμετπ επ‹μἰε

Ροεειι; πιοπεττετε πεππιεεε Ρετ εποε εοπεπιεε. ετ πεπε

πιππεπι ΐεεετππι: τμιε πιπετππι τεει;εε επι ιπτεπετππτ

τμοπ Ρετ εποε εοπεπιεε ιεππετππι ετει.

Ρτο πρεπε ροτ£ιιε εε πιοα'α!έ.

Ιιετππι ιειιπεπετππι πτ οιππεε ποιπιπεε :μι πεπετιπι

πε Ρειεειο Ρτο ιπετεειο (μι πιετιπτ πε ιεππε ττπιπεπι
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πππετΙπἱετΙπο οά οΡοτοιπ τποόπτι. ιὶοποτἰοε. ἀποἀοοἱιπ. ο οτ άποε τοτππάοε οι ποΙποτὶτ ποτποπτοε Ροτιποε άοοοπτ.

οἰπο επ οπΡοτοοΙἱοπε ειπο οὶτ πι Ροττο. οιιοοΡτο Ρποτὶ.

πώ ποπ τποτιπτ πι Ροι·το. οτ ἰΠὶ τΙπί ποποτἰπτ πο εοτ

ἀὶποο οπτπ εοἱο τιίτιιιοπτ Ροτ πππιποποτποπο τπιποιπ

πποιπ οοΙἱε. οτ Μι πο Ρτοπὶπτἰο οποττὶπιιιπ πππιπ.

οτ τοσο ττιΒποπτ πετΙπο άπτπ οοπεπΙοτπε ἱοππο οτάιπο

ποτἱτ οτ ιιοΙποτιτ τοΒοτοτο ιπ Μοτο.

Πο οατύοτιατία.

Ιτοτπτπ τοποοποτππτ πτ τοτο οοτποποτὶο πο οοεττο οἱ

πιτοτιο ὶοππο. οιτ άο οοιπππἰ ὶοππο εοΙπιε τοτποπ το

τἱοπὶΒπο οΙἱοπΞπε τιοιπἱπὶε @οἱ Ροτοτὶτ οετοπάοτο τοτὶοποιπ

πι Ρτοἀἱοτο οοτΒοποτ·ὶο ΙιοΒοτο οἰπο Ροτ οοποπτοε εἰπο

οπο τποάο. ἰτο τΙποά πιάοοτπτ οοποπΙὶΒπ5 οοεο τοτὶο

ποΒιτο. οπτιἱ ἀοτπἰπἰ. ιπὶΠοεἱιπο οοπτοεὶιπο ιυιιιιιιι ἀἰο

νη ὶπττοπτἱο ἰοπποτἱὶ.

Εφ Βοππο ὶπτοπο ἰοπποπεὶε . οπτἱο οοποοΠοτιπο Ροτ

ΡτοοοΡτπιπ 8πΡτοοοιάΡτοτππι οοποπ1πτπ επΒεοτὶΡοἱ.

ΒΒο οττο Βοπτοτάπο επΒοοτἰΡοἰ.

Εφ τποτιππο οπΒεοτἱΡεἰ.

ΕΒο ἔπἰΠἰοἱιππε άο τποπτο 8πτ18οτἰΡεἱ.

@πιο :παπί ἰιαἰοΕ |ιαθίταπτο.τ έτι πωπω άοοοπτ .σώσετε

οοοΖοείο είν:: ιι!τατί .πυιοτέ Ιοια·οτιτίί οι! ίτι/ϊ·α.

Ροετοο ἱπ τποποἱοπο οτιοττι τπττὶε. Ιοπάοποτππτ πτ

οιπποε ἱπἀοὶ Φο εππτ οτ πώ τποτἰπτ τιοΒὶτοτοτοε ἱοππο

ττἰβποπτ πππετΙπποπο Ροτ πππιποποτποπο οπππτπ εοτάοε

ττοε οιτοτι εοποτἰ Ιοπτοπτὶὶ Ρτο Ιπιπἰποτὶ. οτ ΠΠ εοΙάἰ

σ.τοπτιιτ ἰπ οιοο ππάο ὶΠπτπἰποτπτ οΙτοι·ο.

Πο ιιοιιιἰο‹ι ίοτιατιιιέ.τ #οοοοϋ2.σ.

Ροετοο οοποπτοε. οποττπο. Ιοππ·οποπο. οτ οττο ποπ

ἀἰἀοτιιπτ ἱοτιοππἱ εἱοοοΒἱΒοτὶ οκ Ροττο οοπιππιο εἰοπτ

οετ ἰπποετἰτπε οά οἀἰίἰοοπἀπιπἱπ οοτΒοποἰι·ο άο οοεττο

οπτο τποποιοποπι ίιτιοτιιιπ οἱπο. εοΙπιε πὶἰε οπο επΡο

τἰιιε πι ο¦ἰοΙοπ‹ὶο εοτὶΡτο ειιπτ οπο άο ττοοοτπ Ροιπτιπε

οτ οιτοτο άο οποτποτ.

Ρο ραταπιατίο οτ οοΖαπιρπίο οτα

Ετ άοάοτππτ ΒοπττπΙτο άο Βοποπἰοἰπο Ροτοπιπιπιπ

πώ οετ οπτο πιοποιοποιπ τΠιοτπιπ οἰπε οὶοπτ οετ οἀἱ

Βοοτπε απο ττιππε οοΙπιπΡπιε οποιο άοΒοτ τοπτπιπ ἱπ

οΙτιιπι Ιοποτο πτ ειπτ Ροιἰοε άοοοιπ οτι οτοο πεοπο πιο

τοττ·οιπ. οτ οποε ττοε οοΙπιπΡποε Ροτ πὶοτπ οπο Ροι·Ρἰτ

οά εοποτπιπ Ροποτοτὶπτπ.

@πιο πιατοΪιΖοπἱο είε πἰἔτοπο.

Ροετοο οπο οοποπΙοε. οΒοττπε τπττἰε οτ Ιοπίτοποπο

ποτπ]πε άοτΙοτιιπτ τποτοπιοπἱ άο πἱἔτοπο Ροτοετοτοτπ

απο τοτοε ιπ τἱΡο πιοτιε Ροάοε ικιι. οτ ο οοπτο Ιοτπ

Βοττὶ εποοπ ιτοποτ Ροποτο τποπεπτοτπ οτ Ροποτο Ιοπιοπι

ὶπ οοΙπιπΡπο. (Γιο ίποτιτ οπτο τποπεὶοποτπ εποτπ οτ

ΙοτπΒοττὶ 8ποτὶἰ. οτ ἰπ οοΙππιΡπο οπο τιιοτιτ οπτο ἱΡεππι

ιποτοτιὶοποτπ οτ ίἱἱἰοε ΒπἱΠοΙτπἰ οτἱεΡἱπὶ. οτ το οοΒοτ

φωτ οι ττοε ποΙποτιτ Ροποτο άοΒοπτ ποΙποτο Ροἱπιοε

εοΡτοτπ.

Ρο ιυι.εαΜο οτΣερίπο.

ΑποοΙάο οτὶοΡἰπο οτ ττοττὶΒπο οἰπο ποττοτππτ Ιἱοοπ

τἱοιπ Ροποτο Ιοπιοιπ ιπ οοΙππιΡπο οοιπππὶ ὶπτοτ 50 οτ

ιποτοτιἱοποτπ πο πιοτοπο οτ οι: οι.. Ροττο απο τοπιο

Ροττοε όοοοιπ ο ειδιιο οοπτἱ €οτοτοπ ἱπ οπο οοπτο

άοτιοτ 58 ι·οττοποτο ἰπτιιε ΒοτοτοΙπε Ροετοιπ πππιπ.

Ζωα ἔατψΖἰ.

Οοτοτοιο ποτο άοάοτππτ Ιιοοπτιοιπ Ροποτο οο!πιπΡποιπ

οποιοι τοτοε ἱπ τιΡο ιὶοοοιπ Ροθ.οε ο οἰΒπο τΙο οοπτο

φοιτ ἱΡεο 88 ι:τοποτ ι·οττοτιοτο οτ τΙοτιοτ οεοο οποτττοτο

ύ τἰο άποτιπε Ροττιππο Ροτ ττοπτοιπ οτ ο.Βοιπ οο!πιπΡπιππ

τοτππάοιπ ὶπτοτ 88 οτ οΒΙοήπιπ ιἰο ιποτι οτοοεοπι

εἱοπτι οετ Μο οττοπἰο οἱΙὶὶ ΒΙοποἰ. οτ ἱτ›ὶ άοΒοτ οεεο

οιπΡΙο Ροάοε ποποιπ. ὶπτοτ οο!ππ1Ρποιπ οτ πιοπεὶοποο.

οτ οΙἱοτπ οοΙιππΡποιπ άοάοτππτ οἔἱοτἱο πο τποτὶ. ιπτοτ

οτ οΜοπι άο πιοπΙοοπο οποάτοτοιπ ‹ἰο άποτοπο Ροἀἱτιπο

Ροτ ττοπτοτπ. οτ ι:τοποτ οοεο πὶο οιπΡΙο. ὶπτοτ οο!πιπ

Ρποτπ οτ ιποποιοποε Ροάοε ποποιπ.

βαττ.: οι3τοπίο οί!ϋ ὁἰαποἰ.

Οττοπι οἱἱι Βτοποο άοάοτππτ επΡτοεοτὶΡτὶ οοπεπτοο

ττοε εἱοπτι οετ ἱπποετὶτπε άο ιποπεἱοπο οτ πο οοΙπιπ

Ρπἰε. Με: οιππιο Ιοποοποτππτ εοΙπὶε οοπἀὶοἱοπὶτιπε

επΡτοεοιἄΡτἰε. πιάοποοτ πο Ροπτὶἱι οτ πο οεττἰοο οτ ‹ὶο

τποὶτο οοΙοὶπο ποΙ ό.ο ποττο. οτ οποτΙ ποπ τοτιπἰτοτπτ

ο πὶΙππ1 ο.οοιτπιπ. ἰΠὶε πώ ποπἀἱἀοτὶπτ οπτο ἱΡεοε τποπ

ειοποε. οτ οποσ] ποπ εὶτ Ρπττιοπο ἱπ ΗΠε Ροτοπιπτιο.

ποτίπο ΠΠ (μι άοποπτ τοοοτο Ροτοτππτοε τοοιοπτ ὶΠοε

ειιΡτο ·τοι·ι·οιπ.

@το Βοππο ἱπΪοπε ἰοπποπεἰε οπτἱο οοποοΠοτιπε Ροτ

ΡτοοοΡτιππ επΡτοεοτἱΡτοι·ππι οοι1επτιππ εοτἰΡεἱ.

Ε.8ο Βοπτοτάπε επβεοτὶΡ5ἱ.

Βέτο ιποτιππε επβεοτἱΡεἰ.

Επο επΠιοτιππε στο πιοιπ·ο επΒεοτὶΡεἰ.

Ρτο ειιΡτοεοτὶΡτἰε ποτο τοπόιΒιιο. άοάιτ τπτ οοιπππο.

ιοτιοπποε οιοοπ5-Βιβοτι [ιοτοε οοτο. ιποτοτιιο πιδτοππε

Ιἱπτοε άποάοοιιπ. οποοΙάπε οτὶεΡἱππε ΙἱΒτοο οπιπάοοίτπ.

Βοτοτοτπο Ιἱτιτοε 11ιετ11ττ. οΒΙοτἱπ5 άο Μοτο ΗΒτοε πὶΒἰπτἱ.

οττο οἱΙὶπιπ ΒΙοποπιπ Ιιπτοε ποποί,ππτο. Βοποπτίπε (το

Βοποπ5οιπο ΒΒτοε ττιππάοοππ. οτ οτπποε ἰετο ποτο Βιο

τιιπτ ποτο Ρτο τοποπ1Ρτιοπο οοπτοτιι οτ πιω.

ς ΧΧΧνιι )

Η0Πιί2ιο.9 α'ο Βιιτὅο οτ ιἰο δωττο Νουαταπι οοπνο

πι2οπτέαπι οαπι ίαπιιοτιοἱτιω οτ Ραρτοπο2απι Ζοέμιττυ'ξιοταπι

αιἰρτοὐαπτ.

Πδο , ιποποο ἱοπποτἱο

Ε.: αιιτοοταμιο Ποοίί Τοπτίπο:Μ.ε· ωτοιωτ. Οοο. Α. [στ. θ. θα!. Ο. [οἱ. ΒΙΟ.

( Η. Β. )

Αππο οτ) ιποοτ·ιιοτιοπο ὶοετιπ οτιτὶεΡἰ ἀοιπἱπἰ ποοττὶ

τοοοτο ο!ιοε οοΙππιΡποο πποιπ οποάτοτοιπ. πι οΙἰο οοΡἱτο. τπὶΠοεἱιπο οοπτοεἰιπο των. ιποπεο ἰοπποτἱὶ. ἱπἀἰοτἰοπο
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πποποοἱππιο. ἱιππιἱποποπο ΡοΡπἱπο πιοποπππιι πἱπἰτοο πιιο- σε Ροι· Ροπ· οπιπιοο ππἰπιποοἱππι οτ ι·οτοι·πιιοπο Ϊοοἱοππιπο οἱ

πἱοοι·οο οτ ΡοπΡοπ·οο ππιἱΙἱτοο οτ Ροπἱτοο οοπιποπιοτππιτ

ἱπι ΒοοἱΙἱοο Βοοτἱ πιἱοοΙοἱ ἱιι οοποππι Ιοοο πιιιΡοι· οπἱἱἱ

οοτο οτ Ιοδοτοο ἱοιιιιοπιοἱιιιπι ΡοΡιπἱ οππιι πιοεπιο οπἱπἱ

τοτο ποοοΡοι·ιιπιτ οτ οοπιποπἱοπιτἱοπιι οποιο πιιππππι οπππι

οοποιπι ΡοΡπἱο πιοοποποπιτ Βι·οτοπιτοι· οπἱπιιΡἱοπο οπτο

ποπιιπιτ. ππιπο τοοτιιππι οοτ πτ ἱιοπιποἱοἱιοπιπιοο οοἱπιοππιιο

πιιἱποποοἱἱο πιοτοπἱπο ἱοπιποπιοἱπππι ο οοπιοιιἱἱἱιιιο οτ Ρο

Ρπἱο ἱΒἱ ππι·οοτπο Ρποποτππι ΡοΡιππππι πιοποιπιππι ἱπι

οοοΙοοἱο Βοοτἱ πιἱοοἱοἱ οοιιτςπ·οοοι·ο τοοιτ ἱἱιἱππιιο Ροοτ

οι·οἱιἱοΡἱοοοΡἱ οτ οοπιοιππιπι οοἱπτοτἱοπιἱο ποπτιο ποοἱτοτο

οσο ἱπιτοι·π·οΒοι·ο οοΡἱτ. οἱ Ροοτπιπι τπποπ οπιπι ἱοπιποπι

οἱοπο τοοοι·οπιτ τοπιοπο πο!οτιοπιτ. πώ οπιιπιοο πιτιο οπιἱιπιο

οποΙοιπιοπιτοο πἱκοιπππιτ ἱΠιιπ οΙποπ Ρποππιἱοἱππιπο ΙἱΒοπιτοι·

οπἱππιΡΙοπο ποοἱποποπιιπο οτ οππιΡΙἱιιο πποπιτπππι ποἱππιτοο

οοπιοπἱπππι οτ ΡοΡπἱἱ ἱἱιοτἱτ οοππιΡἱοἱιἱππιπο. τππιο Ρποπἱ

οτπο πιοτοπἱπο τοπι)οτπ οππιπιἱπππι ἱΙἱοππτπ οοιιποπιἱοπιιἱοιπι

οοπιοοιπΡοἱτ. ιππο ἱτο οοπιτἱπιοΒοτπι·. πιοο ἱιοππιἱπιοο πο

τιππΒο οτ πο οοοτι·ο πιοιιοπ·πππι ποππιπο οοοτοΠιιππι πιοοτπ·ιιππι

ἱπι Ρι·οπιπποτοτο πιιοπἱοτοτοππι οοο!οοἱο οοπιοτἱ Ιοιιποπιτἱἱ

ἱοιιπο οτ ππιοπἱοτοτοππι οοοΙοοἱο οοπιοτἱ οἱπ·ἱ ΡοΡἱο οτ τοπιο

ἱιἱππιπο ἱἱἱππ εαπ οιπποππι ίἱποἱἱτοτοππι ἱοπιιιο οτ ΡοΡἱο

ποπιπο οοπιοπππι οἱπιΒιπἱο @ο ἱοπιποπιοἰ οοοἱοοἱο οτ Ρο

Ρἱοπιοἱ πἱποΙἱοοτ ἱπι ἴοοτἱιπἱτοτο οοπιοτἱ Ιοπποπιτἱἱ οοοΙοοἱο

οοπιοτἱ ἱοπποπιτἱἱ ππιἰπιοο ΡοΠο τιποο οτ ΡοΡἱοπιοἱ οοοἱοοἱο

»πιο οιοἱ ππιπππι ἱπι Ροοοο. οτ πω: ποτιἱπππο Ροπ· πιο

οτπ·οο ιπιἱοοοο οτ οοποἱἔπιιπιἱιπιπο οτ Ροπ·τοι·ο Ϊοοἱοππιιιο

ἱοπιιιο οτ ΡοΡἱο. οτ οοἱποἱιἱππιπο οτ 8ποπποΒἱιπιπο ἱοιιπ

οπιοοο οτ ΡοΡἱοπιοοο Ροι·οοπιοο οτ πιο οοτπππιπι τοτο

πιοοτπο πἰοττἱοτιι πιοιιο ίἱπο οἱπιο ποππο. οτ ποπ ποτο

ἱιἱπιιιιο οοοτπ·ππιι πιοιιοπιιππι οοππιππιἱ ἱοπιπο οτ ΡοΡἱο οπτο

ι·ιτππιι πιοτΙπο Βποι·πιιτπππι οτ πιοιι οπἱππιπο ἱπι οοπιοοἱἱἱο

ιιοτππο ἱπι τοοτο πτ ἱοιιποπιοοο πιοτππο ΡοΡἱοπιοοο Ροπ·ποπιτ

ἱΠιιππι Ιιοπιοπ·οππι οποιο πιοπιοπιτ οτ ιΙποιπι ποἱιιοοΡο οι

οπιτοο οπτΙπἱοἱοπἱπιτ. οτ Ϊοοἱοππιιιο 8ποι·π·οππι τοπ·ποπιοπιοπιπο

οἱπιο τπ·οππο οτ οἱπιο ποΙο Ροπ· πιοπιοππι ίἱποιπι. οτ πιοπι

Ϊοοἱοπιιπο Ροοοππι πιοπιπο τπ·οοποπιι πιοπιπο Βιιοι·ποππι πο

οποτοπιι οπππι τοι·ποπιοπιοἱΒιιο πιἱοἱ Ροι· Ιἱοοπιτἱοππι οοπιοιι

Ιππιι ἱοπιπο οτ οοπιοπἱπιπι ΡοΡἱο. οτ οπἱπιιοΙιἱππιπο ἱο

ιιιιοπιοοο οτ ΡοΡἱοπιοοο οοπιτπο οππιπιοο πιοπιπιοο οιποοΡτο

οοπιτπο οοπιιππιο ππιοπἱπιοἱἱ. οτ οιποοΡτο οἱ ἱοπιποπιοοο ποΙ

ΡοΡἱοπιοοο ἱποπιτ οπ οποπιποπιποππι τοπ·ι·πιππι ππιοποἱιἱοπιὶο οι

πιοτἱἱ οπτ ιιιοποἱιἱοπιἱο οπιοοἱιπιἱ πο Βοοοο. το πιοο πιοπι

οπἱπιιιιο οοπιοτπἱοτι οπο οοοποιπιοπιτο ἱπο οππιι οἱο. οτ

πποπιποοπππιππο ἱοιιιιοπιοοο ΐοοοπιιιτ 8ιιοι·ι·οππι ππιοπιτἱοΙτο

πιοο οπἱπποἱιἱππιπο ἱοπιποπιοοο οπ Ϊοοἱοπιποιπι ἰΠοππι Βιιοπ·ποππι

ποιππο οπ Βιιοππι Βιιοπ·π·ο. οτ οἱ #ἱοπιποπιοοο ἱοπἱπιτ οππιι

οποποἱτπ οπ οτιοἱποπιπιιππι ππιοπιτοππιοἱτπππι. πιοο ἱἱιἱπιιπο

οπ οἱιοἱποπιππιπι ἱΠιιπ Ροπ οοππιππιο. οοιιιο τοπιτπππι πΙποπ

οοιππιοοοοποπο Ιοοιιππι πιοοτιπιιιιι Ροοοἱτ οοἱποπ€ἱ. οτ πιοο

ΐοοἱοππιπο Βοπιο στο οἱπιο Ϊποππο οτ ιπιοἱο ἱπιΒοππἱο. οἱ

οπτοππι ἱοπιποπιοοο πο! ΡοΡἱοπιοοο ἱοπἱπιτ οπ οποπιποιιππππι

οἱἱιπποπιι οπἱ ποἱιἱτἱ οπππιπο Ρι·ο ποοοοΠοτἱοο. ἱΠο πο πιοπιἱο

ππἱ πιοο ππιοπο5ποΒἱτπο οι·ιτ πιοπι οπ·ἱτ πἱοτιπἱοτπο οπο 88ο

οποππιοπιτο οπἱπποιπο ἱοπιποπιοοο ιιοἱ ΡοΡἱοιιοοο οοπιτι·ο ο

Μπι απ ποἱιἱτπο οπἱτ Ρι·ο ποοοοΠοτἱοο. οτ οἱ οἱἱιπιιὶο οκ

πιοἱιἱο οπἱπποπἱτ οπ ποποπιποπιππππι ἱΠιιιπι οιιπππι οοπιἱοποππι

πιοπι ι·οπο ἱπποππιοπιτο τοιιοοτιιι·. πο ἱΙἱἱο οοπιἱοπἱΒπο πιο

ιππο τΙππιπο ιπιοπο 'ποἱιἱτἱοπππιπο Ρον οοοποππιοπιτιιππι πο!

Ροι· τοοοπιιιιι. οτ που οοοι·οιπιοπιτο ποτοι·ιιιιοΜππιιιο οοππι

ἱοπιποπιοοο ποιππἱοἱοπἱπιτ πο! ΡοΡἱοιιοοο. πιοπιο οοπιποπιἱοιι

τἱοπιι οδο ιὅπἱποπππο οοποπἱ οοπιππ·ππιο. οτ οδο ποοπτπο πο

Ιοοοποπιο οοπιοιιἱ οοπιπιπιο. οτ οπο οΙΒοπἱοπο πο Ιιι οοοτο

οοπιοπ| οοπιίἱπιπιο. οτ οεο οπιοιπτπο ΒΙοπιοπο οοπιοπἱ οστι

Επ·ππιο. οτ οπο οοπιἱοπΙο ΙιοποπιΒοπἱἱ τἱΙἱπο οοπιοπἱ οοπιτἱπιπιο.

Νοο ιππἱ πο ΡοΡπἱο οπππιπο οππιπιοο οοπιππ·ππιοππιπο.

Οττο οοπιπτπο.

ΒπἰΪἱπιπο πο Ιο πιιοπιοοο.

Βοἱπιοπππο πο ἱο οοποπιπιο.

(Ϊιπἱἱἱοἱτπιπο πο Ιιοι·ιὅοπιἱο.

(ἔπἱπο ππιπιππο οτ ππιοι·τιιο ίπποι· οἱπο.

θοἱοοπππι το ¦πιοπ·τιπ. ·

ΝοιιτοΙππιπο πο Ιποοππ·οπο.

ΑΠιοι·τπο ἔοοτοἱππο.

ΒπΠἱπιπο οἱπο πιοΡοο.

()οιιτο ίἱἱἱπο οΠιοι·τἱ ει·οοοἱ.

(ὶπἱπο πἱοοοππἱο.

Οπιοι·τπο ππ·οτοι· οἱπο.

Οττο ποιπτοπ·ιπο.

(?ιοποπο το ΡοποΒοἱπο.

οποιο ίἱἱἱπο Ιοπιπποιιοι.

8ἱἔοἱιοἱππο ΙἱΙἱπο οίΐοπ·.

Ιοἱιοπιπιοο οποπιπππι.

Απιοι·τπο τοπιο.

ΒοἱἱπιΒοπἱπο πο ΡποοΒἱτοι·ο οππιπιποοἱο.

Ροτπ·πο οοΙοεοι·.

θπἱπο Βποοι·ππο.

Ποιιοτοπιτιπιπο πο ἰοοοοοἱιιο.

.Ποιο ππιοοι·π.

Οτιοττπο πο ππιοπἱπιο.

Ιοτιοπιπιοο Βἱππιπἱπιπιο.

Οοιιπ·οππο οοπιοποπ·.

Βοππι!ιο!!πο πο οοτιο!!ο.

Απποοπιι·ι πο Ια οοοΙοοἱο. _

ΒπιοΙππο ίἱἱἱπο πο Βοποο. -.

Οπο!οπιππ·πο ίἱΙἱπο οἱἱπιοι·ἱἱ.

-ΒπἱΙἱοΙππιπο πο τιποοοπο. · - ' ο ·.

Ιοτιοιιπιοο πο ππιοι·οπιοο. ι π ·

Αιιοοἱππο Μπα. ° . · ·

[ιοπτοπιτἱπο πο Βοἱποππο. .

Οτιοπ·τιιο πο ποἱπιοι·. ι οΑΠιοπ·τιιο ΒπἱΠπο. - > π τι -· τ.

Οππο πο Ιο οοποπιπιο. ' · η ·ι[Πιοι·οπππι πο Η οοπἱιἱ.

π ΑπιοοΙππιπο ππιοΒἱοπι.

ΟοπιππΙΒιο πο Ροτπ·ο πο πρώτο.

ΑΠιοι·τπο οοο!ο. πΒοπτπο Ιιποἱππιοπιἱ.

Οοτο Ρἱοτοι·. ' ` '

Ροτπ·πο οτ πἱοποἱππο ππ·οτοπ οἱπο.

Αττπιιο οΙἱἱ Ρ!πι·οο.

Ροοτπππι οοτ πιοο τοπιιΡοι·ο ἱπιιιοοοπιτἱἱ ΡοΡο πι. ἱοτἱιοιιἱοο

Ρἱἱοοἱππιο ποΒο ι·οοιιοπιτο ἱπι ἱΙΙἱο' οπτοπιι πἱοΙιπο @πιο

Ριπππιπο οποΙιἱοΡἱοοοΡπο π·οοοΒοτ οοοἱοοἱοππι ἱοπιποπιοἱπιπι

οπιπιο οοοππιπο οποἱιἱοΡἱοοοΡοτπο οἱπο. οπιοοἱππο ππιοἱἱοιιπο

ἘοΙιἱοπιιιο. οπιοοἱππο πο οποιο τοπιο οοπιοιιΙοτπππι ποδο

πιοπιτ οτ οοιιοἱἱἱο πιοΙιἱΙἱπἱιι πἱποτπππι οἱοπτ οιιΡοπἱπο εποπ

Ρτππιι ·οοτ οπππιιἱοἱποπππιτ. ι

Βου πιοπιπο ἱ0ἱιοι1πιοο πιοτοιἱπο ι·οΒοτιι οοιιοπΙιιππι οτ

ΡοΡιιἱἱ πιοιιοι·ιιππι οοι·ἱΡοἱ.
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Νοε ΡοΡιιΙιιε ἱειιιιετιεἰε ιιοιιιιιετιιττιιιε εΙεάτειττιιιιιι

Γ, ττιετεΗἰοτιεττι. ει τιοΙιἱε τιοε ετιιεειετἰτ. ει εεΡτεττι πιου

ΗΒιιε ιιετΡιε ιτιιιιιτιττι ει; ο ιιιιιο παμε επι ώστε τἱε

ἱιιετὶεἰἱε ειιιε. εὶειιτ ιιόιιιιιετεττιιιε :ιΙἰιιττιεὶιιεττι ιιοεττὶιττι.

τιιιἱ ΐιιὶεεετ ‹ἰε τιοειτει εοτιιΡεΒιιει ετ ετιιΡΙἰιιε οιπε :τοπι

ἀἰετοε €ει·ττιἱτιοε ιιι @Με ττιώοι·ιε Ρεττὶε ιιοεττοτ·ιιτιι

εοτιειιιιιττι άε εοττιιιτιἱ. εκεεΡτο 900€] που τεεὶΡἱετιιιι8

τεετεε Ιιοττιιτιεε ττιιι τιοτι εὶτιτ ΙιεΙιἱΙὲιτοι·εε Ροπή· εΡἰ

εεοΡετιιε. τιε ειιιιεει εεε εἰτ ὶτι τιοεττο εΡἰεεοΡτιτιι ότι

‹Ιιιιι τιοΒὶε ἰιιετὶτὶειτιι ετιιετ·ειτ. ετ· ιιοτι εοτιεετιτὶεττιιιε ιιτ

μπε φωτο τιειΙιετ ειΠιεττιιε Βι.ιετειιιε ιιι ετιετι·ο πειτε

μι. ‹ἰε ἰΡεο εειεττο εἰτ ιιετιἀὶτε. .εεε ειπε τιεεοΒΒ

Βετο. τιεε Ριετιοτετει. τιεε εειττιΒιετει τιεε ἰτι Β:ι.ιτιο Ρο

εἰτει ιιΠἱ ιτιιιιιετιεἱ τιοΙιτε εεἰετιτὶΙιιιε. τιετι·ιιε τεεἱΡὶειιιιιε

ιτι τιοετι·ε εοιτιΡεθιιιι εΠιετ·1:ιιττι Βιιετειιιττι. ιιετΡιε πάπιε

τειάεττι τιεττιιε Πισω εἰιιε. τιὶεἰ Ρετ· ΡετειιιοΒιιιι τιιτιιοτιε

Ρεττἱε εοιιειιιιιττι τιοεττοτ·ιιττι άε εοιιιιιιιι. ει; εἰ ειιΡι·ει

εει·ιΡτιιε εΙεάτειττιιιε 088ΠΕΠ8. τιοτιιε άεάει·ιτ Ρτ·ο Βι

εἰειιἀε Βιιεττε ειά εετιιἱτὶιιιτι ιιοεττιιττι. ιιοτι ειιΪει·εττιιιε

εε ει. ετ εἰ Ρτο Με εΡεεὶεὶἱτετ άειιιιιυττι Με Βιιετι·ετιι ε

ΙιειΒιιετὶτ. ει; 00Βτ108εεττιι15 Με ·εεεε πεταει. ιιοΒιε

5εἰετιτἰΒιιε. ετ τιοΒιε ι·ετιιιἰεἰει·ὶτ. Με άετιιτιιιττι ει τε

ετειιιτειΙιἰτιιιι5. ετ εΙε Βιιεττει Με ειιτιι εάιιιικιβιττιιιε· τιἱει

ττιιοτιτιιττι Ρετ· Ρειι·ειΒο!εττι ειιιιττι ι·ετιιετιεετιτ :πιτ ιιιτοιιἰε

εἱιιε ιιεΙ ΗΜ επι. ετ εἰ Ροει; ττιοττεττι ειιετιι εκει· εὶιιε

ετ ΜΗ ειιἱ ἱιιι·ειιει·ἱτιι: ιΠιιττι εοτιιιετιωπι τΙιιεττι ττιιιτ·ειιιο

εὶεἀτετιιιιε ιιοΒιε Ϊειεἰτ. εε ειιιιι εάιτύΡΙειιετιτιτ. Μάτια

Βἰττιιιε ει: ιιοε εἰε εοτιιιετιιιιττι ἰετιιττι. εἰ εΙειιτεττιιιε πιει·

ετιἰο τιοἱιἰε εἀἱττιΡΙειιει·ἰτ 5ὶειιτ άετει·ττιιτιετιιτιι Με Με

εάιττιΡιεΒιττιιιε εειιιιο τιοετι·ο ιιειι ιιὶεἰ τΙιισιιτιιιιι τετιιειι

εετιτ ιιιει:ο ἀεὶ ιττιΡεάιτιιειιτο ιιεἱ Ρετ· οΒΙἰιιἱοτιετιι ιιιιτ

Ρετ Ρετει.Βο!ειιιι εΙεἀι·ετιιἱε ιιεΙ ιιιτοτὶε ειιιε. :Με ίὶἱἰἰ ειιἱ.

ιτεκκκν. ττιετιεε τιοιιεττιβτἰε.

(ΧΧΧΙΧ) _« Ψ ε ε

Αι.εεεΑιιυε-Μ·εωε ιεἰνἱΜΖε |εἰ0τια£ιω · ·ἔι '

/ἰεἰεἰϋατἰε εαεπιπιεπ2απι Ϊαπιιαε εοπιτπαπί ρι·αε:£α£.
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Α =ΑΕι ·|ιοεαΕεε το οικω. εδο εΙοετωτιιιε ιιιει·εΙιἱο -ει·ο

εὶιιὶε ιιιιιιιε ετ ΜΜαιτοι· ὶειτιιιε Ρετ· πιε εεε Ρετ· ίιΙιιιττι

ττιειιτιινιτι τιιοΙιιτιτειΒε. ττιεἰοτἱε Ρετιἱε οοτιειι|ιιττι ιἱε εο

Ι.Μ.Η·υη ω:: ιι....ε ει(:.ΧΧΧΜΙΓΡ- ι ·- εἰ υ - Π·

Ι- ωιΜ

· ` τι επεφτε εοτιειιἱετιι. ετ·ειιΙτιιιΙιο :ιιττιιε τεΠειωτι ΑΜ

, · ?Ρὶετε εειει·ετιιετιιιιττι εοιιιΡεέτιε άε εετιιιιτιἱ τετιιιε: ήπιε

ιιιττιε πω: ·:ιτειιεε επει·τιττιετιτιι άοε"ίεεετιτ ΡοΡιιΙιιέ ιιι

τιιιετιει8:° ότι τ·οττιΡειέι)ιτιιε εοττιι1τιιε °ἱιὶιιὶιε Μετα ειδ ζω

·ιιιιιι1εττετεε @τά Μ1·τιιΧετιιιιτεττιπεετιιΡειετιεΔιετε"Φιε τιιιτιε

τετ-ιιι» εσττττιιιΉειιιιιε. τιιιτὶιιταιιετἱτιτ ἱτι ?ΜΒ εοττιΡεΒιιἱε

εε · εοπιιιτιι ωωτε.- οτιιτιἱα ιιετ·ο τωι ειιεεεΠε άειΒο

εοιιιιιιιτ ἰετιιιε.· ετ οττιτιεε ·ιιιιε Ρτιτ·1:εε. εποε ΜΒΜ τω!

τιειιιι1ετο ὶτι οττιτιἰΒιιε εΙἱἱ5 εειεΙειΠε άειιιο εοιτιιιτιἱ ὶετιιιε.

ει εοτιειιΙεε τὶε τεοττιιιτιὶ τετιιιε ττιἰετιι άὶιτετᾶτιέ πετ-ωστι

τιιιιιετ·ιιιτ ττιιετιι. ω! ΐεεἱετιἀεττι διιεττειιιι ΗΜ Ρετέοτιἱε

ετ Ιοεἰε. τΙιιἱΙιιιε πιειἰοτ· Ρετε εοτιειιιιιττι €ιε εοτιιιιτιἱ ι:ιτιιιε

Βιιετ·ι·εττι ττιεει·ε ιιοΙιιετἱτ. άοτιεε ιιοΙιιιιτειε ττιεήστ·ιε Ρωτώ

εοτιειιιιιιιι άε εοττιιιτιὶ ἰειτιιιεΈιιετἰτ. ετ εἰ εοτιιιιτιε ιειτιιιε

ΐεεετ·ιτ οει:ειιι. ει εοτιειιὶεε άε εοττιιιπϊιετιιιε ττωτι άι

Χετ·ιτιτ. αυτ ιιιὶεΙιὶ ιιιετιάειιιετ·ιτιιί Πιο ἰιι Πιο εεεεειιιιι

άιιοΒιιε ~ττιἱ|ἱτὶΒιιε. αυτ ετ τιοιι. ἱετ·ο τιιεει οιεε ΗΜ Μ

ττιειιε ἱτι ἰΠο οετε απο' όιιοΒιιε τιιὶΙἰτἰΙιιι5. εἱτΡιἰε

τιιτιτιιττι εε 'Με άιιοΒιιε ειιττι οιιοΒιιε ττιὶΙἱΕἰΒιιε το εε

οετε ἰετἰτ. ΗΜ απο ττιεο ἀὶεΡετιἀἱο ετ πω» ἱΙ›ὶ ὶιι

ιιο!ιιτιτουε ·ττιειἱοτ·ἱε Ρεττἱε εοτιειιΙιιττιάε εοιτιιιιιἱ ιιιτιιιε.

τΡιὶ ιιι · εε οετε Βιετ·ιτιτ. τιοττιὶτιἱἘιιιε ιιετ·ο τιιιοε Ροετ

πιοττετιι τιιειττἱε πιεε τιειΒιιει·ο ε ἰιιιιο ιιεττιιε ειόιιιιιι~ε

·ίεεει·ε Βιεἱειιι οετεττι οτι εετιιὶεἱιιττι εοττιιιτιἱε ἰετιιιε ὶτι

ιιοΙιιτιαιτε εοτιειιἰιιττι άε εοιτιιιτιὶ ἱετιιιε. ιιεττιεττιιιιιτ τιοτι

ότιτιο τιεε οΒΒΒοτιο. τιεε ἰτι ίετιτιιιττι Ροτιεττι τιεετιιετιάειιτι

ιιεε 9:ι·ειώιτιι. τιεε ιιΠο εοτιττειετιι ΕτΠιιιειιτι Πιτ Ρει·εοιιε.

Ροή-Ρετ Ρειτο.τιοΙειιτι ττιεἱοτἰε Ρεττἱε εοτιειιἰιιτιι ἀε εο

·ιιιιιτιἱΪ τειιιιιε. ἱετιιιειιεεε ιιετο ετ Ίιοττιίτιεε όιεττ·ιετιιε

εοι·ιιττι. ει; τεε ἱΡεοτιιττι ιιι ιτιεο τὶἱεττἱετιι ε:ιΙιτεΒο. εεε

οττιτιἰτι εια:1ιιιιΡιεΒο.ειτιε Β·ειιιάε. τιὶεἰ εττιειιιτιιιτι ταινιε

εετ·ττ. Ρετ· ΡετιιτιοΙετιι τιιεὶοτἱε Ρτιτ·6:τε εοτιετιΙτιπι ιιε εο

·τιιιιτιἰ ιετιιιε. εκεεΡτο ιΙιιοά εστι τετιεειτ· Ρτ·ο ΊιεεΏ

ει·ειτιιειιιο Βιεετεειιεττετιι εοττιιιτιἰ ειιιιτει!;ιε ιιτΡιειι5ιε.

ΦΠ. 4τ: ' | · : Χ!.) τ τ·

. _ ' · . ζ ' . μ ..

ΒεετεΕι2πι εοτι.εαΖιιτπ εοπιπιαπίε [απιαιε , φωσ «δεσ ίπ

τιἰἰεἐωτ· ?ιοτπέππΐπω είε ΡΖαεοπο πό 'ῇιἰεηι #ιε2επάα:π

ἐε εοπ·ωπι ε.1·επιρ2Ζοπε τι .εο!ιιάοπε σε.2$αε ·άεείπιαε

άε ίί8παιπίπε πιοτιΣί.9 θει3αε..

ι τ ί.

. · Ε. :Ρ . ο
· τ* ι τ. ιι- .' · τ Μ

.Μ57, ιιιεεεει.ιτιιιιιευιο (- - τ·ι τξι.·-··.

. μ ' - › "τ, . τ , ..:.:Ι

ω', _' _. χ ι ο . : ._ ..

α2.ιτ.ρ›ι.8 ωτει.υ. Οφ'.(¦.|ο!.33'ΐ.. (, ι
'Μ Η ή ,· . ή . 'μ. :. υπ

·(.Α .. .ι ·τ τ. Η" 'ΗΜ Αν· :·.ι··(ι· Ϊι-·

ΙτισεεΡιωιο ετιιιοιιιεε εετιετι·Ιωιτετιώ;. ειπε εεεειι!εε

Ιετιίτ·τιτιειιτιι- ΡὶΡετειτι;· ετ ·τόοτιεττι Ρότεε!Ιοτιτ εφε ετι

εειωιιιιι ττιειΠοττιιτιιξίιτιτ· οιιοτιότιιιτΡ!εάωτιιΊτιτει· εο

ιιιιιτιε ετ τιιει·ίτιιιιιτι κιε Ροι·αι.τετ οΗίσιιεττι εεττεΗτιττι

:πειτε @Με -οι:τοιιιε £τωιωπ αει εοτιιτιιετε!ιατιτιιτ τΙε

ειιετεΙΙετιιε -ειιεΙτι· Πεεοτιτε. εεὶΙἰεετ ιἰε ιιιτισιτε @Με

»τιοεετιι άεΈ εεττι εστω: τι ὶιιιισ ιιιω5. άεττΡιο ·ιιιτιοιε

·ειιετεΠειιι ει» εεεἱΡἱεΒεἐτι1·. «ειστε ε ετ τ θεώττιτιτττ.> ΡΜ

εὶτο ιτειέΡιε ΡΙ:ιεϋ;ειτοτ εοτεττιτ·ιτιτττ·ωεττευ:εοπεοΜιυε.

Ρτ·ιιιε εε Ροεεεεετοιιε οτ ·οΡοτ·εεε ττττεετ·τιτα·«ιοτιι τἰἰειἱ

 

ττιιιιιἰ ἰειιιιε Φο ττιοιἱο ειιτιΙ. Με «το ΜΑΜ. άειιιιο
εοτιειι!εε ειιΡι·εἀἱετοε τιοιιιιιι·εε ο ετ ἔειιιὶτιειιι ·ἱιι Ροεεεε
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εἰοποπι Ριιοπιτι τιοεο!ιι. πιω ποιο πιι!οι·ιιπτ τοετοε ο οπτοε οοε τοοιοιιιιιε πι ιιοετιιι τοι·πι εοοπιιι!πιιι ποετι·πιιι

ὶπιοποιιιιιιτ ι!!οε τιιιεεο πι ροεεοεειοιιο. ἱετἰε ροειτιε πι

Ροεεοεεὶοιιο επι Ρ!ιιοιτπιπ πο ιπι·ο. Ρ!οιοιτο ιιιιιιιοπο πι

οοΡτο πιο ρι·οποτππι τοετι!ιπε πιο! εοιιτππι οτ ε!οοι

πιιιιιι ι!!!πε !π!ιοι·ὶε τιιιι ίπ πι τιοεοο τιπι οετ ο πιπο

πι πιτπε ιο ποτε πιο !ιιπτ!οτππι Ροι· οοπεπ!οε Βπὶ!!ἰο!

ιπππι Ρπιοι·οιπ οτ ο!ιοι·τπιπ πεπεπιπι·ιε οοπιπιιἱ. !ιιε

ὶτοιιιιο ι·ιιτιοππιπε πιειε ιπππ!ιοτι !ιοιπιποε σπιτι τΙππιπε

οοπιππο !ιο!ιο!ιπτ Ρ!ιιοιτππι ι!ικοι·ππτ φωτ! πιει οοιι

επ!οε πώ τοοοι·οπτ επΡι·πόιοτοιπ !τιπι!οπι οοπιπιιἰ πι

οοιιιιιπ οοπεπ!πτιι οιιιιι ι!οετι·πιιοι·ππτ. οτ πιι!ο !ιοε τοετοε

ιπποοιιποι·ππτ. οο!ιο. 8πι!!ιο!πιππι ιππεεπιιι. ο!ιοι·ιππι.

ιιοεεο!!ιιιιι πο !ιιιι·ιδο. Βπιεοοιιι!ππι πο οπεο!ιπο!!οπο. οπο

ιππι ι:ιιιιετοιι·ιιιιι. !ιοιιπιπποεεο!!πιιι πο τοτπὶοιι. οττοποπι

Ριττοτοπι. επιιι·οι!ιοτι οτοιιπιι οοπεπ!οε οοειιιτιε !ιἱε

ι·ειτιοιιι!ιπε !οπιπιποι·ιιπτ. οτε! επΡι·οι!ιοτι !ιοπιιποε οπιιι

ςπι!ιπε οοιιιππο ι!!πά Ρ!οοιτπιπ !ιο!ιο!ιοτ ποπτπι·ιε οοιι

επ!ἱ!ιπε πετιπο οι! ιιοποπι ιιιοπεοε τ!ποε οι πιιιιιἀὶοτἰε

τοετι!ιπε οετοιιτιοι·ο ροτοι·πιτ τμ! πιιοπτ εὶοιιτ ι·ιιτιο ρο

ετπ!ειτ ποστ! πιεπιιπ! πι οο !οοο ίπιεεοπτ τιποπτ!ο επ

ρι·ιπ!πιτι άπο οοιιεπ!οε !ιοπο !οπτ!οιιι ι!οετιπιιοι·ο. επ ὶπ

οι·πιτι·ιο ποπτπι·οι·πιπ οοπεπ!πιιι οιιιπεο ππ!οπιπ ἰπε.

ε! ποιο !ιοο οετοπτ!οι·ο ποπ Ροτοι·ιπτ !πιπιπιποι·ππτ Ριο

εοι·πιτι οοπεπ!οε ιιτ οι!. Ρι·ορι·ιππι οτ ρι·οεοπε εοιιτππι

οτ άοοιιιιππι επρι·οιιοιπιπειτι !ει!ιοι·ιε οπιππιπι ροι·εοπο

ι·ππι πω: !οι!ιοι·οπτ ο πιπο ιπ πιτπε επ οοιπιιιιἰε πιιιπο.

!ιοπο !πιπποιιι ιι!οο τοοοι·πιιτ οο ειπα! ππ!οι·πιιτ τοετοε

απ! ιιιιιιποιιιπτ φωτ! οοπεπ!οε ειιι!!ιο!πιπε ρπιοι· οτ

ο!ιοι·τιιε πεπε ιιιιιι·ιε τοπ ιποτ!ο !ιιπι!οποπιπτ Ριοι:!ιοτιιιπ

εοιιτππι οτ ι!οοππιιιιι οοπιιιιιι. πιι!!οεππο οοιιτοειιπο

ιιιΩινιι. ιποπεο πιπππιπ. ιπιποτιοπο Μπι.

Πιο ειι!ιιετπιε ιιοτειι·ιπε ποπ ρι·οοορτπιπ επιιιιιι!ιοτοι·ιιπι

οοπεπ!ιιιπ εοι·πιει.

(πω)

Ηοπιἰποε ιἰο ποιο οτ ιαιιαοπεοε οοιιειιΖοε ΜΜΜ

βιοτίοι·ο πποι· ει: 2αιι€ιιιιται·.

!'!δ8, πιοπεο ἱιι!ἱο

θα!. Α. πι!. δ. ν.

τ· ( π. π. )

πι οοπεπ!οτπ !ιο!!ιιιππτι. !οπίι·τιποι Ρπιοιἰε. !ιοπποε

επ!! πο οι!τ!οιιο. οτ πιιεει!τ!ι πιο!!οπι. ειππο τι) πιο”

ιιιιτιοπο ι!οιιιιπι ποετι·ι ιοεπ οι·ιετι πιι!!οεπιιο οοιιτοειπιο

τι·ιοοεπιιο οοτοπο ιιιιποτιοπο ειπιπτειάοοιιπιι ιποπεο ἰπ!ἱἱ.

Νοε !ιοιππιοε πο ποιο ει!) ποιο πιο ιπ οιπτοει επ!πο

!ιπππε πιιιποπεοε !ιοιπιποε οτ οοι·ππι Ροτοπτοτπε πι πιει!

οτ πι τοπιο οτ επ!ππ!ιἰπιπε !ιοπιἱποε οι οπιἱοιοἱὶε ο

πιιοπεπιπι οτ Ροοπιιιοιπι οοι·πιπ. τιπἱ ποιο οιιιιοπε οιιιτ

ἰπιιιιοπεἰιιιπ οπιιοπε οι·ιτ ποετοι·. πει πτ ποπ ο!Ϊοιιτ!ο

ιππε οοε. οτ ιιπι ιπιιιιιοπε οοι·ππι ὶππιιἱοπε ποετοι· οι·ιτ.

Τοπ ποιο οιι!ιπο τιποι! οποπτ!οιιιπε οοε εοοππι!ιιιιι

.ροεεο ποετι·πιιι εἰοπτἰ πιπποπεοε οοπεπ!οε πο οοπιππι

πο!ιιε Ρι·οοοιιοι·ιπτ πιι·ι!ιτοπ οτ !ιοπο !π!ο. επΡι·ο πειππ

οιιππ ι·οοτπιιι πο !ιοιιιιπι!ιπε πιπιιοπεπιπε ποπ ποοπιιο

ιπιιε ιιοτιπο ι!ο οοι·ιιιιι οπιιοπ:ιιε τ!ο τιππιπε πιπιιοπεοε

οοπειι!οε ττο οοιιιππι πο!ιιε ρι·οοοροι·ιπτ. εει!ποε οτ εο

ροεεο. οτ ιπι!ιιιππε πιο οοπεπ οι! οοο!οειιιιιι επιιοτι

!ιιιιι·οπτιι οπτ οοιιιππι πιιιποιιει εοκτιιι·ιοε !”ι·πιποπτι

_εοιπιΒιιιτο πιο πιιοτιποιιπο οποσ πετιπο τα! ι!οοοιιι αιι

ποε. ει οπτοπι επιιι·ο τ!οοοπι οιιποε ο ειιι·ι·ιιοοπιε ιοΒἱε

ιιιπι·οο!ιι ιιιιοοπι πο!πε τοποι·ο τοοοι·ιπτ πο! ποε τ!ο!οιιτ!οι·ο

σ;!ιοοιιτ εποιοεοιπιτπιπ οοιιεπιιι τιιιιιι!ιπ άειτιιιιιιιε όοιιοο

Ροοοπι πο! άοίοπε!οποπι πιο πιιιποιιει!ιπε !ιιι!ιο!ιιιιιπε.

πι !ιοετοε οππιι πιπποπε!πιιι ι!ιπππε πει ιιτ οοπειι!οε πο

οοιππιιι ιιο!ιὶε ρι·οοοροι·ιπτ απ! πιοι!ο επιιτ οτ πο!ιιιιο

οι·πιιτ. οτ τοιιο!ιπιιπε ποιοοπι !ιοιππιπιπε ι·οιπε πιπι·οο!ιι

οτ ο!ιεοι·ιιο!ιιιππε οτ Ροοπππιπι οοι·πιιι ιιττιπο Ροι·εοιιπε

εει!πο!ιιιππε πι πιει! οτ πι τοπιο εοοπιιι!πιπ Ροεεο

πετιιιο πι! πιιποε ι!οοοιιι. !πιππιπ οπιιιιοπε πι ποετιο

τοπιο ποπ οι·πιο!ιιτιιι· @ποπ τ!οιιι·οι!ιιι·ο επι·τοιοοποε πει

τ!ειτ πιει Ρι·ιπε ιιιιιιποι·ιπτ φωτ! ποπ οί!οπιπιπτ !ιοπιπιι

!ιπε ι·οΒιε ιπιιι·οο!ιι. εἰ ποιο οι: επισιτιεοι·πιτιε π!πιιιοσ;!

τοι·τπιτο οτιεπ ι·πιιιιιοι·ἰπιπε ιπίι·οι οποτ!ιοΒιπτο ιποε

Ροεττιπιιιιι πιἱεεπιπ πιπποπεπιιπ πο! επιι.!!πιιι πιο οοπιππἱ

ππ!ο!ιιιιιιιε οπιοιιτ!π!πιππε τπιιτππι μοι· πιιιτππι. !ιοο

οπιππι ιιπο εοιπιτει εππτ επιιοι·ιπε ο!ιεοι·πει!ιιιππε πιει

τιιιιιιιτπιπ ι·οιπιιπεοι·ιτ πιο ποι!ιο πιιιποπε!πιπ οοπειι!ιιιιι

απ! πιοι!ο ειιπτ πο! ι!ο!ιιπο οι·πιιτ.

ς :επι )

ίι!οπι2ποε απ: Γοεεἰε πιιιιιιαπι /οοιίαε πιοιιπτ

παπι !απποπει)όπι οοπεπΙί!ιιτε.

!!δ8, πιοπεο ιιι!!ο

πω. πρι. ε.

(π. π.)

πι οοιιεπ!οτπ !οοππειεειι!!ι πο οάε!οιιο !ιο!!ιιπιπτι πιπ

τι·οιποι Ρπιοι·ιε οτ ιιπειι!τ!ι ιιιο!!οιιι ιιιιπο ο.!ι ιιιοιιι~ιιιιτο

ι!οιιιπιο ιιοετι·ο ὶοειι οι·ιετο ιιιι!!οεππο οοπτοεπιιο τι·ι

οοεππο οοτιιπο ιπι!ιοτιοιιο οιπιπτοποοιιππ ιιιοπεο πιο.

ιιοε !ιοπιπ:ιοε πο τοεειε οτι ποιο πιο πι οιιτοιι εο!ιιιι!ιἰπιιιε

πιπποπεοε !ιοιππιοε οτ οοι·ιιιιι Ροτοιιτοτιιε πι ιιιιιι·ι οτ

πι τοπιο. οτ εει!πει!ιιπιπε !ιοπιιποε οι οιιιιοιοπι πιιιποιι

επιιπ οτ Ροοιιππιιιι οοι·πιπ. πο! ποιο πιπιοπε οι·ιτ πι

πποπεπιπι ιιιιιιοπε οι:ιτ ιιοετοι·. πο πτ ποπ οποπτ!οπιπε

οοε. οτ επι! ιπιιιιιοπε οοι·πιπ ιππιιπ:πε ποετοι· οιἰτ. τοπ

ποιο οι·ι!πιο ιιτ οίΐοπτ!οιππε οοε εοοπιιτ!πιιι ιιοετι·ιππ

ά Ροεεο εὶοπτι πιπποπεοε οοπεπ!οε πο οοιιιππι ιιο!ιιε

ρι·οοοροιπιτ ππι!ιτοι· οτ !:›οιιο !π!ο. επΡι°π πεππι οπιπι

ι·οοτπιπ ι!ο !ιοιπιπι!ιπε πιπποιιει!ιπε ποπ ποοπιιοιιιιιε.

ιιοτιπο πο ιιιιιιοιε οοι·ππι πο τιππιπε πιπποπεοε οοπ

επ!οε πο οοιπππι πο!πε ΡιοοοΡοιπιτ @οι πιοι!ο επιιτ

οτ ι!ο!ιπιο οι°ππτ. εει!ποε οτ εοοιιι·οε οοε πιοιοιππε ιο

τοπιο οτ τπι!ιιιππε πιο οοπειι πι! οοο!οεπιιιι επποτι πιπ

ι·οπτπ :πιτ οοπιππι ιππιτιε π·ιιιιιοπτι ωθιιιτι πι πποτιποιιιιο

ζωο) επ! πιιιιιιιπ πιπποπεπιπι πετιπο οι! ειπποε ποοοιιι.

ε! οπτοπι επιιι·ο τ!οοοιπ οιπποε ο επι·ι·οοοπιε τοΒιε ιππι

ι·οο!ιι ριιοοπι πο!ιἰε τοποι·ο τοοοι·ιπτ πο! ποε τ!οτοιιιιοτο

αποοπτ. επιιι·πεοι·πιτπιπ οοπεπιπ τιππιππ τ!ο.!ιπππε. ι!οποο

ιιποοιιι πο! ι;!οτοπειοποπι πιο πιπποπεπιπε !ιιι!ιο!ιιπιπε.

πι !ιοετοε οππιι πιπποπειιιιιι πιιπιπε πει πτ_ οοπεπ!οε

‹!ο οοπιππι πο!ιἰε ιιι·οοοροι·ιπτ τιπι πιοι!ο πο! ι!ο!ιπιο

Ρ·



55 οιιιιιιιΑιε ο 56

οιτπιιτ. .οττιποιοπιπε -·ιτοτιοποιπ ιιοπιιιιιιιπε ιππποπειιιπε ο ότι οσιπππι -οιποπιιιιιιιιππε τοπτπιπ μου ττιππιπι.π τω

πο' σιππιτιπε- ιποιοτιοιιο οπο =οιε -τοοιιππε Ρ0εττΙιιοπ11

ι;ιοοοιιι-τιππο8πττ·οπειοτππτ.7 οτ ·τοποΒιιππε Ρο.οοιιι πο

ιπιπιιιπε ι·οδιε .πιιπ·οοιιι οτσΒποτποιοιιππε οτ Ροοπιιιτιπι

ο0ιππι1 οποιο Ροι·εσπειε επιππΒιπιπε ιιι ιποι·ι οτ ιιι το1°τει

·εοοπικιππι--.ποετιπιιι ρσεεο πετιπο πιο τιιιποε ιιοοοπι.

·ιιθππιπ οπ.τι·οπε ιιι τοπιο ποετι·π ποπ οτπιπΒιτπτοποτι

πορτοτιοι·οζ εοι·ιιποοποε πιιιιοτ Πιο Ρι·ιπε ιπιπποι·ιπτ

(μπει ποπ οποπτιτιπτ ιιοιπιπιτπιε τοΒιε ιππι·οοιιι. ει

οιιτοιπ οκ επρι·οεοτιμιε ωιφιο οκ τσι·τπιτο οοειι Μπι

ροτιιππε πιο οποτιι·ιπδιπτο τιιοε ροεττΙποπι ιιπιεεπιπ

ιο.πποπειπιπ πιάοιιιπιιιε ποι ειΒιιιπιπ «ιο οσιπππι αποπ

τιετιιιιιιιιε τοπτππι Ροι· τοπτπιπ. ιιοο οιππιο οι:ιεοι·πειιιι

ιππε.πιει τΙπππτπιπ τοιποπεοι·ιτ Ρι·σ ιιοι·ισσ ιππποπειιιιιι

90Ι1επιππι τΙπι πισιισ εππτ πο! άοιιιπο οι·ππτ. τ

η”.

° ς 561.111 ) ο

'Ηοπεί:ιε.ε Ρι·οοιιΖι οτ ιαπιιοπεοε οοιι.ειι!οε· ιπατατιιπ/ίάοιπ

οτ οροπι ίιιτοι· .το ροΖΖ2οοπται·.

Πδ8 , ιποπεο ιπ!ιο

00τι. Α. β!. δ. σ.

· ( π. π. )

Ιπ οσπεπιτιτπ οπεπιτιι ιπο.ιισπι. ιιοπποεεπιιι. ιτιπιι·οποι

ριΡοι·ιε οτ Βοιιοιππτι. οπτιο επ ιποπτποτιοπο ιισιπιπι

πσετι·ι ιοεπ οτιετι. ιπιιιοειιπο οοπτοειπιο τι·ιοοειιπο οο

τοπο ιπάιοτισιιο τΙπιπτοιιοοιππι πιοπεο ιπιιι. πσε ιισπιιποε σ:

ιι·οιπιι το πω: πιο ιπ οπτοο (εαΖυποΖπιιω) ιτιπποπεοε

ιιοιπιποε οτ οστπιπ Ροτοπτειτπε ιπ ιπειι·ι οτ ιπ τοι·ι·ει οτ

Ροοιιπιπιπ οοι·ιιπι οτ εοιπειιιιιππε ιιοιπιιιοε οκ τιιπιοιοιιε

ιππποπειπιπ οτ Ροοππιπιπ οοι·ππι. ιΙπι ποιο πιτπιοπε

οι·ιτ ιοιιποπεὶπιπ πτπιοπε οι·ιτ ποετοι·. ιτιι ιιτ ποπ στ

τοπτιοπιπε οσε. οτ ιΙπι ιπιιιιιοπε οοι·πιπ ιπιπιιοπε ποετοι·

οι·ιτ. τοπ ποι·ο οι·τιιτιο πτ οτιοπάοπιπε οσε εοοπιιιιπιπ

Ρσεεο ποετι·πιπ ειοπτι ιοπποπεοε οοπεπιοε πο οοιππιιι

ποιπιε Ρι·οοοιιοι·ιπτ πιι·ιιιτοι· οτ ιιοπο ιιτιο. επι τοι·ιοε

οπιιπ επιιτει πεπιπ πο ιιοπιιπιιιιιε ιτιππο ποπ οσοιΡιο

ιππε. ιιο(Ιπο πο οπιιοιοιιε οοι·πιπ πιο άοτιοι·ιοε πο

ποιπ ποσά ιπ πεπιπ οετ. οτ τοιοιοπιπε οσε εοοιιι·οε ιιι

ιοτιιε ειπο πιιο ιποιο ιιπΡοιιιτποπτο οτ ειπο :πιο πιιπ

πωπω. οτ τιοΒιιππε Ρι·σ οοπεπ το οοοιοειιιιπ ειιιιοτι Ιππ

ι·οπτιι οπτ οοιπππι εοκτοι·ιπ τίπιππποδιπτο ιιιπιποπτι ιπ

πιιοιΙποππο ιπιπο πετιπο επι τιπποε τιοοοιπ. τι ποι·σ επ

Ρι·τι άοοοπι ειπποε Ροοοιι:ι τι ετιι·ι·οοοπιε ι·οδιε ιππι·οοιιι

τοποι·ο ποιιιε ιοοοι·ιιιτ πο! πσε ποιοπιιοι·ο άιοοπτ επ

ΡτοεοτιΡτπιπ οοπεπιπ τοιιιτιιπ όπιιιι:ππε ιιοποο ροοοιπ

ποι τιοιοπεισποπι Ρι·ο ιτιπποπειιιπε ιιοΒοιιιπιπε. οτ το

ιιοΒιιππε ποιοοιπ ιιοιπιπιι.ιπε το8ιε ιππι·οοιιι οτ οικοτ

ποιιιιππε οτ Ροοιιπιοιπ οοι~πιπ τιτοπο Ροι·εσιιοε ετιιιιιι

Βιιππε ιπ ιππι·ι οτ ιιι τοπιο εοοπιιιιπιπ πσετι·πιπ Ροεεο

πεςΙιιο επι οιππσε ποσοι;π. ιι€ππιπ οιιι·τοπε ιιι ποεττιι

τοπιο ποπ οι·πιειιιιτπι· φαι ιιοΡι·οιιοι·ο εοποιοοποε πειτιοτ

πιει Ρι·ιπε ιπι·οπτ τΙποτι ποπ οτιοπιιοπτ ιιοιπιπιιοπε το

Βιε ιππτσοιιι. ει οπτοιπ οι; επΡτοεοτιΡτιε οιιοπιά οκ

τσιιτπιτσ 021811 τπιπΡοι·ιιπιιε ιπιι·ο αποάι·οδιπτο εποε

οιππιπ «πιο επΡοι·ιπε·εουιΡτο εππτ σι:ιεοπιπΒιιππε ·πιτι

οπτιπτπιπ ι·οπιππεοι·ιτιμο πουτσο οσπεπιπιπ οπι Μαιο

εππτ ποιτάοιιιπο οποιο την .· μ' ' ν·»'·τη “τι π' οι

ι . _· ιη --ιτι . ¦ -' : οι : ω°. ω. ζ ηιι°

(Χ1,Ιν) τ· ι -· :.· .: ε::

ι ο - π.··ι τΜιπυππυε .έιιτΣύοτι :ίοιιιίπτω απο Μαιο ωο··Ζωωτ

πἰὐιτε οτ ιιιιιιιοπεοε ε·οιιετττοε ιπωτιτο /οοιἰοι·ο παει· .το

άουπωιιιπται·. · ι· · · ο -

το

'ι':Ι: 1..: ; ·-ιτ μι;

Με ο1ττητοιμιισ

δυό. [οι. δι ν..

(Η. Β.)

ι - · ο · -ιιω.··ι

ιπ οσπεπιειτο Βοπποεεοιιι πο οτιιιοπο. οπεπιιιι ιππι

ιοπι. ι;ιοιιτιπιπτι οτ Ιτιπιιιοποι ριΡοι·ιε. πππο οιιιποοι·

ποτιοπο τιοιπιπι πσετι·ι ιοεπ οι·ιετι πιιΠοειπισ οοπτοειπισ

τιιοοειπιο σοτοπο ιπιιιοτιοπο πιο πιοπεο πιο. οπο' τοπ

πισπτιπε οτ ιιοπιιποε πιοι τιπτιιιοιι οι: ποιο πιο ιιι τιπ

τοο επιπειΒιιπιιε ιοπποπεοε ιιοιπιποε οτ οσι·πιπ Ροτοπτο

τπε ιπ ιπειι·ιοτ ιιι τοι·ι·ιι οτ Ροοππιοπι οστπιπ.' επιπε

ιιιιππε ιιστπιποε οι: οπιιοιοιιε ιτιπποπειππι οτ ροοππιοπι

οοι·πιπ. @πι ποιο ειιπιοπε ιοπποπειππι οι·ιτ οιπιοπε

.πσετοι· οι·ιτ επ ιιτ ποπ σιιοιπιοπιπε οσε. οτ ιΙπι πιο

πιιοπε οοι·πιπ ιπιπιιοπε ποετοι~ οι·ιτ. τοπ πονο οπιιιιιο

ιιτ οτιοπάοιππε οσε εοσιιπιιππι ποετι·πιπ Ροεεο @πιο

ιιιπποπεοε οοπεπιοε πο οοπιππι ποιιιε ρι·οοοποπιπτ ιιι

ι·ιιιτοι· οτ· ι;ισπο ιιτιο. οτ τοποιιιιππε Ροοοιπ ιισιπιπιιοπε

τοΒιε πιπι·οοιιι οτ οβεοτποι;ιιπιπε οτ Ροοππιππι οοι·πιπ

ειτοπο Ροι·εοποιε επιποιιιιππε ιιι πιοιι·ι οτ ιιι τοσο πετρα;

πο. τιπποε άοοοιπ. ιι.τιππιπ οπιπ·οπε ιιι τοι·το ποετ:ιτι

ποπ οτιποΒιτιιι· τιπστι ιιορτοιιοτο επι·ι·οοοποε πιπιπτΡτιπε ιπι·οποι·ιπτ ιΙποτι ποπ οποπτιτιπτ ιιοιπιπιβπε ι·οοιε

πιπι·οοιιι. ιπ ιιοετοε ιιιπποπειπιπ ιιιιπιπε ιτε οπιιποτιπι

ιιτ οσπεπιοε πο οοπιππι ιΙπι ιποιισ εππτ ποι πωπω

οι·ππτ ποιοιε ρι·οοοΡοι·ιπτ. οιππιο Ρι·οοοπτο οοιιιιιπ οτι

εοι·πειιιιπιπε οπο ιρει πσΒιε ρι·οοοιιοτιιιτ ιιοπο ίιό.ο. ει

τιι1τοιΙ1 οκ επΡι·τιεοι·ιΡτιε οιιιΙπιτι οκ τσι·τπιτο οοεπ :πιπ

Ροιιιιππε ιπιι·τι οποτιι·οδιπτο τιιοε Ροετοιιοιπ ιπιεεπιπ

πο! ει.Βιιιπιπ :ιο οσιπππι ιειιιποπειπιπ πιτιοΒιιππε οιποπ

ιιιιιιιπιπε ττιπτπιπ που τοπτπιπ. ιιοο οιππιτι οπο ειιΡοι·ιπε

εοι·ιΡτοι επιιτ σιιεοι·πειιιιιππε πει ιΙποπτπιπ ι·οιποπεοτιτ

πο ιιοοπτιπ οσπεπιπιπ ιοπποπειπιπ πο οσπιππι τ[πι

α! πιοτιο εππτ ποι ιιοιιιπο οι·ππτ. - το

(πω)

Μπεσί22επεοε ΜΜΜ απο Ζαιιιιοιιεἰὐιω οοπ.εα!ιι&ιω τ

/οοε!ιτε ιιιοιαιτ.

Πδ8, ιποπεο ιιιιισ

Ε.: απΙοοι·πιι|ισ Βοοίί ?'ατιι·έπειι.ιι.ε ταοιι!αι·ιί. Οοιί.Α.[οί.δ.- .

( Π. π. ) τ"

ο

Ιπ οσπειιιοτπ Βοπποεειιιιι. ππειιιτιι ιππιισιιι. ιοοιιπιπ-ιιτι

  

Ροετοποπι ιπιεειιιιι ιτιπποπειππι ιιιτιοΒιιππε ποι ειΒιιιπιπ οτ Ιππίι·οποι Ριροι·ιε. ιιππο :ιιι ιιτοπιιππτιοπο τισιπιπι
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ποοττἰ;ὶοειποπ·ὶπτὶ«πιὶ!!οοἰππο οοπτοώιπαπ!Βοε!πιοποτοπο ο ποοτι·π ταπΡοιποπο ἴο!ἱοὶτοιπ οιοτοιπ Βι·οτ!ο ποεττο ιππ

!πι1!!οτ!οπο . ὶπτοὸοοἰπιο τποποο !π!πππου τποοωἑοποοε
Ψ! '

ο!:«!ιοπ πιο ιπ:,οπτοο. οο!πο!:ιπιπο πιπποποοε !ιοιπιποε

οτ οοι·πιπ· ·Ροτοπτοτπο ὶπ :ποιο οτ ίπ τοττοτ οτ Ροοπππππ

οτ Ροτ50πο5 ο0τιππ.·τοτ εο!πο!:ἱπππε !ιοτπ!ποε οκ πππο!

οπο πιπποπε!πιπ οτ Ροοπππιπι οοτιππ. επι! ποιο εππ!οπε

οι·ἰτ πιιιποπε!πιπ ειπποπο ποετοι· οι·ὶτ πει πτ ποπ άτοπ

τ!οπιποιοοε οτ ππἰ-ιἰπὶπποποτ<οοι·πτπ· ὶπἱτπὶοπε ποετοι·

οτὶτ. το!ἰ οτ·ι!πιο πτ ο!!”οπποπιπο οσε εοοππο!πτπ ποετι·πιπ

Ροεοο οτ οοπεπ!οε !οπποποοεπο!πε ρι·οοοοου!πτ πὶτΠἱ

τοι· οτ !›οπει πε!ο. οποτε ι·οοτπιπ οπππ πεπτπ πο πο

ιπ!πἱ!›πε πιπιιοπε!!:πε ποπ οοοὶρὶοτππο ποτΙιιο ι!ο επι!

οἱε"οοι·πιπ πο οπὶππο πιπποποοε οοπεπ!οε πο οοιπππἰ

πο!πε Ρι·οοοροτὶπτ επι! πιοάο εππτ οτ άο!ππο οτππτ.

εο!ποε οτ εοοπτοε οσο τοο!οιππο πι ποετι·ο απτο !:οπο

!!ι!ο οἱπο π!!ο τ!·οπτ!ο. !π!ιοετοε οπππ !οπποπεἱπιπ Ηπ

παω. πει οπππὡ·ὶΡεἱ ίοοοι·ὶπτ οκοτοὶτππι πω· :ποιο απο

οοπτπιπ !ιοπ:!π!!1πεΠπ !ὶΒπὶε !οιπποπε!πτπ οτ τροποι:

τοοοιππτ οκοτοἰτπτπ οοπττο οιιτι·οοοποε. ποε ὶΡεἰ ἀοιπὶπἱ

οπτπ οοπτπιπ !ιοπιὶπὶ!:πε οτ που τοτι:οπι (Ιποοπιπππο

π·οπτ οπιπ οοπτπιπ εὶιπἰ!ὶτοι·. πο:: ο!:εοτπο!πιπιιε πεπιιο

ω! οπποε ι!οοοπ1. εἰ ποιο π!τι·ο τ!οοοιπ οπποε ο επι·

ιποοπὶε :απο τππι·οο!π ποσοι:: πο!πε τοποτο τοοοήιιτ

πο! πο5 ποτοιιι!οι·ο ι!!οοπτ (πιο επρτο τ!!κ!τππο άκου

πο!πιπιιε. οτ τοο!οπππε τοτὶοποπι ποιπ!π!!:πε ὶπππο πο

οιππ!!›πε πιο!οίἱοὶὶε (πιο οὶε τοοπππε ο ι!οοοπ: οππ!ε

τιπποποτπ παπα: ὶπ !ιο‹!ἰοι·πιππ ι!!οιπ. οτ τοοο!πιππο

ροοοιπ !ιοπ1!π!!:πε ι·οΒὶεοτππι·οι:!ιἱ οτ ο!:εοιπιπ!πιππε οτ

ροοπππιπ1 οοι·πιπ οτππο ποτοοποο ἰπ πιοτἰ οτ ἱπ τουτο

παρε: ο‹! ειπποε άοοοιπ. !!οπιιπι οπτι·οπε ὶπ τοττο ποεττο

ποπ εππ1ο!:!τπτ εΙποτ! άοπτοποτἱ εοπτοοοποε ποε!οτ. πἰεἰ

πάω: !πτοποτίπτ φωτ! ποπ ο!!οπτ!τιπτ !ιοτπἰπἱ!:πε ι:οέπε

ιππι·οο!ι!. ε! οπτοπι οκ επΡιπά!οτ!ε ο!ὶ‹Ιπἱι! οκ τοττπὶτο

οποπ τπιπΡοτ!πιπε !π!!·ει πποε!ι·οοππτο ά!οο ΡοετοΙπωπ

πποεπτπ ὶοπποποὶπππ πἰἀοτὶιππο πο! !ἰττοτοε πο οοι·πιπ

εἰεὶ!!ο ε!Β!!!οτοε οιποππο!:!ιππε τοπτιππ που τοπτπιπ.

!ιοο οτπππι (πιο επΡοτἱπε οοι·ὶρτο εππτ ο!:εοι·πο!:!κππε

εἰπο πο!ο ε!πο τπιππο εἰπο π!!ο ππι!ο ἱπεοπἰο. Με!

πποπτππι τοπιοπεοτ·ὶτ πιο ποτ!:ο πιπποπε!ιππ οοπεπ!ιππ

πο οοιπππἰ πώ ιπο‹!ο εππτ πο! ἀοἰποοΡο οι·ππτ.

Υ.

: .ο ( Χ1.ν1 )

.'
:

ω: 0οππιά2][ Βοπιαποτπυι πεδίο

Δ :πιο ο·οποοάπ Ιππποπ.ποιω πω· παπιππω· οιισίοπιίέ.

!!58 , ιποπεο ποοοιπ!:τ!

πο. Α. [ω. πι. ω. ο πι. 9ο.

( π. π. )

Πιιππιτ!πε πώ οποιο:: ι·οιποποι:πτπ τοκ 8οοιιπάιιε

ποτππι εἰτ οιππ!!:πε τοππ Ρι:οεοπτ!!)πε τΙποιπ οπο:

ππο!!τοτ οἔο οππτοι!πε ἀἰπἰπο τοποπτο ο!οπιοπτὶπ το

ιποποτιππ τοκ εοοιιπε!πε. πιπποπε!!:πε ο!› τὶἀο!ἰτοτοτπ

ποπἰε οτ Ρτοποοοεεοή!;:πε Βοποτὶε ποετι·ἰ ο!!οοτποεο

ὶιπΡοπεοπι ποοποπ ο!:οοι·ιππ πκι·τι1τοτπ οει·οοπιππ τοτι·τι

πιοήφιο οι! πιπδιποπτπτπ οτ π!οι:ἱοτπ τοπιοπἱ ὶπιροτἱἱ

ά

ππε οκ!!›οι·ο ἀοοι·οπἰτππο. οοι·πτπ ὶΒἰτπ:· Ροτἰτἱοπἰ πω·

οοποἰποιπ επιππ ·ο!:οι·τιππ οτ·πε!ο!οιπ ποοπ:ππτοι!ρτο

εοπτἰοτπ ποετι·τιτπ ποι·!οτοι·!όοπὶππο οππποπτοε πιο·'·ιπο

ποτο φωτ! οπτο ποπ !ιο!:ποτππτ. τοΒὶει ποοτιοοποτο

τὶτπτο !ιπ!›οπι!ππι ἰπ Ροτροτππιπ οοποοεεὶιππε. ι!οοοι·

πἰιπιιε !τοιτΙπο που Ρτοεοπτἰε Ριἱπἱ!οΒἱἱ ροΒ!ποπι. πτ

πω: ποετι·ο !οι·Βἰτἱοπἱε ιππποι·ο !!!:οτο πτοπτπτ. ποο

εὶτ π!!ει Ροτοετοο οπο !ιπὶο ποετι:ο οοποοεεἰοπ! ο!›πἱοι·ο

πο! οοπττοτ!!οοι·ο πτοεπιππτ. ε? ποπ ποιο οπεπ τοπιο

ι·οι·ἱο πω: ποετι·πτπ τοοτιππ ἰπ ο!πΙπο !ι:!!πι18οτο πο!

οποοπειτο οττοτπρτοποιίτ. οοπτπιπ !!!ποε οπτ! Ρπτἰεοὶτπὶ

πο!πε οοιπΡοποτ ε!ποε Ροι·τοε οπιποπο ποετπο. τοτοἱειτπ

!ρεἰε !οπποπε!!:πε ἱπ οοτπΡοεἰτἰοπο ”ποτεο!πιοτ:·ποτππι

ΐο!ἰοἰτοι· ππι·ὶπι!›οι·ο!ι. οππο4ἀοιπἰπὶοο τἱποοπποτὶοπἱο

:π!!!οεππο οοπτοεππο τι·ἱοοεἱτπο οοτοπο. τ·οο)·πτ ποεττἰ

Ρι·ππο ιποπεο όοοοτπ!π! ὶπἀἰοτἱοπο Ρτππο. θα: πάω

!1πἱπε το! τοετοε σποτ οιπ!π:!οο ννοτοο!:πι·Βοπο!ε ορἱεοο

-Ρπο!ποτπο!άπο οπποπεἰε ρι·οποο!τιιε. ο!!ποτ·τπο παππ

ποπεπε Ρι·ππ!οοππο τι·οάοιποπο τ!πκ. πε!ο!τ!οπο οοτποε

-‹!ο !οποο!:πτο!ι. Βοάο!!:!άπε οοιετο!!οπιιο πο πιππ!τπ!:οτο!ι.

τἱ!›οι·τπε οιπποι·οο!πο. οοπτοπιιο Ρὶποοι·πο. !1οπι·ἰοπε

·πιοτὶεοο!οπε.

·δὶὅππππ πωπω! οιιπτπ‹!ἰ άοϋει·οτ!ει τοπποιιοι·ππι το8ἰε

εοοππι!!. '

Εεε: οι:πο!τ!πε τοΒἱο οπτὶο οοποο!!οι·ἱπε ι·οοοΒποιιὶ.

. _ Μ”

:: Ψ· π; ‹ ω· :-.··.

·:ο :.ι· Έ·η ;

( :τοκοι ):

:ΙΙ

ι:·ι
.. α· . πω·

βαυαιιίαο σοπιίτο.9 πι @να ίαπποπ.τοκ Νεαρά

σαοπιπποπταπι ήείοΜατίε ρπιο.παπτ.

!!

πω. Α. [ο!. θ. ι·.

( Π. Β.)

Βέτο οπο !ιο!›ὶτοτοι· !ιπἰπε οἰπἰτοτἰε πιππο εοοππτ!πιπ

πειππ οτ οοπεποτπσ:!!ποπο οι!!οτπιπ οὶπἰιππ !1πἰπο τοπιο

ὶπ πο!ππτοτο οτ οι·‹!ὶποτἰοπο τποἱοτἱε Ρεπτ!ε οοπεπ!ιππ

οοιπππ!ε πιππο πώ τπο‹!ο εππτ. οοἰ!ὶοοτ οπεο!ι!! πιο!

!οπἰ οτ Βοπποεεο!!! ‹:!ο οε!ι!οπο οτ !:ο!!οιππτἱ οτοπο

!οπτ'τοποὶ ΡὶΡοι·ἱε. οτ πω: τοτπιτπ εὶπο !!τοπτ!ο οτ πιοι!ο

ἱπθοπὶο. οτ εειοι·πιποπτιιπι ἱετὶπε οοπιποεπο ππο·πππο

οετ πτ!ππΡ!ο!:ο οτ τι:οποποτο πω: οοπ:Ροππο τοποοπ·

οάππο!οι·ο οποι:οτποπτπιπ οτππὶππι ο!πιτιιιπ οοιπποεπο

τω:: οικω οοιπππο ἰοππο τοοοι·ἱτ οἱοπτ $οτ!Ρτπιπ οετ

Ϊποτἰτ ὶπ Μονά !!!οτ·πιπ οοτπΡοδποι·ιιτπ. οτ ‹!ο πω: πποτ!

οπο εἱπο π!!ο τοποτ·ο πιο Ροπο π: οοπεπ!ἱ!:πε οοιπππὶε

ἰοπιιο. οτ π: οοιπππἱ πιππο οπο ππ!!εππ Ροοιιπὶοτπ

!ιο!:οο ποτΙπο οοετο!!πτπ ποτΙπο τοττοτπ ποοπο οτἰοπι ιι!!π

εοοπήτοε ππ!π Μάο τοστ:: οετ πτ οεππ !ιο!ποτ·ο τ!οποεππ.

πω: εοοι·τιπ:οπτππι τοο!τ οο!πο οοποοε οτ ιπδο!!ππο οτ

τ!!πι!άιιο. οτ Βιι!ι·οτάπε οοοι·τπι. οτ τπ!!!ππο ο!:οττὶππε

πο Ι:οΒοπο. οτ τποττἱππε !!!!πε οὶπε. οΡἱιο ττειτοι· τ!

!πι!ά!. τ!ιοτ!ἰκὶπε οτ ετο!!πιπε πιο οπὶιοπἱε. οι!τ!ο οοτπο5

οτ πιπποπἱππο !!!!πε οι·ιποπἱ.
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ς :τοκοι ›

Ιαπττοπεοε οοπειιΙοε , £ανοπίαο οοπιάτύιτε, τα, τιωοτα

οσπυοοτα., το! οτυΣτατοπι όπτιαοίτοοιταπτ ·υοοτιιοτ, μπαο

οτρίτοιτ. . . . ο . ο

Ωυσοτοπι τουοοτοοεοε εοσιοιοοιιτσ τοοοτοιοτυι· οιτὶιο

Ρτοτο σιοοἰο ΡτοοοΡτο εΙυο σσοευτοε τ:σουοιεοττυε ττο σιτ

ττσοο. τοοττοοουε ΡἰΡοι·. τιοτοιοιιτυε οοεοτττυε τοοττσουε

ττο τοιοττοουτο οσετι·ο στιιττοττε οτε Ρι·οοοροι:τοτ τιτοο·οσ

τοτο ΡτοοοΡτυιο οτ τοτοι·τυε εοιτἰΡτιιτο οετ οτε Ρι·οοο

Ροι·υοτ. -τυεεοι·οοτ ἰτοςτυο υτ σΡἰοσ οσιοοεοτ υοσττουε

οτ' ι·υτσοτι;τυε οτ- ουιτοιουε εοσι·ττο οτ ιευτττουε οτ στιοι·

τυο ττο ΡοΒοοσ οτ ιοοι·ττοοε οἱυε ττττυε·οτ σΡἱισ οποιοι·

ι·ιιτοιττττ οτ τοττὶιτἱυε οτ ετοττιουε τὶτἱἰ·ιοΡἱοσοἱε οτ σττττσ

οσιοοε οτ οι·ιιιτιουε ττττοε οι·οοιοτ οοιιοιοτ τοουοιο τπτ

τιοτοττοοάυοι Ροι· ττυσε ιοοοεοε οι υοστττιστΙυο ο.οοσ

οτι οτ υοοτιιι·τ οσοευτοε ουττοιο ττοοοττοιιι οἰε άπο

υειτοοοτ. Ροτ ευοι·ι·οοι υοι·σ το οι·τιὶτι·ἱσ οσι·υιο οσο

ευτυπο τΙοτ τοπιο -τοιτιΡοι·τε οι·υ.ιιτ εἱτ οτ οιοΡτἰυε ττυσι·υιο

ιοοοεἰυιο τιοτοτοοτ. εοττ ττο τεττε ττυστουε ειιΡι·οτττοττε

ιοοοεἰτιυε οσο οτε τττοιτουοτυι·. οτ τισο τιοΒἱτοουτυιιι

τοττοοτ εοουικτυιο ιοσι·οιο οτ οσοευοτυτττοοιο τιττσι·υιο

οτυιιιοι οσετι·ο οὶυὶτοτἰε.

ς :ετα )

Ουιι.ι.ιοι.ουε Προ, Ζαιῇτατιοέ ςαστιάαοι, [απααο οστι

ειιΙἱὐιτε ταύιττοε α:: τοιο·αο ίτ99·ιι όιιι·8ιιπι οἰιιετἰοοι

οἰυἰτατἰε ·ιιοπαιτέ2 ρι·οτἰσ Ζίόπο·ιτοι απ· οτ τἰοτιαοἰστττοι

όι·ιτοο2οποπ οιιέποιττι€ίτιτα οιιατιτστ·.

ΙΝΕ) , τοοοεο τοουτιι·το

`
__

στα. Α. οι. τ. τ.

ς ο. ο.)

Ποι·τοοι υοοτττττσοτε ευτ1 ιτυΡτἰ ττοτοοετσοο ττυοιο τοοτσ

ο8σ Βυὶττἱοτιουε ΡτΡοι· ίὶτὶυε τΙυσοττοοι τοοττι·οοοτ υστοε

οσοευττταυε ττο οσιουοἰ υἰττοτὶοοτ ο.οεοτττο ιοτιττσοσ Βοτ

τοιουτσ τ1σιιυτιεεοττσ ττο σττττοοο τοοττοοοο ΡἰΡοι·ἱ Ρι~σ

οσιιιυοτ οἰυὶτοτἱε οσιιιτοοττιιο ττο Ροτὶο υιιο τοι·ι·ο τΙυτιιιι

τιτιτιοι·ο υτευε ευιο τοττο. τιυι·ουιο οὶυὶτοτἰε τοουο οτ

οετ Ροι· ιοοοευι·οιο ἱυετοιο τοτιυτοε εοκ Ροι· τττιτοε άο

οοι·τσι·υτο το·υοοτοι·υτο τΙυὶοουοἔὶοτο ττυοτυσι· τούτο

Ρι·οοτο Ρτοττἰοτο τοι·ι·ο τΙυειε τι υστοε οοοοΡἱ οστιοι·οτ

οοτιο οπο τττοτο τοι·ι·ο ο ττυοτιυε Ροι·τττιυε υτο Ρυτιττοο

οτι τοτε ττ·οιιοοάο τι φωτο ιοοἰ Βυὶττἱοτιοἱ. εττοτΙοο τιττο

ευοτ οστιοι·οοτοε τοττι·τι τοοιτττοτοε οστιοι·οοτιοε οτ ιοοο

ευιοε υοο απο οοοοεετσοτουε οτ ἰοοτοεεὶσοἰτιυε οτ

ο οοτοιοετΙυο ττο οοτοι·σ οοοευτοτυοι οοιυοοεοιιι ι·οττοοττ

τιοε υοοιτσ ττοττσ ουτττ του υοοττττο ιτσοτιτο τιττοοοτο.

ττιοἰοοιτυιο οιιὶο‹το ο Ρι·οεοοττ ιττο τυιιτε Ρι·σΡι·τοτειι·ττ

οσιουιο ττυτοττυοτ υστυοτἰτἱε ετοο ·0τοοτ-Το1ο8. οτ τιοι·ο

ττοιο ιοοσι·υοι οσοττοττισττοοο. τΡοιτοιιι οιΡσοττοσ οττΙοο

Ρι·σιοτττο οιο,οττστουτ ευΡιο Βοττττοτοιυε ΡὶΡοι· υοο

ουι:ο ιοοἰε τιοτοττττ1υε υστοε σοὶ ευΡι·τι οσοευττουε οτ

ι·οτἱτΙυἱε Ρι·σ οσιουοτ Ρσεἱτὶε οτ οσιοοοἰ οτι σιοοἰ τισ

ιοἰοο ιτοτοοττοι·ο.οουσττ εἰ ττοτοοιτοι·ο οσο Ρστυοι·οοοε

ουτ Ροι· τΙυσιτυτε τοΒοουιιο ευ.τ›τι·οτιοι·ο ττυοετοι·τοιυε

τυοο το ττυΡτυιο οοοττοιο υοοιττττσοοιο υτ ευΡι·ει τοΒτ

τοι· υοτ›ἱε ιιοετἱτυοιουε. ετουττΡι·σ τοιοΡστο τυοι·ιτ οιο

τισι·οτο ουτ υοτυοι·ττ ειιτι οιτοοοττσιιο το οσοεὶιοἰτἰτιυε

τσοἰε. οτ οοο ττοοειτ ιοτοτο οσττο (τοσο υστυτ. εο‹τ τΙυσττ

ο πιο εοτοοτ τοστιιιο υοτ οσοεοι·τΡτιιιο οετ ευτ1 τυετυ

ι·οοετιιιο τουτστοτ1ττττοι· οσοεοτυοι·ο Ρι·σιοτττσ ουιο εο

Ρυτοττσοο ειιτσιιτιτο. οοτυιο το σεΡιτυτσεοοοττ τουτοοτο

τοττοττοι·. ιοἱττοεἰιοσ οοοτοεοοσ τττοοετοιο οσοσ τοοοεο

οιιιυοι·τι ὶιιττἰοτἰσοο Ρύσιο. τω.

τΣΒο Βοοάυττοε οοτοτἱυε Ροι· ΡτοοοΡτυιο Ρι·οοσιοἱοο

τοτυ.ιιι οσοευτυιο τοτοι·τυτ οτ εοι·ττιοι·ο ΡτοοοΡἰ.

 

ς_τω

Βστιατίο τι οστιειι2ττπτε ίαπιιοτιετύιτε τοπιιτποπιτΕσπτε

8ι·ατέα ττστατιάτ οτ (;τιίτι'οπίε άο Ρα.ταιισ /αοτα

ιἰο ταὐιτΖΖε εοφ τοπ·πτο οι έστω οιιΖω.

.. . ='- τη·

_ . . τ Ι

ττδθ, τιιοοεο τοουοι·το

τ.ω. Α. στ.

ς ο. ο. )

το οοοτοεττι ετιοστἰ Βοοιιτοτ οοοευτοε τοοττ·οοουε τοσο

υοεεοττυε ττο σττττσιιο. τιοτττιοιιιτιιε οτ τιοεοτττυε ιοοττσ

ου5 τουττοοτοε οττοιοουοι·ιιοτ οτ Με ι·στοοιττ οτ ουτ

ττσοἱε ττο Ροιιοοσ τιοτιοοοτ οιτ Ρι·σΡι·τυιο οτ Ρι·οεοοε

τοτ1υτοε εοιτ το ‹τσιοσ οτιοτει εἱοο οσοτι·οττὶτἰσοο υοοτυ

τσι·υιο οοοευτιιιο οτ στοοἱυιιι τισιοτουοι. ἱτο τοιοοο

υτ οσο τὶοοοτ Ρι·ο‹τἱοτἰε Ποτε ι·στοοιττ οτ Βυτττσοτε Ριο

τττοτοιο τοι·ι·οοι υοοετοι·ο οοσ Ρτεοσι·οι·ο οττ0τ1τ.ιοτ τοι

τί τιοτ .ἱΡετι τοι·ι·ο Ρι·σ οοσττυσττυο τὶ·σοτο Ροττοε υττττοττ

ιοἱουε Ρστὶοοε τι·οε οτ ιοοτττυε. οστιοι·οτ οἱ ο ττυοτιυε

Ροι·τττιυε υττι Ρυτιτἰοο το οοο τΙυοι·υιο οετ Ρυτουε οτ

τι τοι·στο Ροι·το ττοκοοττο οτ τοι·ι·τι ουττττοτοιτ ΡὶΡοτὶε τΙυτ

ὶΡεοε εοκ τοτιυτοε οσιουοτ υοοτττττττ οτ οι Ροεεοεετσ

οοιο οοι·υοι Ρι·οεοττΡτσε οσοευτοε ιοὶεἰτ οτ οσοευτοε

οπο τττοττ ίτττσε ι·στοοτττ οτ Βυτττσοτε το Ρσεεοεεἱσοοοι

Ρι·οιττοτο τοι·ι·ο ιοτεοι·υοτ. Ριιοεοι·ιΡττ υοι·σ οσοευτοε

τττοσ τιτιοο τουττοιιι τοοοιτυοτ. οσ τΙυσιτ ι·στοοτ:τοε ττο

Ροιτοοσ οτ ουτττσ οτ 61ο οσι·υιο το οιοσι€ο οτ εοτοτττσ

οσοιυιοε οιουο εοιοΡοι· ιοοοεοι·υοτ οτ οτι τοοο ιοτιοοτο

ττοεἰιτοιοοτ. οοοσ ττσιοὶοτ ιοτττοεοοσ οοοτοεοοσ τττοοετιοσ

οσοσ τοιτ.τοττσοο Ρι·τιοτι ιοοοεο οιουοι·ττ.

Εφ ουττιοττιιιιε οστοι·τυε Ρον τιιεετσοοοι Ρι·οεοι·τΡτο

οιιττττιυε ειιτε. υστοε Ποτ ευΡιο οσοευτττειιε Ρι·σ οσιουοἰ τυπο οσιιεοτυιο εοι·τΡετ.
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Ποπετοτ (μου ἰοπυπποε Βοι·οτπι οτ ἔυἰΙΙὶοΙππυε πρι·

πποπὶ ΗΜ (Ιυοπιὶειπ ειΙΒοι·τὶ Βοι·οπο (ρπ ρτοἴοεεὶ ευιπυε οκ

ππτὶοπο ποετι·π @με υὶυοι·ο τοπποπο. υοοορἰεεοιπυε πι

ρτοεοπτἰυ τοετἰυπι ο ιιοτπε οοπευΙὶΒυε υἰἀοΙἰοοτ είπεο.Ι(το

τπ:τιΠοπο ΙοπΪωποο ρὶροι·ο. ΒοΠοτυυτο. ΒοπυειεεοτΙο

π'ου(τοπο Μσωε (Ιοποτὶοτυπι Ιπ·υποτοτυιπ οοπτυιπ

εορτυπἔἰπτυ ετα ίἱιιἰτο ρι·οτἱο ρω ροτἱιι υπο τοι·ι·ο

ἰυτὶε ποετι·ἰ (μπω πο.Βοι·ο υὶεἱ ευπιυε ὶπίι·ο οἰυἱτπτουι

ἰυπυο οτ οετ ρω τπουευτει Μετα ταρω” .υἰεἰπτὶ οοτο

οτ (ἱἱιπὶυὶο· οοἱιοτοτίοἰ π· άυοΒυε-ρεττωυε υἱυ ρυΒΙἰου

Με ευευ ρει·το»τοι·ιτο ττοτυ ροἀὶουΙο τι) Μπι-Μετα @απο

!ἰοΙππἱ ροωἱ ἱπἴππ«-ἱιιτυ-·ὸὶοτεε οο!ιοι·ουτπιε. υπο ουτυ

ποοοεεἰοπἰΒυε οτ· ὶπΒτοεεἰοπἰΒυε πο! οιἰτὶΒυε ειπε (ρυτ

Πτοι· -ευροτἰυε Ιο(πτυι· ω· ὶπτοεὅτυπι. @αποτο ου: υοΒἰε

οοπευΙἱΒυε ρω ·ορτυυπί ρω ευρωεοΠρτσ 11011

όέπιυε τωόπιιιιε πυΠἱ πω υου-ἀἱτυ Κ.τουειτο. υἱἰουυτυ

υτ Ευοἱυτὶε οππάο.υ ρποεοπτὶ τυο υοε ρυοσοοιπυπτ

πιπυο υτ οοτοι·Ξ οοπευτοε· ὶπ οοιιιυιυ οοπευΙετυ ρω

πυποπτοε ουτ ουἱυοε ρω οοπιυπὶ ἀοἀοτὶτἱε -ἰυ.ω ρω

ρτἰοτει·ἱο ποπυπο (Ιυἰοουὶά υοΙυοτἰτὶε εἰπο απου Μετρο

πο! Βοι·οάυιπ ποετι·οπυπι οοπτυπὸἰοτἰοπο. (Ιυἱἀοπι οτ εροπ

ιτυπυε υοε (ΙΜ ευρω Βοιπποπὶ υπο ουτπ ποεττὶε πο

τοἀἰΒυε υοΒὶε (ΙΜ ευρω οτ οοιπυπο αυτ ουἰ υοε οτ

οοιπυπο ποάοήπτ ευρωεοτἱρτοιπ υοπἀὶτἰοποπι (Ιυευτοι·

ευροττυε Ιοεὅἱτυι· ἰπ ἰπτοΒτυτπ πρ οιππὶ Ιιοιπἱπο άοίοπ

(Με. (μου εἰ άοτοπάοι·ο που ροτοιέιππο Αυτ.·.εἰ υοΒἱε

ρω οοπιυπἱ ο:υπάο πἱὶΊυὶἀτροιηςυοὡυε-άπ8οπἱυυ1 ευρ

ττ·υποτο (Ιυοεἰοτὶωυε τυπο ἱπ πυρτυπι οευπάοπι ποπ

(ὶἱτὶοποιπ υοΒὶε ωετἰτυωπυε εἱουτ ρω τοπιροι·ο Βιοτἰτ

τποΙἱοτπω αυτ: υεΙυοι·ἱτ τω) οκτὶπιπτἱοπο ἱπ οοπεὶτπἱΙἰ

Μ. Ιοοἰε. οτ ποο Ιἰοοετ ποτυε υΠο τοτπροι·ο ποἱΙο

(μου υσΙυἰιππε. εο(τ (μου ο ποτπε εοιποτ τυοτυιπ -υοτ

οοπεοτ·Ιρτυπι οετ ευΙ› ὶυεἰυωπἀυπι ὶπυὶοΙτιΒἰΙἱτοτ σοπ

εοι·ιππο ρωτπἱττἰπιυε ουιπ ετὶρυἱετἱοπο ευΒπἰκυ. πιπ

Ιοεὶτπο-:οοπτοεἱιττο τωοοεὶωο ποπο πποπεο ἰππυειτὶὶ·γἰπ

(ἱἰοτὶοπο ρήτυπωιιρ τω: υπ Μι οπ:·ε·το·› τ· ··Μπ

Εφ Βοπάιικυε ·ποτπι·ὶυε<-ιροι· ρποοορτυπι ρι·οποπππει

ΜΙ·υπ1·οουευ|υπι ὶπτοπτῖυ οτ εοι·Πιοι·ο τωἔουὶ. ιι·ι.πἐ

-."*Θ·τ κοντο το .υπο ι:·::τι·ν··"Ήοι τν "πτε·‹'ο.ν;:ἱπε

Μπιτ αυτ” (ΜΜΜ 'παπι πω:μ ;.ι το .ε=ι=(·‹· π! ›- π. η

· ·°› π···-."··νι·· τικ δ” 8.:···σωπιτ. Μπι πω: · απο! .]·,;.·-.
_ '

Νεο! απο π νπου4ιε "=·-τοΒονιιΐτιω· π. ·.ρ Μπα· ι·ι

. . ' ' Γ . -

ηη”- - ·,·; τ· · ,τι,·- παω Με! πηρα· :για

(·οιπωπε πο πιο” (το εοτ·ναταπι , απο

ταου!Σε ·ιαίιςέπτέ σου) στοπ ιἰἰπιΖάΖα τοπτ·αο ἱπῇ·α (·ένωιπ

Ϊαπιαιο.

Η59, ιποπεο ἱεπυετἰο

6ο!. Α. [Μ. 4,

( Η. Π. )

Ιπ οπρἰτυΙο ευποτ.ὶ ἱουι·οπτὶἰ οοπευτοε ΒοπυπεεεΠυε (το

ο(τάοπο. Ηιπτωπουε ρἱροι·. επεεωυε πιειΠοπυε. ράπι

πιυτυε άουοι·ιυιτ ροτπιτπ υποπι τοι·ι·ο (Ρο οετ ροεἰτο

Με οἰυὶτυτοπιι πιπυο (Ιυο οετ ροτ π1οπευπ·ωπ ἰυετππι

τυΒυΙυε υἰΒὶπτὶ οοτο οτ ἀἱππὶἀἰπιπ (μπω οπιοι·υπτ ο

ΒΙπε (Ιυοποοιπ υὶΒοττὶ Βειι·οτιο υὶἀοΙὶοοτ τι ὶοτιυππο οτ (τυπ

ΙὶοΙυιο Βοτππππἰε ἱὶὶὶὶε ωΒπιτυ οτ ΒΙπε ρειδυυὶ οτ Με

ἔὶτοτἀἰ υπ που: ἀὶο πι οπτοε υτ ἰπτιπρἱτοπτ οπιπ οτ ροε

εἱἀοειπτ ἰυτο·ρωρι·ἰοτοι·ἰο ποιπἰυο ἰρεὶ οτ τιοτ·οάοε ευἱ

εἰπο οοπτωἀὶοτὶοπο οοτπυπὶε πιπυο οτ οοιπυπἰε ρορυ!ἰ.

πεπο ἀοπετἰοποιπ ὶἀοο οἰε (Ιουοωπτ (Ιυοπἰπτυ (ΙπὶαΙυὶ(Ι

(οοπτυπο ·ὶεπυο οὶε ρι·οοορἱτ οτ οπὶἰποιιἱτ Βιοοι·ο τοσο

.τυπο οτ ἱυευροι· εροροπάοι·υπτ άοοοτοτο ΙιπΒἱτετο οἱ

υἰτυτοιπ πιπυο. Βοοπτὶυυι υου(τοπ(Β πο(Ιυο ἰπιρἰΒπο

πππσἰ.ἰ πο(Ιυο- οΕοπυποΒ πιιΠο πιοάο τιοΒοοπτ. ρτοἀἰοτἱ

οουευτοε άουοευυτ· οοπτυπ1 οτ υὶἔἱπτἰ οτ (Ιυετυοι· το)

ρωε··άοππήοι·υιπ Βι·υποτοτυπι ΒυὶΙΙὶοΙπιο Βιιωτιο οτ

πουο τπτ οἀἰίὶοεπἀπιπ ἀὶοτουι τοι·ωπι ουπι άοπυΒυε

@Μο ἰπυπὶὶοτὶ ΜΗ ι·υΒετάποτ ΜΗ ρυοὅοπἰ οτ ΗΜ Βώ

ι·υ1·(Ϊ.ὶ ουιπ οι·ὸὶποτὶοπο οοπευτυπι τοοοι·υπτ οκὶπιἰο

οοε ευοε τπἰεεοε. ΙπὶΠοεἰιπο οοπτοευπο ττὶοοεἱιπο ποπο

π1οπεο ὶτιπυεαἱἰ ἱπἀἰοτἱοπο ρτ·υπο.

ΕΒο ΒεπάυΙΒιε ποτοτἱυε ροι· ρι·οοορτυπι ρτοποπιἰπυ

τοι·υπ1 οοπευτυτπ ἱπτοτἴιιὶ οτ εοι·ὶΒο:·ο ρτοοορἰ.

··ν. ι ο :Με

( επι )

ποπιάΖτέο Μοείίο2ατί.ε τε:·ι·έτοι·Ζέ Ροτ·τιω πεποτ·Σε ρα·

θτ·ίπια!άωπ ατο ποιοπο οτ εοοὶοε [αστα ο·οποπιαπι

Ιατιιαιο. ή

Με

-με ·- ;-< πω' τ τοοι.ωτ.κω.ε.τ.=.. τ; .. .

Νη .ή ., η; “Η .. ο· :( Η-Β-) μ "ν" .στη; προ πώ · « τ .ο

χ! Πει·τυτοπι .ὸοιιυτὶοπὶε οτ -υοπἀἱτἱοπἰε τοοοι·υπτ Βιέ

επεΙυυεέποευουυπουροτ·εο οτ ροι·. ευΒουι·(τυπι ίἱΙἰυπι

:Μυτο- οτ Βοι·ουθυε·τυε0οπεουττοπτο ρυτι·ο ουτε. στου·

που οτ εὅυὶΙΙὶοΕπυεΒοπππππ οτ εΙροι·τιιε;οτ ευποτ·άυε.

ἔυἱἀο_!αυιτπιτἀυε ρα· εο οτ ροι· Βοι·τοΙοτυιπ. επτυου

(πρωτ εο.οτ ροι· Μπι·(Ιυιπ. οτ ΜΠΕ τυίΒιε ροκ· εο

ο$‹ ροπτρπτυωπκευυιππ οτ ροκ· οΒοπτυππ Β·ειτι·οπ1 ποτε.

το αποόΞοτετο ροτ·πι-υοποπε εἰουτ ευρω.ἰπ απτο εαπ»

τυπι οετ. .τι σ··ι›στ - ν .Η τ. › ΠΠ .χε

62
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Πεε·ι·σωπι εοπ.ι·ιιΙιιπι τ·οπιππιπίε Πω, παο ευε!ε.9ίαε Τπιάί2ίο 2ετν·ί2οι·ίί Ροττιω-Ϊ/επετἰε παμε αάρΖει.τιππι,

Μπα Ζαιιτ·επτΣί ε2 ροι·τιιι ετ πισω ειπε αειἰῇἱειυιιω, ετ £επ·αε ίπ φαι σοτιππιοιαπι ::α.αταπι ε2 !ιατ·όπιπι

Μετα παπί:: πε ερίπωρατω Ϊατιιιαε ποπαπωτ·, Ιοοιι.ερι·ο ·Ροτ·£ιι.9- ΡεπεΡἱελῇιο£ε εοιππιαπἰ Ιατιιαιε :ιό |ιοπιέιιώιω

πανίαπι εαὐιων·α ρτοΕίε·ίετιάα πεσετ·πϋπτ·, ε! υεστί8αΙ 7ε2απί.

α πανώιω ο& Μ .9ο!νεπάιιτπ ρπιεσει·ίύίτια.- Έ!δ9

Με -

_ απ. Α. χω. ε. π.

(επ.)

ω.Α./0τ4.υ.ει6. ω1.0.ρ›ι.3.υ.

(Επι) · Ιπ ποιπιπε ποιπιπι επιεπ. ποε τιοπιὶπεε πε πεπεπο

' : :ι πωπω εοπιπιιὶ ἰεππε τοτπιπ τετι·πιπ (Ιπε εετ ε πιπι·ο

Ιπ εεεΙεεπε εειιοτἰΙππιετιτἱἰ. εοιιειπεε Βοππεεεε!!πε πε Ϊ› εειετι·ι Ροι·τπεπετιει·ἰε παμε επ ΡΙεἱειπ εππι τοτε ΡΙπἱε

οπποπε. Ιπππ·πποπε ΡὶΡει~. επεεΙππε πιπποππε. Βεπε- πετΙπε ἰπ Ρεπεπι πιοπτιε ετ ἰπ επτεππι Ρετ Ρεπεπι

πιπτπε πιππεπτεε επιτιπεπει·ιιπτ πτ οπιπἱε Ιἰττοι·π ιιιιιι·ιε πιοπτιε παμε πι ΐοεειιτππι ετ Ρεν πιεπἰπιπ ΐοεπιτιιτιι

πε ιεππεπει εΡἰεεοΡιιτπ επιτ πε εεεΙεειε εεπετι Ιππ- παμε επ επτιοι·επι πιοπτεπι πώ πὶπει·ἱ Ροτεετ ε.

ι·επτὶἱ ετ π πιοΙο ετ Ροι·τπ. επ ἰιιτἱεπππιιι· ει: επιίι- Ρ!επε επιπ τοτε τει·ι·ει ετ πιοπτε πΙπ Ροειτππι εετ

επιππππι πι Ρι·επιοτιε Ιἱτοιπιπε ‹ΙπἱειΙπἱπ Ρι·επιετε εε- οπετι·ππι Ροττπεπεπετἱε εππι τοτε Βπτεο επεφτε Ίππ

ε!εειε ετ πιοΙο ετ Ροι·τπ ετ εοιππιιἰ πεεεεεε ·-ιω-ει. πτεεἱπτει τετιπΙεε πε τει·ι·ιι ππεε ὶπ ποετι·ει :επισπε

εἰπε εοιιττεπἰετὶοπε οπιπιπτπ Ρει·εοππι·ιιιπ. ἰτειι·ι Ιππ- πιω Ροτεετιιτε επι οι·τπιπε παρε επ ΡΙππιετπ πιε

ποπει·ππτ πτ οιππεε εοπεει·πε ιπειιοι·πιπ πτιπιπιπ ετ πἰετετεπι πε επΡι·ε Με εΠεπι πιεπἰετετειπ πε επτιτπε

πιπιοι·πιπ εἱιππΙ Ιιοπετετε πε ετεπε Πτοι·ιε ἱεπιιεπεἰππι πἰειπι πει ω: εἱπτ ἱοπξ:›ε π πιπι·ι Ρεπεε επιππεειπι.

Ροι·τπε πεπεπτ ετ πιτι·ει ειιΡπτ Βιι·ι>ιιεΙ πισω ὶπεπὶετπ ετ ιΠε τΙπε επΡτε πἰεπι πετιεπτ εεεε ΙιεΒεεπτ Ρεπεε

επΙἰΒπεπἰ Ρτοὶεἰεπτ ετ πι ι·εππιτπ επιπι!ιτει·. πΙιοι:Ιπιπ εεττ Ρετ· Β·οπτεπι πιε ιπι ππειππιιτΙπε @Με επ φετι

εοπεει·πε ιππὶοτιιπι πεπἰππι πεπτ εοιιιπτιὶ εοΙὶποε πἱ- εἱοπεε Βιεἰεππεε. ετ ποπ πετιεπιπε επι τιιιΒιτιιτε πεὶ

ετ εοπεει·πε πιιποι·ιιτπ εοΙὶποε πεεειπ. Καπο |επ- ποετι·π ΪπιιιὶΙἰε επι Ρετ Ριιτιπιοπιιπ ιπεὶοτἱε Ρει·τἱε

πεπι Ρτεπὶετι εοπεπιεε Ρτε ιιοποι·ε ετ πτὶΙἰτπτε εοπιπ- εοπεπὶπιπ πιππε. ειπε Ιιοιπἰιιπιπε εεε πιππιππε εισπτι

Με ειπε ίεοεπιπτ. · ·· ο ποετι·ππι πε!τεει·ιτ. ετ πειιππππε. εοιπππι πιππε πιε

ΒΒο ΒπἱΙΙὶεΙιππε ποτει·ιιιε Ρετ ΡτεεεΡτπιπ πιω πιοτοι·ππι πἰετετειπ πε τοτε τει·ι·ε επε εετ τι Ρι·επἰετε 'παπι πι

·οοπεπΙππι επΡετεετἱΡεὶ. Η πεΙἱεετ Ρετ Ρεπεπι πισπτἱε εποπτ επΡι·ιι πετεπιιἰπετπιπ

θ8ἰ2 ιιετΙι1ει` επ ΡΙαππιπ πε Με π- πτ ΡΙειππιιι π ι·ἱιι

πι ποετι>ει- ω Ροτεετετε ετ πιοπτο ρω· ίοεεετπιπ παρε

( ΕΥ › ἱπ ιπεπιεπιτεπι ιιιτει· ιιιοπτετιι τπὶπεἱοπἰε ετ πιω

- - ιποπτειπ ει; π) ππο ιποπτε επ ιπιππ ιπει·ε εὶεπτ πε

|2εστ·ε2απι, πιω Ζοσ·ιω επιιιι2τιιτ· με ρτοἰἰοἰειιιἰα .τα- τει·πιιπετπιπ πι· Ρετ· Ρι·εοιπιιι !ιβι·ιιι·πι·π εεπτιππ.

(πατα παυίιυπ , ε£ ·ινεο2πμιΖ ρπιεευή&ίτιπ πώ ἰἱειἰεπι · κι ι ι - π” #

εο!ύεππαιπ ίπ ίτιι!ι·οέτει ρου·πω ἰὲυιιιαε. ' ' ε" · ' Μ # ω· η· π: ·

· - π. ·- (Μπι) - ι.=, . _ - ·ι . · · · .ο

νι Μ59 ε· '- ' " τω Ποπαέπε:Ρουαω-πεπει·ιε οοιιεωΙΞύω ΜΜπιαιιίεΙσπΜε

__ ν επ #- ' :ε .ω π:!εΖω-· ει οιι62ωτω ]τιπινω ρποήτεεω: · τ _

ΜΗΝ . ο· ι απ!

εω.Αφι.5. . . πο! Με -. .ο ο· ω: =
Π»

(Π·Β·) τ: τ "Μι -- ε· ·ι:'5..· ··ι“-38 - π. Μ· · Π. Π:

· 'Απ πο· Ν: ή εκ. ή . ' ··τ '· Ϊ °·: ετ

ΠοΗετι0 Ρ0ι·τπε επι ιιποφ50(108 πετιιτε εετ Με. οπι- ἔ· : . .'·»·τη·ιιιισε Πω π ·· 2 ο» ·ι

πεε εοπεει·ιιε πιεὶοτπιιι ετπιιποτπιπ πεπιππι πετιεπτ πο· 1Έιι ω απ” ι. (ΒΠωπ 2 :° π, · τω; εποε

"πω ,ε ·ν·η:Μ ων · · :ο ειιιινι);ισ·υ·πι ·ι·ι·ιιι.·ισειιτιπΙ πε Ιιοιιει·ετε πε ει·επε Ιιττοι·ιε πιππεπειε Ροτ

τπε πιτι·ενεειΡιιτ Ἐπὶ πεΙ-ΗπειπιιπιΉειιΙἱΒιιεπἱ- ετ «ω Νοε άπι·πιππε πικαπ πω” πε πωπω ποπ ειπ

ειοεινε ιπι επειτα ιιειιο εὶιιιὶΙὶτειποιιιπεε πιππω πει πιπε ἔτι εοπειΠο πετ πι βετο πποπ ·οοιιιππε πειτε

πιιπππτ Ρετ Ρε!!ειΘιε πεπεπτ πεππιποε πποπεεἰιπι ετ Ρει·πιιτ επετι·ππι Ροιπππεπειήε·ικετΒπτ8πιπ πει τει·ι·ειπ

πι1επετιιιτ πατε τει·ι·ειιπ πεπιπ·ιοε πποπεοπιι. «πει ἱΠεπι ππιιιιι επετιιιπ πεΝιιετιπἰτιιιπ ειπιπΒεπιιιε.εεπ

 

πεπει··ιιπτ ιπκτε>ττεει·ειπ ετ ιιιετ·ιπτ Ρετ Ρεπε8πε ει- επιιιπιππιππε επ τετὶπεππππι ἱΠιιπ εἰ τοτπιπ εοπτι·ε

ιιιιΙιτει· πεπει·ιοε πποπεειιπ. ιπι (Ιω πειπππτ παρε οιππεε Ιιοτπὶπεε. ετ ει εποπ Με επιππο επεπ Ρετ

ππωιιιιὶΙὶπιπ ετ Ρὶεεε πεπεπτ πετειΡει· Ιιοιπὶπειπ ει- πἰπει·ὶτ τοτππι ποε επιπιππιιτππε εἰ πι ι·εειιΡετεπππιπ

πιιιτιππι πεπει·ιιιπι. ε πἰπτἰπιἰΙἱοιτπαΙπε τοιππιιιπ!ιιιιιι ει π!ππ πιιοπ Ρει·πιτιιιπ ἴπει·ὶτ εοιιτι·ε> οιπιιεε παπι

πεπιιι·ιιιιιι πιιιιιπ π Ριειε πετΙπε ι·οιπιιιιι. Με» πεε Βοπε ίἱπε εἰπετ:ἴι·πιιπε ετ πιεπο ιπΒεπιο. ετ ει
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εοπιππε ιεππε ιεεετιι ιιοειειπ ε πιοπεεο παμε Ριεεε ιι ει οΒιετιι πε επιποπε. επ ιειε επ ιπ επιεε παμε επ

ει ε Βεπι πει ε πιοπιεειιο παμε επ πππε ει πο

ιιιε ε εοιπππι ιεππε τε(μιειιππι ιιιετιι ιπ πιο οειε

ιιιπππε πει οπιπεε πει Ρετε ιπ επι οτπιπε ει οειε

ιιιετιι Ρετ ιοιππι.εΡιεεοΡειιιιπ ιεππε ει Ρετ ιοιπιπ

ιπεεπεειπ παμε Ριεεε πππε ει: ιιοιιιε Ρετ πιιειπ

(μετπ(με ποπιππι πιπειιεει πε εεπιοτιιιπε ιιιπππε πι

ιιιε οειε ειπε ειπε ιιοτπιπιιιπε (μοε πειιια:ππι πιιιιει·ι

ιππε. ει ει ιπ ειιε Ρετιε ιεεετιι οειιειπ Ρετ ιπετε παμε

ιπ ιτεππιπ ει ποιιιε τε(μιειιπιπ ιιιετιι ε εοιπππι ποε

ει πειιιιππε εοπειιιππι ει επιπιοτιπτπ πε ποειτιε Ρετ

εοπιε πει πε ποειτιε ιιοιπιπιιιπε. ει εειπειιπππε Ρετ

εοπεε ει τεε ιεππεπειππι πι ποειτε Ροιεειειε. πει:

οτπιιιε (με επΡετιπε εετιΡιε εππι οιιεετπειιπππε ιιοιιε

ππε ειπε ιτεππε ει ιπειο ιπΘεπιο αει (μεπιο τετπεπ

εετιι Ρετ Ρετειιοιειπ πιειοτιε Ρετιιε εοπεπιπιπ ιεππε. 6

( ι.νπι )

Γτιπιιιιιιι πωπω ποπιέπε εαειταπι ειιτίαπι(με .έι

πίεο!αε εαπ ροιεε2ειε εοπεπΖωπ εοπιπιιιπἱε [πωπω

ειιιιιώί2.

Μπι

ωιι.ριε.

ιιι.ιι.)

Ρτοεειτπειπ Ρπτιίιεειιοπεπι αιπειε πιετιε ει εδο ιππε

πετο πιιπιπ ιιοτπιπειπ ιεειιιιπε (μι ειπι τεειΡιεππι

επ ιεπι πιεθππιπ ετππεπ πει επε εοπιεεειοπε (μι

πιιεει πιοπειεπι ιεππεπεεπι πει (μι εεπι ιειεειειπ πε

ιιεει επι (μι εειπ ιειεει·ε ι”εειει πει (μι εεπι πιιεει·ι

εοπεεπιιει πει επιπε εοπειιιο ιειεειπτ. οπιπεε τεε επεε

ιποιιιιεε ει ππιποιιιιεε εοιπππι ιεππε ιεππειιο. ει τεε

ειπε (μεε ιππεπετο ιιε ιμοπ εεε εεΡετε Ροεεπιι εε

Ριεπι επ εοιπππε ιεππε ει ειπΡιιπε ει ποπ τεππειπ

πεε πιε ειιει·ι Ρετεοπε Ρτο εο. π επππ Ρετεοπεπι

ειπε ιιειιετε Ροιετο πιεππιπ ειπε οιιιτππεετε πι(:ιειπ -

ει(με ιπ Ρετιετπεπιο Ρπιιπεε ιεππειιο πι ειπε Ρετεοπε

ΡετΡειιπι ειιιιιειπτ. (μοπ ει Ρετεοπειπ επεπι ιιειιετε

ποπ Ροιετο Ρεπειπ (με επΡτεεετιΡιε εει πε επιετεππιε

ειιιι οπιπιιιπε τειιπε ειπε ει πε εε ΡετΡειππ ειιιιιεππο

ιιτπιειπ ιεπειιο. ει ιιεε οιππιε ιεειεπι εετιιιετε ιπ

ιιτεπι επ (μοπ πεπιπτι εοπεπιεε εοπεπιειπιπ ιπτειιππι.

πε πι πει εοπεπιεε ιεπεεπιπτ Ρετ εεετειπεπιπιπ ιιεο

οιππιε επιτπΡιετε. ει εππιπιετ ιεπεεπιπτ ιεοετε ιιπε

εοπεππιιπε (μι ιιιιι·ε ιειεπι Ρτεεεπιειπ εοιπΡεεπεπι

Ροει εεε πεπετιπι ω: εεπεπι ιπ εοτπιπ ιιτεπι επι

εοπεπιειπε ιπτετε. ιιεε οπιπιε επιτπΡιειιο ιιοπε ππε

ειπε π·εππε ει τπειο ιπεεπιο.

χω)

Πεετεεπιπ εοιιεπΙαπι εοπιπιππιε πωπω , με _/οτιπιπα

ρτεεεετιππαι· ἰαταπιεππ α ιπωέπειτιε υποπε2ετιιπι ρταε

Εεε ίεττετιε ιπτο (μοπ επ ιιεε επι πι επιεε εεειτπιπ 0 ε2ατιπ2.

ειιιιιοιε παμε επτιειπ ειπε ποπ πεππειπ πεε πειιο

πεε εειιιιιιειιο πεε επι Ρετεοπε Ριπποτι επΡΡοπεπι

πιει ιιεεπιιε πιειοτιε Ρετιιε εοπεπιπιπ εοπιππιε ιεππε

επι πεεπιιε ιεππεπειε ετειιιεΡιεεοΡι ει πποτπιπ ιιοιπι

ιιππι Ρετ εοιπΡεεπεπι ει ιππε εοπεπιεε ποπ εεεεπι ει

πιοιειπ 8πεττειπ πε ιΡεο εεειτο πω εοπεπιεε εοπιπ

πιε ιεππε πιιειιι οτπιπεπετιπι. ει εειπειιο ιιοιπιπεε

πιππεπεεε ει τεε ιΡεοτπιπ πι ιοιο ιπεο Ροεεε. ει ετο

ΡετΡειπο ειιιιειτιε πτιιιε ιεππε ιπ ιεππε ιεππεπειππι

εοπεπιπιπ πε εοιπππι (μι εππι πει πιετιπι. ει ειιΡεπ

πεπι ιπ (ιιεΡεππιιε εοιπππιε ιεππε ει(:πι τπειετ πιεε

ειιΡεππειιει. ιιε(: οιππιε οιιεετπειιο πει τειπεπεετιι

ιιεεπιιε εοπεπιπιπ εοπιππιε ιεππε.

ι
ω

(απ)

Πεετειιυπ εοπεπΖωπι εοπιπιιιπἰε [πωπω , (πιο (ἰεεετ

πΕπιτπιτπια!α έπτειπεπει α εοπεπΖώαε ρταεεωππἰ με

πιπαιτεππιε ει ρατιέεπιπε πιοπε2ατιιιπ απα!$επιιοι·πιιιε.

ι ευη,

·.·τ ‹

(ιοπιπιι. ιιτεπε πι εοπεπιειπ _επιιιιειιπι

ΡιΡετιε ει επιιιιειπιι πε ποιιε ει: 8πιιιιειπιι ιιοπιιιειιι

-

Με

θεά. λ. [οι. 5.

( Π. π.)

Απ ιειε επι πι επιεε εεε ποπ ΐειειιιιιο ιποπειειπ

ιεππεπειππι παμε πιιεετε ίεειειπ παμε εοπειιιειιοτ

πι ιειεειπτ παμε εοπεεπιιεπι εεπι ιειεετι ει ει πι

πει·ιιειε εειετο (μαι πιιε Ρετεοπε πι ειιΡτεπιειιε ιεειιε

ιποπειε ιεππεπειε οπεππιιι απο: Ρπιιιιεε οοιιεπιιιιπε

εοιπππιε ιεππε πιεειιι. ει επιεπι εοπειιιεε εοιπππιε ιππε

ποπ ιιιετπιι Ρπιιιιοε ειιΡετ ΡοΡπιππι πιειιιπ πι εεειεειε

π εεπειι ιεπτεπιιι επι πι εεειεειε εεπειε ιπετιε πε εε

ειτο πει εοειεειε εεπειι πι. ει ει εοπεπιεε ποιπετιπι

πιπε επππΡιετε πιππιειεπι (με Ρετ εοπεπιειπιπ ιε

ππεπεειπ ετπιπειε πει πει πιετιι ιιπ ππιπιειε εοπιτε

τιπε ποπ ετο. εεπ-Ρετ ιιππειπ ίιπεπι επιππειιο ιΡεοε

εοπεπιεε εαπ εσω- ει επιιπΡιετε. (μοπ ει εοπεπιεε

ιεππε ποπ ιιιετιπι ει πππε ιιοιπο ιεππεπειε πε πιειεππε

Ρτεπιειε πιππιειε επιε τειιοπειιιιιιετ ιτε ιιοιπετιι

ει ιππε εοπιτετιπε ποπ ετο. εεπ επιπ ιιοπε ιιπε επ

ιππειιο εεπι πιππιειεπι π-ιεετε ει ε(ιππΡιετε. ει επιειπ

εοπεπιεε επι πππε ειιπε ιιοπιο ιεππεπειε ιεεετιπι πιπ

(πειεπι πε πιο (μι ιπ εε ιποπειε οπεππετιι. ει ιπ

ειι(μο ιειπΡοτε εοπεππ ιιιι πει επεπι ειιετι ιιοπιιπι

ιεππεπει (μι πιιιπιειειπ ιιιεπι ιεεετιπι επεττε .πιπε

εΡΡετπετιι πει εεειιιιπε πιειπε ιπετιι. εππι Ρετεοπε

ει
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ιποο οτ τοιπἱ!ἱο πιω. σπιτι τιιι·τἱ!ιιιο οτ πσιππιπο ιποἱο ο οτ Βπἱ!!ἱο!ιππο πο πσ!το οτ σιὅ!οτἱπο πο .Βπἱπσπο !οππο

οτ οπιπ Ροσππἱο ιποο οι!ἱππο!ιο οπιπ ποτιπο επ ἱἱποιπ

ἱ!!ἱπο τιποτα: τισπο τἱπο. ιπσποτιππ ποτο ἱοπιιοποοιπ

τἱτιποιπ τοποἱισ. οτ πο οσ ιποππ!σ ἱπ οπο οσποπ!οο

ἱοπποιιοἱππι πο οσπιππἱ οτ πο Ρ!οσἱτὶο οοπι οτοτποτἱπτ

ποπ οοπι οΡοτποιπ. οἱ οπτοπι πο οοποιπ ιπσποτο πο

ποτἱσο !ιοτιποι·σ ιιπσο οσοπσοοοιπ οσο το!οσο. οσο οἱο

σ!ιττιιποοτισ πποπ οιπΡ!ἱπο Ρτσ ποποτἱἱο ποπ οιιΡοπποπ

τπτ. οτ οἱ !ισιπἱποο το ἴστἱο οι: οοποιπ ιπσποτο ποποτἱσο

ἱοπποπι ππιιοτἱπτ ποσο οοἱοιπ οοοο το!οσο οποιο οἱσἱπο

Ρστοτσ οσποπ!ἱἱιπο το σοιπππἱ πἱσοπι. !ιοσ σπιπἱο οπἱιπ

'Ρ!οτισ οτ σἱιοοτπο!ισ τισπο ίἱπο οἱπο τιιοππο οτ ιπο!σ

ἱπεοπἱσ.

(τοι)

Ισιιιιιοιιοἰο ρσριιτιω θαιιιιιίττσο ιτσιιιέπτο φοτο

οτ αιι.ιι·ίττιιπι ροττίσοτιιι·, ρω οσι·ιιιιι τοιιοιιιτσ ατοπιίπατιι.

· Πδθ

στι. Α. πι. ο. τ.

ς π. κ.)

ΡσΡπ!πο ἱοπποποἱο ποπ τσ!!οτ οοπιΡἱ8!οιπ ίἱ!ἱἱο οιπο!

Ϊι·οπἱ οτ τἱ!ἱἱο !ιοπτἱοἱ οτ Βτἱιπο!πσ οτ σΡἱισπἱ πο! ίἱ!ἱἱο

οστπιπ. οτ ποπ οτἱτ ἱπ σσποἱ!ἱσ ποιιπο ἱπ τοοτσ πτ Ροτ

ποπτ ιιπσπ ἱΙιἱ !ιοτιοπτ οτ τοποπτ. οτ οἱ ο!ἱτΙπἱο !ισσ

τ[πσπ !ιο!ιοπτ ἱπ σοπιΡἱἔ!ο σπιτι ἱποτἱτἱο οἱο τσ!!οτἱτ

οσιπππο ἱοππο οπἱπποΙιἱτ οσο. οτ οἱ ο!ἱ‹Ιπἱο !ισπισ οἱο

τσ!!οτἱτ ἱιιοτἱτἱοπι πποπι ἱΡοἱ ἱποτο τοποπτ ο τποστο

ποτιπο οπ Βτοπἱε!οπι οτ ο ἔτοπἱΒ!ο ποτΙπο οπ ποτπο

τἱοιπ ἱπἱτο ἱοτοο σσἱιοτοπτἱοο ποτίπο ἱπ πιοτο οπἱπποἱιἱτ

οσο οσπιππο ἱοππο. οιιοοΡτσ πο:: σποτ! οσιπππἱ πσπο

ποτππτ πο! ποππἱποτππτ. οτ σστππιιο ἱοππο οοτποἱιἱτ

οσο Ροτοσποο οτ τοο οστπιπ ἱπ οπο Ρστοοτοτο. !ιοο

σιππἱο οοιπππο ἱοππο σἱιοοτποἱιἱτ πἱοἱ πποπτπιπ τοτποπ

οοτἱτ Ροτ Ροτοτιο!οπι ιποἱοτἱο Ροττἱο ἱ!!σι·πιπ οοπἱστπιπ

τιπἱ οπΡτοοοτἱΡτἱ οππτ. τοοτοο. !ιο!!οιππτπο. Βοπππ!πιο τπτ

πιο. το!οπππο πο Ροἱοοπσ. !ισπποοοο!!πο οπποσοτπο. οποο!

ππο !ιοοτιπο. ο!!ιοττπο το Ρο!οισ!σ. ο!ο!ιοι·ἱπο ποττ·οοπο.

επἱ!!ἱο!τππο πο Μοτο. ιποι·σ!ιἱσ ἱπποιι. ποοοο!!πο ιποπἱσπο.

σττσ οοπο!!ο. τὶπιἱοππο. σΒ!οτἱπο πο Βιιἱπσπο.. οτπο!ππο

ΙιοττἱΒο!ππο. ἱσποτοο πο ιποτ!σ. ἱιο!πἱισππο ποποιισπσσ.

!ισπποπἱ!!οππο πο οο!ποτστο. Βπἱ!!ἱο!ιππο οσοτοο!ο. ποἱ-.

τοοο!πο οοοποοο. τσΒοτἱπο πο Ρο!οιο!.

( Μπι ) τ

Βοστοτιιιιι σοποατιιπι σουιπιιιιιτο ίσιωσε, οπο, πιτ μοι·

βσίοπεταιιι οὅσΖοοἰαπι τιοατι.Ζαιιτσιιτττ, ιιιίττο Μπιτ αιι

ιιιιιιτοο αοοιζ8παπτιιτ, οστυοιιείτ τι ιιισδτοτττο πισιιστατιωι

απο σπιτι ρτουοπτιίτιιιο πιω οτ σατιται·ττ ποιο τα! ττσσοιιι

αππο.9.

πιο , ιποποο ·ἱοπποι·ἱσ

στι. Α. [στ. ε.

μι. π.)

!π οοο!οοἱο πιοιιοτἱ !οπι·οιιτἱἱ ἱπ Ρ!οπο Ροτ!οιποιιτσ.

ποτππτ οτ ο!πτπιοποτππτ πτ σιππἱ οποσ ιτπσ ιπσποτο

ἱοπποποἱο τοοτο ἰποτἱτ ἱιοτιοοτ οιι σο οσο!οοἱο οοποτἱ !οπ

τοπτἱἱ οπ Ϊοοἱοππο σΡοτο ἱΡοἱπο οοο!οοἱο ιπἱ!!ο οσ!πσο

ποποσ σΡοτο ἱΡοἱπο οσσ!οοἱο τποιἱπτ οσπιΡ!οτο. ἱτοτπ'!οπ

ποποτππτ πτ οοπτοτἱπο οτ τπτιπο ΡσοττΙποιπ οιΡοπἱστπο

τἱιοτἱτ οἱι οσ οίπσπ οοτ ἱΡοο οοπτοτἱπο οτ τπ!ιπο !οπποτπο

οτι ο!ἱἱο οσποπ!ἱτιπο οοο!οοἱο οοποτἱ !οπτοπτἱἰ οτ οτο!πο

ΡἱοοσΡσ. ο!ι οο το ἱπ οπτοο οἱτ οοο!οοἱο οοποτἱ !οπ

τοπτἱἱ ποτΙπο οπ ποοοιπ οππσο οπ τοοἱοππο σΡοτο

οἱποποιπ οοο!οοἱο οοποτἱ !οπτοπτἱἱ. !ιοπο !οπποπι-=το

οοτππτ Ρτσ !ισπστο οι οτ ιποττἱο οοο!οοἱο οτ τστἱπο

οσιπππἱο ἱοππο και.. ιποποο ἱοπποτἱἱ. ἱππἱσἱσπο οοοπππο.

Εφ οο!ποτἱπο πστοτἱπο Ροτ ΡτοοοΡτπιπ οπΡτοπἱοτστπιπ

οσποιι!πιπ οοτἱΡοἱ.

τι Εφ ιὅπἱΠἱο!ιππο το πσ!το οπ!ιοοι·ἱΡοἱ.

Ειὅσ -σ8!οτἱπο πο ιὅπἱπσπο οπτιοοτἱΡοἱ.

( ι.ιτιιι ›

δαστιιιιιοιιτιιιιι ο Ραριοιιοττιιι.τ ρτασοτιτιωι

πο οοι·υαιιττα μισο σπιτι ταιιιιοιιοιόιιο πιστα (ι).

Πω

πιο. Α. [στ. θ.

( ιι. π.)

Μι τοο πἱο ἱπ οπτοο ποσπο οπ οππσο ποοοιπ. πσο

ΡοΡἱοποοο οο!ποἱιἱιππο Ροτοσποο ἱοπποποἱπιπ οτ σστππι

σ· πἱοττἱοτπ οτιιπο τοο οστπιπ ἱπ τστσ πσοττο πἱοττἱοτπ

ποσο! !ιο!.ιοιππο οπτ ἱπ οπτοο οτιπἱοἱοτἱπιπο. οτ οἱ ·ο!ἱ

ιιπἱο ποοττἱ πἱοττἱοτπο οσο σἱΤοπποτἱτ πι το!ιπο οτ πο

Ιιιιοτἱτ πππο οιποπποτἱ Ρσοοἱτ τοοἱοπιπο οἱ ἱππο πι

οτἱτἱοπι ἱπττο οποπτοεἱπτο πἱοο Ρσοττιποπι τοιιπἱοἱτππι

ἱἱιοι·ἱτ ο οσποἱ!ἰσ σσποπ!πιπ ἱοππο σπιτι !ἱττοτἱο σπιτι

οἱιὅἱ!!σ ἱοππο οἱιΒἱ!!οτἱο το οοΡἱτο!ἱ τοπτπιπ. πἱοἱ τοπιιοπ

οοτἱτ ἱποτσ ἱιπΡοπἱιποπτσ πο! Ροτ Ροτο!ιο!οιπ σσποπ!ιππ

ἱοππο πο! ἱ!!ἱπο οπἱ ἱπἱπτἱο τοσοι τἱιοτἱτ. οτ ἱτπΡοπἱ

ιποπτσ ττοποοστο πέτο ο!ἱσο οοπιιοπτοο τιιιιοπτοι.ππτο

πἱοο πτ οπΡοτἱπο πἱοτπιπ οοτ. τιποπ οἱ ποπ !ιοἱιποτἱτ

πιο!οτοστστ πππο οιποπποτο Ρσοοἱτ τοοἱοπιπο ἱππο ιππ

πἱοτοπι οιιΡο!!οππσ οππι οιιττο πσοττπιπ πἱοττἱοτπιπ. οτ

ποπ τοοπΡοτοππσ οπιπ οτιοςπο Ροι·οτιο!ο. οσποπ!πιπ

ἱοππο πο! ἱ!!ἱπο οπἱ ἱπἱπτἱο ἱἱιοτἱτ τοσοι. οτ οἱ !ισιπἱ

οἱπἱπιπ τοοτππι Ιἱιοτἱτ οιποπποἱιἱτπτ !ἱ!ιτοο οοΡτοιπ οτ

πἱτπἱπἱοπι τιτππο ιποποτο. οτ οἱ ιιτοτοτ !ισιπἱοἱπἱπιπ

Ροτοσιιοπι σΠοπποτἱτ οιποππιπιἱτπτ οοσππππιπ ποπιπ

τοττο. οτ οἱ ο!ἱτιπἱο σίΐοπποτἱτ ἱοιπιοποοιπ ἱπ Ροτοσπο

πο! Λἱπ Ροοππἱο. ἱπἱἄ·ο τοο οσ!ιοτοπτἱοο οι: !ιο!ιἱτοπτἱἱιπο

ἱπττο ἱοτοο οσ!ιοτοπτἱοο ο οοοτο!!οτσ πομπο οπ Ρο!στπιπ

οτ ο Ρο!στσ ποτιπο το οοτσιιἱπιπ οτ ο οοτσιιἱσ ποτιπο

οπ ιποπτοπι ο!τπιπ οτ ο ιπσπτο ο!τσ ποτιπο οπ οτοιο

ιιπιπ οτ ο οτοιοπσ ποτιπο οι! οοτιοππιπ οτ ο οοτιοπο

ποσπο πἱΒοτἱοιπ οτ ο πἱιὅοι·ἱο ποσπο οοοττιιπι πσππιπ

οτ ο οοοττσ ποπσ ποσπο οπ οο!οιπ οτ ο οο!ο ποτιπο

οπ τοποτοτπιπ οτ οπ Βοιπππππιπ οτ οοοοΒἱπιπ οτ οπ

(τ) (Σ!ιιιττο ποσο, τοπστοτἱσ πισἱ πο!ιοι·οτ Ροοἱο: Ρτἱπιο οπἱιπ Ροκ οπ

οπιισο ποοοιπ ππι·οτιιτο τσιπ !οιιποποἱ!ιπο ἱπἱτιι Τοπ Ρτἱιιιο πἱο ιποποἱο

οσποπ!οο Βιιἱ!!ἱο!ιιπιο πο !ισιιι!ιο!!σοττιιιἱ!!ἱο!ιπποιιἱΡοτ ωωιιτοιιοσ.
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οποτο!!οτιιππ πιο οποτ!τοπιπτο «Με οπιιιοπττοπο πο!ιιοπτ ο ποπτιπιπο :πιο ο!ιεπιιο ρτιι·οτιο!ιι οοιιοιι!ιιππ οποιο πο!

πιοετοιιοπιι τοφιιιι!τιιο Μπιτ ο τοοπεἱ!ἱο οοπτιι!τιπι ιοπιιο

σπιτι Ιἱττοπἱο οοπιιιιιιι οἱοὶ!!ο ιιιιιιιο πιοι!!ιιτ!ο οττἱιιπιιτιἱ

ιτιιιιι τοπιιοπεοε τοοὶοπιιὶο Βιιοτπιιι;ι πιο· οοπιππο ισοτο

τ!πιτι ποστ! ·οοιιοιιτοιι ότι σοπιιιιπιἱ ιιτιἱιιεφιο: οἱιιἱτοτἱο

ἱιιιιἱτιιιιΓεοοτιπιοοτπιιτἱ τιιοπιιτ- οτ ποπ τοοἱοιτιιιτ που

ροσοπι ιιοοπο--οιιοτιισιπ ι·οοιεστοπι :κοπο τιιοΒιιιιιιι πἱτι!

Ροι· Ροι·ο!ιο!οππι οοποπ!πιπ πτππἱποτππο οἱπἱτοτἱο πο! ἱ!!ἱιιο

οπἱ ἱπἱπτἱο ποοτο ίἱποπἱτ. οτ οἱ ποο ΡοΡἱοποοο οοτππἱ

οἱοι·ἱιππο ο!ἱπππἱπ πο οο!οποο ἱπ ιποοπππ ·ποοπο ἱπ

οο!ιοι·πἱο. οτ ο ιποπτοΒο!ἱ ἱπ ἱποοπππ οἱτ πο ΡοΡἱο. οτ

τι ἱοιιπιιιιοττο οοοιιὶοἱοπἱιιτ ο!ἱοιιἱ‹! ο ρο!οτο πεφτει σα!

πού οτ ο ποιοι Με απ ρποοἰρἱοιιιιτο οτ οἱοπτἱ Μπιτ

οτΙπο !ιπ!!ιοπ·ο ποτΙπο οπ Βοπ·τιοΒπιπιπ ἱπ πωπω;; οἱτ πο

ἱοπποποἱἱιπο. οτ οἱ ἱπἔι·ο ἱοτππ ιποπἱπππ ο εοπἱ οτ ο

Ρο!οτο ἱπ ἱποοπιπ ποτππο οο!οππο ἱπτποτ ἱπ οο!ιοι·πἱο οτ

οπι·ι·ἱτ ποιππο οπ πποπτοτοἱιο!ἱ οτ οι πποπτοτοΒο!ἱ ποτππο

οπ Βοι·οοΒιιοππι οτ ο Βοπ·Βοοπο ποτππο οπ ΡποοἱΡἱοππππ

ο!ἱτΙπο πποπο οοππἱοἱοππἱππιἱιο ' οτ' ἱοπποπιοοο οππο!ἱτοπ

πο!ποπ·ἱπτ οοοο πο!ιἱοοππι πι πἱοΡοππἱο !ιο!ιοοπτ πιο

πτοτειτοπι πο Μο φοιτ πιο οτα -τοππιἱπιοιι ιιοττπἱοἰο

ι·ἱπππο οτ τι τοιυποποποο8 Βι·οοοι·ιπτ οοοιιοπιοπττοπο

τοοτιι !ιο!ιοπτ ιοπποποιτιιιο πιο οποιο οπίτιπιιΜπιπο ἱο

πιιιοπιιιοο πιο εοοποπιιπι ποστ! οοπτιι!πιτιιο ιιττἱοιηιιο

οἱιιἱτοτἱε το οοποοι·ποτιιο τποπττ το: οιιιπἱο πιο επρο

ι·ἱι.ιε οττἱρτο επιιτ οττοιιτ!ιιιιι ποιοι .Βετο εἱπο ίποιιπο οτ

ιπιο!ο ἱιιποπἱο ιοιπ‹ιοιιττιΔ πο ἱιιοτἱτἱο οτ πο ιιἱπἀἱοτιι. το

τοπιιοπ πο ἱιιετἱτἱιι οτ πι: ιιἱππὶοτο ἱο !οιιπι.ι οοιιοιι!ιιπι

πο οοπιιιιιἱ οτοοἱτιιιιο οτ οι πιτ-πο πιο - ποοοιιιι τοπικ

οοιιιιιιτ οπο πο οοιπππἱ τιιοἱοιιτι ἱιιοτἱτἱοππ οτ ιιιἱππἱοτοιιι

εἱοιιτοιιροπἱιιε πωπω σο. οτ το» πι πιο!οτιι. τοπιο ιπιἱ!!οεἱππιο οοπτοπιιιο φτιιιιπι·πιποοϋπο πασοκ

πιοπτἱἱ ἱιιπἱοἱοιιο -οοοπτιπστ οι οοτιοπΜιι=οιιἱ!!ἱο!τπιἱ του

πιο οτ Βιιἱοοοι·τι!ἱ οτ οτιοπτἱ τοσο οτ Βπὶ!!ὶο!ιιιιἱ πο!

!ἰοιιοο!!ἱ.

ς των ; ·
Ο

'σ

. δασπαπποπταππ τι Ιαπιιιοπε26ιιιπ ρπασσιτι1τιτπι

το τοπνοππο μια στοπ .Ραρίσπ.πΕ&ω ίπποι.

ΙΜΟ , πιοποο ιποπτἱο

Η

' ω. Α. πω. τι. μ.

( π. πι. )

Μπιτ οτι! οποιο τοσο τιιοπἱτ. οτ οι !ιοιπἱοἱᾶἱπιπι Βιοτππο

τιιοι·Ξτ οιιιοπὸειτιἱτιιπ !τ!ιιτιιο εορτοττι οι πἱιπἱἀἱ.ο τοπικα

ποσοστο οτ τι ρωταν τιοπιἱτιἱπἱιιιπ ροι·οοποπι οτΤοπποπττ

οπιτιοπιι!τι!πτιιτ 8οοππάιιιτι ποιοι τοπιο. οτ ο ιι!ἱοιιὶο στ;

τοπιπτττττ Ρορἱοπιοοιιι; πι Ροποοπο πο! ὶπι ροοιιπἱιι ἐπι

τπι πιο οο!ιοποτιτοε «πιο τιοΜτοπττ!ιπτι πιο Μοτο πο·

!ιοτοπιττοε; ο οιιοτο!!οτο οποιο π! ρο!οτπιπι οτ ο ρο!οτο

ιιτηττο οπ--οοπτοπίππι οτ ο οοπιιοκἰο οποιοι οι! πιοπτο

πιτι!τιιπι οτ ο πιοπτοο!το πεοπο οτ! ετοιοπιππι οτ τι ετσι

ττττ10 οποιο στά οοι·πιππιπ.οτ ο ειιπποπο πο” τα! το

@το οτ ο ιιἱΒοπἱο ποοιιο οι! οοατι·ιιιιι ποτιπιιι οτ τι

οτιοτπο ποιιο οποιο: απ τιο!!ειππι οτ τι ειι!!ιι @οπο οι!

τοιιοπ·οτιιππι οτ πτιππιππιππιπ οτ οι! σοτοπιππιι οτ οι! πιο·

οτο!!ιττοπο ιιιίτιι οιιοπιιοτπἱιιτο πιο οπιοπποπο ιιο!ποπτ

Ζ» ποττοιιιιιπ ποοιιἱεἱτιιπιι τιιοπίτ ιι.οοππ!ιο ο0τ1οπ!ττπι Ριηιἱιι

τοπια !ιττοπτ τοπιππιΜιτει!!ο οποίο οἱοἰΠοτἱιι Βοιωτι

ττιιιτι φορτοποοτι τοοἱοπιιτ!σ Βιιιιπι·ιιπτι πιο· οοπιππο πο

τιιπιπιιτττ στα! 00ιιστι.τοο ότι οοιπιιιιιἱ ιιτι·ὶποοιιο οἱπἱτοτἱιι

ἱιιτἰιιττπ το τ:0ιιοοι·ποττ τυο-ιο. οτ ποπ τοο!οιιιιιιε ἱππο

οποιο παρε οιιοτποπι ποοποτιιππ ποοιιο τι·οοιιοπι ιιἱιιἱ

πιο· ροπιι!ιο!τιππ ιιτπιιιιοιιο οὶπἰτοτἰο πο! ἱ!!ἱπι-ι το ἱπὶιιι·ἱο -

τοοτει @οπο .οτ οἱ ρορὶοιιοοιι ιιοφιἱοἱοιιἱπτ ο!ἱφιἱπ ο

«Μοτο οι Μεσοι ιιοπιιο πιο εοΙιοτιιἱο οτ ο πιοπιτοτοἱιο!ἰ

ἱπι τιιοοιιπιτι οἰτ πο ροΡἰο. οτ οἱ ποπ ἱοπποποοο ιιοπιιἱεἱο

ήπιο ο!ἱπιιἰπ τι τιο!οτο πεφτει οι! οπο οτ ο (πιο

ττττιτιο τπτ τιτοοἱρἱιιππιιι οτ εἰοιιτἱ οιιιπἱτ απο !;ιιι!!ιοπο

τετοιο οι! οτιπ!ιοοποπο το. επτοπιιι οἱτ πο5τιιιιιιι. οτ οἱ

ιτοτ.ττω πιοπιιιιπ ο ποιοι οτ ο ρο!οτο οι Μοτο πο

οιιο- :πιο ο0!οιπο ἱιιτπιιτ οο!ιοποιοπιι οτ οπιπτ οποιοι

-. πιά πιτιπτοιιιτο!ιοΕ·- οτ ο πιοιιτοτο!›ο!ὶ πιιοπο τι ποπ

τιιιοτιιιιιι - οτ τι οιιι·!ιοτπιιο τοποσ οτ!. οποοἱοἱιιπιιιιπι ο!ἱππο

ποοπτι- ιιοοιιἱοἱοι·ἰπτιιιο οτ ρορἱοπιοοο οφιιι!ἱτοπ πο!ποι·ἱι·ιτ

οε5ο-.ιιο!ιἱοοιιππιἱο ἀἱιιροιιπἱτι !ιοΒοοπτ πποπἱοτοτοιπ .πο

τω: φοιτ! ἱπιἴπο ἱοτππ τοιπιιἱπο5 ιιοππἱεἱοπἱπιιιιιπ. οτ τι

τ.οπποποποοο π·ο8οπ·ἱπτ οοοι·οπιοπτο οπο πω. !ιο!ιοπτ

ΡοΡἱοποπιπο πο Ροοο οπἱπποΒἱπππο ΡοΡἱοποοο ἱππο οο

οππππππ ιπποπ οοποπ.!οτπο πτπἱποτΙπο οἱπἱτοτἱο οο οοπ

οοπποτπο Ϊποτἱτ. !ιοο οποτ1!ο οπο οπΡοι·ἱπο οοι·ἱΡτο

οππιτ οττοπποπι !ιοπο Βπο οἱπο τποππο οτ .ππο!ο ποιο

πιο. οποορττι στο ἱιιοτἱτὶο οτ πο πἱπιπὶοτο πιο τοπποπ

φοιτ! ότι ἱιιοτἱτἰιι. οι ιιἱιιὰἱοτο οι !οππο οοιιοιι!πιιι ότι

οοππππἱ οτοἱιἱπιπο. οτ οἱ ἱπτἱ·ο !ιοο ποοοιπ οπποη οι·ο

οοποπ! πο οοιπππἱ Ϊοοἱοππι ἱποτἱτἱοππ οτ πἱππἱοτοππ οἱοπτ

οπΡοπἱιιο οοπἱΡτπππι οοτ. οτ !ιοο ἱπ πποο οοποπ!οτπ. οππο

Απ !ιτιο πἱο ἱπ οπτοο τοπιο οπ οπποο ποοοππ. ποο εἰ ππιἱ!!οοἱιπο οοπτοοἱιπο πποποοΒοοἱππο πποποο πποποἱἱ. ὶπι

ἱοπποποοο οο!πο!ιἱπππο Ροποοποο ΡοΡἰοποἱπππ οτ οοι·πππ

πἱοτιἱοτπο οτοιιο πιο οοτιιπο οι τοτο ιιοοτι·ο πἱοτπἱοτιι

ποστ! !το!ιοιπιτο οτ _ἰτι ιιιιτοο οοππἰοἱοτἱπιιπο. οτ οἱ ο!ἱ

απο ποιετι·π τΙΞοτπἱοτιιο οσο οίτοπποιπτ οι ι·ο!ιπο οι το

Βιιοπἱτ ιιππο οιπιοιιποι·ο Ροοοἱτ ἴοοἱοπιιπο ἱπιπο ἱιιοτἱτἱοπιι

ππιιοπποθἱπτο πἱοο Ροοτιπποπι ἱἱιοπἱτ τοτππἱοἱτπππι

ο οοποἱ!ἱο οοποπ!πππ ΡοΡἱο οπππ !ἱττοι·ἱο οοππππἱ οἱἔἱ!!ο

ΡοΡἱο οἱοἱ!!οτἱο πο οοΡἱτο!ἱ· τοπτππι πἱοἱ ποπποποοι·ἱτ

ἱποτο ἱιπΡοπἱππιοπτο πο! Ροι·' Ροι·ο!ιο!οππ οοποπ!πππ ΡοΡἱο

πο! ἱ!!ἱπο οπἰ ἱπἱππἱο ποοτο τἱιιοπἱτ. οτ ἱππΡοπἱιπιοπτο τι·οπ

οοοτο οπο ο!ἱοο οοπποπτοο τΙιιοπτο€ἱπτο πἱοο πτ οπ

Ροτἱπο πἱοτιιππ οοτ. τπποπ οἱ ποπ !ιο!ιποπ·ἱτ ππο!οποοτοπ

πιιπο τω” ροοοὶτ τιιοἱοπιιιιι 5ι:ιπο πιππιοτοπι οπ

ρο!!οπιπο «που οιιττο ιιοοτι·ιιιπι πἱοττἱοτιιιπ οτ ποπ που·

πἱοτἱοπο οοοπππο.

( τον )

ΜΑποποποο, 08ο, .ώιοο!πιιιο, Ηοπιπ·ίοιω οτ οπο, Βο

πιπασίί !!!ατοοποπττ/!ί2, απο ίαιωαπϋιισ σοιιοαΙἰὐω

τιποτα τιιοτσιτ πιο π·οοαροι·απια'ο Ρϊκοιιιττϋ οουτττπω.

ΙΜΟ, ιποποο ἱππἱο

φ”.

Β.: πιοτοπττιμπο ποοίί ταΙιιι!ιπίπ ?'αιιι·ιποπ.ή.ο. θα!. Α.βι!.8.ν.

( Β. )

Λιιπισ ππιἱ!!οοἱιπο οοπτοετιπο τιιιιιᾶι·οοοεἱιπιοι του οετ

ωττο-οιι ἱπτοπ Ιϊττττο!ποποο Μπιτ: ΒοπἱΒιιἱἱ οοϋιοττ

' τ!!
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ιτιετιιι·ετιιιτιι ετ ιιΒοτιεττι ετ τιιιεειτιιιιττι ετ ιιει:ιτιειιττι ετ τι τΡιετιιοτ. τιε ιτιιιιιιτιο ιει·τι Ριετιτιεεειιι τιετιειτιοε ιτι

οττοιιεττι ει: ΡοΡιιιιιττι ιετιιιετιεειτι. τιιιοτι τιιιιτειιιο Ματι

ιι·ετιιιε :ιτι Ρτεεετιε τιειιετ εεεε ιιι εττετειτιι απο ιτιιιιιετι

ειιιιπε ειιττι εετιτυτιι ττιιιιτιιιιιε ετ απο ιτιιιιε Ρετιιτιιιιιε

ειιιε -εττοτιειιειιιιιε τιτιιιοιετιειιιιιε 'ετ τιιιιιτιττετιεπειιιιιε ται

ετιΡιιτετιτιιιιτι ειωττειιιεω ετ εοτιιιτειτοττι ειιιε ιιιιιειιττι

τ1ιιε Ρεττιτιετιτ ετι εοιτιιττιτιιτπι ειιιτι ΡτοΡτιετετε εοιτιιτιε

ει: `ετττιετιειτιοιιιι ιιιειιιτι ετ τπιιοτι-Ρετ·τιτιετ τιε Βοιωτια

:ιτι εοττιιττιττιιιι Με ττιοτιο ετ τιε Ρτετιιετιε τειιιιε τιει:ετ

εεεε τιιετιιεττιε ι-αεττιειοπε) ιοτιιιετιειιιιιι ετ τιιετιιεττιε

τιιετ·ειιιοπιιιττι. τω τιιιιιετι ιιι. τιε ιιιτι ττιετιιεττιτει τιιετ

ειιιοτιιιτιι τ1εω:· ιοιιεττιτιεε ιιτιτειιτι τετιετε ττιετιιετιιιεττι

Ρετ ·τεεΔω εκ Ρειττε εοτιιιτι ττιεττειιιοτιιιττι: ετ πιει·

ειιιοτιεε πιοτι τιειιειιτ ειιιιεττε ιτιττι τιιετεττι ιτιετιιετετεττι

ιιιιιτιειιειιιιιε. ετ ειτπιιιε ειε τιιιιεττετ τιειιετιτ- εεε ετιιιι

ιιιιτε :ιτι τεειιΡεττιιιτιιιιιι. ετ ιτιιιιιετιεεε ειττιιιιτει· ω 6

τιιιιτειιιοτιεε. ετ τιε Ρτετιιετιε τει›ιιε°τιτιπιτιειιειιτ ιιιεετε

ττιιιτειιιοτιεε Ρεεειιι τιετιιιε ττεΒιιετιι ιιετΙιιε Βιιεττετιι

τεετεττιιιι ειττιι οιιετττι εοιιιιτε ιιιετιτιιιιιι ει; ιιιιιε ειπε

ειπε ιιεειιτιε τιιτιιοτ·ιε Ρεττιε ιειιιιετιειιιιιι εοτιειιιιιιιι τιε

εοτιιιιπιι ττιιι ειιιιτ ιιει τπιιι ιιιετιπιτ. ετ ιετιιιετιεεε ειττιι

ιιτετ τιτι ττιετειιιοτιεε ειτιε ιιεειιτιτι πιιετειιιοτιιιττι ετ

ίιιιοτιπτιι ειιιε. τιε ειπετειτο τιιετιε ει εοτιεττιτικει·ιττιιπε

ιιοττιιτιεε εοπτιιτετιιε ετ πιιει·ειιιε ιιετιιτε πιοιιιεειιττι- πιοιι

τετιετιτιιιιτ ιιιττιτιιετιτο. ετ Με τπιιοτι ειιΡετιιιε εετι

Ρτιιτιι εετ εετ 6τωεωω Ρετ εεετειι1ιετιτυττι τι τιιετειιιο

τιιιιιιε ετ ε ιτιιιιιετιειιιιιε. Ρτετετεει ι·εεοι·τιειτιοτιετιι ει·

ειττιιιε τπιιοτι ειιιε ετιεττιτιιετιτο τιιπτιιττιιιιιιε τιιτιτειιιστιιιιιιε

ΡτοΡτιετετετιι εοττιιτιε ιτι Ρειεε ετ ιτι εοτιεοττιιτι φαει

ιιιιιιετ τιιι ειτιιιετιειτιο ιιεττιιε επι ·ιιπιτιτ ετ τι ιιι€ο ιιετιιιε

επι πειτε ειτεε το τιε ι.ιιιιετιτι ειειιτ ειι ετιιιε εετι τιιττι ε
Ρ Ρ Ρ

εετ ετ τιε ΡτοΡτιεττιτε επιιιοεει ειτε εετ τιιι ιιτττιετιιιτιο

ιιετι·ιιε τιτι ίιτι:ιτ ετ τι ιιι.5ο ιιεττιιε :ιτι πι:ιτιι·ε. πιιετιιεττι

τειπι ιτισ.ιτειιιοτιιιιιιε τιιτιιιττιτιιιιε ετ ειιιτιττι τπιετιιεττιτεττι

Ρετ ιοιιτιτιπιετιι ιιτιτειιτιιιι. ιιεε τεεοττιτιτιο εετ ειττε ετι

ετε.ττιετιτο.

ττετνι) .. ··

Πεετεταππ επο ρταεεετιίιέτισ· 2α.π:α ε.τί8επτία τι τε

Μωττω ροπτἰετἱὐτιε εοπιτπαπιἰε, τ·ιώιτπι εεἱΖἱεε£ ετ εαπ

ΜΜΜ.

1440 .

@τι ε. τω. ε. τι.

τ τι. τι.)

. ιιοε τιιοτιο εεειΡιτιιι· Ρεεειτιπτει τιε εετιττιι·ιο ετ τιε

τιιιιο. Ρετ ιιπιιιττιτΡιετιιτΡιε εεεειττι ιιτιτιιιστιειι τιε ειειιιτι

τιετιιιτιοε ιιτιιτιετοε τΙιπιτ110τ Ρετ εεπιτετιιιτιι. ιιεττιιιτιειι

ειιετεπιτιτιε ετ τιτιτιοειιιε ειιιιιιιτετ τιε1ιτιτ·ιοε τΡιετιιοτ Ρετ

εετιτεπιετιιιττι. ΡιΡετιε ιιττιειιι. ιιιτιιει. ετιεετιει. ειτιεττιι.

Ζιττιτειιι·ι ιεειιε ειττιιιιτετ τιετιετιοε τΡ1τιτιιοτ Ρετ αιτι

τετιιιιτι. ειιιιπιιτιιε τιειιειτιοε τΡιετιιοτ Ρτο πιιιιιειτιο. ττιπιιι

τιετιτιτιοε ττιΒιιιτε. τιε εεεετι ιιιιττε τιετιει·ιοε τΡιετιιοτ.

ει τιιιτετιι τιε τετιιε εεειΡιτιιι·' τοπ εεειΡιτιιτ τιε πιει·

τδιπιτει. τιε ετιεεο ιιιιττε τιετιιιτιοε τΡιετιιοτ. τιε εειπιττιτιο

εοτειιι τιετιετιοε τΡιετιιοτ τιε οτιιτιιισιιε τιιετειιιιιε τπιιε

Ριετιτιτιιτ :ιτι εετιτετιετιιιττι τιετιιιτιοε τπιιετιιοτ εκεεΡτο

τιε τιιιπτιιιτιε ετ τιε ειιτιιιτιο τιε τΡιιιιιιε τιιιτιτιιτ Ρετ αιτι

τετιιιττι τιετιετιι τΡιετιιοτ τιε εειιττιτιειτιο τόειιε τιετιετ·ιιιττι

ιιιιιιιτι ει: ττιετιιιιιτι τιε τοετι ειιιιιιιτετ Με τιιιιτιιτ. ·

'ι .
.τ

τ τιτνιτ )

ΟοσιεαΙεε Ζαπιτετιεεε ττιὐιτΖτιε ςιωττωτάεεΖπι έτι δαπαιιο

εεε!εείαε .τατωτί Νεα›ωτ δαράίε Μοπτέε τἰοτιτιπτ Ρτο

αετἰΜεαπτιια εεεΖεεία. `

.|τ τη .Μ ·

ΠΠ , τιιετιεε ιιιτιιιετιο

αιω.ρι.ε.υ. _ Δ.(τω.)

- τ ο

ιιι ετιτιοτιιεε εεπιετι ιτιιιτετιτιι. εοττειιιεε ειπιεεεττιι1ε.

Βιιιιιιειττιιιε τιιτιιιιετιιιεειιιιε ετ οιιεττιιε τιιττιε. τιτι ιιοτιο

τετιτι τιει τιετιετιιτιτ εεειεειε ετιιιετι τιιεοιτιι ετιΡιτιε ττιοτιτιε

εκ Ρεττε εοττιιιιιιε ιιιτιιιε τιιιιιιιτιε τιε τετττι τΙιιιιτιιοι·τιε

ειτιι ιτι ετιτ2τιτιο Ρτο ετιιιιεετιτιτι ιιιι εεειεειε Ρετ τιιιε

ειιττι ετ ΡτεΡοειτιιττι ειιιετιετιι ετιπιετι τιιεοιτιι εεειεειε

ετιετιιτιιιτπι Ρτεειιιτετιιττι. ιτε ετιιίιεετιιτ. ιεττετιτιιτ Ρετιεε

ττεε ει: Ρειττε τεττε τιιιιεττι ιιιεεεοττιιτιε. ετ τιεειιΡετ

ετ Ρεττε ιιιιιτι ειιιιτετιε ιειιτετιτιιτ Ρετιεε οετο. ετ ἀε

ειιιιττιε ειτ ετιιιιτι πιει ειτε ιιτιοτιο ιιιι εετ. ετ τι·ιιιιιετιτ

ιιιι ετιΡειιετιι τμ ετετετιτιτ ιτι Με εεειεειτι Ρετ εποπτι

τΡιετιιτπιιε ετιι:ιιιτπι ιτι τιιιτειιε τιοτιιιιιι τιειιετιιιττι ιιτιιιιιι

ετ ετιπιτιειτιττι πεσει ειιττιτι ετιπιετι ιτιιιτεπιτιι Ρτο εειιειι.

ετ ιτιετιΡετ ιιιτι εεειεειτι ειτ οι›ιιετιιετιε ει: ειιιιιεετει ιπι

ΡετΡετιιιιτιι τιτειιιεΡιεεοΡο ιετιιιεπιει ετ ετιτιοιιιειε εετιετι

ιτιιιτετιτιι. τΡιεττι:ιτιπιιοτιιιτιι ειιιιτ τιιιε ετιΡειιε τιοεττε ει

ιιιτετιε ετ ιειιτιειιετιιτιτ ειιΡτεττιετιιοττιτι εοτιειιιεε. ετ

ιιειιτιιτι εοτιειιιεε ειιιε εοτιιιιιιιε ΡοΡιιιιιε Με Ροεειτιτ

ει ιτιτιε τεεετε ιιιιιιιιτι ιπιΡετιιτπιετιτιιττι. Μπιτ: ιιετο ιειιι

τιει1ι ιεεετιιτιτ τιτι ιιοπιοτεττι τιεἱ ετ τιοεττε ττιτιττιε εε

ειεειε τιττπιιε τιτι πιτιιιτετεττι τιοεττε ειιιιτετιε. εετιιτιι εετ

ιιοε ιτι τοπιο τιοττιιτιιεε ιιιεει·τιιιτιοτιιε πιιιιεειιιιο εεπι

τεειττιο τπιιετιττιεεειττιο Ρτιττιο τιιετιειε ιετιιιετιι. ιτιτιιετιοτιε

εεειιτιτιει.

ς ι.Χνιτι ) '°

δεπτεπτία εοπεττΖωπι εοπτειιττιέε Ιτιπτιαε, τρια τἰεεΖτιπι

ω», τυαΠεπι ειτε Ροτ2α Οτ·οεττ, ετ άεείπιτιτίτυπ εἰιτετἰεπι

εεεε τἰε πιοπωπτ·α 6'εταε ετ ποπ ει: 2επιττα Βτττιε?ιέ,

τα φτιετυπ αεεετεὐαπτ.

Π” , ττιετιεε ιεπιιιτιτιο

θα!. ε. τω. το. τω. ε. χω. τω.

( τι. τι. )

σ

Αιιτιετιειιε τιε Ριιιιιετιο ετ ιτιεποτιιιε ιεεει·ιιιιτ τιοε

ειιιιιε ειτε ιτι εε τιστιττιι·. τιε/ειιτιττετιο ετιιτδτιι τιετιιιτιοε
τιτιιοτιιτιιιι εοττιττι ιετιιιετιειιιιπι εοπειιιιιιιιε εειιετο_ τετε
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ττ·οοοσ ΡὶΡοτ·ο Ρτιἰτἰρο ττο ΙοιοΒοττσ. ττιοοοτοε τΙιιστΙ τι Ισοἰε οτ τσοτπε επΡοι·ὶιιε τἱὶοτἱε ποο οπιο οοοοεεἱσοὶΒπε

ποΠιε ττο Ρσττο οτοεο οτ τἰοοἱοιοτἱο οιπεττοτο ποΠἱε

οτειοτ τἰο τοοπτει ττο τποοτισ. τΙπιοπε οοοεπτοε οσοττο

τΒιοτ·οοτ ΡτσΒοοτοε οοιο ποΠοτο τΙο Ρσττο οτ·σεο οτ

τἰοοἱοιοτἰο οὶπετἰοιο πειΠἰε οσο τἰο τσοοτιο-εοττ σο τοσο

τοοοο οοτο οεεοπτ. ἱΡεἱε οσο οπἀἰοοτἱΒπε ετούτο οετοο

ττοτ·ποτ οσοποοτπιοι ρτἱπε τετοιο:: ρου ΡπΒΙἱοπιο οι

εττ·πτοοπτπτο ἱο οπο ἰτο οσοτὶοοΒοτπτ. πτ εἰ Πε ποἱ

οσοτοοτἱο οεεοτ ττο τοσοττιποο οοτο πο! ττο οτἰττπο τΙπστἰ

εὶτ οι ἰΡεἱε τοσοτοοοἱε επιτ·τιπσό οεεοτ τὶο τοοπτει τἰο

τσποτισ πο! οσο τιΡοττο ιο ἰΡεο εοτἰΡτο ὶτο ἀὶοοΒοτπι·

οποσ μι· τἰπσε οσιοίοοε ππἰτοτοἱ οτ ττπσε τΙοοοοὶε

ποτἱτοτοιο ὶπτοἱπτοοτΙσ Ροι· οσε οσοτιοεοοι·ο ἱοοπο οσο

επτοτπε τὶοΒοΒοτ. πἱεσ· τοιτπτ τι Ρι·οτἰἱοτἱε οοιιεπΠοπε

οσ ὶοεττ·πιοοοτο ετοτἱτο τοοοτποτ ἰπτοτο ἱστιοοοοτο οπ

οπο: ττοοποο οτ οΙΒοι·τποι τσεοιο τιοιοὶοοε ππἱτοοἱὶ. &

οτ τοοόπιοιτο @απο ἱεοοττἱπτο τισιοὶοοε τἱοοσοἱε πτ

σιοοοιο ποτἰτοτοιο τΙο οτι Ιἰτο τὶἱοοτοοτ. οοτο εοοτοτοοοτσ

οσοοτἱ ττοιοτππτ ττπστΙ ποΠἱε τἰο ροττο οι·σετι οτ ἀοοἱ

τοοτἰτι οἱπεἀοιο ποΠἰε οι·οιοτ πο τοοπτο οοτο. οτ εοτοΡοτ

πιττοτποτ απο ποΠοιο οτ τὶοοὶτοοτὶοτο τοοοτο μοι·

οοτοιο. οτ οοεοὶιιοτ οοττπο τοοστττο.Βοοτπι· ττπστὶ πο

τποοτισ ποττποο1 τοἰεεοοτ. εοτ1 ὶΠἱπε τἱοοὶιοο ιοοἀἱοτο

τοτο οσιοποἰε ἰοοπο οεεο τὶἱεοτποτ. τποο Ρτοτοοτἱ οσο

επτοε μι· εειοι·οιοοοτο τΙποι·πιο τοοτο εοοποττπιο τοπττοιο

οοι·πιο Ιοοττοποτ·ποτ πτ ττοοἰιοοτἰο ιιοΠὶε ττο Ροττο οτ·σεο

εἰτ τἰοὶοοορε τοοττιοτοε οσιοποἱε ἰοοπο οτ εὶτ ἀοἱοοοΙ›ε

ττο ιοοοτειοοτι οοτο.

ο (αυτ)

Βοποτίο οπο” τέτοο!ίί α·δτιο·τ:ίο (;ιτοτ·τ·έτιο οτ Ροττ·ο

|τ·τιττ·Ε&ιτε , οοτ·ιιπι οσπεοπτίοπτώαε α.τοτ·έσιτε, #ιοτα

οοποτπιτπί Ιιιτιοαο.

ΠΠ,τοοοεο......._ .

στο. Α. τω. ο. ν. τω. στι. στο.

τ ο. τι. )

Αοοσ το: ἰοοοτοοτὶοοο ἀστοἰοἰ οοεττ·ἱ ὶοεπ οτἰετἰ

ιοΞΠοεἰιοσ οοοτοεἰιοσ τΪποτἰτοΒοεἱοισ Ρτἰιοσ τποοεο . . . . .

ἰοτἱἰοτἱσοο τοτοἱο. Οεπ·το τὶσοοτἱσοἰε επτ› ττπΡΗ ττοτοο

εισοο φωτο Ϊοοἱτοπε οσε 8οι·τοοιπ ετπτῇοἱπε οτ Βιιοττὶοπε ο!

οτ Ροττ·πε ποτπτπε οοοεοοτὶοοτὶΒπε πετστ·ιοπε οσεττἰε

τ:)οιοτοο οτ εὶΒὶΙἱο οτ Βοι·ττοΠο. οτ οοε ὶστιοοοοε τοι·το- ο

οπττοοπε οτ οοτττοοε οτ τ3ι·ιστιπε οτ πτεπε οτ τσΠοοττπε

στοοοε ἰοεὶοιοτ ττσοτιτοπε πσΒἱε οσοεπΠοπε οοίΐοτσ οτ

Βιοττ·οοοσ Ρἱροτ·ἰ τοὶεεὶε οοτοποὶε ὶοοπο. τω οετ οοεττ·πτο

οποοπτ σποτ Βπτ·Βσ οπτο εοἀἰτοἰοἰοπε οτ πὶτιοὶε οπτο οι·οἱε

ειπε εοπ τοττἰε ειτοΒὶΙἰΒπε Βοι·Βὶε οποτε Ροεοπἰε εὶΙπἰε οτ

εττιΙΙοτἱὶε τἱΡἱε τπΡἰΒιιε οο ΡοἱπτἰἱΒπε οπττὶε οτ ἱοοπΙτἰε

ττἰπὶεὶε οτ ἰοττἰπἱεἰε οπο οποι τὶπὶΒπε τοττοἰοἰΒπε οο

οοεεἱσοὶΒπε οτ πεὶΒπε οττποτιιιο ειτΙποτπιοτΙιιο τἰποτἰΒπε

οπτο στοοὶ ἱπτο ἱοοοοτὶ οτ Ροττἰοοοτἰ οὶττοτο οοεττο

τιἱιοοΙἱἱ Ροτ Ισοτι οτ ποοοοπτει τπτ ἱρεπτο οττιεττιπο Ροτ

τὶοοοτἰο ἱο ὶοτοΒτπιο. ποσά οπτοιο οοεττπιο οτ στοποε

τοε πιο ἱπτἱε οσεττἱ :το τττοττι οοεττιιττι ροι·τὶοοοτοε

  

οτ ἱοἔτοεεἰοπε οποιο εοπ οποι επΡοιάσττβπε οτ ἰο

τοτἰστἰΒπε ειπε τΙποΙἱτοτ· επΡοτἱπε τοτοτπτ ὶο ἱοτο8τπτο

:το Βετο τὶἱο οι οοτοτι οοτοποὶ ἰοοπο επΡοτἱπε τἰἰοτσ

ττσοειτοπε οοτἰἱιτιπε ττοττττοπε οσοἱοτἱτοπε οτ Ρτοεοοτοτο

τουτο οοι·τοτο τἰσοοτἱσοἰε Ρτσοτἱοτοτἱσ :οστοἰοο οτιοω

οοιοποἱ τοιοοι·ο οστιθτοιοοιπε οτ τοοοιτ οτὶοτΙο τΙπὶοτΙπἱτἰ
πσΙποτἰτγεἱοο οσπττ·οἀἰτἱσοο οοεττ·τι οτ σιοοἱπτο ροτεσ

οτιτπτο ΡΜ Μοτο. οτ Ρτ·σ ἰεττι τἰσοοτἱσοο οτ οσοποτιτπ

ἱοτοτ οοε οοοετἱτπτο Ρτσιτιἰττσ οφ τοποοοοε Βιι·οοπτο

οττποτ·επτο οοτοποο ἰοοπο ροοτιτο ιοἰΠο εοΠττοτ·πιο οπτο

ετἰΡπΙοτἱσοο. οτ οθσ οτιοπτι ροοτιτο εοΙἰἀσιπιο τοἱΠο οτ

τοτοσ τὶο ροποτ οτ σΒοττπε οτ Ροττπε €ποι·οἱπε ποπε

τΙοὶετΙπο ροοτπτι εσΗττσι·πτο τοἰΠο εἰ .ἰετοι τὶσοοτἱσ πο

ττποτο ττ·τιοτο Μο. ' ' τ

(τοστ)

Ιουο.ττττιττ·α τι οοοεαΖώαε !ατιταιο ο·οοιπιιυιίε /τιστα

ΒσΙατιτίο δ'αετα8παο ήΖΕο, αΙἰΖετμτο, τἰο οαεττ·ο άτποζ)·.

ΗΜ , τοοοεο ἱπΙἰσ

-

ω. Α. χω. ο. τ. στο. ο. οι. πο.

( τι. τι. )

το οοΡἱτπΙσ εττοοτἰ Ιοπτοοτἱὶ οσοδι·οΒοτο ἱΒὶτἰοτο οσο

εἰτἱσ οσιοποἱε ὶοοπο. Β.ιοτ·ποτ Ροττπε ποτπτπε οτ τσΠοο

τἰπε ίἰΙἱπε οοετοττοο οτ τσάπττπε τοττοΒπτοιιπε οτ πτεπε

οτ ὶστιοοοὶε τοττοοπττοοπε οτ ετπι·οπε οτ ττοτἰοπε οτ τοῦτο

οτ οοτττοοε οτ ΒπὶεΙοτὶπε. σιοοοε ἱετὶ οποι πὶι·ἱτἱἱ οποσ

σΙἰποτπιο οσοποο τοπτπ ίτιοι·ποτ ἱοποετἰτἰ ττο οοεττ·σ οἱ

τὶοΙὶοοτ οτοοΙο οτ τἰο οπποτὶε τοΙσπε οἰἀοτο οτιεττο ροττἰ

οοοτὶΒπε. ἰοποετἰποτποτ οτοπἱτο οσε οοοεπτοε €πἱΠἱοτττιπε

τἰο τωιω οτ οοτοτιιε οτ Ιοοίτοοοπε ρἱΡοι· οτ ΡτιἰΙἱΡπε το

ΙοτοΒοττσ ἱΠἰε ΡπΒΙἱοο ἰοποετἰτὶε. τοπτττιποι·ποτ Ρι·οτ'οοτὶ

οσοεπτοε πτ ρτοεοτὶΡτἰ τιστοἰτιοε ιιοΒοοοτ τἱοἱοοοΡε οτ

τΙπὶοτο ροεεὶτἰοοοτ οοεττ·πιο οτοοΙἱὶ οπτο σιοοἱΒπε τ·οοπε

οὶτἰοιο τ:οεττ·σ Ροττἱοοοτὶοπε.' οτ οσο τιοΒοοοτ οσιοἰοο

£ωτ1ττω ττπστ3. οστοποο ἱοοπο οοο ΡσΡπιπε ὶοοποοεὶε οοο

ποοτπι·πε οοοεπτοτπε Ρσεεὶπτ πΠσ τοτοΡστο τσΠοτο Ρτοτἱἱ

οτπιο οοετι·πιο οτ ὶΠὶπε Ροττἰοοοοὶοε οὶε οοο οιοεοπΙἰοἱε

οστπττι:ΙιοτοἀἱΒπε. οιεὶ ἰΡεἰ ὶο οσο ἀοΙἱοτΙποτἱοτ Ρτ·σΡτοι·

ποσά ποεεοΠὶ τοπττο οτοἰττοι·ο άοβοοτ. οτ εἰ οποιοι οπο

οβεἰτ Ρι·σ οσ οοεττ·σ Ρι·οοοτοὶοοτἰε τιστοὶοἰΒπε ΐποι·ὶτ οσ- .

τοποο ἰοτιπο τοοοοτπτ οτἱἰπποτο οσε οπτο οπο τὶἰεΡοοἀὶσ

εοοποττπιο ττπστ.τ τ:σοεπποπε οστοποὶε ὶοοπο πἰεπτο τποτἱτ.

εὶποτσ Ρτοοσιοἰοοτὶ τισιοὶοοε Ρτοάτοτπτο οοετι·πιο οιτιοτπ

Ροττὶἱτὶοτἱοτ τποο οσιοποο ἰοτιπο οσοο οπο τοοοοτπι·

οτἰἱπποτο οοε τπτ τοοπΡοτοοτἰπιο. εἱιοὶΙἱτοτ τοπττοποτποτ

ττπσττ Ρτοττἰοτἰ τιστοἱοοε !ιοΒοτιοτ στοοοε οοε οποτε του

ΒοΒοοτ οτ Ρσεειττοτοιοτ το ππ!τοΒὶσ ο τι·ἰτ›πε οοοὶε

ΡσεττΙποιο οσιοποο ὶοοπο τιοοπἰτ ππττοΒἱπτο. πο τοτοοτι

οοε τοε τιιιΒοοοτ τΙποττ οσιοποο οποιο οπΠο τοσττσ τἱοὶο

οοι›ε οτἰποτεπε οσε πο! οοι·πτο τιοι·οττοε ότε ρτοτὶὶοτἱε

ι·οοπε :πορνο Ρσεεἱτ. ὶτοτπτο τοπττοποτιιοτ οτ Ιοοττοοττσ

οποοποποτποτ Ιτιπττοτο ἱΠοτο οπο τοσοι οι·οτ ποτ Βιοτοτ

οστοπιιὶ ὶοοπο οτ ίἱΙὶὶε οοΙοοτοτιὶε ττο οσοο ετπτοἱἱ οτ
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1τειτι·πιτι εἰπε. 1111 ππ1ι1επι ππο‹1 οοιππππ πιππε πα: ὶπεὶ ιι

Β1ϋ επ1οπ201118 πάπετεπιπ 005 μνο επ 1πιπ1ο πω πόιππεπτπ

πουπιπ 110ι18€128 ἰπ π1ἰςιιο τιππροτε πποπο Ροεε1πτ. σ;

πω: ΐοοοι·ιιπ1: οπιπ π01πππιτο ΒΙὶοτπιπ 8811θΙ120Π1Β- Επι:

ποτο- Ιπιπ1επι π» ρτοΐοιπ οοπεπ1οε Β:οιπ·ππτ πποά πτε

ποπι1ππ11 1ιοιπὶπεε ρτο8οτὶριππι οπεπ:·ππι πιπο!π πω»!

οπο; π1οι1πιπ ποτπιπ οτ σε: 1ρεοει εοιπιππ 11111111 Ριπ

επτἰπτπτπ _ι1οππτἱοποπι ππιππ ρππ11ο1 τ101.πτ11 πιο π.

4161111111. ετ φπα π. ιποι·πε επ1επποπ1ε ει: ρπ1ο1ὶοο (π.

11οπάεπποε ὶπτπποτππτ πποε1 πι ε_πι1οπιοπ1ια :πατε 111110

Χὶοε πει εκτ1τοι·ππ1 πποι1 οοιιεἰΙπππ πω: ίπω.πιπ π: πω:

ΜΜΜ ιππππ10 ρτο1)π0τππ1. :Ιππι·ο· 111ἰὶ Β8.18Ι1201118

011111 -θ18 σοποοι·άπε εκπωτππι πι ηπα! Ρποεκπ· πιά πι

11108111. 1Β811ΙΗ11 11εοετππτ. Ιπ·ο ππ11απε οιππὶΒπε παμπ·

(πω. οππε1ε Ρτε11ιο11 οοπεπΙοε 00ΙΙ1Π1118 πωπω ιιτ ππρι·π

( ωοπι ) .

Ιαπωυπω εοπω!εσ όιιτ·6>επι.π&ιω Ροπ13α.πΡΈπετίε απο

πώ σαποκε Μπα ποτυπι1Ια σοπυπαπέσ ίπ :.·πρε!!ύω πω,

οοΙεπ‹ἰα Εππίαπ8.

1111. ιποπεπ ποπκππ1οι·1. 1 =

©υά.Α..|ϋ1.181.υ.

(πιτ.)

..

Αππο π 1ποπτπιποπο άοιπ1π1 Μετά Μπι ο1·ιι·Μ.1

τπά11ειπιπο οπο. ρι·1ιπο πωπω ποππωΙππ. ὶπιἰἱοποπο

11.11. ρ1ποπ11 Μαριε παπι πρ1πππιτο οοπποπ11. πιω:

0011811188 11111118· 11.01 00τπιππ. ιιπ1π11οο1; οιΡ1ιπτπε. Επι

ι1εππ·ιπ1ππτπιπ πετ 1ππε1ππειππτ. ειππο πιὶ11εεἱπιο οοπ- δ: 1111110118. Ρ1Ροτ. π11111Ρπε π; 1ππιΕπιπο. Θιὶ11ἰε1πιπε 11ο

τεεππο πππάτπεεε1ιπο Ρτππο ιπεπεε ἱπ1ἱο πιά1οποπο

τοτοἰπ..

( ΠΟΠ )

Ροι·πιιιἰ‹ι σαοπιπποπ2Σ αὸ |ιοτπΕπίδιω παπά .4ιπεζχ

σοπειιίέ&ιω οοπιπιιιτιἰε Ιαπιαιε ρι·αεε£ατι‹ἰἰ.

1141 , πωπω ΞπΙἰο

πω. Α. πι. π. πω. ο. χω. απ. π.

( π. π. )

1δεο :ΔΕ πω: ι11ε 1η ππωπ εἰπο 11·ππι18 θ! ππι1ο πι

Βοπἰο απο Βκ1ε11ε οοιπππἱ πιππο Μ: 11οππε ιπιπεπΙΙπο

ειιο άοτπἰπο. 01; που οτι: πι οοπ5ἱ1ἰο παμπ: π Μπι:

παρε ἰπ πεεεπεπ ιιτ οοιπιιπο ἱεπιππ πετάω οπεπιπιπ

πἰτπε1ὶἱ πετ: οπετιπιπ ππΙππ1π1 πα: π1ἰςπο‹1 οπετι·ιιτπ

πα: π1ἱππππι τεττππι τΙππιπ :ποάο οοιπππο πιππο πε

ποστ πο1 ι1ε1ι1πο ἰπ @Με 1πιπποι·π πο! ποςπἰεἰετἰτ.

επ ποπ απο πι οοπεὶ1ἱο πεππο πι πω) ιιτ 1ιοπππω

ἀὶεττἰοτἱ πιππο πω π1τι·π οοι·πιπ ποΙππτπτοιπ οοπεττὶοτἰ.

θα τΙποτ1 Ρεττ1ππ8 Ρεοπππιπι επιππ. οτ επ1ιπι1›ο που. ετ

11011411. 11630 ποπ ξ1πω1° 11πι1εοπεπε ρπςιππεποΗε.'π1άπ1$

απ· ΡΘ1811.18.· 81'08111Ι8. 11ππτε11ππ. Ήεποἱπε. πΥπεπ1πε·

ἰ8Εἱ ετ πωπω ΜΗ πώ πε κανει οπιπΡ111π·ποοώΡπιπππ1.

ΡΘτ 181;οτππι ππὶππιιπ ι1ἱπἱεἱοποπι. πω π11·πιιπάειε απο

1ιπ13εεπι1:. τει·ι·ιιπι ππιππ οοιπιιππ πιπιιε 1ιπ1›ει πι σει

ρε1111πι. επ 1π1:σι·ππόπω ετ Ρπώπππι1πω. ‹1ε πἰποἱε.

11018. ο1ἰπἰε. οπεπιππἰε εὶιιε (Με πω. αι·Βοι·11)πε 11·ποτί11ιε

Με τΙππ188 1Ρεπ Μπιτ ιτιο11οτε5 ροτΕππει·11. ετ ι1ε1κπ2.

ΜΙΒ Ρθ811Π8181Π @απο παμπ 8(1 πιπποε ι1ποτ1εο1πι

ΗΠ115ΗΠ18φ.18 Ρπι·τιππ εππιπ. πὶεἰ εΙπππ1:πιπ ὶπε1:ο ω

11ΠΡ0611πποπ1ο ι·οιπππεοιπτ. εοιπΡ1πτ1ε πει·ο άποάοσππ

πππἰε ι1εΒεπτ ι·εάάει·ε πε Ρτεἀὶοτπ εστω. πετάω (π

πἱπο. πε: ο1οο. πε 1ὶοἰε. πε οπετππεὶε. πε 11·πιποπ1ο.

πο οι·άπο. ‹1ε Ρεπι1Βο. πει οτππὶ 1›1πππ (με πο ὶΡεπ

ρ τοι·ι·π εκἱετὶτ εεοππε1ιππ π8πιπ ετ οοπεπετπ(11πεπ1 οἱ

πἱ1πτἰε ἱπππε απ; αιΡοποε τ1ποε Ρετ πππιππ. Με:: οτππἰπ

ι181>8π1 (181'θ οπ.51811ππο ροππεπεποπ1ε πι οπ11ππποπο

οοπεπΙππι ι:οιππιπε πωσ. οι πω ππι·ποππω. πω: πωπω

11ει·ε‹1εε ιι11πιπ 1οττ1πιπ π οοπεπ1111πε 1ππιπ: :καιω ο

οπε1ο11ππὶε τοοἱΡἱππτ. πα: 1Ρεεππ τοι·ι·πιπ Ρεττ1επτ. 11151

Ρτο ιπει1ο 1π1›οτπτιι. πώ ΡΜ ο11επε1οπε Σεπ (Ιπο:1 απ::

Ροι·ε1ει·ε άε1ππιπτ. πι1εεπε παω οπε1ε11ειπ1 πώ οοπεπ

@Με ι1ε11επτ τεοἰρετε πὶπιππ επ τοτο1ιὶπιπ απ; 1511

1:πι·Βεπεεε πο:: πωπω 1ιετοι1εε. ποπ 1ιππεππτ Ροτεε1:π

και. 1επππ τοττειπ1 πεπποτο ποπ π1ἰεππτο πἰεἰ οοιπππἰ

πιππο πο1 οπετο11ππο Ροι·Επεπεπει·ὶε. ποΕπιπ πι οπΡἰτπ1ο

οπποπὶοο επποπ 1ππι·επτ11.

15180 ΒΙ111181ΙΙΙΙΙΒ 118 001πππ1›π ππωτ1πε ποεπτ.πε ποτ1Ρε1.

Επο 8πἰ1ἱο1τππε π πο1τιι ππΒεοι·1Ρεπ.

Ρεοπππιτπ πωπω ὶπ το1ο :παο Ροεεε. επ οπεπ·πιπ ά 1Ξεο 3118811108 61ο ππτἱπ επΒεοτὶΡεἱ.

πππο111 €ιππ·π1τππι Μ: 50επ·11πω οοπ1ππ1 ἱπππε άπ1:ο

ππππι1ο 0011511188 00Π111Ι118 ἰπππο πώ τπο‹1ο εππι πώ

πώ 1-πετ1πτ 111πτ1 ππο1π ρεπει·1πτ Ροκ· επ πο! πω· εοι·ππι

οεττπε 111τοι·ειε πω; Ρετ οιπ·Επιπ 1311880111. ετ Βιιει·ι·πιπ

118 επ οπεπ·ο Βιοπιπι εἰοπτἱ οοπεπ1επ οοτπππἱε ππιππ

πώ 1110110 εππτ πώ πώ 1111311111; ιπἱο1ιἱ οτ111ΗππΩτ1111

:πιτ ΡτοοεΡετὶπΦ. Ο1"Β11θΙ11188 ‹πιπε οοπεπ1εε ι1ε οοπιππὶ

ὶπππο 11110111 εἰὶκετἰπτ επι: που πωπω οοι·ππι 1ἱττει·πε

πώ ππεεπιπ ιπἰο1ιἰ ιπππάειπει·1πτ πι συεἀοπτὶὶε τπποΒο

πει ε1ε1εππ1ππΙππ ιιτ ε” ππο1π ι1ποτ1πι πο! ιπππόπ

ιππ1π1.

ς ωοπιι )

Μπα ποπ.πι!ωπ πουυπαπΙ.: Ιαπωιο πιω εο»υπωιε 'μπω,

α Ρ88Βάα8ι2»ιε οιαάι.π!απι ατ·οἰπιε, ε: ›·ει·ωπ φαω έτι

επ ι·οπι2ίπεόατιωΙ· ίπ δέοί!έα άερω·άί1αε, Ρώπα ώ

.4!όετ·Ιο Ι/2πω, αὐ.εοΜ1ω·.

 

1111

Η .1ω;:πυ

(70ώΑ]·ω- πο' .11.15'1. 1111) .
11.1

μη.) Μ.

1π οοπειι1πω απ11ιι·1 ειι1111π1ιιι1πι: πο11π. ΡιπιεΡι

-

πο: 1πτπ1›πτ1ο 1ππ11·απο1 Ρ1Ρει·ἰε. π11:οπ1π8“ποπ1ιιέπππ
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οοιο τἱΙὶἱε ετ εειΡὶεοτοιο οιι·οι·οπο οοΡὶει οοο(Ιοεετοε ο εο!οε Ροετ εοε ιιοοτοι·οε (ιττοοάουο (Ιιιο(ι εοΡι·ιι (ιιοτ·οοι

τοϋ οοτειοι Ρτεὁἱοτἰε οοοεοΙἱΒοε (ιο (Ιοει(ιειοι Μάιο ετ

οπιοἰΒοε Με (με οι επι τοει·(ιιιτ τοπιο (Ιοοο(το ίὶἱὶοε

ειοε Ρει€οοοε ιΡεεοτι οι·οτιοπο οι εἰοὶΙὶοοι οτοἰεετοτ.

ποιοι (Ιοοετιο ὶΠὶοε ἀἰο ο οοοεοΗτιοε ἰοςοἰεὶτει εεΡὶεο

τετ. ετ εοτἰετὶιοοτε εἰ οοΡἱοοτεε οοοὶεεἱοιο (ιοοε Μο

τιεοε τοετοε ει( Ρ(ιι·τε οοιοοοἰε οποιο οι οπο Ρτοιιο

οτιοετιιιιτ ἰόοιιεοι Βοοτειι·(τοοι ετ ΒοοοοεεειΠοιο (το τἱτοἱοει

πιο εειοτειιοεοτο οοειοτι ὶοτοοετοοτ (ιιοεπιτεε φω‹1 ο

Βιετιοε εἱοε ίἱΙὶοε Ρτεοοιοιοοτειτο (Ιοοετἰοιιεοι ἱιοιιἰτει

Ροτει·οο Ποεπιτοι οι οοοεοιειτο εοτοοι τεοει·ειτ. ἰΡεἱ

οει·ο τοπιο οοοεοΙοε (ιο ε(ιθ.οοι (Ιιιεετἰοοε οοκοοοε

ὶιιιιιιο οΒεοΙοετιιοτ. φοτο. Ρι·ετοοτι οοοεοτεε τοοίτοο

οοεΡἱΡοτ. 8οἰΠἰεΙιοιιε (ιο οοΙτει. ΡΙιοιΡοε (ο Ιοιιι1εοι·το

σετ-πιτ” ιο.ο(ιοοει·ιιοτ (Ιοο(ι οοο.ιοοε οποιο ιιὶτει·ὶοε (ιο

εετ ετ (Ιοο(ι ιΡει Βιοιεοτ ιοι·ειι·ε οιτει·οοι οοτιειιοιτοπι

Ροετ εε εε ιιεοτοι·οοι ειιοιΙιτει· (ιττειι(ιει·ο. ετ @ο (ιο

τοπιο οι οοτεο Ρετ οοοτο(Ριειο(Ιοε οοτιεοΙοτοοι (ιοοεο

το τοτιιοι (Ιοο(ι εοΡτοἀὶοτοοι οετ οοοειοοετοιο ετ Ρτε

ίἱοἱτοοι τοει·ιτ. τιειοο οει·ο Ιοο(ιεοι τοιω Ρτεΐοτι οστι

εοιεε οοοετἱτιιετοοτ ετ Ιοοοοοετοιιτ (Ιοο(ἰ εοιΡτοι·εε

οιοοετο οοοιιιοι ἱοοοε !ιοι·οε οιὶΠε (Ιοοιοεοτειε (Μιο

ι·οοτ. (Ιο(ιε εοΡτοποειιιοτειτι οοιιεοτεε οτὶἱὶτοτι ειοε(ιοοι

οοοιοιιὶε ει(Ρεο(ιετοιιτ. (μοι οιοιιοοειε οιοοετει το :τι

τἱοιιεοι Μπειτοιο οιἱΠε εοΡτειιιοεοτοοι ΡοΒοοε ίιιὶτ

οοοθ.ιτο. ετ εοιΡτοι·εε πιοοετε τειοτοτοτοοοο τοπικ

ιιιὶ!ἱε(Ιοὶο8ειιτοε ὶΡεο ποοοετο (ιε(ιειτοοτ. ἱ8ὶτοι· (οιο

οοοτοοι Ποτε οοοιοπιι ι·ειο(ιιιεει·ιιοτ. (Ιοειε Ρι·εεοιάΡτι

οοοεοΙοε οΡετὶ εειοοτι Ιιιοτεοτὶἱ (Ποοεοι·οοτ. (ιο (Ρο

(οι (ο·οτοι ·οεο (ιο Με (Ρο οι εμ (ποιοι ει(ιοτειιιτ τοιοιπιε & (Με ἰΡεο οΡετο Ρετ· _ειοοοπι Ιοοι·οοι τεοιΡοιτ Ρετ το

τεοεειτοτ. (· ι

( ι.ΧΧιν )

Πεοτ·επιπτ οοπειιΖιυπ οοπππαπίε Ιαπαιιε, (Ιω ποππιιΖΙο

εετναπάει ρ:·αοεοτ·ώιωτια· (ώ επιροοπώαε ετ !οσα$οτ·έ&ασ

πιοποταε οοπιηιιοπίε εοωάεπι.

ΠΠ

ΟΠ. Α. ω. δ. ν.

( ο. τι.)

το ο(ιΡιτο|ο εοιοοτὶ οιοι·εοτιι. οοοεοΙοε ΒοὶΙΙἰεΙιοοε

βειι·οτιο ετ ΒοὶΙΙὶοΙοιοε ιτιοΙοοοεΠοε ετ οΒοι·τοε (Με

Ιοο(Ιοιιτεε οοεοἱοιὶτοι· οΠιποοοετοοτ (Ιοο(ι οποιεε τισ

ιοὶοεε (μι οοοιΡετοοετἰοτ ιο.οοεοεο(ο τοοοετοοι ο Ριο

κἰοιει ιιειιτοτει Ροι·ιοοοτιοοε εειοοτε οποιο οι οιιτεο

ΙιοΒοοοτ ετ τειιο(ιιιτ ὶΡεοοι οιοοετοτο τοεοεοε (Ριειτοοι·

(Μάιο (ιτιε(Ιοε οποιο οοοττειἀἱοτἰοοε οοοτοι·οι·οπο οσο

εοΙοοι ετ οοοιοοὶε ὶοοοε. ετ (Ιιιιο(1οι(ι τω Με

Ρτεθ.ιοτοε οιειιεεε (Ιοειτοοι·(ιεοιοι τιοΒοετὶοτ οοοιὶοο

οτ Ποιά ΙιοΒεεοιτ άεοι·οοει·οοτ ετ οοιιοεεεετοιιτ τιοε(Ιοε

οοιοὶ οοτιττοἀἰοτἰοοε οτ εοΡι·ει. ὶτο τοοιεο οτ απο

οιοοετειοι ἱοοιιεοεεοι οι εοο Μοτο ίὶτιοἱτει· ιιοοεετειιε

ι·ετὶοεοοτ. ιτε οὶἀεΙἰοετ οτ τει·τοιοι οτδεοτἱ οΡτἰτοἱ ετ

(ὶοειε Ροι·τεε ποιο. οτ οοτἰοτο (ιο ιιΒἰοτὶφιοτοοτ ποιοι

οιἱε οι εε Ιοε(ι!ιτει· οΒτὶοεειτ. ετ (ὶοοε Ρι·οι:ιοε οἱτοε

:ιο Ιεδο!εε Ρι·ο οοιιετι(ἱο ετ οοετο(Βοο(ιο οιοοετο του

Βεειιιτ. (Ιοοε Ρτεοοοιἰοοτἰ οοοεοτεε (ιοοἰ.οεοτοι·ἱ Ρι·οοι

Ροετ εοε εΙεεεήοτ. (ἱε Ιοοι·ο οοτειιι ὶΡεἱοε οιοοετε

οοιιεοΙοε οοοιοοἰε οικω κι.. Ιιτιοεειοτ Ρετ (οποιοι (ὶε

(Ιοὶὶιοε (Μο Ρτεοιοτι (οι Ιοοεπιτοο Ριιοοτ ·πιειιοετοοει·ε

Ροτετἰιιτ. Ρτετετε:ι εἰ οιιεο ειοοιοετιτ (Ιοο(ι .οτι-ι Ριο

οοτοοιοτοε οιεοεεε (Ιοοτοοτἀεοἰοι ο·ιοιοε (ιο (Ιοοτοοι·

(Ιοοι(Ιοε τιειοοειοτ τοπιο ἀεἱοοεΡε τοιι(ιιιι οι εοο ετειοι

απο πιιοτιοτοοι τετιοε(ιοτ. (Ιοτιεο Μ. δ.Ρεοοι τεοποιετιε

Ρετ (ιοοοοι (το (Ιοτιτιιοτ (Ιοιο(Ριο τεοοιοεοοτ. ἰοεοΡετ

ετ ὶετἱ οοοἱτει· ειοοτι οοοεοιεε οττεο(ιεοτ ὶ(Ϊ (Ιοο(τ

εοΡι·ο (ιείΠοιτιιοι εετ. ετ τοοιεοτ ιοιτειι·ε Ρι·ιοιοε οσο-

τἱοοεοι οΙὶετοτο ποιο: (ιιιιο(Ιοεοεοτοοι Μιτοτοπι. ετ

οσο ιάεο οιιι(Βιοει·οοτ (μοι Ρι·ιοι·οε οοοεο1εε ὶοιιιἀἱοτε

οΡετε εεοιοτὶ Ιειοτεοτὶὶ εκ (οι οιοοετο Ιιοι·(ιε (Ιοιο(Ιοει

Βὶοτο Ρετ (ιιιου.οι Ιοο(ιειοει·οοτ. οοιιο (ὶὶοοοἀοοι εετ

(ἱε οοοιὶοἱΒοε εοιΡτοι·οοι ετ (Ιοτιοτὶ Ρτεοἰὶ οτιιιεοοἱεοιιο

οι ἱοιοἀἰοτο τοοοετο _τι·ἰΒοὶτ. ετ ο Ιειοίττιτιοο ΡὶΡει·ε

εκοτἀἰιιοι ὶιιοἱΡἰοοιοε. (Ρο οποιο ΙοοΒ·οοοοε ΠΒι·(ιε

οειιτοπο Ροτεοιοιτ. ετ Βοοοειιιτειοε (ἰε (ιοοιοοοιτο οεπι

τοοι. ετ ειοεειἱ(ὶοε οοτἰε οεοτοοι ετ Βι·ι8:ι(ιο οεοτοτο.

ετ οβει·τοε εἰοιΡειτοε οεοτοοι (ΙοὶοΊοοΒἱοτ(ι. ετ Βοἰεοειι·

(Με οεοτοοι(Ιοιο(Ιοο(οοτει. ετ ΒοἰΠἱεΙιοοε Μειι·(ιοε οειι

τοοι ετ ΪοΒὶοοοε οετιτοοι. ετ ι·οτοιτάοε ειΠιειοοοε οεοτοοι.

ετ ὶοΒο (ο οο!το οετιτοοι οτ οδο (ιο οοΙοειι·ο οοιιτοοι.

ετ οοει·τοε εΒι·ιειοοε οεοτοκο. ετ ωωι‹ω Βοει·οἰοε

(Ιιιιο(Ιοει;:Ροτει. .ετ Βοὶεοιεοε (Ιοὶιιοοοἔὶοτο. ετ τοι·οοΠιιε

(Ιοὶοοιιοὅἰοτο. ετ ΒοὶΙΙὶεΙιοοε ΡεποΙοε (Ιοιο(ΙοοΒιοτο.

οποιο πιἰΠεεὶοιο οεοτεεἰιοο οπο. ἰοἀὶοτἱοοε τεττἱει.

( Μαν )

Πεοι·ετιιαπ ἰατιιιεπεἰιωι οοπειιζαυι,

(μου Ειπα ετ @σοι οίπο·αο·Ε οοπιπιφιέε άεο!ατ·απτιιτ·.

(ιτε' - ι' - ι·

ω.Α.ρι.ε. 0οά.0.ίοτ.8.

( ο. ο.)

ΠἰιιττοΒοε (ιοΒοτ εεεε το οοοοὶοἱιιπο ἰΠἱοε (Ρο οι

τω( οι οιοοεΠειτοι·οιο. οποιο ΗΒοιιτο (Ιοο(1 ιιεοὶτ (το

επιτ(ιιιιεε οοοι εοἱο (ιοοετ άοι·ο οὶοτι·οΕ<3ο τοιοοε εοΙὶε

τι·εε. οτ. εἰ ιιεοει·ὶτ Ρετ οοι·εὶο(ιοι ετ ἴεοετἰτ ο(ιπιΜοτο

(ιετιετ ει (Ιοτε~ιοἱοειε Βτοοἰ τι·οε. (ὶε οοο(Ιοο(Ιοε Ιιοτιο

(ιο οιοτἱτἰοιει ετ το τοοιοοἱει ποιοειοι οποιοι. (Ιοι(οιοι

οιοοεοεεε τοοι·οοτ οι οιει·οοτο πο. ΡσΡοιοοοιο·ι ετ οπο

οει·οοτ οοοι ΙἰΒοο εοο ἰο Ροι·το πιοετι·ο. οιοττοειιε Με

εοὶεοε ετ οτε(ὶεοε οσε οεοιεεο (ιο ιιιοι·ιτιτοει (Ιοοεὶοἱτ εἱε

ιιιἰοοιο @το οποιοι. ἰΡεἰ οετο οιοιιεοεεε ιεεεΡοιι
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ιιεαιεε τΙαοτι αοιιἱε α ειιιιι·ααο Ρεαιατ ααατΙααια όα

ιιαααε α·αοαιαιτι ια αιαταιαια αοα ιααααε. ιαατιεια εαι

ιταΒαε μιαοε αοεααἰι: ιεειεε 8αιιιιαιιαια εατιααιιιαατιι εεἱ

ιιεετ ει: ιοιιαααετα εαιαετιἰ (μι εααιτι ἰατααετααι ιΙαοτι

εοαεαιεε ιατιιτααεαε ΡἱΡετ ετ ααεαιιιαε ιααιιοααε ει: εοεα

εοτατα ιαιαιααετααι τΙαοτι ααααιτΙαοτιτΡιε ιὶΒαατα ααα

5ιετιε ιἱατααια Ρτο αιετεατο ετααἰ τιειιετ τιατε α‹ι οια

ιταΒααι αιαιατα αααια €τααι. ααειιι:ιε ειστε ιε5ιιααι α

εοαεαιιιιιιε ιιοιιιααεεαιι ιειαἱεε. ααεαιτιο πιαιιοαε. οιὅιει·ὶο

Βααιοαε. ει: ιιειιατααιο Ριαειαι ειε. ετ ιααιιααετααι: αι:

ἰΡεὶ τΙαι αεαετααι α ΡοΡοιοιαα τιατεαι ειαιταδο αα

πιατα ααααι εταια. ‹:ιε ααοτΙαοειιε ιιδαο πασα αα‹ια

αι εοτειεατα τιειιει: ιιαιιετε αιαιατα θτααι ααατα. και

ιιαοτΙαοτταε ιιααο εαιὶε ιιε Ρτοααιιἱα αειιει ιιαιιετε

τΙαατααοε ααα ιτεε. ‹ιε αιιαιιαατΙαε Βαιεα :με -αα:ια

ια εατεατα αιττα εατιααεααι αει αι γαΡατιιααι ιιειιει ιια

ιιετε ιααταιιοαιιιαα αιιααι. ι:ιε ααοτΙαοτΙαε ιαιαο αε

ταεαι.ε ιιε εἰεὶιὶα εἰ ιααὶοτ Ρατε ααα ετααι ειε εατὶεο

ιιειιετ ιιαιιετε παααε €τααι ιιααε. ιιε ιι€αια (με ααιιααι

Ρτο ετααο αιιτα ιοτααι ιαιιεαεετα πααααι απατα. ια Ρται

εἱΡαιὶιιαε ΐεειίε ιιειιετ ειαι:ταεαε Ρταατιετε εατα ιιοτααο

ατειιἱεΡἰεεοΡο. ειαιταεαετιειιει οτιιιαατε ιδαατιιιαε ειαι

Με ει: τετΙαιτετε ει τεεοΒαοεεει·ε ειιαοτε ιαεταιι:

ειατταεαε τιειιει αοεατε ΡοΡαιαια ατι Ρατιαταεαι:αια Ρετ

ειιιααιεαιετ Ρετ ιιατ8αια ει: Ρετ εαειτατα ια ΡτεεεΡι:ο

εοαεαιαιτι ει κιειιει αετιιετατε ιαιτοαεε ει ωαιεεωω

τεε αι ΡτεεεΡι:ο εοαεαιααι ει ιιειιει αοεατε ιιοιιααεε

:κι Ριαειιααι Ρετ ειαιταιεια ει: Ρετ ιιατεαια ει: Ρετ

εαεττιται αι ΡτεεεΡιο εοαεαιααι ει ιιειιετ ι'αεετε 'Βαα

ιιααι Ρετ εααταιεαι ει: Ρετ τοιαια ατειιιετιαεοΡατατιι

αι ΡτεεεΡιο εοαεαιαιτι ει ιιειιετ ιαττατε αι ιαααειο

ιαιιαε ατι αεειΡιειαια ΡὶΒαοτα αι ΡτεεεΡτο εοαεαιαια.

ει. εΙαατιτιο αεαιαε ατταιιο τεΒααι ι;ιειιει ιτε Ρετ εἰ

ιιιι:αιειιι ει Ρετ εαετταιιι ει Ρετ ιιατδατα ατιταοαεαιιο

αι ιιεαε εααεαιιτ ι.3αεια. εὶαιεταειιε τιειιει: εαειοιιἱτε

αι εαιιιιατο εααειο Ροτι:αε εααεα ιοιιαααιε τιοιιεε ατ

Π

ο

ειιὶεΡἰεεοΡαε ει εααοαὶεἰ αεαιαατ αιι ιιεαειιιεειιιιοε .

ΕΟΠ“Η ΟΠΠ] Ρτοεεεειοιιε.

_' ι.

( Ποια σ

θειαιι.ουε οι .έτπαἰιἰατ τα: Τιιττέ £απαεπείαιιι

εοιι.αιΙααι ρταεεερω οιππέα σει·υατε ροΖΙΖοεαιωτ.

ΠΩ

και. Α. ει. α.

:. ( α. α. ι

ια εοιιεαιαια ιιοαααεεαιιι τα: ιετοιεα. ααεαιιιι ιααιιοαἰ.

οΒιετα πιε Βιιαιοαε ει ιιειιααιαιι 8εταταιαε ει. ατααι

ειιιε ‹ιε ι:αττι Ε εοτααιι ι-εεετααι: ααα εαετααιεαιααι.

εΒο αι ΡετΡειααια εαιε ιτααιιε ει: ιααιο αιεειαο αιι

εετααιιο οιαιαα ΡτεεεΡι:α εαε εοαεαιεε εαΡτατιὶεα ‹ιε

εοιααια (Ιω αιοτιο εααι: αει φα αιετιατ ααια Ρετ εε

αει Ρετ εααια εετιααι ααεεαια ΡτεεεΡετἱαι.

ἄ

ς παταει )

δαεταατεπωπι /ίείε222α8α ἰαπαεπτἰὁιιτ εοπτιιΖέοιιτ

ρταε.πϋπαι πα ωεωιιωεω πονἰ εαπ” ΒἰρατοΖἰἰ.

1442

ω. Α. χω. σ. σα. ε. χω αν.

( α. α.) '

ια εοαεαιαι:α ιιειιαα:ιαα. Βααιοαιε ιιε οΒιετἰο.' αα

εαιια αιαιιοια. ιιοιιααεεαια αε τειοἱεα. εαεταιαεαιαια

ιιιοταιιι (Ρα αεαετιιαι: αει ιιαιαιααι;ιαπι τἱαατοιἱαια_ φα

αι ατο εοαεαιαια τεεεΡειιααιι:ἱ ιἰιιταε εαιαςαατααι:α:

εδο αι› ιιαετιιε αι απατα ετα· θειειαεαεα·οτααατσιιι

ει: αοα ετο αι εοαειιιο αετΙαε ια Βετο αι: εοιιιααε

ιαααε Ρετιιαι εαειτααι τιαατοια. ει: ει εοααοαετο αιι

τΙαεια αοιεαιεια ιαεετε τταταεαοαεαι αει αιιααι ααα

τἰαια εαιεαι εαειτο ι·ιαατοια αυτ ὶιια‹:ι εαΡετε Ρετ

ιοταατα αατ αισεεοαεε ιααααεειαιιο εοαεαιιιιαε ιαααε

εοαιαιαε τΙαατα εἱεὶαε Ροιετο ααι: ιιιι ι1αι ιεααει·ιι:

ιιιατι εαειταια .εκ Ρατιεεοαιααα ἱααιιε.' ετ τι εοιαααε

αιαιιε Ρει·ιιιιιετα εαει:ιαπι τιαατοια εδο ιιοαα αιιε εαιε

α·αιιαε ει αιαιο αιδειαο αιιιαααιιο εοαιαπιε ιαααε αει

τεεαΡει·αιιιιαια εαειτααι τιαατοια ιαειεαιιο Βαετταια

αι ταε ετ αι αοετε Ραιαια ετ αιιεεοαεε εἱειια εοαεα

ιεε εοαιιιαιε ιαααε τΙαἰ αιοι:ιο εααι. αει (Ρα ιαεταιι

ααεια οτιιιαααετιαι:. ει: αεταααι αει εαεττμια τιαατοια

α‹ι ιιαιιαααιιιιτα εαια αιτοτε ει: ααα φα αιεεαια ετε

τεταιι. ει: ετο ΡετΡειἱαι ιιαιαται.οτ ειαειιεια εαεττι. ει:

αι εκετεαα ιαατἰε αει τετι·ε Πιο ειεατ εοαεαιεε τιε

εοαιιιαι ιαααε τ!αι ταοτιο ειπα αει φα ιαετιατ ααεια

οτειιαααει·ιατ. ει: Ρετ ιιοε εαεταιαεαιτιιια .αοιι τεαειιοτ

αιιο ιαοιιο ιαεετε εοιιεειααι. ετετιεαααε τΙααε Ρτεαιεα

εοαεαιεε εαπ εαεεειιαια εαιετιεαι εαεττι ταἰεια ταπε

ταιι: ια ειειιειιεἰα ι:εαειιο τα αετεταιιααιιαι αυτια.

ααεια ιιαιετιαι. Βαατιιιαια ·ειαετιεαι εαει:α ι'αειατα ει

ειια °εοαεαιεε· εοιαιααε ιαιιαε ααι εαετειιαααε ιαιειιι

ΡτεεεΡετιαι:. ιιεε οαιιαα ιιοαα ιαιε εὶαε ιττααάε ει: (Με ει:

ιαα.ιο αιΒεαἰο οιιεειτααιιο αι ιαιιιιε ἰαιιαεαεἱααι εοα

εαιαιαι:ιε εοαιααἱ σαι αιοιιο εααι: ε: τΙια αι αιιιεα

τιειαεεΡε ιαετὶαι αιεἱ τΙααατατα Ρετ εοταπι ιιεεαι:ιααι

τεαιααεετιι.

ατι ἱατααεταιιτ

(ιιτατειαε τα: 8τοΡΡο.

Βαιιαιτιαε ιιε ΒτοΡΡο.. ·

ι.ιιιιιιιειαιαε και ΒΙ'ΌΡΡ0. : ε. ·· τ ··_····! ·· ·· ι·

Αιιιετι:ιιααε ιαεααιι. : ' · -°

(?ατατιιαα ‹ιε εοιατὶο.` :ι °: ° ° ··

θιααιιιαε τιε αιΒιιαι.· 1- ν _° ' '· ·

ΜαιΡει. - ι ·
'·

Οιιετταε αιιαε οιιετα αειειιιεε. Ϊ ·· ζθαἰιιἱειααιε ιιε εεαεταιιο. : ο '· ι8εαεαιοτ. : ι '

Μετιαε α·αιει· εἰαε. ιι #'

Α.ιιιετταε αιὶαε ι.εααοαα. = · 'ῖ ' ' ' ·· ·ι

Βοιιααιιαε εε ιαοαιειειιο. " 'α' '

επειτα ιααα τα: ιειιαἔὶ. 7 _. ι · ._ __ ' '

Ααίοειιε σα” εαιεοαια. .. _ _: 'ι, ·_ τ

--..1_ _
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Βοπὶἴειὶπε ίὶ!ὶπε π!!›ετπ πε ιι!επε!!.

θεετ!ππε πε εεεε!εε!ο.

Οποτε!!! ΜΒΜ ε!πε.

Αππεππε πω!!! ε!πε.

Βιι!πε!άπε πω!» ε!πε.

ν·

. ( ι.ΧΧνιιι )

Πεε:·ε£ιυπ ΣαπιιετιειΖωπ εοπεπΙωπ :μου |ιοτιοπαπίαπι

2απϋοΣ (ἔωἰΙΙΖεΙπιο ιι ίαπαεπεὶ ειυ·ία εο!νεπώιπι ιἰε

σίατ·ιιΖω·.

!!-!δ , ιπεπεε ἱεπππτἱο

απ. Α. Μ. πι.

( π. π.)

!π οπΡἱτπ!ο επποτ! !ππι·επτὶὶ. οοπεπ!εε !›οπππεεε!ιιε

‹!ε τετοἰοε. ππεπ!‹!πε ιππ!οππε. Βε!!επιππιε. οε!ει·ἱπε

ι!ε εππ!οπε !ππι!ππετιιπτ επο‹! επἰ!!ἱε!πππε !πο!εκ ε!

ὶεππεπε! επτἱπ !!!πειε πω πεπεήοτππι Ρετ ε!πειι!πιπ

εππιππ τεο!Ρ!ετ. !ιοο ἱἀεο Ρτεΐπε!! οοπειι!εε !επι!π

πετππτ εποε! !ι!ετπ Βπἱ!!ἱε!ιππε ἱπτεπἱ!.. π! πω: ι!!ε

εεεε !!ι!ε!εππ. οοιπππἱ πιππε ε!. ‹!ε οτππὶΒπε ὶ!!ὶε πε

εο!;πε ‹!ε επἰΒπε οοπεπ!εε πε! οοπεπ! οοιπππ!ε ἰεππε

Ρτο οοπιππὶ ε! οοπε!!!πιπ επεεἱει·π πε! επεε!ετ!π1: πω;

Ρ!πε!τει·ε !!!ιππ ἱππἰτππει·π τω! ἱππἱτεπει·ἱΜ !›οπε !ἱ‹!ε

εἱπε !!·πιπ!ε !π Ρ!πο!τεπε!ο ε! ὶπ οοπε!!!πιπ ι!επάο εο

τπππε πιππε εοπτι·ε οτππεε Ρετεοπειε εε !π!ε!πει· ἰπ

ι·εΙ:πτπιπ. επεφτε εοο!εεὶε ειπε!! επ!. ε! Ρι·ο εσ.ιι!ειπ

πετπεπε εοο!εεἰε οοπτι·ε οοιπππε ὶεππε ππ!!ο π1οι!ο

!πεπτ. οι~ε‹!επτὶεε επεε εοπεπ!εε πε! εοπει!! εοπ1ππὶε

ὶπππε ε! ά!κευ!τ πε! ι!!κετ!πτ ἱπ ετεπεπτ!!ε !;επε!πτ πε

τ!ετετιπ!πεπιπ π! εεε π!! ποια!! πε! ι!!κετ!πτ. ετ !εόειπ

8πἰ!!ἰε!πιπε πω: επετεπιεπτο ποπ τεπετπι· πε π!π·π

θεεαππ ετ π!τι·π τοΒοτ·ετπιπ πεο π!!ι·π ὶπεπιπ Ρτο

Ρ!πο!τεπάο εἰεπἰἀεπι ε!. οοπε!!!ιππ ε!επτ!ο ω: επΡτπ

τ!!οτπιπ εε!. ππ!!ο ιποι!ο εε !τεπ!!π!επτει· πωπω!!! επὶπ

εἀἱπιΡ!εετ πτ επΡιπ ‹!ετειππὶπετππι ω: !!οπεε πεεπε

οοπεπ!πτπε οοτπππἰε πιππε Ρτεποππἱπεπιε !!!!ι·εε π·εε

ε!!π Ρετ ε!πἔπ!ιππ εππιππ Ρτεετ!τει·π. !ιεο οιπππι πε

πετ ει!ππΡ!ει·ε !›οππ ί!ι!ε πἱε! επεπιπιπ ἱπετο τ!ε! ἰπι

Ρεε!ππεπτο πι!! ο!›!ὶπἰοπε τετπππεειπτ. ιπ!!!εεππο εεπ

τεεππο κι.πι. πιεπεε πιπππτ!! !πά!οποπε επὶπτπ.

( Ποια )

Βεστεια:π ίατιιιεπείαππ οοπεαΙιαπ., ειιο εᾶιωππ£,

τπια!ίει·εε πι &οπίε πιιιτ·ί2ί ρω απεπιειΕο £ϋπιε Μπ

2ππιπιοάο οεπι2απι Ροι·οἰρετ·ε ροε.εε.

1145, ππεπεε Γεπι·πεπο

θα!. Α.[ο!. Η.

ς π. π.)

Οοπεπ!εε !›οππεεεπὶοι· τππ!!οππε ετ Βιι!!!!ε!ιππε πε

πο!τε ε!. 8π!!!!ε!ιππε Ροι·ειιε ετ !επΐιπποπε ΡἰΡει· ε!

οοπεπ!εε ι!ε Ρ!εο!!!ε. !οοιιππεεε!!πε οο!οιπε. ε! πί.Βο

!ιιι!επ. ε!. οεει·ὶπε πεπεπε ε! επὶ!!ἰε!τππε !ιπππε !π Ρπ

α

Ο

εἰ

!›!ἱοο Ρετ!επιεπτο Ρε!ιππ !επτ!επει·ππτ. Ρετὶτει·επε ε!

!!τιπεπετππ!; π! Ρει·ΡεΕπο !!ι·π1πτπ ετ ετε!)!!ε επ. εποε!

πιι!!π ΐεπππο. ι!ε !πππεπε! εΡὶεοοΡπτπ τ!ε!·ππε ἱπ επ

τεε !πι!3επτ τει·9;!πτπ Ρετ· ε!ἱεππιπ οοοπε!οπεππ ει! Ρεπτε

1πει·π:!. εεε! με επτ.!!εοτο Ροεε!!: !τε!:ετε πεεπε ίπ !ἱ

Βι·πε εεπτιππ. ε: πο:: παπα!! εεεππι!ππι Ρι·ε!ετ!!πιπ

οοπεπε!πι!!ιιειπ !ιπὶπε οἰπἰτπτὶε. !”ειπ!πε ποιο επε πε

!!επτ πποε τεττ!ωπ Ρτοι·επε ποπ !ιε!1εππτ. ω! επά

!-πε!ππ1 !!ιππ!!:ετ ο!π!πεεπτ ε!οπτ Ρποτπιπ !!!!ε ω. ε!

ε! ε!ἰοιιἰ ΐειπ!πε π!! ε!!επε Ρετεοπε πε! Ρτο Ρεοτο πε!

Ρτο επει·πιπεπτο πε! επ!› ε!!επε οοοεεἰοπε Ρ!πε ίπει·π

ΐπετπιπ επεκπ πω: επο‹:! ειιΡτε:!ετετιπ!πετπιπ ε!!! εε

εποε ιπει·ππτπ πεο!Ρπιτ πὶο!ιἰ! πε!εε!: εεε! !ιετε!!εε

Ροεε!πτ. τεεπἱτετε επΡετΗππιπ ι!ε !1οε επο‹! επΡτεο!ε

οεππ!πετπτπ εε!. Μπ!!ει·!!›πε επτετπ !!!!ε επει·πιπ ιππ

τ!!:! πι!!! ιποιοτπἰ εππτ ἱετε εεΡ!τπ!ε ποπ ποοεππτ. εππο

τπ!!!εεππο οεπτεεὶιπο εππᾶτπἔεεὶππο κει·πο. ιπεπεε ἴε!›

!πιπιτ!! Ρτππε ε!!ε εοι·πιπ οοπεπ!ετπε. !πε!!οποπε ν.

Εεε επἱ!!ἰε!πιπε πε οο!πιπ!:›π ποτειππε Ρετ ΡτεοεΡ€π1π

επΡτπεοήΡτοτιιπ1 εοπεπ!πιπ εοτἰΡε!.

Εεο Βπ!!!!ε!ιππε ι!ε πο!!;ε επβεοτἰΡεἰ.

Εεο επεε!ε!πε πε επτἰε επΒεοτὶΡεἱ.

Εεε ππετἱππε εποεοιπΡε!.

Εεε .8π!!!!ε!ιππε ε!ε 1πεπτο εποεοήΡε!.

( ΕΧΧΧ )

Οοποοπἰἰα ἰπἰ£α πω» ΙΖάώπειυπ εοιπί2επι κα· και

Βιιηςεπεεε ειπα! απ· Μια. Ιαπαε:ιεεε α

Ρἰεαποε απ· μπω ιιΖ2ετα.

!Μδ , ποπίε εεΡιειπ!π!ε

θα!. Α./ο!. Η. π.

(π π.)

!π ποιπ!πο ι!οιπ!π! ποετι·ἰ !εεπ οτἰετἱ. πππο π. ἱπ

οει·πεποπε εἱπε ιπἰ!!εεἱπιο οεπτεεππο κωπ. ι·εεπεπτε

!οι!οἰοο ποπἰε εεΡτειπ!πτ!ε. ε!! πο!πιπ οτππ!!)πε εποε

ἀὶεοοτἀἱπ ε! !!ε επε ετ!!! !πτει· ὶεππεπεεε ε! Ρὶεεποε

ετ οοιπ!!:ειπ !!ι!εΐοεεπτπ επ: Ρεο!!!οπτε εε!. οοποοι·ι!!ε

τε!ὶε εεε εποε! ποε !›πι·εεπεεε επποπ εδω!! Ρι·ο τεΒπε

!πππεπε!πιπ ε! Ρ!επποι·ππι εποε εοιπεε οεΡπ: τεπάειππε

ιιοΜε!πε ππ!!ε απει·ο!ιπε πτΒεπ1ϊ`ίὶπἰ εεεππι!πιπ επ!!

εετ!Ρτοε !.ει·ππποε. εο!!!οετ ετ! Ρι·ππιππ ίεετπιπ εειποτἱ

ιπ!ο!ιεε!!ε α: πππ·ο!ιπε. ε! Ροε!:επ ἱπ εεοππ‹!ο Βετο

ειπε!! ππο!ιεε!!ε τ: τπετε!πιε. ετ Ροετεε !π πΡτ!!!

π. πππ·ε!πιε. ετ: Ροε!;επ !π τετ·πο Βετο επποπ πιἱεππε!ἰε

!. !πει·ο!ιεε. ε! Ροεπεπ ἰπ πΡι·ὶ!! ο ιππτο!ιπε. ε: Ροετεπ

!π επεττο ίεετο εεποπ ππ!ο!ιεε!!ε ο τππτε!πιε. τπ!ὶ Ρπετο

εποε! ε!επτ ἱπ επε.1·το Βετο επποπ ππο!πιε!!ε σ;!ε!πεπτ

εο!πἰ α: ιπετε!ιε ‹!ε κ!πππ!!ο εππο !π ά!ιππ!!πιπ εππιππ

τω!! π!!ιππ πε!πε εο!πειππε ‹!οπεο πο!πε τοΕπππ εο!

ιππιπτ εοτπΡπτετὶοπε !”εετε. τει!!τππτπ πεπὶπτπ ππ;!ε!!οετ

πω. εο!!!οε ε!!!επεεε πε !!!ε πω! επε π..! !πΕεεπιπι

πεπτ!επιπ πΡπ‹! πι·π!πτεπι. ετ ο!ε π!ἰἱε πππ!Βπε επε ποπ

πω! !πτεει·πιπ πεεπεπιπ εεοππάπιπ εποε! ππππε ἀε

ι!εππτ ππππε άεΒ!ιππε τετ!οπε. Με ι·εο;!!!πε πεπἰιππ

ιιο!πε !εππεπεὶ!›πε ετ Ρὶεππἰε εο!πεπιπε. ε! Ροε!επ Με

!!
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πἱτπἱπἰπιπ οπππιπ. οτ επ: πο πππἱπἰο οππο πι πὶτπἰ

πἱπιπ οπππιπ ποτπε εο!ποτππε ποποο ΡτοεοπΡτο Με

ιπἰ!!ο τποτο!ιο οτεοπτἰ ππὶ εο!ποπτπι·. Οτππὶο !ιοο πιο

εοι·ἱΡτο ποε Βπτοοπεοε εο!ποτππε πο!πε εὶπο ποππο οτ

τπο!ο ὶπΒοπὶο. ἰτοτπ οπο !!ποτωεπε οοπποε εο!ιπιΒο πω

οτ τω ποετιπε πι πὶ!!ο ετιποτἱ οΒὶππ οκ !πιο μπω

!ππο!!ὶ ἰπ οπιπἱ ροτοετοτο πιω. οτ πι πεπ·Βοπο οτ πο

ποι·!›οποι πι ειπτοπ πω ποπ οποπποτπ ποο οποπποτο

ἰπ ο!π!πο !οοο τοοπππ. οτ !ιοο τοποτο Βοπο ππο πιο

ππττο. οτ οἔο ροττ·πε επποτἰ οΒὶπὶὶ πωπω. οτ ποε Βυτ

Βἱοπεοε οὶπεποπι !οοἰ εο!ιιο!πτπιιε πω οτ τω ποεττοε

εοοπτο1ἱπ πἱ!!ο εοποπ οΒἰππ οτ πι Ροτοετοτο ποετι·ο

!ιοπο ίὶπο οτ εἱπο πο!ο. εοπ εἰ !”οι·το οοπτ!πεοπτ πποπ

π!ἰππἱε ὶοπποπεἱπιπ πο! Ρὶεοποτππι ἰπ Ροτοετοτο ποεττο

πιο!ποιπτ ἱπ οππ!τοτ·ἱπτπ πο! !ιοτπὶοὶπἰπιπ πο! ίπττπιπ.

`!ππ›ο!πιππε ποτοετοτοπι ἰππὶοοππἰ οπτπ εοοπππιππ το

. τὶοποπι οτ ποετι·ειε οοπεποτππὶποε. ππ!!ει οπο Ροτεοπει

ποιο!οπτο Ροποιπ ΡτοΡτοτ· ὶ!!ππ οτπποπ. οτ ε! πω πο!

πιο” πωττ·πιπ ποε πο! ποεττω πο! τω ποεττ·οε οί

τοπποιπτ πποπ οΒεἱτ. ἰππο πποπτοιὅἱπτο πὶοε πἱεο πππτἱο

πο! !!ττοτ!ε ποεττ!ε οοι·τ!ε οιποππο!υ!τππε οπΡὶτο τοπο

ιππ:!!!τοι·. οτ πτ πο:: Ρι·οεοι·ὶΡτο πτ·ιπο οτ ετο!π!πι Ροπ

ιπτιποοιπτ ἱπτεπππε επΡοτ εοοι·οεοποτο ππειτποτ οποπ

εο!πι. οπο !!ποτοεεπε οοιποε. οτ οπο Ροπ·πε εειποτὶ

πω!! πωπω. οτ οπο !πιττ!ιο!οτποπε οτ Βπἰεοοτππε οοπ

επ!οε. οτ Ροπτὶπε οτοπὶπΒο!πἱ. Βπ!!!!ο!ιππε ππ!π!οπ. Ρο

τι·πε π·οποπδοπο. 8π!!!!ο!ιππε πο !ππο!ο. !ποτποι·ππε Βο

οοι·ο!ἰ. !ο!πιπποε πο οοππἰπο. Βπ!!!!ο!ιππε ο!τποι·ἰοἰ.

!ο!πιπποε εο!τοτπ. ΒπἰΠὶο!πιπε πο οπετι·οποπο. !1οππιπ

ππιποπππιπ. Βιιἱ!!ὶο!πιπε Βοτ!πἱ. τποτο!ιοππε Ροττπε πο

οροτοτοτἱο. !ο!πιπποε πο Ροττο. εὁπι·ἰππε πιο!ποε. Ροττπε

Βπ!!πο!ππ Ρἰποτοππε οοπετοπτἰππε °τοποτπ. ι·οΒοι·τπε

Βοετοπο!ἱε. τπ!πι!ππε π·οιιπτοπε!ε. ἰοι·ποππε πο οτοεττο.

Βοτποτἱπε εοο!ιοτἱἰ οτ ιππ!τ! ο!π. ἰ8ὶτπτ πω πιπποπεοε

οτ Ρὶεοπὶ !›οπο ππο οτ εἰπο πο!ο τοτποτει απο! ατοπ

εἰοπο Βιο!οιππε Βοππιπ Εποτπ οτ Ροοοπι !›οποτπ οτ

πωπω! οτ !πτοε,π·οιπ οι!! ἰ!ποίοεεο οοππτἰ. οτ οιππἱΒπε

!ιοππἱπὶ!›πε επποτἱ οΒἱππ οτ οιππἰΒπε πω πτ Ρι·οοτοι·

που εοτὶΡτπιπ τπο!οππιππ πιι!!οτπ οποπεἰοποτπ ποἱπε

!πτοι·πιππε ποο ποεττἰε. οτ πο!πιππε ππιπποπιπε πτ !ιο

ππποε πιππο εἰπο Ρἰεο ΡτοΡτοτ πω: ιπο!ο!ὶτἱππ1 ποπ

οπὶτοπτ ροττππι ετιποπ οπο!! οτ Ρι·οεοι·ἰΡτο ο!σεοι·ποπτ.

οτ εο!πο!πιππε ποε οτ ι·οε ποεττοε πι πιππο οτ Ρἱεπ

!›οπο ππο οτ εἱπο π·οιππο οτ ἰπ οπππΒπε !οο!ε!π Ρο

τοεπιτο ποεττο. οτ οπο !τιπποποπε Ρἰροι· οοπεπ! πιπποπ

εὶπιπ οτ οπο Βπ!!!!ο!ιππε οο)ππ οοπεπτ Ρ!εοππε !ιοο ὶποπι

εποτοτποπτπιπ πποπ πω πιοπππε τοο!οπ1πε πιοοτο σοπ

επ!ὶ!›πε εοππο οτ_Ρἰεο πο οοπιππὶ πω! οπτπποο!ιπ

πὶοε ροετππ:-ππ ππποὶππι πο! ππποἱω οοππτἰε πο! τι!)

!πιπε εἰπο Β111°88118!ππι ιππο!ππιπε. εἰ ποτο πω πο!

ο!ἱτΙιιἱε ποετι·πιπ πω πο! ποετι·ω πο! Με πωπω οποια

ποτἱτ πποπ @επ πίτα πιιοπι·ο8ἱπτο πἱοε πἰεο πππτἰο

πο! !!ττοτ!ε πωπω οπ1οιπποΒ!τππε οοΡἰτο τοτ!οπο!π!!τοτ.

οτ ε! τοττο οοπτὶπἔουὶτ ιΙποπ ει!ἰππἱε !·ιοιπἰππιπ εοποτ!

οέπππ π! Βοππει πο! Ρ!επ ἱποἱποτἱτ ὶπ οππ!τοιππτπ πο!

!ιοπιὶοἰπὶιππ πο! τπι·τιιιπ !ιο!ιοΒ!τππε ποτοετοτοπι ἰππἱ

σπα!! οιππ εοοπιιππιπ ι·ειτ.ἱοποπι οτ ποεττειε οοπεποτπ

πἰποε ππ!!ει πο! Ροι·εοπο υποὶοιιτο ροποπι ιπ·ορτοι· !!!ππ
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Βο!ἱο. οπο !οπΒ·οποπε ΡἱΡοι· οοπεπ! ὶοπποπεἱπτπ. οτ οδο

.ὅπὶ!!ἰο!τππε σο” οοπεπ! Ρ!εοποτπιπ. !ιπὶπε το! εππτ

τοετοε ι·επτπππππε (το Βοπτὶο. τοετο€ππε πο εο!π·οιπο

οι·πο!ππε τοτπππππὶ. το)ππππππε πο πιοὶ!οοο. ιπ·πο!ππε

το οοετι·ο ποπο. !›οττι·οπππε το εοι. Βοπἱπποε Βοώ

!ππε οοιπἱτἱε. ὶοπποπεοε οΒοι·τπε πο ἰεο!ο. ΡοΒοππε πο

πο!το. ο!›οι·τπε ερπιπ!ο. τοἰποπππε πο οο!πι Ρπεεοπιοτὶπε.

:διπ!!!ο!ιππε οο!›ο!!ει. τ!!)ο!ππε εοοπο!!πε. πωπω. Μ»

επε. τοππ!!πε. Βι·οτπεποπτ. τοπποι·ἱπε Ροπππ!!πε Ρ!!ο

επε Ροτι·πε τοετοεπἱ εοτἰΡεἱτ τποπποτο πτι·ἰπ.εππο Ροι·τ!ε.

Ιεπ εππτ !ιοππποε πώ ρι·οεοι·ἱρτοτπ οοπποπὶοπτπιιπ

οΒεοι·ποτο !πτειιιοι·ππτ.

Βο!1οττιιε.

Θπ!εοπι ἰο!1τ.

Οο!τειτπ.

Οοπτοτπ.

Ροττπε !›οπτοπο.

Ρεπδοιππε πο!οι.

θἱ!ἱπε οτποτο.

θπὶ!!ἱο!ιππε πο!ιππτ!!.

Ροττπε !πεοτ. -

Βοτποτπ οπο!π.

Ροπε τἰοοτπ.

Βιππει!π το εοπο)π!δο!π

Βοι·πειτπ πτποτ.

Ροπ·ο πο τοποπο.

θπ!!!!ο!πιπε 8πειεοπ.

Οπἱ!!ἱο!πιπε.

Ροπε Βι·οτποτἱοπε.

Βοι·ποι·π !π·ιιπο!!πε.

Μπττἱππε.

Ροτι·πε οΒΒοε.

Πιιτο!”ι·οππε. - ·

Βοιπ!πιτππε.

Ροπτἰπε !›οι·ππι·π.

Ρογκ τω Ροεο!ιοι· .

Οοοπδ!πε.

Μοττἰπι ππο!ιο!.

Βοτττοππ !π·οοπτπ. - ··

θπὶ!!ὶο!τππε. · -·

Οοπετοπτὶππε πο Βο!ο!ιοπτο. ° - -

!ο!ιοπποε οο!οι·ὶπε. ·

Βοι·ποτπ τοπο!!ἰππε. .. . . · τ· τ .

Ροπτὶπε πο Βο!οπω τ

(2 Ρομπ 8!!π.

Ροἱτο ι·ο!›οττ.

Ροπ·πε. - ο ι ν τ

θπ!!!!ο!τππε. · . ..

δοὶποτὶιιε. ' .. ..= τ στ,

θιιἰ!!ὶο!πιπε ππο!ιο!. .

Ροπ·πε εοποτ! οοππἱὶ.

θιιὶΠἱο!ιπιιε πποττὶππε.

θοτοτππε !ιοτοτ!πε.

Ρπ!ο!1ο.

Ροτι·πε Μ!οπ.

Μπὶι1πτππε. - ι τ::

Ηοπιποπε πο Ροπὶο.

!!Βο τοππππἱο. .. ._ .τ

οιππποει. οτ π! !ιοο ιπ·οεοι·πυτο !!ι·ππι ο! πωπω! ποπ·
(ππ!!!!ο!πτπο εοιπποπο. ο - .! π.. =›
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Ρο” ωο.Ιιιε ποειιε.

Ροοσοε ΒἰΙὶἀιιε Ιοτιιοἀὶοοεὶε.

ΟοὶΠὶοΙαιοε °ροοε.

8οοΐοτιοε τΙο ἀοἔκιο.

(ΞοἰΙΙἱοΙιιιιιε τΙο οειΙοτἰ.

Βοι·οοι·ά ΒοΠ:οττιιε.

Ρο)π·ο Βετοοτά.

ΪοΙιοπιοεε 11ιοοοοΙιιιε.

Βοτιιω·άοε Β1·οοοιιε.

ΒΙειτοιιε.

Οιιωο.

Ιοοειιιιιοε άο ι·οοΙιο.

Βοίωιιοάοε οοἰοτἰτιιιε.

Ρεπτυο οὶἔοι·.

Μαιο.

ΟιιἰΠἰοΙιιιοε Μἱἔοτὶιιε.

(ὶιιἰΙΙἱοΙιτιιιε εοτιοειιε.

8τοΐοοιιε (φοτο

Βτιπιο ποοἔἰετοι·.

Ρο” ο!ἀι·ἰοιιε.

(ὶιιὶ!ἱἰοΙπ1υ.ε οτοτειι·ὶιιε ροτιε.

8$ιοΐοοιιε ΒοΙοιιΒοτἱιιε.

Ροτιε εοΙοοΒο.

ὶὶοἰιοοτιὁιιε οἱπιοὶηοε.

Ρογτο τοετειο8.

Ροτπ·οε οο πιοεοιιο.

θετοπ1Βο!όιιε ἰοΙιειοιιοε.

θετοτάο οππιτο.

ΟἰΙἰιιε άε εου1·ει.

θετοι·οοε εοΙοετ.

Βοπτἰἰἱοιιε.

θετοτάιιε οἱἀειοοι·ἰἰ.

Βώτοιιοοιιε ἔυοτἰιιιιε.

(ἔιιἰΠἰοἱποιιε Βοετοοοτἱιιε.

Ιοι1ο1111οε πάω.

ΒοΗΒο!πιοε ‹ὶο ΒοΒιιο!ο.

θιιὶ!ΙὶοΙπιιιε άο οάοιο.

θοὶἱΙἱοΙποιιε οτοΙιὶωΒειΙ.

ΒΜπιοπάιιε Ποτε.

(ὶιιὶΙΙὶοΙπιιιε άο Ιοοπο.

Ροοε Βετιοἀὶοτιιο.

Ρογι·ο Βετἀἰ.

Μποιιπάοε ιιΒει·τὶ.

θιιΠἰοἰιιιυε οι: πιοΙοΙΙο.

ΒοάιιΙΒιε τοΒοττ.

Βιπἔετιεεσ.

Βετιιοτάοε πιω”.

Ροὶι·ο άο ιιιἱΒἱὶοι·.

Βοι·οοτάιιε όο ωοιἰοὶ.

Ρωτώ οΙΐοοιιε.

(Νώε.

Ροιιε ειτΒοττὶ.

ΔπιιοΙἱιιε.

Ιὶἱοοι·ἀιιε.

Ρεττι15 ειττ11οιιο.

ΙσΒ·οοιιε ροτωε άσε ροτιτο.

ίο!ιοτιπιοε εἱο τοοτἱοοο.

Ροὶτο άο 5οοεἱοοκἰ.

Η

‹ἰ

θοἰΙἰὶοΙκοιι8 τοΒοτ$ἰ.

(ἱιιἰΙἱἱοΙωιιε ἴοτΙτἰε.

ΪοΙιοοιιοε ιἰο εο!ιιοΒοιιο.

Βοτειιιτο άο ή. ”

Βοι·ττοπι ‹Ιο ιοτοττο.

ΑτηοΙάιιε Βοωοοεἱε.

Βαρειά οττοτιο.

Βοίωοοοιιε ἴοἱοο.

Ροττοε άο ἰοὶιοοτιο Βει·ιιοι·ιἰ.

Ατᾶοἰηι1ε οιἱοὶιοἱ.

Ροττοε άο Βοτοπο.

Ροττο8 οοοετοοϋποε.

ΙοΙιωιιιοε ποττοιιο.

θιιὶἱἱἱοὶτοιιε ι·οοιιΙ6.

Ροτωε τοί:ιιε.

8τεΡΙιειιιιιε ἔτοτπιατἰοιιε.

Α¦οκοοάοι·.'

Βοοιιε οπιὶοιιε.

ΒιιοΗ:οτίοε.

Ροψι·ιιε 8ο”.

θιιὶ!!ἰοΙωοε ἰεπο!ζ

θετοτά118 ιἰο ροι·οΙ:ὶοο.

Βοτοποοε Ροττοε.

ΑοοΙοι·οοε ροετοε.

δτορ!ιο.ποε οιιάι·οοε.

Ροττοε Βιιτἔἰοπεἰε.

Ρώσο τοπ1υτοτοε.

θὶἱὶ ί:ιιΙοβοι·.

ΟοοεειΙουε [κανε ιιιωιοὶΡὶοτη.

θιιἱΠἰοΙιπιιε ΒοτΒοτὶιιιιε.

Ποι·ειτουε Βοοοοι·οε.

8ἱπιοτι Βοοοοτἱιιε.

Μοττἱτιυε Βοοοειιέιιε.

διοροοπιιε Βοητοι·Ε.

Βτὶιο.

Ροττοε οπΒοτὶ.

Βο!τι·ειω οι: οοι·Βοπο.

ς Ι.ΧΧΧ1 )

Ιαπωεπωσε οοπ.έιιίο.σ |ιοπιὐιω δαπο£ἰ ΞεἔἰιἰἰΕ θί εοπιπι

:το α Ι/2π22ιπέ!ίο ιιαμε πο! Ροτ·2ιωι Ρεποτ·ωπ :α!ιαιτ·ε

ροΙΖίοεπι2ια.

ΜΒ, τοοπεε πονοππιοι·ἱ

-.

οοα.Α.ρι. 19.1'.

(πιο )

Ιετιιά οετ εοοτοπιοητοω εΙιιοά ἱιιτοοὶτ ροΡιιιιιε ἱε

ιιοοοεἱε ἱο Ροτ!εωοοτο ΙιοποἰιιἰΒοε εειοοτὶ οεἰιὶϋ οοι·οπι

οοι1ειιΙο οοι·ιιπι Βιοεοειτάο. 8οἰΙἱἰο¦1οτιε οτεοἰπι άο ιιοΗ:ιι

τυπο ὶοοιιοοεἰο οοιιειι1 Ϊοοἱτ ἰιιτειτο ὶπ ωιὶπιο ΡοροΗ

ἰοποοοεἰε. τΙοοά ὶἀοπι ΡοΡιιΙιιε ὶοουοοεἱε ειιΙοεΒἰτ Βο

ιοὶπιοε εοπιοτὶ οιὅἰἀὶὶ οτ τω ἱΡ50Ι°ι1π1 ο ιιὶ8ὶοτἰπιἱΙΙὶο οει-.

(με Διὶ Ροποτοοοοοτἰε. εοΙυὶε ιιοιἰτἰε ἴοοτἰε ετ ΐιιο€οιίε

‹Ιιιο οοοειιΙοε ἰοτιιιοοεοε Ϊοοοτὶοτ οι εο!ιιο ἱοιιιιοιιεὶιιπι

οει1. πιὶΠοΒὶπιο οοτιτοεἰπιο κι.ιιι. πιοπεο οοιιοιπιβήε. ·

Η
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° ζ ΙιΧΧΧΠ ) ·

θυιι.ι.ιει.ιιυε Μοιιτίε|πεειιΙαπέ εἰοπιἰπιω [πωπω δέιτε επι

επἰερἰεεο|ιο, εοπειιΖἰὐιιε ετ ἰαπιιεπΉ ροριάσ αέ;Ε2, πιιοεί

εοπ·ιοπι ορε 7·εόε!!εε ειώάποε απ' επί οίιεειιίεπτέαπι

ι·ειἰιι.π·ετ·ἱτ, ετ σε πωπω έί.πίειπ εοπιπιεπάα2.

με”. ·

1148 · π. ..-- π'.

ί · ν:

ωι.ιι.ρι.ε.

(π. π.)

νεπει·ειιιιιι Ρειτι·ι ετ ιιοπιιπο δ. Ρετ πει Βι·ειτιιιπι

πιπιιεπει πτειιιεπιεεοΡο ετ ειπετιεπι ιιιιποειεειπιε επή

ειπε ειιιιιιεειπιιε εοπειιιιιιιιε ετ πιιιιιετεο Ρορπιο.πιιιι- ὁ

ιιειπιπε ιποπτιεπεειιιιιπι εοι·ιιπι πάειιεειπιπεεπιπτεπι

ετ Ρει·Ρετπιιιιι ειιιεοτιοπεπι. οιππὶποτειιε ‹ιειιε πιιι πε

πιο εοπιιάεπτεε ιπιεει·ιεοπιιει πιιιιιιτεπιιε ιιει·ειιππιιιιι.

επιιιτπε πιπτἱε ειιε πι εοι·ιιιιιπε πεετιιε ιπιπάιτ. ετ ιιοε

εποε ιπιιιιεττοε πει ιιιπτιιεειπάεπι ιιπιπεπιοιιι πιεοι·ιιπι

ιιεπιιιτπιπι ετ τεετιτιιεπτιπιπ πιιοιιι ιιοπσι·επι πιειιιπ

ειι:ι ιιεπιππιτειτε ειεπιτ. ιπιτετ ιιτἰπιιε πιεπιπ πει· ιιοε

επι ιιιιιιιειιι ετ ιιοιιοι·ειπ πεεττιιπι. πιιοε τειπι ιπεπιοι·ειιι

τιτιιιο ποιιιὶτ ειιιιιτιιτε ιποιιτειππεεπιειππιπ πιιοιιι εει·ιιο

πεετιιο επιιἰεετο πι: ιιειιοτο ειπιιεο τειιιιιεεε. Μπι ω».

ιιιε ιπειιτπε Ε. ιιεετει· εοπειιι πι οπιπιιιπε ιιοιιοι·ειπιιιιε

ει; εοιπιπειιιιεπιιιιε ειιιιπιιε ιιοπι ετ Ρι·πιιεπτιεειιιιι εσπ

ειιιεε ιιεεττι πιο ειιιιεει ιετιι τιοπεε ειιιπ :πι ειιεετιιιπ

ρει·όιικετιιιτ πιιειπτοε ιιιιιοι·εε επιιετπιπει·ιπτ ποιιἰιεε ετ

Ρι·ιπεπιεε τοτιπε ειιει·ειτιιε ιιοε πιπιιιιπι εοιπιπεπιιειπτεε ε·

ιιειιο:ιε ιιτιιιιιι·ιιτι ειιπτ ετ τοτιιπι ΡπιΙπωιι ετ ιιιετιιπτιε

ιιεετι·ε εεει·ιιιειιιιπτ ‹ιε :πε πιο εει·το ιιιιιιεειτιε πιω

πιιιιπι πε πιο πιιι Ιιοετ ιιειιιπ πει· ιιοε ι·εεπτιιτπε εετ

πιιο‹ι πειειιεειιιιπε εεπιΡει· ετ τιιιππιπιπι ιιπιιε ‹ιε σοπ

ειιιιιιιιε πεεττιε Ρει·Ρετιιο ει·ο ετ πιε ετ πιειι ετ οπιπιπιπ

ιπεοιιιιιιι εετιιιτιο ιιεετι·ο οπιπι τειπροτε εεεε ποιο ετ

ιιεετιιοε ετ οπιιιιιι ιιεετι·ει ιιιιὶειιιππιιε ροτει·ο ειιιι τιιτειιιι

ετ Ρι·οτεοτιοπε πιειι ειιεοπιιο. εεπιιιει· ιιιιιειιτιε.

( ι.ΧΧΧιπ)< '' ι· ι π'

Ιαπιτειιεεε ει Ρἰεαπέ βιαία.: παπι πωιωπο

Μοπτίερεεα!απί πιοπιιπο, εἰαεπιιε ιιοιπἰπἰὐιιε ίπειιπ2.

πω

πω. Α. πι. εεε.

( π. π. )

ιπ ποιπιπε ιιοιπιπι ποετι·ι ιιιεειι ειιι·ιετι εππειι. ποπ

εετ ιιιιιοιτιιιπ πιιοτι τιοπιιππε ειιιιιιειπιιιε ιιε .πιοπτερε·

ειιιιιιιο ετ ιιιιτπεπεεε ειπε ιιεεετιιπτ ειιπι εοιπιιπι ιε

ιιιιεπειιιπι ετ πομπο εοι·ιππ. πιει πιιιτιεπι πιιιιιιειπιιιε

πε. ιποπτερεεπιππο ετ ιιιιι·πεπεεε ειπε ειιιιιιιιιιιιιτ ετ

τιιειιιιπτιιι· ιιοπει Με ειπε ιι·ειιιτιε ιιοπιιπεε ιιιππεπειε

πωπω” ειιπι ι·ειιιιε ειπε πει· τοτιιπι ειιιιπι ιιοεεε Μπι

α ιιιιιιεε ιειππεπειιιτπ εππι τει·ι·ιιτειιιιε πεπετιπτ.1ιποπτειπ

Ρεεπιππιιιπ. ποπ ιιει:ιεπτ πιιει·ει·ε εεειιιιωτειιι. εε€ιεε-ι

ειπε ιιιτι·ειιιιιπτ εππι ι·ειπιε πιιε ιπ επι ει·ιιπτ ππιιε

ειιπιπιιε ιιεπιιιιιτ. ετ ιιοτπιπεε ειιτι·ιιπει. πιιιιιι ιιιιιιιιιι:ιε

ιππ· ιιεπει·ιπτ. ειιπιιιτει· ειιιπ ι·ειιπε ειπε· εεειιι·ι ει·ππτ.

πιιοτι ει πιιπιπιπιπιπ Ρει·τιιιει·ιπτ. Βιιιιιιειιππε ‹ιε ιπσπ

τεπεεπιιιπο ετ ιιιιι·πεπεεε ιρειιιε ιοει. ποπ πιιι”ειιεπτ ειε

πεε εεειριεπτ ‹ιε τειιιιε εοι·ιιπι πιιππικι.· εοτι τιειξεπειεπτ

ει ιιιεπιιτειιειιππτ ιιοιπιπεε πεπιειιπιιεε·-ιπ πιιιειειιιιι

ι·ειιιιε εοι·πιπ ιιοπει ιιιιε. ειπε ι-ιππιιε ετ ιπειιο ιπ.<έεπιο

:ποπ ετ τει·ι·π πι Βι·ειιιιιιιιε. πιιι ειιπτ πι Ροεεε εοι·ππι

Με ξ.Επιτιιιε ετ ειπε. πεε ιπιει·επτ ειε ειιιππειτπ πωπω

πι εεε πει Ρετεοπειε. εετι ιιιιιιιιιιτ· ιιοπει πάει οΡετπιπ

εεειιιιιιπιπ ιιοεεε ειιππι ποιι ιιιιπάο Ρεεπιιιειιιι. ιιτ οπιπεε

ιιοιπιπεε πιιι ιιιιιιεπτ Ροεεε. ει Βι·ιιιιιι ιπ:ιειιιοπε πεπιιε

ειπάε. τεπεεπτπι· εκ Ρειοτιοπε επιπιιι·ε ετ τιιει·ι ιιο

πιὶπεε ιειπιιεπειε τιιετι·ιετπε ετ ειιπτεε επιπ ειε ειιιιι

οπιιιιιιπε ι·ειιιιε εοι·ιιιιι. Μπι πιπ ιιιιπιι·ιιΒιιιιπ Ρει·τιι

ιει·ιιιτ. πιιεπι πιιι ποπ Με πτειιιιιε ετ ειιττιι. ετ ππο‹ι

ποπ ειιιιετεπτ ειε ειιπιιιτι πε ι·ειιιιε εοπιπι. πιιιιιιιιιε

πειιιεπτιιιπε ‹ιε ρειεπο ποπ ιιιιιιιιπτ εεσιιι·ιτπτειπ.τ πεε

εεε ι·εεεππειιτ. πεπιιε Ρεειιππιπι πιπιπι πωιεππ. ει:

εεπτιε ιιειιιἱιιιιε Ρει·επτιποι·ιιιπ. ιιιττει ιπει·ε επιιτιιιιπ

πει ιιιιιε ι·εάεππειππι. πιιε ειπτ ιιοπιιπιιπι πιοπτιε ρε

ειιιειπὶ. ετ ειιεεΡτιε πειιιιιιιε εοι·ιππ ιρεοι·ιιιιι πει· Ρειειεπε

πι ιιιεπειπιππι ειιιιτιππι: πει ιποιε ι·ει:ιεππτιπιπ. πιιειε

ἰειπιιειιεεε ποπ ‹ιειιεπτ οιιιεπειει·ε πι τοτε επο ποεεε.

ιιοπιιπεε πιπιιεπειε ιιιετιιετιιε. πιιἰ επιιιιιιιτ τιε ιιιπιιιι

εκιπει·ιπτ. ετ ιιΡιιιι πιοπτεπι Ρεειιιεπππι Ροττιιπι ἐπε

ι·ιπτ. ποπ ιιιιιιιιπτ ιιιιιιιπ ιιειιτιεπιπ ιπ Ροεεε ιρεοι·ππι.

πεε πιει. πεε εεε εοτιιιπ. πιο ιιιιππει οοετιειοπε τιετι

πειιιπιτπι· επιιιιι πιοπτετπΡεειιιειπιιπι.ι πιει πιο πιιπιιο

εοπττειετιι πιιεπι πι ιεειεεεπτ. εεει ειππιε ιιοπιο·πιοπ

τιερεειιιιιιπι ιιιιιιιιει·ιτ πιιπιιιιιπ ιιοτιιιπειιι πι ιεππεπεεπι.

πεπιετ πιππειιπ πιο ιιιετιτιιι εοπεεπιιεπιιιι. €ιοπιιι11ι.ε

επιιιιειιππε ιιιοιιτιεπεεπιιιπι ι·ετιιιετ ιιεπιιε επι πιειιεεε

τιιιοε Ροετππεπι ιιιι~ειιιει·ιτ Ρειετιιιπ ιετι.ιτι πιιεεο εοιπππὶε

πιπιιε. οιοπιππι πιιιιιπ πειτε: ειπε :ιππιι. ιειιιιππεο Ρι

Ρει·ι πιο εοπιππι. ετ ιιιι·ειιτιιτ οιιεει·ιιιιτε πι· Ρει·πετιιο

τοτπιπ πι πιιοτι εοπτιπετιιι·- πι οοπιιειιτιοπε πιιειιιιιριιτετ

ειπε πω. ειιπι Ρι·ειιιετο ιιιιιιιτειιπο. ιιοιπιπεε··ιποπτιε

Ρεειιιιιπι ποπ ιιιιιπτ ιιει·ειιε οι·ιεπτειιι. επι τετιπτειιπε

πεπιιε πιπιπιπι. εειι εἰ ειιιπιιο ειιειι Ρειιιπιιε ιιιτπιτειιτ.

πιιοτι πιεπιτετιιπι ποπ πετ. ιιει ει πιπ·α<πιππειι:π·πεπτ

ιτπΡιιιει ειιιππε πιιιι·ιε εενιτιιι. πει ειιιπιιο πω πιοιιο

;[ ιιοιιιι Βάια. πιιιιιποιοιπε ροτει·ιιπτ ειπιιιιπτ ΙιειιιΒιιε ετ

ι·ετιιιιιιπτ ιειπιιιιπι πει εἱτι·ει. ειπε πιετειιιπι ππειε ροτ

πιω-πι τπιιιειππτεειοπε οοπττιιετει. ετ ει ιιοι·τε σοπ

τιΣπει·ιτ. πιιοιι εοπτι·ε πι πιιοτι επΡετιιιε εοπτιιιετιιι· πει

πιιιιι ειιι πιεο ιιοπιιπο πιιιιιιειπιο ιποπτιεπεεπιπιιι. πει

ιιιιι·πεπειιιπε ειπε πωπω ιιιιει·ιτ. πει ει ιιιιπιιιι ππετειιι

ιπιπει·επε ιιιοε ε πιππεπειιιπε ενεπει·ιτ. -ιιιιι·ε παππο

πεειιπιιπι ιιιεπι ει: πιω πιιει·ιιιιοπιππι πιππεπειιιιιι.

πει· εει·τιιιπ ιιιοι·ιιπι πιιπτιιιπι πει εεππιτππι. εοιπιιπι

επ5ιιιο ορρι·εεειιπι ιιιιιιιει·ιπτ. ιιοπε Με ειπεπιιιιιιιιπτ

εοιιιιεπιεπιπιιπ. ετ τιειιιτο ιιπε τει·ι·πιπειιιππτ ιιιιιιι:ι ππε

ι·ειειιπ. ετ ει ιπιι·π πιιιιιιι·επεειιππιπ ιιἱειπ= πι @τι πε

πιιιιιει·ιτ. ιιοιιε ιιιιε. ππεπιειεπιπροτεπιπτ. πι ειπιιειιιιπτ.

ετ ποπ τιιιιιιιιιτ ορει·πιπ πιιιπ επτιἰππτ οιιιευτιοποε ετ

εππιεε πει ι·ετιεππτεε πει· πιιιι·ε πιιιιιπ πει· τει·ι·ειιιι. πεεπιπιπτ ιιττοι·πε. πιιιιε ιιοιπιπεε ιπιπιο επτα εοε·ια
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ορποτ.πο!_ ιπστιετι·πιτο πσ!ιιοτιπτ. ιιι:οτοι·οοι ποι.πιππε Βιιι!- π ειτισιιοιπ οοπεπ!πιπ ιππποπειππι πο! ριεοπστπιπ πω:

!ιο!πιπ5 ο!ιεο!ποτι !ισπο!Ξιοιπιπ πο ιισ!το οτ Βποἱπεεστοε

οιπεποπισο. πππο :τοποτπι· οἱ πο πππι!ιπε ·πιιοοππιε

@τι ιπσπτοιπροεπ!ππιιπι. .

ΒοτοπΒοήπε,ι!οιπ!ιοττι.οτ ι.ιπι!!ιο!πιιιε ποτά !οπιιτι πιω

πιπιπ Ροστιεπιιτ @ποπ ποιπιππε επὶ!!ὶο!πιπε ιποπτιεπο

ειι.!οπι._ οτ !ιππποπεοε οὶπε ιιιι·ο!ιππτ στιεοι·πιιι·ο ειπο

σιππι ποιππο σιππιο επροι·ιπε εοιπρτπ. .ποπ Ρι·σιππιπιπ

ιιιτοοςτπιπ πιιιππποππιπιπ. εοοι·πιποπτο ππσπ ποιπιππε

€πι!!ιο!πιπε πιοιοτ π ο!ιεοι·ποιοισπο οσπποπτι ·!πππ·πποἱ

Ριποι·ιε. ππιπππσ ιπ Ροι·Ροτπο. οτ ππσπ οιτρ!οτιε ιετιε

ππιππιιο ειππιε ποπ ποτιπο!ιππτ !ισπιἱποε ιοπποπειε πι

ετι·ιοτπε ποο ι·οε οσι·πιπ. ποο ποτἰποι·ἱ Ροι·ιπιττοπτ. τιπιπ

πιπππιπ ποπιτο.. πο! πιει πιο που πιοι·ο ειπο Ροι· τοι·ι·πιπ

ππποοπιπππο πσ!ποι·ιπτ Ρσεειπτ τπτο οτ ειπο ιιιιροπι

πιοιιτσ.

(πΧΧΧπιι

δαα·αιιιοπτωπι α ΟιιἰΙΙοΖτιιο Μοπ2ίερο.εαΖαπί ιἰοιπἰιιο

ίαιιαοπείίπιε οοτιειιΖἰὐιω ρπιοετίτιττπ κά: οὑεοιναπάο

@οποτε σπιτι πιεί: οτ τ·ιτιπΡΞεπιιίε πάτο.

ΠΠ

στα. Α. πι. κι ο.

ς ιι. π.)

Ιιι πσπιιπο πσιπιπι πσετι·ι ἱοεπ ο!ιιιἰετἱ. ιιππσ επι ιπ

οοι·ποτισιιο οιπε ιιιοπι.ιιι. !ισο τπιτ Βιοτπιπ πι! !ππ;!ι·τιποππι

Ριποι·οπι .οσιιεπ!οιπ ιπππο. οπο επ5!!ιο!ιππε πο ιπσπτο

ποοιπαπ0.ιποσ .το επποτο πο! οποπΒο!ἰοι πποπ ο!) πο::

ποιοι ιπ ειπτοει ετππισεο ποπ σίΐοπποπι πο! σίΐοπποι·ο

πιτιπιπ ἰπ Ροι·εσπιε πσρπ!πιπ πιππο πο! Ρσρπ!πιπ Ρὶεο

οτ !ισιπιπι!ιπε πιετι·ιοτπ. οτ εο!πιι!ισ οσε οτ ππιππο!ισ ιπ

τοτσ :που πιετιποτπ. οτ ιιπιππο!ιο ι·οοπροι·οι·ο ι!!ππ !ιο!ιοι·ο

οιπσπ ο!ιετπ!ιτ οοιιιοε ειπί-σεεπε ιοπποπε!!ιπε οτ Ρὶεππἰε ποπ

ΐοτιοιπ οπιπ οσ πο! οπιπ !ιοιπιπι!ιπε επποτι οδιππ πει

οοιπ ειπτ πποιπ πο! ττοο·ιπιπι ππτ €ποι·ι·ειιπ ι·οοιιοππτπιπ

ειπο Ρπτο.!ιο!π ιοιιιιοπειπιπ οσπεπ!ππι οτ οοπεπ!ππι Ρι

επιισι·πιπ πο! ιππιοι·ιε [πιττιε. οτ ε! ει!πιπσ τοιπΡστο πιο

ιππιιιειοτιπτ οπιπποι·ι·πιπ ἴποἰοπποπι οσπιιτι οπίπεσ οτ

!ισιπιπι!ιπε επποτι θΒιοιι ΡτοΡοι·ο!ιο πιο. οτ οπιππο!ισ

οσε ειπο π·ειππο οτ πια!σ ιπποπισ. ε! ιοπποιιεοε οτ Ρι

εππι ποποτιπτ πι! Βιοιοππππι πποι·ι·πιπ. ποπ τσ!!πιπ

πιπσπσ ι!ιοιπιπι!ιπε !!!ιε- πώ ποποτιπτ πιππο οτ !ισιπἱπὶ

!ιπε τ ππι ποποιππτ Ρἱεο πο! τσ!!οι·ο Βιτιπιπ @απο

εο!ιτι επιιτ ποιο ὶπ πιοει απτο. ποο ο!ιπποπι πεπιπ οἱε

ο!ι!ι!ποροποιπ. οτ τι οι!ιππιε πιπποπειπιπ πο! [πεο

πσι·ιιιπ σξΐοπποιιιτ- π!ιπποιπι πο πσετι·ιε πι Ροι·εσπο πο!

ιπ !ιο!ιοι·ο - ππ!!πιπ ποιππιιιπ πιτιπιπ οοτοι·ιε τιπἱ ἰπ

οιι!Ρο ποικοτππτ οτ πιππιτι εσ!πσε σ;ιπσε Ριετιπἰ εσ!ἰτἰ

επιιτ ποιο. οτ ποοοιπ εο!ποε. οπο:: ιππποπεοε εο!ιτι εππτ

ποιο Ρι·σιιτοι;· ι;ιι·οποπι ππειιπι τοοοι·ππτ !ισπππι!σπε πωπ

τιεποεπ!οπὶ. ποπ .τσ!!πιπ οιε ποο οπεοπεπιπ Ρι·ο!ιο!ισ

πι; τσ!!οιπτ Με. οιιιπποιπ εοοπτιτοτοιπ ιιπ·πι·ο Βιιτιπι:π ίι!ισ

ιποσ επι! ποιπιιιιιε οι·ιτ ιπσπτἰεροεπ!ππὶ οσιπρ!οτο οτειτο

τιιιιιιποοιιπ ειππσι·ιιιιι ιπτιπ τιιιιιιποοιιπ πἱοε ροετ Μπι

οσι·ιιπι οοι·τι ιπἰεει πο! !ιττοι·ειε. οτ πο οσε πσιππιπ

!ιι·πιιι το!σεο οπιπ ειπε ποπστι!ιιιε. οτ π!ἰπιπ πσπιπιπ

ιπο!ισι·οπι τιππιπ οσιππι οεεο πιποι·οτπι·. οτ ιτοι·πιπ ιπ

ι·τιποι·ππτ πο!πε οτ οσιποε ··ι·σποποπσ οτ ι·σεοι· οτ ποπ

οοπο!!σ !ιοι·ιιοιππτο τιπσπ ιΡει ποπ ποΒοπτ Ειοοι·ο Ροοοιπ

ποτιπο Βποιιι ειπτ ττοπιέπειπι πε! οπίοεεπε οσιποε ειιποτι

οπιπιι πσποο πποιπ οιπὶεἰιπιιε ιπ επποτπιπ οΒἱπἱππι :οοπ

Ροι·ειπιιππε πω; πω· Ροι·ει!ισ!πιπ οσπεπ!πτπ ιππποπειππι

πο! Ριετιπσι·πιπ πο! ιπιπσι·ιε ροι·τιε. τοετοε ι·σοο!ιππε

πο !ππο! οτ ι·οετοπ πο Ρσετοι·π οτ !ιοι·πειι·ππε ππππσι·π

οτ !ιο!!οποιοι· !πιπ!ιοττἱ ο!ιοι·τιιε πω!. !ιο!πιπππτο απ».

ρπιδοιππε π: ιισ!τπ. σ!ιοι·τπε το.οοσπ. σ!ιοι·τπε επιππ!π..

ςπΧΧΧν)

Ροι·πιιιΖα εασπαιιιοτιτί οοπειιΖίπιτε σοιπιπιτπίε Ιαιιιιαο ο

έιαίτο·ίύιω ρι·αοετατιάί πο άπο ο.τοι·οοιιιίο οοι·ιτπι σβοίο.

πιο

απ. Α. χω. τισ. τι.

ς π. π.)

'5

Α!› !·ιπο πιο ἱπ ιιπτοιι εἰ οσιιεπ!. πο! οσπεπ!οε οσπιππιε

πιππο ιππιτειποι·ιτ πιο ππτ ἱππἰτπποι·ἱπτ πτ Ρ!ποιτοπι -

ο!ιτιπσπ Ρ!ειοιτπιπ οσιπππἰε πιππο οιὅσ !ισπει ί!πο εἰπο

π·τιππο Ρ!ποιτο!ισ ι!!ιιπ οσπτι·π σιπποε Ροι·εσππε οιιοοπτσ

ο οσπτι·π οοιπππο ρ!ειοοπτιο. οτ οσπττο οσε τΙππιπε τοπ

ππιπ στ! Ρι·οεοπε τοποσ. οτ ε! ιπεεοι·ιπτ ιπιο!ιι οσπεπ!οε

πο! οοπεπ! οοιπππιε πιππο πτ πιιππιπ ` πιο οσπιππιε

εοι·ιιιτισ που τστειιπ !σιπ!πιτπιπιπ οτ πεππο τοπιοιιπ πο

πιιπι οσι·ππι οι·πιππτισπο ειπ ι!!στπιπ οιτροπεπε. οιπππο

τοποπσι· πο Ρ!ποιτπππιε Ρ!ποιτιε οτ πο Ρι·οοισ ι·οοιιποιιπο

οικοοπτιε πο ι!!ιε Ρ!ποιτιε που τιπσε πο Ρ!οοοπτιο ποποτο.

οτ πο ποππο οοπεἰ!ἰσ οσπεπ!ἰ!ιπε ἱπππο. οο εοιοτοπιοιιτσ

πιω ιππιοοε ιπππο ιιιπ Ρι·οεοπε τοποπτπι· πο! οι: !ιιιιο

τοποΒππτπι· σι·πιπειτιστιο οσιππιπε πιππο. !ιοο σιππιπ

ο!ιεοιπο!ιο !σσπιι ππο εἱπο ποιππο οτ πιο!σ ιπποπισ πιει

ιΙπππτπιπ ι·οιποπεοι·ιτ ἱπετο ππΡοπιτποπτο (οι πο! Ροι·

Ρπι·ει!ισ!οπι τππισι·ιε Ροι·τιε οσπεπ!ππι πο οσιπππι.

ςπΧΧΧνιι

δι·ιιιιπιισ οτ Οποτ·2αε πο Ραεε·απο /ι·ατοοε, οτ Βαε2ίσπε

οοι·ιτπι οοπεαπ8·αίποιιε [ποΖίτατιζε εαοι·αιποπταπι [πο

Ρι·ιια·αι·ίΖ οα.98πο οοπειιΖίίπτε έαπιτοιιεΣύιτε ρπιοε2αιι2.

ΜΗ , ιποπεο ιππι·τ!ο

πω. Α. πι. ·ι. ν. πω. ο. χω. π. τ.

( ιι. ιι. )

Ιπ οοπεπ!πτπ Ρ!ιἱ!ἰΡΡἰ πο !οπι!ιοττσ !ιο!!ππιπτἱ. τοπ

ο!οι·π. πιπ!!ιο!πιι ποπτι ιπι·οιποι·ιιπτ ετι·πιπ!ιο το Ρπιπππσ

οτ σ!ιοι·τπε ξιπτοι· οιπε οτ ι·ιιετιοιιε οσπεππεπιποπε οσ
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τππι !ιεε ειιει·ωπεπιππι. επο επι Μο πιο ιπ ειπιειι ποπ π πιεππι πιιεεπιπ επειτπ οιοιπε Ρειετε πιεπιι”εειπ!ιο. οτε

ετο ιπ οεπει!ιε πετιιιε ιιι Βετο παρε ιιι ιιεεεπεπ π!!ο

πιοπο πι εοπιππε ιειιιπε Ρετπειι: επειτπιπ ιτεεεπτιι πιε

ιιπε οπτιεπι ειπε. οι ιιιοιειπ επεττειπι πε εε εεει;τε ιιι

οι·πιπειιεπε εοπεπ!πιπ τ[πι ιποπο επι·ιι πε! πε!ιιπο ιτι

επτειι ιιιετιπτ επιπι!ιπε Μπιιπι!ιπε ειιεεΡιιε ι!!ιε ι;Ιπι!ιπε

ιεπε!ιπιιιπτ επετειιπειιιε πο! ιιπε!ιτπιε ιππε ιειπΡοτιε

ιιπαππο το!!ειπππε πε Ρεκππο Ρτεπιειπιπ οσιεττιιπι :ι

εεπεπ!ιιιπε εοπιππιε ιιιιιπε Ρτο ιεππο τεεεΡιτ. ει: πιιΜ

Ρτεπιειππι επειτππι εεπιππι ιιιππε Ρτο ιιιειεππο. 8πεττει

δετιιιι:ππι ει: εειιι·ιτπι:π επιιππο οεπεπ!εε Ρετ εε πε! Ρετ

ειιιιε !ιιιιετιιε ιι:ιιε!ιι. πιω επεειετιιιι. ει ει εεπιπιιε ιπππε

πιω Ρετπιπετιι Μππ ιιπε ιπιπιιιο εοπιππε ιπππε επ

τεεπΡετιιπππιπ. ει Ρτοπιιεετππι ειπε επετειπεπτο !ιεε.

ειδε ετο ιιι εετπιι;ιε εοπιππιε ιιιππε επιπ πιι!ιιι!ιπε ειπε

τποτ ει: οππι ετε!ιιιιετι!επε :ιππιι. εππι εεε πιιε!ιι φε

ειετιπι; τι Ρεττει !ιει;ι·πιπε παμε επ Ρετιπιπ ιιιοπιιο!ιι

ειπε εο!πιε επιπ ει:Ρεπειε ι:πιπεπ ε: Ρετπιιιε οοπιππιε

ιιιππε. ετ πειιιιππε Με Ρετ ειπππ!πιπ ιιππππι εεε!εειε

εππειι !επτειιιιι ιιπτι!ε ο!ει πιιππι. ιιππε πιι!!εειιιιο

εεπτεειιτιο ππππτεθεειιπο εΙππτιο ιιιεπεε ιιιιιτι;ιο Με

ει;ιοπε νι. ϊ Ψ

( ι.ΧΧΧν1ι )

Ή

Βεπιι.ουε, θαιιιιοπίε πε Ραεεαπο πάω, Ζαπαεπεϋιιε

εοτωαΖὶὐιιε Ρτο αιειτίε Βιρα»οιεε ει Ρτ·α.τεατιι ῇιἰεΙἰ

£α£ὶε .πιει·απιεπιιιιπ ρταεειαι3. '

ΗΜ , πιεπεε πιιιτιιο

ω. Α. χω. ν. τι. απ. ε. ει. π. π.

( π. ιι. )

!ιι εοπεπ!ειπ !ιει!επιπτι. €πι!!ιε!πιι πεπιι. ιππο!ει·ιι

- πε ιιιεπτο. Ρ!ιι!ιΡΡἰ πε !ειπι!ιετιο ιπτιιπιι: Με επετει

πιεπιπιπι τπ!ιπ!ππε ιι!ιπε επιπεπιε πε Ρειπιπο. επι Με

πιε ιτι επιεπ επο !ιεπει ιιπε ετο ίιπε!ιε εεπιππι ιπππε

πι !ιοιιπε πεεειι!!πε επο πεπιιιιε. ει ποπ ετο ιιι οεπει

!ιο παμε ιιι ιιιοιο παρε ιτι πεεεπεπ π!!οιπεπο πι

εεπιππε ιιιππε Ρετπιιι επειτππι τιπετε!ιι παρε ειιει:τπιτι

ιι·εεεετιι ιιεο οπτιεπι ειπε. ει ει Ρετπιπετιτ επει;τπιπ

ιτεεεει·ιι !εεπει ιιπε επ`ιππε!ιε Με επ τεεπΡετειππππι

εοπιππι ι:ιππε. ετ τεππππι επειτπιιι ΐτειεοει·ιι εεπιππι

ιειιπε επιιτπιι;πτιι ετ εειιτιιππι Ρτο Βιειειιππ επεττε. ετ

πε εοπεπι επειτο ιιιειεπι Βπεττειπι επιπι!ιπε Ρετεοπιε

ιτε πειετιπιππιιιπ πι οοιιεπ!εε επι πιοπο επιιι πε εοιπππι

πε! επι πε!ιιπο ιιι επιεει ι-πετιπι πιιειιι ΡτεεεΡετιπτ. ει

πετο ι-ι!ιπετιπε πιιιετιι εειιεπ!ιιιπε οοπιππιε ιιιππε επι

εππι. πε! επι ι'πετιπι επι οι ει!ιτιπο πιοπο Ρτε!πιτππι

ιιιετιι; εποε! ιι!ιτε εΙπππι επΡτπεοτιΡιππι εει εοιπππι ιιι

πιιε Ρτο εοπεπι επειτο ιεπειιι:πτ ει επο ι:πιιο πειπεεΡε

ειιιιι!ι πιοπο ειπειπ οεπιππι τοπεΜι·. ετ ει εππιετε

ει!ιιιιιιπ ιιποπ ετεπειιι εεεε πεπιπππι εοπιππιε ιειππε.

ει- ειΔιπ Ρπι·ιι!ιιιε Με ιιιει·ο επι ιτι ειπε. ει. !ιοε ειε

πεπτιπε εποε εεπεπ!εε επι ιποπο εππι πε! ξιιει·ιπι.

πιιοιιι πιιιετ·ιπι; ιιι ετεπεπιιιε ιεπε!ιο ιτε πειει·πιιπει:ιιιι

πι: εεε πιιοιιι πιιιετιπτ ΡτεεεΡι.π Με εεπεπ!εε επι

πιεπε εππτ πε! επι Ϊπετἱπι: πιιο!ιι ΡτεεεΡει·ιπι ιιοιιπ

ίιπε επιπιΡ!εΜ ιτε πειετπιιπειιπι πι επ πιιο!ιι πιπε

πω πε! ιπιιππεπετιπι: ιπιεεε πε! !ιι;ι:ετιε. ιεππεπεεε

Μπιιπεε ει τεε ιΡεοτππι ιιι ιπεο Ρεεεε επ!πεΜ. εππο

πιι!!εειιπε εειιιεειιιιο επεπτεεεειτπε επετι;ο πιεπεε

ιπετι;ιε ιππιοι.ιειιε νι.

( ι.ΧΧΧνιιι )

ὁ βοεα£ἰο £πιτοι2αε !ειΖπιαε ΙΜΣ α Ζατιιιεπειύαε ευκαι

Ζἱὐιω μια· επεσε ει28·ιπει επίπειιε πιιἰὐιιεάαπι είνιύιι.τ

/ὶιεπι Ρτο Ζἱὐτἰε επι.

4 ιι-ιι.--ι πιω - °ι ··~·· - Μ·

πω. Δ.[πι. 29.

( Π. Β. )

ι

ιιι επΡιιπ!ε ειιπειιιεε ειιπει:ι !ειπτειιιιι. εειιεπ!εε

!ιε!!ειτππιπε. επι!!ιε!πιπε πεπιπε. ιεπε!ει·πε πε πιιιπτο

!ειππεπετπιιι ει πιιιτπιππετππι εποε! Ρ!ιι!ιΡΡπε πε πεπ

!ιεττο ει ο!ιετιπε τπττιε ει; ιπε πεππιτππε επιπε πιετ!ο

πιιι:ε!!πε ει: ε!!ιετιπε πετιιιιιπ ειπε οεπιτεπιοιιεπε οοπ

επ!ππι ει; οεπιππιε ιιιππε επιπιππιππε Ρετεοπετππι

πετιπε επ επιποε κι”. ε1Ρ!ει:οε Ρ!επεπ:ι !ιπ!ιειιππΡε4

ιεειειεπι οιιΡιεππι εφε τεεειιι€εππι πεπει·ιοε επιιι;πετ

πε πππτΙππεπε !ιι!ιιπε !ιπι ειπε ιπιιππ ιπιετπεπετιι. Ρετ'

ιεττιιπι επι Ρετ πιπτε Μπι πε !ιιε ειπε πιιππιιιπ πεπ2

πππιπτ επιππ πε !ιιε επε ιιι ετοεεε πεππιτε ιιιετἱπτ.

!·ιιε πιπε!ιεει !ιι!πιιε εκεεΡιιε επο ιιιετιπι ει: ιιπιπιο-·

τιιιπε ιιοειτιε. ει: !ιειιεεπι Ροτεει:ετεπι εε!ιι€εππι Ρι

επετιι .π Ρτεπιειιε πεπετιιε ειπε επ Ρετπιε οιπιπιτιε

ειπε ιιι Ρετιπ πε ι!!ο (Ιω Ρετ πιετε πεπετιι επι: ιπετιι

ειπε Ρετ επιιιεπεε επι πιιιεππιππε ειε πιειιπε πιεππι

ιππιι. ει πετε :ιιι π!ιιι Ρετεεππ Ρτεπιει:ιε ειιιΡιοι·ι!ιπε

ε!ιππιπ ειιιππε πιιππι;ππι πε! ίτεππιιιππι ιιιετιι Ρετ

πππιιιππειιιςιιε πεπειτιππι ππειπ ιππε Ρετπιπετιιιι Μ

ε! !ιειιπι Ρει.εειει:επι πεειΡιεππι εο!ποε επιποπε πει Με

(Ιω ιι·ιιππειιι πε! ιιιτιππι ειε ιππε Βιοετιιτιιππεπειεππετε ποπ Ροεεεπι. ει πετιπε ιερωιιωεω' τω;

πιιπππι πεπιπτι εεπεπ!εε ποπ Ροεειπιι πε πω· παρε

πε Ρεπεο ει!ιτιπππι πεππιτιεπειιι πε! οοπιιπιιιιιτιεπειπ

ιιιοετε πιει Ρετ πο!ιιππιτειιι Ρτεπιειετπιπ ειιιΡιετπιιιξ

Μπι: ποτε !επ‹!ειιι επ εεπεπ!εε ιπεο ιιιιοετππι πω:

πιεπι Ρι·επιετι ειιιΡιοτεε εεπιππι ιιιππε !ι!ιτειε οεπιππι

ππειε πεπετππτ οι ιιιειιιπε τοτιπε εεπειτπε επιπ εεπειπε

οεπει!ιε πετιπε επ Ρτεπιοιππι ιει·ιπιππττι !ιοο ιιτπιππι

ει ετιι!ιι!ε !πιιπππετιιιιι. Ρετε ππιπεεπιπετιπε επιΡιετιε

ι:ε!ιε εει. Με Βοππιτππε εεΡιιιππιπ πιω Ρετιειπ. πε

τε!ιππο εει πιεπιεπιε ο!ιετιι ιπττιε. Μπι ιπεπιειπε εει:

ιπιετ Ρ!ιι!ιΡΡπιιι ει πιει·!οπειτι ει. ε!ιιετιοππιπ. Μειιι.ιιιι.

πιιιιιιειτε Ρειετο !:επει Με ειπε ιιτειιιπε Ρετ πιο πε!
νιι πιο ιιιιτειιιιε ειΡτι!ι ιππιειιοπε νι.
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τ ι.ιοτιτιιτ )

δα·ι·αιποιιτοπι Πέφτω Επιίπτοοτ

οσοο εκατο οστιεατιέιτέτιοαπι ΟιτέΙίο!πιαπι Βτούτίαοιτιο.

ΗΜ , ιοοιιεο ιιιιιιο

ατι. Α. [το. Β. ν.

( !!.Β.)

τι (Μ)

Βοιωτοι ιποτἰὶοτατἰε οαετι·ἰ ΜστιτίεαΖτέ [αστα οσπιτπιιιιἱ

Ιατιιιτιο τι βατιτοΖπισ Πατάω οτ Ρωσσια: /πιττ·ώιτε @ο

·ιονοτιτ2ύιτε Ιοιτιοατάτι.

'ΗΜ , ιιιοιιεο πομπο

θα!. Α.[ο!. Μ. ()οτ!.Π.[τι!. ῖ4$. σ.

( Η. Π.)

Οοοεττιτ οοε !ιιτιτο!ιοποι οτ σεοι·ιοτο οτ Βοο.!ιιιιιι

το!ο!ιο ί!!ἰοε τιοοοτοιιο . . . . . ΡτοΪοεεἱ επιιιοε οοε

οι οιιτιοτιο τιοετι·ιι @το οἰοοι·ο !σιο!ιοι·τ!τι οοιὶτο οσιοπ

!ιι οοτιεπ!ιιτο Ριοιτρι τ!ο !οιο!ιοι·το.τοοο!οτιι τ!ο πωπω. Ζ; Πιτ !;1ηη_θ ΡΓ858Π$ ΡΙ·οδοοιττωε άϋήΠωε_ Με 85;) τω..

οτ εοι!!ιο!ιτιι οοοτὶ. !ιο!!τιιιιοτι οι ρι·οεοιιτιτι τ!ποι·οιιι

ι!!οι·οτο Ρ!ιι!ιρι τ!ο !τιιιιτιοι·το πιτιο!ιοοτ οτ τοοο!οι·ι!.

ιπι·τιπιτ οοο οιο!ιι·ιτιοοε ιετιιτ! ειιοτιιιιιοιιτπιιι σποτ! τιτοτοι·

οιπε ο!:ιοτ·τοε εοι·ιοτοιο τ!οιοι·τιτ. οτ ποστ! ἱπττιοεο τ!!

οο!ιειτ. οδο οοο οιιι!ιι·ιτιοπε ί!!!πε οιοο!ο οιιι!ιι·ιτιοι οσο

οι·ο οοιιεοοτὶοοε οτ Βιιι!!ιο!τοοε οιιι!ιτιοοπε Ροι·τ!ειτ οἱ

Μοτο πο! ιοοιιι!ιι·τι ειπτ οποιο οιιιιτιοιιοτιι οοο !ιοοο !ισ

ιιστοιο οποιο !ιο!ιοτ οι οιτιο!!οτιιιιι ιισιοιιιο. οτ οποιο

οποιο !ιτι!ιοτ πο! οτιπιειοι·ιτ !ισοστοιο οιε ριιι·τι!ιοε πο!

ο!τι·ειτοιιτιοιο εο!πο εοοι·τιιοοιιτο τΙοοτι τιιοτοιο !ιο!ιο!ισ

οι οοιιιροΒιιο. οτ ε! οι·ο τοοτοε τ!ο ειιοι·τιιοοοτσ οσοο

Μο οροι·τι!ιστ Ριιοοιο οτ τιτοσι·οοι ιοττο οστιιποο οτ

πω. .οτ !ιοο οποιοι Βιιιιιτοι· ιιτ!ιοοο!ιο ι!!ποι τοιιοι·ο

οτιτοτοιιτ!οι·ο . οσιιτι·ιι οιιιιιοε !ιστοιοοε τιπἰ οττοιιτ!οι·ο

πο!!οιιτζ ει;ιιο Βιοτιι. ιοοο τ!ιειιοιιτ!ιο οτ οιιοοιιτο οοοτι·ο

εοοιοιιιοοτοιο σποτ! Βιοτοιο !ιο!ιο!ιο οι οσιιιοιιὶ. !ιοο

σιιιιιιο οτι .εοτισττι επιιτ οσοο οπο οτ ειτιο ίι·τιπτιο οτ

οποσ ιοΒοοιο ο!κοιτοο!ισ τοποσ 8πι!!ιο!ιοοιιι οιιι!ιι·ιτιοπιιι

οτ !ιοι·οτ!οε οιοε. οτ οΒοοοσι·ιπιο τιιιιτι·οιο οπο. οι το

οιτιιο οποιο τι·τιτι·ι.!ιιιο Βιιιοἱε ει ιιοτποι·ο. οτ οτι οοο

οσιοποιε !ιτ-ιτ!ιοτ αφτο οτι ι!!οτοτο !ισιιστο πιο! οτιιιιοτ

!ιοοτι οοο σπιτι ιιιοἰε τιιοιοπε οροι·τι!ιοι· οτ ι·οοοιιο

ι·οτ τοτοε..τ!!εροιιτ!!ποι τοοο ροοπιιιο. οι το·οτ!ιοτσ ετι

οιιιιιιοιιτο ειτιπιτ!οοι ιι!ιι!ιροο οτ ττιοο!οι·πε οἀἱοοιιοτπιιτ

ι!!πττ-τ!ο!ιοτο σ!ιεοι·οοι·ι οτι ι!!ο ειι!πἱε εοιιιΡοτ σπιτι!

!ιο,ε οι·οοοιιτιε οοιιτοι·οι·ποι οσοοο!ποι οσιοποιε ιτιοοο.

οτ ετι!οιε οποτε οτ οοιιοοιιτἱε οιοετ!οιιι οἰπὶττιτἰε οι.ιιπο.

το. τοιοοιι ποστ! Ρι·οτ!ιοτπιτι ετιοττιιτιοιιτιιτο οοιιιοιιτ

ιτιοοο οοο οσιοοιιἱ οτἱ!ὶτοτἰ οιι!!σ τοοτι.σ ο!ἰτιππσ οι

τοιιιτιστο ιιοεειτ, σ!ιοοεο. ιοτοι·ίποιοοτ οοιιεο!οε ἰἀοσ

τιπιιι ο!ιοττοε οιο!ιτιοοοε ιιιι·τιποτειτ επσ οοοετιοΒιιιιιοσ

8οι!!!οιοο οιο!ιτιτιοο σποτ! οοο ειιοι·τιιοοοτπιο οοι·τι.το

οοιιεο!ι!;ροε ιπιιιτο ττιοοι·οτ. τ!ο ιιι·οετ:ιτιστο ὶπτοἰοτοιιτ!ο

οΒοοιε Γιιοτιιιιτ τοετοε. ιιοεο!τ!οε ιοιι!!σοπε !ισιιεοτιοοι·

ιιιο!!οοπ(τε._ !ισοπεποεεο!!πε οόσοιε !ιοιιισιιε Β·πιτοι· οιπε.

οοοπεποεεο!!πε τοτοιοο. σΒ!οι·ιιιε. τ!ο τιοιτισιιο. ιοΒο τ!ο

πο!το._ιο!ιτιοτιοε !;ιοτο!ιιι. ιιιιιιοπε οποιοιπε. ο!ιοι·τπε ιτι

ρτιοιπείοιοι;!οι·οοτι. ιοιιτ!τιιιιτε τ!ο.ροι·τιι. ιιο:τι.ιιιι ιιιοοεο

ιιιτιο._ιοτοοτιτιοονιι. . .

-τι τ." 'μη. τι. »τι 'ὅ ι'- "

“τι "...το ι ·" ' ' · '

  

Ο

οοτιο ιοι·ιε Βι·ιοιεειοιτι τΙπο οσοο οτ εΡοοτειοοο πο!πο

ττιτο ο!ὶοπἱοε ιιιτοι·οοοιτ. οτ ἰτιοσ οοε επΡι·τι Έι·τιττοε

ιοοτιὶοττιτοτο οτιετι·ι τοοιιτιεο!τι οτ ιοοτιιοτοτοιο οιοετ!οιο

οποιο ειιιο σπιτι! οοιιτ!ιτισιιο οοιιιοιιἱ ιιιιιπο τ!.ειιοπε το

οἰοιιτὶοιο οιιιιιτ!ο τι Ρι·οεοιιτι τ!ιο τΙοἱοτΙπἱτ! οο!οοι·ἰτ

εἰτιο” σπιτι! οοετι·τι οτ !ιοι·οτ!πιιι οοεττοι·πιο οτ στοιιιπιιι

Ροτεοοιιτποι στο οο!ιιε οσοτιοτιιοτιοοο. οσε ττο!τ!οιο στο

οοιοἰοοτι ΐι·τιττοε πο!ιιε οοπεο!ι!ιπε !ιο!!τιιιιπτο Βοι!!ιο!ιοο

ποοτο Ρ!ιἱ!ἱιιΡο τ!ο !οιιι!ιοι·το τοοο!οι·ο τ!ο ιιιιιοι·σ τΙπιι

οοοεο!οτπιο ι·οιΡο!ι!ιοο τιοι·ιτιε οσττιτο ιπτιεοοοει!ιοτιιε

οιισιιτ!ιιτιοε ιιττΙπο Ρι·σιοιττοιιοε Ρτοτ!ιοττιιο τ!οιιπιτἱοιιοιιι

πιο σιιιοι ροτεοοτι ιιτοτ!ιοτσ οσιοποι τ!οτοτιτ!οι·ο. σποτ!

οι τ!οτοιισοτο οοο ιιστοοι·ιιοοε οπτ τιπο!ι!ιοτ τιιστ!ο

απο ει!ιι τιπτ οπἱ ι!!οτι πο! οιιιιι όοτ!οτιτ εο!ιτι·τι!ιοι·ο

οπτ οτιοετιι·ο τΙοοειοι·ιιοπε. των: οι τ!πιο!ποι οιιιο οο

ιιιιιιιἰ ιοιιπο επ!ιοὶιιο ετιιιπ!οτισιιο ι·οετιτποτο Ρι·οιιιιττι

τοοε. τιοτπτο το οιιιιιτο!ο οστοιιι οοιιει!ιο. τοετοε ετοι·οιοε

Βιιο!ιιιιι τ!ο Βιιιτιο.οτ!ιο. ο!!ιοι·τοε τ!ο Βοοοποοτπι·τι τ!ο

ιισ!ι!οτο. ιτιοο!ιπε τ!ο Βτιιιιπτιτιἱσ τἱ!ιοε ι·οτ!!Βο!τ!ο. οοοπτι

τ!ο οσοο. Βοοι·ιοιιοε ττ·τιτοι· ποιο!! Ροτιιπε πο!ιοοοοε

τοοιιτιεο!τι. τιιιιισ ιιτ:ιιι.ιιιι. ιιιοιιεο επι€πετι ιιιτ!ιοτισιιο πι.

μια)

. π' Δ!. .ΜτΙ

!ωτ·αιποοειτοι τι Τοτ·άσποποτύω ρι·οοπτϋτοπ·)άο ποπ

πιο!οεττπιά2.ι ΙαοιτοποΕσω του ιιιοτἰὶοτατο οτι.ιττ·έιΜοτι

τέτα!τΣ (ι). ι|'.

(1.1. ' π ο ' τι... ...Ω

.
π ' τ ·

· ΗΜ , ιιιοιιεο ιιποπετσ

στο. Α. χω. το. τ. τω. ο. οι. οι. τ.

το. τι. )

Νοε τοι·τ!τιοοιιεοε ιοι·ιιιιιοε σποτ! οτι ποιο τ!ιο ω”

τοτι οοο τιπτοιιοιιιπε ιιιιιιιοιιεπτιπε ιοτιτ!ιοτοτοιο ιοσιιτιετι!τι

οοο τιιιττοιο ι!!ιοε ιιιοτιιοττιτιε οοο τιτοτ!ιοτοτοιο τοπιο

ι!!ιιιε οοεττ!. οτ οσο οι·ιιοπε οι οοιιει!ιο ιιοτιποπο Βιοτο

π!!σ ιοτιτ!σ ιιτ απο Ροι·τιιιιιτ. οι ετττιττι οιι!!ιε εοτοοιο

(τ) Ποιο οΑτ!οιιι τοι·ιοο οι ίοιιιιο!ιι ιοτιιιιιοιιτι ιι ιτιιιοοιιει!ιοε Εισαι!!

Τοττισιιοιιει!ιοι, πιω οπιιιι οιιιιττοιιτ!ιιιι οπικτπιιπιπ _ ·
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πεππο πι! :ιπποε πὶΒἱππ ποπ !!ιο!οτππε Ρι·οτ!πιπ ποοπο ο

ὶπὶπτἱππι ποοπο Βιοοτο ΐποἱοπιπε. οτ ε! ππἱε οπιπ π»

Μπιτ!! οτἱπιπο πι! ίπο!οποπιπ Μο πἱπἀἱοτππι ὶπ Μπάσο

00πεο!πιπόο οοπιππἱ εοοπποπκπ οπο.π!!τοτοεπ οτ οπο

!ἰτπτοτπ πισω οΠοπεὶοπὶε εἰοπτ! οππ1 ἰοπποποὶππι οοπ

$π!!!1πε οοποοι·όππου!ιππε. !ιοο οπιππι Βοπο !!ε!ο εἰπο

οπππὶ πο!ο οτ !!·ππέ!ο ο!›εοι·ππ!πἰπιπε πἱεὶ οποπτππι Μοτο

πο! ἰιιιροᾶἰτποπτο πω! ο!:!ἱπἰοπο πω; !ὶοοπτἱπ ιποὶοι·ἱε

μειττἰε οοιιεπ!πτπ ἰππποπεἱπππ πώ τποπο $ππτ πο! πώ

πωπω τοπιοπεος!τ. οποιο ιποκωιιι. ιποπεο οποπεπ πι
π!οποπο πω. - Η ' Α `

- ο (Χοπ )

08οπο!ιιτπ οοπωιι!αΜ οοπιπιιιτιίσ Ιαπιιοο) «πιο οΙοο£ὶο

ρΡαοσοπἰὐἰαο· υἰκοπιπι ροπζ2οτ·ιιπτ ρτ·ο/ἰΙ·πιαπ‹ἰἰο απο:

.ο πο2αΝίο τ·οοψίο:Μπ.

1Μ·ί, τποπεοπποποιο . Ι.

· οω.Α.ρι.ω. .

' ·° (πο.) -

Π! οποοπο πτ!)ο8 Ρι·οοοι·π.ιπ !ἰ!›οι·τπτο π! οὶε πω

8οποππ1 πιουἰΒπε κοσμο ᾶἰπἱτὶἱε οπ.8πιοπτοπιπτ ποοοτ

ήεππι· οοπεπ!οε ποπ το! Ρπ!:!!οο πἱἀο!ὶοοτ· φοτο οπι18οι

πο!!! οἰπἰππ1 οπτο.1π ιδοτοπππιπ !οοἰε ππἰΒπε Ρι·οοππτ.

ππἱ οοιεπο!!! Μπι Ριποοπτππιππο πππ·οτπιπ οοπε!!!ο ο

οππππο οποιο ροτοοπποτο. επὶεππο οιι10(Ιπο οά!πο τπ

ποποο!!ποτ Ρπο!!ο!ε οοποπο επδπ!Βοο!!ε Ρορπ!ο π! πιο

οοιπιππ·οοπποοετο 'Ρεποπ1:οτ οκπ!!›οτο. !ι!οπ·οο Μπακο

·οὶππι οοπεπ!οε τοὶ Ρπο!ἰοο εο!!!οοτ οο!!πὰππεπε·πἱπ!!ἰο!

πιι18 ιΙο11τπορ!ι!!!μπο ε!ο !πιπ!›οι·το. τππο!οι·πε.άο πιπιπο

.οι-οοποπἴοο· οοπεοι·ππι ιπάο!!οοτ οπροοι·πε !ιο!!πε.· ο

!›οι·ιπε επἰππ!!οι. ἔπὶ!!ἱο!ιππε !πάοκ ππππἰτπποι· π! ροτ

(Ιπἰτοτο οπΡὶοπ|τοο. πποει!ειιπ Ροι·ποε ππ·οο ποπποππο

@οπο !οΒπ!ἰτπτο ΐπ!δοπτοο ΡπΒ!ἰοοε τοετοε ο!ὶΒοι·ο οπἰ

οοπττειοτπε ο! τοεπιιποπιπ πτοπο ε!οοι·οπι ιππππ πο!πτὶἰ

80Γ!Ρ!28. οπο !οδει!!τοι· Ποτ! Ρ088θ οοπερἱοοτοπτ οοτιππ

.8τὺεοι·ὶΡποπἱΒπο!ίὶςιποι·οπτ. οοπιι·π οπο οοππ·οποπε!π

οι “το τοπιοτοοροιοππὶοοι· Με Ροι·ο!ειοιοοπο; οπο

οποπ Ρτοΐποτὶ οοπεπ!οε οιπποε οοπτυπο!πε πο! Μπα!!

( Χοιπ )

Ραρίοπεο.ε επ Ιαπωεωοε πιιααωπι /οοο!ιω

Μαιο αιἰ ·πιέ·πι22 απο.: άαπι2ια·ιαπ Μ!!

ΠΜ , πιοπεο :ιποποιο

πω. Α. χω, ο!. π.

( π. π. )

ΑΒ ποιο απο πι ππτου παμπ: οι! ππποε πἱΒἱπτἱ. ποο

Ρποἰοπεοε επ!πει!›ἰιππε ροτοοπειε ὶππποπεἱπτπ ο! οοι·ππ1

ἀἰεπ·ὶοπ πΙ(Ιπο ι·οο οοι·πιπ ἱπ τοτο πο5π·ο ἀὶεττἱοτπ

ππο‹! !ιπ!›οιππο ππτ ἰπ ππτοπ ποτΙπὶεἱοτὶιππε. ο! εἰ ει!!

ππἱπ · πασα! · ἀἰοπ~ἰοιἱ ο οοο οίΐοποοπτ πι· ι·οοπε οι πο

Βποι·πί ππι!ο · οιποπε!ειτο ροοεπ Ϊποὶο!ππε !πόο !ποτππππ

ἰπΙὶ·ει ιπεὶπτ! ά!οοροεποποτπ ιοππὶοἱιπὐπ Μπέκ π οοπ

οπο οοπεπ!ππι πιππο οππι !ὶτ!.οι·ὶο οοπιππἱε ε!8!!!οπ1ππο

ε!Β!!!οπε πο-οπο!το!! πιπτπτπ πἱοὶ τοτποπεοιπο Μοτο ω

ροά!πιοπω πο! που μιπποο!ππι οοπεπ!ππι πιππο πο!

-!!!!πε ω! ὶπὶπτὶπ πιω Έποι·π. οτ !ιπροοπποπω π·οποποτο

-ἱπΐι·ο π!ἰοε εοπποπτοο Μ. ι!!οο πτ επΡοι·Επε ά!οτιιιποοτ.

οποσ! ο! ποπ !ιο!:ποι·Ξτ ιππ!οίποτοι· πππο οπποποπτο

ροεεἰτ Βιοἱοιππο !πόο πὶπᾶἱοτπτπ οκρο!!οποο οπιπ1οαπο

ποοτι·πιπ ο!εττ!οπππ οτ ποπ τοοποοτππἀο>ποοοπο-Ι›π

τοΒο!ο οοπεπ!ππι πιππο πο! |ἰ!!ὶπο οι!! ἱπὶπι·ὶπ πω!

Ϊποτἱτ. οτ ε! !ιοππο!ά!πιπ ΐοοτπτπ πικαπ: οιποικ!πο!!πι·

·!ἰ!π·ἱ8 ντι Βι·ππο ιποποτο οτ οἱ Ρΐοσω !ιοιπ!οπΗπτπ

Ροι·οοποπι οίΐοπἀοι·ἰτ ·οπ1οπάο!Μπι· ἱπ !ειπάο οοπεπ!ιππ

οοπιππἱο. οτ ε! ει!πΙιπέ οΒοποοι·π πιπποπεοιπ π! Ροτέοπο

πο! πι Ροοππἱο. Μ. Με οο!ιο!·οπποε οι: !ιο!πιπππ!:πε

Μία! ἰοπιε οο!ιοι·οπτ!πο. ο οποτο!!οτο πεππο πο· οπ!ο+

τπιπ. οκ ο Ρο!οτο παμε: οτ! οοι·ι·ωπππι. οτ ει! ο:π·που!ο

-πποπο πο· πιοπτοιππ!τπιπ. οτ π· ιποποοπ!ιο παπι!! πο

·ετο.:οπππτπω ου ο οποιοπο ποππο πο οποιοπππο. =οοίο

οπιποπο πεππο ο!! πὶὅπἱπτπ.›οο?ο= πὶΒοι:ιο πάπια οι!

088!211111ποππτα. οτ π! οεοπ~οποιιο οπεπποσπά Ϊεπ!πω ο!

σ.τεο!ει πεππο·Υπά Ατοποιτοιππι οτ πι! Βοπιππά!π!πΡοτ

οι! οοποε!!πτπ οτ οι οποιο!!οεπιίι !ιιίι·ιιέπ ε!!οε οπιοτιο:!οι·ο

-πο!ποι·ἱ1:τ Ροετοπεππ ι·οππ!επ·πιπ ί!ποι!!::π ωΙοει!6·οοποιο

!πιπ ἱοππο απο !ὶττοιτἰε οοιπππίε ο!8!!!ο !ιιππο οἱΒἱ!!οι!ὲ

οι!!ππο!πιππε ὶοπποποοε ΐπο!οπόο Βιιοι·ι·πιπ Ρου:οσωιπω

ποσππάπιπ οπο!! οοποπ!οε πο οοιπππἱ πττ!π5τΙπο!οἰπἱ!ἔ

οπο! ίπε!πιπ! 88 οοποοι·τ!πτἰ ἴποι·ἰπτ. οτ' ποο"Πιοϊοποπο

πποι·πιπ επΒεοτὶΡτἱοπὶΒπε Βιπποιο. Ρι·οοἰΡπο τοεπι-Μ οπο ρείοοπο ποοπο φαω 1·οοτοτπιπ-ποππο ττοΒοΥπ

ιποπ!.π εΙπἰπππο πο οο!;οι·ο τοτε όοοτοποτ!ιι! τοΡοτὶτἰ.

ΕπτπεΙποτπ οπί!!ο!οπϋε!$πο Βοοί!!1πο'οοτπο:1Επτ Ρτο!πιιπ.

πτ!;οιποπ εἰ οοπεπ!οε πο αποτο Ρι·οιπὶποπτοο π!ὶπιπ

ἰπεπτπτὶοιιοπι Ρο!οιπ οι·οιππ!ἔπποι·ὶπτ. μου! οΧ οσο

πποποπο ο! (πο-οπο οι ιοετοιποιιιὶο τοιπΡοτο οοι·πππ οτ

εοπποιιιἰ !ποτπιπ ἰπεεοι·ἰπι. επ: πο!! ἀοΡοεποι·πιπ. ειππο

ιπἰ!!οεὶι:πο οοπτοει!ιπο· Μπι!. ιποπεο· εφε!.

Εφ ΒιιἱΠἰο!πππε πο οο!πιπ!:›π ποιοπ·Ξπε πω· Ρι·οοοριιππ

επμπεοι·ὶρ€οι·ππι οοπεπ!ππι οοο!με!. ·

Εφ νν!!!ο!πιπε !πε!πο εποεοτἱροὶ. · ι '

Εφ οΒοι;!πε ‹!ο.-Βπὶι!οιιο εποεοι·ἰρεὶ.

ΕΒο ο!ποττπε οπποο!!πι·ἰιιε επ!σεοι·ἰρεὶ.

ΒΒο ρΒοι·τπο εΡ!ππ!!π εποεο!·ἱπεζ,_ _ _ =

απο! ισοπΡΑπι!πο!2ιιπ οοπ8π!ππτι πτίπποε[πο οἱπἰ!π!ἱο πο!

ὶ!!ὶπε··-οπὶ ἰιιὶπιπετ Βου! -·οπο!.π ποιο Ξέπιποπεο5 οπο!

:Πάρι-ι οὶπἰὶοτοι ππ:!:λοπιπ ἑι!ὶοπο 'οπεπτο 58!! οπο! (Ιων

·!ἱ!›οτ Βοπτο ·εποπτπιπ ;!ιπ!›ποι·ἰιιι.”οτ ππο!!Βοτ @ο οπο

(πιο πποι·ποπι πωπω! ποο πο οἱε €ποΜπι-"ππο!!Βοο
:ποπο Έοοοιπτ Ποοιππιιο :Ρομο -οοπτ!·π !οπποιιΒοο Μάο

ππ!!ο· ιποάο Ϊποτἰτ.· στ· οπο! !ιοο οοἰοι·ο ο! οοποπ!

οπο Ρώσοι !οπ‹!π!πο- π! Ροι!!ππποιιτο π! οπϋπο Ρορπ!!

ειπα! ποπ1ο ρπΡἰο1πεὶπιπι επ οοπττο οσε. οτ @προ

οοιπι·ει !!!οε πιοι·π πἰεἱ ο!! ποιεεει!!πε οτ ω!!ε πώ επ

(!) Μάο ο! οοποοι·ι!!πο !!πἰποπιοπἰ ε!πή!ο οιππἰπο οποτπο!πιπ π!!πι!

τοποι·ἰ!ιπ !π Ποπ. Α. Μ!. Μ: νοτππ1 !!!πο οιπ!!!.οποπιπ οπ1!τππο, «μπε

ε! «πωπω :πιο Ι"φο"Μ !ιοοο οποο!!!ποι·οπΙπι· πο.: ίαπποπσοσ !ιι!.οει·πιπ
ΒΒο ΔΡ!π!ψιιε !ππι!κπ.·Η 8πΒοοι·πιο!..· · ! ·

πιο: !!!πι! οι!!!!1ο!πτ.
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εεεωεοω ίἱἀεΙὶτετἰε τεοεετιιι· εώοιιετε Μοτο. ἴεεἰειε α ιτιειιεετἰτ πιει οΒἱἰιιὶοεε. ετ εοπεοΙοπι Ρτειὶἰετοτοπι

ιιὶοόἰε£εοι Βοι1ε Βοε εε Ιιοιιοι·επι εὶιιὶΙε1ἱε ΡεΡὶε. ετ

εἰ 1105 ΡεΡὶει18ε5 εεφιὶεἱετἱτοιιε εἱἰειιἰά ε εοΙοοτε

ἰιι ὶεειιπι οετΙοε ω εει·ειοε ετ ε πωπω τεΒοΙὶ οι ἱε

ειιιο εἰτ εε ΡεΡἰε. ετ εἰ ἰειιιιεοεεε εεοεὶεὶετἱοτ ε Ρε

Ιοτο ιιετΙοε εε .εεοὶ ετ ε Θεώ παρε εε ΡτεεἰΡὶεοιιιο.

ετ εἰεοτ εοιει·ὶτ εςΙοε ΒιιΠεει·ε οεοοε εε εεεΒεξ.Βοεπι οι

ειιτεεοπι εὶτ. εε ὶειιοεΙιεἰΒιιε. ε: εὶ ἱοίυε ἰετιιά ωεἀὶιιοε

ε εειιὶ ετ ε ΡεΙοτο ὶιι ἰιιεειιπι οετΙοε (Ιιιο εοιοιιτε

ΜΜΜ; ω εετεοἱε ετ εοττὶτ ιιετΡιε εε. τοεοτειο ΣεΒοΙἰ.

ετ ε πωπω εεΒοΗ παρε εε Βει·βεεεεω. ετ ε εεε·

Βεεοε οεςιιε εε ΡτεεὶΡἱετιιιπτι εΒειιο π1οεο εεςιιἱ

εἱετὶιιιοε ετ ὶεοοεοεεε εεοώὶτετ ιιοΙιιει·ὶ1ιτ εεεε πιο

Βἰεεοπι οι ὸὶεΡεοἀἰο Βεβεεοτ πεεεΉετετειο εε Με εποε

Με ἱετοε τετιιιἰοεε εειΙιιὶεἱειὶοιιιε. ετ εἰ τετάοοεοεεε

Β·ε8ετἱοτ εεετειοεοτε εεε .ίεετε ΙιεΕεπιτ ἱεοοεοεἰΒοε

εε Ρεεε εἀὶοοεΒἰοιιιε ὶειποεοεεε ὶοιἰε εεεοοάιιιο (Ιιιοά

εεοειιἰετοε ιιττἰοεεΡιε εὶοὶτε:ἰε εε εοτιεοι·οετοε Βιει·π.

εεε οπιοἰε :με ειιΡετἰιιε εεήΡτε ειιοτ εττειιάεπι Βοηε

Με εἱιιε Β·εοόε ετ ιοε!ο ἰοὅεοὶο. εκεεΡτο εε ἱοετἰτὶε

ετ. εε ιιἰιιἀὶετε Με τειοεπι τΙοοά ό.ε ὶοετὶτἱε ετ οι: εἰπ

ἀὶετε οι Ιεοό.ε εο:1ειι!οτο εε εοιοιιιιἱ ετεΒὶικιοε. ετ εἰ

ὶοΈτε εεε ιιἰἔἱτιιἱ επεσε εοοειι! εϊ·οοε εεπιιιοὶ ἴεεἰεπι

ὶοετὶιὶεω ετ ιιὶοὁἰετεπι εἰειιτ εοΡετὶιιε εετἰΡτοπο εετ ετ

Με ὶο πιεο εεεειι1ετιι. ετ εἰ εΙὶειιἱε ἰεοοει1εὶιιω τοπιο

εοτει1ι οιε εἰ εοοεο! Βιετο εε εΠειιο εοιιιΙοεετιιε ίὶιετἰτ

ετ. οιυιει·ε ιοὶεΙιὶ |ἰττετεε εοοιοοὶε εἰΒὶΠο ἱεοοε @Ρω

Ιετεε Ϊεεἰειο εἰ ὶοεκἰιὶειο Βοοε δάε ὶιι£τε ἀἰεε πω. οὶεἱ

ειιειιτιιιο Άκτο ἀεὶ ἰωΡεἀἰιτιεοτο εο1: οΒΙἰιιὶοιιε εαπ Η

εετιτἰε ἱΠἱοε ειιὶ τεεὶεπιετἱειιετο ἴεεε1·ἰτ ι·επιεοεει·ἰτ.

ΜεΧωιιι πιεοεε εοδοετἱ ἰκιἀἱετἰοτιε νι.

ς :εεικ·)

Γοτ·πιιι!α .πισταττιετιΣί ἰπιἰἰεω ρετ·ἰ£ἰε εΖεε£ιζε αιἰ εισαι

ραὐΖἰαι /ίτ·πιατιάα , £εε£ατπετι£α πε:πρε 62 εοπ2Με2α: α

πο£ατ·ἰἰε τεείρίεπεΐα.

ΊΈ44

θεά. Α. [ο!. Μ. ·υ.

( Π. Π. )

Με εεε ὰὶε οι ειπεε εεε Βοοε Εεε εἱοε Β·ειιοε

ειιΒεετὶΒετο οοιοετι ι11εοτο οι ετοιιἱΒοε ἱΠἰε ἱειιἀὶΒιιε

ὶο τΙιοΒιιε εοι1εο!εε εοπιοοὶε ἱεοιιε οεΙ εοτιεο!εε ΡΜ

εἱτοτοπι ωἱεΙιὶ εει·Π:ετε ΡτεεεΡει·ἱιιτ. εκ ειιΒεετὶΒεω

οοο1εο πιευ.π1 οι οι1ιΙιἰΒιιε Ρεετὶε ετ εοοττεετὶε εετὶΡτἰ5

ε ΡιιΒΙἱεἰε Ποτετἱἰ5 εἱιιὶτετὶε ἰεοοε ω ειιὶΒοε επιβε

Ρεττεε εοι1εουιΜετ εεε 8ει·ἱΒει·ε ι·οεὅεοετἰτιτ ι1ἱ8ἰ Β·ειι

εαπ ἰΒἱ εοΒοριεει·ο. ετ ἱο Ρτεἀἰετἰε Ρεετὶε ετ εεε

ττεετὶΒοε οσο @τω οοτοεο ιοειιπι ιιΞεὶ Γοετο σου

εΠο τεετε ΡιιΒΙἰεεΪε εοοειιΙὶΒιιε εΙεειο. Ρεετε Με ε:

εοο1τεετοε “Με Βοηε Βόε ἰηοοἰτεο1 ετ Ιφεο1 εἰ ετή

ιιει·ο ειιτ !εεετε ίεεΞειο. ε: εἰ &εοάεπι οι εὶε εο5πο

οει·ο ειιΠο πιοἀο ω εἰε πιοπιετι πιεοπι ειιΒεετὶΒεω.

ὶο οΜποε ιιοΙοοτετἰΒοε εὶωἱΙἰτει· εοΒεει·ἰΙ›ετο τιοπιεπι

ιτιειιιτι εἰ απο ειιοπΡιε τεεοΒοε ί:οετο ΡιιΒΙἱεε ε εστι

ειιΙὶΒιιε εΙεετὶε. Με οπιοὶε Βοοε δόσε εἰτιε οπού Β·ειιεε

οΒεει·οεΒο τιἰεὶ τΙοεπτο ἰιιετε ἀεὶ ἰπιΡεἀἱιτιεοτο τε

Ο

ά

Ιἰεεοτὶε. ω ΙειιἀἱΒιιε ετ ιιοΙοτιτετε ετο]σει·ιιιο Ρετήιιιε

Με εεεἰε ετ εοιιττεετὶβοε εκεε πο εἰ εοοεο!ετι15 118
Ρ . . . Ι .

Βοτιοπι ιετιιά κι εΙιςιιο ©ειοΡοτε ττεο5ιποτεοετιτ ΡεΙειο.

 

(Χεν)

Βωωιωευε απΔωε?ιεπιιω ρτ·2:ιεερε Βιο·οτιί Ιαπαετι.πωπι

Ζεξςιιιο εοπεεεεοπε: σπιτια α :Με ρεαεάεεεεεοπώω

έιιιιιιεπ.τέ ρορωΙο @ασε εοπῇ:·πια£.

ΙΙ44

θεά. Α. χω. π.

( ο. κ. )

Ϊο τιοιοἱοε εεοετε ετ ἰοἀἰοἰἀοε ττἰοἰτετἰε Ρεττἰε ετ

.ΠΜ ετ εΡἰτἰτιι.ε εεεετὶ ετοεο.

Νοτιπο εἰΙ: οτοιιὶΒιιε εεοετε ιπιε€ι·ἱε εεεΙεεἰε ΒΙὶἰε Ρι·ε

εεοτἱΒοε ετ εστω εεεΙοεεἰΒιιε. £Ιιιο1°1ἱεπ1 εεε τεἱ111ιι11

Δω ἀεὶ ετετἱε Ριει1εεΡε ειιτἱοεΙιεοιιε εεε απο εοι1ἰοΒε

πιεε εοοετεοϋε εοοεεάο ετ οοκιο ετ εοτιίὶττοο ἰειιιιειι

εἱΒοε εοοειιὶὶΒοε ετ εοεἱἱε ετ ειιεεεεεοτὶΒοε εοτιιπ1 οποοἰε

ἱιιτε ὶεοοειιεἰιιπι ειπε οεΒεοτ Βεβετε ω οοιιιἱ Ράο

εἰΡετιι τοεο ΡΜ οτ ᾶοπιὶοιιε Βοεπιιιιοδοε εεοἱοι· εο

ωἰτιοετΙιιε τετιει·εάοε ετ άοπήειιε Βοεπιιιοάοε Ρτεεειετἰ

Βοεοιιιοτὶἰ ΒΒιιε εὶετἰεπι ἰετιιιειιεὶΒιι5 εοοεεεεει·οοτ ετ

εΥτεΒτεΡΙιἱε εεε εοετοτὶτε€ὶε ἰοεἱὅτιὶτἰε εοπΗΠοειιετοιιτ

ετ ὶΡεὶ ἰειιοειιεεε τεπιΡοτἰΒιιε εοι·οοπ τεοοετοπιτ. οι:

ἰΒὶτιιτ Με π1εε ἀοοετὶο ίἱτι11ε ετ ετεΒἱἱὶε ἰο ΡετΡε

ποιου Ρει·ιοειιεετ. Ρτεεειιτἱε ΡτἱιιἱΙεΒὶἱ εοοοτετἱοπιε.

τεεήυ.πι εοΒεεήΡοοοε ετ εἱΒἱΙΗ Ρι·ὶΙιεἱΡεΙἰε ειιετοτἱτετε

εοντοΒοι·ο. εποε εΒ ἱτιεετι1ετἰοοε ἀοιοἰτιἱ. πΔἱΠεεὶιιιο

εεοτεεὶοιο οοεάι·εε)εεοπο ειιει·πο. ΐεετοπι επ ετ άεωπι

εετ οσε Ρτἱοὶἱε8ἱοο1. ἔοἰΠἰεἱπιο Βιιτοοἱ ἱεπιιιεοεἰ Ιε

Βετο. εεΡτἱωο επεσε ΡτἱτιεἱΡετιιε πιώ εποε. Με".

ι·εὶ ευ.οτ τεετεε. ι·οΒει·ὶοε εε ιποοτὶΒιιε εοοετεΒοΙετὶιιε.

Με πιεὶοΡοἱιιε ουκ ετιτἰοεΙιεπιιε. Ρεττιιε ετπιοοὶἱ εε

ετεΠετιιι8. ἔὶττετἱιιε εε πιοιοτι. τοΒεττιιε ἔειιίὶ·ὶ ΓιΙἱιιε.

τοεπἱιιοε εε πιει·Βετο Ρὶοεετοε ΡτἱοεἰΡἱε. Βἱ|!εΒεττοε

εἰιιεἀειιι εΙετἰειιε Ρετ εοἰοε πιειιοπι Με ΡτἰοΠε8ἱοπι

ΜΜΜ εεε. Ηιοι:ιεε ιιἰεεεοτοεε.

(Χενι›

Ροπ·:πα!α βάε!ίαιω εαεπιπιειι82 Ιαπιαιε εουυπωιέ

ρπιε.ε2ατιάέ α υιι.τεαΙΙίε Μοιι2έσα!$ί.

ΠΜ

ω. Α. ει. κι. σε. ε. χω. Μ. ε.

ς ε. ε. )

Εεε εΒ Με ἀὶε ω επιτεε εἰτιε Β·εοάε ετ τοεΙο ἱε

Βεοἱο απο δάεΒε εοπιοοἱ ἰειιιιε ο! Βοοιιε 1188581105

εοο άοιπἰοο ετ ποπ εεε οι εοοεὶΙἱο παρε ω ΐεετο

Π!
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αει1αε αι αεεετιειι αι εοττιατιε ιαααε Ρετιιαι τιιειιιε- α αιιαιιε ει ιαααε ιααε Ρτειιιεια εεειεεια ιιαιιεαι Ρο

ιαιετα τιιοαιιεαιιι αειφαε ειαετιετα εατιε αειφαε εαειτατα

ααιιαιαι αεφτε ιιαεοαιε αειφαε αατιειιι αεφιε αιιιιαατα

ιετι·ατα φιαττι ταοιιο εοτιιααε ιαααε ιταιιει αει ιιειιιαε

ια ααιεα ιιαιιαετιι αει αιιαιειετιι:: ει: τιοα ετο ια εοτι

ειιιο τιετιαε αι ι'αειο αι: ιιοτιααεε ιιιειτιειαε ιαααε εαιι

αιιτα εοτατιι αοιααιαιεττι εοααιτιειι ει φιοιι Ρετιιααι

Ρεεατααιτι 5ααιιι. ει εαιααιιο εεε ει Ρεεααιατα εοταττι

αι ιοιο ταεο Ροεεε. ει ταετιιειαιεττι ταοαιιεαιι:ι διατ

τιιιαιτι ει εεατιιατα εοαιααι ιαααε ιιαιιο φιααιιο εσα

εαιεε εοτααταε ιαααε φα τιιοιιο εααι_αει ααι ιαετιαι:

εατιι ταιειιι Ρειὶετιαι Ρετ εε αει Ρετ εοταιτι οετιαε

ιιιιεταε ααι εετιααι αιιεεατιι. ει ααεττατα ιιε εα πιε

τιιειαιε ιαοαιιεαιιι ιαειατα ειεαιι εοαεαιεε εοτααταε

ιαααε φα τιιοτιο εααι αει ααι ιαεταιι τιιιεια οτιιιαα

ιιετιαι ααι ΡτεεεΡεταιι: εκεεΡιο εοτιιτα ιετιιοτιετιεεε.

ετειιεαιιαε ιιααε εοτιεαιεε εοαιατιιε ιαααε ιαιεια ιιιιτε

τιαι ει ΡτεεεΡια τιαε ταιεια ΡτεεεΡετιαι ααι Ρετ εο

τατιι εετιαε ιιι:ιεταε αει ταιεεαττι ταααιιααετιαι: οιιεετ

ααιιο ει: ια ετειιετιιιιε ιεαειιο ιιατιειετταιααιιτιι αι: εα

αει εαε τιαειιι ιιιιτετιαι: αει ιαατιιιααει·ιαι.

ς Χαντι )

ι

Πεει·ειιιαι ίααιιεπαιιτπ εοπ.ιιιΙιαπ απο πό εαιιειἰ τα”

εεε!εσίαιπ ρετιέπετε άεειατι2ιατ Ματια δα.πε!!ειέ μια

πιιιπ.

Πιό . τιιετιιε ιαααατιο

ω. ι. α.. το.

ι τι. τι. )

ια εεειεεια εατιειι αφτι ααιε αιιατε εαιτειι ιοιιαααιε

εααααειιειε. εοαεαιεε ΡιαιιΡαε ιιε ιαταιιετιο. ιιειιααια

ια8 ιααειεταε ιιε τιιαατο ιααιιααετααι ει αιιιττιιααετααι

φαι εεειε8ια εαιτειι ααι ειαε εοιιιταιιιειιοτιε οτιιαιαιτι

αετιιατοτατιι εοτιεαιιιτιι ει εοαιατιιε ιαααε ει: ΡοΡαιἰ

οτιιαιαιαιΙαε Ρετεοααταιιι Ρτο και ιιαιιεαι ει αοαιαιε

ΡτοΡτιειαιιε Ροεεαιεαι ιοιατιι Ριατιατα ιιε αετιιεε εαει:ει

Με ειεαι εεταιιατ ιιιιτα αιαεετιαε ει ιιαιιεαι: ιΡεα εε

ειεεια Ροιεειαι:ετιι ειιιιιεατιιιι αι ιΡεο Ριααο ιαι:ιαιαε

οειααδιαια τα: εεειεεια ιιοτιιιε ει οτιιε. ει ατε οειαα

Βαιια ιαιιαιε εατιι ιιιι`τα ιειαε εοιιετεαιιαε ει αιειιειιταε.

εκ Ρατιε ωιιιαιιι ταοτι:αι ειιιε ιεττε εατιι εααε αε

εετα ει αοαεττι εαιαα ιατιιετι αια ιιε Ρειιιιιαε οειο. εκ

Ρατιε ειαιιαιιε εατιι εατιε αιιιιιαιιεειτ ει ααεαατα ιφαοιι

τετιιααει ιια εει Ρετ ιτοαιετιι εαααε ειαιαφιε φτε εατ

τααι: αεφιε ατι ττιαεετιατα ατι5αιιιι αατιε εααι εααε

εειαιεειιιι Ρετ ιι·οιιιειιι. εαιαο ιατιιετι Ροιιιο εαΡεττιο

εαοιι εει εοτιτιααι ιαααε εεεααιιατα ιααιιεε εοταααιε.

εκ Ρατιε ιΡειαε Ροιιιι εατιι εααε ιιεεεαι. ει ιατια ιιιαε

οειααδιαια ιαιιαιαε ιιαιιεαι ιΡεα εεειεεια ιαιιαιαε αι

Βιαιι ατι ειιιαεατιιιαττι αι: Ρτειιιειατα εει. ιια τιαοτι

Ριααατα ειαοιι εει ιαιτια ιααεετιατα ει ιακια τιοαιαιτι

εααειι ιιοαοταιι οτατα ιετιιΡοτε ααεααιτι τειιιααεαι ατι

αιιιετιιιαια ειιιιιαιεττι ει ταατε. εειι ει εαετιετιι ια αιι

ιεειαιετα ειιιαεαατιι Ριααατα ιιιαιι ιιε Ρτειιιειιε θα

Με. αιια‹ι ιοιατα αι: ειαειιεττι εεειεειε ιια αιιιειιεει:

φιοιι οτααι ιεττιΡοτε ααεααττι ταατιεαι ατι αιιιιιαιεττι

ιΡειαε εεειεειε ατι τω: αι ΡοΡαιαε Ροεειι: ιιιιιε ααιετε

ειαιιαιεια ει ττιατε. αιιιιαιε8 αετο εααειι ααι αεε πιο

τιαει αεε αιιφια Ρετεοτια Ρτο ειε Μια ιεττιΡοτε ιει:αε

τεε Ροεειαι αεατιετε αεε ιιοτιατε αεε αιιεαατε αεε

αιαιαο εοαιταεια οιιιι€ατε αεε ειιατα αιιφιοτι ειιιιιιιααι

ιιιεετε ααι αι εαΡταιιιειαιτι εει ααι ιιεετιι:ια εοαεαιατα

εοαιαταε ιαααε. ει ει αι αιαιαο ιεταΡοτε Ρτειιιειατιι

εαειειιειααι αεαιιιιατα αει τιοααιαττι ααι ειιιιιεαιατα

ειαε αιιεααιαττι αιετιι ααι αι Ρτειιιειααι εει αεε ιααε

αοτι Ροεειι Ρτοιιεετε αιιιιιαιι εεειεειε. οαιαεε ιαατιεε

ει ταιιοαεε φαει εοιιιααε ιιαιιειιαι ια εε εαειειιειο

ααι ααεαε ει ιττιιε. ει εοιιιααε ιαααε αοτι Ροεειι εε

αιιιε αιιο ιαααε αετεαε εεειεειαιτι ιααατε. ιιατιε αετο

ιααιιετιι εαΡταεετιΡιι εοαεαιεε αιεο ιεεετααι φιοαιατιι

Ρετ ιιαοε Ρτειετιιοε εοτιεαιαιιιε Ρι·ετιιειατιι εαειειιειααι

εοταααι ιαααε ιααιιαι:ατα ιιιεται. εειι αιιιετιοαε τω”

οειεαιιειιαι ιιααταιιααι εατ·ιαιαια τιοααιιοτιιε φιατα ια

ααετιειε εΡιεεοΡαε ιαιιε ιεεεται εεειεειε εατιειι ω.

ααα α εοαειιιιιιαε εατιαια ει ιααιιιιιαε Ρτο αιιιιιαι:ε

εοτααιαε ει αοιααιαιε εαΡταιιιειι αι:ιιιαιιε ει αιαιτιταε

Ρτο αιιιιιαιε εεειεειε ιααειι ατι αι εαΡτα ιιειεταιιαα

ααα εει εαιε ατο ααΡειιααεαι:ο αεαιιιτοτατιι εοαεαιαιτι

αιιειιιαετιιιε. ει εε ιιιαιαε φιοτιιατα ιατιιιιιειαε αιιιιαε

εατιι ιταιτιιιαε εαιε ιαααε εεκαειαια ιιετιατιοτατα ιαααεα

ειατα οοιιιααι ιαααε εαα ΡτοΡτια αοιααιαιε ιιειιετατιι:

φιαε εοαεαιεε αιιιιιαιι εοαιαταε ειιΡεαιιετατιι. ει αιεο

αι εαΡτα εααειιατιι εει ιααιιααετιιτιι ταιιιεειαιο εεαιε

απτο αν. ταεαεε ιαααατα ιαιιιειιοιιε εεΡιατια.

( Χενιιι )

Πεει·ειατα Ζαιιαεα.αιοπ εοπταΙαιπ, απο Ράιεοτια εατιταιπ

Ζιια/ταπτ·ο τΞεεεοιπιιί ει! ιἰεεεππἰατα οιωιοάίετιαιαπι

ιι·αειέιιατ. `

και , ττιεαεε ι”ειιταατιο

στα. Α. ει. τι.

( τι. α. )

ιτι εεειεεια εααειι ιαιιτεαιιι. εοαεαιεε εταιιιειτααέ

ιιιειαε. Βαιεεατιιαε. αιο εοαιατιιαε. οιι.Βιετιαε 8αιιιοαιε

ιααιιααετατιι αι ιααιι·ατιεαε αιεεεοταεε ει ααι ειαε αιι

Με ιιαιεατιιε ιειιιιταατιι αεφτε ατι ιιεεετα ατιαοε ετΡιειοε

ιταιιεατιι ει ιεαεατιι εαειτατα ιιαεοταε ειοαιι εατα 80·

ιετιι ιιαι›ετε ει ιεαετε. ει αι ααοφιοιΙαε αατιο εοτι

εαιεε οοιτιατιιε ιαιιαε ιεαεατιι:ατ θα ιιατε ιιιιταε ιι ει

ναι. εοαιΡιειιε ιιεεεττι ατιαιε τειιιιααι οαειτατα εοταααι

ιαααε. ει ιιαισεααι ια·εαειοιιια εαειτι εεττιΡετ ια ααο

τΙαοφιε αααο εατιι εταε Ρετεοταε ιιοαααεε ‹ιεεετιι.

ιιααε αετο ιααειεαι ιειι εοτιεαιεε ιεεετααι φιοτιιατα εο

Βαοαετααι τΙαοτι ιατιιι·ατιειιιιε ει ααι εαειτατα ιιαεοταε

ατι εεταιιιατα εοτααταε ιαααε ιεαιιετααι: ει ττιειιαε εοα

φιο ιεταΡοτε φιοτι ιιαειιαιτι ιιιιαι Ρετιιαι αι5ατα ει αεαιειιαι ειε ατι τιιειοιιιεαιιααι φωτα αιιεια αιι:ετι
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Ροτεοπο. οι ιιιιιο οοπιιιπο ιιιππο ιπτιο ιιιιι·οο πινω. η ιιοι·οιπ οτ ιιτιιιτειτοπι ιιιιιιιε οιιιιτοτιο. ιιιιπο πω” πιοπεο

ποιο 8οιοιπιτ οι ο πιο ιι οι: νιιι. Μπι ιιιιιοι·ιιπ8.

πια”. πιοποο ιοΒιιτιιιιτι ιπιιιοι:ιοπο τοι.

Εθο ειιιΙΙιοΙπιπο (ιο οοΙπιππο ποιοι·ιιιο ι·οΒιιι:ιιιι κήποι.

( που: )

Ποσι·αιαπ Ζαπαοπι.πωπ οοππι!απι, οπο, π: ·ιπιοαιυιι,

άο δαπαπο άιο2απι, ιἰο /οι·έσ ο πιαοοτ·ί2.ε, ο2 πό οσ

ο·Ζο.σΣα καμπ πι πιατ·ί ω1οιιαπι :οιπροτ· ρεανπαποα2,
ιρι·αοα::·ίύψιτ·.

- πιο , πιοπεο ιοΒι·ιιιιι·ιο

απ!. Α. [Μ. Η. (Μ. Ω.[οί. δ. π.

( π. π. )

ίπ οιιΡιΕπιο οοποπιοο ειιποτι ιιιπτοπιιι. οοπει.ιιοε Ριπ

πω. οι: ιοιπιιοι·ιο. Βοιιοιιιιιτιιο. τοποιοι·ιιε οι: πιιιιιι·ο

ιιιιιοπιιοι·ιιπτ ιΙιιοιι ιιειοιιιιπι οι: επιιν.ειπο οιοιιτ οοι·πι€ιιι·

ιιο ΐοι·ιε ο ιπιιοοι·ιιε οι: οι: ?πιο επι οοοιοοιιι Ρι·οοιιι

τοπ ειποοιιιι πειιιιο ιπ :ποιο οπιιιι τοιπροτο ιιιιοιιιιιπ

ι·οπιιιποοπ. πο αΙιιοιι οοιπιιπο ιειπιιο ποο ειιιιιιιιι Ροι·εοπιι

ποπ Ροεει€ πιο ιιιιοιιιιιτι ιιοπιιοι·ο ποο οοιπΡοι·πι·ο ποο

ιιοποι·ο ποπ πι€ποτειι·ο ποο ιιιιο πιοτιο οιιιιι,ιοι·ο. ποπ

5οιπροι· πιο πιοποπτ ιιοοιιι;ιπι πό οοπιπποπι ιιτιιιιπιοιπ.

ιιιιπο ποιο ι:ιιιόοπι ειιΡι·ιιοοι·ιρτι οοπειιΙοε ιιιοο ΐοοο

πιο: πιιοπιιιπι οοιέποιιοι·ιιπτ πω: οοεο Ρι·οδοιιιιιπ οι: οτι

Ιιπιτοπι ιιοτιιιο οιιιιτιιτιο οι: ιιοΡιιιι. οι: ποιο ιιι πιιιοπιε ο

εοΙοπιπιτοτιΒιιε Ροοιιιιιε παπι; ιιιι οι απ. πιιΠοειπιο

οοπτο5ιπιο κ”. ιποποο ιοΒι·ποι·ιι. ιπάιοτιοπο νιι.

ΕΒο επιιιιοιιπιιο οιο οοιιιιπιπι ποιοτιπο μοι· Ρι·οοοριιιπι

οιιοτειοοι·ιΡτοιιιιιπ οοιιειιιιιιπ κήποι.

Εφ οιιοι·τιιο οιιποοιιιιι·ιιιε ειιιιεοι·ιπει.

Ποπ ννιΠοιιιιιιε ιιιιιιιιε ειιοεοι·ιρει.

(Ο)

Βοσπαιιιπ £απαου.ιΖωπ οοπ.εαΖαιπ, οπο αὐ οα·οι·σιεέο

α!έσαίω ριιὐΙΖοΖ οἄῖοϋ οα·οΖωάαπω:· Ιαπιιιοπποε Μί

σ:αίω ροΖοεΙα£ἰ.$, πια .πωυπαο ροπεοπαο πωπω.

ΙΜΒ, ιποποο ΐοιιι·ιι:ιι·ιο

τω. Α. χω. ω. πω. ο. χω. 4.

ς π. π. )

()οπειιΙοο πιο δοπαιι·όπο. οιιοι·ιιιε Βιιιιιοπιε Βιιιοοιιι·

:πιο οι Βιιιιιιοιιππε ιιιιιιιιε ιοπάειιιοτιπιτ ιπ ιιιιΒιιοο πει·

ιιιιιιοπω φαι ειιΙιιιε ιοπιιοποιε ιιιοι·ιτ ιιιι3$οιιιιε πι

οιιιιιε οιιιιιαιο Ροι·οοπο πω ιιιιοιιιιιο ροτοεπιτιο πει πι»

εο!ι.ιιο φαι ποπ οποοριιιιιοι·ιτ ιιοποτοιπ οοπιιιπιο ιιιπιιο.

ιιοιιιπο ποπ Ροεειτ οοεο πω· οιιιιιιιιπι οοποτιιιιτιοποιπ ιπ

ιιιιιιιιο ιιιιιιιιοο οΠιτιι ιιιιιιιε ιιι·ιιιο ιιιπιιο. ιιειπο ποιο

Ιοικιοπι πω Ρι·ο.ιιιοτι οοπειιιοε ιοοοτιιπτ ιιιιοει πιιιιιιιε

ι·οι·πιπ ειτοπιιιοπιιε ροι·εριαιοιιοι· οοπ)ποιιοι·ιιπτ οεεο πο

ΐοι3τιιιιτιι ιιιάιοι:ιοπο νιι.

ΕΒο Βιιιιιιοιπιιιε πο οο!ιιιιιιιει ποιειι·ιιιε μοι· Ρι·οοοριτπιπ

ειιΡι·οοοι·ιΡτοτιιπι οοπειιιιιιιι ειιιιοοι·ιρει.

Ε8ο ννιιιοιιππο ιιιειιιο ειιιιοοι·ιρει.

(οι)

Ποπα22ο ο διιίπίπέ·α2.είο ιἰο Ζαναΐοιο Μπιιαο ::οπιππιπί

ατιίιω μπω πι Ξανα82ο παπι 8οι·πι πό οπο· π: αι

Μ·ιππ ο£ εαὐαπόίιυπ ἰὐἰ ροω·ί2 αοάιποατί.

πιο, πιοπεο ιιιπιο

πω. Α. [Μ. πι. απ. ο. πι. π.

ς π. π.)

Αππο πο ιιιοιιι·ποτιοπο ιιοπιιπι ποετι·ι ιοειι οιιι·ιετι

πιιΠοοιπιο οοπτοοιππο πι.ν. ιποποο ιιιιιιι ιπιιιοτιοπο νιι.

ιιοπιε ιιιοπι ποπτειι·ιιο οτ οδιοι·ιο Βιιιιιοπιο ·οοπεπιιιιπε

οοιιιιιπιε ιιιπιιο. οπο διιιπιπΒιιιειιιε ίιιιιιε οιιοπιιιιιιι

Βιιπάιιιιι (ιο ΙοιιιιΒι ιιοπο ιιοιιιε ιιιοο οοπιιιπιε Ροιιιππι

ιιιιοτι οετ ιπ 1ωιδι @ποπ ιιοοπτιιι· ι·ιιιιοιιε οιιπι ωποι

0:οττει ιιιιι ίοεοπτιιε οι: οιιειι·ιιιπ οι Βιιι·Βιιιτι Ροο8ιπ£ οπι

ίιοειι·ι ιπ οι·ιιιιιοτιοπο οοπειιιιιιπ οοπιιιπιε ιππιιο (ιιιι

πιοειο 8ιιπτ ποι ιιιιι ιιιοι·ιπτ. ιιιιοά ιιιιτοπι Ροειιιιπι ιιιι·ιο

πιοι επι πω: άιο οοιπιιπιε ιιιπιιο όοιοπάοι·ο οι οποιο

ι·ιεειι·ο ρι·οπιιττο οιιοει οι ποιοπάοι·ο ποπ Ροτοι·ο Ροπιιιπ

ιιιιριι οιιπι επιπιιιιιτιοπο ιιοΒιο ιιιοο ιιοετι·ο ι·οιΡιιιιιιοο

εροπιιοο. ιιοτιιπι ιπ οποι:το ι·ιιιοι·οιιι. ι:οετοε ΡιιιιιΡιιο

ιπιπποιοτι. Βιιιιιιθωπε Ροι·σιιο. Ειοτοι·ιοιιε ιιιοοοοπιοε. τοι

πιιιπάιιε ΒπΙιετοι·ιιιε. οΒοι·τιιε Βιιιιτιιιιι.οι· ροποπιιε ειο

Μαιο. ιιιιιο!ιιιιε ‹ιο οιιιιοι·ιιποο.

(απ)

Ποπα2έο α θ'οπ:·αάο, Ζαπμι·ιιποο, θαέτι€πι€α2.9έο

ο! οὐ Μάο [Μο οοπιπιιυιέ /ξι::2α ΖιαυαἔΙ:ὶ σπα”.

πιο, ιιιοπιιο ιιιπιο

ω. Α. πι. πι. πω. ο. χω. π,

( π. π. ι

Αππο πι ιποειι·πειι.ιοπο ιιοπιιιιι ποετι·ι ιοειι οιιι·ιειι

κα". ιποπεο ιιιπιι ιιιιιιοι:ιοπο νιι. ιιοΒιο οδιοι·ιο επι

ιιοπιιι οι ιιιοπι ιδοπτειι·τιο οοπειιιιΒιιο οοπιππιε ιοπιιο.

ποπ οοπτειιιιιε οι Ιππίιπποπε οι; Βιιιπιδιοιιιο οτ Μποτ

ιοπιιε οι. πιω οι; ιιπΐοοειιο οτ ι·ει5Ριπο οι Ιειπιιπποιιο

Βιιοιπιπιπο οτ Βιιιοο ιιοπιιπιιιε ιιοιιιε ιιιοο οοπιιιπιε

ιειπιιο ροιιιιιπι ιΠιιό π: (πιο οποι.ι·ιιιπ ιοποιει ιιιιι: οπι

ίιοειτιιιιι ειοιιτ οιι·οππιιιοπιπι πιο πο ιοοεπτο. (1ιιοιι οπ

τοπι ΡοιΙιιιπι @πιο "πιο επι πω: όιο οοπιιιπι ιοιπιιο

ιιοιοπάοι·ο οι ειιιοι.οι·ιιιιτο Ρι·οιπιττιιπιιε. ιιιιοτι οι αιο

ίοπιιοτο ποπ Ροιιιοι·ιιπιιε ροπ:ιπι ιιιιριι ιιοΒιε .πω

ιιοεττοι·οιριιΒιιοο οιιπι ειιριιιιιτιοπο ρι·οιπιπιπιιιο. ποιππι

Η
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πι οιιεττο τ!ποτο!!!. τοετοε .<ιπ!!!!ο!ιιιπε Ροτοπε. Ρ!ι!!!τι- τι εποε!. οπο τι!. π!ι·ιιο!. ποποπο!. Βιι!τοτπ!ππε πο ιοτ!!.

Ρπε πο !οιπ!ιοι·το. ποτοτ!οπε πὶοοοοιιιω. τοπιιππππε

!πι!!εττιτ!πε. τοπιιι!ππε πο οιιπιιτπποο.

ς οπι ›

δαοταιποιιτιιπι τι παναπίαο τοπιέπίπω Ιαιιιωτι.πιτπι

σοιιειιΖἰὐιω μ·ειο.πέτειιιι φωσ πιά αοείωτ·αταπι δί

πωιιι·ι οιι.εττιιπι. -

- πιο, ιιιοπεο !π!ἱο

πω. Α. πι. !ἔι. τ. οι!. ο. πι. πι. π.

( τι. π. ι

Νοε οοπιἰτω !ιιπτιπ!ο !πτει!ι!ιιιπε ετοτο !π !ειππο

ιιτοεοπτ!ε οοπεπ!ιιτπε πο ιιιοπτοπιοποοι!ο οτ το !ιοο

ιιιιοπ ποπιπο ετ.ο!ι!πιπε !π οοτπιιι οτπ!πειιιιοπτο το

ιιοεττο !ιοΒ!τοτ!οπο πο !ιο!ιοιιπο οοιιεπ!ειτπ οτ πο το+

!πτειιιπ!ε !πτοτ πω εο.οτειιιιοπτ!ε ιΙππιπε ιι!ο!εε!πι το

ιιο!ιοιπιιτ. οτ πο ιι!!!ε ειιοτειιποπτ!ε πωπω !ιοπιιπ!!ιπε

οιι!εοοριιτπε πιιιιιο τοποποπιπτ επιι!!!τοτ οτ πο οπιππιπε

ο!!!ε οοπε!ε οτ ποξιοτπε τοιιιοτο οπιιι! ττειππο οτ ω!

οτ οοοοεὶοιιο. οτ ε! !ιιι!ιοιιιπε ο!πιποπ !πε πι Ροπ!ο

πιεπ!ο το επιωττο ο τοι·ι·τιπ!!ε επι:οτ!πε πο! πι τιπο

το!!ο ποποιππε οτ τοτιιτοιππε οοιππιι! !ειιιπο. εοπ ε! ο

τοττει5!!ε πιεπ!ο πιτοτ!πε !ιο!ιποι·!ιιιπε ο!π1ποπ !πε οτ

·πο!ποτ!πιπε πιπο οοΡοτο 6381152 !ιει!ι!τοππ! ετοι!ι!πιπε οτ

οοοπ:!οιιιπε .!π !τιππο οοπεπ.!πιπ πο οοιιιππ!. οτ πο

ππτιπτο επτιοτοποτ!τ πο !ιοο οΙποπ Ρτο πωττει !ιο!ι!τοτ!οπο

οποιοιππ.ε οοιιιππο πιιιπο !!!ππ οτιιιπιτ ε! πο!ποι·!τ οτ

ττ!!ιποτ πο!ι!ε ιιτοο!πιπ πιιοπ !πετο πιοτ!τ οττ!ιιιιιτπιπ

!!!ππ πιι!π!εεο Ριππεπποπι οπεττιππ ἱπεπ!ο οπ!τ!οοτοτπτ

ε! ι1ποπ !πε πι !!!ο !ιο!:ιο!ι!τιιπε. οττοιιιοιι ε! ππ:!ι!! Ρτο

ποεττει !ιο!ι!τοτ!οιιο πο!ι!ε οοποοποτο πο!ποι·!τ ττ!!ιποτ

πο!ι!ε Ρτοο!πιπ. !ιοετοπι οτ οιιπο!οειτοιιι πιο!οπιπε οο

ιππιι! πιππο ποτ τοττειιιι πππειτπιεππο πωττπιπ. οπιπ

πιιο ειτοειτοτο ποιππιπε οι·ποτπε πτ ιιι!!ω οτ εει€!τιιτ!πε

πτ εοΒ!τοτοτ οππι ποεττο π!εΡοππ!ο. πο πτ Ροτπ!τει

πο!ι!ε τοετ!τποτπτ ε! !π οοτπιιι εοτπ!τ!ο πο!ι!ε ο!ιπο

ποτἱτ. πω· τοπιο ποτο πι τοττοιπ οτἰετπιποτπιιι οτ επτ

τοοοποιππι !!απππε ..ο πωττπιπ π!εΡοιιπ!πτπ πι οτι!!

πτιπιοπτο οοιιεπ!οτπε πιιιπο. Ρτοτοτοει οοιιιπιιο πιππο

πιοπιτ οο!!οοτοπι πω· !ειπειππιπι οτ ε!ο)οετι·! οτ Ροτ τοτειιπ

ιι!πιπι τοττοπι ιιοεττοπι ιιπ:ιιιπο ο! Ρ!ιιοποτ!τ πι οτππιο

πιοιιτο οοιιεο!ιιτπε πιιιπο οιιοοιιτιε πωττ!ε ροτεοιπε οτ

πιι!!ιπεποτιι ποεττ!ε !ιοιιι!π!ππε πειΙπο πι πισω!. τΙποτπιπ

ιιοιιι!πο οοιιεπ!!!ιπε εοτ!ρτπ επδιιιποο.!ι!ιππε π!πο!!οοτ

πι... π!!! ο!ιοττ! (π. ι:οετοππει. οιιιιππ !πποι ειποετοπ!

ιιιιιιι. π!!! οπποπ!ε τι.. τοτε. !ιοπιπιππτο. Βεπιππ!τιππε

πο. (πω. π!!! .οοπτοπ! πο !!οτειπο.- πεο το π!Βιιο!ο.

!!ι!οο πο π!Βιιο!ο. πἰΒιιοτππε τι.: ιι!οπο!ο. οιιεε!ππε. Μινι!

πιππε .πο ιιοι·!!. ορ!ιο το ειι!πιο. ι·οιπο!ππε πο ειι!ο. πο

μοτοε πεοιι!ε·ππο. το!!ειιιπ!ππε'πο ιιπιιιο!ο. π!!! ο!ιοττ!

πο ετι!!ιιο π. οοπτοππε το τοπ!. ο!ιοττπε το το!ιοτοτο

Βπιτοτππε.ρ!ιο. ππ!π!.ιδωο πο ποτ!!. ειιιεο!ιππε πο ειιιιοτο

ό

τι

τιι!οο πο πιιεοοτ!ο π!!! !ιοτποιι!. πο! τοποοπτπτ πιοοτο '

!ιοετοιπ οτ οιιπει!ο:ιτοπι πω· Μοτο· οτ Ροτ τοττοπι πι

οτπ!ποιποιιτο οοιιεπ!οτπε πιππο οτ οικοοπτ!ε ποτπιπε

πιιοτπιιι. Ρτοτοτ τω τπ!Βποπἱο οτ τω πιιοτ!ε πεοο!ε

τιπο εππτ !π πιππο πο ιΙππιπε οο!!!ξ.Βοπτ ε! πο!ποτπιτ.

!ιοο οιιπιι πποπ !πτει!ιπππε πιοοτο οετοιιι οτ οιιπο!οο

τοπι πτ Ρτοπ!οτιιιιι ωτ πιο!οιιιπε ειι!π!ε ποιππι!ε ο οπ!!ιπε

τοππππι τοποιππε οπποτεπε :Νοε ποπ οτ!ιππε ε! οπ

ιιιππο πιππο πιο οιιτοτοππ!ε οοι·ππι το!ιπε πο! πιο!οππ!ε

!π!πτπε !ιιοι°!τ. εοπ ε! πω! οοπττο οοιπππο !π!πτπιιιι

πιοοι·ο πο!ποτ!πτ οτπππε οπιπ οοιιιππ! οοιιττιι !!!ω

οιππω. πο οοιποιιπ!ε ποτο πωττ!ε !ιο!ι!τειιιτ!!ιπε πι

οπτ!ο !ιτοιοιι! οτ !π ιππει:οτο!ει οτ !π τω!! οτ πι το

ιιπι οτ !π πειτοεο τοπο!ι!ιιιπε εοοππππιπ πωττοιιι οοπ

εποτπππιοιιι. εοπ επιπ!ε !ετοι·πιιι ποιιοτ!τ οι!. !ιο!ι!τοιι

ππιπ πι οιιετιο ἱπεπ!ο πο! !π τ!ποιο!!ο ποππιτ ειι!πο

ποεττο οοπεποτππ!πο. οτ το οπιπ!!ιπε ο!!!ε οοιιιιιιιπ!ε

επ !π :ιτ!ι!ττ!ο οτ !π οτπ!πιπποπτο οοπεπ!οτπε πιππο.

πιεπιιοτ ποιιι!πω πωττω οοπεπ!οε ποΡτοοοιιιπτ πτ πι

Ροτ!ειπιοπτο !ιιπποπτ τιποπ πωττω τω ρτοπτπιε πο!

!!!ιο!!ο.ι·πιε πο! τοππιι οοιππιιο πιππο ποπιπο πο!:!ε

ποπ το!!οτ !!!οε ιι!πο!!οοτ πιιοε τοιιο!ιοιιιπε οι! οι:το

π!ο!ιπε πποππειιιι. οιτοορτ!ε το!ιπε Ρτοπ!ί!!π!τ!ε πιο!οιιπο

τιιτ!οποιιι οπιπ!!ιπε !ιοιιι!π!!ιπε ο!π!τοτ!ε πιππο οτ οτι!

εοοιπιτπε πι !ιιππο οοιιεπ!οτιιε πιιιπο πο οοιππιι! οτι

οοΡτ!ε το!ιπε πιο!ι!!!!ιπε πποπποπι ο πο!πε !ττιιτ!οπο!ι!

!!τοτ οπιιτ!ε το ππ!!ιπε ποπ τοποιιιιιπτ οτ οποοιιτο οιιεττο

ιιιπεοειτο!!ο οτ πω!! !π!!το ποιπ!.8ποιιοπι τΙππιπε ποπ

τοποειιιιπτ. οτ οιιοοΙιτο τοππιπιο πο ροττοτππι οτ Ετο- -

ττ!!ιπε επἰε οτ !ιοιπ!π!!ιπε οιττττι ορ!εοομιτπιιι !ιιιιιιο

!ιο!ι!τοπτ!!ιπε. πο το!ιπε ο πο!ι!ε ο!!πι 8οετ!ε. οτ ποσο

τπιε!τ ιΙποπ ιι!πιπ!ε πιπποπε!ε οοιπΡοτοποτ!τ ο!πΙπιιιιι

τιιτ!οποπι επιιοτ τω τΙπω τοποτιπιπε επι !ιοιιιπιπιπε

!ιο!ι!τοπτ!!ιπε οιιττει οιι!εοοροτπιπ πιππο ο πποποοπτι

ειιιιι!ε πι ποιο πο! πο!οπο οοιπΡοτοποτ!τ πω· !ιοο επ

οτιιιιιοπτππι ποπ τοποει.ιιιπτ. ποεττ!οποππο π!!! οτ πο

τοποε το !ιοο οοπποπτπ τοπιπποιιι ποε τοποοπτπτ. πι!!

!οε!ιιιο οοιιτοεπιιο των. πιοπεο πι!!! πιπ!οτ!οπο ντι.

.Η( πιο )

[ιινοετίωτα Ζζουο.822 @Μιά πιο ΜΜΜ π077τίπτπω

οίιωτίοιιι /ξιο·τα ο οοιιεωΖἰὐιω Ιαιιαοπ.πωπ.

”!ΗΒ, πιοπεο πονοιιι!ιτ!

` .

πι. τι. χω. πι. ο... ο. πι. πι.

ς τι. ιι. )

Ιπ οοΡ!τιπ£!ο-οοποιι!οο ειιιιοτ! !ιιπτοιιτ!! !π οτοεοπτιο

Ρ!ιιτ!ππι !ιοιιοτπιιι !ιοπιιππιπ πιοι:ιιπτ !ιοπιπιοε το

!οποο! π!πο!!οοτ !οπΐτπιιοπε` ποτιιτ!πε -ιιτι1πο οπτοεεπε

οτειπο ε!τοτππει το ετοιιΡο οιπποε·!ετ!ιτοιιι πιο .00Π50Ι'·

τ!!ιπε οοιεττ! !οποε! ππιιιπ πιο εο πιοτππτ πιπωτ!τ! πο

τοπιο πω! πο οοποπι οοεττο οτ πο οπποτ!ε το!ιπε

ο!ποιιι Ροττπιοπτ!!ιπε. οοπετι!ωοτιπ!ποιπ !πο Βοπτειτππο

εει!ιιιιιτοι·ο. οοπτοπιιο οτ τἶτιιτοτ ο!πε ο,π!!!!ο!ιππε πο οιιιιιιτ οτ Βιι!!!!ο!πιπε !πε!πε ιιπ!τι!!οο οω !ππωτ!ποτππτ οτ πιπ



ισ5 εΑΕσντι Μι. 106

τιεοοτοοτ οτ Ρτοεστιοτι ιισοιιοσε οτ οστοοι σσοεσττοε τι

τιοιοσεΡε ιιειιοεοτ οτ τΙοιοτο Ρσεειτιοεοτ οοιοιοο τοοτιι

σεεττοοι ιοοετιι σοοι τειιοε σοιοιι:ιοε ειτιοοι σειεττσ

Ροι·τιοεοτιιιοε. ιτε τεοιοο τΙοστι σσοιοοε ιεοοο οσο Ρο

ροιοε ιιιοοοοειε οσο ο,σοτιιτοε σοοεοιετο,ε ροεειοτ οιισ

τοοιρστο τσιιοτο Ρτοτεστοιο σεεττοιο ιιοσ ιιιιοε οστο

ιιοοτιιιε οιε οσο ιιιστοιο οιεεσοιιοιε ιιοτοτιιιιοε οιει ιΡει

ιο οσο τιοιιοτιοετιοτ σο τΙοστι οεεεειιι τοοτιε εοιιττετε

ιιοιιοοτ. ιιιιοσ οοτσ ιεοτιοοι στά-εστι τ:σοεοιοε ιτιοσ

τοοετοοτ τΙοστι Ιιτσοσοιιοετι ιισιοιοοε οτ ιιιστοοι σοο

εσττοε εε ιΡεσε οτ Ρτετιιστοιο σεεττοοι σοοιοοι ιεοοε

Ρετ εστιιιτειο τισοετιοοοιο οιεοο Ροιιιισι ιιοτετιι των

σειιιιιτοτ ερσοτοτΙοο τιοτιοτοοτ στ ιτισοοοι εσιιτετιιοιο

σσοεοιοιο ετ οιιοττοοι σεοσοιιετιοοι οισο σσοιοοιε ιεοοο

ιο Ρσεεεεεισοοιο στοεοοτιε οιοιτστοιο ιιοοιιιιιιοι ρειεοι

' ς σκι )

Ρσριτ!ιτε ίτυιιιοοειζε οίΖσεττσ πιοι·οοέοιιι ΡαΙοτἰΖ σἰσί

ετ ·ι›‹ιεεαΙΖσ Ιαπωειιείαπο άστο [άουτ ετ φοτο ρε!

Ιέσοιιτιο·.

1146

ι

στο. ιι. χω. ο.

το. ο.)

Νοε ιισιιοιοε ιεοοοοειε ιοτειοοε τΙοστι οσο εοΐοτε

οιοε ειιιοττσ ιοετσιιισοι οοσ οιοε Με σεεττοοι Ρειστι

οσο ειιτιοιτι τΙοστι Ροττιοοετ οτι ιΡεοοι σεεττοοι Ρτο

σσοθεοτιοοτετ οιιεετοιιτ. ιιισιτι.ν. ιοοοεσ οσοοοιιιι·ιε. ο τετ ιισσ τΙοστι ροττιοστ ετι σεεττοοι οοι ετι σοτιεοι

ιοτιιστιοοο νιιι.

τον

λι.οεοΤι15 Ρα!σιίέ παιτε|ιέσ [επιασε σσουπισιίε

να.οσΙΙιτε άστο” ῇτἰεἰ£τοτἰε εασταπιεπωπι ρι·αεεω2.

ιιτε

στα. Δ. χω. ισ. ε.

ς ο. ο. )

Εξισ- ειιιοι·τοε οιιιτσιιισ ιοτσ ιιειιιτεσοιοτο σιοιτετιε

ιεοοε ιτε τΙοοιι σοι· οοοιοτιιιεοιτΙοο εοοοοι τιιισε οιοοεοε

Ρετ ειιοττειο οτ ιαιοοι στο μισο ιο ιΡεε τ:ιοιτετο οτι

ιιιτειισ σοοστιε οιτο ιιιοσ τιιοιιοε. εειοειισ οτ 8οεττιειισ

ιιιοιιοοεοε ιισοιιοσε οτ οστοιο τιιεττιστοε ιο τοτε :οσε

τοττε εοσιιοτιοοι οιοοοι Ρσεεο. οτ ειτΙοιε σιισοτιετιτ ιε

οοοοεσε εοτ ιιοοιιοοε οστοιο τιιεττιστοε ιο Ροτεοοιε στ

ιοτοιιοε οιιι ρσεεο ιιειιοεοι ιισοε ιιτιο οσε ετιιοοειεσ.

οτ οσο στο ιο σσοειιισ οοτιοε ιο τεστο οτ σοοιοοο

ιεοοο ροττιετ σεεττοοι οοιτεισιι οσο σεεττοτο ειοιοιιι

εοο ειιτΙοοτι σεεττιοο τιοστι τιοιοσοΡε οι εοτοε εστιώ

οι”. οτ ο ειιτιοστι σεετι·οοι ειοιεοι·ιτ ιοοειισ οσε οτι

τοτ:οΡοτεοτιοοο οσοι τισ Ροτεοοιι· ποσο οτ σε ισειστο

οτ ιισοιιοιιιοε οιοιε οιοετιοοι σεεττι ετ σοιο ειιιε ιοοιε .

ιισοιιοιιιοε ΐοσιεοι Βοοττειο οι ρι·οσοστσ ισοοοοειιοο

σοοεοιοοι τισ σσοιοοι σοι ιοστισ εοοτ οοι ίοετιιιι.

σοοττιι σοιοοε ιιοποιοοε ετ σσοττε σιοοιο ισσε εοσοο

σοοι τιοστι οιισιιι στοσοσοτιοτ. οιισοιιτσ οσοττε ιιοΡο

τετοι·οιο εισιοεοιο στ σσοττε ιοετσιιιοοσιο Βοιιιιοιιοιιιο

ιιιιοοι ι·ειοετιι. οτ τισ οοτιειο Βιοιιιιοιιοσ οκοοιιτο σοιοσ

τΙοστι ετι Ρτοεοοε τοοοτ. Ρτετοτ €εοιοοτιιοοι οτ ιοτι

τοοσοιο. τισ τΙο.ιιοιε ιεοοοοεοε ιοοειισ. ετ οσο τεσιιιιο

ρεσεοι σοοι.οιε ιιστοιοιιιοε σοοι τΙοιιιοε Ρτο ιιιοιιοο

ειιιοε δοεττεοι ιιειιοοτσ ειοο ιισοιιτιε σσοεοιοοι σο

ιοοοιε ιεοοο σοι εοοτ οοι τΙοι τιιοτιιιτ. ιιοσ σοιοιε ιισιιε

Με ειοο ιι·εοτιο οι: οιειο ιοι.τοοισσΒεοι·ιιειισ οιει τΙοεο

τοοι τοοιεοεοτιτ. ιισειιτιε ιεοιιοοειοοι σσοειιιοιο τισ σο

οιοοι. . °

οοιτειιιι οοι τΙοστι τοοοοτ ιισοιιοσε οοιτειιιι οτ ιιο

οιιοοε ειτοιοιιι _ οτ Πεσσοιε σοι τΙοστι τοοετ σσοιοοο

ιιιοοο. οτ ει Ρτετιιστοε ιοει·σιιισ- Ροττιιτιοι·ιτ ιιιιιτι σε

εττοοι τιειιιιοοε οι εοιτιιιοοι στι τοσοτιοτεοτιοοι σοοι

ιισοιιοιιιοε οοιτειιιι ετ ιιεσσοιε ετ ε)τιοσιιι ρι·οσιοιοοτιο

οιε οτ Βοοε Με ετιιοοοοτ. ιισσ ιτε οσε σιισοτοειιιοιοε

ο Ρτοτιιστοε τοετσιιισ σιιεοτοεοοτιτ σσοοοοτοιο τΙοστι

ιεοοεοειιιοε ιοτιιοιτ. ετ ο ιιιιι ειοε ιιιοτι ιτιοοι εεστε

οιοοτοοι τιοστι Ρετοτ τοσο ιιιτοοοτιοτ ετ σιιεοτοεοοτιοτ.

οτ ο Ρι·στιιστοε οιετσιιισ Ροκ· Ρει·ειισιοοι σσοεοιοοι σο

οιοοιε ιεοοο Βοοι·ι·ειο ιιειιοοτιτ εοτ τεσοι·ιτ οσε οσο

ιιισιοοιοε Ρεσεοι ειοο σο οοτΙοο ττοΒειο σοοι ιισοιι

οιιιοε πιο σοοι τΙοιιιιιε Βιιοττειο ιιιιιιοοτιτ. ει ισεε'ιοετ

σιιισ ιο σε ττοΒε οοι ιο σε μισο εεεο οσιοοτιτ ιισοε

ο Με ειοο ιι·εοτιο. ιιοσ οοιοιε σιιεοτιιειιιιοοε ιιοοε ιιτιο

ειιιο τι·εοτιο ο ιΡεο οιιιτσιιισ σιιεοτοεοοτιτ τΙοστι ιιο·εοιτ

ετ στο οιοε ιιιοτι εεστειοσοτοιο σιιεοτοεοοτιοτ.

Ετ Ρτσιοιττιτοοε οτ οσοοοοιοοτιεοι τεσιοιοε ειοο εεστε

οιοοτσ τΙοστι στο ιιειιιτεοοισ τιειιιιοοε ιοετσιιισοι ει

Μοτο οιεοειοοεοι οοεοι οτ οιοοοτιειιιοιοε ιιιι οποιοι

Ροττιιτε τΙοο Ροττιιτιοτιτ ιο ιιιιε οο8στιιε ττοιιιοε ιε

οοοοεσε σσοεοιοε τιο σσοιοοι τιοτοτοιιοετιιο ειιιι Ρτο

σοροι·ιοτ τισ ετοιεοιε τΙοσε οτε τισ οειιο Ροισιτοι·ο οτ

οιττο ιοοοοι ιο ιισετι·σ τιιεττιστο τεσιοιοοε οι ιοετιτιιιοι

ρτοοτ σσΒοοοετιοιοε εειοσ οσ8ττο οεο.

.. ισνοι

Ρι·αετ·ορτο /οτ:2τι σοοπτίσιτε Ζαντιπιτισ

ρω· σσπειιΖοε σστπιπιτπίε.

ιιτε

Ποιο Α. #1!. 16. τι. Οτο!. (Σ. #8'. 37.

( Η. Β. )

νσιιιε τιιιιειτισ οτ στιτ:ισοι οτ τοιιιοσ στ .Βοιτει·τισ

εσστσιο οτ σΡιισοι ετ ετοοιιεοσ οι τοτιισιο οτ ετοιεοσ

οτ ιοεττιοσ οτ οοτισσ οτ οιιοττσ ιιιειισσ. οσε σσοεοιεε

σσιοοοιε ιεοοο ρτοσιοιιοοε οσιιιε σοοιιτιιιοε οτ σοιοιε

ι›ι·σσειιτο τΙοο σσοεοιοε τσοιιιοιε ιεοοο σοι οισιισ
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πε! επ! !!!!!ι: ί!!ετ!π! ει!!! πε!!!!ο επετππ!ετ!!! Ρετ εε α Ρ!!οπε π!!›ετ!! !!!πτε!!!οτ!!ε πε ρπ!οπο πεππε Ρετ επετ

πε! Ρετ !!!οτπ!π εετ!πε !!!!ετπε πε! Ρετ !!!οτπ!!! εετ!πιπ

!!!!εεππ! πο!›!ε !”εοετ!!!! πε! π!πππππετ!!!! !!ο!!π ί!πε

ππ!!πΡ!επ!!ε. ε! ἴτππππ!επ!ετ ποπ επ!!ε!!ε ι!π!π π!!εεοε

ε! !!!!ετπε ιΙππε Ρτε!πε!! εοπεπ!εε πο!!!ε τπ!εετ!π! τε

ε!Ρ!π!!ε ε! ο!!εετπε!!ε. Ρτεο!Ρ!!!!πε πο!!!ε π! π! π!!ιΙπο

!επ!!›οτε ποπ ε!!!ε π! εοπε!!!ο πειΙπε !π !!πε!ο π! οο

!πππε !πππε Ρετππ! π!!ιΙποπ ι·πε!τπ!π ιΙποπ !!π!!επ!

π!οι!ο πε! !επεπ! πε! πε !!!πε !π ππ!επ !!π!›πε!·!! πε!

πειΙι!!ε!ετ!!. ε! ε! πππ!ετ!!!ε ιΙποπ εο!πππε π!!ι!ποπ επ

ε!τππ! ι!πο!!!!ε! !ποπο Ρετπετε πε!›επ! π!ε!πτ!›π!›!!!ε

ε! Ρο!ετ!!!ε. πε! πιω!!! ε!ε!πε Ρο!ετ!!!ε !!!π!!!!εε!π!!!!!ε

εππεπ!!!!πε ππ!--οπε!ε!!ππο εοιπππ!ε Ρετ ποε ππ! πε

ε!το π!!εερ. ε! ε! !!!!ιΙποπ επε!τπππ Ρετπ!πετ!! ππ!π

ππ!!!!!ε πι! τεοπρετπ!!ππ!π επε!τιππ '!!!πι! !π οτπ!ππ-

!!οπε εοπεπ!ππ1 ι!π! !ππε !!!ετ!!!! !!οππ ί!πε. Ρ!·εε!Ρ!!ππε έ!

πε!!!ε π! Ρτσ ΐπε!επππ τπ!!οπε πε πιο!!!ε π!οπεΒ!ο

πεπ!π!ἱε πει!πε ππ πω. ε! π!ππεπ!!ε π! ρ!πε!!ο ποπεε

πετ εεπ!επ!!π!!! ππ!π!π πω! Ρετ εοππεπ!επ!!ππ! !πε!ππ!

!!εθο!!ππ! !ιι!!!! εκρ!ε!πτπ πω!!! πω! !οτε!!ππ Ρετ

π!!π!!οπετο π εοπει!!!!!πε ππ!ππ!. ε!. εεπ!επ!!ππ! πω!

εοππεπ!επ!!ππ! πω!!! εοπεπ!εε !ππε πἱκετ!π! Ετπ!π!!!

!!π!!επ!!ε ε! επι!! ο!!εετπε!!ε. !!οπ!!πεε !πππεπεεε ε! τει!

!!!οτππ! επ!ππ!›!!!ε π! πεε!το Ροεεε. Ρ!·εε!ρ!!ππε πο!!!ε

π! πο!! ο!!επππ!!ε π!!ιΙππ!π ρετεοππ!!! Ρετ ε!τπ!ππ!

τεπεππ!επ! πε! ππ!!!π!ππ!ετπ ππ ε!π!!π!ε!π !π!!πε. !!ε!:!!

ε! ι!!!ιΙππ Ρετεοππ !!!ε! ε!! εετππε πεε!ετ πο!πετ!! πε

π!τε ππ !!π!!!!πππππ! τ!ππτο!!π!π πε! ε!εεε!τ!!!!! πο!!

πε!ε!!!!!ε !!!!ε πεπ!τε επ !!π!!!!πππιππ !!!π οπε!τππει!!!ε

ιππ!! π!ετ!!π!!! π!!! τεπππ!!ε. ε! πετο π!!ππ!ε πε εο

ιππ!!ι!!ε -πεε!τ!ε!!π!ο!!ππ!!!!πε !π τεμ!! ε! π! !!τοεο!!ε ε

ε! !π !ποεοπτο!!π·-ε! !π πετ!! ε! !π ππτεεε πεπετ!! πι!

!!π!!!!πππππι τ!ππτο!!ο πε! !πεπ!ε εοπεπε!ππ!!!επ! πε

ε!τπ!!! !!π!!ε!!!!!ε π! εεε. !!επ! ποπ !!!ε!π!!ε π!!ιΙπππ!

εεεω·!!π!ετπ.επετπτπεπ!ο πε! !!πε πε! ι!!!ιτπο π!!ο π!οι!ο

πω!! π!!ιΙππ ρετεοππ πω! εεεπτ!!πε ε!! εο!!!τπ οοππ!πε

!εππε! ε!. ε! π!!ιΙπππ!=!!εοἰε!!ε εΙπε!ποπο π!εεο!π!π πο!!

ε!! μπε!!! π!εεο!ππ!!ε !!!ππ!.πειΙπε πι! ι!!εε απο!. !!ε!!!

Ρτεππ!!π!πε πο!!!ε π! .εοτπΡπεπε!π- ε! εοπεπ!π!·π!π π!

πποιΙποιΙπε πππο. !π οτι!!!!π!!οπε εππεπ!π!π εο!ππ!!!ε

!πππε ιΙπ! π!οι!ο επ!!! πε! π!!! Ϊπετ!!!! !!π!›επ!!ε. Ειτε?

ε!Ι›!!τ!πε πο!!!ε π! π!! !!πε π!ε π! πτ!!επ ποπ ι!ε!!ε

εοπε!!!πιπ πει!πε ππε!!!πιπ !!!ε! επ!!εΐπο!εππο εο!!!ππ!

!π!!πε πεο!!!!ο παρε πτπ!ππ!πο πειτπε !·ιιε!!ε$!πο π!!

Ρπ!!πι!ο π!ε! Ρτ!πε πεπ!ππ! ε! εοτπρ!επ!!! Ρτεεερ!π εσπ

επ!π!π εο!πππ!ε !πππε ιΙπ! τποπο επ!!! πε! !!!ετ!!!!. #1

ς εν!!! !

Οα.πε!Ζε22έ |ιοπιίτιεε, ρεεε αυτ! Ζιυιιιεπ.τίπιιε Μπα,

απ Με [τύπω ού!έτιεπ2 πε ορε ποια!!! ει): πιο!! παιιπει

/Ππετ2ο ΡειΖοι!!ί πια:τ|είοπί.

-._ ,

ιιιε

σ' !.. ε· · 60!!.Α.ρι.ιε. '

. . .μ ! . (πω.) . = % Φ Γ· ῖ·

. ' · ι · ' , ” '

Ν!!! !πππεπεεε τεππ!π!πε ρπεε!π πι! - ' ;!ιε'επε!ε!

τπιπ ιΙπε ίπ!! !π!ετ !!ο!τ!!πεε επε!ε!!ε!! ε! !!οπ!!πεε ρ!!

!οι!!. ε! ε! !!!πτε!!!ο Ρτει!!ο!πε Ρτσ οπτ!!!οπε επιι πε!

Ρτο Ρεοπ!!!π ε!ε ρτο!π!εεπ πε! Ρτσ ιεπεττπ πω!!! !π!ετ

!!ο!!!!πεε οπε!ε!!ε!! ε! !!οπ!!!!εε Ρπ!οπ! ε!!! !εοετ!!! ππιπ

πω!! !!!!ε πε! επεττππ! ε! ποπ ειπεππππετ!! πππ!πππ!

πποπ ε!ε ίεεετ!! ππ! ππ τπ!!οπεπ1 !πε!εππππι !!!!ε

ποπ ε!ε!ετ!! !πίτπ π!εε κια Ροε!ιΙππιπ !!οε !πο!ππ!

πω!!! π!ε! Ρετ εοτππ! !!οε!!!!ππ! τεπιππεετ!!. εοπ!ππε

!πππε πο!! ππ!πππ!!!! !!!πτε!!!οπεπ! οο!!!τπ !!οπ!!πεε

επε!ε!!ε!!.

ω!!!)

Πο!ια!ίο ι:αε!!·έ οπο!! /αε·2α εοπιπιππέ Ιαπιαιε

απ |ιοπιέπίόιω πε διωιπ·τιο.

!! άδ

ω!. Α. χω. ω. πω. ε. χ!!! ω. τ.

( π. τ.. )

!

. Τπ!!ε εε! εοπεοτπ!π !!!!ετ εοπεπ!εε εοππππ!ε !πππε

!ποπεπ! Βο!!!π!·ππ!π. ε! 8π!εεπτπππ!. ε! Θπ!!!!ε!π:!π!π

!πυι!π!π. ε! ο8!ετ!π!!! Βπ!πο!!!ε ε! !!οπ!!πεε επεπτπ!.

!οτππππ!!! ε! !!!!οε. επππττπποππ! ε! !!!!οε ε! εε!!

τππππ!. ποε !!ο!!!!πεε πε επεπτπο ι!οπππ!πε πωπω!!

ἱπππε οπε!!π.!!! επ!οε! πι! επε!οι!!ε!!πππ! π! πο!ππ!π!ε

εοπεπ!ππι εοπιππ!ε !ι!!!πε επ! π!οπο επ!!! πε! π!!!

Ϊπε!·!ι1! επ!!! !ο!ο !.π!το!!π !οοεε!!!. ε! επ!!! !ο!ο !!!!το!!π

[ΜΜΜ. ε! απ!! .!ο!π !εττπ ο!τεπ οπε!τππ!. πππε !1πτ

8πε ποπ!!! δε!! !!!!ε πρ! πεπετ!π! ππ !!π!!!!ππππ!!!.

ε! Ρτει!!ο!! εοπεπ!εε πο!πετ!π! !:!πεετε εο!!εε!ππ! επΡετ

πω; πι!! πι! !!!επιπ πεπετ!π! πι! !!π!!!!πππππ!. π!!!

π!!! πεπετ!!!! εε πι! !ρεπ!!! επε!τπ!!! π!!! επρετ !!!οε

!!0!πἱπεε ε1ι:ερ!!ε !!οπ!!π!!5πε Ρτεπ!ε!οτππ! ποπ!!!!οτ!!!π

πι!! πι! Ρι·εεεπε επΡετ εππ τεε!πεπ!. πε! π! !οεο !ε!ο

Μ!!! ·τεε!.πετ:!π! ίπε!π!!! επ!!! πε !ο!ο !π!τοι!!π οπε!τ!.

ε! πε!!ο!ο !π!το!!π !!οεε!!!. ε! πε !ο!ο ρπεοπο ε! πε

Σε!!! !ετ!·π ε! πε οτπ.π!!!πε οο!!εο!!ε πεβεπ! οπε!τπ!π

0Π5!0π!τ!. ε!·ε! π!! πεί!!ετ!! Ρετ εοπ!π!!ε !πππε ππ!π!

ρ!επ!πτ !π τΙποπ !π!!!πε π!! Ϊπετ!!. ε! ε! πω!!! !!!πε

ειιΡε!·ππετ!! πω! εεεε π!π!!π!ππ! Ρτεπ!ε!οτππ! !!ο-·

π!!!!ππ! πε επεπτπο ε! π!π!!π!ππ! εο!ππτ!!ε !πππε. !!ο

π!!πεε πτει!!ε!οτπτπ ποτπ!ποτπιπ επ! επρετ επι! τεε!πε!!!

·!ιε! π!!! !π !!!ε!ε τε!!πε ε!ε!ετ!!!! !!π!!εππ! Ρο!εε!π!επ!

μπεεπππ! !π !ρεο Ρπεεπο. ε! π!!! !!οπ!!πεε ροεε!π! !π

!ποτπτε π! !ε!!ε τοπε!!!ε ε! π! .!!!!εΣ !εττ!ε εο!!!ε πω!!!

π!!!!ιΙπ!!πε εο!επ! το!!επτε πε! !π!:›οτπτε. ε! επ ρτπ!π ιτπε

!Ρε! !!οπ!!πεε ππ!!ιτπ!!!!ε εο!ε!!!-εε.επτε εεεεεπ! επ. !!π

ιΙποπ !!!! !π !!οεεο Βοεεππετὶπ! ροεε!π! Ρπεεπτε

π! επ Ρ!·ι!!π. ε! !ε!! !!ο!π!πεε ε! !ε!ε τεε ποπ τπε!οπεπ

1πτ πει: εοωΡπ!επ!πτ π! !π!το!!π οπε!τ!. εππτπ!π πτε

π!ε!! επε!τ! πε!!ε! εεεε π! οτι!!ππ!!ο!!ε ε! ρτεεερ!ο

!ε!! ε! π!π!π!π π!ετ!!ππ! πο!! τεππε!!!πε !!!!ε ,με επ εοπ!π!!!ε !πππε. !π!! πετο στπ!πε πω!! επε!ε!!π!!! ι[ποε
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οοπειι!οε οσιπππ!ε !οιιπο πι! ιπ!εοι·!πτ πο!ιοπτ !ιιι·οι·ο ο

πι πποοποππο οποσ εο!ποι·ο οτ οπετοπ!ι·ο Ροι·εοποε

οτ τοε Ρτοπ!οτσι·πιιι !ιοιπ!πππι οτ !!!σι·ππι !ιοι·οππιιι.

οτ ε! ποοοεεο πιοι·!τ ο!ε πο! !!!σιππι!ιοι·οππιπε τοοοι·ο

Βποι·ι·οιπ πο !οπιπ!οτσ οοετι·σ. Ροεεπιτ !ππο Βποι·ι·οπι

τοοοι·ο!το τοιποπ τιπσπ οσπιππο εοιιιροι· !ιο!ιοοτ πο

πιπι!πιπ οοετι·! επΡι·οεοι·!Ρτ!. !ισιιι!ποε ποο !!!οι·πιπ πο

ι·οποε ποπ ποποπτ οιιιοπο ποι·ο !π οσ!!οοτο οποπι

οσιππιιο !οπιιο τοο!οτ !π !οποπ!ο. οτ ε! οσπιππο !οππο

!τιπποε ο!!οπ!πε το! ιιι·σ ο!πιπο οποπε!οπο Βποι·ι·ο επΡοι·

πιιιιπ!οτοε !ιοι:π!ποε !ιο!ιοτ ε!πτ ποοπο. οτ !ισο πιο

εοι·π!τ!ο οτ ποπο πποπ τ!ιο!ππτ οσπιπιι! !οιιιιο. οτ ε!

ποοοεεο τποι·π !ιοι·οπ!!›πε ο!!ιοι·τ! το!! ιιι·ο ο!πιπο Ροτ

εσπο εο!ποι·! !π Ροι·τ!!ιπε !ιπ!πε οοετι·! ποποπτ πι!

οεεο εο!ποτ!. οτ οσπειι!οε οσιππιι!ε !οππο ποπ Ρσεε!πτ

(απ)

δαοπιιιιοιιτττιπ :το ποιπίπτοιιτε πο Ζ)αιςποτο ιιι·αοετττττιπ

αρκά δτοοεττ·ιτοτ τμιοπιίο οα·οποττιτε τπτ οιιετι·ιτιπ πι

.τοπιο αοιίΜτ·αυττ.

π.

στο. ο. πι. ω.

( π. π.)

Νσε !ισπι!ποε πο !οιιιποτσ !πι·οιππε ποπιπο ετοι·ο πι

!οππο !ιπ!πε Ρι·οεοπτ!ε οσπεπ!οτπε πο ποετι·ο !ιο!ι!το

τ!σπο οτ πο !ιο!ιοππο οσπεπ!οτπ οτ πο ι·οεοι·ποππ!ε

ποιο Ρι·οπ!οτιιιιι οτιετι·ππι οπο!!! !ιοιπ!ιι! πι!! !ιο!ι!τοτ ο !πτοι· πσε εοοι·οπιοπτ!ε τΙππιπε ιι!ο!εε!πι τοποποιππι·.

π!τι·ο ι·σ!ισι·οτπιπ οιιοοιιτ!ε ιποπἰοτ!ε !ισιπ!π!!ιπε πο οπ

οοι·πο. ε! το!οε εοοπι·!τοτοε !ππο τοοοι·ο πο!ποι·πιτ τιπο

!οε οσπειι!!!ιπε ρ!οοποι·!πτ. οτ ο!ι ο!!σ !ππο !ιο!ιοι·ο

Ροτοτ!ιιτ. ιιι!!!οεππο στον. !ππ!οτ!οπο νι!.

(ΒΧ)

βα8ποττ ποιπίτιί έιτι·ατιτ παύττατ·ιτ!ιτιιι οίνττατιζε πωπω,

οοπτρα8παπι οίιτειτοπι οοπτιπαιιίε, οτ ραι:οπι Ρα.ταιιτ οτ

Ναί ττοιππιίε εοι·ναι·ο.

τ! Ι ότι

στο. Α. πι. ε. τ.

( π. ιι. ι

Εέο απο !ιο!ι!τοτοι· !ιπ!πε ο!ιι!τοτ!ε !οππο εοοιιπππιπ

π8πιπ οτ οοπεποτππ!ποπι ο!!σι·πιπ ο!π!πιπ !ιπ!πε τοι·ι·ο

πι πο!ππτοτο οτ σι·ππιοτ!σπο ιπο!οι·!ε ι:ιοι·τ!ε οοπεπ!ππι

οσιπππ!ε !οιπιο τμ! ιπσπσ εππτ οτ τοο!οιπ ε!πο τ!·οππο

οτ πιο!ο !πΒοπ!σ. οτ ττοπεποτει ποιο οοιιιποο>πο τοποοι·

οπππΡ!οι·ο εοοι·οιποπτππι οπιπ!ππι ο!!οι·ππι οσπιροπιιο

ι·πιπ οποε τοοοο!τ οοιππιιο !οππο ε!οπτ εοι·πιτπιιι Βιοι·!τ

!π .!π·οπ!. !!!οι·πιπ οοιπΡοπποι·ιιιπ. οτ πο !ισο πποπ οπο

επιο π!!σ τοπσι·ο ιπο πι σσιιεπ!!!ιπε οοιππιι!ε Ρσπο οτ τ!

!π οσπιππ! !οππο οπο ππ!!οιιι ροοππ!οιπ !ιο!ιοο ποτιπο

οοετο!!πιπ ποτιπο τοι·ιτοπι. ποπ οτ!οιπ π!!ο εοοπτ!τοε ιπ!!ι!

!ππο !!ιοτο οετ πτ οοιπ !ιο!ιοι·ο πο!ιοοιιι. οτ Ρσι·το!ιο

ροοοιιι οτ τοιιο!ισ ί!!!!ε ι·ο!επιπ! το Ροιτοπσ οτ τ!!!!ε

8π!ποιι!ε οτ τ!!!!ε Βιι!π!πεππι!! πο ποιι!. πο πτ οσπεπ!οε

πο οσπιππ! !ειππο πο! πιοπσ εππτ ιπ!!ι! Ρι·οοοροιππτ.

!ιοο εοοιιοπιοπτπιπ τοο!τ οΒ!οι·!πε πο !οπποτο οτ π!!!

ο!πε ο!!›οι·τιιε οτ ι~πτ!ιε ο!πε ποιοι· οτ ἐπ!!!!ο!πιπε πο

!οτιποτο. πποετοροπο οτ οο!ιιπε π·τιτοι·· ο!πε !πι·οποι:·πιιτ

τοιιοι·ο Ροοοιπ οτ ροι·τοι·ο !!!!!ε ι·σ!οππ! πο ροιιοπσ οτ

!!!!!ε τπετ!ο!ε πο Ροιπιπο οτειιιο ·ί!!!!ε ιιπ!π!πεππ!! πο

οπο! οτ σιππ!!ιπε οπ!πποτοι·!!ιπε ο!π!τοτ!επιππο !π οι·

π!ποτ!σπο.οοιιεπ!πιπ οσπιππ!ε !οιιιιο πο! ιπσπσ εππτ

πο! πο! τ!ιοι·!πτ. Δ ο;

οτ πο ο!!!ε εοοι·οπιοπτ!ε ιΙπ!!ιπε ορ!εοοιιοτπε !οππο !ισ

ιπ!π!!ιπε τοποτιοιιιπι·. οτ πο σιππ!!ιπε ο!!!ε οοπε!ε οτ

ποποτ!!ε ι·οιπστο σιππ! ίι·οππο οτ πο!σ οτ σιππ! σοοο

ε!σπο οτ !!ιπππε !π σετο οτ οοπο!οοτο οσιιιππ!ε !οππο

πω· τοι·ι·οπι οτ πω· πιοι·ο. εἱοπτ οσιιι!τοε !οποπ!ο οοπ

ποποτππτ. π!πο!!οοτ πσπιπε σιι!οι·!! πο !οτιποτο. οτ ιιιοι·

!σπ!ε οτ ποπππ!!!. οτ!οιπ οσπιππο !οππο τοο!οτ οσ!.!οοτοιπ

πω· !οΒιιοτππι οτ πω· τστοπι πσετι·οπι τοι·ι·οιπ !π οοι·πιπ

οι·τι!τι!ο οιιοορτ!ε πσεττ!ε οποε οιιοπεοι·! πσ!ππτιπε πιο

!ιοο Ρτοπ!οτσ εοι·π!τ!ο τΙποπ τοοοι·ο !πι~οπιπε. οτ οκοοιιτ!ε

τιι!!ιπε πο! πποτποι· πο! ππἰπτΙπο πο! εοκ ποετι·!ε πο!ποε

εστ!!ιιιε. οτ οσπειι!οε !οππο !π Ροτ!οιιιοπτσ !οπποπτ ιιπσπ

οσπιππο !οππο ι·οε ποετι·οε Ρι·σΡι·πιε οτ !!!ιο!οι·πιε τοππο

ιιο!ι!ε ποπ το!!οτ. !!!οε εο!!!οοτ πποε τοοο!ιοιππε επι οοτο

ο π!ο!ιπε ππσπποιπ. οτ πο τοο!οππ!ε !πετ!τ!!ε τοιιο!ι!ιππι·

ε!οπτ οοιπ!τοε. οτ ε! οοπτπιπ!τ πιισπ ο!!τιιι!ε !οπποπε!ε

οοιπΡοι·οποτ!τ ο!πιποιπ ι·οτ!σιιοιπ επΡοι· ι·οε πποε το

ποοπιιιε οτι !ιοιπ!π!!ιπε !ιο!›!τοπτ!!ιπε οκτιιο οΡ!εοσΡοτπιπ

πιππο ο πποποο!ιιι οιιπ!ε πι !ιοο πο! πο!ππο οοπιΡο

ι·οποι·!τ πω· πω: εοοι·οιποπτπιπ ποιι τοποοιππι·. ποετι·!

τΙποιΙπο π!!! οτ !ιοτοποε πο !ισο οοπιιοπτιι τοιππποιπ

οσε τοποοπτπι·.

( πιο! )

Νο.τέ ατομο Ρα.πτ·αιιτ ττοιιττιιτ τιιι·απτ |ιαοτται·ο το Ποιοι,

οοπτραέπιππτ οοιπιπαπΣε, οτ ρατ·οπι βαέπιοττ άσπιτιιτε

εοι·ναι·ο.

_

Μ!!!

-

στο πρι. 9.1».

ς ιι. ιι. )

Βοσ οι·σ !ιο!ι!τοτσι· !ιπ!πε ο!π!τοτ!ε πιιιπο εοοιιπππιπ

πειιιιι οτ οσπεποτπππιοπι ο!!σι·ππι ο!π!ππι !ιπ!πε τοι·ι·ο

!π πσ!ππτοτο οτ σιπ!ποτ!οπο ιπο!οι·!ε ροι·τ!ε οσπεπ!ππι

οσιπππ!ε !οππο πο! ιιισπο εππτ. οτ !ισο τοοπιιπ ε!πο

τιιτπιπο οτ πιο!σ !ποοιι!ο. οτ ττοπεοοτο ποιο οσιιιιιοΒιιο

τοιιοπι· οπ!ιιιι›!οι·ο εοοι·οπιοπτπιπ οπιιι!ιπιι ο!!οι·πιιι

οσπιτιοπποι·πιιι οποιο τοοοο!τ οσπιππο !οππο ε!οπτ

_εοι·!ρτιιπι τποτ!τ !π !ιι·οπ! !!!οι·πιπ οοιπιιοπιιοι·ππι. οτ
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Ροτττιιιο ρτιοοιιι οτ τοιιοτιο οδτοι·ιο :το ιοΒιιοτο οτ ίὶΙἱἱε ο απο ιιοε.τι·τιιτι τοι·τοπι ιιι οοτιιιιι οι·τιιτι·ιο οικοοιιτιο ιιοοτττε

ειιἰε οτ ίἱΙὶἰε οιοοιοτἱ άο οτιετειιιοτι. οτ Βιιι!!ιοΙιιιο οτ ΗΠιε

ειιἰε. οτ ιιιοτΙοιιἰ ττο ΙοΒιιοτο οτ ίὶΙὶἰε ειιὶε. ιτε ιιτ οοιι

τιιιτοο πιο οοικιιιτιι ιιιιτιἰ ρτοοοροτὶιιτ τΙιιι ι1ιοτΙο ειιιιτ.

οτ ἱετι ιιιι·ειιιοι·ιικιτ Μο οτιοι·τιιιιιοιιτιιιιι εττοιιιΒιιε τοάι

ιιιιιε. οιΙιιιοι·ιιιε Βιιιάο ετο ποιό. ι·ιιετοΒιι5. οΒοι·ττι8 (το

πιτιεοι. οτιοι·τιιε ΐι·τιτοι· ετι·ειιιιΙιι. τὶΙιειΙἀὶτιιιε άο ροια-ιτιο.

ειΠιιοι·ιιιε ετο τιοεοἰ. οΒοττιιε οοιιοι·οιιοτιιιε άο ιιοεοι.

τιιΙιτιτετιιιιιε ότι τιτιεοἱ.

ς @τοι ι

ΝοπιιαΙΖΕ ιτε Οποια·πο |ιοιιιέιιω |ιιτοέτασιιΖωπι έτι σέ

υίτιι2ο ΜΜΜ, οοπτρα8παιπ οοπιιιιαπί.ε οι! ε·οτι.πι!απτ
ρι·αοοφω τοι·υαι·ο ροΙΙἰοοπωι· .πιο ΜοΜπιοπ22 /Μο. Α τ)

Π4ΐι

(δω. [οἱ. δ.

( ιι. τι. ι

[τι ΡιιΙιτιοο Ροι·Ιοιι:ιοιιτο Ιοοοὶοειιιιι οτ τοάιιιιιιπε

ἱιιτιιιιοτιιτιτ οοιιιΡοδοιιτιιιι οτ τιοιτιιτειοιιιιιιιι τω”. εἰσι

τιιτὶε οτ οἀἰιιιΡΙοτο τοτε Ρι·οοοοτει οοτιοιι!ιιιιιι οοιιιιιιιιε

ὶοιιιιο (Ιω ιιιοάο ειιιιτ οτ απο Βιοτιιιτ.

Ιιι οιιΡἰτιιΙο ποιο οιιιιοιιιοο ετιιιοτι ἱοιιτοτιτἰι @πιο

ιιιιιΙτἰε Ιιοιιὶο ΙιοιιιὶιιἰΙιιιε @οι τιθ.οι·τιιιτ οοι·οοτιιε οτ Β

Ιἰιιτι οἱιιε τιοτιιοτἀιιε εἰιιιἱΙὶτοι· Με: εοοι·τιιιιοιιτιιιιι το

οοτυ.ιιτ. '

' Οτι11τι1°0110118 οτ ιοπιτιιιιιε άο οιιοτπιιο ιιιτοιιοτιιιιτ

οοιιιτιοειιοπι τω” οἰιιἱτοτὶε οτ οάιιιιρΙοτο απο Ρτο

οορττι οοιιειιἰιιιιι οοιιιιιιιὶε ιτιιιιιο Ίιιἱ τιιοάο ειιτιτ οτ εΙιιι

τιιοι·ιιιτ ροηιοτἰιιι οτ οοιιι·οάιιε (το οιιοιιτιιο ιιιι·οιιιτ οι

ιιιἰιἱτιοι·.

( ΟΧΙν )

δασπιιιιοπωπι πό |ιοιιιΖιιίοαε είε Ρα.ιαυιο ρι·αοπέταπι,

ιίο .τοι·ναπόίε Ρωτώ α βαναιιίτιο εοιπίτίύτω στοπ Ζα

ιιιτοποι οοπιιπαπέ έιιέτιζε. 4

Μάο

θα!. Α. [Μ. Μ.

( Π. Β. )

Νοε !ιοιιιιιιοε ετο τιιικοιιο ἰιιτττιιιιιε όοιιιττο ετων

ιτι Ιτιιιττο τιιιιιιε Ρτοεοιιτὶε οοτιειιτοτιιε άο τιοεττε Βεβι

τοτιοιιο οτ άο Ιιτιτιοιιάο οοιιειιΙοτιι. οτιττοττοτιιτούιΙιε

ιιιτοτ ιιοε εοοτιιιιιοιιτὶε ι·ιιιιτιιιε ιιἰοἰ85ἰπι τοτιοΒιιιιιιιι·ι

οτ οι: τιΙἱιε ετιστοι:ιιοιιτιο τιιιιτιιιο τιοιιήιιιΒιιε οριέοσροέ

τυο ἰειιιιιο τοιιοΒειιιιιιι·. οτ άο οιιιιιἰἱιιιε τιτιιε οοιιιειε οτ

ιιοΒοτὶἰε οτ τοπιοτο οπιιιι ίι·ειιιττο οτ ΒοΙο οτ οιιπιι·οο

οτιειοιιο ὶΒἰιιιιιε ἱιι οετο οτ ἰιι οοιιοΙοοτει οοιιιιιιιιε οτιιιιιο

ρω· τοι·ι·:-ιιιι οτ μοι· ιιιοι·ο εἰοιιτ οοιιιιτοε τοιιιιιιιιο οσο

Ροτεοιιὶε οτ ίὶἱἰἰο Βιιὶιιὶτιιὅιιὶεὶι οτ άοιτιο τοΙτιιιό.ι ττο τιο

το οτ· ιιειΙιιιιεεοτιιο ιἱο Ρειιιτιιιο οτ οοεττοιιοιιο τιιιοε οι

οιιοτιτι ιιοΙιιιιιιιε Ρτο τιοο Ρτοάιοτο εοιπιὶτἰο Ίιιοά ττιοοτο

ιιιι·τιιιιιιε. οτ οοιιειιΙοε ὶοιιιιο ἱτι Ρειττοιι1οιιτο Μπάσα

φωτ! οοιιιιιιιο ἱτιιιτιο ι·οε τιοετι·ειε οτ ιιιι·ο ιιοετι·ιι ιιοΒιο

που τοΗειτ ιιὶάοΙὶοοτ πιο ΙἰΒοΙἱοτὶτιε ΡΓ0ΡΓτ88 οτ τοιιάτι

:Ρο τοιιοΒοιιιιιο οτι οοτο ἀὶοΒιιει τΙοοιιττοιιι. οτ (το τετ

οιοιιάιε ὶιιοτὶτἱὶε τοιιοΒιτιιιιτ εὶοιιτ οοιιιιτοε. οτ εἰ οοπ

τιιιειτ φωτ οΙἰτιιιἰε ἰοιιιιοτιεἰε οοτιιΡοτειιιοτιτ οΙἰΊιιιιι:ιι

ι·τιτιοιιοιιι ευρω· ι·οε οποιο τοπιοτιιιιιιο οτι ΙιοιιιιιιΒιι:ε

ΙιοΙιἰτοιιτἰΒιιε απο οΡἰεοοΡοτιιιιι ἱοιιιιο τι άιιοόοοιιτιι

οποιο ιιι τω:: πο! ἀοὶιιτὶο οοιιιΡοι·τιιιοτιτ Ροτ οσο οτι

οτειιιιοιιτιπτι που τοιιοτιιιιιιι·. Νοετι·ι οιιοτιιιο το οτ τιο

ι·οοοετάο τιοο οοιιιιοιιτιι τιιιιιιιιιοιιι ιιοε τοιιοοιιτπιι·.

(·οω)~

Βοοι·οτιωτ ιαπωοιιεέιιιπ οοτι.τιιΖωπι , οττο άοε·Ζαπιται· αεί

[απιιαο ο·οπιιιιιιιιωροσται·ο τοι·ι·απι ΜΜΜ ίπ (μια οαττι·ιιιιτ

ιιι.ταίαο δί8ο.92ι·ί αοάικοατιωι
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στα. Α. οι. πι. τι. ω. ο. χω. Μ.

( τι. ει. ι

Ιιι οοΡἱτιιἱο ετιιιοτι !οιιι·οιιτὶὶ. οοιιειιτοε ιάο Βοιιτειι·

άπο. οΒοι·ὶιιε Βιιιόοιιιε. €ιιιΙΙιο!ιτιιιε τιιειιιε. Βιιιεοειτόιιε

Ιοιιάτιιιοι·ιιιιτ φωτ οοιιιιιιιο ἱοιιιιο ὸοἱιιοοΡε τι Ρι·οεοιιτἰ

τἰἰο Ιιτιτιοτιτ οτ τΙιιιοτο Ροεεἱτἱοτιτ ειιιο οοιιττειἀὶοτἰοιιο

Ιιοιιοιιὶτο οΙιΙιοτἱε εοιιοτι Β·ιιοτιιοει οτ οιπε ειιοοοεεοτιιιιι

οτ ιιιοτιτιοτιοιιιιιιι οιιιεειοιιι οοιιοτιιι τοττοιιιι ὶΠτιιιι ιιι

(ΡΜ οιιετωπκι ἰιιειιΙο 8ιεοεττι οάιθοτιτιιιιι οετ. οτ οιιιιΠι

τοι· ιιο.Ιιοτιτ οιΙι τοιποΒὶἰε @οι ειιιιτ απο ιιιιιι·ιιιιι εἰοοιιιιι

ιιι ειιι·ειιιτι ιιοτειιιιι οοετ1·ιιιιι οτι πιο ιιὶἀοΙἱοοτ τατοθὶὶε

ιιιιι= ειιιιτ Ρι·οΡιιιτΙιιιοι·οε τουτο τιιιτἰτιιιο οτ εἱοοο ετοιιτ

Ρι·οΒιοτιιιιι οοετι·ιιιιι το ιΠιο τοιι·ιιΒὶιο οἱτοιιπιἀοτιπ 1189118

τπτ οοΠοιιι (Ιιιἰ οετ ιιοι·ειιε ιειιιιιιοιιι. Ιιοο ιάοο Ρτοΐοοτι

οοιιτιιΙοε Ιοιιάτιιιοι·ιιιιτ ‹Ιιιἱει ρι·οοοι·ιοτιιε @Με Βήειτι·ιιιιι

οοιιει1ιο οτ· οοιιοοιιειι οιιοι·ιιιιιό.οιιιι ·ιιοεεοΙὶοι·ιιιιι οιιοι·ιιιιι

τί Ρτοιιτ ειιΡι·ο. άοτοιέιιιοιοτιιτιι οετ οοιιιιιιιἱ ὶττιιιιο ἀοἀἱτ.

ὶττι το.ιι1οτι οπο! οὶιιΒιι!ἱε οποιο ·οοΠ101°ιοτοιιτιο ‹ΙοΙιοτ

εἰΒὶ (τουτο ιιοιιιιιιο Ροιιειοτιιε ΙιΒιοιιι τιιιοιιι ιιιοοιιει.

ιτοιτι 181ιάειιοΠ111τ φωτ τιετιιτοτοτοε τμ ιιοιιοι·ιιιιτ οά

ΜΙιἱτειιιἀιιπι ιοειι!ειιτι ιιι οι·άιτιοτιοιιο οοιιοιιΙιιιιι οοιιιιιιιὶε

ιιιτιιιιο στο ὶΠἱε τοιιτοεὶἰε ἰιι ἱιιεειιιιι ετοιιοτιτ οοοΙοεἰο ετιιιοτι

ίι·ιιοτιιοει ·ιιοιιιιιιο Ροιιοιοιιιο μι· εἰτιἔιιἱιιιιι οιιιιιιιιιι ετο

ιιτιοφιτιοιιο τειΒιιτο· άοιιιοτιιιιι οοιιοτιοε άσσο οτ ιιοιι

ιιἱτι·τι. άοτοΒιιτιι σιιιοοτιτιιι οιιτ ωεωιτοτ τοΒοι·ιε οιιοιιι

οι οποτε Εκτοτε: ιιοτιιοι·ιιιτ τοιιτιιιιι· άοιιοι·ιιιιιι οποιο

Ρον ·τοΒιιτοιιι άοιιοιτιτ. ιτε-ι ιιιττο!ιοοτ φωτ ιιοιιιο Πτο

τιιιιιιιοςι:ιο τ1οιιιτιιιι -ιιοτιιιο ειΠοιιοιιι !ειιιοι·οιιι ιιι του

ττ1ιιι ὶΠοπι οποιοι -Ρι·οοοι·ιοτι οοιιειιΙοο οἰἀοτιι οτιτιιιτι

μπι Ειόιοιιάτι τοοοὶοοὶιι οτ ττοιιιιτιιιε οὶτοιι ιιιττοτιοοτ το

ι1οιιοτιιιιτ. οτ οοιιιτιιιο ιοτιιιο τττοιοτ οοΠοοτειιιι Ρ01°-·τ20% Βιι!ειε €ι·ιΒιιιτει ιιοεειτ τιιιτιοι·ο ιιοο τΙοτιιιοτο. ιιιτ3ιι;ν. ·
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( ΠΧ!!! )

δαεπιπτετι2α:π α ςωἱὐιιε‹ἰατ›ι ρΜε.ε2Ε2α.πι ει!ε ΐπώΕπιπάο

έτι δί8ε.πτί ...Με ε£ είε εετ·νιυιάίε ρτ·αεεερ£ἰε .πω α

εοπιειι!ί&αε ία:ιαεπ.εέύιω /αεΕΖ.ε.

Π!!!

πω. Α. χω. ω. π. απ. ε. πι. π.

( π. π.)

!

Εεε επ πω: τ!!ε !π επτεε ετο ΡετΡετ!π1 !ιπ!)!τετοτ

!πειι!ε @μετά Μ! εποε! πει· ε!πππ!πιπ ππππιπ ποπ!

τει!1ο πει· εε!! ππεπεεε !π επε!ετπ !πεπ!π ε! ποπ ει·ο !π

εοπε!!!ο πεεΙπε !π !!.ιετο π! εοιπππε !επιιε Ρει·ι!πτ

επεπ·πιπ πεε !)πτθπιτπ !πεπ!ε πεείπε εειετε!!ειππε ε!!

επΡτπε πεε !τπρεά!τπε πι! ι!!ιπ!ππτ!οπειπ Ρι·ει!!ετ! επεττ!.

ετ ε! εο!ετο πε! ειπι!!ει·ο Ηπα! εοτπππε !εππε πτε

:!!ετιιτπ επετι·πιπ πε! Βιιτε)πιπ Ρετ·άει·ε όε!:επτ ιΙππτπ

ε!ε!πε Ροτει·ο επεεπι·ι·πιπ !!!!. ε! !!οπει !!τ!ε εοπεπ!!!πιε

!εππε εοιπππ!ε πε! επετε!!ππο πει· Με πε! πει· τπεπτπ

ιπ!εεπτπ ππιπ!ίεε!π!πο. !ειππεπεεε !ιο!π!πεε ε! Με εοι·πτπ

π! ιπεο ροεεε εε!ποΒο. ε! πεοπε επ ιπει!!πιπ !ειππε

ι·!πιπ εο!!!επΙ.ετπ ππΒε!›ο πωπω!! !π επάετπ !πεπ!ε.

ετεπεπτ!εε ππειε εοπεπ!εε οοτπππ!ε !ειππε πε! επεσε!

!ειππε Ρι·εά!ει! εεε!!! απο!!! άπιετ!πτ !π ει·ει!.επτ!!ε τε

πε!:›ο π! ιπ!ε!!! ἀ!κει·!πτ. Ρι·εεερτπ οπε εοπεπ!εε εο

ιπππ!ε !πππε πι!! εππτ πε! πι!! !!ιετ!πτ τπ!ε!!! ρι·εεερει·!πτ

!:οπε !!ι!ε ο!!εει·ππΒο π!ε! !!ιετ!πτ εοπιτπτ!π ί!άε!!τει!

!επε ι!οιπ!ποτπιπ τπεοι·πτπ. !ιεε οπιπ!ει ο!πεει·ιιπ!)ο π!ε!

!!εειπ!ε εοπεπ!πιπ εοιπππ!ε !ειππε τε!πεπεετ!τ πι!!

εππτ πε! πι!! !!!ετ!πτ. !ει! !εοει·ππ!; πω: επει·πιπεπιππι

εε!!!εετ το!ππόπε πε πεεε!. ο!›ει·Επε !!·πτετ ε!πε. τπ

!πι!άπε ε.. πω!. επεετεπ!ππ!π. εεπει·ι·ππει!ε. ο!›ει·τπε

επππτυππεπε. επΡπ‹! !πε!ε!. επιπεπεττε. !ειπ!›ει·τπε.

το!εεΝ:πε. εερ!1ετ!πε. Βετ!ιο πε πεπεππ. !εεε!οεπε.

Ψ
δ.

ς εΧνιι )

δαππωπκι!!επεεε ορευι ει αιωι·2ΙΖαπι .Ιαπιιεπι.πειιε ροΖΖἰ

εεπι2ατ·με £επεπιιἰΖε ειι.πΡίε ΡιιΖαιόίί, ΡΖασοπέε)ΖίιπείΣέ

ει! Μοπ£ἰεαἰ£ἰ, ε2 εοτ·ωπ οκτώ.

. πω, ππεπεε τπει·ι!ο

θεά. Α. [Μ. πι. απ!. Ο. [Μ. 3! Ι.

( Η. Π. )

Α!! Με ά!ε !π επτα!. ποε €πτπιιπε!!επεεε ποπ ευ!

ιππε !π εοπε!!!ο πεππε !π βετο π! εοιπππε !εππε

πετάει! επετι·πτπ ιιιι!!π!ο!!. παρε επετι·ππι !!εεοι!!ε. πε

(Ιπε επετι·ιιπι ε!ιπε!!! παρε ιπεε!!ετετεκπ τποπτ!επ!τ!

παρε επτ!ειε !Ρεοτπιπ. ε! ε! εοιπππε !εππε ε!!εΙιιοπ

ρτεά!ετοτπιπ επετι·οιεππι Ρετε!!ε!ετ!τ πε!!ιιπε!πιππε πι

ππεπεεε ποπ!! ί!ε!ε πο! τεειιΡετεπε!ππι !!!πά. ετ επετ

τεκπ !πι!ε !!ιε!επ1πε ετ ποπ ΐπε!ειππε !πι!ε ττεεπειππ

:παρε Βιιει·τπιπ τεει·εωιπ πειΙπε ρεοετπ ε!πε !!εεπτ!π

ω !εππεπε!ππι εοπεπ!πιπ πε εοιπππ!. ε! ε! εοιπππε !πππε

πε! ει!!πποε! Ρι°ε€!!ε!.0ι°ππ1 επειτοι·πιπ Μπεν!! ετ ιππικ

ιε!ππει·!!: ποΒ!ε π! ιιεπἰπιππε πεπ!ετππε !!›! επιπ ποε!!·ο

ά!εΡεπε!!ο επιπ ιπ!!!!;!!!πε ετ Ρεε!!τ!!›πε εοιπππ!ε .επι

τπιππ!!!. ε! επτειπ εοιπππε !εππε !!›! ποπ Βιετ!!. ε:

π!!ιΙπἰ !ιοιπ!πεε πεεε!!πιπ Ϊεεει·!πτ !π ει!!ιΙιιο Ρι·εά!ε!;ο

τω!! επεΕτοι·πτπ ετ εοπειι!εε !εππε επτ επετε!!πππε !!!!πε

επε!ι·! ποε !πιι!ωπει·!πτ ιπ!εεο πε! !!ττει·!ε. πει!!ειππε

ε!! ποεττπιπ ε!!εΡεπά!ιιπι ειππ ιπ!!!τ!!πιιε πι!! πω:: επ

ιπππτ!!ο Έπευ!πτ ει! επεεπιπ·επόπππ ε! ω! πό!ππεπτ!ππι

!!!πά παμε ω! ί!πειπ. ε! πει·ο !ειπιιεπεεε !π εκετε!!.πω

επρι·π ππιτε Ϊπει·!πτ. ε!. π!!ςΙπο‹! ρι·ει!!εωτπιπ επεττο

πω! ο!!εεεεπιπ ί!!ετ!τ ε! εοπεπ!εε ει!! επετε!!ειππε ποε

!ππ!απιετ!πτ πεπ!ετππε επτπ ποετι·ο ε!!επεπτ!!ο ετ! επε

επι·ι·επι!πιπ !!!πε! επτπ ιπ!!!τ!!›πε ε! Ρες!!τ!!)πε εοιπππ!ε

επτπππά!!. ετ τεπε!)!π!ιιε !εππεπεετπ τποπεπιππ πικαπ!

πποπο πιππεπεεε !ιεΒεπτ πε! ε!ε!ι!πο ίεεετ!πτ περι!!!

οιππ!πιπ π1οπε!πι·ππι. Μ! π!ἀε!!εετ Ηπα! ε!τετεππ πιο

11ε!επι ποπ Ρεππ!ιτειππε επττετε πὶε! ω! εππι!)!ππι

ρι·εΐεοτε ιποπετε. ε! πετο π!!‹Ιπ!ε !εππεπε!ε εοπεπ!

πε! !εθετιιε εοπτιππ!ε !πππε πω· Βειπππά!πτπ Μπεν!!

ίπε!ειππε ε!ε ετ εοε!!ε ετ !Ρεοι·πιπ εςπ!τετπτ!ε Ρι·ο

πποπιιοπιιε :.ιππο εετπε! πππτπ τεεερτππι ε!εεεπτειπ

ττ!!›πει·ε Ρετ πεποΣ!πτοι·εε πε! πει· εποε. ε!! ΐεε!εκππε

!πτετε εεπτππι !ιοιπ!πεε επιπππε!!! ε!εετ! πε οιππ! Μει

πετ!ε !1οπ1!πιππ .8πιπππι!!! (Ιποπ ΡετΡετπο πεΒπετ!πτ

πποπετεππ τΙπε!πεπιππιιε !εππεπεε8 !ιπ!)εππ!: εεΡπ‹1! π

!!εππιπ ιπο11ετει·ιιιπ. ετ μεεΕπιπ π! 80τ!Ρτπιπ εετ !πτετ

ποε ετ !εππεπεεε ο!3εετπεπειππτ. ετ ΐπε!εκππε !ιιτπτε

ποετι·πιπ εοπειι!ει!πτπ !π πποεποτίπε εππο. (Ιποε! ε!

!π εοι·ιππ τ!!ετι·!οτπ !ππει!ει·!πτ ε!!‹Ιπετπ ίε!επτοτετπ

ιποπετε !εππεπε!ε πε! επ!πε εοπε!!!ο ΐει!εετπι· :μισά

πι·!›!ττἰο !!!οι·ιππ εοπεπ!πιπ €πιιιππε!!επε!πι:π επ. πω...

ιι!πε!!επι. ε! !!ιε!ειππε !πι·πι·ε !π πιιοπποοπε εππο εε!

ωι·!πτπ ποεττιππ !π ιπιτ!εκπει!πο !π ππ!ιπε περι!!!

Βπιπππά!επεεε τεπετε !πππεπεεπι ιποπετεπι π! ρεε

π!ετπιπ εε!. ειππο ππ!!!εεἰιπο εεπτεε!ιπο :Ιππάτπεεε!ιπο

εε:πο ιπεπεε τπετε!!.

( εΧν11Ι )

Νοπιέπιι δαπιιιιιιἰἰετιεἰατπ. πιά εοπνεπ82οπεε ε£ μια::

παπι ία:ιαεπείύιιε ἰτιἱ£α , .σεΙ·νατ·ε ίατ·ανετιαι2.

ΙΜ!! . !πεπεε ιπει·ι!ο

Για!. Α.[0!. !8. Επι!. Ο. β!. !!!!.1·.

( Η. Π.)

Ιετ! εππτ πωπιιπε!!επεεε επι! ειπε !οτάεπιιιπ πε πω!!!

ε!. €ππι!π!!!ιιπ ι·‹›‹!!εππ‹!πιπ !ιιτειπει·ππτ ο!1εετιιπι·ε εσπ

ιιεπιπιπ ε! Ρειετπιπ ειεπτ ε‹:ι·ιΡ!πτπ εε!.

Ιπ ποιπ!πε ε!οτπ!π! πιπεπ.

δεετε!!!επαι (με !!εεετππτ επιπππ!!!ειιεεε !εππεπε!!)πε.

Ιπ ρι·!τπ!ε !πτεπ!τ π!!›ει·τπε εε!ιιπε. Ρεττπε @με ω

πει·(!πε. τιι!πι!άπε πεο. !ππ!!·ππε!πιε πω!. !›οππε !ο!πιπ

πεε. υπο. κν!!!ε!πιιιε επε!ππ!. Ρεττπε ιππτπε. 'πεπιεσ

μο!πε. απ!ιι!!!ιε ειι·ππε!. επεε!τπιιε Με. Βοππε εοι·πιπ.

Π!
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οΙοο)ι·ιιε. Ροττιιε εοΜπυο. τοὶιιο!πιιε. Βοι·οΙΙι1ε. ιιΕοττοε ιι τω ποΜπο ἱιι οπτοτι .40..τ1τοιΡαο€ττω τοΙο.Βττ°τ-ε

τοΒοττἰ. οοιιἰΒἱοπτι. πιοττἰπιιε. πιοι·ιιο. οπο... οοτοπτὶπἰ.

Ροττιιε Βι·ιιΘιιι. τποτιιε-οτιιοτοἰιιε. οπο. ἱοιπ1Ιὶππε. Βιιἰπο.

οττο ..ΜΒΜ οτ Ροττ·ιιε. τύπο πωπω. :ποτἰοιιἰἱἱιε. οπο

ἔπειτα. τι·ἰΒἱπτο Βτοποε. τποπΒ·οπυε Ρειτπτ πιοπεοπι. πέτο.

Βποο. ΒοπππΙτι1ε. οππο Ροοτιιο. οττο. οοι·ιιοτιιε. οπιἱοιιε.

€οπιπππι1ε. Βοπποοπε. ι·οπιιΙΒιε. ιπειιιι·ιιο. τοοΒοτπιιε.

Ροτι·ιιε οἰπὶ. οππποτ. οτ ποἔἰιπΒοττιιο. ΒοεΙἱπιιε. οτι- .
Μ

ωι...ω.. .ξ.πΠιιε. επιεοτιππε. Βὶπιτπιιε. €ιππο. πιοπΐι·οπυε.

`οὶὶιιοτἰπε Ροοπ11ο οοπὶε. οΙΒοτἰοιιε. οππο. οΙΒοττπε.

Βοτήτο. ι·οιιπ›οτπε. οπιἰιο οτ Ροι·οΒι·ἰπιιε ὶπεπΡοτ οπ

ΐοειι5. οΡἱιο. τω.. οπο πιοτἰιιε.. ιιΒο. οΒοι·τιιο πιιτοτιιιε.

Ρουοι· 'Βιιὶπο Βιιοτοἰπε. Ιειππ·οποτιπε. ...πιω ιιοεοο.

πω. ΒπὶΙἱοΙτπιιε. Θι·οΒοι·ὶιιε. τοΠοππι1ε. οτοΒοπιιε.

τποιπποπιιε. ἔιιὶΠοΙπιιιε εαπ. ειππο. οειΡι·ὶοΙπε. τοιιοποε.

ἰοτιειπποε. ιποτὶεοοτιιε. οΡἰτο Ϊοττὶε. ΒοΠοπιιε. οΜοιιε.

Ρὶπιο εποπο. οπο Ροτ. Ροτι·υε. πιοππ·οπιιε ἰοτιοπποε.

Βοτπιιππἰιιο. ιπτιπποποε. οππο ΒοεΠπιιε. εττππιοποιιπι

ι·ιπ›οΙτἱπο. Ροττιιο. οττο. εοεὶἰπιιε. ιιἱΠοπιιε. οιιπι·οοε.

ν ὶοτοἱἱπι18.οι1ττιιε. 1118200118. οοτο τιιΒοι15. οΒοττυ.ε. ννἱπο.

διππο. Βοπιιιππὶιιε. πἰοοΙο. ἔιιἰπο οτ ΒοΖοΠἰπιιε. οΒοι·τιιε.

Βοππιιππὶιιε. τ›οπιιε ἰοτιοπποε εἰοΙιοι·ἰιιε. οπο. οΜοιιε.

οΙΒοτἱοιιε. οππο. 8ἰπιτπιιε. Βιππο. 5τοΡΙππιιιο. εποπ

πιιιε οτ πιτιπποπιιε. Βοεο. ΒιιΒἱιιε. Βοτποι·πιιε επποε.

ΒποοοἱππεμΪοεοΙΙπο. οποπὅοὶοτἰιιε οτ οΒΒο. Βοτοοἰπε.

οπεο!π1ιιε οτ ιὅτο8οτἰιιε οΙτἱοοε. Βοεεὶοπιιε. ττποπο ττἰποτι.

οπεοτιπι1ε. ιποπττοπιιε. οπεποπιιε. Βοπιιε οτ ΒοΗπε. στοπ·

τπε. οππο. οπεοιπιιι.8. οττοΒοππε ττουοι·ετιτπε. τἰππστοοπε.

τοπιο. τοἱποι·ἰιιε Βοεο. επιπι·οοε. οππτοοε οὶτἰοιιε. Βοοε

ποτπε. οπ1οι·ὶοιιε. οΡἱΖο. πω. οπο. 8οτοππι1ε. τπἱοΒοοΙ.

οττο. τοΙΙτιππιιο. ἱοΙπιπποε οΙὶιιοι·ἰιιε. οΡἰΖο. Ροτι·ιιε. πωσ

Βιιε. :ιΙΒοττπε ποποποιιε. Ροπ·ιιε.Βοπιιε ὶοὶιοπποε. Βαπτισ

Ιοπιοι1ε. Βοτ·ποτπιιε. Βοεο. τοπιοπιιο. τοΡἰππε. οεΡὶποΙ.

οτπιιπι.ιε. Μποτιπι1ε. εὶἔοΪτοππε. πὶοοΙο. οτιπππιι5. πὶΒοι·

Βοπιιε. τὅτοεοτἱυε. ὶοἱιοπποε. Ροτι·ι1ε. .-πιτιο... οπππ·ο

εἰυ.ε. Βοτποι·πιιε. Ροτοἔτἰπιιε. €ιππο. οοΒιιτιιο. ννἰπο

θήκη 8ἰΒοττιιε. εειεεο. ἱοΙιοπποε. :ποΙοοοΙοἰοτπο. ποπὶοΙ.

Βουττοιπιιο. τπἰοΙιοοΙ ιπτιἔἱετοτ. οττο οτοιιππε. Βοππιπ

πἱυ5. (τουτο. Ροττι1ε. οιιι·ττιε. ἱοτποπιιε. ὶοΙππιπο5. οπ

τειτο. ἱοτιοιπποε. τοΒοΙππε. οΡὶΖο πι·Ι›ο. ιπιοι·τι1ε. τοπ

τοποἰιιε. τοἱποἱπιιε. Ροτι·ιι5. οΙἰποι·ἱιιε. τι·οεο!. οτιεοοτιι5.

οοι·τἰεἰιιε. Βιιὶτὶπιιε. Βιιεειοἱιι8. ἔιιἰπο Βοπιιο.

ς πως )

δ'οπ.πι2ο.σ ίαπιιοπεο.ε ο.πιι·οτιοτ·απ2 δαππαππΖοπεο.ε

τι ροπα6·ίο :τιποτε ρα· πινω: απ.

Πω , πιοπεο πωπω

τω. Α. οι. ω. πω. πρι. πι.

ς π. π. )

Έ
.σ ..τ

·. Πι οοΙ›ὶτιιΙο οοιιοτὶ Ιοιιι·οπτἰἰ. οοπειποε ΙππΈτοπουε

ρὶΡοι·. οτ οοτειι·οε. οτ ΒιιὶΙἱἱοἱπιιιε πἰΒτιι5· Ιτιππουοτιιπτ

πιιοπ ἔοιπιπιπἰοπεοε Ιιοπιπιοε ο Ρτο:ππιο ιιοπτιπο. πἰο

ό'

ε!

πιοτο οπιπἱ ποτο εἰπο τοποτο το Ροι;Ροττιπ. Ήοπτ:Ίοπ
_ Ι, . . Ν . . Π:

ποπι ω.. Ϊοοοτιιπτ πιιοπιοπτ Βοτποππΐοποοέ τιοπτἱποε

ππουοι·ιιπτ οΒεοι·οοι·ο -οοπιιοπτιιππ ἴτιοτιιπι° οποτ·οπ 'οτ

ἰΡεοε εὶοιιτ εοι·ἱΡτιππ επ πι Γ88τ8ί1°0 .ἱἐιπι1οιίεὶιτιπτ

Χ.. _ . Ι Γ":

(αει)

Ποιπιτίο οὐ Οποτ·2ο πέπτίτπΣΙΖαο οο:πίτο Ιαπιαιο οσοι

πιιιπί /?ιο2α πο τοτο @θα ἰπ ”π£ἰπιἱἰἰαο οοπτἰτατιι

|ιαύούα2.

πω, τποπεο οιημιοτο

πο. Α. β!. Μ. ν. θα!. Ο. [Μ. 878. ν.

ς τι. πι. )

Οοττιιτοτπ ποποτἱοπὶε οτ τἱπἱε οτ τι·οπεοοτἰοπἱε οτ

τοΪπτιιτἱοπἱε ἴοοἱο οδο οΒοι·τιιε ιιὶἔὶπτἰτπὶἱἱοπεἰε οοπιοε

ποπιἰποτἱιιο πο τοτο πω: τΙ11οπ τιοΒοΒοπι πι ιιἱΒἰπτἰ

ιπἱΙἱο οτ πι οοπιἰτοτιι πἰο πι.. πιω οἱι1ἱτοε πἱ€ὶπτἱτπἱΙἱἱ

οοπ1ιππ ἰοπιιο τοπ Μοτο. :ώ Μο πἰο οοπιιιπἰ ἱεπιπο

ποπο τοπιτο οτ τιτοπεοεπο. οτ Ροι· Ρτ·οεοπτοπι που::

οοι·τιιΙοιπ ποποτἰοτιἰε οτ τοί-ιιτοτἱοι1ὶ5 ΒειΒοππι1πι οοπιιιπἱ

ὶοπιιο οοπίππιο ΐοοἱοππππι ο Ρτοεοπτὶ πἱο τΙιιἰοτΙιιὶπ

ιιοΙιιοι·ἱτ εἰπο οπιπὶ πιω πώ ειιΡι·ο οΒοι·τι1ε οτ πο

τοπιιπι πιοοι·ιππ οοπτι·οπἱοτἰοπο. οτ ρτοππττο πιο οπο

πώ ειιρι·τι οΒοττι1ε. οοποοε υπο απο πιοἱε Ιιοι·οπἰΒιιε

οοπιιιπἱ ἰοπιιο ἱετοπι ποποτἰοποπι οτ ττοπεοοτἱοποπι

π. οπιπἱ τιοπ1ἰπο ποτοπποι·ο. πιιοπ εἰ ποτοπποτο ποπ

ροτιιοππ1πε πι πιιΡΙιιτπ Ρτοιπἱττἱιππο οτποπποι·ο. οοτιιπι

πι οειΡἱτιπο Μοκτ.νι. πιοπεο οιπὅιιετὶ ἰππἰοἱοπο ντιπ.

τοετοε οΒοττιιε 1ποΙΙοοοττι1ε. ιποττὶπιιε πο τοπιπ·ο. τοποΙο

πιο π. πωπω. .8ιπ!ΙΜπιυε Βοι·τἱπε. ἔιιἰΠἰοΙιπιιο πο πιπ

Νεο. υπο 1ποποπιιε. Βιιππο!π1πε πο τύπω οτ πιπποποπε

οἱπε ΒΙὶιιε. Βοπἰἴοοἱιιο τι·οπἰτοτ. ἔιιἱΠἱοΙτπι1ε ΡἱΡοι·. το

ποοπἰ πο Μοτο. τοἰποἱπιιε π.. Βοτἱιο. τοὶπεππιι5 εοποτἱ

τοπ1ιιΠ. επΒοττιι5 Βιιοτοἰιιε. 8ιιἰὶἱἱοἱιπιι5 τι·οιπιοτιο. οπ

εοΙπιπε ΒοΙΒιι.ε. ποπἱοι το Ρτοποιοπο. Βι1πποττπιιε τυπιιε

πο ετΒοπποπο οΒ|οτἱιιε πει τοΙοι·.

( φοιτ )

”πι2ίπιέΖίοωοε οοπτιίτο.9, σο. “τα” ἰαπιιοπεέ σουιπιιιπέ

.εωὁἰἰοἰτιπ£. α!Ζσμίύτω απ: ραο22.9.

'Ηάθ, πιοπεο οιι.ε;ιιετο

πω. Α. χω. ω. τ. πω. ο. χω. απ. τ.

( π. π. )

Με. οετ οοποοτππι ἱπτοι· οοπειποε οοπιππἱε ὶοτιιιο

οτ οοπιἱτοπι ιιὶΒἰπτὶπιπἰὶ. οοπιοε οτ Με =οὶιιε ποΒοπτ

ἰιποτο ΜΜτοου]ιιτπ ἱοππο οτ οοιπροοπωπ εοοπππιιπι

οοπευοτυπἰι1οπι οοπιἱτιιπι οτ ωο1·οΜοππως [ΠΠ οἱτΙ8

ρυι·ἱίἱοοτἱοιιἱε εοπ‹·το ππιι·ὶο ιιεπιιο επ ποσο το: οκρτο ποΒοπτ ἱπ ἰοπιιο ιικοτοε οοοἰΡοι·ο. οτ ΠΜ πω. ιπι·ιτπ1. οἱ



  

ι η οιι:ονι.ι

οοπιιοπιοπτοι· οοοιιιιτ!πιπ ι!!οι·πιπ !ιοποετιιτοπι !!ιοοιιο Ρο- -‹ι

τοι·ιτιτ. οτ ι!ο!ιοιιτ πονο οοιοττπιιι Ρωιι ιιιιιι ἰπ οποτοι!ιο

!ιοπιιιιπιπ ιτιππο οπιιι ιιιτι·οιτπ ιτιοιιιο οοοτι·ἰ. οτ οι ‹!ο

ιιιτι·οιτπ οοιοτιιι ιι!πιππ! οπιιοι·ιιποι·ιτ πο!ιοτ οοοο οοπιιτιο.

οτ οι πι! ι!ο!ποι·ιτ οοιιιιιιιο άο!ιοτ οπιιΡ!οι·ο. οτ οι οοπιοο

πο! οιιι οιπο οοπιιοπτπιιι ἱοτππι ποπ ει.ε!ιιπιι!οποτιπτ. οτ

πι οο οί!”οιιι!οι·ιιιτ. οτ ιιιτι·ει πιοποοιπ ροοτοποιιι οιο

ι·οοπιοιτιιιιι τυ.οι·ιτ ἱπ οι·ι!ιιιιιτιοιιο οοιιοι1!ιιιιι οοιιιππιο

ιειιιπο ποιι οοτιοτοοοιιιιιτ οποτιπιπ παπι πω! οτ οπι·ἰιι

ποιπιπο ιιοπο οι! ιιι·οοοιιο τ!ο!ιοτ οοοο οοπιιιιιιο ἱιιππο.

οοιιιοο ι!ο!ιοτ Βιοοι·ο οιιι·τπ!ειιιι !!πιο οτ ι·οΐπτοτιοιιιο κιο

ιππιιι πιιιπο. πο !ιοο ποσά οοπιππο πιππο τοποτ πι

πι€ιπτιιπι!ιο οτ οοτπιτπιτπ, οτ οοιποο ποπ τ!ο!ιοτ το!.!οτο

οιιοττπιπ πω!!! πιο! ποο οιιι·ιοιιι οοπιππιο ιοππο οτ ι!ο!ιοτ

οο!ποι·ο ιιοι·οοποο !ιοπιιιιππι πιιιποποιο σ;!ιοττιοτι οτ ι·οο

ιιιοοι·πιπ πι τοτο οπο ιιοοοο. !ιοο οιππιο οι;!!πιιι!ο!ιιιππο

πιει !ἰοοιιτἱο ιιιιιιοι·ιο Ροιτὶο οοιιοιι!πιπ οοπιιιπιο ιο.ιιπο

πο! οιιιιτ πο! επι! τιιοι·ιπτ ι·οιποποοι·ιτ. οι ·

( ΟΧΧ!! ) ι ;· 'οπο !·: Νικ!.

(Πιο , υίπτέπιίΖίοπο2ο σοιπέτίο 'πΉιω·, οαοπ·ιιιιι Ροά22

Ρἰπί πό ιιιαπιι!ατιιιπ. Ϊιιιιιαιο σοπιιπαιιίο οιιοτοάἱτο ρο!!ί

οοται·.

ΙΜ!! , πιοποο οιι€ι15τ0. ι

πω. ιι. πι. πι. πι. πω. ο. πι. πο. τ. _

( π. ιι. )

Βιμ οττο !!!ιιιο οοιπιτιο επι ποιο πιο ιπ οπτοπ [ισοτ

σΙππιπ Βπιιτι!ιο οοοτι·ἱ πω!!! Ριπή Ρον οοποπ!οο οοιπππιο

ιοιπιιο πο! ι!!οι·ππι πιιοοπιπ πιιο!ιι ττοἀἱτει τιιοι·ιτ. οπ

οτοτ!πιιιι οιιιιι οι! !ιοποι·οιπ οιπιτειτιο ιιιππο. οἱ ποι·ο

ποιοι· πιοπο πο! τιιοτοι· ποπ ο!ιοοι·ποποι·ιπτ οοπποπτππι

πποπι οοιιοπ!ἱ!ιπο ιοτιο ιιι·οοοιιτι!ιιιο ιι!οπι ι·ιοιτοι· ιιιοπο

τοο!τ τοτ!τ!ειπι Βιιοι·άπιτπ Ρι·οτειοτι οειοτι·ὶ οοποπ!ὶ!ιιιο πο

ιπππιο πιππο πώ τππο Βιοι·ιιιτ. οππι πο!ιἰο οοτιιπι

ιιιιοοο πο! οπο. πο! ιιιιο!ιι που οο πο! !ιττοι·ιο πει!

!οτιο οιιπι οποοιοι·ιιιτ.

( οι;ιιιιιι

Οιιι:ινι·πο , υἱτιτἰπιἰἰἰοιιοἰο οοιιιοο, οαοτι·ιιπι Ρωει Ρίπἰ

οοποιιΙὶὐιω Ζαπιτοποίίιιτο τι·ιιεἰοι·ο ριτιπιἰι°Μ .ο ποοιιἰοἰπιο.

Πω , πιοποο ειιιΒιιοτο

πω. Α. χω. πι. τ. απ. ο χω. οπο. τ.

( ιι. ιι. ) '

ΒΒο ο!ιοι·τπο πιο)ιιιτιιιιι!ιοποιο οοπιοο πποιιι!οοππιπιιο

οοποπ!οο οοιιιιιπὶο πιιιπο πο! ιιιοι!ο οιιιιτ πο! οπι πιο

ι·ιιιτ τοκιπιοιοτιπτ ιιιιο!ιι π)πειι·τ!πιιπ οποτι·ι παπι ιιιπι Ροι·

οο πο! !ιττοι·τιο οιιιιο οιοι!!πτοο ι·οι!τ!ειιιι οειι·ιι ιιιοιο πο!

οοι·πιπ ιιιιοοο πο! ιπιοοιο !ιοιιιι !ιε!ο οιιιο οπιιιι ΐι·ιιιιι!ο.

ΧΙΙ. ( ΟΧΧιν )

Ραοτιι Μπα οπο» ίαιιαοποοιι ε·οιιοαΖοο οτ ϋαπ:|ιιιιο

ποποοπι ο·οιπί!οιιι μπι ο.ειφιι€παιιάα Τοι·2οοα.

Πω, πιοποο οορτοιιι!ιι·ι

ει:: προοι·αρ|ιο .ιἰποτοπο Κο9ίί Ήιπι·ίπεπείο Μοιιίαι·ίί. Οοιί.Α.|ω. Μ.

( ι!. Π. )

8π!ι ιιοιπιπο οοποτο τι·ιπιτοτιο Ρειτι·ιο οτ τι!!! οτ οπι

ι·ιτπο Μπι. Με ιοιιποποοο Ιιι·οιπιττιι·πιιο τοοοι·ο οιιοι·

οιτππι πιο οοιιιππι πι Ρι·ιιιιο ι·οι!ιτπ ιιοοτι·ο ιιοοτ αιτιο

ι!ιοιοιιοπι ιιιιιιοτοτοι·ιο οιιτο οποιπ ιιιιιπιιιιι ι·οτ!οειιιιπο.

ι!ιιπιπο επ! ο!ιοιε!οιιτ!οπι οτ οιιτιπΒιιοπτ!ιιπι τοι·τοοοιιπ.

οτ πο !ι)ι!ιοι·ο ποοπο οι! ει!ιποι·ιοιιι ποπ ο!ιοικ!ο!ιιιιιπο

ει!ιοποπι πι·!;ιοιιι πο! οποττ·ππι οιιπι οι!ιοπο Βοιιτο οιπο

!ιοοπτιο πο! Ροι·οι!ιο!ο οοπιιτιο !ιοι·ο!ιιποποποιο. οι οπτοπι

οποτιοι·ιτ. ποστ! Ροι· ιιοο ιποτἰιιοοο οοοιιιιιιιππο πτ!ιοιπ

πο! οοετι·πιπ. οτ οει ι·οτιποι·οπιπο ιιιίι·:ι τοι·πι!ιιοο Ριο

ποιπιπειτοο τ!τι!ιιιιιπο οποιο ιιιιι·τοο οοπιιτι. τοι·οιοπι ποι·ο

ιιο!ιιο ι·οτιπο!ιπππο. οτ !πι!ιο!ιιιιιπο πι οιιοι·οιτπ ιποο!ιιιιοο

οτ οοτοι·ο οπο πι ιιοοτι·ο ιιτ!ιιτι·ιο. οοι!ιοοτ οοποιι!οτιιο οσ

ιπππιο ιοππο. €Ιιι! τοπιο τποι·ιπτ ιιι πιο τιιοι·ιπτ ποοοοοιιι·ιιι.

οτ ιπ οοι!οπι οιιοι·οιτπ ειπα! τοι·τποοοπι οπιιι οοπιιτο

!ιοι·ο!ιιιιοποποι. πο! οπιιι οιιἱο πιοι·ει!ιιιππι· οποπιάιπ πι

οιιοι·οιτπ τποι·ιπτ. πἱοὶ ιποτο πο! ιιιιιιοι!ιιιιοιιτο ι·οιπειιι

οοι·ιτ :πιτ οοιιοι!ιο οοιπιτιο οπιιι·οι!ιοτι οτ ποοττο. οτ

οει!πο!ιιιππο πιο ιιοοοο ιιοοτι·ο οοιπιτοπι οτ οποο οτ

οπιιιοο ι·οο οποιο !ιοπο ίιάο. το!! οοιιιιοποιοπο !ιο!ιἱτπ

ιιιτοι· ποο οτ οοιπιτοιιι. Ηπα! οιιιιτοτππι ειτοπο !οοοι·πιπ.

απο οοι·πιπ ιιοι·τιιιοιιτιιο. οποιο πο! οπο οπιιι οοπιιτο

οοιιοι·ιιππο. ειιιτ πιο! πο! ιιο!ιιο οο οο ι·οτ!τ!ιοοι·ιπτ. όποιο

ροιιτοο οοιιτιοο !ιο!ιοτιτ τοπιο πο!ιιο ι·οτοιιτει οποιοι !ἱ

!ιοιιο οτ οιιιο οπιιιι .Βι·ειπειιιιιιιο !ιοι!ιοι·ο οτ Ροοοιι!οι·ο

άο!ιοπιπο. οτ ποπ οι·ιιππο ιιι οοιιοι!ιο ποοπο ὶπ τοοτο

πτ οοιποο οποο τ!πειο Ιιοττοο οιιιιιττειτ. οι. Βιοὶοιιιιιο ιπ

ι·οι·ο οπο !ιοπιιιιοο τιιιι!ιπο ιιοιιτοπι ποοττοπι οοιπιπιττο

ιππο. πτ ποπ οιπτ πι οοιιοι!ιο πο! πι !!ιοτο ειπα! οοιποο

οποιο οποιο ιιιιι·τοο οιπιττειτ. οτ οπιπιο πο!ιιοι·ιτ οι!ιι οσιο

ππτοι·ι·ο. τιποι! οικ!ιπποπτ οπο οι!ιι ι·οτιιιοι·ο οτ ι:!οτοπ

ποιο !ιοπο ίἱι!ο οιιιο ει!ιοπο ίι·οποο. οτ οοο!οοιο ιιοοτι·ο

οιιιιι!οπι Ροι·τοιπ !πι!ιοι·ο άο!ιοτ πι οριι·ιτιπι!ι!ιπο. (μπαι

οιιιιτοιο ποοτι·ιι !ιο!ιοτ πι τοιιιιιιοτει!ι!ιπο. οτ ι!ιιπι πι οιιοι·

οιτπ οι·ιιιιπο ποπ τοοιοιππο ιιειοτππι ιιοο οοτιποπιοποιοιπ

οι!πιπειιιι. πο ι·οι!τ!οπ‹!ο πο!ιιο ει!ιοπο οιιιιτειτο πο! !οοο.

πο! πο ι·οοιιιιοιιι!ο ιιοοπιιιει. ποοπο ε!ο π!!ο τ!!πιιιιιι

οιοιιο οιιοι·οιτπο οοπιιτιο οιιιο Ιιοιτει!ι0!ει οοπιιτιο οι ἰ!ιἱ

ΐποι·ιτ. ιιπτ οιιοι·πιιι οπι ἱ!ιὶ ειι!οι·πιιτ. οι ιτιοο τ!οτποι·ιτ.

οτ ιιπ!!ιιιιι ιιοττοτιοππι ποτΙπο Ροτ!πτιοππι ποτΙιιο ιππο

τιοιιπι ε!ει!ιππτ !ιοιιιιποο ποοτι·ὶ πι τοτε τοπιο ιιοοτιιο πο!

ιιιειι·ι οκ !ιἱο οπο ροι·τιιιοιιτ οι! οοιπιπιο ιειιιιιο. οτ ιιι

οιππι τοπιο ποοτιιει πο! Μου! ειπε-Μι ιποτ!ο !ιιι!ιοιππο

πο! ιπ ιιιιτοο ιιοππιοιοι·ιιππο οιι!ιιι οτ οοοπτι οι·ιιπτ !ιο

ιπιποο ιιοοτι·ἰ ε!ιοτιιοτι οιιιιι ι·ο!ιπο οοιιιιιιι οιι!πιο ιιοοτι·ιο

ιιοτιτιο. οι ο!ιοιιοπροτοοπο πιιιποποιο όιοττ·ιοτι πο! ει!!

οπ:ι ιιοι·οοπο οπο !ιο!ιἰτοτ ιιι ιιοι·οιοπο πιιιιιοποιππι.

ιι!πιπ:ιιιι ι·οο!πιποο!οποπι τοοοιιιτ οιιιιοι· οι!ιοιιοιπ ροτ

οοποπι. οπο οὶτ οιι!ι ιπι·ιοι!ιοτιοιιο οοιπιτιο. οοποπ ι!!π

Ν!
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1ι·οσωωιιιι· ειπε ὶιιἀἱοοπι· οοωὶτὶε. οτ ο οοιουετεο εἰ

οἱὶεΙυει Ρει·εοοει άο ἱιιτἰεἀὶοτἰοηο οοπιἰτὶε ἴεοοτὶτ ειΙἱ

φωτο τοοΙοτιιειοὶοιιοτο. ειιΡετ ειἱἰεΙιιοτο ροτεοπωπι ἱε

11ι18Ι15ἰ8· ἀἰετι·ἰοτὶ. @Με ὶΗει ττεοτοΒὶτοτ οτ ἀἱΠὶπἱοΕυτ

ειιΒ ἰυἀἰιὶο 5Ποι·ιιπι τΙιιἰΒιιε ἰειτιπιοοεοε Ροττοικι οποιο

οοπιωἱεειᾶοτ. οτ Μο εἰτ απο ἱη Ροοιωὶετἱἱε οειπεἰε.

φωτο ἰο οτἰπιὶιιεΙἰΒιιε. ρτοτει·οο Βοτοἱτιοε ἀἰε€τἰοτὶ σο

πιἰτἱε Ποπ οοεοιπτιιτ Βιοετο Βειτοἱὶοπι ὶη ἀἱεττὶοϊι1 1ιοετ1·ο.

Ποτ: σκεπή» οΒεοτιπιΒἱιιιιιε Βοηει Βόο εἰιιο Ϊτουὸοιιιὶεἰ

ὶιιειο ἀεὶ ἱιτιρεάἱιιιοπιτο αυτ ΡειτοΒοΗι οοπ1Με ειιτ επο

τιιπι οεττοτυιο τοτηοπεοτἰτ πιἱεεοτιιτη. ὶτι τοτε Ρτοἀἰοτο.

οοιιικιήοΕΜο ροεεὶτ οᾶ‹ἰὶ ιιεΙ πιἱτιιιὶ εοοιιηάωπι οιιοό

οοι1ευΙοε -εξιιἱ ἱο οκοτοἱτιι ἱἱ1οτἰτιτ απο οοπήτο εειι

απο οἰιιε ΠΙΪ85Ϊ8 οοπιοοτἀοτὶ ἴιιωἰπτ.

Ι8ῖἰ ...οι .εΙιιἰ ἱιιυοιιοτιιιιτ

Μαΐιω10118 Ρἰροα·. · .

0ιωΕΒΜιιε ιήΒοτ. .

Απεει!άυε πιειΙοτιιιε. .Η - ,-·

Μιιτὶυυε άο Ροι·πι. - Ἀ · ·. . .. .: .

Μεπιιιπάοε. ' . · - . ›

Βοἰιιπιοπιε. Ε ›- ° ·· ·

ΩιιὶΙΙἰοΙιΔι.ιε ρἱΡει·.· · '

Ωβοι·Ευε οειιοο!!οι·ἰιιε.

@Μο ά: Ιουάο.

Δω:: Βιιοτοἱοε..

ο.τιοι·οάιιε όο φωτο.

Οτο ὶυἀοκ.

Οβει·τιιε ιιειιε άι: ττιει·ἰ. _ ··

Μειι°οΙ1ἱο Μάσι

Ι-κιΒο Φο ιιοΙτει.

ΟιιΗΜΙππιιε ποοιιιε οοεΠιιε.

Οιιἱἱἱἰεὶωοε ΡἱοειωὶΙἰιιτπι.

08οι·ἰιιε (Με ΒιιΜο.

ΑΙ18ειωπε ιἰο ΑΜΒ.

Β.οόοαουε.

Οο.Βοτώει.

ΒιιἰΠἱοὶπιυε Βιιεποἰιιε.

ΠΒο ἱυἀοκ.

(ὶιιἰἰΙἰοΙιπιιε _ Βιιι·οοιιε.

ΘιιἰΙΙὶοΙωιιε ετειπιδοπιιε.

ΙειιοΒοττἱ. -

0Β0τωε όο ἱιιειιἱο. . .

ΘιιἰΙΙἱοΙωιιε όο ΜΒΜ. . ζ ' ο .

Πθο εὶο Βειἱἀἱιοπο. - .

Ισπάει11ιιε- ότι ροι·τει.

Βο116Βιώνε ἱαπιΒοττἰ.

ΟιιἱΠἰοΙωιι5 Ρστοιιε.

0Βεττιιε 11ο Βοὶειτοιπο.

Πάω. - .

θει1άιικι18· ειιτόοηο.

ΜΜάιιε εαἱΒοι·ὶοιι5.

ΘιιἰΙΙἱοΙωι«ιε άο τοπιο

Μιιιιβεττιπε όο τπιοτὶτιο.

Μο Βοοτειι·άυε.

ΒοἱοεΙἀιιε €8115οι1.

(ἐιιἰἱἱἰοὶπιιιε όο ωω·ω.

θθοι·ἱιιε πωπω.

θιωιὶώιηιιε Βιιἱἶετἱιιε.

νοε5:ΜΙυε (Κ: οειωρο.

α Μοττἰτιιι5 άε τοειιιι·ο.ἔ

ΟΝ:ο ΒιιοοΠο.

νἱΙΙειιιιε άε οοετοΙ|ο.

Τι·επτουοΙΙα!:ο.

ΟιιΜοτιιε ειιτΙιι€.ν

ΑΙΒετὶοιιε ιιἱοεοοιιιοε.

Βοιοι·οτι οειιΙἱτο.

ΜιοΒοοουε άο Ροἱἰο.

(ὶιιὶποΒἱεοε.

Μο (18 Φιτει!ο.

ΠΒο άο ΒιιΙΘειτο.

ΑιιεοΙωιιε οΙΒοι·ἰοιιε. οτ

ΒοηΒ·οπουε Πωσ οἰιιο.

Οτο ἱοοειιιοΙΙιιιπι.

Ετιι·ὶοιιε ΠΤ8ΖΕΙΙ.

ύ οάοιοπι πωεωἱ.

(ἔιιἰΙΙἱεΙτοιιε τοτιιοΠοεμ

Μει·οΒοτιιε ὶυεἱοΙ. -

Βει·ιιἰιοπι εστω.

Βοἱωιιοόιιε οτἰερἰπ.

Μοτοἱιἰο οειετοεπει.

Μοι·Ιιιε €ιωι·οοιιε.

Ιω11ΐτωιου8 ττιο"ιιε.

Ιπιθο ΒειΙοτει.

Βιιοοπ Ϊιιτιιἱ.

Μει·Ιιιε Βει!!υε.

Ρώσο Βιιἴετὶιιε.

Μει·οΜο οιιΙὶει·οάε.

ΜιωΒεττιιε π1ιιεειιε.

Μει·ιιιε άο ωοτἱ.

ο ΟυἱΙΙὶοΙωυε Μ·ιιεοτιιε.

Βοτττειωιιε άο ωειτἱιτο.

(ΜΜΜ οΙιιιοτἱἰ.

Βε!πιιιετιιε.

απο όο οειΕιτο.

Μο οι: Βιιἰεωτἀο.

ΟΒοττιιε άε οω·Βο.

Βοάο ΒοΙΪοι·ὶοιιε.

(Μο τοἰΪὶιε.

θιιἰΠἰοΙπιυε ίΠοτάιιε.

θιιἰΠἰοΙωιι8 8800Ι18.

(ἔιιἱΙΙἱοΙωιιε οὶΒειΙει.

Ιοἱιοιιποε εἱποἰει.

Ιοοειαιε άο Βειιτιάο κά.

θειοάυιΙΒιε Βιιοειἴιιτἱει.

:ί ΒοουειεεειΙ ©18 οοπτωιο.

ΠΒο Ιοοοειι·. -

ΟΒοττιιε πκιΙιιε ειιιε!!ιιε.

Βειὶἀυἰηιιε ετ οπτἱοιιε.

Βώπιει!άιιε άε Ιιοτἰιο.

 

ΒοτιεΪειοὶυε πιοττιιε εὶτἰε.

Βει1εΜοτι υει1ε ττιετὶε.

Απιἰοιιε δι·ΠΙυ.ε.

ΠυὶΙΙἰοΜοε άο ιήικιΜο.

Βοιιοἴειοἰιιε τοπιο «π.

Βατἀὶτιοη Β·ειτοτ οἰιιε.

Αοίοεεοε Εστω.

ΒοΙειπιιιτιιε.

Ιι1ἔο ΡΙιοτἱεοιιε.

-ω ·ιιω ·: ωιω0·-5

θρἰιο Ιοεουο!!ιιω-. Μιεε:Ιτοιιε εΒΒοοι·ειωιιε.



επι ' 5ΑΒΟνΒΙ ·ΧΙΙ. · ι:ιπ

ιοπιιιιιε πε πιετιο. ·-°·· ι 'ι' - π'

Μοπτειιειιπε.. ν] ι · · · 'ι · ·

(ιοπτειιιπε τπιπε. πιο. . - ~ .ε

Βπιπιιόπε πε επτιπ. · - = - πι." · Α Η

Οπ.οιιοπ πιεεεοιπεε. -· ν ι· ·: Μ · ι· ·

@Με Βοιπε. . .;:.«ι .ι ι ·:·:··.·:

Βπι18Γι0ι1$.. η · ω. ι .ο · ·.υί: ι

ι.ιέισ επιιτεειιε.

Βοππεπιειππε πε επιπρο. ι - Μ ›··

Οιιεττπε Ριωωιιιπω.

Βοππεπεεεειιπε !ειπιπ πε πιιιι·. ι ι· · -

πιο ‹ιε ειιπιιιο. ·· ο -ι · _

Βοπεπιειπε πιεεεοιπεε. π. · . -

οοπτειιπε ιιοπιτ. . . - -

Οπει:ιπε ιπιιτιεπιειπε. · . . Η -

”..ι ' τ η

Βοππεπεεεπι.ιπε πε ιπειιοιιεο. ε. .ζω ·ι ο .ι..:.ω -

θπιιιιειιππε ειε ιιοιπιιειιο. Ω · . ι ··0

ι·`τεεπιο .Βοπαιτάπε. . :ι. ·· ι '

ιιοιππιιπε πιιποεπεπε.ιο ·- · ι.··· ..

θπιιιιειπιπε ιιιιιεπε προ. : . . .“ ἱἱ·

Μετιο πε ιιτπειι. · · ·›

Βιιιιιιιιιπε ‹ιε ειιειιετιο.

πιο τιε σωρο.

Πιδο πε επειτο.

ιοιιιιππεε ποπετιειιι. ..

Απειιιιιπε ιιοι:ιειιεεε. ·

Αιιιετι.ιιε πε ποιιπ. ι -

Βπιπιιιιπε εειπειτπποιιε.

Μπετπειειπε.

·δττπιεπ‹ιπε.

ιπιπΐτειποπε ειτο5επιπιε.

θιτετιιπε εεοιπε.

οπο ιιπιιεττπε.

Απειιιτιπε Βοιιπε.

ιοει. ` ·

θπιιιιειπιπε επετειπε πε ροπι.ε. .

ιετι ιπτιιπετππτ ιπ ρτεεεπειιι εοπιιι:ιε ιιπτειιιποπεπειε.

Α.πεειιτιπε πε ειπτιπ.

Οιιετι.πε τπττιε.

επιιιιειωπε Ριοπιπιιιππι.

Ριιιιιρπε πε ιππιιιεττο.

Βιιιτιιιιππε.

Απεπιιιπε πιω.

Μιιττιππε πε πιππτο.

Βοππεπειεεει πε επειτα

()ιιετιπε επιιιιιιι.

Οπιιιιειπιπ.ε πε ποιπι. ·· ·

Ρειεπππε ιιε ποιπι. -

Οδετ πε ιιοοιιετοπ. · ·

Βειπειιειπε ιιε εει›ε. . ·

0ιω πε ιιοππ.ιιιειπ. ·'

πιο εεοιπε. ' ·

ι.πιππ·8.ποιιε ειιιετιεπε.

πιο εοπτειταιπε πιιποτ.

θπιιιιειπιπε Ροιεειιι. ·

Βοπετοπ τιετιιοπε.

Νιεοιπ τσιπ.

Ριιιιιιιπε επεειιιιε.

επιιιε ιιιιιει·π·ιιε.

( ΟΧΧν )

ε. ι.-.-ι.” ··.. πω· ι πι

Ιαπωεπεεε !Ζάερποπεο·Ηίεραπέαταπι Μιρει·αιοτέ, ρτο

εα·ρεάέΖώ:ιε .έ!πιετΣαε, ππωωωω αοιετπ, σει·ΕΖ.ε Με

ρασ2ί.ε, .εαρρεά22ατ·ε ροΖΙὶοετι£ιιτ·.

Πω , πιεπεε εεριειπιιτι

δ:: προετπιι|ιο είιιστοπο :Με ?ιαπτἰπεπεἰε Μύαίαι·ίί. θεά. Α.[οι. 993. ν.

( Π. ιι. ) Ι '

· !. Π'.

.Ί .

Αππο ιιιι ιπειιτπειειοπε ιιοπιιιιι ποεττι ιεεπ από

πιιιιεειπια εκι.νι. ιπεπεε εερτεπιιιτιε. ιπειιειοπε νππ.

Νοε=ιεππεπεεε πετ τοιππι Ρτοκιιπππι πιεπεεπι πιιιτιιι

Βιειεπιπε ειιετειι.ππι Ρτο εοιπππι. ετ Εστω Επι: πι·

πιπε ιποτι Ρετ τοτππι ιιιπιπ πιεπεεπι Ρωπωω επιιιιο

επι ιιιππιτπιπι ειπε ιιτεπ‹ιε ει' πιειιο ι"Βεπιε-.· ετιιπιιιε

ιππιπε ἰπ εοιιεπι εκετεπ.π ιππειιιππε ετ 'εεϊει·επιπε

ιπ ιιοεττο ειτιιπ:τιο εοιιιεετ εοπεπιετπε εοιιιππιε πιππε.

·τιπι ιππε ιπετιτ ἰπ ιιιε ιπετιπτ πεεεεειιι·ιε. ει: πι εο

ιιεπι επετειι:π πιοτειιιπιπτ ειοπτι εοπεοτιιιιιιιτππτ σπιτι

ιιπρει·ετοτε πιει τεπιιιπεετιτ ιπετο πει ιπιρειιιιπεπτο.

·ετ επιππιιιπιπε ιιοπε πιο ιπιπετιι-τοτεπι ειΔ τεε επειε

εεεππιιπιιι· ποεττππι Ροεεε. επι οοππεπειοπε ιιιιιιιπι

ιπτετ ποε ει: ιιπρετιιι.οτειπ. (μπει ειππιπππι ει; ισοπ

τππι οππι εοτππι Ρεττιπειιιιιε. ππειε πει πω: επιπ ιππ

πετει:οτε εεΡει·ιπιπε. πει ιΡει πει ποιιιε εε εε τειιιιι

·. :ιει·ιπι. ιιππε Ρειττεε ιτπΡετετοτ ιιειιιεει. τεττπι ποιιιε

τεοεπτε. «μπω ιιιιετε ειπε οιιιπι ετεπειιπιπε ιιει:ετε

ροεεπιετε αιειιεπιπε. εκ ποπ ετιπιπε ιπ εοπειιιο παμε

ιπ πω, πι: ιιππετειτοι· επειε ιιππε ιιιιι·ιεε ειπιτπιτ. ετ

ιιιειεπιπε ιπτιιτε εεε ιιοιπιπεε. ππιιιπε ρετι:επι ποειι·ειπι

οοπιπιπτεπιπε. πι ποπ ειπτ ιπ εοπειιιο. ππο‹ι ιπιΡε

τπιοτ επιιε ιιπιιε Ριιτιεε επιιττειι.. ει; επΙπιε ιιοιιιετπ: εεε

ειιιι ειπΐετπε. εΙπο‹ι πιιιππεπτ εεε ειιιι ιιει'επόει·ε. ιιοπει

ιπιε ετ ειπε πιπιπει ιι·ππ‹ιε. ει εεειεειιι ποεττει επιιάεπι

Ρειτιεπι ιιειιιετε ειειιει ιπ εΡιτιιππιιιιιπε ππιππ ειπιπιε

ιιοει.τει ιιπιιετ πι τει:προτειιιιιπε. ει. ιιοπεε ιπ ειιετειτπ

ετιπιπε. ποπ ιιιειεπιπε .ρπετπιιι πεππε εοππεπιππι

πιπιπεπι πε ι·ειι‹ιειι‹ιπ ιιοιιιε πιπΙππ ειπιτετε πει ιοεο.

πει πε ι·εειριεπ‹ιπ πεεπππι. παμε πε ειπιππ ·ιιιπιπιπ

οιοπε ειιετειι:πε ιπιπετειτοτιε ειπε Ρετειιιοιπ ιπιπετει

ιοτιε ει ιιιι ιπετιι πει ιιετεε ειπε. ποε πιππεπεεε ποπ

ετππιιε οοπεπιετι πω: ιπτειιιιεπτο πιεσε ειφειιιειοπεπι

πιιτει πιπιπτιππι. ει πετο εππι εοπιιτε ιιιιτειιιποιιεπει

ποπ εοπεοι·‹ιεπειιιππε. ρτειιιει:ο επετειιπεπτο ποπ τε

πειιιπιπτ. -

ιιεε οπιππι οιιεετπειιιιπιπε ιιοπε Με ειπε π·ειπειε πιει

ιπει.ο πει ιπιπειιιιπεπιο επι Ρει.τπιιοιπ ιιπρετπιοι·ιε πει

εποτππι εεπ ειπε πιιεει εεττοτπιπ πιιεεοτππι τειπιιπ

εει·π. ετ ει ε ρι·οκιπιο πεπιπτο ιεετο ειιπειι ιτιειιιιπι

πετιπε ιιππι εκετειι;πε πιππε τειιιετιτ πιπΙππι ιπιι·ει

ιππτπιππιε ιιπεε πεπιιιειετιιππε. επιιιπππε ειιιιιε ριιττεε

ππΡετιιιοι·ι ποιιιε τετιπι τετεπτει. ιπ 8.οπι Ρι·ειιιοπι σοπ

ιιειιι.ιοπε [ιοεειι πιιιιι πει ιπιιιπι εεοπιιιιππι πιιοιι σοπ

επιεε εοιπππιε πιιιπε εππι ιιπρει·ειτοτε εεπ τιιπι ειπε

πιιεειε πει πιιεεο υοπεοι·ιιιιιι ιιιετιπι.



123
ΕΠΔΒΤΧΒ ο ιοί(

( απο )

ιι.οοεποπευε Ηί.9ραπίπτωοτ ἰοιρει·α£οτ· απο [απαεπείοαε

ρω Τοτ·2οσαε ε.τρεώ2Ζοιω- ρεεε: πω.

(Λη .ι_ .· . ·ι ε” `

.ιν ·····ει.*· - . ο.

Πω , ιοεπεε εεριετοιιι·ι

απ. Α. [ω. πο.

ς π. π. )

Ιπιι6ιπίπε (ιοπιιοι πιοεο. (κι ιιοιιοι·ειο (ιει οπιιιι

Ροτειιτιε Ρετιιιε ετ επι ετ εριι·ιτπε εειι(:τι. εΒο επεισο

επε ιι)ιεΡεοιπι·ιιιιι ιπιΡει·πτοι· πιιε Ρειοιππι ετ εοοπεο

τιοοειιι ποιιιεεππι ιποπεοεεεΐεειοειω'-πι(ιειι(ιει ποσά

με: οποιο ρι°οκιπιποι οιεπεεπι ιππ(ιιιίεεπιπι (πει-πιω ε

:Ρι:ρ Ροεεε. ετ Ρετ ποντοι ιιιπτο ·Ρι·ειεοεππι· πιεπεεπι

(πιο πορτα επο(ισ επι οιπιετιεπιμ Με». Με ειπεΜε

.οι οπιιο -ιπ8,εοιο. ει. οι εοιιοπι επετεππ ιποι·ειιιοι· ει·

.οοπεοτιοοτάειιιοτ επιπ_οοιιεπιιιιιιε οοο:ιποιειιιιιπε (ιπι

πι, επει·εππ ίπει·ιοι._ ει: πιιοι·επι ιεοει·ιοε. πιει τω»

απο ιπειιο_ επ ιιπΡεπιπιεοτο πο( εοπειιιοεοεπιπ .οι

ποειτο. ει; ποπ ιο,ΐετεπι πιι(Ι·πεπι οπο ιιοιιιε. οε(επε

εοπειτο οσε ιτε πιο πιτιπ πεει;οποι ποιποπιτειο. ε(

επιπειιο ποε ετ εεε πεειι~ειε ιιοοε (πι. εεοππ(ιιιπι πιεπιο

Ροεεε. ετ ιπιι1εειΙιε ιιιιετε ετ ειπε οιοοι ει·επεπιιοε

τει·τιιιοι Ρειι·τεοι ειπιτειτπιο ει: ιοεοι·ποι εππι ι·ειιπε

πιοι:ιιιιιιπε ε! οποιοι Ρει·Ι.ιοεπιιιιε. (Ιπειε πει (με οοε

πιειπιπι εεΡετιπιπε επι πιιοιιι πει ποοιε εε εε. ι·ειι(ιι

(ιει·ιοτ. (ιπειιιπε Ρετιιιιπε πιιειιι τετεοτιε. ετ ποπ ει·ο

οι οοιιειιιο οε(Ιπε ιο ιιιοτο εεε πει ιιει·εε οιεπε π( ε

οοιπποε ιεοπε επειο τει·τιππι Ρεο·τεπι επιιττει. ιπεπ

Ρετ ιιιειειο ιπι·πι·ε εεε ιιοπιιπεε (Ιπιιιπε Ρει·ι.ειο εοιιι

ιιιιταιιο ετ ειπιιιιτει· ιιει·ε(ιεε πιει ιιιειειοι οτ ποπ ειπε

ιο εοοειιιο οε(Ιπε ιο οποιο πι ιει·ειειπι πεειι·(ιπι Ρει·

(ι(ιιιε ειι(Ιπο ιο τειιιΡοι·ε. ει ει(Ιπιε ποιπετιτ ποιιιε απο

επιει·ι·ε ποσά ει(ιιππεοτ επιπ ποιιιε (ιεΐεο(ιει·ε ει; ι·ε

τιοει·ε ειπε ιιππ(ιε ει; πιπιο ιοι;(εοιο. επο(ιεπ:ι πει·ο

Ρεπτετο. Ίπποι ειπιιεε πεεπ·ει ιιειιετ ιο τειιιΡοτειιιιπε.

εεειεειε πεειι·ει ιιειιεειτ ιο εΡιι·ιιπειιιιπε. ει. ιο οιοοι

ισπε ιιιιε ειπιπιιιιιπε εποε (πιο εο(Ιπιειει·ο ιο (1πιιιπε

τ.ει·οιειιιι Ρειι·τειιι οπο (ιεισειιε ιι(ιιιει·ε. ιιειιεπτιε εο(:ιε

ειποι επιο τοπιο ιιοοοι·ε ει; (ιοπιιιιπε πο(ιε (Ιπιο(Ιπε

Ρι·εειιιτει·ι (οπο επιε οιει·ιειε Ροεειπτ ιιοοοι·ιίιεε ιιιιιετε.

ετ ιπιιιεειιε ποποι ειιοο(ιεπειιι (ιε πιειιοι·ιιιπε. ετ οποιο

ΐπι·οππι ετ ιιιιιοεππι. ει; ιει·(ιιοποι ιιοοπιο. ει ιο οπιοι (ι

απτο πιεει οποιο ιπιιιεο. πει (ιειοεεΡε πο(Ιπιειει·ο.

επιπι ετ εεεπι·ι ει·ιιιε ποε ετ ιιο(οιπεε πεετι·ι (ιιεπ·ιοτι

εππι ι·ειιπε πεεπ·ιε. οπιιππι επιοι Ροι·τετιειιιιι οε(Ιπε

Ρε(ιειιιοπιο. πει ι·ιιιειτιοποι (ιειιιιτιε ιο τοτε πιεει (απο

πει πιειι·ι. (κι Ρι·εεειιε πει·ο Ρτε εππιΡτιιιιιε τπειειιιοπ

ι·ποι (ιει;ιο πιιεεο πεετι·ο (ιεεεπι πιιιιπ ιοπιπιιοτιοοε

πιει·ιοοε πιειεειιιιιοε πιειειοοε ιιιπι·εοιιιοοε. ιιιιι·π (ιιεε

ιι·ιειπιπ ετ οποιο Ροετοποιο πιο πιε πεοει·ιτ. ετ (ιιιοε

(ιεοετοιιιιιιε. πιιεεο πει πιιεειε πεειι·ιε ιο ιπιτειιιοοοιε

παρε επι Ρι·οι(ιιοποι Ρεεειιε ι·εεπι·εοτιοοιε. ετ (με

επιπ(ιπε (εποε ιο εκει·ειτπ ιιιει·ιοτ πεεπτε οοιιιΡπιει

οποιον. εκεεΡτιε ιιιιε (μπε οοτοεε ιεπτειιιιιοοεοειε επι

(ιποει εποι επο (ιιεΡειπιιο. ει (ιοπεε ιο ειιει·ειιπ ιο

ο ειι(Ιπεπι. (ιε ι·ε(ι(ιεο(ιει ιοιοιιι ειιι(Ιππ ειπιππιε πει ιοεο

ιο πιοιιιτιιοιε. πει (ιε τεοειΡιειι(ιπ Ρεοπιιιο. παμε (ιο

πιι(Ιιπι (ιιπιιοπτιοοε ιειοπεοειε εκει·ειιπε. ειπε εοιιειιιο

ιειιπεπειπιο εοοεπιπτο. (ιπι ιο εκει·ειιπ ιιιει·ιοτ. ετ ει

ο Ρι·οκιπιο πεοιπι·ο Βετο εεοοιι Μι παμε ποιο

εκει·ειτπε ιειοπε ι·ε(ιιει·ιι ειιι(Ιπι(ι εποε Ρι·ε(ιιοτοε ιι:ιεε

εε(Ιπιειει·ο. ιει·ειειιο Ρειτοειο ποιιιε ι(ιοπειιειιιπε (ιοπο

ε( εοοεε(ιο. ιιοε Ρειετπιο επΡι·ει(ιιειπιο .ιπι·ιιιιιτ ιιιιπε

ιιιεπε. επιο ιιιει·ιτ (Ιπετποπιεειπι πιιοοιπιπι. (Ιιιιιο(ιο

. εοοεπιεε εοπιποιε ιιιοπε ποιπετιπο. ΡτεΒενεπ ιειιπεπεεε

ιιιι (Ιπι τειιειοπιιτ Ρει·τειο.ιιιωπιιεοοεοοε(ιεο1: (ιοιπιπποποι

ιοιΡει·ειτοι·ιε ε( ειιοι·ππι ιιετειιοιο. ειο ιειοεο οτ Ρου

ιεπι ιιππι ιιιιει·ε ε: ειπε δι·ειπποιιοεπιι(Ιπο Ροεπι(ιεε.πιτ.

ιπι πι ιποπεοεεε ιιιι ιπι·εοτ πιειε ιιενειιιιιπε (ιππε Ρετ

τεε ετ πιει ιιει·ε(ιεε εοιοποι ιειιιοε τει·ειο(ο Ρπι·ιειιι

επιπετε ετ ιι(ιειιτει· (ιείειιιλει(ει·ι:ιοοεπιιι.ιε. εεε (οποιο

οι:εει·πειιο ιιοοε Με ειπε ιιοποιε ιιιειιπετο (ιει

ιοιΡε(ιιιοεοτο ι·εποποεει·ιτ. ειπε Ρετ Ρπιπιιοιειο·εοοεπι

ιειι;πε οοπιποιε ιποπε. (Ιπι τποε ιο επει·πιτπ .πωπε.

ε( ο πιι(:ιιι ΐοι·τε ειιι(Ιποει (Ιπο(ι οιιειο.
επεοει·ιτ. πι εεε πεπιτε ποπ Ροεεειιι. ι Ριιε(ιι(:τπιπ

Ρεοιππι ει εοοπεοτππι οοτοΡιεπι:ιιιιοειιιεπε απο εο

πιιτιιιπε ετ Ρι·ιοοιΡιιοπε ιοειε. ιο τοτε Ρι·ε(ιιοπι εοπ

πεπιειιτιε Ροεειτ ει(ι(ιι πει πιιοπι. εεεπο(ιππι εποε οο4

Με ει; εοοεπιιοπε ιε.ιιπεοειιιπε Ριπεπετιι.. πει ι·ιει·ε(ιι

οιεο. Ρει· οσε πιετιΡεοε πει Ρετ ιεοπτοε ποεττοε.

Ηο(: Ρτε(ιιοι;ποι Ρειο!.πιο ιιτπιππιτ ιοιΡει·ειτοι· ετ Ρτε

πιιειτ ιεθειιιτει· Ρετ επεπι ιι(:ιεπι ετ πει·ιιοτειο. ποσά

ιΡεε ετ ιιειτε(ιεε επι ιπι τειιει·επτ πι επΡιπεει·ιΡτιπο εεε.

(ιειπ(ιε ιπιιεο(ιο ιο εμε Ρι·εεε(ιιιιι ιεειτ ιπι·πι·ε επΡει·

επεοπειιπιο εποε ιιει·οοεε. (Ιπο(ι ιΡει ετ ιιει·ε(ιεε επι

πει πι: επι1τεεετιΡτππι εεε τεοετεοι. ιιοιοιιοπ πει·ο εοι·πτο

(ιπι ιππιπει·πιιτ εποε ιιεε. ιιει·ιοεοπεπ(ιπε εοπιεε πι·

(.ςειιι Ρι·οΡι·ιε οποιο ιιιτειιιι. (ιειο(ιε εοπιεε ειοειι·ι

επε. οοιοεε ι·ο(.ιει·ιεπε πωπω.. πετεπιπιι(ιπε Ρει;τεο 6

Με εοτοιιιε επιιοιε. Βπε.τειο @εκει :ιιιιπε εοπιιι.ιε (ιε
πεεει·ει. επει·ειεε @πιει ιιιετει· ειπε. ιει·οπο(ιπε ιοιιπο- ν

Δπιε πε 825018. (ιιιιιιοιπι ιοιιιιιιοεε. ει: ι·ειιιιιπιι(ιπε ιοιιιιιι

οεε ιι·ετει· ειπε. Έεειπειο ιιιιπε ειπε. Ροπειιιε (ιο-ιπι

οει·ικι. Ρειι·πε τω( οεΡοε εεο·ειε ι·επιε. ι·ο(ιι·ιΒο πιοοει

(ιο 8οι·ιοπο. Βοοεπι(ιπε (ιε ιοειι·ειιοπιι:ι. Βιιει·ειεε. ΐοτ

τοπιο (ιε (ιειτοεει. εΡπιιε (ιε ιεοπε. (:ιι(ιπεπε. ιοοοιοε.

ιοπιετπε. ειιιει·π.ε Ρειι·ει ιιιιπε εοοιιτιε (ιε οπο. (ιι

(ιιιοπε Ρεεποπε ιιιιπε οοιοικιε (ιε πιπιει·ε. οιεοιε Ρε

ιειΒιιιε. τοποιοτεοο. το(ιι·ιεο 5οιππιπο (ιε οιεο. έμπιστο.

ι·ο(ιι·ιει ειπε πω. Βοοεπιπε Ρει(ιειει. ίει·ι·ειο(ιπε το

(ιι·ιετ πε ιιεοεπιπει·ε. ι·ο(ιι·ιθο ιοοοιεε ιεπειιπ. ιει·οπο

(ιπε επτα. ιιοιεο ιπι·τιιοπιο πιοοιοι·. (επει·ειοε Ρειι·ει.

εει·ιιιεοπε πεπει·ετιι. Ρετι·πε πει·επιπιι(ιπε (ιε επεΚει

ιποοε. Ρειι·πε Βοι·(ιοπ. ι·ο(ιι·ιεπε Ρειι·ετι. ιιιιπε (νεοι

ισι·ειιοι. (ιι(ιειοπε ΐει·οειο(ιπε (;ιε ιεοπε. επεπεπιε πιιπιτο.

(ιε πιοπιιειπ. Ρεττ·πε πει·επιπο(ιπε. Ρεκι·πε ειοΐοεπε.

πιιπι·τιιιπε πιει. οποσ (ιι(ιειοπε ιοοοιι. εοπιεε ιπΡπε.

Ρειο.διπε (:πι·ιιπε. (ιι(ιπεπε πιπιο2.. εποε εειππε. πιει·

ιιοπε τοποιοι. ιπιιεεεο ιοειεο(ιει. Ρει.ι·πε επεσε. οιε

ιεπ(ιπε Γειδιειο. ιπιιεεεο Βειι·ειε. ι·ο(ιει·ιεπε εοοπιιπει.

Ρετι·πε Ρειθ.ει:ι. ι·ο(ιετιεπε Ρε(ιι·ει (ιε κοπο. εοπιεε Ροπ

(:ιπε. εοιοεε ι·πιιιιι·ιπε ιι·οιεε. οοοιεε το(ιει·ιοπε Ρε(ιτει.

πποο Ρε(ιτει. πιει-π ιπιΡειπιιοτιε. ιοΡ ιοΡιει.

ειπιπι ει·ιοιπειιοιι ιιι(·ιππι Ρποτπιο παμε (:οιιπειιιιιιιι Ηιι επιπ (ιπι ιπι·ειι·ε (ιει·ιειιτ (·οιοεε ιετοπο(ιιιε (ιε



ι:ιδ 126ε.ιιπ:νι.ι ιιιι.

Θιιιιετὶε. εοιπεε πσπειπο οι. επιποι·ει.- ετ επιπιποπτιοει. κι ιιὶπει·ε ετ ιιοι›εοτὶε πππιπ ιιιι·ιιιιιπ ετ οποιο ιπιιπεπιπ

εσπιεε ιι·σιεε το πετπι·ιεο. Ιιειοπιπε ειιι·οοε. @πιει

ποσ ιει·ιι·οπτιοε. ·οιιιιιι·ιιεεο‹ιι·ἰειιε: 8σττει·πε ίει·ποπτιπο.

ιορσισρεπ πωπω ιπσπισιι. ·.°

ς οποιοι ι

ΒΑιιιππουε Βει·επέμιι·έι Βατ·ε|ιιιισιιεπείε εοπιε:) ετ πε

έ,>π2 ατα6>σπεπεΞε ρι·ίπσ·ερε, .σε απο πιο ε.τετ·είω Ρτο

ι·εσαρεπιπέα Τστ·2οπτι ετ πω: πιαι·ίτίπιίε στ·ἰε παει·

/ιιαα·ιιτιο, ε£ορειι·ι :παπι Ιτιπαεπείσιω ετ Ηίεραπίαι·απι

Μρει·πιστ·έ άαταπωι ροΙΖίεε2ια·, [πισω ιιάίεε·2ι.ι.

ΐ'· · - Πω

δ:: απΙσπτηιιισ ΗΘΗ ?'παι·ίπειικίε ωσιιωπι. θα!. Α. Μ. τι!! ν. Όσοι. Π. [οι. 439.

ς π. π. _)

Αι] ιιοπσι·επι τιεὶ σπιπιροτειιτιε @το ετ πιο ετ

εριι·ιτπε εειπετι. εδο ιπὶιπππτιπε ιιετεπιἐειτὶὶ Βι·πτὶο πει

ιιοι·ειιιποπειιοιποι εσπιεε ετ Ρι·ιπεερε ι·ειδπι επετρ

πεπειε. τοιε Ρειστοπι ετ εσππεπτισπειπ οσιιιεεπιπ ιε

ππεπεεε Βιειο ποσά πι Ρι·ιιπσ ι·ετιιιιτπ οεετι·ο π. ει:

μετιιτισπε ιιπΡει·πτσι·ιε επτετΙιιοπ1 πιπποπι τεπεπτιε

ει·σ σπιτι επει·ειτο πιεσ πιο πσεοε ισοπο Με ειπε

ιι·επιιε Ρπὶιπὶτπε ιο τοι·τοσεει (ι) ετ ὶπ ειπε ιποτὶτὶιπὶε.

οι εκ ιισε εστιεοι·ιιοοει·σ σπιτι ιπιπει·ειτοι·ε ετ επιπ ε·

εσπεπιὶιιιιε εσιπππὶε πιππε επι ὶπ Μο ειιετεὶτπ ίπε

ι·ιπτ ετ·ιπ εκει·ειι.π ιποι·ιιιισι· σοοι πιππεπειιιπε εΙπι

πιοιισ ειιειιεὶτιι ιπετὶπτ ετ πιστοπι οι τεεει·ιπτ πιει

ιιιετσ πει ὶιππετιὶιπεπτσ ι·ειπιιπεει·ιτ οπτ εσπειιισ εσι·ππι

ετ ποετι·σ. ετ επιπειισ οσε ετ πιε οεετι·ειε ιισπει πιο

εεεοπτιπιπ ιπεπτπ Ρσεεε. ετ ιιιιιιεειτιε ιιι:ει·ε ετ ειπε

σιιιιιι οι·οοιιιπιπε τει·επιπι Ροτ·τειπ εὶπὶτειτπιπ :πππε

ισεστοπι επιπ εοι·πιπ Ρει·τιπεπτιιε ετ ι·ειιιιε ωοιιιιιωε

πο” πει ιΙιιε οσε ειιππι εεΡετὶιππε ειπτ ιπἱειιὶ πει

πσισιε εε εε τετιάιι:ιει·ιπτ ιιοπιιοε ροι·τιιιιιε ιπιειιι ιε

τεπτὶε. ετ ποπ ει·σ πι εσπειιὶσ παρε ὶπ Βετο εδο

πει ιιει·εε πιειιε οτ εσπιππε ιιιιιπε οποιο τει·τὶοιπ πει·

τεπι εππιττοτ. Μπορει· ι-πειειπι ιπτειι·ε οσε ιισπιὶπεε πιπ

οι” Ροι·τειπω ιτιεπιπ εοιππιιττοπι ετ ειιπιιιτει· ιιειιετιεε

πιει τοεπιπτειιτ ποπ εὶπτ οι εσπεΜσ πετΙπε ιο Βιετο ε!

ποσά τει·τιο.πι Ρειι·τειπ οπιὶττοτἰε οιιτΙοσ πι τειπροι·ε.

ετ οι (οπο. ιισιοει·ιτ απο ιισιιιο ποιει·τε ποσό ειιιιοπεπτ

απο άειεπτιει·ε πσιιὶε ετ ι·ετὶπει·ε ειπε ιι·πο‹ιε ετ ιππιο

ιιιΒεπὶσ. εειιπάεπι πετο Ρειι·τειπ φωτο εὶπὶτειε πεετι·σ.

ιιειιειιὶτ Βιμ τειτιΡσι·οιιιιοε εεειεειιι πεετι·ο ιιιιιιεειτ πι

επιι·ιτοοιιιιπε.: ετ πι σπιπιιιοπ εὶπὶτετὶισοε Μιε πππε εδο

πεποιειει·σ. πι πιπιιιιε τει·τὶπιπ ρει·τεοι ποπ ιιειιετιε

ιιοι:ετε ιιπι1εοτιε οποιο εεειεειοπι απο τοιιτο ιισιιστε

ετ εισπιιιοπε πππε πιιιπποε ειει·ὶεὶ ποεειπτ ιισποι·ιίιεε

ι
- ι.

(Ι) Αρσει·ιιιιιιο ιιπιπε ειιιιττοε πεσει·ιοτιι ὶιι εστι. Α τω. 5ο. ν. ετ εστι. Π.

Μ. 439. ιιιιτιιι.ισοεπι ποιο: ειιιιιιισιιτ ιιιτει· νοεοιιπιπ τσΝοσ.ιιι . . . οι ίπ ιιΙίί.ι

πιατίιἰπιἰ.ι. - ειείπι.ίε ίπ |ωιεπτίύπ.: ίιι.σπιί.: ιιίιἰειἰεει ίπ πιπίστίεπ ιπίτιστίεα

τω.. ρσιπεπτεΐα οι π: απο: "ωπιτωπ. * ιιιι·ο πε επ οπο. ιπιιιιτισ ιιιιεο

Μοτο επ Α: πωπω εεισ - ἱιπιὶοὶιιιιι.

  

ετ οποιο πιτοποεειιοπι πιο ιπειιοιιιιιπε ετ πι·ιιὶπιιπι

ιισππιπ. ει: ὶπ οιππὶ τει·ι·π ποιο οποιο ιιιιιιεσ πει ιιεὶπ

εερε οεπιιιειει·σ ποιοι ετ εεεπι·ι ει·ιτιεπσε ετ ιισιπιπεε

ιιεετι·ἰ τιιετι·ιετι επιπ ι·ειιπε οε8τι·ιε. ππιιοπι επὶιπ Ροπ

τοτὶεπιπ πετΙπε Ρειιοτὶεπτπ παρε τὶισοτὶεοιπ τοπιο

ὶπ τοτε τπειι τοπιο πει πιιιι·ι ο ι·ο‹ιοπσ παμε ιπ σε

ειτιεπτεπι πιο Με Με ὶπ πιιτεο είπε οσε ει·ιτιε πιεεπιπ

ιο σιιεὶτιὶσιιε πιὶεπὶοε ειιιιτειτιο ειπε Μοτο επιιιοπιοε.

ειπε οποιο ετ ποιπε ι·ειιιιιιτοι· ειπε οποιο ειπειιιοτιπι

ειπε ιετε 8πιιιεε τΙπε ιιισιισ εοπτ ιο πεποπιπ τσι·τοσεοπι

εερει·ιπτ. ετ πιιειπιτιὶπ οι ειιειοειτπ ὶπεὶπιοι ει·ιτποε

ποπ Βιειοιπ Ροετοπι πει εσππεπιειιτιοπι πιφπω πε

ι·ειιτιεπιιο ιπἰειιι οιις[ιιο εὶιιὶτοτε πει ιοεσ ιο οποιο

τπὶποτὶε πιιιτιτιιπιε πει πε ι~εειΡὶεπ‹ιπ Ρεεππιο πει τισ

ιιιὶποει τιιιπιππτισιιε πιποεπειε εκει·ειτοε ειπε εσπειιιο

ὶοποεπειππι εσπεπιππι πιο ὶπ ειιει·ειτο ιπει·ιπτ. ιισε

Ριιετπιπ ὶοι·οι›ὶτ ιιει·εε ιπεπε επι τει·το ποιο Ροει: πιε

ι·ειποπειπτ εΙππιιτισ εσπειιιεε εοιπππὶε ιπποε ιισιπει·ιιιτ.

Ρι·ετει·επ ιοποεπεεε Μι πιο τεπει5οπτ Ροι·τειπ ιιιοιπ

ι·εεσεπσεεεπτ τιοπιἱπιππι εοιπὶτὶε ετ επσι·οιπ ιιει·ετιπιπ

ειε τοπιεπ οτ Ρει1°τειι1 Μαιο ιὶι›ει·ε ετ ειπε Βιοποιπιπε

ειιιτΙπο πσε5ιτιεοπτ. ιτε οι: ιοππεπεεε Μι ιιιι·επτ ιπειε

ιιεισειιιιιιιε οποσ Ροι·τεε ετ ιιει·ετιεε πιει ὶιιὶε τει·τιιιιτι

Ροι·τεπι επιιιιιι~ε ετ ιὶιιειὶτει· ιιειεπειει·ε ι›σπο τιιιε. Με

ιιοπιιιιε εκειεειτπε ιπππεπεὶιιιπ ΡσεττΙποπι ιο εκπειιι

τισπε πισιιειπτιιι· σο: εεεπι·ιιε ετ εειιιιοε επιπ σιππιιιοε .

ειιιὶ Ρεττιπεπτὶιπιε πι ειιπ‹ιο ει: ι·ετιειιπιισ πει· τετοιο

πιεπιπ ιισποι·επι :πππε ετ τει·ιιε πισὶεπιπτΙιιε ροτειιτιοιπ

ιιοιιεειπι πειιτιεπτεε ετ ειπειιτεε εεεπι·ε ιΙοεεπιπποε

ιισιπετιπτ. ει: τΙποτι εδο πω: ιιιιο πιεει Ρει·εοπτι ποπ

σιιεπιιοιπ Μσε ὶπ πιπιπσ εεπ Μσε ετ οπο εεεοπιιπιπ

Ρσεεε πιεπιπ ποιοι τιειε εοιππι›σ :πππε τιετειιιιοπι. ιιεε

οπτειπ σπιπὶ:ι σιιεει·ποιπσ ιιοπο Με ειπε ποιοι Έι·τιπάε

πιει ὶπετο τιει ὶιππετιὶιπεπτσ ι·ειποπεει·ιτ. οπτ πει· μοτοπο

πω εσπεπιειτπε εσπιππὶε πιππε (Ιω ιο ειιετειτο τπει·ιπτ.

ετ οι οποιο ιισι·τε ποσοι οιιεὶτ οιὶτιποτι ιιπΡετιιιπεπτοπι

επεπει·ιτ ειπτ εοφ πεπιι·ε ποπ Ρσε3επι. Ρι·ετιιετπιπ

Ροετοπι ετ εοππειιὶεπτὶππι Ρι·ιπειρεε ετ εοιπιτεε ετ

ιπιιιτεο πιει σοοι ειπε πτιειε ιισιπὶπιιιπε εοιποιεπιπτ ετ

ὶπ σιπιιι τει·το ποεπ “ο ιππι·ὶ ποιοι ετ εεεπι·ι οποιο;

ιισιπιπεε πεετι·ὶ σπιτι ι·ει›πε εσι~ιιπι επιιιὶε πιειε πεπ

τιε ειε οιπιιε ετ πε εοπτιπετσ. ὶπ τστο πετο εσππε

ιιὶεπτὶο εορτοεει·ιΡτο Ρσεειτ ποιοι πει οποιο εεεππόπιπ

τΙποιι οποιο ετ εοπεπιὶισπε εσιπππιε ιιιππε πιοεπει·ὶτ

οει ιιετε‹:ιι πιω πει· οσε ιπετὶΡεσε πει πει· ιεπειτοπι

οποιο εεπ πει· ιεποτσε ποετι·σε.

ιπι·σ απο ι·επιποπτιπε ι:ιει·ειι€ειι·ιι εοιπεε ι1οτειιιπο

πεπειε ετ Ρι·ιιιεερε ι·εεπι οι·ειθοπειιει5. ποσά ιιεε σιιιιιιο

επρι·ειεει·ιοτο σισεει·οοιισ ι›οιιο Με ειπε ιι·οπιιε. οι εο

ιπποε ὶοποε οεεεεπι·πιιει·ὶτ επει·ειτιιιπ γεροπιε ειεοτ

οσε εσπεσττιοπιιιιοε επιπ σοοι ΡιιιιιΡΡο πιιεεσ εοιπιι

πιο ιπποε πει οιιιιοε εσπεσιιτιειοει·σ οπο πιο. ιιππεὶπε

ιιιεπε σοοι εσπιππὶ πιπιιε. επ εοπτ πιο ιιοε ιιιι·οπε-ε

Μπιτ. οτποιιιιε ιιιιι·οπιε εοιπε8 ποιειιι·επειο. πιιιιειπιο8

ι·οὶιιιιιπ‹ιι ιιοπιι-ει·. ι·οιιπππιιιιο οι: Ροτιὶσ πω. ιιετοοπ

τιιιε τισ πε.οπτει. 8πΜειιππε τιε εοΙιειιιο. οιιιιιειιπποειε

ιιιοτο. ι·ειιποπιιπε εεπ-επι τιε ισεεσ. ι·οετοιο)ποε ιιε επι·

ιισπει·ιι. ιιει·ιιοι·τιπε πε τοποσ. Ρετι·ιιε εεπιε. πεποι

ι›πιιιοε. ιόπιιιειιιιιιε τιε επιιιιοιιτιιε. Ιιετιιιιε τιε· ισειισ
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ειιε.."ιτοδιτιοε Βοτιιἐιτιἱἱιε (ιο ΒοΠοήοοο. "ΒοτιιΠιιε (Μ'

58τιι€.°χιετωετωι-ωοοι (ἱο·ΒοΙὶοΒ οτιοΠιιε όο @τετ-ου

που; εοι·τττΙ1ιε (ιο τιιΝοτιο ' τοΐιιιιιιιδιτε ' Βοτοιιἔοτἶὶ δέ

οοτιιιο(ἰ. Βιιι!ιοτιιιιιε (το ειιιιοτο ιιιοοοιιοιο τοιιτιιιιι(ιιιε (ιο

ιιιοετοιο! Βοι·ττοτιόοε (ιο οοετοΙοτ. ΒεττοΒο1° Βοι·ττοτι

ροττιιε Βοτττοιιι]ι Βοι·ιιοι·άιιε Βοι·τττιτιάι ΒιιὶΙΙοΙιιιιιε εειτιοτι

ιιιιιιιιτι. Βοτοιιτιοι·ιιιε (ἰο Βοιωτοι τοιιιιιιιι(1ιιε Βοτττοιιάι.

ιετι ειιιιτ (Νι οάτιιιο ιιιτειτο (ιοΒοιιτ. Ροιιοὶιιε ιιΒοιιιε

οοιιιοεητοΝιτιοτιιιιι. Βοιιτι·ο(ιιιε οοιιιοε τοεεΠιοιιοτιειε.

οι·τιιοιι.<<τοιι(Ιοε (:οιτιοε ιιτιιοἱἱοτιεἰιιιιι. ἔιιὶΠοΙιιιιιε ειιιιοτι

ιιιοττιιιι. ιδοτοΠιιε οἱιιιιιοΒιιὶ. ΒιιἱΠοἱιιιιιε ιιιιιΒοι·τι. ΝΗ

Ιοιτιιιιε οι: οοτιιοτο. τιιιιιιιιιι(Ιιιε Βιιι!Ιοττιιι (ιο ο(ιοι·ιιο

οι·τιοΠιιε Βοττοιι€οι·ιι (ιο οιιΒΙοι·οΙο. ΒοτοιιΒοτἱιιε οι·ιιοΠι

Βοι·οιι€οι·ιιιε (ιο τοι·τοιο Βοιιοοι·οτιάιιε (ιο ριοοε. Βοτ

ιιιιτ(τιιε (το ιιιιτιοι·ιεει. .Βοι·οιιδοι·ιιιε Βιιοοο!τι. οτιιοΙΙιιε

(ιο Ιοι·ο τοιιιιιιιι(ιιιε (το ιιἰΠο (ιο τιιιι!ιε. ΒοτοΠιιε (το οο

Βι·οτει. Βιιιιοοι·ιιιιάοε οι: ειιΙοε. άοο(ιοτιιε. ΒιιἰΠοΙιιιιιε Ροττ·ἰ

άι: οοετοΠοτ. ΒιιἱΙΙοΙτιιοε οάοιιιιιτ. τοιιιιιιιι(1υε βοτιιοτ(Ιι

(ιο ιο Βιιιιτοιο. ΒιιιΠοιιιιιιε ιἰο Βιιοτάιο. ιὅιιὶΙἱοΙιιιιιε οι:

ΡοττοΠο. ΒιιιΙΙοιιιιιιε τηιιιιιιιάι (Ιο ΒοΗ88. ΒιιιΠοτιιιιιε

(το Βοτιδο. Βοτιιοτάιιε ΒιιιΠοΙι·οι (ἰο Ιιιοιοτιο. Βοτοιι€οι·ιιιε

(ιο οιιτιι(ιοι. Βοτιιοι·άιιε (το ιιιιιιιιιοΠιε.

' τ

τ.:

ς οκτινιιι )

Βοοτ·οτιιπι οοτι.εαΖωπι (·οπικιωτιέε !ακιωο, (Νο ·υοΖέτί2

(ίοο!ατατιτατ· (:οτιττ·οοιιιε τι πιιιΖίοτε τπαίοτ·ί (ίοοεπι οο£ο

τιτιπἰε οιιτπ ·υὶτ·ο .πιο ἰπἰτω τι τοτπροτ·ο (ἰεοτοτέ τι θα!

ἰἰοἰτπο Ρἰροτ·ο οτ Οττοτιο Ποτιτατνίο, ε·οπεαΖΖοττε, Ι(πί.

@Με Ν." 25

Π”, τιιοτιεο Μιιιιοτιο

απ!. Δ.[οί. 99. τι.

( Π. Π. )

1606: ιιέτι·οε ιτε ιιιο(Β:ω-ΡιτιτιιιΒ° (Ισ τωροηεΠοΐ τοτοἔ (τ' ς· οιω·ι

Ϊτετἰϊττ(το οοπεισίοε, `ΉοΖατιέΐοπτ Μόο(·αττϋτι οιἶτοετἰἔ°

τιτοτιτίαε εροΠαε °φωτοοπ ?ιοπτϋιτ$ιω (ἰιέ Ήοσοσ οσο?
ιίοιππατιτ. . η Ρ Ν - ` 'ι

ι _ τι «. _._¦ ο, κ.'.: .· .κ`‹

Π”, τιιοτιεο ἱιιιιιιοτἱο

` ι ο Η.........9
-›

απ. Α. [ο!. 46. ω. Π. [Μ. 'Η.

( τι. τι.) ο

ι

Πι οιιΡιτιιτο οοιιοιιὶοο ειιιιοτι ἱοιιτοτιτἰἱ. οοιιειιΙοε

οιιεεωι18 τιιοΠοτιιιε Βι1Μοιιιιιιε ιιιδοτ Ιοιτάοιιοι·ιιτιτ (ιιιο(!

τοΠειιι(τιιε οτιιιοοοτιιε το(Μοτιιοτι1ιιιιΒιιε δο·τοοτιο.5*ξιιιι

ειιιιτ (ιο (Νοττοτἱο οοιιιιιιιιε εΝιΠοε (Νοτιιοτ Φωε“εΐο

ύ οΒετιιΙιτ. τοπιο ποτο Ιοιι(ιοτιι ἰἔτἴλοοτιειιἱοεἰἶὰοο Έέοο-Μ

τ·ιιιιτ. (Νοιιἰοτιι Ιιοιιιἱιιτέε (ΜΗΝ (ιιιοττοτιο.Ήο εΡοΠἰε

(Νοτιιοτ (Νοε ο(τοοοιιτιιε οἱε οΒετιιτοι·οτ οοιιιΞΝοετἰ

τοοι·ιιιιτ. οτ ΡΙοιοιτιιιιι ιιι(ιοοοτοιιι οιε τω. οτ οοτ

ΡΙιιτοε τοετοε οοδιιοιιοι·ιιιιτ οοι·ιιοιιι οἰε οΒ ιι(ιιιοοετο

οΜοτοιιι. Ροτ Ιειιι(1οιτι Ρτοτοτἰτοτιιιιι οοτιειιτιιττι εΠιοοτ

οτιεοΙ(ἰἱ ιιιοΠοτιιε. οτ ΒοτιιιοεεοΠι τοιτοιοο εἱιιι οεεο τοι!

(τιτο. οτ ι(τω οτ ευρω Βιιιάοιιοι·ιιιιτ. ιιιοκι.ντι.- τιιοιιεο

ὶοιιιιοτὶι ιιιάιοτιοιιο ντιπ.

Ε.ιδο 8ιιιΠιο!τιιιιε οι: οοτιιττιβο ιιοτιιτὶιιε ροτ Ρι·οοοΡτιιιιι

ειιΡτοεοτἱρτοτιιιιι οοιιειιΙιιτιι εοτἰΡεἰ.

ΕΒο οι1τοττιιε οοτιοοΠοτιιιε ειιΒει:τιΡιιι.`

Βέτο Μο (το οιιττιιο(ιιιιο ειιΒεοτιρει.

(σαιτ) ··

Βο(·τοιωπ τατιιωπετιιτπ οοπ.τα!απι, (Νο. “το οσο/Βοο

τίοτιίε ροετια, τοτ·ταπιτπ ἰτιτπι (ίοο!(ιι·ατοε[ποε οπιρτὶο

ίτιτοτάτοΣτατ. τρ.τέε ποπ Ιααιἰατιτἰὐτω.

Π” . ιιιοοεο ΐοιιτιιοι·ἰο

(Μ. Α. χω. τι.

( π. τι. )

Πι οοοΙοετο ειιιιοτι !οιιι·οιιτιι οι ΡΙοτιο ροττοιιιοιιτο.

οοιιειιΙοε απο οοιιεοτιιιιι (Νοτη τοἱ Ριιι›Ιἰοο οιιτειιιι

ιὅοι·οτιτἱιιιτι ιιι(τοΒοοτ ΒιιιΠιοΙιιιιιε Ριοοιιτιιιιιιιε. οτιεοΙ(ιιιε

Ιιι οοοΙοειο εειτιοτι Ιοιιτοιιτἰἱ το Ιοτιο ιιτΙοττιοτιτο. εἰ τιιιτιο. ΒοΙἀοἱτιιιε. οΒοττιιε τιιττὶε. ο Ιοτιιιε ιιἰἀοιιἱε.
Ρ Ρ θ θ

οοιιειιΙοε οοεο!άιιε ιιιοΠοτιιιε ΒιιἰΠοἱιιιιιε ιιιιΞοι·. οοΐοι·ιιε.

τοιιττειτιοοε ριΡοτ Ιοιι(τοιιοτιιτιτ οτ οίιιτττ1οιιοτιιιιτ ιιτ

οιιιτιοε ιιοιι(Ητιοιιοε οτ οοι·τιιΙο Νειιοτιε οτ (ἰοιιοτἰοιιοε

οτ οοιιττοοτιιε (Νοἀ οοτ (Νοε ιιιτ οιιιιι Μοτο ειιο οτι

Βοτιε οτειτοιιι οιιιιοτιιιτι τσιπ. ιιε(Ν.ο ιιιο(ἰο τοοοι·οτ τι

τοιιιροτο ἰΠἱιιε Ιοιιἀἱε ‹Νιιιιι (ιιιὶὶἱὶοΙττιιιε ριΡοτ οτ οιτο

Βοιιτοτάιιε τοοοτοιιτ ειιιτ άοιιιοοοε ίὶτιιιο. οτ ετοΒἱΙοε. οι:

ιΠιε ει(Νι(τοιιι (Βιιοτιιοτ (Νοε οοιιειιΙοε οοιιιιιιιἱε ιοιιιιο

(ὶοΒοιιτ ιιι(ιιοειτο ει Πε ουτε οσε Μάο οττο οεεοτ ιιιτι·ο

Ρτοάιοτιιιιι τοιιιιιιιε. ιι(:κι.νιτ ιιιοτιεο ὶοιιιιοτἰὶ ιιι(1ιοτιοτιο

ποιοι.

Ε8ο 8ιιιΠιοτιιιιιε (το οοτιιτι1Βο τιοτοτιιιε οοτ Ρτοοοοτιιτιι

ειιρτιιεοτὶρτοτιιτο οοιιειιΙοτιι ε(ττιΡει.

ΠΠΝιε ΙοτιιΒοττι. ιι8ο ιιιιιοι. Νεο (ιο ιιοττο. οΒοττιιε

οοιιοο!!οι·ιιιε. οιιεοωιιε Νεο Ιοιι(τοιιοι·ιιιιτ οτ @Πτωτι

ιιοτιιτιτ (Νοά τιοιτιο ιοιιιιοιιειε ειιιο Ιοιι(Ϊο οοιιει1ιιιιιι

οοτιιιιτιὶε τοιιιιο εοτἱρτο οἱἱτΝοτιι τοι·τιιιιι οιιιοτ (Νο ειτ

ο τοΒοτοτο ιιε(Νο (το Βοετοιτι οτ ο Νεο ιιετΝο επι

Μοτο. τι Ροι·εοιιο (Νο τιοΒἰτοτ ιιοὶ (Νο εἰτ ιιιιΡτο ιιιττο

ρτο(1ιοτοε Βιιοε. οτ εἱ(Νἰε οσο τοοοιιτ τοττο ἰΠο εὶτ

οοτιιιιτιἱε ιιιιιιιο. ιι(:κι.νιι. ι1ιοιιεο ΪἐΒτιιοτἱΪἱιιἀἶοτἰοιιο

ντιπ. Α ' ' - " ”

@το ΒιιἱΠἰοΙιιιιιε (ιο οοιιιτοΒο ιιοτοτἱιιε; Ροτ ΡτοοοΡτιιιιι

ειιΡτοεοτἱρτοτιιιιι οοιιειιΙιιτττ εοι·ιΡει.

Βετο οτο Νότου( ειιΒεοτὶΡεἰ. `ΕιΒο οΒοττιιε ερἰιιιιἱο ειιΒεοττΡει.
:ετνι

ο

Οττοττιιε τιιτι·ιε. (τοο οτιοττιιε οοτιοο!!οτιιιε ειιΒεοι·ἱι›εἰ.
. ι./- -

ι η.. ι.

ΕΒο ινιΙΙοιττιιιε ιιιειιιε ειιβει:τιΡει..
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( (ΠΟΠΗ )

Βα·ι·ε2απι ίαπιιεπείαιπ σοπεπΖαιπ, πωσ ποπτιιιΙΖαο μπε

εσπΐπιπ!ατ σιιιιωΖαε, πι ποπ£τιισ£Ζὸω παει· ·υέι·αιπ ε::

ιια:οι·επι σεΙεύταπιπε, εει·ναπει'αε.

Π”, πωπω ίειιι·πιιτιο

ω. ιι. πι. π.

· . (ιι.ιι.)

Ιπ εοσιεειε εππστι ιιιιιτοπιιι ιπ Ρισπο πιιτισιποπτσ

οσπειιισε πιιπ σειπειιι·ππι ιΙππιπ τει Ριιιιιιοσ σιιτιιιπ 80·

τεπιιπιιι. επιππει σιιεττπε τιιτι·ιε. ριιιιιρρπε ιππιπει·ιι.

σΒιετιπε επιιιοπιε. Επιππιππε. ειπειιΙτιπε σπιτια επιιιιεΙ

ιππε Ρισσειπιιιπε. ππειιιιιπε πιω. σισεττπε οπποειιετιπε.

ιπΒσ πι: ποια-ι. πει: ιιιιισιι ιππάεπστππι ει; πιιιτιπεπε

τππτ ιιιιοιι πεπιιιστιοπσε στ σιιι·τπισ Ριεπστιε ιΙπειε ισ

σει·ιτ πιτ οπιπ πιιοτε επιι ρπΒιιοσ ιπετι·πιποπτο πε

ιισπισε ειπποε ει”. σπιπ άποισπε πει ιτιιιπε πιιοι·ιε

Ριιτεπιιππε ει ιπ ιιιππει ΐπετιπτ σε ει ποπ ιιπππστιτ

ιπ ιειππει` σιιπι τιπσιιπε πει ττιππε ειιπισιε ροτροιπσ

ειπι ιιι·πισ οι ειιιιιιιεε. ιιτ:ιι.νιι. ιπεπεσ ιιιιιι·πει·ιι ιπ

ιιιοι.ισπε νιιιι.

Εεο €πιιιιειιππε πε σοιπιπιπι ποι:ει·ιπε πω· Ρτοσερπιπι

επρτεεοτιριοτπιπ οοπεπιπιπ εστιπει.

Εεσ ιπιιοιι επιιεστιΡει.

Ε8σ οιισι·ι:πε επιππιιι επιιεστιρει.

Βεσ- ντιιιοιιιιιιε ιπειιιε επιιεοι·ιπει. π'

μ. π. ( οΧΧΧιι ). ι .

Ο ι · 0 .

Ϊἴεπιἰἰιὶο ιι πιιΕ&πειίαπι [πω. οοιππιιιπέ Ιτιππασ

ρσεεεεείσπαπι φωτιιπιάαπι ε” διιςσε2τι ὶπειιἰα.

ι

π” , πωπω ειρι·ιιι

πω. Α. τω. ω. ν. πω. ο. τω. ει. π.

τ π. π. )

πωπω πεπιιιτισπιε (μπαι ιιισιιππε πσε σιιιιιΒιιετι·ιι ά

οι τσιιστΕπε οι ιππιπετεπε ει: οπΡιιετιπε πετ ποε ει;

ιι·ιιττσε ποειτοε πσιπιπιιτιπε πσπάιπιπε σσιπππι ιιιππε

πω· οιιιιιιιιιιπ:ι ιπιεεπιπ ειπειιοιπ οσιπππιε ιοι:πιπ φαι

οσππ πο. πεπειπο Ιπωιι ιπ ιπεπιπ ει€.ισεκτι ειισεΡιπ

εειιι.ε ρστοισπε ει· ιιοιπιππε ιιπιιιι!πε ιΙπειε ιπ ποιιιε

ι·σιιπειππε. ρι·εσιιιιπ ιιι:ιτειε :ιν ει ροπιππι ιιιιιπσ ποσο

ριιπιιε. οι ει Ριπε παπι: ιισπει ποιπιιπιτε οσπιππι ιιιππε

πσπειπιπε. πιιιιιιπ "πωπω Ι.εττειιπ ιπτιε ποετι·ι επ πο::

πιο σοιπππι ιιιππο πσπάιιππε οι ιισιιιιιιιπε πισισπάιιιπ

Μάο ιιπιοιΙπιιι ποιπει·ιι: ειπε σπιπι ιισειι·ει οι ιιετσάππι

ποειτσι·ιιπι οσπιι·πιιιστιοπε. (μπαι ιιιιιιιοπι επι σιππι

ιιοιπιπε άεισπάισι·ο οι ππστσι·ιισ.ι·ιι Ρτοιπιπιπιπε. φαι

ει πιάσω ποπ Ρσι.πει·ιιππε ιπ ιιιιριπιπ Ρι·οιπιιιιιππε

πιποπιιιιτε εισπι Ρτο τσιπροτε πει·ιι πιειιστπιει επι

α ππιπετιι ιπ σοπειιπιιι ισοο. πωπω ιπ οπΡιτιιισ ιισιιι.νπι

ιπεπεσ πΡι·ιιιε ιπάισιισπο νιιι. ισεισε ιεσπισε οικω”

σεπσειιειι·ιπε. οιιοτιπε πι: παπι. πιο Ροι·σειιιιε. ιιισ.τοιιισ

ιιιιισιι. ιιπισεειιε 8πει·οιπε. ισιιιιπποε σστπιιτιππε.

( οΧΧΧπι ) Γ; Σ

Βεστειππι ιαπιωπείαπι ο·οπεαΖωτι, φωσ ίιύαπιια πωπω

άσε, α 8απις1ιαπι αείνειια.ε έτι ροε8ετιεπι |ιαϋεπάοε

άεο!αταπ2 Ιαπωεπεεε, οὐ ωεπωω σπα: Φί2απάαπι, τι

Ιαπωι οἰνἰ£α£ε τεοεάεπωε.

Μ”, ιιιεπεε πιιιισ

ωε.ρι.ι·ι. / - °

. ιπ.ιι..ι

Ιπ εσσιεειπ ειιιιστι ιιιιιι·σπιιι ιπ ΡΙσπο Ρετιιιιπεπτο.

σοπεπιεε ιιπιππιππε. οιιεττπε τπι·τιε. ΡιιιιιΡπε ιειπιιιστιι.

8ιιιιισιπιπε· ρισσειπιιιπε. :-ιπειιιάπε ιιπι·ισ. ιππάειπστππτ

πι οιιιπεε ιιιι ιιε]:ιιτειτοτοε ιιιιιπε ιιιιι ιι Ρτεπετιιιι τιπ

τιιισπιιιοπο ειιπσι:ε ιπιιι·ιε ειπε ιιοσπΙ.ιπ ιιπσι·πιπ πει

ττιππι ιιιοτππι πι: ιιιπιιιι τεσεεεει·ιπποι ιπ Ρτσεσπίι

σκετσιτιι ποπ Βιει·ιιττ. ειιποειο ειπε ιπισιπσε Ρστεσπσ. οι:

Ρειιιιιιππιπ στ. τιιπιτ.ισπιπ ει; σπιπσε ιιι:ιπε σοπεπστπιιι

πατε πιω ιπ Ρσπάετε ιΙππιπ πι πιεπεπι·ιε πι ίπποι

ιισιπιπσε ττιππεπι πιει ιπειιιιπ οιιπειιιπ οσε άπιιππιεεσ

ιπσπειτιιπετιπτ. ιιιισε επισιπ ιπειεαιιιοε ιιισιιπιπι ειιπιιι

μπω. οσιιστωτππι πιει πεπι.Βιιιπε πεπιπ.ι·στιιιιι οσπεπ

ιπιπ ιιιεστειισ οσε πιιεοιπετιτ. ιτσιπ ιεπάεπει·ππτ πι:

Ρτεεσπισε ιπιτειιπτι σσπειι.ιεε πι επΡιπάιοτπιπ πει; ιπ

τοπι: οι ειΙισε Ρσετ ει: ιπιτειιπτοε οοπεπιεε ειιιιιιιωτ

ιιιτιιτσ ιιισιιιπτ. ιισιι.νιι. ιποπεο. τπιιιιιι ιπάιοιιοπσ νιιιι.

Βεσ επιιιισιιπιιε πι: οσιπιπιιιι ιισπιτιπε πω· Ριπσεριππι

επΡτπεστὶΡιοτπιπ οσπειιιππι εοι·ιρει.

Βερ στο ιπάσιι επβεστιρει. υ

Εεσ σι:ιετι;πε επιππιει επιιεστιΡει.

Εεσ ννιιισιπιπε ιπειπε επιιεστιρει.

ς οΧΧΧιν )

Πεστε2πιπ Ζαππεπείαιπ οοπεπΖιυπ, πω, απεοΙιαο Ρω

@πιο Μπιτ” αὐ ἰποιιεα£ὶσπἰὐπε .πω ιΙΖα$ίε, εασπάεπι

αιἰ ρτἰεϋπα ε” τεε2ι2ιιαπ8.

“Η”, ιποπεσ ιιιπισ τ

σει.ι.ρ›ι.ιι.ι. ζ .υπ

έ. (π. π.) 1 . "Η

'› · · · τ: ε"

Πτι ποσιοεισ ειιποιι ιεπτεπιιι. ιιοπεπιεε επειιιιιιιε Μποξ

ιπιιιιιιιιιπε. Βιιιιιιεωπε τ ρισειιπιιιι;ιε. οιισι·ιπε τπττιει

ΠΊ
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οΒιοτιοε εοιτισοιε. ιο τιιοοο ροι·ιτιιοοιιτο ιτιοτιτιοοτ·οοτ τι ποιοι ιτιοοο τι·ιιιοτιτ ειιοιιιτοι· απο τοιιο.ειτ οτ οοιιιιοο

οτ οιιιι·ιοτιοοι·οοτ οτ οοοτοι·ι οοοεοιοε οτ οιοοτοτοε

οοοεοιοιιι οτ οιοοτοι·οε οιοοτσι·οιο οτ οοτοι·ι σοιοοε οττο

ιο ροιιιιοο οιιιτω οι·οοτ Ρτο εοοι·οοιοοτιε τΙοσε ιιοοιι

ιιοε τΙοι οτιιιτι τοοι·οοτ :ιιι ιισιοιοιιιοε ι·οειε ι·οΒιοι·ιι

τοοοι·τοιτ. οοο Ρτο ετιοτοοιοοτο τΙοοτι τιιιι ιιοποιοοε-οο

οοεισοο ιιιοι·οιο οοτο Ροι·ιτιτοοοτοιο τοοοι·οοτ Ριιιιιοοε

ιτιιοΒοι·τι οιοιιιιστοιοοε ιΡεοιο :ιτι στοοιει Ροιιιιοτι το

ίιτιτι οιιτοιοτ. τι ειιιι [πορτα τιιιιιτι οστιθι·οοιο οιτιοιιιτοι·.

οτ οσο ιο τιοιτοτι τροποι ιο· Ροι·ιοιοοιιτο ρω· οιοτοι

ττοιο ιοι·τιι·ο τοοοι·τιιιτ. οτ.οτ ·τιστιοιοε ειιοι·οοιοοτοοι ιο

ττοιοι.ο εοτι εοεοιΡοι·οτ ιο οοτιοιο τιοι·ιοοιοοτο ιτιοτιτι

οοι·οοτ. Ιιτιοο ιιιοτιοιο ιτιοσ τοοοι·ιοιτ τΙοοοιοοι οοΒοο

οοι·οοτ ετιοι·οιοοοτο οοιοι·ιι Βιιιτιοοιε οτ οοετιιτιι ωο

ισοιε οτ ιτισοιε τιοι·οοιιι οτ τιοετιιτιι οιτο·οοιε ιοΒοτσι·οοι

οοιοοοιε οποιο οτιτιοιο οσοτιιτιοοο Ροεειτιοτιτ. οτ ει τι

ιιτιοτιοι Ροοοοιτιιο οι Ρτο οοιοοιιι τιοτιοι·ιτ Διοτι Ποιοι

οσιοοοι ιτιοοο. οιει ιιοοοτιο οσοεοιοιο οοοιοοιε οποιο

ι·οοιοοεοι·ιτ. ιιτιοο οοι·σ ιοοτιοοι εοοι·τιεοι·ιοτι οοοεοιοε

τοοοι·οοτ τΙοοοιοιο οτι ιιοοστοιο τιοι οτ τοτιοε οιιι·ιετιτιοι

ττιτιε οιοιττιτοιο τιιιοτιι·ιο οοροι·οοτ. οτ εοτοοιο οοοοε

ειττιτο οιιι·ιετιτιοστοιο οοπο ι·οτιοοτο τιοοι·οοοι·ιιοτ. οτ

ιοτιιτιιοο τΙοιτι οοΒοοοοι·οοτ οσο οεεο ιισοοι·οιο οτ οτι

ιιττιτοιο οοιοοοιε οποιο οτ Ρτο Ρι·οιιιττιτο οτ ετιΡιοοτιο

Ρι·οτιιοτι οττοιιιε οοπο ειιιι οοιοποιεοι·οοτ. ιοοιιι.νιι. τιιο

κτ ιοτττιοτο οοοοοιιιι·ιε ιιιτιιοτιοοο κ.

Εεο οοιιιοιοιιιε τιο οοιοοιτιο οοττο·ιοε Ροκ· Ρι·οτ:ορτοοι

εορτοεοι·ιρτοι·οοι οοοεοιοτο ετ:ι·ιιιει..

Πιερ εοιιιοιιοοε-τιο οι·το·σ εοιιετ:τιτιει.

οτ τοιιιτιοιο ετιοι·τιοιοοτο Ρτι11ιρι οτ ιοοιτστοιο Ροι·οοτιοο ύ Ε8οοεο ιοτιοιτ 8οτιεοτιμει. . ϊ ›

εοσι·οοι. οοπο ιο τιιοιεειοοο ιιοι ιο ι·οτοοτιοιιο τοι·οοι

ιιιοι·οιο οοι ροι·εοιιοι·οιο. εοι·ιρτο. τιιοτο. οοοτο. ειΒιισ

οοι οιισ τιιισ οιστιο Ροοοοεεο. "το ο οοοεοιιιιοε ιιιε

Ροι·ιιιοοτιοοιοοε οτ εορτ·τι ετοιοιτοιο οετ. τιτ·οιοιο οεεο

ιο Ροι·ροτοσ ιτιοτιοοοτοοτ. ιιιοκτ.νιι. τοοοεο ιιιτιτιιι ιο

τιιοτισοο νιιο. ιτοτοτοιοοτιοοοτοοτ ιο Ρσοτιιιο- οοριτοιι

οτ ειτ:οτ ιοοτιοοοι·οοτ τΙο πιο τΙοι τιοτο Ροι·ιοπιοοτοιοι

ετιοι·οοιοοτοοι τοοοι·οοτ.. ειιοιιιτοι· τιο ιιιιε τιοι-Ροετ ετι

οι·οοιοιιτοιο ιοι·οοοοιοτ ιτιοτιοοοι·ιιοτ. ιιοοο ιτιοτιοπο

τοοοιοοτ.τ1οοοιοοι ιιι Ροιιιιοσ Ροι·ιοιοοοττι ιιοτοοοτοοτ

οι8 οτ οοιιτι οιστιο.ιοτιο εειοι·τιιοοοτοοι τοοοι·οοτ. ιιιττκι.νιι.

τοοτιιο ιιιοοεο ιοοιι ιοτιιοτιοοο πιο.

Ε8ο Βιιιιιιοιιιιοε τιο οοιοτοβο οστοι·ιοε Ρτο· ΡτοοοΡτοοι

εορι·οεοι·ιιιτοι·οοι οοοεοιοοι εοι·ιρει.

Εφ ιοΒσ. τιο οοιτο ειιιιεοι·ιΡει.

Εεο ο8τι ιοτιοιτ εοτιεοι·ιρει.

ο

τοΧΧΧνι_

|

Ιτιπιιοπεοε οοιισιιΖοε, .4Ιοιαι·ία οἰυϋατε οττρω , οαιιιτἰοιπ

“το ο·οοειι ροεεἰιἰοιιτἰατο τ·ο8·οοείαπιφιο ροι· 2ι·ἰἔἰπ2α

αιιτιοε (Μοτο ΒοπουίΖΖιυιο ΜΜΜ.

Π”, 5 ιοττ·τιιιτο ιιονοιιιιιι·ι

στο. Α. χω. τι. ωτ.”τ:. χω. πο. τι.

τ τι. ο. ι

οι οιοιτοτο τιιιοτιι·ιο. οσοεοιοε οιιοττοε τοι·ι·ιε. τω.

τιοιοοε. ιιιιρΡοε τιο Ιοιοιιοι·το. τιιιετιιτιοε τιοι·ιο οτι οσ

ιιοι·οοι τιοι οτ οοιοοοιε ιτιιιοο ιτιοτιτιοοι·οοτ οτ οιιιτοιο

οοι·οοτ τΙοοτι οττο Βοοιοιιιτιοι ιιεττοο οτι οοοοε ΧΧΧ.

οιτριοτοε ιιτιιιοοτ οτ Ρσεειτιοοτ οοιοιοο οοοιοοιε οποιο

οιοιτοτοιο τιιτοτιι·ιο οοπο οιοε οοι·τιοοοτιιε ιτε οιτιοιιοοτ

ττοστι ττιιιοτιτ Ρτο· οτιοτοττοοοιτιοο τιοιιοο1 οιττιι·ι ιιοτιτι

ιτιοι·οοτιι Ροιιιτι τιιιο. οσιοριοτιε οοοιε ον. Ροκ· ειοθοιιιιο

ειοοοιο τιοτ οοιοοοι ιτιοοο οιοτιιοτοτοιο τοτιοε ιιιτι·σιτοε

τιιιοτιι·ιο οιοιττιτιε ιτε τιιιστι τιο οτι πιοτιιοτοτο οοιιοοι

τιιεροοτιιοτο Ποτ. οτ τι ιιιιοοι·οτοτ τιιιτιοτι.ιο τοι·ι·τιιο 'τι-

τοΧΧΧνι›

Ο·ι··το ΒοποοιιέΜιιτισ το άΙπιτπ·τια ο·έν22ατο Μο τι το

ιιττοπείίιιτε εοοιιτιιΜπτε οοοιἰἰττι, οοπο το @πάτα το

ἔοπιἰα οσοι.

..ι __ιιτι Δ › .ι

·_τ·ι _"_ι

ω. Α. χω. τι. στα. τι. οι. »τι

( τι. τι. )

@το τοι οττο τιιο ιο ττοτοτι οετΙοο το! τιιιοοε κ”.

οιτριοτοε οπο ίιτιοιιε οοιιιιιοι ιτιιιοο ειοοτ Βοοιιεοτιεετιι

ιοε εοο τιοοιιτισ. οτ οτι ιιοοοι·οιο τιοι οτ οοοιοιιιε ιτιοοο

τοοοιιο τ:ιοιτοτοιο οιιοτιιτιο τ:οιο οἰοε Ροι·τιοοοτιιε οιτιι·ιε

οτ τοι·ι·ο. οτ οσο οι·σ ιο οσοειιιο οοτιιιο ιο τοοτσ φωτ

οοοι.οοο ιοοοο .Ιιτιοτοοι ετιιοο1 Ροι·τιοτ οοι ποιο ιοστιο

ιοιοοτιτοι·.=ιιιιο οοετοτιιο οιο.ιττιτιε τοοοιιο ετιιτιοι·ισεοοο.

ρω· τοτοιο Ρι·οκιοιοιο οιοοεοιο ιοοτιιι τιιιι οιοοοε ιο

τοΒοοτ ετιιοτο·ο οτ οοετοτιιι·ο οιοιτοτοοι οτ 2.ιιτιοιο οι

ιοτιι·ιο οτι οτιιιττιτοοι-.οσιοοοιε ιτιοοο. οτ τΙοοτι οσοιοοο

ι.ειοοο οοιισ ιοστιο οτιοι Ροι·τιοτ. τι·οοεοοτο τοοοεο

ιοτιτιιι τοοοιισ ιισιοιοοε οτ:τ:. οοι τιιοε Ρτο Ρι·οτιιοττι

@τετοιο @οι ιοι·τιιιοοτ Ρι·οτιιοτοιο 8οοτοτοοοτμηι_ ο;

ιιι οιιοττοστΙοο τιοοο τιτιιιο οοοειιιο τιιτοι·ι ετοιοτι ιου

ι·οοτιι Ροιιιτι τιοσ. οοιοριοτιε :τν οοοιε τιτιοο οοοιοοι

εἰ ιτιοοο οοιιιι οποιο οιοτιιοττιτοιο τοτιοε ιιιτι·οιτοε τιιιοτιι·ιο.

ιτε τΙοοτι τιο ιιιτι οιοτιιοττιτο οοιιιιοι τιιεροοτιιοπο τω.

οττο ιιοι·ο τιο τιιιτι τοοτιιοτοτο τιιοιτιιο οιοοοε οιτροοεοε`

οιοιτοτιε. οτ οσο τιοοιριειοι οττο οοοιΡοι·ο τιιοιοοι οοο

τιιοοιΡοι·ο οοοεοοτιτιοι οιιοτιι τιι·ιοτιιιο οοι Ροτιτιτιοοοι

σιοοιοοι ιιιοι·οοι ιιοιοιοοοι τΙοι ιιιιΜτωπ Δ, ιΠ$υι,,

ετιοοτι ιιοοοι·τιτι οετΙοο οτι Ροι·τοιιιοοοοι·ι_ς_ “τι βοΒο

ίιτιο ετιιοτιιιο οσε οτ ι·οε οοι·οοι. οτ οσο τοοιιιιο το

ιιιιιο·ιοοι οοι τοι·τιτοο οιει ιοετο ι·τιτισιιο εοοοοτιοοι

οιοοιο το·ιιιτι·ιοιο. τιο ριεοοιε οοι·σ οτ ιισοιιοιιιοε τοΒιε

ειοιιιο ετοιιο ιτι σι·τιιοοτιστιο οσοεοιοιο οοιοοιιιε ιοοοο.

ιιοτι οιοοιτι οτιιιοΡιοτιο Βοοτι οττο ειοο ιι·οοτιο οτ τοι-Πο

ἰΠΒθΠἰ0 το$ι ιτ18τ0 οι ιιοΡοτιιιοοοτο οοι ιιοοοτιτι οσο

εοιοοι οοιοιιοιε ιτιοοο τιοι ειιοτ οοι τΙοι οιοι·ιοτ το

ττοιειοτιτ ο τιοιιιο ιιεττοο ειιιιιιτιιο τιο φωτ ιιοι·τοιο οτι ιοοοεοι·ιτ.
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ε!ε-Απο. οι . π .!
. -Μ!!!Χ!εν!! ) ··· ·· ··

.... .€ -! Με.. Η . .!.. .. .ι .. · .·.ε:..:ϊε !..' ω !..!..ω

εοπε!!Ια:π -Σαε!παιε Ρετ πασα/ί!!! ε! ππετεείεε

!!!ί6Όδεί πωπω! ,- π ρεπποπἰὐαε εσπεαΖα!π εαπ:

πω!!! Ιππαπε πεεο!υαπεατ. εετεε!ια!!· αι!ι2απιτπο‹ἰσ

εοΜππἰο Ιἰὐτπε.

!!!7

_ ` επι.!!.ρ!ι.!!.

_ .. (πι)

Ρε!επ! ππ!πετεσ ΡσΡπ!ο !εππεπε! οπο!! επεε!!!πε

π!ε!!σππε 8π!!!!ε!τππε π!Βετ. ε! !επίτε!πεπε Ρ!Ρετ ε!

ε!!!!!τπε εοπεπ!εε εσπ!π!!!ε !εππε !π επι!εετ!! ε!!!!!ε

τππ! ε! πΡΡε!!επετππ! !!!!σε τμοπε!πιπ π!εσ!ε επ!!!τ!εε!

!!!εεπΙ:εε σπ!π!ε !!σπε ε!πε!!ετπ π!εσ!ε !πτε Ρετπεπ!ε

εε!!! εοιπππ! !εππε εσ οπο!! 8π!!!!ε!π!πε ε!!!!!!·!πεπε

πεε ε!πε !!ετε!!εε ποπ σ!!εετπεπετ!π! !επ‹!ε!π ε! Ρε

ε!πιπ ε!ε τε!!!!επάπ ε!π!!!!!ε ε!!!ε!!!. ε! εσ!!!πσ. ε! !ε

ι!!!ε ε! ππ!!!!σε!!!!! ε! !!ε τει!!!!!!!!πε εετπιπ ετΡ!ε!!ε

!!!ε!π!! !!ππΒ Ρτε!ετ!!!ε ε!επ! εππε!!ι!π! ε! ε!ε!!π!!!!π

μα!!! !π!ετ !Ρεπ!!! ε! επ!ετ!στεε εο!!ει!!εε εστπππ!ε

!εππε. οι!! επτα!!! Ρτεπσα!!πε!!ε εσπεπ!!!!πε επ!!! !ε

!!εππε !!!!!·ε!!π !!!!στε ε! επ!!! τμ!!!πε!!!!!π π!!!!ε τ!!εετε!!ε

ε! -επΡ!επ!!!!πε ` !π !πτε !!μππ!Ρ!πτ!!πππ! ε!!!!!ετππ!.

εει!επ τμστπ!π τμε!!!!!!!π ΡετεΡ!εεε!!ετ πεε!!!!!!!!! ε! π

Ρ!ε!!!ε!!ε εσ!!επ!!!!πε !ιιε!!!!ε πεε εεπ!επ!!ε πσ!!!!π!π

Ρτεπ!!!ε εοπε!!!ο ε! !ππε !ε!πΡοτ!ε !ετε εσπε!!!ε!οτππ!

Ρετ'·!τππεπε!!σπε!π !!σε·π!σ!!ο· ε!!πεπιπ !!!!!!π!τεπ! ο!!

ε!ε πσπ!!πε !τεπεπε!!σπ!ε !!!!τεε οπο. επεε!Ρ!ε!!!εε.

Ρτεπο!!!!!!π!! !!!!!πτ εοπεπ!εε !ο!!πε !!ετε εσπε!!!! επ

ε!στ!!ε!ε !επτ!επετι!π! ε! ε!!εο!πετππ! στππεε !!!!σε ε!

!!!!!!ε -ε!!!!ετε!!εε π!εο!ε ε! οπ!π!π !!οπε εμε εἰ!!! σ!!

πεπετεπ! ε!! Ρετ!!! Ρε!τ!ε ει!! π!εσ!ε εε!! επ! πε! ειπε

επε ε!!.3πε!ε πε! π!!ππ‹!ε. ε! στππεε Ρετεσπεε ιμε Ρετ

π!εσ!ε!π απ! Ρετ !!!!σε πε !!οπ!ε !!!στι!!π Ρσεε!‹!επ!

πω!!! μ! ε.!!!μο !επ!Ροτε εοππεπ!τ! πεε π! ε!!!μο

πιεσε !πτμ!ε!π!·! ο εοπεπ!!!!πε παμε εεο!!!ππ!!εππε

Ροεε!!!! πεσ ει!! ε!!!ιμε Ρετεοπε Ρετ εσε. Μ! φωτ!

ε!!.!σάσ πο!! !επεππ!πτ Ρετ π!!τμεπ! εσππεπ!ππ! πε!!

Ρετ π!!!μο!! Ρε!ε!π!π πεε ε!!επ! Ρετ ε!!‹μο‹! εε!·!Ρ!π!π

πε! Ρετ !!!!!!π !επ!!ε!π εμε!!! 8π!!!!ε!!ππε ε!π!!τ!εσπε

πε! π!εσ!ε πε! εστπ!π πκστεε εστπ!!!!! !εππε !εε!εεε!!!

πε! εοΜτεἑ!!!εεεπ!.^π!!!ε!!εε! !!ε!·ε!!!!επόε ε!π!!ε!ε ε! -

Με! σπ!!σε!!!ε·ε!εο!!!!σ ε! !ει!!!ετε! .ε!ε εστππι

τεε!!:!!!!!!ι!ε π! επΡτει!!ε!!!!π εε!. !!ετπιπ !!!.πι!επε!·πτ!!!

ιμο!!·ε! ειπαμε! ·Ρετεοπε π ·εσπεπ!!!!πε πε! σ!! εσ!!!ππἴ

ω!!! επΡετπε!εππ!πε!ε π!!!Ι!!ειπ !επε!επ!·πε! π!!εμοτ!

!πε !!:!!!ε!. Π!!! π!εο!ε ε!π! !πόε ·ε!!εο!π!! ε! πω!!

!Ρεστπ!π-ε! εσπ!π!!ε !επι!ε ππ!οε!σ··!!!! απ!!! ε!!!π!πο·

!!!σε εο!!εετπε! ε! !;!εΐεπόε!.~πε!πτπ ε! επΡ!!π!ο !”ε!!»

ο!!ε!· .!π!!!εε!!πο σε!!!εε!π!σ τΙππι:!τπε>εε!!πο εεΡ!!π!σ.

σ

!πεπεε...4...ω ! . ·Εεοιππ!!!ε!ι!!ιεε ε!ε εο!ππ!!!π πσ!ετ!πε Ρετ ΡτεεεΡ!!ιτπ

ε!!Ρ!πεστ!Ρ!στπιπ εο!!επ!ππ! = εετ!Ρε! .

Ο!!ετ!πε !πττ!ε. εδο σ!!ετ!πε εππεε!!ετ!πε ε!!!!εε!·!Ρε!ζ

ς εΧΧ!ενπ1 )

Βεετε!αππ τῇ!! πτεπίερΖεεορί ε! ίππα.επείαπι εστω!!

Ια!π. παο ρα!!!Σεπ Ρ|ιέΖι)!!ρο Εππιπετω !!π2ετάίεαπ2ατ

οβεία, ει! πε ποτπίπί&αε Βαεεπε παιΙα πω!!! ρτοπέ

ὐε£ατ.

-- 1.-!

!'Μ7

ω!. Απ!. ε!ε.

( π. π. )
σ;

Νοε επτπε !!!·ε!!!εΡ!εεοΡπε !εππε ε! εσπεπ!εε Ρτε

ε!Ρ!π!πε Π!!! Ρ!!!!!ΡΡσ !επ!!!ετ!! π! ει!! !!πε ε!!ε !π ππ!εε

ποπ ε!ε εοπεπ! !ε!!πε πεε ειπε!!! σε!ε !εππε πεε εσπ

ε!!!ε!στ !εππε πεε !επε!πε !εππε. ε! Ρτεε!Ρ!π!πε !!!!!

6 π! Ρετ εεετωπεπ!ε οπο !ισ!π!πεε τεεεε ει!πετεππ! !ε

ΐεεετππ!. ποπ τε!!!;!εε ε!ε πε! ε!!επ! εστπ!π π!!πιπ τπε!πτπ

π!ετ!!π!π.

( εΧΧΧ!Χ )

Πεετε£ααπ ξ!!! πτεπίερίεεορέ ε! αιπαεπεὶαπτ εοπεα

πω!. παο Βα.!επε ποπιέπέβαε α! Με!!! βατ!!

θετα ρεε!πιέπε πααπεαα£εε εο!ναπ!3, ε! πε εἰ πω!!!

ἰ!!ἰαπὁ>ἰ£α!·. ' . ! ·

Μό?

απ. Δ. πι. ε!ε. '

( π. π.)

Νοε επτπε ετε!!!εΡ!εεοΡπε ε! εσπεπ!εε !εππε Ρτεε!

Ρ!π!πε πο!!!ε !!σπ!!π!!!πε σε τεεεε επ! !πτεπ!ε!!ε ππ!ε

!!σε π! πε!με ε!! Ρτο!!!!ππε !!!!!επε!εε επίτπε!! εο!π!!!!ε

πε! εσ!πετε !!!ε!ε!!ε Ρ!!!!!Ρσ ε!ε !επ!!!ετ!σ πε! επο

πετ!!! !π!εεο !!!!τεε ε. τμ!!τ!ε!π π! Ρ!Ρετε ε! (μετωπι

π! !!!!τ!ε ε! !Ιππτ!ει!! !π !!τει!!ε. ε! τΙππ!!!!π! !π (!ε

ππτ!!ε. ε! ει!! !ε!σ Ρτοτ!!πο πεπ!πτσ Ρεεεε πε‹με ει!

επππ!π πω!!! εο!πε!!ε ε! πε! εο!πετε !!!ε!ε!!ε πε! π!!εεσ

επσ !!!!τπε ι.. π! !ετ!!!!πε!πτπ εε! επΡτε. !!εε επική!!

εά!ιι!Ρ!ε!ε π!ε! !!εεπ!!π Ρ!ι!!!Ρ! ι·επ!επεετ!!. ε! ει!! !!!!ε

ο!!! π! επ!εε Ρτο !ε!ε εππεπ ποπ τε!!!!ε!!ε ιππ!π!π π!ε

τ!!πτπ Ρ!!!!!Ρσ. !!σε εεετετπεπ!ιιιπ !!εεετππ! !οπο!εε

ετ!εΡ!πιιε. εοτεπε. εοπτε!!πε Ρστεε!!πε.·πε!!)τεπεο. επ!!

!!ε!π!πε ε!τε!!εποπε. π!!!ετ!πε τ!επε. πππε!!οππε. !!ετ

π!εσπ. πεπεττπε. !ε.π!!!ετ!πε Ρστεπε. !!σππεεεεπστ τιι!!πε.

(Ζ σε!ετ!πε ‹!ε τεπΕτε!!σ.

.‹

(επι.)

Ώεετε!απι αιπαεπε!ατπ εσπεαΙαιπ, παο εοπα·πε!αε π

··υίτσ εαπ! απο!!! ἰπ2ετππ πω! π 2ε!προτε παο ίετ2ία

Με πωπω χω! απαέπ'ί άεε!αταπ!ατ.

Πω, π!επεε !`ε!!τπετ!σ

. . _ . °

ω. Α. πι. ω.

( π. π.)

!π εεε!εε!!! πως!! !επτε!!!!! π! Ρπ!!!!εο Ρπτ!!!!πε!!!ο.'

εοπεπ!εε πε εσπ!ππ! !στι!!!!!!!ε ε!ε Ρετ!!! επεε!!!πε· πι!!!

!8
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Ιοιιοε ιιοπιιοοε ιΒοοι·οιοε .ο ΡΙοοιτιε εζιοιΠοιιοοε ποιοι. τι ι·στιοι·τοε ιιιποιτ. ννιιιοιιοοε 8οοι·οιοε. στιοι·τοε οοοοοι

ιοοι·τιοοε .ο ιισι·το. ιοοποοοι·οιιτ ιιοοπ οοιιπιοιοιιοε

οτ οοι·τοΙοε ριΒιισι·ιε πο” οοτ πο· οοιο οιισι·ο εοο

ροΒΙιοσ ιοετι·οιοοοτσ ιιοτιοιιτοε οιιοσε πιο. ο τοιορσι·ο

οπο τοιοιο ιοοιιοι·ιτιοε ιιιοι·οοτ Μοτο. οειιοο ποιο

Ιοοε τιιοτο τοπ ιιοσπ ιοοιιοι·οε οοιιι πιο οτ οοπι ποσ

τιοε οοτ τιιιιοε οοιοιο Ροι·οπτιτιοε ιισεεοιιτ ιιοοπιτιοιιοε

οτ Ριτιιισιοτισιιοε οοπτιοτιοι·ο. Ροι·ιιοτοσ οεεο τιιιοοε οτ

ετοιιιιοε. ιιοπο ποιο τοοποπι ιοοοιιοιιτ ποσοιοπι εοοι·ο

ιοοοτσ τοοοιιοοτιιι· ποοιιοτο Βι·οοιοιο οιιιοπποτσι·οιο.

ποιο: ιοοποιο τιοιοειοσπι τοοοτο οτ ιιι ι·οοςιετι·σ εστι

τω. ιοοιι.νιιι. ιοοιιεο ιοΒι·οοι·ιι. ιππιοτιοοο ιι.

Εφ. εοιΠιοιιιιοε ο οσιοιοιιο Ρον ρι·οοορτοιπ εοιιιο

εοι·ιστσι·οπι οσοεοιοιο εοι·ιΡει.

Ε8σ στο ιοποιι εοιιεοι·ισει.

ςοιιι.ι)

Αι.ιιι:ιιιυε ιιιαι·ο|ιἰσ πιο @απο ο οαρτέν22ατο ΙΣύοι·ατιω,

απο απο οπο.. οοιιιίτι.ι.εα, οιι.πι·ιιιιι Ρα!σπέ, οι πιο

πιοτατοιιι οποια οία.οποπι, Μαιο οοιιυοιιτα, Ϊαιιιαιο

οοιιιιιιιιιιί παπι.

Πω, ιιιοπεο ιποισ

στο. Α. χω. οι. στο. ο. χω. πο.

ς ο. ιι. )

.οποσ οτι ιιιοοι·οοτισπο πσιιιιιιι πσετιι ιοεο οιιι·ιετι

ιιοκι.νιιι. πιοοεο ιοοπιι. ιππιοτιοοο κ. οοι·τιιιο οοιιπι

τιοοιε εοτι οιιΡιι ποιοοεισοο οποιοι ιοοιιοοε οσε οιιιοι·τοε

ιοοι·οιιισ 2οοτο οτ ιιιοτιιπο οσιιιιτιεεο οσοεοιιεο οτ οοιιο

οπιιοσι·οοι εοσι·οιο ννοιιιοιιοι ιοοιπιοιιτοιιι οτ νιιοιιιοιιοι

Ριροι·ιε. οσιιιε οσπεοιιτιοε οπεοιπσ ιοοιιοπι οτ ιιοιι

ιοτιοσ ιιοι·οοι οτ ιοι·ποιισ πο Ρσι·το. οτ ιιοιιι·ιοσ Βοοι·οιο

ιοιεειε οσιοοοιε ιοιιοο οσιοιιιοτιοο οοετι·οιο Ροισπι οοπι

ιοοπιοτοτο τστιοε οοι·ο οιοεποιο οοετιι Ρι·οοιοπι Ποιο

ι·οιο εοΡτοπι οοιιτοιο οτ ει Ριοε οοιοτ Ρι·οπιοτο Ρι·οοισ

Ρι·ο εοι·οιτισ οτ οιτΡοπειε πο” τοοιετιε Ρι·σ πιοιοιιισιιιο

ο

Ιοι·ιοε. πιοι·οιιισ ιοποιι. ποτοεοιοο πιοΙοιοιιτοποε. οικι

τιιειοοισοοιιιιε. τοιοιιιιιε οιποοτο. ιοιιιιιοι·τοε εοοιοιοε

οοπτοτοι· ιιισοτιεοιτι. ΐοιοοε (ο οοπιιισ. οσιιτοποε οιτο.

Ει.ιςσ Βοιιιοιιοοε πο οσιοιοιιο ιιστοι·ιοε ι·σΒοτοε εοι·ιοει.

ς οιιι.ιι )

Μ.ι·ιιι.οι οσιιιίτι.ι.πι οιιτιοαο ·ιια.σ.ιαΙΙέ , τον: .4!ίιοι·το

ιπαι·ε?ιίσιιο πο @απο α οορτίνιτατο Ζώοι·ιιιιπο, απο

Ζαιιιιοπούα.σ οσπ.ιιιΖώα.ι ραοιτα Ματια.

Π48

ω. ι. χω. πι. πο. ο. χω. πο. τ.

ς ο. τι. ›

ιιι οσιοιιιο πσιιιιοι οιοοπ. τοιιε· οοτ οσποοι·πιο

ιοτοι· οσοεο.ιοε οοιοοοιε ιοιιοο οτ οοοιιτιοεοιο πιοτιι

ποιο οτ οοεεοΠοε οιοε. ()σπιιτιεεο ποτιοτ ποιο οπ

Ρι·σΡι·ιοιπ οτ Ρι·οεοπε οσιοοπι ιοοοο οοετι·οπι Ροιοπι

οτ τοι·ι·ιιο οοιο ιοοπιοτοτο τστιοε οοιιο Ροισπι ι·οτι

ποοπσ ιιι εο οιιοιο ιοοπιοτοτοπι οποιο. εοιοιε τοπιοπ

τοοπιε οοεεοπσι·οιο ιιοι εοπτ ιιιιοοποτι οιιτο οοιιτισ

ιιοιο ιιιοι·οιιιοπιε. οτ ιιοι ιιοιιιτοοτ οιτττο οοι·ιοιιι

Ροισπι. οιισοΡτιε ΐοοπιε ιισιοιποιο οοετοιιοτι οτ τω

ιιιιοοπι ιιισιιτιεοοοιιι (πιο ποπ ποιιοπτοι· εοιοοι·ο. οτ

εοιοιε ιιοι·εσπιε εοι·οσι·ιιιιι οπ ρι·σρι·ιοτοτοιο ιοοι·οιιισ

ιιιε τοοιοοπο οοι·ιο εσιιτοιο εοι·οιτιοιο. οτ οοεεοιιι

ποι ιιοιιιτοιιτ πο τσι:ιε ο οοιιο Ροιοπι ποτιοιιτ ιοι·οι·ο

ιιοσπ οσο οιιοιιτ ιιι οοοειιισ οοποο ιιι τοοτο ποστ!

οσιοοπο ιοιιοο Ροι·ποτ οοετι·οοι Ροισπι. οτ ποτιιοπτ πο

τοιιποι·ο οτ εοιοοιο οοετι·οιο ποιοπι ο οοοοεεο τιιοι·ιτ

οπ οτιιιτοτοπι οοιοοιιιε ιοποο. οτ ει οσπιοιιο ιιιοπ

ροι·πιποιιτ ποιιοπτ ιιιοπ οπιοοοιιο επ ι·οοιιοοιοοποιο

ιισπο πιο. Βοι·ιεοιιεοε τοοιοπτ τιποιιτοτοιο οοετιι ιο

οοπιοοτισιιο οσοεοιοπι οοιοοοιε ιοιιοο. ιετοπ οσο

οοιιτοιο ποτιοτ οπιπιιιιοι·ο ιιιοι·οιιισ οτι πιοοεοιο οποιο

ποτιιιοι·οτισιιο πσοσ οσιοοοιιοιιοοοτπσοοπιοε. οτ τοοιοτ ο ροετοιοοιο ..ο οοΡτισοο οιιιοι·ιτ οτ ποτιοτ ιοπο οποιο

οιτιππο ο Ρι·οεοοτι το οσιοοπο ιοποο οοτ οοι ιιιεο

ποποτιτ ποιοποιπ ιρεο οσιοοι·ιτ ειιιο σπιιιι οσετι·ο οτ

ιιοι·οποπι ιιοετι·σι·οιο οσοτιοπιοτισιιο. ιιιιιποιο ειισοπιπιοε

οτ ρι·σιοιττιπιοε οσε ποι εοΡι·ο οιιιοι·τοε πιοι·οιιισ οτ

ιοοτιιπο οσπιιτιεεο οπο οοιο ιισετι·ιε ιιοτοπιιιοε οσιοοιιι

ιοοοο οιιτ οοι ιρεο ποποι·ὶτ ιετοιο ιιοππιτισποπι οτ τω

ιιοτισοοιο οτι σιοπι ιισιοιοο ποιοιιεοι·ο. ιιοοπ ει ποτοπ

ποιο οσο Ροτοοιιιιιοε οοτ ο οσιιιε οιιςΙοιπ οιιοπο μι·

ιιοσποιε ιιι€οιιιοιο εοτιτι·οιιοι·ο πιιοειοιιιοοε τοιιο ιο

ποριοιιι οοιιιποπι οοοπιτιοποιο οτ πσποτισοοιιι οσιοοοι

ιοποο ι·οετιτοοιοοε ειοιιτ πιο τοιοιιοι·ο ιιιοι·ιτ ιοοιισι·οτο

οοτ οοιοοι·ιτ ιιι οσπειιοπι ισοο. οοτοπι ιιι ποιοσ ντο”

ιοιιοι ριΡοι·ιε τοετοε ννιιιοιιιιοε Ριροι·. οιιιιοιιοοε πο

οοι·τοιο οοπι οσπιιτιεεο ιο Ιοοπο οσοεοιοπι σοιοο

οιε ιοοοο. οτ ει ιοοι·οτιισ ποοοεοοτιτ οσιοιτιεεο οτ οο

ι·οποε πιοι·οτιισοιε ποτιοπτ ιιοιιο εοοοι·ιτοτοιο τοοοι·ο.

οσιοιτιεεο ποτιοτ ιοι·οι·ο οιιιο ποοοιιι οοεεοΠιε οι πιο

ιισι·ιτιοε ιιοσε ιιοιιοι·ο Ρστοι·ιτ ιετοπ οσιιοοιιτοπι οπιπι

Ριοι·ο οτ τοοοι·ο οπιιοΡιοι·ι ιοοι·οιιισιιι. ιοοι·οιιισ ποτιοτ

ιοι·οι·ο τιοτιιτοοοιοιο ιιιιιοο οτ οσιοιιος.ιποιο ιιι ιιιοπο

οοιιεοιοπι οοιοοοιε ιοιιοο. οτ ο πιοιοιιισ ποοοοεοι·ιτ

ιιοι·οποε πιοι·οιιισοιε ποιιοιιτ ιιοΒιτοοοιοπι οτ οσιοΡο

οποιο ιοοοο ιοιοι·ο. πω: σιοοιο οιποιιοοτ .ο ποοπσ

σοετι·ο οσιοοιιι ιοοοο ποιιοτ οσιοιτιεεο οπιιοΡιοι·ο ιιετΙοο

οπ Ρι·σιιιιοοε ι·οιοσε ροιιιιοι·οιο.· οτ οιιτο ει οσιιειιιοε

οσο τιιιοειοι·ιοτ οτ ιοιι·ο πιοε σοτο ροεπιιιοιο ιιιοπ τιπο

ιοοιιι·ο. σΒιοι·ιιιε οπιιιποοιε. ιιι.ισ ιιιποιι. οπο ιοποι ειοι·ιιιι.
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( σπιτι ή

Ιαιιιτο:ι.το$ άΙόοπ·ιταπι πιαπ·|ι2οποπι πο: (Μοτο , άσωτ

ποι·απι δ'αετοΙΖοττί οαρτἰνιιιπ, .το α σαρτέυίτατο πω

παταω: , οοι·τίε .πιό Ρωτώ ρσΖΙἰοοπωτ·.

Πω

στι. τι. πι. πι. πω. σ. πι. πι. τι.

ς π. π.)

()σπιππο πιππο τ!οποτ τοποι·ἱ ιιτ!ποι·ειιπι πιοι·οπἰσ-

ποπι τοιιιτΙπππι πιτιεπσ οτ πσπσι·τιπι!ι οὶιιἰ. οτ σσπειι!οε

πώ ιπστ!σ εππτ πο! απ! πιοιππτ τ!οποπτ Ρι·οοπιοι·ο

πιι!τοπισ οτ τπισσπ! οτ πισιιτπι!τσ οτ οἱπιοπσ οτ Ρο!σι!σ

πτ οι!ιπποπτ πιο.τοπισποιιι. οτ πισπιπτ .8ποι·ι~οπι ἀσιπὶπἰε

( σιπ.ν )

Βιιιιυπσσε ὐατοπἰπσπειι.9ἰε οοπιο.ε , το8·πίππο Αίτι18σ

ποπ.<ιίαιπ ρπέτισορ.9, Ιαπωοιι.πιτπι ορο ποσαροπιτα Τοπ·

τσ.<ια , ἱΙΖω Ροιπαποτατέοιιώ έν·πτία α εοΜέστιο νοσή

έμι!ίο ο·ατιωντε ρω πιοπ·έ&εω πι :στο .πιο ιἰοπιἰπατα

έπιπιιιπο.σ τἰοοΖαι·α£.

ΙΜ!). πιοπεο ἰτιππτιτἰο

δ.: σιιτσ9πηι|ισ Ποπ” ?'πιπίποιι.πτ ταὐιιἰατἰἰ. θα!. Α. [Μ. δθ. πω. δ. [οἱ. 4$8. π.

(τικ.)

!π τ!οι πσπιὶπο ι!!ει οετ τ!σιισσισ πω!! !πι·ιε πωπ

εὶπιτ ππο επσπτο οτ πωσ πσ!ππτειτο ἱιιτοτιιοπἰτ. οτ

π!οσ οπο ι·ει!ιπππτ!ιιε Βι·τιτιο πο! πτιι·οπιπσποπε!ε οσπιοε

πο οειετο!!οτσ πποπεπιιο ιπειι·οπισ ι!οοειρτισπο οιιιοι·ιτ. ὁ Ι-88Πήφθ πτπΒσποποὶιιιπ Ρι·ιποορε τισ τοττοεο πππ·οπισ

οτ εἰ ει!!πιπε οεεο!τπε πο! :ι!πήιιιι ιπιπι·πι ιιισι·σπισπι

οιπτ σσπιιτιεοο πο! !!!σι·ππι ποτοι!ιππε πι οποιο Ρσ!στ!ι

Ειστε τποιήτ. οσπιππο πιιιιιο ι!οποτ ρι>οοιΡοι·ο σπαει!

πιιισ Ρο!στπ οτ εσ!‹!ιιι·ὶὶε ιιτ οι!ιπποπτ οσε πο οσ πε

εει!τπ πο! ιπιπι·πι. ἰτοιπ οσπιππο πιιιιιο τ!οποτ ετι!ιιτιι·ο

ιππτσπἰσποιπ οτ ποτοτ!οε οι” οτ σσπιιτιοετιιπ οππι σπιπἱ

ιποσιοτειτο οποιο ρο!σι!.ἰ τήιπιπι ἱπ 80 ι·οτἱπιιἱτ. οι ποι·σ

οποποτὶτ φωτ! οσπιιιπο πιπιιο Βιιοι·ι·ειτπ Μποστ σιιπι

τι!ποι·τσ πο ποπ!. οτ τππο οσπει!ισ πο! σε!!πτσι·ισ πιει·

σπισπιε πο! οσπιἰτἱεεο πο! ι!!σι·ππι !ιοτοτ!ππι δτιπιιιι

!ιοπιιοι·ιτ (μπαι πειτε τστιιιο σιιτιο ποπ! ι!οποτ οσπιππο

πιπιιο οσπσοι!οι·ο ιππι·οπισιιι πο! σσπιὶτὶεεο τιιιτ !!!σι·ππι

ποτοι!ιπιιε ι·οτιποπτ!σ ὶπ πο τι·οε Ρειττοε σιιτιο οτ στι

ετι·ιιιπ Βοπι. παπι οι οσιπππο π'ιπιιο εἰπο !!!σι·ιιτπ σοπ

ε!!!σ πο! τιτ!!πτστισ οτιετι·ππι παπι πειπποι·ιτ τ!οποτ ἱιι‹!ο ο

ποιο ιποτοπὶσπἱ πο! οπο ποιοι!! τοιπτππι πιιτιπτιιιιι

πσποετιιπι το ιιιειτοπισπι ιπ τιι·πιτι·ισ οσπεπ!ππι οσπιππιε

ισππο επι! τιιιισ πιοι·πιτ. ιτοπι οσπιππο πιππο τ!οποτ

άστο ιπ πιππει ιπο.ι·σπισπι άσπιπιπ ππιιπι ππο πσιιοετο οιτ

ιιιιιι·σπισπι οι! ι·οοτριοπτ!πιπ οτ πσπστοπἰπε οι! ιπιπε!πιπ

οτ !ιπι·ιιε οπο. οι ππὶπιιο ιπιπἰτ οσπιππο πιππο !!πτειο οι:

‹:σιπἰτὶεεο. πσπιτει Ρτἰπε τσι·τιτπάιπο οτ σιιοτι·σ μποτ!!

οτ που τστππι !!!στιιπι οσπεππιτππι όοποπτ οσ!!σοιιι·ο

!ιπι·οο τι !π ρστοετο.το · πωισ!!σι·πιπ ιιιιιτοπισπιε τΙιισε

πειποτ ιπ πιπιιτι πιιοε οσπειι!ιππε τιπροτιιοτιτ πτἱ!οε οοεο

σσπιιιπἱ οτ πιτιτοπἰοπὶ οτ οσπιιτιεοο οτ ποτο‹!ὶ οστιιπι.

οσπεπ!οο τ!οποπτ εισσπιοι·ο σειετι·ιιπι ρο!σε!ι ποτήπο οτ!

ρι·σιπιπσε ι·τιπισε ρει!ιιιιιι·ιιιιι.

'Ε
'· . ' ιδτ!-!='ιδ

ΡοιπιστΙα πα·αιιιοπι€τ Μι ιέΙσοτ·το πιιια·|ιτοιιο ιἰο θανέο

έαπαοπ.είότω σοπεαΖΖύιω ρι·αο.ετατιιἰἰ πιατα ρι·ίιπιτπι α

αιρτἰνἰτατο /ιιοπίτ Ζτύοι·ατιω.

ΙΜΣ!

στο. Α. πι. το. πω. σ. χω. των. τ.

ς τι. π. )

Εεσ απ πω: πιο πι οπτο:ι οι·σ :ήπιε οτ πσπιτειτσι·

πιιπιε πωπω πιππο πι Ρι·οοορτσ οτ σι·τ!!ποτισπο σοπ

ειι!πιπ οστπππιε πιππο επι! πισι!σ ειιιιτ πο!·τήιιὶ πιο

τω. οτ ουσ απο οσιιιρειεπο πιπποπει κήπο :ποσο πιτ

οτ τ!οπτπο πι πιιτοο πιοι·ιτ ειι11!!ιτοτ ιπ σιτ!!πτιτιοπο

ήιι·οτ!ιστσιπιπι οσπεπ!ιιτπ.

μ· ο - _ζἔε 'Ρο Ρο ]° ·1 τ

ι. ‹!

ρι·σ πιοιἰπισ οτ οπιἰσοπὶ!! εοι·πισισ τ;ήιισά πιπποποιε

πσριι!πε πι σειροτισπο τσι·τσεο πιιοπι ιιπσπἰπιὶτοι· οικι

πιιοι·ππτ ερσπτο ‹!σπσ τι ρι·οεοπτι πιο οκ :ποπ Ρ!οπὶε

εὶπιιι !ειι·Βιοτειτο οπποτσ ὶοπιιοπεὶ ΡσΡπ!σ σοτοι·ιοτήιιο

πσπιἱπὶππε επι τπεττιστι οπποτππι Ροιπιτ!οπιπ. τστππι

οπο ι·ὶποτὶοππι τοπ Ρστττιτἰσππι Ηπα! πο! εήπο πιπιιοπεοε

πο! πσπιὶποε επ! ε!ιεττ!οτι εσ!ὶτἱ οι·ιιπτ ιπιι·ο τιΡπτ! τει

ιιιιιι·ιοοπι οππάσ οτ ι·οποππι!σ ιπ ιερειππιπι οτ πι εποε

Ρειι·τοε. πει εήποι! οπο ποσ πιοπε !ιοτοε ποσ ο!ἱππἰε

ρω· πιο εἱπο ει!ιππιε πι τσιπιιιτισο ο!πήιισ πισι!σ πεπι

ττιπε ποποτιπτ πο! Μποστ π!!οπι Ρστοετστοπι τιοοἱπἰοπτ!!

πω· πιισόπιε ιπ8οπιππι επ ο.!πήπσ πιπποποι εοπ επ ει!!

σπο πσπιιιιο επι οποιοι π!!ππι Ρσι·τοτιοπιπ π!!ππιιήιιο

ροτπιτισιππι ποπ ι·ἰποτἰσππι πι Ρι·οι!ιοτο τειιιιιιτιοο. εοτ εἱτ

!!!ιε σπιπὶ τοπιΡοτο άιπιιεεπιπ πο! ιππιτεεει. εισιιτ που

τοτειιιι πιο.. πιοτιπι τοι·ι·τιιιι. πι ιι!πε οοι·πιτιο οιε τ!ιπιι

5οτειπι πο! σσιιόοπτιιιοτειπ οτ !!ποτο οτ 8!ΙΙΒ σπιτι! ετοι

ιιτιπιιπο εἱπο ιπιιιοο!πποπτσ πστπιπτ οτ ι·οι!οοπτ ιπ ιππο

ππιιπ οτ πι εποε Ρειι·τοε τΙπτιεοπιπιήπο πσ!ιιοι·ιπτ οτ π

οπιιιτ ειπε: πιοει ποτοτ!ππιππο πιοσι·ππι οσπτττιτ!ιοτισπο

τήιιὶστήιιἱτ! οἰε Ρ!οοιιοι·ιτ τήιιο εἰτ οσι·ππι πτ!!ιτοε.

δισ)ιιπιπ πι. ι·ειιιπππι!ι οσπιοε.

Αστπιπ ιιριιι! τσι·τπσεοπι το!ιο!τοι· πιὶ!!οεἰπισ. οοπτο

επιισ. τΙπει!ι·τιΒοοιπισ. ποπσ. πιοπεο πιπιιτιι·ι!. πιάισισιιο

ππτ!οοππιι

διθππιπ ή· Βπι!!ο!πιι ι·τιιιπιιιιτ!ι ποριτοτι.

διεππιπ ή· €πι!!ο!πιι ιιισπτἰεροεεπ!ιιπὶ.

8ὶΒπιιπι ή· Ροτι·ἱ ππιΒιεττι πιι!!τιο τοπιρ!ι.·

διεππτιι ή· Βοποοπιπάι πο Ριπσο.

$πξήπππι ή· Βιι!!!ο!πι! σπ!!στι.

διθπππι ή· σ;!οποτ!ο τ!ο τιιιιιοτιοο.·

8!επππι ή· ροπή ποτττππι!ἱ τ!ο πο!στιτ.

διππππι ή· Ροποπ εοι·ιρτστ!ε πιιι πω: οσι·ιρειτ πιοπεο

οτ :πωσ ειιΡοι·ιπο ιιππστιιτσ.

(τ) Πτισττιιιπ τι!πιπι πιιιο ιπιπι!οιιι πιστευει πι σιιιπιπιιιι οτ ρω· οπιππι

οι!πποπτ σα!. Α. το!. 69. οτ οσα!. Ο. Γσ!.438.ν. οι πω” σπτσπσ!σεἱοιιτ

οποιοι” οτ τοιιτιιιπι πσπιιπ:ι, οικω σιπιττοπτπιπι πιιιιιππσ, ποιο τοπ

τιιιπιπστ!σ ι·ο!οι·οπτ!σ.

[πιστα αυτα πιοπ.το πιπτ|σ αππο ιίσπιίιιίοο ἐποπινιατισιιί.σ πιί!!ωίπισ οοπτσσίι:ισ

σπαάπιπο.σίιπο κοπο. ίπ στα υπίΙ!ωίπιυ οεπτο.ππισ στ:τιωπαϋπο πρώτο.

δίππιιπι ή «Μπιτ τστοπιμπίί ιίο απ9!στ·σΙσ.

δίππιιπι ή πιίπιππάί οσπιο.σ.

δίππππι ή· 9πί!!οϋπί ορἰτοσρἰ.

δίππτυπ ή· πιιίΠο!ιιιί στιίτοτί.

δίππιιπι ή· ιππατάέ τοπιίτι.τ ρα!επι·οπεί.τ.

δίππιτπι ή ι·ιιππιιπάί στο ρυπα!ίτε.

δ”ίπτοιωι ή· ρωτά! ?οι πο: στ·τιρετι ε.: ρι·σσερτσ οσπιίτι.σ.
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‹ οππνι)

:

Βοοτ·ο2απι £απποπε2ωπι οοπεαΖιιππ οπο, ρω εοΙι>οτπἰεζε

Μφοπεἐε οι οα·ρεάέτίοπτε Τοτ·τειοεαο ραπ , εοε:έεταιτέ

οιιίάιυπ, οοπτίε .πώ ραστώπίύττε, νεοτοοαΖπιππ ποπ

Μοπαππ οα·ασ:22οποπι πιά παέιιάουέπι επιποε ίο0απτ.

Ποτ), πποπεο ΐοπι·ποτἱο

πω. Α. πι. πο. π.

· ο· ' (π. π. )

. η το οοπὶτπΙο οειποιιἰοο επποτἰ !οιιι·οπτἱἰ.'οοπεπ!οε οπου

τπε επτππτε.· επωοΙπιπε ποπτπε. οοίΐωπε. €ιπΠοτιππε

ροΠἰε. Μπατα- Βπί"οτ1ππε πὶεοι·. Ποοπτπι οτ ποΙππ

τοτο οιππἰππ1 οοπεΕπειτοτππι τοπάτιποι·ππτ οτ πίΒτ·ιππ- ο

ποτππτ τΙποά ππεπτάπε ππι·ἰο οτ επἰἱἱοἱπιπε Ρἱοοππιἱ

Ιὶπιπ. οτ €πἱΠο!ιππε πο οτ στο ΙοοοποτΙπιπ οτ

ὶΠοτππο οοπεοττοε :το Με πι·οκἱιπὶοι·ἰ Ρτοτοπτο Ρπτἰ

ΒΩοποπο εειποτο ιποι·ἰο πει:Ιπο πιο οπποε :ιν. οκΡὶοτοε

εἱπο ·οοπττ·οἀὶοτἱοπο οοπεπΙιππ οτ - οοιπππΞε τοπικ οτ

ρορπ!ἰ εοΗτο· Μο Βοβου.πτ τοτπιπ ὶπττοἰτππι πο οππρ

ττππο οτ ετο ι·ππο οτ πο οτιππο ιππἱοτἰ οτ τπἰποτ·ὶ οτ

πο: οππτοτἱο δεκτή. οκοορτο Ροπεο πο οιπὶἔἔᾶο!ἰε οτ πο

εερο. ἰετἰ ποι·ο κν αππὶ άοποπτ οεεο τοππΡοι·ο Ροοὶε.

οτεὶ ἰπΐι·ο ἰετοε :τν οπποε ρπΒΙἱοοπι εποπτ·τιπ1 πο

τυποπτ πο! οοπ1Ρο.$πο ποπ Μ! ττοπεποτἰε αν πππὶε

τοπτιππ -τοποτιπτ Ρτοἀἰοτοε τοε ποσο ποπο ι·οετοιιτοτιιτ

οί8_ τοπτροπο Ρποἱε άπιπππιπ ποσά τοππροτο ο)ποι·ι·ο

Μο παπποππτ. εἰ ποι·ο οι Ρτοάπ:τϊε τοΒιιε πωπω

ιποπὶΐοετππι·. ΐποτπιπ ίποτὶτ εἱοπτ ι·οτὶο ροετπΙτιτ ἰπ οπτι- τ·

άΙ'ττΡ10Πτ ἱπππὶὶοτἰε οπιΡτοτἱΒπε. οιποποοτιιι·. οτ εἰ οτ:

οπττιππ τποτπιπ ππ·τιππ οιππάο ἴποτὶτ. τποιοτοοτοτ ἱπ

ΦΙειρΙππ1 ἱΙΙπιἱ οιποπάοτο τοποοτπι·. πωσ ποτο πιπάοιπ

ἰετἰ οοπεπ.τοε τοοοι·ππτ οποππππ Ρτο ἀἱεΡοπἀὶο τοκοι·

οἰΕπε τπττποεο @ο Ρποἀἰοτὶ οοπεπΙοε τοοοι·ππτ :που

' κἰπιπιπ οο!πτιππ εποποπ1οπτο εο!ποτο οοΒοποπτιιι· οτ

ποπ ποΒοπτοε πππο εο!ποτοπτ. ποΒἰτο οοπ1ππἰ οοπεἰΙὶο

Ρτοᾶἱοτπε Με· ρτοοἰο ΙἰΒτπτπτπ ιπἱΗο ττοεοοπτπιπ πποπο

ρτοιἰἱοτἰε οπιΡτοτἰΒπε· ποποπτοι·ππτ. οτ π: οκΡοἀἱοπᾶὶε

ἀοΒὶτἰε οοπιππἱε ὶΠπε εο!ποτ·ππτ. ΠΠ ιιοι·ο (ΙΜ τοππο-°

τππτ Ρι·οἀἱοτοε ι·οε οοποπτ ἱπτπτο πι οτᾶἱποτἐοπο σοπ

επτπιπ οοιπππὶε ἱπππο ἰπ οποεπιοπιιο τιππο.· οοπεπτοε

πο οἱΪοπεἰε ἴποτἰε ἱπ Ρτοιποπε ποταπε ἀοΒοπτ πἱπὰἱΦ

οτοε Βιοοτο. ποπιἱπο πω” πιπποπο οοιπροι·οιπ το

ς @παπι )

Βοο·πο2ωπι Σαπποπείαππ οοπεπίππι, οπο, ·ποεωωπο,π

πω· ού εσπυ222α το πω» Σ:: ε.φροάέτίοπο Τοπτιιοεαο

οτ .4Ζπιπι·Σαο ἐπιροποπτ Ϊαπποπεωπι Ζωπέ&ασ π» ρωτο

τ·ιαπ απ ]5··ιώιμιο άούοπο ιίοτ·Ιππιπτ.

Πω, τποπεο εφτ·ΗΙ

Επι'. Α. [Μ. έ!. π.

(Π. Ε.) ·

' ι

› Ιπ οπΡἱτιιΙο οοποπὶοο επποτἰ ἱππτοππὐ. οοπεπΙοε οποτ

τπε - εΡἰππἱπετΒπὶΗὶοττππεἶποπτπε. · ΉπΪἱἱοτπιπε πἱεοι· πιπ

ὸΑποΙππτ› ποσο ποππποε πἰΒἰπτὶπιἱ!Ιἰοπεοε ᾶοὶπ‹ἰο Η

οποιοι ποποοπτἶ Ροτοετοτοτπ οπτοποτ·οτ ποπἀοπόἰ πι

οἰιπτπτο πιππο τωτοπωε οτ [πἱποτΐε τιοτπἰπὶΒπε άο

τοπικ Ρτοπήἰε· εἰοπτὶ οἱποε ὶοππο οπιππτ οτ ποποππτ.

οτ ποπ ττὶπποπτ πΙἱκΙποτὶ· οποτιιππ ἱπ·οπ1ιτπι·ἰσ παμπ

πι ιπτ›ο ποτΙπο· ἱπ οοππἰε ποτΙπο ἰπ τπἱππ ποπποππ

ιΙποττἱπο προ πο οπιπἱππε· ΒΙππἰε παρε ·πω-ττο.

ποιΙπο άοΉποεο πποπο πιο ,ετπἱτὅιἱοἱξε ποοιιο·ίπ τιπο

ιοτοΙἰο πἱπϊοτ σΙοἱ πο: πο; πιάτο πποπποζόο··ετιιοτι

παρε ἱπ Ροπεο εοΡὶ οτ Ιωτο·οτ-πο!το παμε· ἱπ· Ροπεο

οππορἰ ποπ άο Ρίοο ποιΙπο ἰπ'Ι›οπ επ πο οιπππτοΗε πω: πιο

οοΡοΠἱε παμε πο εοοποπο οπο οποιπ ὶπ επτΙιιο οποτε

ποσά οοπιππἱ πιππο πττἰποτ. -πιποπο ποπ ττ·πιποπτ πὶεἰ

εἰοπτ οἱποε ὶπππο ιὶοποπτ. Μπιτ: ποι·ο Ιεπιδοιπ ἱετἴοτειν

επτοε τοοοι·πιιτ οποππίτπ οοπεπτοε ττἱεἱπτἱιπἱτἱὶἰοπεοε.·

ΒπὶΙἱἰοΙτππε πππετι οτ οΒοι·τπε τήεπιτππιοιπο οτ πή

πιππόπε πάτο οτ πετ οπι·τπε. σπιτι Ριπ·τοπσποτπιπ

ποππππι·π ππὅἰπτἱιπὶὶἱἱτ οοτπιπ Ρτοπἱοτἱε οοπεπἰἱΒπε πο;

ποιτππτ οτ Βοπἰἔπο οοετοοποποτππτ.πτ εἰοπτ οἰποτε ἱοππο·

ποΙππτ ποποτἰ οτ τοποτί ὶπ οἰπἰτοτο πιπποοο πετώ πετώ

οτ Ιιοποετο ἰπεοιπἰτἰο οοτπππἱε ἱοππο ετοτοτοπτ οι

Μοτο ιἰοεἰἀοτππτι οτ ππὶπ τιοποτάθοο πι οκοι·οὶτπ ει!

τππι·ὶο οτ·ιωττποεο·οο ποτ:οποποπτζ πἱεἱε τι οοπεππΒιιε

αποτο οτ ειππἰτἱο ὶΙΙοΙ·ιππ·Βι·πτἱε ποπ πωπω: οἱε τα·

οοι·ππτ οτ Μα: πιτ επΡτπ·ιππάαποΜτ. πον.νιπτ πιοπεπ

οΡτἰἱἰε·ἰπᾶἱοτἰοπο κι. .' ο · . ' ν

ι - ι .

. ι - , . > .η ·η_ ὅ'. . ..μ .'

ς οΧπκππΪ)·τ · '·τἱ·Ί

οοι·ππτ οτ οποπτἱτοτοτπ εοΙπτἱοπἰε ππἱπεοπὶπεππο πα: οετ. έ! Ι/οπέέτΣο α Ματ·22πο (Μπα Ιαπιιαο οοπιπιτιπ£ /π0Ια

ΒπἱΙΙἰοὶκππε ΡἰοοιπἱΙἰπτποτ πεεεο!!πε 8ἰεπΠἱ. οτ Βοππε

ποεεοΠπε οϋπο οι: πποτὶΪΙἰΒτοε οοπτπιπ. εοκοτππτο.

ΒπὶΙΙοΙΙππε .ιποΙοοοΠπε τοπ.οΙοτ·πιε πιοιτιπο!!πε !ἰΒι·ειε

οοπτπιπ εοκοεὶπτο οπεοΙάιιε ππτἰο Ιππ·πε οοπτπτπ εσπε

Βἱπττι. οπτοεεο 8ποτοὶο οτ ππιι·άπε Ιἰπτπε οοπτιιπι εο

κειοπιτει. οπο ΙοοοποΙΙιππ ΙὶΒι·ειε οοπτιππ εοΧπΒὶπτοι.

ΒπἱΙΙοΙτππε τὶοπἰΒτο πιο” οοπτιππ. οΒοττπε τπτπἰε οτ

ππεοΜπε πιο ιππτ·τοπο ἱἰπτοε οοπτπιπ. ι·πποτόπε τύπο

τὶοπε οτ Βοπἰΐοτὶπε πποπιο Πτπ·οε οοπτιππ. Βοππεποε

εει!!πε πο Ι›ι·ὶιπο οτ ιπΠοπιιε (το οοετι·ο Ιπποε οοπτππι.

τι·οοοιιιοπ πο εοεο!πι ΙἰΒι·ειε οοπτππο. ποιτι.νιιιι. πιοπεο

ἴοπτποι·ἰὶ. ἰπἀἰοτἰοπο κι. Δ

Εφόο ΒπἰΙΙοΙιπιιε (το οοτιιιππο ιιοππ·ἱπε ροπμι·οοο'›τππι

απο ταόω!ίε :μπηκε τοτ·τ·πο πι άτυπο πιάτα ροεάαο. '

· · ο συν. _ : ν

ή ~ ·' - π τμ

"Πω, ιποπεο οοτοπι·τ `

*

δοά,4Α. [Μ. 3!. π. `

“ ( Π. Π.) ”

Αππο το ἱποοτποτὶοπο ἀοιπἰπὶ ποετττ ἱοεπ οι·ΐετί

πο:ιπνιιιι πποπεο οοτοπτἱεἰπιἰἱοτἱοπο κι' οπττπιπιπ ποπ-τ

ἀἱτἰοπἱε επτ› άπρΠ ἀοΪοπεἰοπο ἴοοἱο οδο πιοττἰπιιε εο

Ιἰπε; ποτπὶποτὶπο ποπιἰο οοτπππὶ ἱοππο· τοππΙοε τουτο

ππὶποπο οπο ροεἰτο εππτ ἱπ ἀοιποοοΙτπ`ἱπκτο άοπιππι

τ :'Ζ... !

εππι·οεοι·ἰρτοι·ιιιπ οοπεπτιιτπ εοι·ἰρεὶ. Ιπποπο Ρτοοἰιππ ποοοπἰ Μοτο ο οοιπππἱ πο” ΉΙππε



ιήι ειιιιονι.ι Χι!. ιήε

εεπιππι. ιιπεπι ιιπιπεπι ιεττειπι Με πιει εοπιππι ιιιππε α επι πεεεπι. Ρτεειπιπ εεοεΡιιππε ο ποιιιε οοπεοτιιιιπε

πεππο ιτεπο ει πι: οιππι Ρετεοπει πει'εππετε ει ειιι- ιιιιτεε ιιιιιιε ππεειιιιιε πιο οοπιππι ιιιππε. ει ειπιοι:Ιπιπ

ειοτιπιτε ρτοπιιιιο. ιιποπ ει πειεππετε εδο ει πιει ιππε ποιπετιπι ιιιειο.ιιι ειπε εοπιτεπιειιοπε εοπεπιππι

ιιετεπεε ποπ Ροιπετιπιπε. ι:ππε ιπ πιιΡιππι εππι πεπ9 ει εοπιππιε ιιιππε ει οπιπιπιπ Ρετεοπιιι·πιπ Ρετ εοε. ει

πιιιοπεπι εοπιππι πιππε. τεειιιπεπιπε ειοπι πιο ιεπιΡοτε Ρτοιιιιιιιπιπε ποε εοπεπιεε εκ Ριιτι.ε εοπιππιε ιεπιπε ποιιιε

ιιιετιι ιπειιοιοιιι επι πιιιπετιι: πι εοπειπιιιι ιοεο. ιιοιπιιι ιπιτεεετιριιε εοπεοτιιιιπε ιειεπι πεππιιιοπειιι επι οιοπι

ιπ ειιιιιιπιο. ιεειεε. εεΡι:ιετιιε. επιιιειιππε Ρειιιε. Βιπιι- ιιοιπιπε πειεπειιτε. ιιποπ ει πειεππετε ποπ ροιπετιι

ιειιππε πεπιπε. ιιπειιιππε ιιιιιιιοιιπε. ιιοπεει.5ποτ πιιιιιο- επι ει ποιιιε ιιιιοπιπ επιιιτειιιετε επεειετιι. ιιιιιε ιπ

ππε. ΡιιιιιΡΡπε ιιιιιιιιει·ιι. ιιιπειει·πε πε πιιιπτο. ππΡιππι ειιπι πεππιιιοπεπι ποιιιε τεειιιιιιιι;. ει ει ειιιιιπιπ

ιππο επιιιιειπιπε πε εοιπιπιπι ποιοτιπε ιοΒιιι:πε εετιρει. ιιοιιιε πιοιπιπ ιπετιι οτε επιειιοπε ιιοπο ιιπε εοπιππε

ιιιιιιει πει ιιιιιιιιπτππι εει ποιιιε ιιι8ποτι επΡΡοπιπιπε.

παπι ει εοπιππε ιιιιιπε ιππο Ρτεπιειοε ιιπιιοε ειιειτππι

ππιιιιιιιι Ρετπιπετιι. ποπ πιιππε οοιιι€ιιιιι ει ιιιιβειιπι

ιιιιιοιιπιπ Ρεπειδιι. ει Ριο Ρτεπιει:ο Ρτεειο ιιιιιιειιιιι

εππιιιιετ ιοιπιπ ιιιιοπ πε τιιιιι ει πε εειιτιιε ει πε πιο

(ι πειει ιιπτι εκιετιι πειιπε επ Ριοιιιππιπι Ρπτιιιοπιιοπεπι

επποιε πιιιτιε ει ιιιι ειιπεπι Ρπι·ιιιοπιιοπε πειιπε επ

ιιπποε πιπιπιι ποπεπι πι επιιι·ει εετιΡιπιπ εει:. Αειππι

ιπ εειιιιπιο ειιποιι ιεπτειιιιι.ιπ (με ιοοο εοπεπιεε

οιιετιπε επιππιιι. Βιιιιιιειιιιπε πι€ετ. τπιπιιππε ιιεεειιιι

ιεπποπετππι ειιι$ι·πιιιπει·ιιπι ιειιιπι πειιπιιιοπεπι ει

ριιι;ππε ιιτιιιιιιιι οι ειιιιιιιεπι εεεε. πει ειποπ ιιεπιπτι

οοιιεπιεε ππιιο πιοπο ειιπι τοπιΡετε πειεειπι. ιιοπο

πετο ιιιππειιι ει πεππιιιοπειπ ιεεει·ππι πποπιιιπι ιπιιιιι

πιεπι Ρεοπιιιιιιιι οτε ειιΡειιειε·ιιπειιε π ιοτιποεπ επ

ετεπιεπιο εοιπετε ιεπειπιπιπτ. ει ππιει Ρτεπιειι επι

Ριοτεε ιιιιτειε πιιιιε ππεεπιιιε οοιιιππι πεπετππι ππιιε

οοπεπιεε ετεπιιοτιιιπε οοπιππιε εοιπετπιιι. ει ιπεο πι

επιιτει ιιιππιιπετππι. ιιτειετεπι ποε Ρτεπιοιι επιΡιοτεε

ετιιιπιιει ει ιιοπιι ποιππιιιιε ει επιοτε εοπιπιιιε ·πιππε

ιπιεο ειιιιειιιε πιπιιιε ιποπιε ιιτοιιοπιιιιι ει πιιιιιιιιεπι 6' ειπε οποιο ιιτοιπιεεο ποιπιππε πι ει οοπιππε ιπιτει πτε

εοπιππιε ιειιιπε ιπιιπιειετιιι. ει πιειιιιπιε ιιππι ιιπειιιιι- πιοιοε επιποε ιιιινιιιι πεπετιι ποιιιε πιο . ιπ πεπετιιε

ιεπι ει εετιιιιιππι οοπιππιε ιιιππε ειοπι εετιιιιππι εει πει πι Ριπετε ιιιειει εοιπιιοπε. πεππιιππε εοπιππι πιο

πι τεειειτο ιπτιιπιι. πειιι.νιιιι πιειιεε πεοεπιιιτιε ιππι- ρτεοιο πε ιειιε ιιιιτιε ιειι πεπιππ·πειπιπ ιιποπ ποιιιε πε

ειιοπε επ. ε . . ιιτεπιειιε τειιπε πειππε Ρετπεπιτε πειιετει:. πε οιοπι

ι ειιε ιιιιτιε ποε πεπιι οΒιετιπε πεπιπε ει ιζιπιιιιειπιπε

( ει. ) ·· ιιιιτιιε οπο. οειο ιεεεπειιπιπ ιιιιτειε ο. επιιιι·πε ει ιιιπιπο

πε οιεεεει ιιιιτειε ε. ιεπιι·ιιπεπε ριΡετ ιιιιτεε πο. οιιετιπε

ιιιττιε ιιιιτεε ε. πεεεειιιπε πε επιεπιιο ιιιιτεε ει”. επιι

ιιειπιπε ριεειιιπιιιππι ιιιιτειε οι”. οειο ιπτοιπε ιιι›τεε π..

επιοεεπε επειοιπε ιιιιιοε ι.. ιεπιιιετιπε πε πιειτιπο ιι

ιιτιιε ι.. ει πε πε οοιιεειιοπε Ρτεπιειιιτπιπ τετππι Με

οτιιιιπτ πο:: οπιπιιι εετιΡειπιπε.

( οΧι.ιΧ )

ι Πεετειαιπ πιππεπείαπι εοπεαΙιιιιι,

:πιο Μια: 8ο·ιι·ιω οινίε ίαπαεπείε πεεΖαι·αιαι·.

πιο , πιεπεε πεεειιιιιτι

απ. Α. [οι. Έλι

( 8:11. )

γ ιπ ειιΡιιιιιο οοπεπιεε επιιιειιππε πιΒετ. ιιιιιιιιππε

ι3εεειιιι. οιιετιπε εΡιππιπ. ειιιιιτιιε. εοπειιιο ει ποιππ

ιιιιε ιετε οιππιππι εοπειιιοιοτπιπ ιιιππιπιετππι ει πι»

πιοπετιπιι. ιιποπ πιω ειτιειπε ειπε εοπιτιιπιειιοπε σοπ

επιπιπ εοπιππιε ιιιππε πειππε ειπ.8πιιε ιι.ιιετιιπι ιιιιιιεειι

Ροιεειιιιειπ @Μπι επ ιπιιοτιιππππι ιιιιτειε εε επΡετ

πειτε πιιιεπιποπε ποιπετιι ειεπιι ειπεε πιππε τεε εποε

ιιιιιιιιιιι ει οειεππει εεε εοπεπιιιιπε ιππε ιιιει·ιπι.

ιιεπε πειο ιιιππειπ ιειι εοπεπιεε ιεεετπιιι ιιποπιιιιιι

Ιαιιιιεπ.εεε εοπειιΖε.ε ριώιέεα ·ιιεειπια!ία που. ΜΜΜ

και εει·ιαιιι ιεπιρα.ε παΣύα.εει'απι Ζοαιιιι.

Πω

004.Α.ρι.εο.ε. - Π Ο ·

(πω.) (Ζ )

(ιειτιπιιιιπ πεππιιιοπιε ιιιοιπιπε επιι ππΡιιι πειεπ

πω. ποε εοπεπιεε εοπιππιε ιιιππε. τπιιιιιππε ιιεειιιιι. Ρεοι·ειωπι ιαιιιιεπειιιπι εοπειιιαπι, :πιο Ριεαποε απ

επιιιειιππε πιι,ιετ. οιιετιπε επιππιιι ποιιιε οιιιιει·ιο πεπιο εοΙιιιιοπεπι ειιιιωπαιιι οεειί8αιιιε ιι Βιρατιέε ρειἰιέ £επετι

ει ιδπιιιιειιιιο ει. ιιιπιιοπεο Ριιιετι ει οιιετιο ιπττι ει ιίει:Ζατατιι.

ειιιιιτο ει επιποπι οιιιεεε ει οιοπι ιεεεπειιπιπ ει ιΔιπιι- ε· · .

ιιειπιο ιιιοειιιιιιο ει οιοπι ιιιτοιο ει πειεειιιιο επιεπιιι

ει ειπιοεο 8πετειο ει ιιιπιιιετιο πε ιιιιιτιιιο ποπιιπιιιιπε Μ”

ιιεππιπιπε ποιοιε επ ιειιι Ρι·οιιιιιιιι Ρπιπιειιιιοπε ειιιιειε

πιειιιε πειιπε ειππιεππιι ποπεπι ειπποε ειιΡιειοε πεππι- ω!. Α· Μ. 52. μ.

ιτπειπιπ ει. τεππιιππι πε τιΡπ ει πε εεετιιε εοπιππιε (πι.)

ιιιππε ει πε Ρεπειδιο πιιιιιιιιιι ει πε πιοπειιι επτι ει

πεπιπι;ιοοιιιπι ει τεππιιιιπι πε ιποπειει πιο)επιι ιιπποε

πεοειπ ιπιι·ιι πποπτππιπιιι ππειιποοπιπππ.ε εεε ποιπε-ι

τιιιι. πει ιιποπ ιιιιτει ιΙπππιππιπιιι ειπποε ιιοπ ιιιιιοι·επι

ιπ εοπεπιειπ οιιετιι ερπιπιε. Βιιιιιειιιιι. πεπιι. ιιε#

ειπε. επιιιειιπι πι.8τι. πιει-ι. επιιιειιιιι ρειιιε ο.τιπ-εει

ιπι.ετ ιιιεπποε ει τιιιιιτιοε πιεοοτπιει. εειιιοει πε ιεπιε



“β
ΙΜειιιιιιΑπ

ει εοι·ειο·ιε ει εειει·ιε ειιτειιιιεε. Ριεειιιι ειιεειιιιαι: εΙαο‹ι α επειτα αει ιι·ειιει·ε @Με ει :ια αειταιιειαιιι Με ιιοαιι

ιιαιιααι ιιιειε·ειι·ἱει;αιιι άστε ειειιειιιιιιι.. των: αἱεεεοιιιιιεε

εεει;ιιιαε Ρτοιιααει·αιιι: εΙαοει Ριεειιιι εοιιιι εταιιι ειπε ει;

ιιειιειιι ειε ιειιιι ει: ειιοτο ειειιιιι·ιοε ειαοε ιιιιιαειιειε αιο

ιιει.ε εο εΙαοιι αιιιιεΙαιιαε ειιιιιαιιι: ειειιιιι·ιαιιι απατα Ρα

Ριετιεειιι. αιεει ει εοιι8αιιιιαε ιιειιιοιιε αι εαΡι·ει ιειαεια

αεταιιι.

μια ι

Πεει·ειακι ιαιαιεωιωιι εοπσαιαπι, απο 2α.ταιιο ρπιε

:ετἰὐἱ£ιει· ·ιιεσιιζ8·αιώ μα) ιιεινἰὁιω ει ιπετιε·ίύα.ε έτι ιαπιιαε

εένίιαιε ω: ροι·ιιι ίπείαε:ιΣ:. 7

.α

006. Α. χω. πι. α.

( Π. α.)

'ο

Νειαιε εοορει·ιει εαιιι ιιαειιιαε εοορει·ιιε ιιειιει απο

ιιιιι~ειε ι;ι·εε. δω ιιειαε5 ιιι:ιετιε εοιειοει κι. Ρετ ιιι1ι1811°ι:

αδι·ειιαιιι εοιειοε κα. Βειιεει εοιιιοε απ. Βειεοι:ο εοιειαεισο

εεειιιιε ιιιιιΒιια εοιιιοε πι. Βαισιιιαε ειε παταει ιιιιιιε

εοιειοε απ. Θειιοιιιαε ειε ιιιιιιιε οσοι: 8οιειοε ια. εφισ

ιιιαιιι ειε ιιιιιιιει αιιιιε ια εαεαιτι αεειαε αει ιιιιι€ιιιιαι

1ιειαειιι ιπι ει·ιιιιι·ιο ιιιοι·ιιπι ειαι εοιιεεετιιιι. εΙαοεαπι

εμε ι:εαιΡοτε ιιιδιιαιιι τιοααιιι ειειιει αειται·ε ειειιει. ιιαι·ε

εειιτει:ιεαιιι. ει ειαειιιιαιιιεαιιιειαε ιιιἰ ετει:ει·ιιέ παπι ειαιιιι:

αει εειιιει εεεταιιεααι. οιιιιιεε ιιοιιιιιιεε ειαι ιιοιι Μπιτ

ειε ειιιεεοΡατα ιιιιιαε ειειιειιι ειπε ειτἰειαιιι εΙαιιι·ειαι:ε

ιιαιιι ιιιιιιε ειε οιιιιιιιιαε ιιιιε Βιειιιε εΙαε Ρετ Μεινε-αε

ιιιαιιι;. εΙαοεαιιιειαε ιοεο αειιειαιιι:ιιι·. ει: ιιε τοεοτει ειε

ιιιιοειι ετ ειε ειιιιι€ι:ιοιιε ει: ειε ειιιε. εκεεΡτιε ιιοιιιιιιιιιασ

αιιιιιιιιιιιιι. ει: ιιοιιιιιιεε ειιιιει;ι ι·οιιιαιι. ει; ιιοιιιιιιεε Ροτ

ιααετιει·ιε. ει: ιιοιιιιιιεε ιααι··ιιιιιιι. .ειε ·οιιιιιι ιιοτε . Μια»

ιιιειιδιιιε ιιαιιιιι Ρειιαιε αεειιιιιατ ιιοι;ειιιεατιι ι.ιειιαι·ιαιιι

απατα ειιεερειε Ρτεειιει;ιε ιιοιιιιι:ιιιιαε. ιιε·πιειαι·οιια - οιεἰ

ειεαιιι·ιατιι αιιαιιι. ειε ιιοαιιιιε ιιε Ειπε ειαι εοιιιΡει·ειαει·ιι:

αιι ειιιο ιιοιιιιιιε. ει ει. εοιιιΡει·ειαει·ιι; ειε ιιοιιιιιιε εϊαι

ααα ειι: ειε Με εοιιιιιιιε ει: αιτειεΙαε ιιατι:ε εεειΡιιβαι·

ειειιαι·ιαπι απατα. ειε ιιιιια οιει ιιι ειιιιιιτιο εοιιεειοι·ιε

εεε. ειε ιιιειιε ειειι:ιτιαιιι αιαιιιι ειαε πιεαεα:ιειαι· :Με

που. εΙααεαιιιειαε Ρετι:ε αειιιιιι. ιιε εειιτειιιιι·ιο ει:αΡε

ιιειιιιι·ιααι απατα. ειε εειιι;ειιιιι·ιο εειιι ειειιατἱαιιι αααιιι.

‹ιε ιειιιε. εμε αει αιιιιαιαιιι ιιιωι ρειιεαι;ει ειιιιιιιι:ει·. ιιε

ιδιιιιει ειε εεαιειιαι·ιο ιιειιαι·ιαιιι αιιαιιι. ιιε εειιιειιιιιιιο

ειιιιιιΡι ειειιαι·ιαιιι αιιααι. ειε εειιτειιαι·ιο Ριειε ιιειιαι·ιαπι

απατα. ειε ρεαεει επιιειειοιιε ιι·ειει.ιε εΙαατειιιειιαιιι ιιε

Ρειιεο εεοιιειιιι ειειιειιιιιιιιι αιιαιιι. ειε ιιοιιιιιιε ιιιιιαε

ιιιὅτιαιιι απατα ειε Ρετιεο. ει αειιιιιιιοιιεε εΙαε ιπι ι·ιρει

ιιιειε εαιιιι ειε ριιειειι·ιε ει εοιαιιιιιιε ιιιι εΙαι εεε εοιιι

Ρει·ειαετιιιι ιιιιιιαιιι ιιιιΡεειιιαειιιατιι εειιιισειιιιιι ιτιειε

ιιειιιεειιιι. ει: ειιιοαεειαε εειιιιεειαει·ιιιτ Ροεειιιι @με ια

εε ι:ι·αιιει·ε. εεει ιιοειειαειιι εοιαιιιιιε Βετο ι'αει·ιιιι ιιοιι

ιιιιιιαε ιι·ειιιειιιι ιιιι;αε ειιι ειι·ειιιε εειαει εειιιΡει· αια. ιιι

εεειτιιε εειιιειι Ραιιει·ειειι ιιοιι Ροεειι ειιειαιε ιι·ειιιει·ε ιιεο

Με ιιιεετε παει εοαιιιηι αοιαιιτειιε ιιιοι·αιιι ειαι ιπι

ι›ειιι ιιιι ιει·ι·αιιι.ε ει ιιιοιταιιι ειαι εεειι·ιοε οοιιιΡει·ειαε

ειιιιιιιιει·. ει: ειιιαιε ει αειειαετιι Ριειιαε Ρειιααι ιιαριι

Ραειειται·. ειαιεαπιειαε ἰιι Ρι·εειιετιε ι·ειιαε ΐαι·ιαιιι αυτ

ι”οι·ιαιιιι αει ειιιιιιιιαιιι ειε ιεεει·ιι. Ρετ αιιαιιιειαεαιειαε

ειειιιιι·ιαιιι εοιὶειοε ειαιιιειαε ω. ειπε τειιεει:ατ. ιιιε::ιι.νιιιιι

Ε80 8αιιιειιιιαε ειε εοιαιιιιιιι πιστεύω μα· ριιεεεΡι:ιιιιι

εαΡι·ειεει·ιριοι·αιιι εοιιεαιαιιι εε:ι·ιρει. πιο-ι . .ιι

Αιιεειιειαε ιιιιιιιοιιαε 5αιιεει·ιρει.ι. - ει: ..·ι ·· · ε. ·

ιΞεο @πιο ιειαειειιειε. ιαειειε εαιι8ει·ιρει. Με °·ι

να' ·=-ι··ἔα . ι;

( ΟΠΠ ι)

Γαμοσ διι·ιειιω ιαπωειι.σι οινέιαιε άοιιαιιω

[ΜΜΜ εαστ·απιετιιιαπ ρι·αε.παι. ενα ·

Πιο

ω.Α.ριιιι.

(πα.)

Μι Με ειιε ια αιιτειι ει εοιιεαι αει εοτιειιιεε εεαιιιιιιε

ιιιιιαε ιιιιιιιειαει·ιι ειαι; ιιιαιιααει·ιιιι. ιιιε αι. Ριειειιειιι ει.

εΙαοει Ριιισιτααι εοιιιααιε ιιιτιαε εδο ιιοιιιι ιιειε ειπε ιι·ειιιειε

Ριειειι::ιιιο ιιιαει εοιιιι·ει οιιιιιεε Ιιει·εοιιεε ειιεεριο εοιιιι·α

εοιτιαιιε ριιιοειιιιε ει: εοιιιι·ει ειαοε ι`εαειαιιι αει ρι·εεειιε

ι:ειιεο. ει ει ια8εει·ιιιι ιιιιειιι εοιιεαιεε αει εοιιεαι εε

ιιιαιιιε ιιιιιαε αι α:ιειετιι Ρτε εοιιιαιιἰε εει·αιτιο μι· ιοτιιιιΦ

ιοιιιιαιτειιαπι ει; αεειαε ι·οιιτιιιιτι αιιειιιιιι εοι·ιιιιι οτειιιια

ιιοιιε αει ιιιοι·αιιι ειιΡειιεειε. ειιιιιειε ιειιειιοι· ειε ριεειι

` ιιαιειιε Ριειειαε ει: ειε Ρι·εειο ι·εειρἱειιειο ειιεεριἱε ιιε

ω: Ρωεκιι Ρετ εΙαοε ειε Ριιιεειιιια αειιει·ο. ει ‹ιε

ειιιιιειο εοιαιιιιο εοιιεαιιιιαε ιεπιαε εο 5ειει·ειιιειιι:ο· εμε

ιαειιεεε ιιιιιαε επι Ρι·εεειιε ιιετιειιιαι· αει ει ιιιτιε ιιειιε-·

ιιατιιαι· οτειιιιιιτιοαε εοιααιιιε ιειιιαε. ιιεε οιιιιιια οικει

αειιο ιιοιιει ιιειε 8ιιιε ιιιιαειε ει ιιιιιιο ιιι8ειιιο ιιιει

εια:ιιιιααι ι·ειιιαιιεει·ιι ιαει;ο ιιαΡεειιπιεατο ειει αει μα·

Ραι·ειιιοιιιιιι ιιιιιιοι·ιε Ρειι·ιιε εοιιεαιαπι ιιε εοιιιαιιι.

$ε

( ειπε )

Ιαιιιιεπεε: σοτι.ιαιεε ε.ταε22οτιεπι ι·εείειιιιααιιι ύατιι:αιππι

εοπαπαιιί.σ Ρετ· αιιτιο.ι ·υί8ίιπέ κατω εοείειαιί εαἰεἰαπι

Ζοαυι£.

°' ΗΒΟ, ιιιειιεε ιιιιιαιιι·ιο

ω. ιι ω. ει.

(α. α.)

()ειι·ι;ιιιιιιιι αει·ιειιι;ιοιιιε εαιι ειαριι ιιείειιειοιιε ι'αειιιιαε

Με εοτιεαιεε εοιιιαιιὶε ιιιιιαε. οειριιαι·αε. οιιει·ιαε ερι

ιιαια. ι·ιιιιαιειαε ιιεεε2α. 8αιιιειιιιαε ιιι€ει·. αοιιιιι επαι

ιειιιιο ·αειιιο. ει οι›ει·ιο ται·ι·ι ει οειιοιιι ιεεααειιαια ει

ιειιιιι·ιιιιεο ΡἱΡετἰ. ει: ειιιοεεο Βαει·ειο. ει: ειιιεαιειο ιιαι·ιε.

ει: αεεειιιο Βαἰεαιιι. ει: εςαιιιειιιιο ιιιαεεο ει αεειι·ιε

εοτιεοι·ιιιιιαε ιιοιιιιιιιιιιαε αειιειιιιιαε αοιιιε ειιι Με Ρεο

ιιιιιιιι Ρατιιι·ειιι;ιοιιε ειιιιε:ιε ιιιαι·ιε αεειαε σει επιασε αι

Μαι. ιιιεειιαιιε8- ιιιιιιεειιι. Ροιεειαιεαι ·ιιοειιιιειιειι 'ιι Βαιτιιιοαειιι ειφιειοε αειιιιιιτιιετιιιιι ιιε ιιιιιιειιιε εειαιαιιιε
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ιΔιιιιο. ΡΕοοἰιιιιι ειοοοΡἱιιιιιε ει, ιιοιιιε οοι·ιεοτώιιιε !ιΙιτειε τι κινιιιπ. τιτιιιοε @και ΠΠ αΙιιι οοιιιΡοτιιιιοι·ιιιτ τιΡιιιιι οι

οοέτο.άοιιειτιοι·ιιιιι. οι; τειοιιιιιτ ιιιτἰο φειιφετι ιιοιιιοτιιιτ :φταίω 'οι. αφηστε οι Βιιιιοοε οι; οοιοτιι ειιιο ιιι τω.

@ο οοιιττειάιο1ιοιιετοοτιειιιιιπι ει: τ:οπιιιιιιε ὶειιιιιε. οι άιΒιιε'οοιιόπωιωτ οοιιιΡιιΒιιτι ιτι ωεωω ιιιτιιιε ποπ

ειιιιιιιικτι Ρετεοιιειιιιιιιι Ρετ οοε.· οι: Ριιοιιιιιιιιιιιιε Με οοτι- εαπ ει; ΡτοΡι.ει· Ροει ιἰε ι:οιιιΡετιι Με ειιιΡωι·ιιε πιτ

ειιιοε εκ.Ρειται εοπτιιιιιιε ιειτιιιο ιιοΒιε ιιιτι·ει8οι·ιιιιιε αιτι- @τι ι·τιιιιιιε ιιιιΒιιει·ιιιτ ταιιΡοτε οοττιΡειδιιε τοετιιιιειαιτ

5οτει!ειιιαιετιιιιιιιετιόιήοιιειιιιιΒ οπιιιΠιοιιιιιιο άετειιειιτε. ιιιε «Ροει τιιιιιιιε Μπιτ: ιιιιιιιιετικιτ. Μπιτ: ιιετο Ιειιιιιοπι

Πασά ει άοΐοτιάει·ε που Ροκιιοτιτ πω. ειιιιοΙ:ιιε ειΠιιιιιιι ιειι οοτιειιιεε τεοετιιιιτ τιιιοιιιιιιιι τιοιιιετιιιιι ω ΠΠ ειιιἱ

ειιΒιι·τιιιοτο φ1%ιω-ει. τυπο ἱτι ειιιΡιιιιτι αυτι ιιιιτιάιτιο- Βοτιει Βόε οοιιιΡετιιιιοι·ιιτιτ τισ οοιιιΡετἰε πιω ειὶἱτιιιοά

τιεπι ιιοΒἱε το8τι1:ιιοι. ει: ει ειιἱτίιιὶά ιιοΒιε Μάτι ιιιοι.ιιιιι άει:τιτιιειιτιιπι εειι άειιιιιιιιπι ειιΒετιιιετειιι. Μα.. φωτο

Βιετιτ Ρτο ειιιοι:ιο:ιε 1ιοιιει (με οοιιιιιτιο ιειιιιιε Βάια: ιειιιιιιιτιι ιιιάιοτ.ιοτιο κιτ.

ω! ΜΙιιτιιι·ιιιιι ω; ιιοΙιἱε Ρἱιὅιιοι·ἰ ειιΡΡοιιιιιιιιε. ιιοτιιιιι Εεόο Βιιι!!ειιιιιιε ιἰο οοιιιπιτπι ιιοΦειτἱιιε Ρετ ΡτεοεΡιιιπι

ιτι οιιΡιτιιΙο εειιιοτι Βιιιτειιτιι ιτι απο Ιο‹:ο οοιιειιΙοε ΒιιἰΙ- ειιΡι·ει8στιΡωτιιιιι οοιιιιιιιιιπι εοτὶΡεἰ. ·

ΙιεΙττιιιε ιιι€ετ. τιιιιιιιάιιε Βεεειιιι. οβετιιιε 5Ριτιιι!ει οι Ε80 8ι1ἰ110 18ιιόετι5ι8 ιιιιιεκ 8ιιΙιεοτὶΡεἰ. =

αιΡιι:ιτιιε Ιειιιότιιιετιιιιτ ει ειΠιτιιιιιιιετιιιιτ ιεαιπι ιιετιάι- Α1188Μ11$ 1118110005 8ι11150τιΡ8ι

τιοιιειιι ετ Ριετιιιε Μετα οι εαιΒιιοιιι εεεε. Μι 9006

ιιειιτιιι·ὶ οοτιειιιεε ιιιιΠο τιιοάο εεττ τιιιιιΡετο ΜΜΜ. δ:

Ιιτιιιο πετο Ιειιιάειιι ειιΡτειεοτἱΡιὶ οοτιειιιεε τεοετιιιιτ. ετιιο- ζ @τι )

Μπι ιιιωτιιιιειτιι Ρεοιιτιὶειιιι Ρτο εκΡοιιειε Βιοτιε ιιι τοι·

ιιιοειι ειιοτειιιτιετιιο εοιιιοτει τοιιοΒιιιιτιιι·. οι: @πιο Ρτειάιοτι ΑΜ1ΕΜ118 σΐ6 δικά πιατε?ιίο σπιτι /ί!ίί.ι· εοπιρα8·πατη

οιιιΡωτεε ΙιΙιτειε στα; οὶε €18€18τιι11Ι: φαω στοάιιοτιιιιιε 81_βάθίί2α!επι ίαπαεπ:ί εοιππιιυιέ Μπα, εία.τάειπςιω

οοιιιιιιιιε εοΙιιετιιιιι. οι Βιιιάειιιετιιιιτ ω; ειΙἱΊιιὶε που |101πίπε.9 α ρεσἰαἔἰο αὐεο!νετε ρτοπιία28.

Ροεειι; αιιιιιΒιιιτε ιιι Βιιιιοἔιὶε :πιο ιιι ωω1ω ·ιιεο ω

οιωωω. ειιοεΡιο ει ιιΙιιΙιιιε ειάάιυιετιι ότι τω ιιιοιιοτειε -

πει πιο ι·οιιιιε ειιιε εεε ειοοοΡετἰτ ιιι άοιιιο τινι Ροεειτ Μ60> Π""Μ ἱ*""8'ω - τ

σιωιιιιιιιτε. οι @πιώ Ιιοο Βιοετιι; Ρετ ιιιιιιιιιιιιιοιι:ιαιιο -

άειιιιτιιιιιι ιειιοτιτιιι· ειε άπο εοΠάοε ειιιιιιετιιο. οι ιιοιι
Ε'.ταρο9ταΡ|ιο .πίποτοπο Πε9ίί ΉιιιτίπεπτΞ.κ ΜὐιιΙμτἐἰ. (:οιί.Α. [Μ. ὅτε”

Ροεεἰιιτ τιιιΙιετο ιιιιιιιιε άε Βειιιώιἱε απο. εεά ΡΙιιε Ιιτι- (ιι.ιι.) η

ΜΜΜ; (Ιιιιιτιτοε ιιο!ιιοτιιιτ. Ρτετεται τιοε Ρτεἀὶοτὶιοοιι- · ω”

ειιιο8 8τειιιιἰιει ε: ιιοιιει ιιοιιιτιτειω ετ ιιπιοτε οοπιιιιιὶε ΑΒ Με άιο ιιι ειτιται εεε) ἱιιτο οοιιιΡειδιικιιιι Βάσω

@μωβ @Με Ρω;ω Ρτοχηιε$ο μοιωμε ΠΕ εἰ 00χημηθ ιιοιιιιτιι ειοιιι εοτἱΡιιιιτι «κι Μαιο οι επιειιάταιιιιι. οι

ω” ιιιίς·τι ΡτεςΠοιοε Μαη” ωπιο5 ἀεςὶθτὶ|; ΠοΜ5 Η- ο τειιοΒοτ 8ειοι·τιττιωιτο ο!ιεει·ιιιιτο εἱοιιτ ειΙὶο οοτιιΡιιΒιιο

Ιη·;ι5- τι ιη οιθΜωι ει; Ρἱρθχ·θ £θω;;ι 8οιιιήοΠε Πω(]_θ- οττιιτιειτο Ϊιιετἱιιτ ιη οτάιιιιιτιοιιε οοιιευ1ιιιιι ιὶε οοτιιιιιιιι

πιιιε οοιιιιιιιι ιειιιιιε Ρτο Ρτεοιο άτι 5868 ΙΗιι·ιε τι υ.ειιττι- Θ.: 811ΙιιιιΒο Ιιοιιιιτιιιε ιιιιιιιειιεεε ει: ειι·οΙιὶεΡἱεοοΡιιτιιε

Β·ιιω;υπι Φωτ! ηο[ήε ςΙθ Ρωἀὶοιἰ8 [Μηθιιι8 ἀθῇΠἀθ ιιιιιιιε ἱτι πιω Ρ0$$8 Ρετιιοτι:ιε οι Με εοτιιιιι. ετ ποπ

Ροτιιοιιἰτο άεΙιοτει. ιτι Βια: οοτιιΡοτει ἀεἀὶτ οΒιοτιιιε 0ΒΒιιότιτιι εοε ιιεο οοιιεοιιιιτιπι υπ ιιΙἰεΙιιὶε εοε οάΒ:ηάω.

ιισιιιιιε ει: ΒιιἰΙΜιιιιιε ιιετιι;ιιε Ιιιιτειε ο. ΙειιιΈτειιιοιιε ΡὶΡοτ θ: (Ιθέ-ΘΠάθ111 805 111 11180 Ρ085Θ 110118 11118. Μι 18111011

Μιτειε τ.. ειιιΐοεειιε Βιιοτοἱιιε !ιΙιτειε τ.. ιιιιεεειΙ!ιιε ΒἰειιΙΒ φ10ά 0011111110 1111111θ 11011 1018111111· 111ἰ0Ϊιἱ £θΟθΙ'θ στο

οι ;ιμιιιοικιιιιε ιιιιιεειιε Πιτ” τ.. οΒεττιιε τιιττἱε ΙιΙιτειε τ.. 11110111 Ρ1'0 1110 1°8$10116111 ΒΧ 1100 φ1011 ΜΜΜ: ΜΒΜ

«πιο ΙοοειιιεΙΙιιιιι Μιτειε τ.. ιιιιβειοτιιε ΠΙιτεε ι.κν. ετειΙιἱΙἰε 81 'Ζωα 11111 ιιιιτιιιι8 Ρετ ειιιιι. οι; Μασάει τιοιι Δασι

σ; Βιιιι!ειιιιιιε @αποψε Μιτειε ιικν. Μα. πιοιιεε ὶειτιιιειτὶἰ 11111111 ΡΘάτιΒιιιιιι άε ΙιοιιιιιιὶΒιιε εΡἱεοοΡειτιιε ιιιιιιιο. :πιο

ιιιτιιοτιοτιο πω. «Μπιτ Ρετ Με. οι. @απο 61118 Μάο οοιιιιιτιι ὶειιιιιε

Ε€0 €ωΗθιωυ8 (18 ωΙυωωι ΠοωήΠ8 Ρω- Ρι-θοθΡωΠι τιιοιεικτι. Με ιιιτειιιοτιιιιτ. ειΙΒοττιιε ιιιιιτοιιιο ι1ει€ειιι.

ειιιΡτεεοτἱΡιοτιιιιι οοτιειιιιιιιι ετ:τιΡει. ιοΙιειιιιιεε ΠιειΙ11-τΒάιι5 ε: ΒιιὶΠοΙιιιιιε τικ ειπε. Παπ

Δω,ω,18 "ΜΝΗΜΗ 8υι)8οΓἱΡ5ἰ_ ιιιιιητι·εάιιε ιιιτιιιιιτ Ιιτιιιιαιοιιιιιιιι οιιιιτειτιε ἱειιιιιο ιιι οτ

Εεο ι8ιιςὶθΠ8ἰ5 8ΠΒ8ΟΓἰΡ5ὶ_ (ΜΠΒή.0ΠΒ 00Π8ΙΙΙΙ.Π'Π ΠΠ”. ΠθΙ ΕΙΙθήΠϊ.

ά

( αν ) ( ΟΕΥ!! )

Ιαπω:ιτε: οοπ.ταίωραύ!έσοι·ωπ ωεσήςαΖίαπα Ζοαιτοτε.ι Αι·ΒΕΠΤυΒ Με Πανί Μ1'6'ω0 |10111Μ1%' φωορσω

ἰπάεπιπετ £επετε ροΖΙία·επ2ιιη .τί 2η/τ·α Ζοσα2ίοπίε πεπι- !α”Με α -10ω87ιά0 Ρθώ16ή0 αὐ6°0ἰυἰ#

ΡΜ ::οπιρα8πα ίπ ίσιτιιι‹ιε οὶυἰτα2ε ποπ/πετά /ασ£α.

_ ΗΕ!) , τιιοιιεε ιιιιιιιιιτιο

ΗΒΟ, τιιοπιεο ι:ιιιιιιιτιο -

?” ° "ια ¦ ' θα!. Λίο!. Μ· Ε: αρσ9ταΡ|ιο τίπστοπο Βε9ίί Τααι·ίποποιε 2αὐιιἰατἰἰ. δα!. Α. [οἰ.ῖ!.·υ.

...ι τ: Η Β:Σ· (ιι-Β.) (Η.Β.)

· ι . - .ι -

Ιιι οιιΡιωιο οοιιειιιο8 Μαιο. ΒιιιΠε!ιτιιιε ιιι€ε:τ. ο- Βιιτιειιιι ίὶτιὶε οι τεΒιαιτιοιιιε ?πιο εἔο ειΠιοτιιιε

ΜΜΜ @ΜΜΕ ΡΕ οιιΡιιιιτιιε Ιιιιιάτιιιετιιιιτ «Μιά τή ιιιίι·ιι πιειτοιιιο κιτ @κι οοιιιιιιιἰ ιιιτιιιο πιοιιιιτιιιι:ιιιο. τιωιο οι

= κι



Π” Ι ώΠΠΑΒΤΛΕ”

απο

το!

ι·οτιιτο οοππιιιιιι ιειπιιιο ΡοάειΒιιιππιδο οιπιπιπΒιιε . Ιιοιπιι- ' α ιετιε τιιιατιιοτ οποιο Ριιοεοπιτι1°ιίιοιιεφιο τα πιπιπιοε ιιιινπιππ

ιιιΒιιο οΡἰεοορπιτιιε` ιιιπιιιο..οτ οι ι:ιπιειιιοπιι ὶπι τοππιπποι·ο

οΒο (πιο οιιΡι·ιι `81Βοι°τι15 ππιοτοἱιὶο οοτ ππιοὶ τιοι·οιιοε ιιοΙ

πιΕφιει Ροπεοπιπι Ροι· πιοε ὶπι ιιΙιππιιο τοπιιΡοποπιοάιιΒίιιιιι

ἰΠιιιὶ οοΙΙοΒοπ·ἰτ ιιιιτ :ιΙιφιο.ππι ιπιάο ποιπιιἱεἰτἰσπιοππι το

οοπἱτ. πιοπιειππι ΙἰΒι·ειι·ιιπι1 τοι·οοπιτειπιιπιι οτιιιιιιπιἱ ἱειπιιιο

ετἱριιἱιιιιτι Ρποπιιὶττο. ειοτιιιπι ππι οιιΡιτιιτο Μα.. πιιοπιεο

ἱειπιιιειπὶἱ. ιιιάιοτιοπιο ἀιιοᾶοοἰππιει. τοε.τοε ἱπιἔο άο ιιοΙτιι.

ἔιιὶἱΙοΙιπιιιε ΡἱΡοπ·. ΒιιὶΠοΙπιιιιε οι: πιι€πο. πιἱοοΙει ποιο.

ιπιιι!!οΙππιιιε Βιιοποπιιε. ππιοπ·Ιιιε Βιιπιποιοοιιο. οΒΙοπ·ιιιε ιιοπι

τιιε. οειΡπιιιτιιε. ΒιιιΙτοΙπιιιιε πιιδοπ. οΒοπ·τιιε οριπιιιΙει.

ΕΒο ΒιιἰΠοΙππιιιε άο οο!ιιπιι!ιτι ιιοτειι·ιιιε ι·οΒιιτιιε εοπ·ιΡει.

Ά

( οι.νιιι )

Βοπατίο αι.πτπ·ί Τονιἔἰο @στα ε·οιππιιυιέ Ϊαπιιαπο.

_ δ

ΜΗ), πιιοπιιιο ποπιιιτιι·ιο τ -.

Οκτ Α. [στ. Ή. πι. στα. 0. [Μ. 8θ. τι. ο! 940.

( Η. Π. )

(]ειι·τειππι ἀοιιιιτἰοπιἱε τειοπιιιιιε πιοε ειΠιοπτιιε (το ειιΙὶπιο.

ειιιεοΙπιιιιε ιἱο τοιιι€τει. .=διιιττοΙππιιιο ππιειιιοειτιι·ιπιάοπιιιο. ιιο

τιι]ιι5. τοάιι[τιιε πιο τοιιι8τει._ Ρει€τιπιιιε πιιειτοπτιει. ΜΒΑ!

τιιιο. οτιοπ·τιιε. ιι€ο. οριεο. οτ οβοπ·τιιε ιιοτιπε οοπιειιΙιΒιιε

οειρτιιιι·ο. ΒιιιΠοιππιο πιι€πο οτ εοοἰἰο ππιιεειο οοπιιιιιιιε

ιιιιιιιο. ιιοπιιιπιιιτιιιο ιιοπιειππιιιε οοππιιιπιπ ιειπιιιο οτιετπιιππι

τοιιἰὅΙο οιιππι τοτο Ροἀἰο οιιιεάοππι οιιετι·ι. οτ τειοιιιτ ο

Μάο οοπιιιιιιο ιιιπιιιο Ίιιωτπιιιό ιιο¦ιιοπἰτ εἱπιο οππιπιἱ

πιοετπει οτ πιοτοάιιππι ιιοεττοπιιιιι οοιιττειάιοτιοιιο. οτ Ρτσ

ππιιττιππιιιο πιοε (μι ειιΡπει οοπιεοττοε απο οιιιιι πι05ττιε

τιοι·οάιτιιιε Ρποάιοτιιπιι ο:ιετπ·ιιππι οοππιιιιιι ιπιπιιιο άοΐοπι

άοπ·ο. :ποσά οι άοίοπιάοπο ιιοπι Ροτιιοι·πιπιιιε ιπι άιιρΙιιππι

Ρποπιιιττιππιιιο οπιοπιάπιπο. πιοτιιπιι ὶπι οιιΡἰτιιΙο Μα.. ιτιοπιεο

ὶοιιιιιιπἰἰ. ιπιάιοτιοιιο πι. τοετοε ιιιιεειιΙιιο- ΒιειιΠι. οπι

τοοοιιε Βιιοποπιιε. ἐιιιεο επιπ·άοπιει. ι·ειππιοιΙάιιε οιιιε ίὶΙἰιιε.

πιιιιιιιτάιπο οοτιιι. οπιπ·ιοιιε ειιιπἱο.

ΕΒ0 ΒιιιτΙοτιπιιιε «ιο οο!ιιππιβει πιοττιπ·ιιιε ποεμιτιιε εοπἱΡεὶ.

Η ς στα )

.πινω αιἰ υπέπίπτέ πιονουι απποε ΒαΖ‹ἰοΖοιιο /οπνιιππ·ίο

σιω2οάίοπείαπ:ι. οίιωάειιιςιιο /ωωεω ]9·ιιοπείιτιπ τινι

:Μακ

ΗΒΟ, ιπιοπιεο πιππιιιιιπτο

επτά. Α. [στ. 'Μ.

( πι. ιι. )

Ιπι οειΡἱτιιΙο οοιιειιΙοε ειπιεειΙάιιε ππιειΠοπιιιε. ι·οττοοπιιιο ότι

ππιιιιιπο. Ιειπιτπειπιοιιε ΡὶΡοι·. Βιιι!ιοΙππιιιε !ιικἰιιε. οοπιεΗιο οτ

ιιοιιιπιτειτο ππιιιιοι·πε ροι·τιε οοπιειΠειτοπιιππι τιιιιώιιιοι·ιιιιτ

εππιο οοπιττειάιοτιοπιο οοπιειιιιιιιιΙοτ οοιπιιιπιὶε ιπιπιιιο οτ

σιιιπιιιιτιι Ροπτεοπιοπιιι11 Ρπο·ειε -ιοτοττειοι πωεω πιο

τοποποπιιοτιιιτΗΜπτοπιι οοιιιιιιιιέ πιιιιιιο οτ έτπιιιτοέιά

οιιετοἀὶοπιὰιιιπι οτ ετι!ιιπιπιάιιππι ιιι τοιιάο οιιοτπ·ιιππι ω

οοιιιο οιιιπι οιιιπιπτιιπε ειιιε Ροι·τιπιοπιτιιε. οτ οι οιιοιιοι·ιτ

φωτ! ΒιιΙάοιοπιιιε πο! τιοι·οάοε ιι!ιππιιιιππι ιπιτιο οΠοιιειο

ποιο Ϊοοοι·ἱτ οτ ιπι ηοι·ἀἰπιιιτἱοτιο οοιιοιιτιιππι ιΠειππι οίΪοπι-:

ειοπιοπιι που οιιιοπιάιιιιοπιτ οοπιειιΙοε τοπιο οι ιιο!ιιοπ·ιπιτ

ι·οάτιειπιτ Ιιτιι·ειο τ:νΗ:.» οιάοππι.1ιιιτάοιοπιο ιιοΙ πιοποάι οσο

οτ πρωτ οκροιιττοιιιτ άιι-οτιιτιοιιο. ρω· οτάιπιειτιοιιοιιπ

οοιιειι!ιιππι ·οοππιιιπιὶε ιιιιιιιο. οτιοοπιειιιο5 οιιετπιιππι πο

οιι οποιιτ εἰ ιιοΙιιοπιπιτ ·οοππι ιΙοτιο πιππιτιπιπ πιπιπιπε οοπιοιι
. Ρ Ι ο ·

τοο· οοππιιιπιιε ιπιπιιιο τοπιοοπιτιιτ ποάο:1οι·ο Βιιτάοιοπιι Ιπ

Βπειε στ” οτ .Ρποἀἱοτιιιπι όιοΡοπιάιιιππι. οτ Βιιτάοιοπιιιε

τοπιοτιτιιι· ι·οάιιοπο ο:ιοτπ·ιιπιι οοιιιιππιπ ιτιπιιιο πιιιΠο πιιοάο

οοππιριιτειπιε :ποσά «πο τπιιοτΠπιιε οιιεττι οιπἰοτἱτ. τοπιο

ποτο Βιιιτιοπιι πιο οοιιειιτοε τοοοι·πιπιτ πιιιιιι οοππιιιπιο πειιιιιο

@το Βιιπιπάιιι οτιετι·π πο... πινω ιιι ιιιιοτπιιοτπιιο πιπιπισ

ότιτιοτ οτ ω.. Βει!άοιοιιιιε ιών” ενη οοπιιιιπιι ποιπιιιο

π =

Ρι·οετειιιιτ οτ !ιτιι·ειε :αν άο ιιειιπ·ει ι·οπιιιττοι·ο τοοιτ. οτ

ειπιο ρτ·οοιο οιιετι·ιιππι οιιετοιιππο ρι·οππιἰεἱτ Ρτσ τοπια

ιιτἱΙἰτειτο οοπτιιιπιιε πιτ ειιιιπτι Βιιιάειιιοπιιπιτ. Νοκ. ππιοπιεο

ὶιιπιιιειτὶι ιπιόιοτιοπιο ιππιι.

Εφ ΒιιὶΠοΙππιιιο άο οοιιιπιιιιτι ιιοτειι·ιιιε πιω· υποοορτιιππι

ειιΡι·ειοοι·πρτοιπιππι οοιιειι!ιιππι εοι·ιρει.

· (ΟΙ.Χ)

(πιιππ.ιιιι.ππιιε Μοπιτίε/οι·π·α22 ππιιΡοΪιἰο Μινι .σπα Μ

Μοπι2Σεα!τ2 οτ ΡειΖοάί οαππ·2.π 2απιιιοπιπέ οοπιππωιέ

οοιἰἰτ.

1150 , ιιιοπιοο Ξιιπιπο

Ε.: αρο9πιρ!ιο .τίπτΜπο Βε9ίι ?'αω·ίωππίσ ωϋπιτοπιί.

Μ. Α.[ο!.18. ΟοπΙ.Π |ἱιΙ. 317.. η

( πι. πι.) '

.π ι ·· ·'

τ..! . _

ΕΒο ειιιΙποΙπιιιιε ιιιπιποπιιο όο ππιοιιτοτοι·ι·ειτο Ϊτιοὶο

ίιιιοπι οτ ποτιιτειτιοπιοππι οτ άοιιειτιοπιοπιι οοιιιιπιιιιιἱ πειιιιιο

«ιο τοτο τοο τιιιοτι οι ποιπιιιι·οΒιιιιι οι ιπσπτο Ριιττἰε

πιιοὶ Ρτσ οοι·ιιιτιο πιιοπιτἱεειἰτι οτ τιο οτιετπ·ο πιπιὶοιὶἱ ὸἰο

Με τπιιιι ιΠιιό ειοοοΡἰετὶε οτ ιι.ο οππιιιὶΒιιε οοιιττοιιοτειιε

οικω οιάιιοπ·ειιε οοππιππιιιπιο ὶειπιιιο Ροπ ιιΠειππι οοοιιειοπποππι

πιειτιοο. οτ πιοο ρω ιιτιπ·ιε ιπιιιπιΒοιιτιο οτ όποια: ιιπιιι

ο Ποε·ι·οτιωπ ίατικοπιπέαπι οοιι.εαίαππ) ιμιο ΡΙαοοπίσ σα- ά Ίιιτιππι οοπιιππιιιπιο ὶειπιιιο ππιἱοτιι όοάιτ. οτ οι ιιπιτπιιπιππι ιη

τοππιροι·ο οθο ΒιιὶΠοΙππιιιε πιιειποἱιἱο ιιοΙ ππιοι τιοι·οάοε

ειάιιοπειιε οοπιιππιιιππο ἱειπιιιο άι: ρποἀἰοτἱε ποΒιιε πιἰἱεπιιπιιιι

ι·οεπιιπειτιοπιοππι αυτ; Μάριο Ροπ· πιοε ιιιτιο τοοοπιπιιιιε

ροπιπιππι ππιπιπο!ιοε άοοοπιι ...πιο ειι·Βοπιτι ετιΡιιιιιπιτοε οοππι

ιιιιιιιἰ ἰοπιιιο ρποπιιιττιππιιιε. ιιοτπιππι ὶπι οοοὶοεἰει Μπού

Ιειιιτοπιτὶι ἱπι ΡΙοπιο Ρειι·Ιπιππιοπιτο. πιο. ππιοπιεο ιιιπιπι ιπι

ττιοτιοπιο ἀιιοὁοοἰππιτι. τοετοε πιάιιοοοτιιε ττο ιιοπ·ιοΠ.

οριιο. Βιιοοιιτοι. ππιειι·οτιπο ππιειιπιτποάιιε :ιο πιοεοο. εικοστ

άιιε πιιιιιτοπιιιο. ΒιιιΠοτιπιιιε τιιιιιιιε. Ιπιπιτι·ειπιοιιε Ρὶροπ.

ι·οάοειπιιιε ότι πιιιιιιτο. ειπιεοΙππιιιε ‹]ο οειτειι·πι. τισιτιιιιοπιε

οάοιιιε. τιιιεειωιιε εΡἱιιιι!πι Ποιιοπι2οπιιιε Βιιπιτειτόιιε τοπι

πιοιιε €ιιοι·οπιιε. τιοεπι2.ει. ι·οΠιιπιάιιε πιάιιοοιιτιι8. ΒιιἰΠοΙππιιιε

τιιιποπιιιε οτ ορἱιο οοππιοε ττιιιιιπιιο. Ρ.

(ποσό Βιιτιποιοπιιιε Ϊοπιιοι·ἰιιε οτ Ιιοπ·οιτοε οιιιε τι·πιπιεειοτιε Πιερ ΒιιἰΠοΙππιιιο άο οοτιιππιπιιι πιοτοπιι1ε ποΒιιτιιε εοι·ιΙιει.
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!ιιιικειιεεε σ0ιιειι!εε ιζιεειιιιια παει· Ειιι·ίειιιιι ιιιαι·ειιιο

πειιι ει ιιαποΙεπεεε ?ιοιιιιιιεε πω, Ιοιο ρΙιιεἰιο, οοπι

ροιιιιιιι... , έ.

ι :Ύ “ι ι ο

ΗΒΟ, ιπεπεε οοιοιιι·ι

πω. Α. πι. ει. π.

(π. π.)

ιπ οιιΡιιπιο ειιπει:ι ιιιπι·επιιι. εοπεπιεε επεπιππε.

πιε.ιιοππειεπιιιειπιπε. ιπειπε. ιιιπιΪτεπεπε ριΡετ. ιιιππιι

πειππι ιιιιοπ επτιειιε ιπει·ειιιο. πειιιπε ιιιιιιειιι ιπ Με

ειπε-πω ιιιοτιε ει: Ροτι:ε. ει: ιιιιιιειιι ιοπετιι ει Ρεπ- ι

ει.ππεε. ει ιιειιειιι Ριποιιιι πε οιπιοιπιιε ει επιιιιετιιε

ει Ρεπιπτιιε. ει: επε.πποεππιειπε ιπει·ειιιο' πει ειπε

ιιει·επεε ιτιιιπε πιειιιπεπει· ειπππιπ ιπ πειιιοιιπι πεπε

τιι ιπιι·π πιεε πι. ιππο πειιοιεπεεε ποπ Ριπειι:επι. ει

πιιιιοιεπεεε ι:ππο -ροεειπι εε ιππιεπιιιτε ππιε ιππτειιιο

πειπ ιπ ποιι. ει ιπετειιιο ποεειι ειε ιιιι ιποετε τιιιιο

πετπ. ει ιιοπιιπεε πειιιοιεπεεε εοιπιιπι ιπιιι·ειιιοπι παρε

επ ιεειππι ειιπειε ιπιιτιε ειιππειιιι·ιε ιιιιτιιε ει.:ιιινιι ει

πιπιιπιιιιπ ει ειπε ει.ιιινιι ει πιιπιπιππι πεοπε επ

ιεειππι εειποιι ιπιειιιιειιε. ει ιππποπει·πιιι ιιποπ πεπο

ιεπεεε εειππε ειπε εοπιι·επιειιοπε πιιιι·ειιιοπιε ει: πε

ι·εππιπ ειπε ειυ οιππιπιπ Ρετεοπιιι·πιπ πιο ειε ιιιιιιεεπι

ει Ροεειπι ιιιιιιετε εοπεπιειππι. ει ποπ ιεπεεπιπτ ειε

πε πιιιιε ειπε εε.πειι. πιει πε ειε ειπε ειιΡετιπε ποιπι

α τπιπ πιο ειε ιοιππι ιισε ι1ποπ εοιπππε ιιιππε ιιιιιιει

ιπ ιοτιποειι ειπιιιιιε ει ιπ Ρετιιπεποἰιε ειπε εισπι επιπ

ιιιιιιει επ ρτεεεπε ει Ροεειπει. ει ιιιιιιεεπι ιρει ειπριο

εεε επιι επεπ επο οπιιιε ιιιε «ποπ εοιπππε ιιει:ει ιπ

ι·ειιπε ιιιιε ιιπε εππι ιπ ιοτιποεει τιπειε εοιπππε ποπ

ιεπει επ Ρτεεεπε. ιιιιπε πιο ιιιππεπι ιεεει·ππι ιΙποπιιιιπ

Ρι·επιειι ειπριστεε ιπ πποεποεπε ιιππο πειιεπι ιπ ιο- _

πιω πειτε εοιπππι ιιιιτειε πω. ιεΒιιιεε πε Ρεπειι επι

ιπιεεο πει πιιεειε εοιπππιε εειιιεει ιπ ιεππει ειειιι επιΡιο

τιιιιιε ιπει·ιι πειει·ιιιιπιιιππι ει εοπειιιιιιιιε. ει: ιπεπρετ

ιπιπιιετιιπι επιπιιι·ε ει; επειοπιι·ε ειοιιειεπι ιπι·ιποειιιιι

επ ιιοποιεπι ει: πιιιιιοιειπ οοιπππιε ιιιππε. ει ποπ

πειιεπι επιπ ιπιππιτε επ πιιπιππιπ πει πειι·ιπιεπιπιπ

οσιπππιε ιεππε. ιιει·πιπ ιιιππεπει·ππι πποπποπιιιιοπεε

ει ιεππιι ει: ιππεειιιπι·ειε ει: ιοεπιιοπεε εποε πσπιιπι

·ιοι·ιποεε ιεεετιιιι Ρει·ρειιιο ειπι ιιτιπε ει ειιιιιιιεε ιιε

ειποπ ιπ ειιιιΙπο ῖιειπΡοι·ε ποπ Ρσεειπι- πιιππι πεε επ

Γετι·ι ιιιιε ειπιιιιιε ποπειιοπεε πει εσιιοειιι:ιοπεε Με

ιιιειειπετιπι: επιπο ιιιιπεπ οεπεπ ει ρεπειοπε εοπιπ

πιε: ιιιππε. πει. ιπεπεε πεσειπιιτιε ιππισιιοπε επι.

Εεε επιιιειπιπε πε εοιπιπιπο ποιει·ιπε πει· Ρι·εοεπιιιιπ

επρτεεοτιπιοτπιπ εοπεπιπιπ εοτιρει.

Εεε οι›ετιπε επιιιιιιιι επιιεοι·ιΡει.

ς οι.Χπι )

πε.ιιπι εει·ιπιει εππι ειιοεπιο πε ιιπειιιειιε. ιιεο ιπεο ε ίαιιπειιεεε εοιιειιΖεε οιιιιιία πω: πι Ήιι·ιιιοεα ει πει·

ιπππεπετππι. ειπε ιπ:ιτειιιο ει πιιιιοιεπεεε ιιιι·επει·πιιι

ιιπιειιπιπ εοπεπιεε ει εοτππι ιππιιιε εοπιτοπετειιε ιππ

πειι·επι ειπε πιιο ιεποτε ΡετΡειπο οιιεει·πει·ε. ει ιππ

ιιπιε ποιπ ποιππιπιε πιπικιι·πιπ Ρετιιππι ιιιππεπει·ππι

πι επρτε. πει. ιπεπεε οοιοιπ·ιε ιππιοιιοπε επι.

Εεε επιιιειιππε πε εοιιιπιιπι ποιει·ιπε Ρετ Ρτεεεριππι

επΡι·ιιεει·ιριοτπιπ οοπεπιπιπ εσιιιΡει.

( ει” )

Βεστειαιιι ιαιιπειιείαιιι οοιιεαίαιιι, παο πασα: πό ίρειε

ειπε εοοιζειαιε Με πιο ὐοιιἰε οοιιιιιιαπιε ι7ιειαε πι

::ινίιαιε Τοι·ιαοεαε είπε οαυιιωιιπαιπ .πώ σειιεω ει

ιἰειιι ι:οιιοεεειε αβι·ιιιαιιι.

.. :. Η ε. π. . *

ΗΒΟ , πιεπεε ‹ιεεειπιπι·ι

απ. Α. [οι. εε.

(πε)

ιπ ειιΡιιπιο. εοπεπιεε τοποεπιιε. ιιιπίτιιποπε Ριπετ

ιιιππεπετππι πει επιι·ιπππειππι ιιποπ ιδπιιιιειιππε ιπιιιπε

ει εειιιι ει επειιιππε ιπειιιοππε ει ιδπιιιειιππε Ριεειιπιιιιιτπ.

ει ειιπππιιιιε ειιιιπιιιπε. ει ιεπιτειπεπε ιιοεπ ει οριιο

εεπτειπε.8ππε ιιιιπεεπι π) ιειιι πιιιιπιιειε ποπιιπι πειιπε

επ ιιπποε κιινιιιι. εκπιειοε ειπε εοπιι·ιιπιοιιοπε οοπ

επιπιπ εοιπππιε ιιιππε ει Ρορπιι ει οιππιπιπ ρετεοπιι

ιιιιειιιιίε |ιαδιίια εοε·ίειαιι επίπιαιιι .πώ εειιειι απ οιιιιοε

επιπιιιίπονειιι /ι·ιιειιιία ιι·αιίιιιιι.

ιιεο

πω. ει. πι. ω. ο.

ς π. π. )

Νοε εοπεπιεε τοποειππει ιιιπιι·ιιπεπε ΡιΡει· εοππεπι

ιππε ποιιιε ιιπειιιπο ιπειιιοπι οειιιι επιιιειπισ ιιιιιιο εππ

ιι ιειπιο Ριοειπιιιιο. Βιιππιιιιο ειιιιπιπο. ει ιιιπιτεπειιο

ιισειιε ει πεειτιε εοειιε. ιιποπ πιιιιιιππε ιιοιιιε ιιειΙπε

επ επποε ιιιιιιιιι. ιοιπιπ ποε ιιιιοπ ιιειιειππε πι ιπτ

ιποεπ ει Ρει·ιιπεπιιιε ειπε ειεπι ιιιιιιειππε ειιπι ει ποε

ειπεπιπε εκπεπιειιι οι ιιιιε Ριπποι·ιιιπε εποε ιπιεειιε

ποειετ πω. ει οιιιι€ειιοπιιιπε ει πεππιιιοπιιιπε. ει

πιιιππε ιιοιιιε επ πεειτοπι ι·ιειεππι επι: οιιεπ πεειτο

οιππε ιπε ο;Ιποπ ιιιιιιειππε ιπ τειιπε ιιιιε ποε εππι ιπ

ι ιπτιποεπ ει πι ειπε Ρετιιπεπιιιε (μπε ποε ποπ ιεπεει

πιπε επ Ρτεεεπε. ει π ιιε πει εοπιεπιιο πιο ιιιε τε

ι›πε ιιιει·ιι ιπιει· ποε ει ιιιιτιπεπι Ρει·εοπειιπ πιιιιιπιπε

ποιιιε ιιιιετιιε ει ειιππ εοπειιιπιπ ει ποιοει·ιιιε επι πο

ειτπιπ πιερεππιππι. '

ει»
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τοπια; οοιπππι πιππο ΡοάοΒιπιπ :το οιπιπππε .ττσπ11-°α πω.. εΙππτποι· ειππιε Ρι·οεοπτ1Βποπεππο τπτ οπποε :πινππ

πτ11πο ορὶεοοροτπο ἱοππο.-οτ εἰ ππτΙιπππ ἰπ τοτποδτο

οπο οπὶ οπΡιπ. πΙΒοττπε πππτοπἰο ποτπποϊΒο1·οποέ ...οι

«Φορο ροι·οοπο πω· ποο ἰπ πἱἱιῖπο τοωροτοποἀπἔἱππι

πτπά οοττοτδοΗτ πω: πΙἰτΙπεππ Μάο τοτΙπὶ5ἰτἰοποπ1 το·

οοτὶτ. ροππιπ Ιππ·πι·πτπ τοτοοπτοτππ1 οοιπππὶ πιππο

οτὶρπἱππτἱ Ρτοτπἱττο. ποτπιπ πι οπΡἰτπΙο πω.. ιποπεο

ἱππππτὶἰ. ὶπἀὶοτὶοπο ἀποἀοοἰππι. τοετοε ἰπἔο πο πάτο.

εππτο!ιππε Ρἱροι·. ΒπὶΙΙοΙπιπε (το πἱἔτο. πὶοοΙο τσιπ.

.Βπὶὶἱοἱτππε Βποτοὶπε. τποι·Ιπε επειτοοοπε. ο8Ιοιππε ποπ

τπο. οπΡππτπε. ἔπἰΠοΙτππ5 πὶΒοτ. οποττπ.3 ορἰππΙπ.

Επο ΒπἰΙΙοΙιππ5 πο οο!πιπ1πι ποτπτἱπε τοΒοτπο εοτἰΡεἰ.

!

( (Ελ/ΙΙΙ )

Ζ)οπατίο σα.:21·ί Τουι€>·Ζο _βιοττι οοπιτπιιπέ Πυιιισο.

- κ

Ποτ) , τποπεο ἱοπποι·ἰο

δυό. Α. [Μ. θ!. π. πω. Ο. [Μ. 89. υ. ο! 940.

( Η. Κ. )

Οπττππι ἀοποτἰοπἰε ἴποἰπ1πε ποε πἱΒοττπε πο επΙὶπο.

πποοτιππο πο τοπὶΒὶπ. ΒπἰΠοΙπιπε πιοιιοοΒιππάοππε. πο

τπ]πο. τοό.πιτιιε :το τοπἱ8¦π._ Ροποππε τποιοι·Βο. 1·π11οΙ

πω. οΒοι·τπε. υπο. ορὶοο. οτ οβοι·τπε ποτπε οοπεπΗΒπε

οορτιοι·ο. ἔπὶΠοΙκπο Μοτο οτ εοοπο τπἰεεἰε οοιπππἰε

ἰπππο. ποιπὶππτἱπο ποποτππο οοτπππἱ ἰπππο οπετι·πιπ

τοπἱΒΙο απο τοτο Ροὸἱο οἰπεἀοπι οπετι·ὶ. οτ Ϊποἰπτ ο·

Μάο οοιπππο ἱοππο ππἱἀππὶό ποΙποτἰτ εἱπο οιππἰ

ποεττει οτ ποτοπππι ποεττοι·πιπ οοπττπἀἰοτἱοπο. οτ Ρτο

πιιττιπιπ.5 ποε :Ιω επρτο οοπεοττοε ππο οπτπ ποεττἰε

ποτοτπΒπε ρτοᾶἱοτππι οοεττπιπ .οοπιππὶ πιππο ποτοπ

παο. ι1ποά εἰ άοτοπόοτο ποπ Ροτιιοτἱιππο π: άπρΙπιπ

Ρτοτπἱττὶτππε οιποπάπτο. ποτππι ὶπ οπΡἰτπΙο ποπ.. ιποποο

ἰοπππτἱἰ. ὶπἀἱοτἰοπο χιπ. τοετοο ποεοπΙπο- ιὅἰεπΠὶ. οπ

τοοεπε ἔποτοἰπε. οοπο εειι~ποπο. ι·ιπποΙππο οὶπο ίἱΙὶπε.

τοίππωπε οοπο. οπτἱοπε ππτἰο.

ΕΒο ιὅπὶἱΙοΙιππε ετο οοΙππ1Βο ποτπτὶπε τοποτπο εοτἱΡεἱ.

-(ο1.1Χ)

ο Βοοι·οτιτιπ έαπαοτι.πιτπι ου:ι.πι!ωπ, οπο ΡΙιιοοπέ.ε· αι- σ!

.τυποι :Μ υ28έτι22 κονοτιι απποε ΒαΜοοοπο /0Μευ·ίο

οιι.πα|ίο:ιιίωπο, οίιιΜουτφιο _/)·ιιοτίύιι.9 /ὶ·ιιοπιἰιιτπ Σπα

σίίτια·.

πω, πποπεο ἰππποτἰο

τω. Α. χω. π.

( π. π. )

Η οοι›ἰτιιἱο οοπεπτοε πι1εοωπε τποΠοππε. ι·οποπππο ετο

Ιππιπ·ο. Ιτιππ·οποπε ΡἰΡοτ·. ΒπἱΠοΙιππε !πκἱιιε. οοπεὶΙἱο οτ

ποΙππτοτο ιππὶοι·ἱε Ρπττἰε οοπεὶἱὶπτοτπιπ ¦πιιππιιοι·ππτ

οἱπο οοπτι·πἀἰοτἰοπο οοπεπτπιπιοτ οοιπππἰο πιππο οτ

οπιπἰπιτπ Ροϊποποτπιπ Ρτο π: 1πτωποε εοπεοπτ ω

τ1οποποπτ οτ ιπτἰΪἰτατοιπ οοιπππὶε ὶπππο1"·οτ έττ·πτο οπ

οπετοἀὶοπἀππι οτ επιπππππιπ ἰπ τοππο οποττππι οπο.

οοπὶε οπιπ οκππὶππο επὶε Ροι·τἰποπτὶἰ.9. οτ οἱ οποποτἱτ

:μισά Βοτάοιοππε πο! Ιιοτοποε απορω ἰπτΙο οίΪοπεὶο

ποιπ Ϊοοοι·ἱτ οτ ἱπ οιπὶππτἱοπο οοποπτπτπ ἱΠοιπ οτΪοπ-·

εἱοποπτ ποπ οπποπἀπποτἱτ οοποπτοο τππο εἰ ποἱποτἰπτ

ι·οποοπτ Ιὶπτπε ονιι.·.οωοπτωποιοπο ποΙ ποτοτπ επο

οτ οποά οκΡοπἀοτἱτ π οἀἰίἱοἱἱε. πω· οτιπππτὶοποιπ·

οοποπτπιπ οοιπππἱε πιππο. οτ.τοοπειποε οπετι·ππι το

οποοτ·οπτ εἰ πο!ποι·ίπτ οοππποτἱο :πωπω πππὶε οοποπ

Με οοππππὶε ὶπππο τοποοπτπτ κάποιο Βπτάοιοπἱ τ

Βι·πε στο οτ ρι·οιποτππι επεποπιπππι. οτ ποτάοιοππε

τοποοτπτ τοάποτο οειετι·πιπ οοιπππἰ πιππο ππΠο ιποπο

οοτπρπτειπε Ηπα] πο ττποτἱΒπο οοετι·ἱ οκὶοτἱτ. οοπο

ποιο τοπόοιπ ἰετὶ οοπεπτοε τοοοτππτ ι:Ιππι οοπιππο ὶπππο

Ρτο Βποτάπι οπεττἰ ΙἰΒι·πε :Μπι ἰπ πποτΙποππο οιππο

.ποπ οτ τΙππι Βο!ποοοι1πε ΙἰΒι·πε ονπ οοιπππἰ ὶπππο

Ρτοετοπἱτ οτ ΠΙππε :αν πο πεπτο τοτπὶττοι·ο οπο. οτ

εὶπο Ρτοοἱο οπεττππι οιιοτοππ·ο ρι·οιπἱεἱτ πιο τοπτει

πτἰΙὶτπτο οοπιππἱε πτ οποιοι Ιππποποτππτ. πω. τποπεο

ὶππππτἰὶ ἰπἀὶοτἱοπο πι".

ΕΒο έὅπὶΠοἱπιπο πο οοτπιπτπι ι1οτπτὶιιε Ροι· πτοοοπτπππ

οπΡι·πεοτἱρτοι·ιιτπ οοπεπτπτπ εοτἱρεὶ.

· (ΟΙ..Χ)
!

Ι

θππι.ιεωποε Μοπτέ.Μετ·:·ατέ πιαπ·τιίο ίια·α .πιο έτι

Μοπτί.εαΙτέ οτ ΡαΖο‹ἰἱ οοππ.: 2απιιοποέ ε·οπιπιιυιέ

οοιίέτ. '

Ποτ), π1οπεο ἱππἱο

Ε.: προθΜρ|ιο :ἰποτοπο |ίοοίέ ?'οπήσιοπσί.σ ΜτπιΜτέί.

ω. Α. [ο!. 18. θα!. Ο β!. ΒΙΊ';Γ .

(πο.) 1 "“1
ί σ” .Η δει Ι υ

Εεο .οπἰΙὶοἱτππε πιπτοτιἰο πο π1οπτοτοττοτο ἴποὶο

πποπι οτ τοτιιτοτὶοποπι οτ ἀοποτὶοποπι οοπππππἰ πιππο

πο τοτο πω: πποπ οἱ τοτΙππ·οποιπ οι οοπο Ροττἱο

κποἱ πιο εοτπὶτἱο .πιοπτὶεπΙτἰ οτ πο οπεττο ρπτο‹ὶὶ πο:

ὶΠο οπο ἱΠπιἰ ποοοΡὶετἱε οτ πο οιππὶΒπε οοπττοποτεὶἱο

οποιο πάποτοπο οοπππππο ὶοππο Ροκ· πΠεππ οοοπεὶοποπι

Ιπιποο. οτ πω: πιο ΙἰΒτἰο ιΙπἰπΒοπτἱε οτ ποιπο ππο

αποφ οοτπιπππο ὶπππο πιἱοτιὶ ἀοἀἰτ. οτ εἰ ππτΙππτπ πι

τοιπΡοτο οπο ΒπἱΙΙοΙπππε πποτοπἰο ποτ πποὶ ποτοάοε

πάποτοπο οοπππππο ὶπππο πο ρτοἀἱοτἰε :οοπο ειΠτΙππιπ

τοππὶεἱτἱοποιπ πω: πΙἰτΙπἱε που ποε ὶπιἰο ΐοοοτὶιππε

ροποπι ππειτοτπιο ποοοιπ ΜΒΜ οτεοπτἱ οτἰρπτππτοε οοπο

ιπππἰ πιππο ρτοπιὶττἰτππε. ποτπιπ ἰπ οοοΙοεὶπ οπποτὶ

Ιππι·οπτὶἱ πι ΡΙοπο Ροι·Ιππιοπτο. πω. ιποπεο ἱππἱὶ ἰπ

τἱἰοτὶοπο ἀποόοοἰπιει. τοετοε πάποοοτπε :το ποτποπ.

οοπο. Βποοπτο]. ιποι·οὶιἰο ιποὶπΓτοἀπε πο Βοοοο. εποπτ

άπε τποΠοππ8. ΒπὶΗοΙιππε ἱπκἱπ5. τοππ·πποπο ΡὶΡοι·.

ι·οάοοππε πο πωπω. ππεοἱπιπε πο οπτοι·ο. Βοἰπιποπο

οἀοπἰε. οπεπωπε ερὶππἰπ τι·οποποοππε 8ππτοιππε ποπ

τὶοπε θποτοἰιιε. Βοεοιπ. ι·οΠππάιτε πάιιοοπτιιε. ΒπὶΠοΙιππε

ππι·οππε οτ ορἱιο οοιποε Ιππππἱο. '

φωτ ΜΜοιοπιιε Ϊοτποτἱπε οτ·ποτοποο οἰπε τιππεποτἰο Επο ΒπἰἱΙοΙπιιιο πο οοτιιπππι “οπο” ι·οποτπε εοιπὶΡοἰ.



πιο εΑποντι π”. ιδο

( ΠΕΠ )

Ιππιιεπεεε εοιιεπΖεε ππ·.ιέπιπ Μια· Εππ·έσωπι ιπαιτ·|ιιο

πεπι ειπαόοΙεπεεε |ιοπιιιιε.ε πιω, άπο ρΙαοἰω, επιπ

ροτιιιιιι. ` .. .

_ ο

··τ -' ο

“ΗΒΟ ι πιεπεε οοτοΒι·ι

πω. Α. χω. π. ν.

( π. π.)

Ιπ οεΡἰτπἱο επιιετι Ιεπι·επτπ. εοπεπἱεε επειπππε.

πιιιΠοππε. ιδπιπετιππε Ιπειπε. Ιππίτπποπε ριΡει·. Μπάσ

πει·ππτ ιΙποπ επιιοπε πιιιι·ετιιο. πετιιπο Ιιεπιεειτ ὶιι ποπ

ἱπττοιτιππ τιτοι·ιε ετ Ροι·τε. ετ Ιππιειιτ τοπεπι ετ Ρεπ- 6

ειοπεε. ετ Μπεστ ρ!ποιτει πε οιπὶοἰπὶἰε ετ πππΙτετὶἱε

ετ Ρει·ιπιπε. ετ (Ιπππποεππιππε ιπει·οτιιο πε! εἰπε

πετεπεε ττιτιπε πιοπιπε πει· ειπππιπ ὶπ πιιτιοΙππ πεπε

»τι Με πὶεε κι: τππε πιπιοΙεπεεε ποπ Ρἱιιεὶτεπτ. ετ

πιιΒοτειιεεε τππο ·ροεειπτ εε Ιππιεπτειι·ε ειπτε ιπειτοτιιο

πειπ πι ποπ. ετ ιπιιι·οτιιο Ροεειτ εἰε ιτε πιοει·ε αιτιο

πεπι. ετ ιιοπιιπεε πο.Βοτεπεεε εοΙπππτ πιιιτοτιιοπι πεππε

ω ίεετπιπ ειιποτε ιιιετἱε εεπιπετιιι·ιε Ιππειε οωτιενιι ετ

πιπιιππιτπ ετ επιπε οι.εικνιι ετ πἱπιἰπἰππι παμε επ

ΐεετππι ειιποτι ιπἰοΙιιιεΙἰε. ετ |ειπποπει·ππτ πιιοπ πεπο

|επεεε επιππε ειπε οοπττεπἰοτὶοπε πιει·οτιιοπιε ετ πε

ι·επππι ειπε ετ. οπιπιππι Ρετεοπιιι·πιπ Ρτο επ τιιιτιειιπτ

ετ Ροεειπτ τιεπιετε οοπεπτειτπιπ. ετ ποπ τεπεεπτπι· εἰε

πε ππΠε απο εειπεει. πιει πε εἱε ιιπε επΡει·ὶπε ποιπὶ

ιι Μπι πιο ειε τοτιππ πω: πποπ εοιπππε πιππε τιιιβετ

ἱπ τοι·τποεει εὶπἰτειτε ετ πι Ρει·τἰπεπεἰὶε ειπε ειοπτ επιπ

τιιιΙιετ απ Ρι·εεεπε ετ ροεειπετ. ετ ΒιιΙ;ιεοπτ πιει επιμο

ι·εε επτι οιιεπ επο οπιπε ιπε πποπ οοπιππε τιιιιιετ ἱπ

ι·ετιπε ιΠιε πω: επιιτ ιπ τοι·τποεπ ιΙππε οοπιππε ποπ

τεπετ επ ρι·εεεπε. πεπε πει·ο Ι:ιππειιι τεοει·ππτ πποππιπι

Ρι·επὶοτὶ ειπρτοι·εε ἰπ πποπποππε ειππο πετιεπτ ὶπ πι- _

πιιε πειτε οοπιππἰ !πιι·ειε απο. τεΒιιτεε πε Ρεπεει ειπτ

πιὶεεο πετ ιπιεειε οοπιππἱε εεπιεετ πι πιππε εἱεπτ επιμο

ι·πιπε ίπει·ιτ πετει·πιιπιιτππι ιι οοπεπιπιπε. ετ ιπεπΡετ

ιπιππει·ιιπτ εει|πετε ετ επετοπιι·ε οἰιιὶτπτεπι τπι·τποεεπι

επ τιοτιοι·επι ετ πτπιτπτεπι οοπιιιιπε ππιπε. ετ ποπ

πετιεπτ επιπ πιιππιτε επ πεπιπππι πει πετι·ὶιπειιτπιπ

οοπιππιε πιππε. ιτει·πιπ Ιοππειπει·ππτ πποπ ποπιιτιοπεε

ετ Ϊεπππ ετ ἱπιιεετὶτπιπε ετ Ιοοιιτἰοπεε (μπε ποιπιπι
 

·τοι·τιιοεε τεοει·ιπτ ρει·Ρετπο εὶπτ τιι·πιε ετ ετεπιπεε ιτε

τιποπ ιπ επιππο τειιιΡοι·ε ποπ ροεειπτ ππππι πει: :ιπ

τειπ·ι ιΠἰε τιππιπε ποποτιοπεε πει οοΙΙοοιιτιοπεε Με

ί-εοτετιιετἰπτ ειππο τιιπιεπ οεπεπ ετ ρεπεἰοπε εοπιπ>

πἰε πιππε. πω. πιεπεε πεοειπτιι·ιε ὶππἱοτὶοπε πω.

Εφ 8πι!!εΙπιπε πε οοΙππιτιπ ποτει·ιπε που οι·εοειιτπιπ

επρτεεετἱΡτοτπιπ οοπεπἱππι εοι·ιρει. =

ΕΒο οτιεττπε εριιιπτε επιιεοτιπει.

ς οι.Χιιι )

πετὶπι εει·πιτει εππτ ειιοεΡτο πε ίὶπεΙἱτετε. Με ἰπεο σ: Ιαιιιιειιεεε ι:οιιεαΖεε οπιιιία .πια πι Ήιι·2ποεα οι πιει·

πιππιιπετππτ. (μια ιπιιτοΙιἰο ετ πειτιοΙεπεεε ιπτιιπει·ππτ

@αιμα εοπεπτεε εκ εοι·πιπ ιππττιε οοπττοπει·ειιε τοπ

ππι·επτ ειπε πΠο τεποι·ε ΡετΡετπο οιιεει·ιιιιι·ε. ετ ιππι

1ιπιε ποτε ποΙππτιιτε επιπιιι·πιιι Ριιι·τιπιπ πιππεπειιππτ

πτ επΡι·π. πει. πιεπεε οοτοτιι·ιε ιππιοτιοπε επι.

ΕΒο επιΠετπιπε πε οο!πιππο ποτιιτιπε πει· ρι·εοεπτππι

επΡτεεοιπρτοτπιπ οοπεπιππι εοιπΡει.

( οι.Χιι )

Πεοι·ειαπι ἰαιιιιειιεπιπι οοιιειι!ιωι, παο μπω απ ἱρεἰε

παπι .ι·οοίετατε πάτα μπι &οιιίε οοιιιπιιιιιἰε ι7ιειαε πι

::ινέωτε Τοπιιοεαε πω· απ/ι·αειιείαπι .πώ παπα εἰ

πειιι αιτιοεεείε α#ἱι·πι‹ιπ2.

1160, πιεπεε πεοειιι!ιι·ι

τω. Α. [Μ. Ή).

( Η. Π. )

Ιπ οεΡὶτπΙο. εοπεπιεε τοποιιππε. Ιππΐι·ιιιιοπε ΡἱΡει·

ιεππιιπετππτ πο! πίπι·πιππετππτ πποπ επιΠιετπιπε Ιπιππε

ετ σπιτια ετ επειιιππε πιιιΗοππε ετ €πιτΙετιππε Ριεπιππιππι.

ετ Βοπππιτπε οιτεπιππε. ετ πιπΐι·οποπε οσοο ετ ομοσ

εοπτειιππιόππε τιεπιειιπτ επι ιετ:ι πετιπιτπτε ποπιἱπὶ πειιπε

επ οπποε κκνιιιι. ειφΙετοε ειπε οοπττιιπἰετἱοπε σοπ

επιππι εοιπππιε πιππε ετ ρορπΠ ετ οιππιιππ ρει·εοπε

τίιιετιιέίε παπάκι εοσίεταιέ επίιίαιιι Με σειιεω αεί ιιιιιιοε

ιιιέύπιέπονεπι /)·ιιεπεία £ι·αιἰιιιιτ.

ΜΒ!!

τω. Α. πι. πι. ο.

( π. π. )

Νοε οοπεπτεε τοποειππει πιπΈτιιποπε Ριρει· οοππεπἱ

πιπε ποτιιε επειι!πο πιεπΙοπἱ εεΒιι 8πιτΙετπιο ἱπκἰο Βππ

Ιεἱπιο Ριοοιπιπο. .Βιιππππο οὶτππὶπο. ετ πιππ·ιιποτιο

Βοετιε ετ πεεττἰε εοοπε. "ποπ πειτιπππε ποΒὶε παρε

επ επποε κκύιιιι. τοτππι ποε πποπ τιεπιεπιπε ιπ τπτ

τποεει ετ Ρεττιπεπτιιε ειπε εἰεπτ πεπιειππε ετιπι ετ ποε

εἰπεπιπε ειρεπὶοπι επι ἱΠὶε Ι›ὶ€ποι·ἰΒπε πποε πιιεεπε

ποετει· ίεειτ. ετ οἱιὶἰἔπιτὶοππιπε ετ πεππιτιοπιι:ιπε. ετ

πεπιπε ποΙπε ω πεεττππι ι·ιειοππι επτι οιιεπ πεεττο

οπιπε Με @ποπ τιιιιιειππε πι ι·ετιπε ὶΠἱε ειπε ειιπτ ἱπ

' τπι·τποεπ ετ ἱπ εὶπε Ρεττὶπεπτὶἱε (μπε ποε ποπ τεπεε

ιππε επ Ρτεεεπε. ετ εἰ Πε πετ οοπτεπτἱο Ρτο Με τε

Βιιε Ϊπετὶτ ἰπτει· ποε ει: ιπἱππεπι Ρετεοπιιπι πεπιἰπιπε

ποΒιε Πττει·ιιε ετ εΙἰππ οοπεπιππι εἰ ποΙιιετἱτἱε επ πο

ετι·ππι πιερεππιππι. '

90



τδι οι£ΗΔΒ31Μ$ - στο
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Δ ηη:: τ·'-ο το.. - · Ϊ. ·:

Νουιίται τττω·ωιιι. στο του2οωτο, εμέ, ·ραοτα ·-.οαυτοα+

αιμοπ.ΜτωοοπωΙτύω οιέτετρ:τα&οω, εΣ&ί τω [ΡΜπτ

τοσο. τ·ροοοσω Μ, Τοι·ωοε‹ι οέυίτατο, σοτναα·ο;ροούτο

τοπ.·ιαιτροο:ια αιάίοο8ατ τ. τ · ν... :.τ..-·ι. ..-ιτ-.Ι· τη » «, τω ο

-.. -·τ .τ.· . 7 .. :··-'τι ·· · ·. '.τὶ .› -›ἐ ιιτ: ὶῷ .›'-·›ι‹τ

.οκ ο ο.ο ·ἔ ·ο_ _" -~ . οω·τω·υ·τωτ ι Η

·Η› τι: ι«›1·ἱ:Λ..τ . ι .ΠΛΗ . -. 'Η · οοτ-τ

' 5·Ετικ "Ο .κτιτω:.>ητττΤ') "έ ο (Η.- Ύ ,`..· 'ο' ΙΙ σ: (τ ·

. η .. . Μοτο.. ·· '+: ν··-οκ

τοτ:τ:ττττ.τ.· _ _

η(Η.·Ιτ.ϋ ..το ··τ ο; Με

μ”›ο·”οΏ !ν. · . Υ ττοττ

Μτ.τ Λ. ..τυοτ - ω..

τ' ? 'η

ο οιοοπ _)

Ποττοο .εααοατοοπτ2. οι ωοτοτπω1ροποπο2, σιτε τι:τωοο

Μοτο ·.σοπποκοπτε _ Ιτιιιοαο-;- οουτσιέει τ 22α·ατριο

οοπικιαπί.9 οι Τοτ·τττοεα ο£ ρω·ττποπτίίε .πώ οσωπ αεί

υί82:ι2Επροτοπι τοπιο: #·ιιοτιάα, Δ/ὶιοα·ιτιιτ τοιαῦτα.

.μι-Ντ ., τ.

Ποτ)

τω: ο. .ο =

(Μέ τ!). ο.

. (κο.)

ω; ωτω '-·›=·--ο-··= - πωπω ι.ττ”__ι:·α <

το Αοεο!ιτοοτιιε οι·οιοὶοὶτ. ροοοιο -Βοιοι·οοιτ ο. οοεοΙάοε -.οοτ ττοοβτοά.τ10.οωττ118«ΠοτοτΙ' πωπω; κινοτι οστο

οΣοΠοοιιο. υ.;Ιἱοτοι·οτο οοτ›ο ὶἱοτοτιιπι ο. οι·οοΙοοε στο 'Ματσε οΒοΗ:5οοο :Βάο.··οοο Έι·οοάο οτ πιοτο ἰο€οοἰο

τι·οοο οτ οβοττοε άο ἱοειιΙο οπο Βοοἀοπο.·οἰτοἀὶοο ουσ ·& εοτυοΒο οτ Βοοι·οο!οο οιτοττ·οοοοΒο· οο!··οοΒοοιο·ρτο

1τττ-ο ο, Βιιτοο!ιοοε ΡὶοοιοἰΙἰοιο οπο ΗΜ; ο. οτ οΒοττοε

Εμβιιε οἰο8τ.ἱοι7οοἰτ ίὶιἰοΙἰτοτοοι. -.οΡο.ο οοοττοο8οιιο· το

οτοτοπο σο.. ΒοΗτοΙΠττ15 τὁιιοτοὶοε ατο ροοτο--ΕΜ·οι·οοι

ιουτν,. ιοοι·ι·οΒ.ιο ΙὶΒοοιοοι το” Ιοο.ΐιτοοοιιε τω. οτ

ξι·οτοι· οἱιιε ΒοΠΙὶοΙιοιιε Μαι Μποι·ιοο υ..ο. ΒοοΗ:ιιο-οτ

Μου Ρι·ο ίὶΙὶἱε ΙἱΒι·οι·οιο ο. οτ οΒτοοοοοἰωιιἰογὶιοΠοἰοοο.

'ΗΒ7

( οποσ ).

Ροι·πια!α Ζιυ·ωποπτέ ρπιο.σω2 πό Μο, στο α ίιυιιιοπ

εΖὐιι.ε οοιι.οιΙΖύτω, Τοα·2ιτοεαο οίνίτατίο οιιοτοιἰἰα α'

ι·ο8ήπιοπι ω·α|ίω [τετοια.

'.ι4‹ . -Ε ττδ | 'τ 4.; Γ'.

-ι 'τ Το ι-δ

τω!)

στο!. Α. [Μ. |θ. ν.

( Π. Π. )

Μ) τω:: ἀὶο οι οοτοει ιιετΙοο Μ οοοοε κ”. 5οΙοοΒο

οτ €οτιι·άειοο οποιοι τοι·τοοεο οτ οἱιιἱτοτοιο οτ Ροι·τἱ

οοοοἰοε οτ τιοιοἰοοε ¦ιοΒἰτοοτοε ὶο απο οοτ @το ττο

οοτοτο ΙιοΒἰτοΒιιοτ εοουοάιοο οοοοοοτιοο φωτο ἱΡεὶ

Ϊοοοι·οοτ. οτ οοο οι·ο οι οοοεἰὶἰο :οποιο οι Γοοτο φωτ

οοκοιιοο οποιο Ροι·ττοτ οἱὶττιιἱά (το ειιάτι οοτ άο οἰυὶ

τοτο οοτ ττο Ι›οι·τἱοοοτἰὶε. οτ εἰ εοἱοτο οΕτΙοοτο- Ϊοοἰοο

τοιο τι·οιιάοοι ιιοτο.Βο το τΙοτιοτοπο ροτοι·ο οτ οοοεοΠ

τοτε οποιο ττιιοτοοἱτο Ροτοι·ο ο1οιιάτιοο. ἰοοοροι· εὶοΒοΙὶε

οοοἰε οετΙοο οι] οοοοε κ”. ιιετΙοο οτ1τοετιιιο 5οοοτο

τοοτἱο οοοἀοΙοι·ἰο ιοοι·οοοτἱι1οε ιοοιοοοεοτιοοΙοοτοοο8

οοτ ιοοτοοτιἱοοε _τοἰΠο οο‹τοο οοοεο!ἰτ›οε οποιο οοτ

ἰΠὶε οοτ το (τοσο οοτ οιιοπο ἱι›εἰ. οά οσε εοεοἰΡὶοοἀοε

οπΙοιοιιοτἰοτ σ.τοΒο. οοιορΙοτἰε οοοὶε ταν ο οι·οιοτοο

τοετο εοοοτο ποοτἰο Μοτο: :το οοιοριοτοοοτιιοι τοτιοὶοὶ

ι·οάττοιο ειιάειτο οτ οἱιιἰτοτοιο απο "Πε Ροι·τἰοοοτὶἱε (μι:

εοτ› οοετι·ο ροτοετοτο ΐοοτἱοτ οοοεοΗΒιιε οοιοοοὶε οποιο

οοτ ὶΗὶε οοτ ΠΠ τΙιιοε οοτ φοτο τπτ οοπο οορὶοιιἀοιο

οτἀἰιιειιιοτὶοτ. οτ εἰ οοοεοτοτυε οοο οΠὶιοτἰτ οι·οτιἰ

ορἱεοορο ὶοοιιο τοἀἀὶἀοι·ο. Ρτοτοι·οο εἰοιιοοι τιοοοοοιο

το] τοοοοετοιο τοι·τοοεοπ1 8οοἰοιιοτο τιοο ειιοτοτοοοτιιοι

Ϊοοοι·ἱτ. οτ ετοΒο οι τοι·τιιοεοιο οι οτττἰοοιοοοτο οσο

·οοιοοοἱ οποιο ξιο·τοττοοεο οτ Ροιϋι1οοτἱἰοειἀτοοοοωιο

οτ= οτοττοτοιο· οοτοοοἱε Με. οτ οσο ιοὶοοοου ;οεοο

οο=··οοτοοοιΙο οοτ άοτήιοοοτοιοτ οοκοοοίο ἱοοιιο·ωτοο

εοἱοοτο. οτ το οιιοτΙιιοιΙοο οποιο οοιιιοιο ποτοοτοοτύο

τοοΒοιο οι ·οοτἰιοτοτ.ο. ·ἀσοιὶιιἰ ·οοοεοὶὶοοο · οοοιιιοἱε - ἱοιἱοο

πιο! οοι·ιοο ιοὶεεο- οοτ -τοἰεοἰε ·εἱοοτ ιοὶοτιἰ· οι Μιτου

ιἰοτοποὶιιοοοτἰοτ μπανιο ττιιο τοἰοΜ |οοοτἰΒοὶ·ἰτ=ἀο Η

Βι·ἰε ουσ τοΘεωοοε τἱο ροετι.· οστορΙοτὶε οοοὶεστινι1ιι.

τ·οττάοτο τοπιο ἰιι·οτ·ἀὶοοτἱοοο οοοεο!ιοο οοιοὶιιιἰο ἰοοοο

@το τιιοο ί-ιιοοἰοτ. τιοο οποιοι οἀἰτοριοοο οἱεἱ ἱἱοοοτἰει

ποοἰοτὶε> 'παύει οοοεοτιοο οοτομοὶε ὶοοοο (Ρο ειιιοτ οοτ

Πιο Γοοτὶοτ.

›( οι.)τν1ι τ . . -

Βο.τοοει.ε Μτι|το:οιετ πα!οπτίαο τ·ο.αττ, μια απο ία

τιιιοποἰὸιω οπο: @Μουτ ‹ἰιιο.9 /τικώ2·ο.ε· οι ί/α!επτέα
οΕυ22ατο οτ δΒου·ία_ αἰἰαςιω ρι·ένΣόφέα οι ι·οέτιο .πιο

οοποοάίτ. οι ι

] η.

! κα· πιο

'Ηδθ

στο!. Α. [ο!. 90.

( Η. Π. )

'δ . 'τη . ..”ο"

το ιιοιοἰοο ἀοιοἰι1ἱ οποοο. οτιττοιο εοοοτἱτοτἰε οτ

οπο οτ·οποοι·το φωτο οι·τοοτ οτ οτοδοτ τοκ Βοοτπτοιο

τοοτιοιοοτο Μοτο εοἱττο άοοε.Πτοιο οοετοάτοτ ἱοτοι· 88

οτ τιοποἰοοε ἱοοιιο. οοοεοΙοε οποιο τοοἰοτοε οτ οοοοτοε

οΠοε εοΡἱοοτο8 οτ οοΒοτἱοτοτοε. απο τοδοτο ὶΠοτοτο.

ΒοὶἱΙἱοΙτοο Ιιιεὶο Πιο οοτ ποἰεειιε :το οἰε οἀοοοὶτ οοΙοε

απο οοττο οτ απο εἰΒἰΠο. τροπο οοΒιιὶτιιε οτ οοτιιε

οποιοι οι ιοοἰοι·ἰΒοε Μοτο οοεο οι·οἀἰιοοε οὶιιἰτοτἱε

ἱοοιιο. ιιοοἰτ τΙιοετοιο οι τοοο οοιωωτοτ οτ ειΒΙἰΒοοἀὶ

τοι·οιἰοοιο ιιετΙοο ιιττ οοοοε ττοοοκο οι οοιιιο οοοτὶ

οοοτἱοοε. ὶοοἰρὶοοε εοι·ὶρτοοι ἱετὶιιε οοοιιοοτἱοο·ἰε οοτ

:οπο οττΙιιο ρου τοι·ι·οιιο το οοοοτιε οοτιιτο τοτήε οετΙοο

οι οιιττοιοο ὶΠοι·ιοο Ροτοετοτο. εοοοι· οο τΙοοά βουβ

ττοτο οτ οοοοτἱ οἰοε τιοτοἱοοε Ιοιοοπι τι·ἰΒιιοιιτ οοοοτἰε

τιοπιἰοὶοοε ἰοοιιο οι τΙιιιιοτιιοι οοτ Ροτοοτειο ιιτοοιοο

τΙοο Πτοε ἰτοιοοὶοοτ ἰο ιοειτἰ οοτ ἰο τοι·το. οτ ιιτ αιο

ειιτοτιτο οοιοιιι1ἰε ἰοοοο. οτὶ τιοιοἱοοε ίιιοιιο τΞιοἰοοτ ροοοτο οτ τού ειιο οοτιιιο

 



τω ειιτονι;ι >ιιιι. ι5ι

ιποιιοιιτ ἶροτοετοτοί οπποτιε -ιιοπιιιιιππε ι·οδιε ιπ ιιιοι·ι π οτ Βποι·τ!οπο ποπιιιιοε ιοιιποπειε τ!ιετι·ιοτι οττ·οε οοι~πιπ

οτιιι τοι·ιπ ο !οποιο οτ ρι·ορο οπ οι·ιοπτο πο! οπ οο- πσποτιάσ πι τστο πιοο τοτι°τι οτιιποο ρσεεο. οτ ·ιπο

οιτιοιιτοιετοπιηιοοοιπ -ίπιποπτ οττ οοπετιτπππτ ειιιο ιπ;Φοκοι·οιτιπιιε ιοιιπο Ροι·εσιιοιπιοο οπιπποοοπι πιι!ι>

τιιοπιιο οτ π!!ο~·πιο!οιπποιιιο.: το!ι ιιοπιιήιιο πισι!ο ειπα! τιππε επιο εο!‹!ιε ο Ροι·το ποττι·πιπο πεεήποοι!ήισι·Εππσ

ε!οτ ι·οκοποοπτ!ο!ο-ι ιπ·ιετο ·-επΡι·οι!ἰοτσ°· τοιιιΡοι·ο πιοιιοο!ιι οτ! οσι·πιπ ι!ιεροπτ!ιιιιιι οτ οτοοπτ!οτιοποιτι. οι

ιποι·οποτιποε τ!οοοιπιπι!!ιοτ οτ ι·οκωποοπτ!ο!ο-τι!!σττππ τι τ!πκοι·σ π!τι·ο τ!οοοπι πιι!ιτοε ιπ οοποοι·ι!ιο οσπεπ!πιπ

οπιοι·ο οτ ποποιο οοπετιτπιτ οι πτ οτι τ!οοοιιιιιιι!ιο οοπιππιε ιοπτιο ιιοπιιπτ οιε ειοπτιτ!οτ!οι·πιτ πεποι

πιοι·οποτιπι πι τ!ποε οιιιισε ρι·ιπιο άοιιοτιοπο οι! πιο !ιτιππε. πο ρι·οι!ιοτο ιιοπιτοοιι!οΤ ποπ τοποποι· ιετσ εο

εοπτι οτ ο!ιπτ! τα! ιιπΡι!οτπιπ οππππι. οτ ιΙπιπππο πιι- οιιοιποπτο πιει ιιι'πιοο πο!ιιπτοτο1 ·ποιοσιτπήιοΒιιο ιιοι·ο

!ιο ιποι·οποτιιισε (Νοε πισάο τ!οποπιπε οι! Βπ!!ιο!πιππι τοποποι· οτ τ!ο ι!τιπι!ιε οοπει!ιιε οτιιιειι!!!ιπεΙ οοιπποιε

!πειππι οππι οπο ιετοιπ ροοοπι ιιι·πιοπιπε. πο ιετιε ιοπιιο ππι επιιτ- πο! τΙπι πιοι·ιιιτ-ποπο οπο. οτ @πιο

ππιπτήπο πιι!ιο οοοοριτ πιοτιο άπο πιι!ιο ιιιτοι· οπτππι ε!οπτιιε οοι·πιπ τοποποι· ειοπτ ιπιοπι ι!οτουτπιποποτιπτ.

οτ Ροιιποε τ!ο εοτο πποε πιστιο τ!οίοι·τ εοοπιιι. οτ τ!ι- οτ ιπ Ροι·!ιιιποπτιε οοι·ππι πιο οπιιι ιτιππο τποι·ο.

πιιττιτ πιο πιιεεππι επππι πω· τι·οε πιι!ιο πιοι·οποτιπσε ` '
τΙπι τοπιοποπτ ‹!ο !ιοποιο τω” οππι ιιτ τ!οτοι·οιιτ 5- τ - ι ' ο 'πετιπο ο‹! πιοπεοε ι!ποε. οτ ιπιι·ο εππι·οι!ιοτοιπ ροοοπι ύ ·· ( ΟΙΔΧΙΧ )

οπποτοε ποπιιποε ιοππο @οι εππτ ιπ ο!πιοι·ιο πο! πι

τοι·τποεο ππ!!ο πιοσ:!ο οιΤοπτ!οπτ ποπιιπιππε τ!ο ι!ιετι·ιοτιι Βοοποπιπι ιαπωοπεΣαπτ οοιιεαΙτιπι, (πιο Ήϊποοιιπ σα?

ι·οΒιε ιπ Ροι·εοπιε πο! πι τοππε ιιι πιοι·ι ποο πι τοι·ι·ο. .ιιτπαιιτ μοι· πιζοίιιάπουοπι ππποε -ΒιιΖάοιοπο βινιαιτίο

πο! ππιοππιππο ι!!σε ιπποπιοπτ. οτ οοιιποπιτ οι τοκ σιωτοιίίωάιιιπ τι·πόΕτω·. ο - 'ποοπτ!ο!ο οπιοι·ο οτ ποπσι·ο ι!!οτπιπ οιπιτοτιε οποτ! -

ποπιο οοι·πιιι ποο ‹!ο οοπιππι Ροτοετοτο ιισπ τι·ιπποπτ 1160

π!!οπι οπιπιιεειοποπι ποο π!!οπι τιειτοιιι ιπ τστοπι --4

τοι·ι·οπι ιτιειπε ποο ριιι·πιπ ποο πιπ.!τππι ιπιι·ο τοι·πιι
οιιο. Α. πι. οι

πππι επιποε!ιοτο Ι›οοιε. οτ τι ο!ιτΙπιε τ!ο οιτι·οποιε .ήταν (πο.)

οπο. σπιτι ι!!ιε οοπεο ποποτιοπ‹!ι ποπιι·οτ εοοπιιι!ιιπι

φωτ! οιιτοπ οοπετιτπτιιπι !ποι·οτ. ποιο ηπα! Με τοπ- Ν08 00Π8τι!08 00τ11ττοιε ιτπιτιο οπεο!ι!πε πιο!!οππε

€_οι·οτ. ιπεειτ ιτιιςήπο τοιιτι·ιππι ι!!ιε πσπιιπιππε τοπποπ.. !οπ!ι·οποπε μποτ ι·οι!οοππε πο ιιιοιιι·ο. τι·οπεοοτιε ιετιε

ειππε ι!ποε !ιιπι!ιοοε ρι·οπιιισε ι!!οοπιπ οοπεο ιποποπ‹!ι Ρ1°05ΘΠτιππ8 φτοττ10Γ οποιε τιπιππε πιο ιοπιι·οποοιιιε

οτ ιιοΒοοιοπτ!ι. οτ πο!ειτοι·ο οτ ιπτωιι·ο πι πι. Μπιτ; τ!οποιιτ οοετι·ιιιιι !!οοοπιε τοποι~ο οπ ι!!ο άιο ιπ οιιτοο

ιχι ιιο!θητιπ οι; τμήμα; ιΠ ς!εΠιπ_ επ Ποπιο εις Β[·ιι8 Ο τ18ΠΠ15 !)8.!τ!θΖΟΙ10 -ι-0Ι'Π8Γ!0 θτ !10Γθί!! 8τ10 Ι15(Ιτ1τ3. τ!!!

Βαιττπυ8 τω Μπἰωτ_ τ” ΜΒΜ 1πιιηθμω Ρω- ΜΜΜ- οπιιοε ιιιιτνιιιι οιιΡ!οτοε οοετι·ιιπι !!ειοοπιε οπιπ επιε

φωη9ιχθ ε!)ς!οω;Μ18ω "παπι 8ιχ18 “Πο Ρχ·θοιο ΡΘΓτιΠΘΠτ!!8 8.!! Οτ18τ0(!!0Πτ1τΠΠ θ!Σ 58.!!18ΠΕ!ΗΠ1 ΠΟΠ1!Πθ

τι) (ΜΜΜ τεΙΤιε δω οι αιπποηιτ επ πως οι βοηθ τοπτ!ι οτ! πσποι·οπι οτ πτι!ιτοτοπι οοπιππιε ιοιιπο ιπ

οτ πσποετο ι!!ιε οτιιπιπ!οι·οτ ήιοοτπιπ πω. οτ δπ!!ιο!ππιε οι°τ!ἱ11οτἱ0ΙιΘ 00Π80!ΗΠ1 8τω'θ- θ! δ! . ΘΗΘΗΘΡ!!Φ 900€!

!ιικιπε οοπποπιτ οι που ποιιιιποε ιοππο. πτ ππ!!ππι πττωΘ20110ε ει!ιπποιπ ο!Τοπειοποτπ ιπι!ο τοοοι·ιτ οτ ιπ

οιιοι·οιτππι τοοιοπτ ιπ τοι·ι·οπι εποπι ποο στΤοπιπιπτ π!!! οι·τ!ιποτιοπο οοπεπ!πιπ οοπιππιε ιοπιιο οι!οπειοποπι ποπ

πωπω! οπο; Ροτε8μπ_τε_ ήΡ8τ ιήθΓο π1τω- εθ. Ης!ς;Πι πιο. οπιοπτ!οποτιτ. οοπεπ!οε τππο ει πο!ποι·ιιιτ ι·οι!τ!οπτ ιι

ι·ππι πιιπε ο!τοι·ι Ρι·οιπιεοι·ιιπτ το!ιτοι· οτιππΡ!οι·ο. τιιιτ ω” βνΠ- θ! φωτ! ΘΧΡΘΠάθ1°ιτ ιιτ οάι!ιοιιε οτιεττι ιιτ

$οι-τΡω ο8_Ρω τω! φωτωιω πιθΠ8θ ΜΙ'81-_ω1Πο @το σι·ι!ιιιοτισπο οοπεπ!πιπ οοπιππιε ιοππο. οτ οσπειι!οε

8οειπιο ιιι.ιπι. οοπιππι ι·οοπΡοι·οπτ ει πο!ποι·ιπτ. οοτπρ!οτιε ιπινιιιι

!π πσπιιπο τ!οπιιιιιοπιοιι. οπο Βιι!!ιο!πιπε !πειπε ι!οι ττΠΠτ8- 00Πω!θ8 00τΙ1Μ!8 !8Πτ10 τοΠοοπττ1τ Γοτ!€!8τ°ο

πω! !οιΒιιτπε οοπεπιππι οοπιππιε ιοππο οτ οιπιτοτιε ποιόθ2000 !!!)Γ88 @Η οτ Ρ1°α!ιοτπιπ τ!ιεποπτ!ιππι. οτ

@στο ω” πωπ(Με Γεει ωττωπτε ει; οοΙΙΒΜο Με" πο!τ!οΖσππε τοποοτπι· ι·οτ!‹!οι·ο οοετι·ιιιπ οοιππιιιιιοππο.

οοπεπ!ππι οοιππιιιε ιοππο. οτ εοΡιοιιτππι οτ οι; ι!!οι·ιιιπ ΙΜΗΟ 1Ι10τ!0 οοιπρπτοτο ηπα! ι!ο ιι·ποτιπιιε οιιετι·ι ο

πσ!πιιτοτο ροοοπι οτ οοποοι·τ!ιοπι - τιι·ιιιοιπ πετήπο οι! τί Χιθ1°ιτ- ο ι

οπιιοε τ!οοοπι. - _

( οι.›;ι ; .ο

( ΟΙ.ΧνΙΙΙ ) ή τ

4 δαοι·ππιοπταιιι πιίο!Επιτίε |ιοπιπιιιπι σα.ιΙι·ί 2ο·ν+ετε

ντ·'ιι.ι.πι.πυε ι!!οιιτίεβτ·ταπ πιαι·ο!ιτο |ια!ιέωτ·Μπιπ · ω"ΜΜπ ΜΙΝωθ ρι·ιτοιωαυτ

ο! οοιιιρα8παπι οίνττατίε Ιαιιααο παπι.

1160

1160 -4

Ε: επισοι·αρ|ιο ππι:ι·οιιο Μπιτ Ήιω·πιοπεπ πιτιιτω·π. θα ή" β!. Ή' Γ. (των ο· |Μ 80. Γ, σ. 240.

(30ά.Δ.[οτ.ιθ.ιι. στο. ο. χω. ο". . (Η. “ή

(πο.)

ποιο πιι!!ο!πιπε πποι·οπιο :ιο πιοπτοιοι·τοτο ιπι·ο πο- Απ ποο πιο ιπ οιιτοο ουσ ιιτ!ο!ιε οοπιππι ιοπιιο

πιτοοιι!πιπ οτ οσιπήιοτιποτιι οιπιτοτιε ιοπιιο οτ εο!ποπο ειοπτ ποππε ιιοεεο!!πε επο τ!οπιιπο. οτ ποπ στο πι
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εοπεὶΙἰο παμε ὶπ Βετο παμε ἰπ εεεεπεπ ω: εοπιιιπε ε: εεορὶ εἰ εἰ πἱεππι Ϊπετἱτ. πειτε πετρ Ιππἀεπι Με

πιππε Ρετἀειτ επεττππι Ι:επΠε πεε εὶἱιῖποἀ επετι·πιπ

ιτποἀ εοπιππε πιππε Ιπιβετ πει Ιπὡπετὶτ. ετ εἰ επἀἰετο

πΙἱοπὶἀ εποἀ Πετεἀετπ εεεε ἀεπιππιπ εοιπππἰε πιππε

ἀε ἰετπἀἰετἰε εεεττὶε εοπεπΙἰΒπε εοπιππἱε ἰεππε πιει

πὶΪεετεΒο Ρετ :πε πει Ρετ πιειππ τπἰεεππι. ετ: εποπ

ἀοεπτπππε εοπεπΙεε εοιπππὶε π:.ππε Ρετ εε πε! Ρετ

ὶΗοτιππ πιἱεειππ εοιπππε εὶ8ἰΠιππ εἀἀιιεεπτεπι απε

εὶετὶπτ ιπἰεπἰ εειεττπτπ ΕεπἱΒΙε επειτπππιπ α: εεετπ:πιπ

ποΒἰε τεἀἀππι ετ Βιεπιπ1 ὶπἀε επεττππι ὶπ οτἀἱπετὶοπε

εοπεπἱιππ εοπιππὶε πιππε εΙιιἱ εππτ πα πώ ΪπετὶπΙ:.

εοπιππε ὶεππε ποπ ἀεΒετ ττετιετε ετιεττππι τεππ(πε ἀε

επει Ροτεεπιτε. Με οπιπὶε εἀἱιπΡ]εΒο πἰεἰ ἰπεω ἀεὶ

ὶτπΡεἀὶιπεπτο πεΙ Ιὶεεπτὶε εοπεπΙιππ εοπιππἱε ἱεππε

πώ εππ1: πα τΙπἱ ίπετἱπτ τετπεπεετἱτ εειΙππ ίὶἀεΙἰτετε

ἀοιπὶπἱ ππεἱ. εκεεΡτο ἀε εειετεΠο ΕεπἰΒΙε. ἰετἰ ἰπτεπε

τππτ. εΙΒεττπε ἀε εεΙἱπο. επεε!ιππε ἀε τεπἱεἱε €πὶΙ

Ιειπππε τπππεπΒτἱἀοππε Ιο παο τοἀπΙξ-πε ἀε τεπἱΒἱει.

ρεεεππε ιππὶετΒε. τπΒειΙἀπε. οβεττπε. α: οΒετΕπε. πεο

οΡἰιο ρεεεπι. ΒεαΙιιε ετ ΒπὶΠεΙιππε.

ζ εισαι .)

]ευιιιεπεεε ε·οσωωίεε, ρω Βουιέ Β!‹ιτ£ἱπἱ /πυεπι2εσ ρτ·ο

ρωπ3ο, £εΝ·τιπ1 επίεπι ε·οπέ>τ·ιιεπ2ειπ με εεεΙεσέα ει

|ιο.ερί2ι1Ζί εαπε£ἱ βσι2:ατ·2 δ'αρέ2ίε /ατ·ί εοπιπτωεπάίε,

σο›ιεειἰιιπ£.

ΗΒΟ

πω. Α. ω. εε. ν.

τ π. π. )

Ιπ εεεΙεεὶε εεπετὶ Ιππτεπτἱπ ὶπ Ρτεεεπεὶπ ἀοτπὶπὶ

ε7τἰ ἱπππεπεὶε ετεπὶερἱεεορἱ εἰπε εοπεἰἱἱο ετ Ρι·εεεΡΙ:ο.

εοπεπιεε. Ιειίτεπεπε ρὶπετ. τοἀοεπιιε. ἔπὶΠεΙπιπε Ιπ

5ἱπε. επεεἱἀιτε π1εΠοπι1ε Ιεπἀεπετππτ ετ είπτπιεπετππτ.

τΙποἀ Βοππεπιεττἱπιιε εὶπε εοπττεἀἰειἱοπε εοπεπΙππι

α: εοτπππἰε ἰεππε ετ οιππὶιππ Ρετεοπετιππ Ρτο εὶε εἀ

ποποτεπι ἀεὶ. α; ρεπρετιιτπ ὶπίὶτιποτππι εερὶϊἱε επ

πωπω τοιπτπ ὶπ ὶιποἔτιιιπ εποἀ εοιπππε ὶεπιιε πεπετ

ει Ροπτε ἀὶεοἱἱο ἰπ ὶπειππ πετεπε ππιπε ε τὶρε Ϊ0ε5εΖἱ

παρε ειἀ πΙπιπο. ετ παμε ειἀ ΙεΡἰἀετπ ἱΠππι ἰπ ιΙπο

ετπεει11 ἀεεὶεὁπεπετππτ. ΜΗ οτἀἱπε Μ; εἀἰἱὶεετ ἀεὶ εο

εΙεεἰετπ πι ποποτε ἀεὶ ετ Βεειτἱ Μεττή πει πὶἀεΙἰεετ

τΙποἀ εκ πτι·εττπε ρεττε ΐοεεετἱ ΐεεἰπτ Με” επε αἱ πιπτε

ἀεεεεπἀπιπ. α: εεειτὶιππ (τα ἰπ ι·ἱΡε τετπεπεὶτ επ εο

τπππἱε πιπιιε. Βιετει εεεΙεεἰπ. Ροεεὶτ εἀἰίὶεει·ε ἀοπιοε

α: οτππἰει εἀὶἱὶεὶε εἰἀεπι εεο!εεἱε πεεεεεεει·ἰε. πετιππ

Ιειιἀεπετππτ πποἀ Βοππεππιτπππε ἀπιπ πὶπετἱτ ευ Ρο

τετἰτ πεπεπτ Ρτοεπιπιὶοπετπ ετ ἀοπππἰπιπ Ρτοειιτει

τἰοπἱε Ρτεἀἱετοτιιιπ ρππμετιιπι ετ εεεΙεεὶε. α: εἰ αἱ

ποε ρει·ιιεπετἱτ ‹Ιποἀ Ρι·εἀἰετειπ ρτοεπτπτἰοπεπι ακετ

εετε ποπ ροεεἰτ ΙπιΒεπι πιτπεπ ἰρεε ετ πκοτ αεε

ἀιππ ιιὶκετὶτ ἀε Βοπἰε Ρτεἀἰοιε εοπΒι·ε.ὅετὶοι1ἱε ιιὶετιιιπ

ε!. πεετἱτιιπι εὶεπτὶ πππε επ ιπεἱοτὶΒπε ἴτπττἰΒπε ὶπ

ΡτεἀἱεΕπ εοπ€τεἑπιτὶοπε εοπιπιοτεπτἱΒπε. ὶπ Ρτεἀἱετε

εοπΒτεΒεΕὶοπε ροεεὶπτ εεεε ΐτεττεε ὶπτετ επεσε α.

εοπεπΙεε τεεετιιπτ. εποππιπι Βοι1πεπιετΙ:Μ ἀἱπἱππ

ἰπεΡἰτεεἱοπε εοππποτπε, πι εοπεοι·εἱε ,ρτεἀἰεεετπτπ

ΡεπΡετπιπ τπιπὶεττετω·πτπ εε επρροεπἱτ. α; εε ετ εεε

εἱἀεπι εοπ8τε8ε£ἱοπἱ `ἀεἀἰτ. ετ Ρτεἀ1ειειιπ εεεΙεεπιιπ

πι οτἀὶπετἰοπε ἀοιπἰπὶ πτεπἱερζεεεΡἰ εἀὶἱἱεπτε πτε

τπ1επτ. ετ · απο ι›επρετεε__εὶιι,ὶτειἰε ὶπΒι·ε8επιπ(ματια. ετ [›ι·οΡτὶππι_εεεΙεεἱεπι ποπ πεπεϊπιιι8:.` εεπεπ

ἀεὶ ετ ποποτε εἱπἰτετἱε πτ αφτα Ιεπἀεπετε. ε., ....

·(εωετιι) .

Πεετετωπι Μπαετιάιωι εοπ.τα!ιουι, παο άοπιιέίο ιετταε

ιι ρταεεεάεπιί&εω εοπτα!2ύιω/αεω εεεετάοώιω ρἰ8ὐ:ζ€

δτἔεε£τἰ τενοεα2ια·. .. . 7 ε _ :α

@ή

› ΤΙΜ , τπεπεε ἱεππετἱο
” ξ '|π

¦ ·. .ι _ ω.

ωι..α. τω. ιο. υ. πω. ε. [Μ. Μ.

( π. π.)

[π ΡοπΙ.πε εεΡὶτπΗ εεπε£ὶ Ιεπι·ειιτἰἰ. εοπεπἰεε επ

επ!ἀιιε ιιιπΠοππε τοἀοπππε ἀε ιπειπτο Ιεπίτππεπε Ιπ

μα· ΒπἱΠεἱτππε πω” Ιπιιἀππετππτ στποἀ τεΒπιε ττὶ

.εἱπτε ἀε τεττπ τΙπεε εοπεπἱεε ΒπἱΙ¦εΙπ1πε Ειπτοππε ετ

επεπὶἀπε τπειΠοππε α: ὶοτἀεππε ἀε Ροται α: Ιιεπτἱεπε

8πετοἱπε ἀεἀει·ππτ εεοΙεεἰε ΡΙεΒἰε εὶΒεεττὶ ἱπ ἱπεπΙε

ΒἰΒεεΕτἰ επ ἀεἰιιεερε εοτπππἰε πιππε ετ ἰΡεπ Ρ!εΒε πε

τΙπε εεεετἀοτεε εἰπεἀετπ επιοἀο ποπ Ροεεἰπτ πεετε ἀε

Ρτεἀὶετε τεττπ τΙπιππ π εοπιππἰ τεεεΡει·ιιπτ εἀπετεπε

εοπ1ππε ἰεππε πα: πἀπετεπε .πἱἱππεπι Ρετεοπεπι. ε!

επεεπειπετππτ Ρτετεετἱ εοπειι1εε α; επεεεπετπιπ: Ιεπἀειπ

ἰΠετπ επεπι εκ Ρτεἀἱετπ τεττε πεππετιιπτ ὲεεετἀοτεε

πιεί-ποτε ΡΙεΒὶε. Ιπιπε πετο Ιεπἀειπ ίεεετππτ ἰἀεο ετ

ὶΠεπ1 επεεππετππτ α; ππΗἰπε πτὶΙἱτετἰε τεἀἀἱἀετππτ.

εποππππ επεετάπεε ΡἱεΒἰε ὶΠὶ8|Ρτ0π1ὶ8ετι1Ι1Β εοπειι

ΒΒιιε ΡΙεπεπ1 π1πτετε ετ τεεἀἰἱὶεει·ε ἰπ ὶπεπΙωπ επρετ

τεττειπι ὶΠεπι επεπι εἰε ἀεἀετππτ. ετ (μια πω: παμε

Ρτεεε εοπεπ]ιππ πεε ιΙπἰε Με £εετπτοε ἱΠἱε εε Ρτο

ππεετειπτ Εκτοτε πο]πετππτ Ιεπἀεπετππτ πι επΡτε. ετ

Ιεπἀππετππιτ πι Ρτεεεπε εἀἰΒεἱπιπ ττποἀ εεεετἀοεεε

ὶΒὶ ΐα:ετεπτ ἀεειτππτπτ ἱπἀε πιω. ιπεπεε ὶεππετἱἱ

ὶπἀὶετὶοπε πω.

Εεε ειπΠε!πιπε ἀε εοΙππιβε ποτπτὶπε Ρετ Ρτεεερ!.πιπ

επρτπεετἱρτοτππι εοπεπἰιππ εετἰΡεἰ.

Εεε επεειΙἀπε π1ειΠοππε επΒ5ετἰΡ8ὶ.

εἰ Εεε Μ!!εΙπππε Ιπεἰπε επΒεετἱΡεἱ.

( ει.ΧΧιιι )

- [πιω ίαπιφεπιπαπι εο:ιωΖωπι , πω: , αάνετσατ·ίοταπι

τ·είεε2ί.ε εαεερ£ἰοπἰὐιω, π282π22πιέΖίεπεεε ΝαιωΖει·2ί α

σοία2ίοπε τὶρα£ἱεἰ Μ είν22ιιΖε Ιατιιαιε ε:ι·ειπρ2ί άεεία

τ·απέατ.

Πο! , επεπεε ππιΞο

ΕΜ. Α. [Μ. 98. π.

( Π. Π. )

Ιπ εερππΙο εεπεπ Ιεπτεπτἰὶ. εοπεπΙεε επϋδε!πιπε

εετοε' τ.. ει ρ!ιιε ἱπ οτἀἰιπππἰοπε ἀοπιὶπὶ ετεπἱεΡὶ ετι·ιι!ἱεπἀπε. ΒιιΜεΙπππε ἀε Βοποπε"ο. οπο τ·πίϊιε πιπ



Ψ
ειιιονι.ι;:·· ἔιειι.

  

πιέωεωιπω-?ωωιοπριι. παρε ιΠοι·ιιιπ ΙιειιετΙεε ε-'

ιιοπ·πειιιέ ι·ιιιιιιπ ιπἱ πωπω ιειιιιε. :'ποσπε ΜΒ

(με οοοεεἱοπε° ι·ιρει εεά Ιἰἱιει·ο ιιεάεπτ'ετ ιιειιὶειιιι

εἰπε οοπι.ι·εάιοτισιιο· άσπιπιστιιπι τ·ιΡε οι οπιιιιιιτπΡει·

εσιιει·ιιπι στο ·ειε.. Με Ιειιάειιει·ιιπτ εε ἰΠἰε επι ειπε

Μπιτ εε ρι·ιπιο πειιειοτιο παμε ἱπ ιΙιιὶπτεπι 8οιιοι·ε

ι:ισπετιι. Ιιειιο ποιο· Ιειιοεπι ιειι εσιιειι1εε ΐοεοι·ιιπτ

ιΙιιοπιειιι άσπιπιι ποε επ οιππι1ιιιε πειιοΙετἱἱε οι επ

ιισιι:ιιιιιιιιιε εστιιπι Ρει·οιιτο!ε ι·ιρεπι ειιιπει·ε 'ιιο!εΒεπτ

άιοεπτοε ποσά οιοπι πει ι.ιιΒιιιππιιΙΙιεπεεε ι·ιρειιι άει·ο

άεΙιεΙιεπτ. ΠΠ ιιοι·σ ε οοιιιι·ει·ιο εεεοι·ειιτοε οι: άιοοπτοε

εποε τει·ι·επι ιιεΒεβεπτ επιιτΙιιιτιιε πι πισπτε εεἱΒιιειιο

Ρετ Ρετοπτεε οοι·ιιπι τιρειπ ιιι ὶεπιιε ποπ άεΙιειιτ. ει;

εεπι ε ι·ιρει·ιιε ειιεοεΒειιι. οι Με επεετεπισπε Ισοετἱιιιιι

Ρι°οΙ3ει1ει°ιιΙιΕ ιιιεε ε οσιιειι!ιΒιιε ετ ειιιιτιιιτει· Ροι·8Ρεοτε.

τεΕισπε Ιειιάειιετιιπτ οι ειιΡι·ε. ιιοπιιπε ιΠοι·ιιπι επι

ιιιι·ειιει·ιιπτ εεεο σε πεποΙει·ιιε ειιπι: Με. οΒοι·ιιιε επ

ττειιοτεεειιε. οιιτιοιιε επεε!πιιιε. ιοΙιεπιιοε Βοπεπιι€ε.

ειιι·ἰειιε Βιιοι·ειιιε. ΐει·εΙάιιε Βει!ει·άιιε. Ι:οσιιοειδπσι· Βε

τεΙιε. ι·ειπεΙοιιε ΒοΗετιιιο. ι·ειιιε!όιιε πειισ!ει·ιιιε. οπο

ερετοπιιε ειιτιοι15 ι·εάεΙειδιιε. Βοπιιεεεεποτ εε ι·ιειιιίο.

ιιιΒιιιτιιιιιιιο. ι·ειπεΙάιιε εεεὶιιε. οσιιι·εάιιε πειιεΙετιιιε.

ιιιοι.ι πιοιιεε πιεόιι ὶιιἀἱοτἰοιιο ιππ.

( οι.ΧΧιν )

Ιαπιιοσιεεε οοτι.9ιι!οσ, ι·είεε:2ίε Νεόο!ετι.πιιυι ε.τοοριίο

:ποια ίαιαιΜπι Μπιτ· ἰ .πιο 62 Επιι·έσιωι πιατ·οΪιἰοπειιι ο
)

α ρπιεσοιίειι2Ζόιω οοπειι!ί&ιω Μπακ 80ιώΠπαΜ.

'ΗΜ , πιοιιεο ιιι:ιιο

θεά. Α. [Μ. 93. σ.

··Ί 1· (ιι.ιι.)

έ Μι σειιιιιιΙσ εεπειι !ειιι·οπτιι. οοιιειιΙεε. οπο ι·ιιίιιε.

Βιιιιιοιιπιιε οι: ΒοπιΒοΗσ. Βιιιι!ειπιιιε εττειεπάιιε Ιειιάε

ιιει·ιιπτ ει: είπιπιειιοιιιιιιτ. οι Ιειιε οι εεπτοπιιε ιιιιειπ

εοπειιιεε επεε!ό.ιιε ιπει!οπιιε. ΒιιιΙΙοιιιιιιε Ιιιειιιε. Ιειιΐι·επί

εεε ΡἱΡοι· τιοάοι·ιιιιτ παει· ιπει·οιιιοπεπι οι πεποιοπεεε

δι·πιε οι: 8ι:ε.ιιιιιε Ροι·πιεπεε!; ιτε ποσά οσιιειιιεε εοιπιι

ιιιε ὶεπιιο ποε πιει·ειιιο ποε ειπε ιιει·εάοε ποε πεπο

Ιοιιεεε πΙτει·ιιιε ρσεεἱπτ οεπι ι·οιποιιοι·ε. ιιοι·ιιιιι Ιειιοε

ιιοι·ιιπτ οι πει;ιοιοπεοε ἰπ ρι·οιππιο ίεετο εεπετι ισΙιεππὶε

άο ἰιιπἱσ εσιιιειιτ ιπετειιιοπι ιιοἱ ειιο πιι88ο τοι·ειεπι

Ρεττειιι άε Ροοιιπιε πι Ιειιάε ιΠε εοι·ὶΡιε. οτ εΙἱεπι

Εοτειειιι εε Ρτοιιἱιπιιπι ίεειιιπι σειιοτι ιιιιοΙιεειιε τοπ

ιιιιεπι ιιοι·ο τοι·οιειπ πι πετιιιιτετο άοιπιπι. Ιιεπε ιιει·ο

¦ειιάειιι ιΜι οοιιειιιεε ί·οοει·ιιπτ πιισιιἰεπι πε ιΠε Ιειιάε

οι. εεπτοπιἱε σιτε ιιιιει· ιπετοΙιισπειπ ετ ιιεΒοιοπεοε

ιιιει·ετ άιεοοι·οιε. εο πεσει πειιοΙεπεεε άιοεΒειιτ εε

ιιιιΠσ ιιισάσ Ιειιάειιι ιΠεπι ιιεΠο οΒεοι·ιιει·ε. ιο.οσ ειπε

πι εστιιιιι οιεοοι·άιε Ειστε ΐιιει·ει. πιειε ε οοιιειιΜιιιε

ετ ωωιιιωι- εκ ιιιι·ιιιτιιιο ιιιεΙυιιειιιε ι·ετἰοιιὶΒιιε οι ειιΡτε

Ιειιάειιετιιπτ ε: εοπτοπτιειπ ὶΠεπι οοπίιι·ιπειιοι·ιιιιτ. ιιιει.ι

πιειιεε ιιιεάιι ιποιειιοπε ιειι.

εεωω- ειωπιιιιιωι εποε (εεε ιιι.-ιιεεει;ιω ὰ ' ° Η

ο - ' - . . ¦

. - .' ' ο _ . ι_Βοσιαιιπι ιαιι2ιεπειαπι οσπεαΙαπι, παοθΜόιωπεώιμ"

α Μοτιαοσ παμε Με Ροι·2αυι ·υειιοτ·ἰε απιπο:·αιτήιΞ'Η

έριαιπυιιυπ, ει·η/σιοι·απιπαε ιιααΔιοοπωι οι ΐοιπτ.ι9%"

πιοεποτ·ωπι εἴοἰα£ἰο ἰΜετάἰοἱ£ωι·. `ιιι?Έ -' .έξ

Πο! , ιιιειιεε ιπεισ

ΠΜ. Λ. [Μ. 94. π.

( Η. Β. ) ι

Πι εοοιεειε εεπειι Ιειιι·ειιιιι πι ΡΙεπσ Ρει·ιειπειιτσ.

εσπειιΙοε ειιιΙΙιοΙιπιιε όε ΙιοιπΒεΙΙο. ΒιιιΙΙε!πιιιε ο!.ι·ιιιιιί

Ιειιιιιιε. οπο ι·ιιι-ιιε Ιειιάειιει·ιιπτ οι επιι·πιειιοιπιπΙε. Πασά

πιιΠιιε ιιοιιισ ΙιεΒιι:επε ε πισπεεσ παμε :κι Ροι·τιιιιιι

ιιεπει·ιε ειπε Ποοιιτιε ιειιιιεπειιιιπ οοπειιιιιιπ οι: οοπιιιιιι

Ρσι·ιετ τειποε ποε εετεε ποε Ιιεπειπεπ Θειοει·ιιπι

ποε ει·ιπε πι τοπιο εειιτεοοπσι·ιιιπ οι επι ποε ίεεει·ιτ

εἰ: πι άειιοι;σ ιΡεε οι: οπιιιοε Με εεε. Ιιεπο ποιο Ιειι

άεπι ιειι εοιι.ειιιεε ΐεοει·ιιπτ τιιιοπιειιι οσεπσιιειιιιπτ

ποε εεεε εει·ιιιτιιιιιι ἀεὶ οι σπιιιἱιιπι ει·ιει.ιεποτιιιπ οι

εοπιιιπιε ιεπιιο. ιιισι.ι πιοιιεε ιπεἀἱι ὶιιἀἱοτἱσπο ιπιι.

.δεσ ΒιιιΠεΙπιιιε εε οο!ιιιιιΒε ποτει·ιιιε σει· Ρι·εεεριιιπι

ειιΡτεεοτἱΡιοτιιιπ οσπειιΙππι εοι·ιρει.

ΕΒσ Βιιιάσ Ιειιάεπειε ειιβεει·ιΡει.

Εφ σΒει·τιιε εριιιιι!ε ειιΒεοι·ιΡει.

( οι.ΧΧνι )

Βεω·ο£ιιιπ ίιιπιιοτι.πωπι οσιι.εαΙιιιπ, οπο βαιω·ιιιιαιε

Βοπιύε!!ί /Πέιω οἰνἰ.ι ίαιιαεπείο όεε:Ιαπι2αι·.

Ι!ΒΙ , ιιιοιιεε άεσειπΒι·ι

`

τω. Α. [οί. Ή.

( Η. Ε!. )

Ιπ σεριιιιΙσ. οοπειιιοε οπο ι·υ.Βιε. Ιιστοι·ιοιιε. θειι

¦εΙπιιιε :ιο ΒοπιιιοΠο Ιειιάειιειιιιπτ πεσει ΙειιΪι·επειιε

ίιΠιιε ΒοπιβεΠι ειπε οοιιτι·εάιο1ιοιιε οοιιειιιιιπι ετ εο

ε! πιιιιιι5 ἰεπιιο άοιιιπε ἱπ ειιτοε ποπεπι ΙιεΙιεει; Ρεπο

ετετοιιι οιιιιάι οι: τεοειιπάι ειιπι ιιοπιιιιιΒιιε ὶεπιιε οι.

Ροι·ιεπάι ει; πιιττειιοι ι·εε ειιεε οιοπι επι ιετιιιεπεεε πε

ποσά ἰΡεε ποε ι·εε ειπε οι: επεσε σειιοε ποπ ροεειιιτ

οοπιιεπιι·ι πὶεὶ εἱοιιι.ὶ εΙἰἱ ὶειιιιοιιεοε. Ιιεπο ποιο ιειιάεπι

ειιρι·εεει·ιΡτι σοπειιιο8 ΐοοει·ιιιιτ ειιιοιιἰεπι οΒοι·τιιε Βιιειιιε

εστεπι ιΡειε οοιιειιιιΒιιε ιιιτειιιτ ειιιοπὶεπι παρε επι

επιιοε ν ΐεοιει: ιιιι·ει·ο Ιειιΐι·επειιπι εοπιΡεΒιιειπ οι πε

Βιτεοιιιιιιιι ιειιιιε. ετ ποσά ποπ Ροι·τοι; ποε εεωιιοει

Ρεοιιπἰειπ εΙιειιιιιε ιιοπιιιιιε ΐοι·ιοι πἰεἰ ιΠεπι ειιιειπ

μπει· οι ειιιιιιοιιιιιε ειπε οι άειιιτ ιιοΙ σεάοι·ιτ. οι ειπε

πι άι8Ροπάιιε πωπω Ρι·σ Με ο ειιρειιιιιτ. ιιιοι.ι

πιοιιεε άοοοπιιιι·ιε ιπάιοτισπε ιιιιιι.

Ε8ο ειιι!!ε!πιιιε πιο οο!ιιιιιΙιε ποι.ει·ιιιε ρου ρι·οοεριιιπι ·

8ιιΡι·ειεεήιπσι·ιιπι εσπειιιιιιπ εοι·ιρει.
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ς οι.ΧΧνιι ›

ΕπιιειτοΑιιυιο πατύοποπ.Μ ·υτοεοοπιέτιζετα £ατικοτι.<ιοτπ

ατοΪιἰερἰεοοριτπι οτ οοπ.ειιΖο.9, ια κ!παιΖάαπι θιιοΜίαπι

ίαπαοπεοπι αἱ .τοΖνεπάαπτ Βαέπιαπα'ο Ρί.πιπο έοτιοπ·ο

άο2οπι Τοίππ·ίαο _/ίΖίαο οοωτίττιταπι ἰπεἰατ·απτ, ‹ἰορτ·ο

αιτια·.

'ΗΜ

οτα. Α. χω. ιο.

( πι. τι. )

Ριπή ιιοιιοτοΒἰΙἰ ἰιιπιιιοιιοὶε εοάίο οι·οὶιὶορἱεοοΡο πιο

ΒἱΙἰεεὶιιιἰε οἰιιεἀοπι ιιτΒἱο οοτιειιΗτιιιε οοτοτἰοοιιο οστι

οιιιιτιιιο οτ οπιτιἰ ΡοΡιιΙο. οτπιοοἔοΙἀἱε τιτιι·Βοτιοπιειε

ιιἰοοοοιιιἱτἱεεο εο!ιιτοπι οτ ἀοτιἱτὶ Ιιοιιοτἱο οἱιεοοιιἰιιπι.

Ροτοοτ Ρτοτιὶτιιτι ιιοεττ·ο (ματ το)πιιιιτιάιιο Ρὶοοιιτιε ἱτι

τοετιπιοιιιο €ιιιΠοττιιι |οτιιἑὶ οτ εοΙἰπιοιιὶ οτ Ιιοτοιιἔοι·ὶἰ

τιο τὶΡοι·ὶο οτ Ροτι·ἰ τιοτοτιΒοτὶἱ άο ετοτιιιτο οτ ἱοτιοιιιιὶε

(το Ροι·τιιτι οτ οι·τιιοιιΒοιιττι τΙο πιοι·οοτο οτ Βοττιοτἀἰ

«ιο οΠιοτε πιοττοτυπιιτΙιιο οΗοτιιι1ι ρι·ὶἀἰο ιάιιε Βοιωτια

Βτὶε οποσ άοπιὶιιι οποια. τοτιοτἱοττι ίὶἱἱοπι οτιεοΜὶ ἔιιοτοὶἰ

τιοτιοι·ἱτὶοο τἰιικὶτ οι ιικοι·οπι. οιιονο Ρι·ιιἀοτιτὶοτιι ιιοεττοι1ι

οτ:ιιιιιιο ττοΡι·οοοι· οτ Ροοιιτιὶοπι τροπο οι1εοτάιιε Βιτα

οιιιο δω: ευ.ο τοΒοτιο τιοιΠτ οτ ἀἱιιιὶεἰτ το)πτιιιιιοο ρι

εοτιο τιιοτὶτο ουσ ι·οοετοι·ο Ϊοοἰειτὶε. οιιοτι οι Που τοοο

Νοε Με οι1εοΙ‹ἱἰ Βιιοι·οιι οι ιιιοΒιιο άτιιιιοο οτ οι πιοΒιιτι

ροτιο Ρι·ο Μοτο ι·οοιοιιιοΙ:ιιιιιτ τ1οιιοο τοετιτιιτπιπι οτ

οπιοτιόοτοπι εἰτ.

( οωτιτν11τ )

Ιαπωοπεο.: οοπει)Ζοτ ‹·.ταοτἰοποπι τυοστίδα!ίε ταξί.:

«ά αιἰὅἰτιτί ατυιο.ε τοοίο2ατέ οαἰάαπι Ζοοαπτ.

'ΗΒΐ2, τιιοπεο ἱοιιιιοτἱο

στα. Α. Μ. οι.

ς πι. τι. )

Ιιι οειριτιιτο οοιιοτὶ Ιοιιι·οπτἰἱ. οοιιοιιτοο Ιιοτοι·ἰοιιε.

οττο ι·ιιτιιο. .ΒιιἱΙΙοΙιιιιιε ‹Ιο ΙιοιτιτιοΠο οιιοτονἱτοτο ίοι·ο

οπιοἱιιπι οοπεὶἱἰοτοτιιιιι τοικτοιιοι·ιιτιτ οτ ειΠιιοπιοιιοτιιτιτ

ποσό ΒιιἰΠοἱτΠιιε ρὶοοττιὶἱὶιιιιι οτ πιοοεοΠιιε ἔιιἰειιτίἱ. οτ

Βοιιιιειιἰοἱιιιιε. οτ οὶοιει (ΙΟΣ τιιοι·ὶ. οτ οπιοι·οτιιιο. οτ :τοπιο το

εο!ιιο. οτ τοπιο!οτιιε πιοοειιιοττιιε. Βιιἰ¦ΙοΙτιιιιε ιιἱιιειΙἀἰ. οτ

οτιετιτάιιε οιιι·ἰο οτ ΒιιὶΙἱοΙτιιιιε τιιοΙοοο!ιιο οτ ιοΒο άο

ιιοττο οτ ιΠοι·ιιιτι οοτιεοι·τοε ο Ρι·οκὶτιιο Ριιι·ἰίὶοοτἰοοο

οοιιοτο πιοτἰο ὶιι οιιτοο Μιοτοπι τιοτιοοπτ Ροτοετοτοπι

οοιιιΡοι·οιιτΗ τοτιιοι εο!οπι οιιι οτΙοιιοτιιε Ϊιιοτἰτ οτι Βο

πιὶιιὶτιιιο Ιιοτιἰτοιιτἰτιιιε ο οοι·ιιο ιιετΙιιο οΙΒΜοτει. οιιοτιττο

ΐιιοτιτ ιιὶΙὶοι· οοιτιΡοι·οοτ πιὶοοτιι τιο εειτο ιιο Ρτοιιὶιιτἰο

άοτιειτιοε ν”. οτ ιιιιτιουι (το εοΙο ειΠο ιὶοιιοτἰοε το"

ε!

α ὶειιιιἀἰοτἰε οτι1Ρτοι·ιτιιιε οτ ο ιιι·οκιιιιιε ΙοιΙοιιἀὶο οιιΒιιοτι

 

ιιοτΙιιο πιο ειιιιιοε :τι οιτρΙοτοε. τιοΒοοτιτ Ροτοετοτοιιτι ποπ

άοπιώ ο-ειτοιιι ἰτο ουρά πιο ιιιιοτΙοοτίι.ιο ποιοι ροοειιιτ

τιιοι·οι·ι ιὶοτιοι·ἰοε πι. οτ οι ει! ειιροι·οιιοιάτ οιε αυτή

ιιιίι·ο οιιιιιιπι που Ρο5ειοτ τοτιιπι ιιοπιάοτο ιιιττο ποπ

τιιι·οε ειιιιιοο Ροεεὶιιτ ιιοτιοοτο εειτοιιι Φο οἱἑ`έμειιΡοι·ιι

ιιοτιτ 8οοιιιιοιιτπι (μισά ιοττει ἰΠοε οτιιιοο ετιτοπι οσοι

Ροτειιιοι·ιιιτ. οτ !ιοτιοοιιτ Ροτοετοτοτιι Βιοιοιιάι οτιτιο!Ιοε

οιιοτιτοο ιιο!ιιοτοιτ οτ ιιτιι ιιοτιιοτιπιτ ο οἱτιτΙιιοἀτο ιιαΙιιο

ΡοιιειΒἱιιιιι. οτ ιιιιΠιιε Μισο Ροοειτ οτιε ΐοοοτ·ο. ιιοἱ οοὶοπι

ιιοπιιιοτο Μάϊο εδω οοτιίἱτιἱτι. εἰτιιἰΙὶτοι· ιιιιΠιιο Ροεειτ

τπ·ιιτιοι·ο ε:ιτοπι τἰο τω οοιιίὶιιἰἰε ιιοΙ ιιοιιόοτ·ο πιει Η

Ιοι·ιιιιι Βοιωτοι. οἱ ιιοι·ο οΠοιιιε τιοπιο ἴοττἰοπι πιο!

τιιι·τιιπι ἱοοοι·ἱτ οἱε όο εοΙο ιιοτ ειιιο οοι·ιιιτι Ποοιιτιο

ττοκοι·ιτ εοτοπι ιιο Ρτοἀἰοτἱο οο115τιιιο οιιτ άτιπιιιιιπι ΑΠ

οιιοο οιο ὶτιτιιΙοτἱτ ιιοἱ ιιοτιἀἱἀοι·ἰτ Ρι·ο τιιιιιφ18ο[Βο πιἰπιιι

@οι ιιοιιτΠοοι·ιτ ιιοτ Ροι·τἰἰἀοτ·ἰτ τι·ὶτιιιοτ οἱε ιιοπιιιιο

Ροτιο οο!άοο πι. ιτοι·ιιιο τουάοιιοτιιτιτ φωτ ιιιιΠιιο Ποιοι»

«ιο Ρτοτἰἱοτἱε οοτιίἱὶιὶὶε ροεεἱτ οοιιιΡοιοτο εοὶοιιι ο πιο

ιιοοτιο οποιο οὶιιφιοτἰι·οιτι ιιἰεἰ ο όοπιιιιιε οοΒοττο. οι

ιιοι·ο Ρτοἀὶοτὶ οοορτοι·οο ιοίι·οι ΙιτοτΠοτοε τιιιιιοο οοοο

οἱοτιο τοπιο που οὶτ οοιιιροειιο οι ἰιιτιιιο ετιτοπι Ροτ

ἀἱᾶοι·ὶιιτ (Ιιιοά ὶΗιιιτι που τιοΒοοιιτ τοπιΡοι·ο οοτιιροοτιο

ι·ο5τοιιτοτιιι· οἰε όο Η τιιοτιεὶΒιιε πι. οτ τιο τι οποιο πι.

Ιιοπιὶτιοε ΙιοΒὶτοιιτοε ο πιοιιτιοτιο ιιετιιιο Ροτιειτιἰιιτιι ποπ

Ροεεἱτιτ ιιοπιάοι·ο εειτοπι τιοο Ροι·τοτο ο ΡοτιοΒἱο ιιει]ιιο

οἱοοιιοτἰτειτιι ιιἰεἰ Ιἰοοοτἱο άοπιιιιοι·ιιιιι εειΠο. οτ οπο τιοο

ἴοοοτἱτ Ροι·άειτ Μάο τΙιιειι·τιιιιι'ιιὶοἱ ἰιιτοιιοι·ἰτ τιοο πιο

εοἰτο. εἰ οοειιε οοιιτὶΒοι·ὶτ οιιοά τιοπιιτιοε τιοΒἰτοοτοο

ιιτττο ΡοτιοΙιἰιιιιι οτ οοτιιιιιιι εειτοπι ίιιτι·ο ἰοτο οοιιτἰιιἱο

ειάάιιιιοι·ιοτ Ρι·οἀἱοτἰ οπιοτοιοοε οοιιιΡοι·οιιτ Μοτο εειτοκιι

οι ιιοΙιιοτἰιιτ. οτ ιιοτιττοι·ο εὶοιιτ οΙἱιιτιι. οτ οἱ τιοΙιιοτιπιτ

οοιιειιΙοε ἴοοἱοτιτ τ·οοιιοοτο εοΙοπι ἱΠιιιιι οιιττο Πιο οοιι

Βιιιο. οτ οπιΡΙἱιιε Μω Ποπ ι·οοιιοοτιιτ. ὶτοι·ιιτιι Μικτο

ιιοι·ιιτιτ φαι οπιιιοε ΠΠ τΙιιὶ ΙιοΒοτιτ εοΙοπι ιπι ιτιιιιιο

Ροεοὶπιτ ὶΠιιιιι ιιοιιάοι·ο ιιοοιιο οτι Κοιοιιτιο5 ειιιΒιιετἱ εἰ

ιιοΙιιοι·ιιιτ ΊιιἰΒιιε ττοιιεοοτἰε τιοτι Ροεεἰτιτ ιΠιιιιι ιιοτι

τιοι·ο Πιο Ρι·οἀἰοτὶε οττιΡτοι·ιτιιιε. Ρι·οτοι·οο οι οιιἰε οιιιιο

ιοτιιιο Ρι·ο οιιο τιιοιιοιιοοι·ο εοΙοπι οοιιιΡοτειιιοι·ιτ Ροκ·

οοΡὶτοΙο οι το:Μοτιτ. ιτοτ·ιιπι τοιιττοιιοτ·ιιιιτ τΙιιοά Ρτοἀἰοτι

οιιιΡτοτοε οοτιιιιιιτ Ρτοοἰιιπι εοΙἱο ιιιττο τὶἰοο ο” Ρωτ

οιιιιιιι Βιοτ·ιτ ἀἰεοοττἰοοτο. οτ ΠΠ οιιἱ οάττοιοι·ιιιτ εοτοπιι

άιοοτιτ·τιοτιοοτ εοΙοπι οοοιιτιάιιιιι εοΙὶτιιι1ι ιιειιιιι. οτ τή

Βιιοτιτ οποιο ιιιἰτιοε ιιτττει οοιιτειιιοτιοιιι ΡΜ Βοιιοοιοτιοτιο.

τοπιο ποτο Ιοιιάοπι ιού οοτιειιτοε τοοοι·ιιιιτ. ,οιιοτιἱοπι ετι

οι·οιιιοτιτο πιοιἰτοοτιι τοοοτιοιιτιιτ εο!ιιοτο Ροοιιιιιοπι οτ

τιοπι τιειτιοτιτοε ιιτιάο εο!ιιοι·οτ οιιοτοτἰτοτο οοιιεἱΙἰἱ τοπιο

ιιοιιἀἰτἰοτιοιιι ίοοοι·ιιιιτ οτ ΠΙιτοε πιατα; οτι ὶΠἰε αποτο

ι·ιτιιιο οοοοροι·ιιιιτ. οποιο οοιιευτοε ιιτἱΙἱτοτἱ οοιιιιιιιιο οι:

Ροιιτιοι·ιιιιτ. οι Μο ιιοτιάιτιοιιο τιοτιοιιτ ΒιιἰΠἰοΙιιιιιε Ρἱ

οοτιιὶΙἰιιιιι τιοιιοπιειπι. ιιοεεο!!ιιε Βἱειιἰίἱ. Βοπιιιειιιοιιιιιο

άοοοτιιοοτοιιοπι. οὶπιει τἱο πιοι·ἱ οοοοπιοοτοιιοπι. οιιιΒι·οιιιιο

οτ οοιιε το επιιιιοτ εοετοοι·. τοιιοτοὶ :ιιοτιοΗὶ άοοοπιοοτοιιοικι.

ΒιιιΠοτιιι1ιε ιιἱιιοΙ‹Η ιιοοοιιοιιι. οιιεειτοιιε οιιτἱο ιιοιιοτιοιιτι.

Βιιιττοττοιιο πιοτοοο"ι1ε οοιιοιιοπι. ιτιθο τἰο ιιοΙτει πιο

οοπι οοτοτιοπι. ιπ:τ.ιτ πιοοεο ἱοιιιιοτἰὶ ὶτιἀἱοτἱοιιο Χοπ.

Ε8ο ειιΜοτι1ιιιε ‹Ϊο οοτιιπιβο Ποτοτιιιε Ροτ Ρτοοορτιιτιι

οιιΡι·οεοΗΡτοτιιοι οοιιειιτιιπι εοτἱΡεὶ._

ΕΒο Βιιὶιἰο ¦οιιτἰοιιεἱε ειιτιεοτἱρεἰ.

οτ Ρτοτἱἰοτὶ |ιοπιἱτιοε που ροεεὶπτ οιιοι ιιοιιάοι·ο ΠΜ Βεο οτιοι·τιιε εροιιιΙο ειιΒεοιἱΙιεἰ.



ι6ι επιτονπι τω. «ο

  

( ΠΕΧΧΙΧ

Ουιι.ι.ει.πυε διπν·ίαε οι Ϊσπἰαπιιε Βιισα, πσπιέπο σου»

πιισιΞε Ιαπιαιο, ασ |ισπιίπίσιτε άο .4π·ιιΙσ απο ιμιέιισπο

ραι·2Σύιιε ρστίίί ΪΖἐσἰε 2πνοετίατιωη οατ·ιτπιάουιοιτο ρω·

εεεείοτιοιπ σὐτἰποπιτ.

οι ·2ΐ"0 ·

Π52, πιοπεο ερι·ι!ι

(Μ. Α. πι. 94. ν, ο! (Η. π.

( Π. Π.)

Βι·οιιο ι·οοσι·ἀοτἱσπἱε Ρτο τιιτπήε τοιπΡστἱΒιιε εοσπ

ι·ιτοτιε οτ Ηι·ιπιτοτιε πιά ιποπιστἰοπι τοτιποπάωπ οπο

Ιιτοι· τισιπιποε πο οτοπΙο ιιὶἀοΙἱσοτ επἰΙἱοπισ άο οι·οιιΙο

α Βοἱἀπε ειΠιοι·ιοπε. επεο!πιιε εΡιππΙιι Ιοπάοποτππτ οτ

οΐΒι·ιποποτππτ πιισά τοι·ι·ο ΠΜ πι απο πιοοοΠο ιποάσ

εππτ ιπ Ροι·Ροτιιιιιπ ειτ σστπυιιἱε ιοπιιο πο τιιισά πο

πιἱπι Ρσεεἰτ ιιοπάι πο! 0τιι€οι-ι ποο οἰἰςιισά οάιίιτιπιπ

πιτ ω. εο‹] πι Ροι·Ροτιιπιπ ιιιιοπο τποποοτ οτ ίἱιειπἱτοι·

Μουτ ειιΡοι·ιιιε εοι·ιΡτιιπι οετ στιεοτιιοτιιι·. οτ ΐοοοι·ιεπτ

ἰπτοι·ο°7οἰπτι·οἔιιπι πι επιππει οοπεπΙππι οτ ΡσΡιιΙι.

τΙπσά ιτε σΒεοι·ποτπτ ίπ ΡοπΡοτιιιππ. Ιιοπο Ιοιιόοιπ ιετἱ

ωπεπΙοε ίοοοπιπτ. τΙπσπιοιπ οιποπάοτστοε Μοιιἱιππ

εοι·ιΡεοπιπτ. οσπειιΙοε ιπ:ισοΙΙο άο!σοιε εΙιιἱΙιιιε οι·οπτ

11111τοπο οτ τοι·τοπποσιπιιπι ιοπιιο πι ειιΡι·ο Ιιιιιότιι·ο.

πω:: ιαιοπεο ιιΡι·ιΙιε ιπάιοτισπο ιιιιιι.

ΕΒσ ΒιιἱΙΙοΙτππ.ε το σσΙππιΙιε. ποται·ιιιε Ροκ· Ρι·οοι:Ρττιπι

επΡι·οεοι·ιΡτσι·πιπ οσιιεπΙπιπ εοι·ιΡει.

Επσ Ιτιπποοι·τπε τροπο επΒεοτἱΡεὶ.

οτ ΒιιτοΕιΒει οτ Βιι·οι·άιιε ὶπιιοετἰοιππτ Ροι· εο ιΡεοε οτ ύ Ε80 σ0ωτω8 ερϊπνιτι 8τ1ἔ980ΓἰΡ8ἰ

Ροι· Ροττπιπ (το οικω:: οτ Ρον ΒΠυ.ιπ τοποσοιιΙι οτ Ροι·

Βιιιι·ιπιιπι Β·ειττοιπ ι·οποοοπτι οτ Ρον ΒιιὶἀσΙστιιιπ οτ Ροι·

οιπποε @σε Ιιοπιἱποε άο ειι·σιιΙο. (με Ροι·τοιπ πι πισπτο

πιο τοποπτ. ειιιΠοιτπιιιπ Βοι·ι·ὶιιιπ οτ ισι·άοπιιιπ Βιισοπι.

οτ εποε ΒΙισε οτ ΒΙιοε 8ο ΗΒοι·σε οτ πιιοΙιε πππε πιστ

τιιιιε ΐποι·ιτ. ο!τοι·ι ὶπ Ρειττοπι άοτιιπστισιιο ειιοοοποπτ

πστπιπο τοιιώ πσιπιποτιι.ιο. άο πιιἰπτΙιιο Ροι·τιΒπε πο

πισπτο ?ποτε Ροι· τοπιάππι ἰπ τοΙἰ σι·άιπο. εἰ ἱειπιιοπεοε

οι οοετι·ππι οάι(ισοιιοι·ιπτ. Ρι·οάιοτι πσπιιποε άο οποιοι

όοδιοιιτ Ιιο!ιοι·ο πιοπιοτειτοπι πο Ρτοἀιοτὶε οπιππιιο Ρου

τἰΒιιε. Ρι·οτοι· σο τυπο οτ άσιππειισπο. οτ Ρι·σπιιεοι·ιιπτ

οἰε πω: άοΗοπάοι·ο οτι σπιπι Ροι·εσπο εαπ Ροπο όιιΡΗ.

οτ πσπ ττοΒοπτ ὶΒἰ σειετι·ιιιπ οάιΒοοιιο πἱεὶ.Ροι· Βοοει

ττοιπ· ιποίοι·ιε Ριιι·τἰε οσπιιπ. οτ Ροι· τοπιο ιπποετιτυπιιπ

ΐοίιάϊ :το ιποπτο Με οοοοΡοτππτ ο οστππιιι ἱοπιιο ο

!τοι·:ιε @Μπιτ !ποοιιεοε. οτ τωσιεΙοι·ιιπτ οιε Ρσεεοεεἱσ

ποτπ. οτ Μιεοι·ιιπτ οσε ἰπ Ροεεοεεἰσιιο δε: Ρτοἀἰοτἰε

οιιιιιςπο·Ροττιππε οιυεάοιπ @πιο οι: ποπ άοποπτ οιε

οιΜποτττοτπΜππι τοοοιτο πιο εἰ ιΡει ἰοππωπ' οοποππτ;

τω. οι οιετΙοτιοτ το 011111 οὶε σωρο ω! εοποτωπ πιο

ι·οπτιπιπ. εἰ οὶε ιποπόπποτιπτ. ιπτοι·πιοι·ιιπτ τοετοε. τπ

Βο!άπε πακετο οσπειιΙ. σΡιιο οσιποε πο Ιοποπιο. σ!ιοι·τιιε

τιιι·ιήε. πο πο οτιππιοιππσ. πιοι·τιπι1ε άο πωπω. @πιώ

ιπάοιι άο Ιοιιάο. ιιιοι·Ισ οοετοι:ϊπε. εοΙἰτποπιιε ιποΙοεο.

Ρι·οεΒιτοι· οπάι·οπε άο Ρσι·τιι ιιοιιοτιε. Ροιοτπε. οΠιοι·τιιε

πο ιποπτο. πιοι·τιππε Βο!σεποεο. ποτππι ἰπ ιιιιι·ιδο Ροτ

τιιε ιιοιιοι·ιε τοιιοιτοι·. τποιιεο οΙιι·ι”ε. Μοι.ιι ιπάιοτισπο :οι

Μοι·οτιισ ἰιιἀοκ εοι·ἱΡεἱτ δικιο σειιστοε εοοιιπάιιιτι τιιιπο

τοπσι·οιπ. τΡιοτιιππ Βιιτο!οΒο τἰο οι·οπΙο ιιπτιτπ ποσα.

.ιδιΥΧι στ. , Μι ι Χ;σ · ΐ..-".'ι

ςοπΧΧΧ )

Ιατιιιοπεοε εσπειιΖοε, παοεί εοΙαπι, πι :πιο Ζα)ι2οπαο

αουτ, α!ίετια:·έ το! σα·ιιραή ποπ ροεεἱ2, άεσοπιαπ2.

.Η .ζ

ΠΩ, πιοπεο σΡι·ι!ι

στο. ει. χω. εε.

ς π. π. ι

Ιπ οοοτοειο εοιποτι ὶοιιι·οπτἰἰ ἰπ ΡΙοπο Ροι·ιοτποπτσ.

οσπειιΙοε τοποἰοτιιε πο πωπω. ι·ιιΒοΙὸπε Βοεοοιο. τπ

τσππεκι)

Ιαπαοπεοε οσπειιΖοε, απισ2ίε απΖάμιίε ΖαπΖοπίε, πσνίε

:πιο οποο·2ίε, φιέιιφισέάπτα απο πονέε Μ ἱἰεεἰοπι οΜ::28

ὐαποΪιἰε οι! αίοουσιπέΜε οσπιτιπεριο εοσίσε εροστατ·σ

ιίεσίαΙππ2.

Ι'Ιδ2, ιποπεο ιιΡι·Πι

πω. ο [στ. σε. · ι

( π. π.)

Ιπ οοοΙοεἱο ειιποτἱ Ιοιιι·οπτἱἱ ιπ Ρἱοιισ Ροι·Ιοιποπτσ.

οσπειιΙοε βοεο2.ει. τοποΙοτιιε οπεοτάιιε εΡἱπιιΙο. τπΒοτάιιε

π[Βοι·ιοπε Ιοιιάειιιοι·ιιπτ οτ οίΪὶτιποιιοτππτ τΙιιοι;τ ιιἰοο

σσιπιτοε οτ οσι·πιπ σσιιεσι·τοε εἱπο οσπττοἀἱοτἰσπο οστι

ειιΙοτιιε οτ ΡσΡιιἱὶ ὶειπι1ο σιππἰιιτππιιο Ροτεοποτυπι

Ροι· οσε. ΒοποΙιο τΙΩἱπφΜἔἰπτο πιοοοΙΙοτσι·ιιιπ- οπο

Ρσεἱτο ειιπτ πι ιποοοἱΙἱε Ροι·Ροτιισ ΙιοΒοοπτ οτ Ροεεἰ

σ.τοοπτ. τοι·ι·οπι ιιοι·σ πι εμε ιποσοΙΙο επιιτ οοετιτι1το

οτ Ρσειτο ειοιιτ ιπιιι·σ οπο”. οτ τοιτπιἰπἰε οετ ποειδπειτο

Ιεπάοιιοι·ππτ σιππι τοπιΡστο οεεο ιιά οσπεποτπάιιιοτπ

οτ ιιειιπι οττΙπο εοιππιτπτοιπ διοτιοποιπτπ οτ Ρσεειάοπτιιιπι

Ρι·οάιοτει πιοσοιιο:. εἰ οοειι οσπτὶπΒοτοτ “ποπ οτιτΙιιο

Ροτεσιιο ιπ Με τσοίε οιιτΙποιπ ποτιοιιοτ ἰιιετἱτὶοιπ. Ιου.

άπιιοτιιπτ τΙιισά το” πιιΠσ π1σόσ Ρσεεὶτ οιιοτοοι·ο Με

κ! ἱσοἰε. ποσ ο!ιτίιιο σοοειεισπο ιιτι οάιιοι·ειιε ιιιοοοσιπιτοε

παρτ: ὶΠσι·ππι οσπεσι·τοε. εοά οσπιππο τοποοτπι· οἱε

ι·οεΡοιιἀοι·ο οτ οπιοπάοι·ο. οτ πιοοοιΙο τοτποποοπτ ιπ

τιιοτο οτ ἱποσποιιεεει. πωσ ιιοι·σ Ισπάοιπ ἱἀοσ τοοοτιιπτ

Ίιιοπὶοιπ οσπεοπειι οτ πστιιπτοτο Βιιτ οσπει!ιοτσι·ιιιπ

οτ άσππιπσι·πιπ πο ιποοοΠιε ιΡεο ιπιιτοι·ο. οτ ιπτικιππο

@πιο τοποτπιπτιιι· οσπειιιοε ιπετιτιιτισπο οπιοιιττοτσιπιπι

Βι·οιιιιιιπ ιπεισοΠο άο Ισσιε τΙιιιτιπε ετοτοι·οπτ οκτοι·ιπι

ποτο. Βοποειε εποε πι πιιΡ!ιιπι Ρσεἰτἱε οτ οπιιιποι·οτὶε.

τοττοτπ ου.τοιπ ἱπ πιω Ροπποπεοτοπτ σσπιιιπτ ἰειπιιο

πει ¦οιιιὶοτο. οτ ποτπἰπι Ρσεειτ ιιοπάι πο! σΜιΒοι·ι. πιπ

τοτΙτιο οάπισισ οΗτΙιισ τοπιΡοι·ο ιτε ειΠιοι·οπτο. ὶτοπι πιπ

όπιιοι·ιιπτ ιιοπ “οπο οιιπΙπειπι Ϊι·ιιετοτἱτπ οειι·ποε ιποιάοι·ο

οτ ιιοπάονο οΙἰοιιβἰ ο Ρσπτο εοποτἱ Πισπ:ιο πετΙιιο το

εειιιστιιτπ ετοΡἱιοπιιιπ πιει ισττο Μ ΐοετπτπ οπιπιιιιπ

έ)!
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εεπε!οτππι εεε εεπε£τιπεττἰπἰ εκεεΡώε ἱΠἰε τπεεε!!ει- α

°τωειτε. πει εοτιππ π1ὶεεὶε. πιά Ρετ επΡι·εἀἱεω πιο.

`εεΙΙιτ πἰεεεοιπἱΒιιιπ ετ οοπεοτΕπιπ ·ποΙππτετε ίὶιετἰπτ

εοπεἐἱἱίιτ,ε επἰΒιιε ιπειεεΠετοτἱΒιιε ἱἰεεε!: ιιεἱ εοτιππ

ζὶι1ἱε8ζεΙειΒεειιε: ἰπεοιποεΪο ΡιιΜἰεο επειπ εΙἱΒἱ φωτια ἰπ

ἶπεεεΊΙἱε Ρτεἀἱειἱε ἰπ οτἀἱπετἰοιτε όοππποτιππ όε τπτ:

εεΠἰε πο ΡιιΜἰεειπ πιὶ¦ἱτετειπ επτπεε ἰπεἱἀετε ε: πεπ

όε1·ε. ὶπεπΡετ Ιεπάεπετε (βοά πἱεεεοτπἱτεε ετ εοπεοτ

εεε πω· εε επιπάεπι πεπεεπΙ: ιιειππ. εεππάετπεπε εοπ

ιΪἱτἱοπεπ1. ετ εε!;ετε ἰπτει ἰπ ιπειεεΠἰε ετ Βπι1επἰε ειιπΙἱει

ἰπ ιιετετἱΒιιε εοΙἰτἰ εππτ πεπει·ε ποποπετεπτε εο εποό

άε ἱοεἰε ἱπ ττιιὶππε ετε!:ετεπτ ειιπτ εοπππ1ιπετε επιπο

ἰπτε ετ τετἰοπἱΒιιε ππετεπἰοππιπ εάπετειιιπ πὶεεεοπιἱτεε

ετ εοπεοι·τεε παρε πιπεεΙΙειτοτεε Ρετ ὶπιἰε πε εἰ πιει

εεΠε ποπ εεεεπτ τετποτε πε ιππτετε. τπἰεεἱ επεφτε

ἀοιπἱποτπιπ άε ιπεεεΠἱε Ροεεὶπτ εει·ι1εε ι·ειιεπἀετοΙἱἱε ύ

οιιΪεττε πἱεἰ Με ἀἰεΒπε ὶπ επἰΒπε πεπἀἱτὶο επτπὶε εετ

ἰΠἱε εοπεεεεε. παπι. τπεπεε πΡτἱΙἰε ὶπἀὶετἰοιιε κ1ιπ.

Εεε 5πἰΠεΙιπιιε άε εοιιιτπΒε ποτετἰπε Ρετ ΡτεεεΡΕπιπ

επΡτπεει·ὶΡτοτιιπι εοπειιἱιππ εετὶΡεὶ.

ΕΒο ΒιιἱΠεΙιπιιε άε :πέτο επΒεετἰΡεὶ.

Βεο οπεττπε εΡἱππΙπ επΒεετἰΡεἱ.

( ετ.ΧΧΧιι )

Ιπο άσε δ'ιιτ·πιαάίπο «το |ιοπιπιέύτω (26 πεειυιο άσε
)

πμαυ·2α ρευ·Σε πωπω Πἰεἰε ἰπυεε2ἰ£τω , εἱιωτἰεπι Ρο.:

εε.9είοπειπ ποιπίπε εοπππιιιτιἰ.9 [πωπω αάψίσεί2ια.

ΠΩ, πιεπεε εΡτἱΙἰ

Επι! Α. ρι.επ.υ.

( π. π. )

Βτεπε τεεοι·ἀετἱοιιὶε Ρτσ ἴιιτπτἱε τειπΡοτἰΒιιε εά :πε

ιποτἰειτπ ι·εππεπάειπ ιΙιιπἱἰτει· ποιπἱπεε τἰε πειειπο ιπ

άεΠεετ οιππεε εεπὶοι·εε Ρτετετ ΒπἱεεετεΙιιτπ. .5ιπάο Ιαπ

Βειτοπε επιπ ΐι·εττε ετ πεΡοΒὶΒιιε Μ. ΒεΙΙεπΒετἰπε

εΙΒει·ιπε ει Βἰτετἀπε ει Ρετ ὶΠοι·ιππ πεΡοτεε ΒΙἰοε

επτἰεὶ. ει επτἱειιε ίὶΙἰπ5 αΙποπιάπιπ ΒπἱΠεΙπιὶ. ετ εΒει·τιιε

ι·ιιΐπε θετιιιππὶ Ρετ εε ππιιεοπἱεεπε ετ Ρετ οιππεε εποε

πώ Ρει·τειπ τεπεπτ πι τποπτε ΥΙἰεἱε ἱππεεϊὶπετιιι1τ

ἰἀοιιειπ πε εεππεἀἰιιο ποπιἰπε ΐειπἰὶ ετ εποε ΓιΙἱοε

πε! ΓιΙἰε5. ε: πιιεΙἰε εκ ὶΠἰε εἰπε Ιιετ·ε‹ἰε ιποι·τιιπε Γπει·ἱτ (Ζ

ε'Ι,εή επεεεάεπι ἰπ Ροτιὶοπειπ ‹ἱεΪιιπώ ποππππτἰιιε ιἱε

εππι·τει Ρειι·τε ιποπτὶε ὶΠἱεὶε. ὶπ ΜΗ οι·ὸἰιιε εἰ ἱπππεπεεε

επ ευε1.τιιπι εἀἱίὶεεπει·ὶπ.;. Ρι:ετἰἰετὶ 5επὶοτεε άε πεπεπο

ιἱεβεπι ΙιεΒει·ι: τπειἱἱεωιετπ οι: ἱΠοτιππ Ρει·τε. ΡτεΙ:ετ

ι'ε τιιττε ει άοιππ:Ιοι1ε. ε! Ρι·οιπἰεει°πππ εὶ5 άεΐεπάετε

ει) οιππἱ Ιιοιπἱπε επΒ Ρειιε άιιΡΗ. ετ Ρτσ Με ἱππε

επωι·ει ἴεποτἱἰ ιποπιὶε ΥΠἱεἰε εεεεΡετππΙ. Ρτεἀὶειἱ εε

πὶοτεε ιἱε πειεπο ει εοιπππἰ ὶεπιιε ΙὶΒτειε άεεεπι Πι

εεπεὶιιιπ. ει; π·πἀὶἀει·ππτ. ὶπτπἀὶειο ἱἀοπὶ Ροεεεεεὶοιιεπι.

Μ. ποπ οεπετ εἰε .επεποά εει·πἱιἰιιιπ Ϊπεει·ε. πὶεἱ -εὶ

πιπποιπ ιιεπετἱπτ. ετ ὶΡ5ὶ εἰ τπππιἱεπετἰπτ ΗΜ ειιπ1

εἰε :μπώ επιιεΙ:ιιιπ ΙπιιτεπΙὶπιπ. ἱπιει·ἴπει·ιιιπ ιεειεε τπ

πιω Βεεπέει τυπο εοπ5ιιΙ. οΡὶιο εοιπεε _ἱειιπιιὶε. οποτ

επά!!εΙιππε 5εττἱπε. ἰοτἀπππε Μιεα.' ειιΙἱπιεπιιε οπιεΙεεετ.

Ρι·εεΒὶτετ επάτ·ειιε άε Ροττπ ιτεπετἱέί @ειπε ιὶε`ἱιποτε.

ιπει·τὶπιιε άε Βο!ο8πεεε. ιπετἱο επετειΜπε.' ἰπερ ΜΒΜ

άοτ. πωπω ὶπ Ροττιι πεπετὶε ἴεΙἰεἰτει· π‹:ι.ιπ ιπεπεε

ειΡι·ἱΙἱε ἰπἀἰετἰοπε τα. ~ ' · ' '

Α

( επΧΧΧιπ )

Ιαπειεπεεε εοπειιίε.9, ἰπεπεπιετι£ο ε£ α2ίΖϋα2ί &ισ·8·επ

είπω Ροι·2ιω πεπετ·ίε ίπΔεπιιι'ε:ιΖω, /ἱπε£ιιιιπι ρεπε

Μι2ίοπεε εε Σί.πίεττι /ἐιεἰεπ‹ἰα: αεἰ ειιατ·2τυπ ρατ·2επι

£απωπιπιαίο τ·εάαειω2. -

ΠΩ , πιεπεε πππο - ·

Με

ωω.ττ.χοι.ισ. ' ' Ρ·

(πετ

Ιπ εεΡπιιιο. εοι1επΙεε Μετιετε.· :ιἱΒετὶεπεππεεὶἀπε

εΡἰππΙ:ι. τεπεἱετπε όε πτειιιτο Ιπποπιτετππτ φΙποἀ`ποτπἱ

πεε ΙιεΙπτετοτεε ὶπ Βιιι·ε,ο ετ επετι·ο Ροι·ιιιε ιιεπετἰε Ρτε

εεπτεε εεὶΙἱεετ ετ ΐιιτιιτἱ εκποάο ποπ τΙεπτ άε Εεττε (με

4358 πΙττε εεεἱεεἱειπ πἰεἱ εοΙιπππιοἀο επει·τυπ1. εκ ὶΠἱε

Μειιἰε ετ ίι·πετἱΒιιε εποε άε επ τετι·ε ειἰει·ὶπτ. ετ πεπ

τιιτἱ εοι1επΙεε πεε επετεἱΗιπἱ επιεόειπ εεεττὶ επποάο

πιιΠειπ1 ειιΡει·ὶππΡοεἰιειπ ἱπἀε εἱΒὶ ἴπεἱεπτ εεά ΙἰΒετε

ετ ἀετει·ιπἱπετπιπ εετ εππα Ιιεπεεπτ τεάάεπάο εο!ιππ

τποάο ειιετιππι. ετ εὶεπὶε Βιιτἔεπεἱιππ εὶπε !ιετεάε

τποτΕπιιε Βιετπ πεΙ Ρετἱπτἱπτπ εειι πΙὶπτἰ τιιτΡε 1πεΙε

ίἱτἰιιτπ εοπππἱεετἰτ τεττει ιΙιιετπ τεππετἰΕ επτἱε εεεττἱ

Ρετπεπἰει. πειτε πετο Ιπποεπι επ εοπειιιεε ΐεεετππτ

ςιιοπἰετπ ΒιιτΒεπεεε Ροττιιε ιιεπετἰε Με άοπιιιπ εσπ

ειι!ἰΙ›ιιε Ρετἱει·ππτ. ετ ειπε εοπεπΙεε Με εεεε Ρτοίἰ

επιππ εεεττἰ ετ πτἰΙἱτετειπ εοιπππἱε ὶεπιιε ετ ιπεΙὶο

τετπεπτπιπ ΒιιτΒει15ἱιιτπ εεεε εοξ.Εποπετιιπτ Μ; ειιΡτε

Ιπποεπει·ππτ. ιπει.ιι. ιπεπεε ιπειἰἱὶ ὶπἀἱετὶοπε ιππιι.

Εεε διπ!Ηεπππε όε εοΙιππΒε ποκει·ἰιιε Ρετ ΡτεεεΡΙ:ππι

· ειιΡι·εεει·ὶΡτοι·ιιτπ εοπειιἱπτπ εετἱΡεὶ.

( ει.ΧΧΧιν )

Ιααιιιεκπεσ εοπ.ειιΖε.τ ρεάα€έα:π εαε£τ·ἰ Βἰυαποἰἰέ

ΟΙ·πο ε2 Ζαπιὐεπο δωει·είο πό :πωσ ευυιο.9 Ζοαυι£.

Πο? | '

.· ` . · . . ` . τ

' τ (Με. Α.[υ!. ?5. τ. "

ς π. π.)

Ιπ εειΡΠιι!ο εοι1ἐπἱεε πεεο2πε Μπεἱετιι5 Ιπποειιει·ιιπτ

ετ πίπτιπεπει·ιιιιτ εποό Βι·ὶἴιιε ετ ¦επ1Βει·ιιιε Βιιετεἱπε

πω: εοπττεἀἱτὶοιιε εοπεπΙιππ ετ εοιπππὶε ἱεππε ετ

0τππἱιππ Ρετεοπειτπιπ Ρτσ εἰ8 Φτεπεπετο πω: εππο (πιο

πΙΒετΕπε απο ιιοΠε άεπετ τεπετε επεκι·ιππ ετ ΡεἀπΒἱιιιπ

τἰπειι·οΙἱἰ. πεπεεπι ετ ιεπεεπτ επεττιιτπ τἱππτο¦ἰἱ ετ Ρε

Με ιιιι·τΞε Βιιὶιἱο Ιπικἰεπεἰε ἰιιιἱεκ. τπετ·ιπιιιε άε ιπιιιιτο. τἱπΒὶιιιιι .ἰΡεἰιιε «Με παρε πο ππποσοποε' επΡΙετο6.
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οτ ει οοπεπιεττπε τιωτιτ ιπ Ιοποπιει. πι1πε οκ ιΡειε Ροκ· κι ιοπιιο ιιοιιοπτ τοτπιπ ιιιτοει·ππι τΙποτι Βοιτι·ειτπιππε οτ

ιετοε όποε ειπποε εοιπΡοι· ειτ οοπεπΙ. οτ ετοτ πι οοετι·ο

οτ τοπάιιτπ· οοπειιιιιτπε ιιοΒοοτ. οτ ει ιπ Ιτιποπιιι οοπ

επιοε ποπ τιιοι·ιπ.τ. οτ πι Μπι” τιιοι·ιπτ οοπεπΙοε εΡο

οιοιιτοι· Ρι·ο ιοπιιπιει ιιππε οικ ιΡειε οοπεπΙοτιιιπ ιιειτιοειτ.

οτ τοπιιππι οοπειιιοτπε. ιτοι·πιπ ιοπάειποι·ιιπτ φαι. οοπ

επιοε οοπιππιε εοιπτιπτ οιε πι πποε!ποππο :ιππο ιιιιτειε ο

κ” Ροκ· εοιιτο τοτιπιπει. τι ποιο Ρι·ο ειιιτΙπει οοοπειοπο

ποι Ρτο 8ποττει εοπ Ρτο ειιιτΙππ ιπτοιποπιοπτο οειιιεει

Ροάοδιππι ποι οτιετι·πιπ εοπ τοπόιππ οτιετι·ι πο! τοπάιιπι

οοπεπιειτπε ποπ ιιιιτιποτιπτ οπτ ιιπΡοτιιιποπτππι οιε τιιοι·ιτ.

τππο Ιοπιιιοι·τπε οτ Βιιτπε ποιπιπο Ροπο Ροκ· ιιιιΡιππι

ιιοΒοοπτ (βοά ιπιππε ιπιιιποι·ιπτ πο ΡοιιοΒιο πο! ίοπτιο

οιιετι·ι οτ οοπεπιειτπε ιπ ιιιεειπτιιε ι·οοπιτπε τπττποεο πο!

πι ιιιεπιιοιὶε ιι·ιωτι πω: πι πιο ιιοπιε οοπιππιε ιοπιιο

ιπ τΙπιτιπε ποιποι·ιπτ οτ οιοΒοτιπτ ιτο φαι ποπτπι·ι

οοπεπΙοε ππΠοπιοπο φαι ποιποτιπτ ποι οιοδοι·ιπτ Ρι·ο

οο 1111013. ιπιππε ιιοΙιποι·ιπτ το» ιιιιΡοι;ιιι·ι Ροεειτ. οτ

οτιεττιππ εοιπΡοι· τοποοπτ. οτ πο οο ποπ τοιποποοπτπ1·.

ιιοποο πιο. οοιπΡιοιιτπτ τΙπο‹ι επΡτοεοι·ιΡτππι οετ. ιιοπο

ποιο τοπιιοπι πιο οοπεπΙοε τοοοπι.πτ. εΙιιοπιοπι Ιππι

ιιοττπε οτ .Βι·ιτι1ε ιιΙιτοε π. οοπιππι ιειππο άοάοι·ππτ (μπε

οοπεπιοε ιπ ιπτικιιππ ποοοεειτοτο οοιπππιε εοιποι·ππτ.

Εξω €πιΠοιπιπε πο οοιππιιιτι ποτιιτιπε Ροι· Ρι·οοοΡτπιπ

επΡι·οεοτιΡτοι·ιιπι οοπεπιπιπ εοι·ιΡει.

ς0τΧΧΧν)

Ροτοσ2αε α ΒαΜο ‹ἰο Μο!Επο Οττοιιέ [που .πιο άπο

οωιἔοπά£ ιἰοτοπι ΜἰπαταΖἰ παπά .παω σοπε2ἱτιι£απι.

αιτο

ωι. Α. πι. ω.

(π. π.)

Ιπ Ρι·οεοπτιο οοτιεπιππι τοποιοι·ιι. Μπακ. οτ επιτ

ιοιιπι ετιπιοοπιε. οτ επιιιοιιπι οιετιιο. οτ Βοτυπωι τιπ

πω. τοπ τιιιιτιπε πο ιποιιπο. οτ τοοιτ οττοιιοιπ ίιιιππι

επιππ πιιεεπτπ εππιπ ιιτ Ιοοο επο ποοιΡοι·οτ ιιιιπιε ι..

οι ιιοτιιιιιε πιιοτιε επο. οτ Ρι·ο Με ιιιιι·ιε ι·οε εποε

ππι·πι επο ωιωπι Ριιοπι επΡΡοεπιτ. τωτιππ ιπ οτιιποτει

ιιτοιιιοΡιεοοΡι.

ζοπΧΧΧν1)

Ιαπιιοπεοε οοπ.πάοε Βο!£τ·απιἰπἱ οι Βαίπιαπάέπέ Μπα,

ρι·ορτο:· ρποιἰἰιἰοποπι πο ὶρεἰ.ι· ροι·ροτπιπιπιι, ρα!ιΙίαυ·έ

Μαιάαπτ.

ΠΒδ, πωπεο ιιιπποι·ιο

ί

πω. Α. πι. π. ο.

(π. π.)

ιπ οτιΡιτπΙο. οοπεπιοε οπεπιππε εΡιπιιιιι.- ωποιοι·πε

ιιοεοπτι. ιοπάειιιοι·ππτ οτ ειίτιτπ1οποτππτ. ‹Ιπο‹ι οοπιππο

Ο

τοιιπιππάιππε ιιιιιιοιπιπτ οτ Ροεειάοικιπτ πιο πιο οΙπει

Ρι·οάιοιοποπι τηιπππάι τοοοιππτ. οτ Βιτιειτ Μάο οοπιππο

ιειππο ςπιοι·Ιπιιι ποιποι·ιτ. παπα: ποτο ιοπιιοπι ιετι οοπ

ειιιοε τοοοι·ππτ κιποπιιιπι οιιιοττιππε οτ Βοιττειιπιππε

Ρι·οτιιοιοποιπ ι·οιπιππιιι τοοοι·ππτ. οτ πιοιιιι Ρι·ο οοπεπ

πιο οοποππιε ιιιππο τοοοι·ιιπτ. οτ ιιιοο ποιπιπο πιπ

τιιοτο πτ ειιΡιπ ιοπάτιποτππτ. Μτ:τ.ιιι ιποπεο ιειιιιπιι·ιι

ιπόιοτιοπο ιν.

Ε8ο Βιιιιιιοιιππε πο οοιππιτιο ποτειι·ιπε Ροι·Ρι·οοοιιτπιπ

επΡτοεοτιΡτοτππι οοπεπιπιπ εοι·ιΡει.

·1 ι . ( ΠΒΧΧΧΥΠ ) ··

-

δανοποπεοε ἰ‹ιτιιιο:ιε£ε ε·οπικιωπίε άοπιπιιο

.το ειώΣιοΖωπε οοι·τέε πώ ραοτίσ. ·

Πόδ, πωπεο ιππιπιι·ιο

Ω

στε. Α. χω. π.

( π. π. )

Μι Μο πιο ποε ΡοΡπιπε εοοποπειε τιωιοπιπε οετοιιι

οτ οτιποιοτιττιπι οτ οοιιοοτοε εοοππάπιπ ποεττππι Ροεεο

Ροι· οιπποε επει·ιτιπποε ιπ οτάιπειτιοπο οοπειιιιππ οο

πιππιε ιιιππο πώ οιιιπτιο τιιοι·ιπτ ειοιιτ ιοπποπεοε ο”

τοοοτιπτ. ἀοποτει απο οοπεπιοε οοπιππιε ιοπιιο τοοοι·ιπτ

οτ ποε τιιοιοπιιιε οτ τοποιιιιππε οτι τιι·πιει ειοπτ ιΡει

ποιοιε ιπππάοιποι·ιπτ. ει ποιο οιιοιιιε ειιοποπειε οο ετο

ποτο οοοιι:ιοι·ιτ οοιΡιοπιπε Ροοππιοπι ιιιιπε οτ Ροτοετοτο

οοπεπιπιπ οοπιππιε ιειππο τοπτπιπ οκ οπ Ροοιιπιο πιιτ

τοπιπε τΙπειπτπιπ τιωτιτ ιιοποτπιπ. ιι8πιππ οιιιπάο πο

εποπτι ποπ ιιιιτ ιπ Ροιει€ο πιτι·ει εοτάιποοιιι οπτ ιιιτι·ο

Βοτοιιιποπιοπι πιει Ριτιπε ιποι·ιτ ιπ Ροι·τππι ιειππο. οτ

οι; οο Ροι·τιι ποπ οκιιιιτ πιει οιππ ιπτιιοτι Ροι·το πο

ιπιππιπ ιτιππο τΙπι ιπ ιιιέπο πιο οιιπεπ ποΒοοιειπ‹ιι ιι·ο

ποιωτιπτ. οτ ιπ οοιιοιπ Ροι·τπ οτι άιεοπτιοοπτιππι τοπι

ω. πιτ ει τιπι εποποπεοε ιιθππιπ πει πτ επΡι·ο‹ιιοτππι

οετ φαι. ειιιειτ όπκοι·ιπτ. οοπεπιοε ειιοποπεοε ετοιιιιπτ

ιπ Ρι~οοοΡτο οτ οι·άιπειτιοπο οοπειιιπιπ οοιπππιε ιοπιιο.

πι ιοΒιιτιοπιιιπε τ1πειε οοπεπιοε οοιπππιε ιιιπιιο Ρτο οο

πππιι ωιιιοιω τοοοι·ιπτ Ροι· οιπποε πιιιτιτιιπειε. ποε

ΡοΡπιιιε ειιοποπειε οιιΡοπτιοπιπε Ρι·ο ιιιιι·ιε ποετι·ιε ειοπτ

ιιιπποπεοε ιπ Ρι·οτιιοτιε ιοΒοτιοπιιιπε οι:Ροποοτιπτ. Ριο

τοι·οοι εποποπεοε οοπεπιοε ειπππιιε τιππιε Ρπιιιιοο ιπ

Ροι·ιιιτποπτο ιπι·οι:ιππτ. φωτ ει οιιτΙπιε εποποπειε Ριο

τιιοτπιπ Ρειοτπιπ ποπ οπεοι·ποποτιτ. φαι τποιοπτ Με:

πιπάιοτοιιπ ιπ οι·τιιπ:ιτιοπο οτ ΡτοοοΡτο οοπεπιπιπ οο

πιππιε ιππιω. οτ ιπτειιοπιιτ φωτ τιιοιοπτ ιπετιτιοπι 8ο

οππιιππι οοτπιπ εοπεπιπ ιιοιπιπιιιπε οτοιιιοΡιεοοΡειτιιε

πω εποε κι; Ροετ τιιοτειιπ ςποτιπποπιπιπ. ποι.πι πιοπεο

ιειπποι·ιι ιπάιοτιοπο ι. πω: Ρι·οτιιοτπιπ ειιοιππιοπτππι

οιιεοτπειτιππτ εποποπεοε οοιιευ.ιοε πιει τιιιτιπτπιπ ω.τω

τιοι ιτπΡαιιιποπτο τιπτ οιιιιπιοπο οπτ ιιοοπτιπ ιποιοι·ιε

Ροι·τιε οοπεπιιππ οοιπππιε ιπππο τοπιππεοι·ιτ.
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Με. ( ειιΧΧΧνιιι )

Ιτιπαειιεεε, εωωτεΔω |ιοιπιπΞειιε, ρτιοριει· πιστέω τ

/ξιι:2222αιεε ιιοπιιωΖΙα.ε ίπ εοπεπιετείο ε.τεετεπώ σο”

εειίιιιι2.

Μ!

[τι

ΙΙΒ'5 , πεειιπο Με ιιιιτειιιε ιπιιο

θεοι. Α. [ει. 96. ν.

( π. π.)

Μι ιιεε ειιε πι ειιτεε παμε ε‹ι ειιιιοε ειεεειιι. ιιοε

ιεππεπεεε εειπειιιιιιπε ιπεεπεεε ει τεε ιΡεοτπιιι ε Με

ιε.ισιο ει ε εεεοπε Ρετ ττιετε πει Ρετ τεττεπι πετΙπε

ειδεει:τι. ει: ε εεεοιιε Ρετ ιιιετε πειτπε εοτπππι. ει:

Ρτοιπιιιεπιπε ιιιιε ετιιιπεετε τεε τΙπεε ποιπετιιιι; Ροτ

ι:ετε επι ιετιεε πιιτεττιπτιιειιεε ειιεεΡι:ιε ιιιιε τειιπε επε

ειπε εοτιττετιε ποει:τιε τπετειιαπε. ει Ρτοπιιττειππε Με

τεππεετε εκ ιιιιε τει-ιιε ιιι ιιοειτειαι ειπιτει:ειπ Ρεπιιοε

ειιιοε ετ ιιιεποε ετ εΡει·εειοε εποε εοεποεεετιπιπε

εποε εεεε Ρετ εεετεπιειιιππι ιιιοτππι Ρετ πιετε πει

Ρετ τεττεπι ε εεδοτιε πειΙπε ιειιπεπι. ει: ε ππιι:ει:ιιο

πετΙπε ιετιιιειιι ει: ε ιειιπε Ρετ ιεττεττι παμε ειδεειτι

ετ Ρετ πειτε πεεΙπε εοτπππι ει εκιπιιε παρε ιπεεπι.

εοπεειιεπιπε ειε τετιιτε επι1ι τειιπε επΡτειιιειιε ιτε τε

ιτιεπι φαι ποπ τειιεεπιπτ εοε ειείετιιιετε. ει ιΡει ἀε

ιιεπι άετε πιιεειε εοπιπιιιε ιειιπε ει: πποεποεπε τοτ

εειιο Ρτειιιετοτπτιι Ρεποτιιιιι εοιάοε επιιι([πε ιιοει;τε

πιοιιετε. ιιειιε επι:επι εοτιπειιιιοιιεκπ ιιτπιειτι ει: ετε

ιιιιεπι εοπεπιεε ιιιετιτι1ιπε πιειιτι επιιιειπιπε ιιιεετ εττΙπε

επτιειιε επετειπε τπιιε τεττιΡοι·ιε τειιπε εοπιππιε Ρτε

ιιιιτιεπι:εε ιεπιιεπετε σε επιοτειπ ιπεειιε ειπιι:ει:ιε ει

πιιιιτειεπι επεπι εοπιπιιι ιετιιιε πι επΡτεάιιιιπιπε Ρετ

πεπιτε. ιπει.ιιι. ιιεειιιιο τιιε ιιιιτειιι.ε ιπιιι. ιιιιιιει:ιοπε Μ.

( (Π..ΧΧΧΙΧ )

Πεετε8ιωι ἰευιωειιεἰαυι εοτι.εαΖιυπ )

πιω Ορι:ο Βιιεειπο!ίε εευεωω ἱαιιαεπεἱ σἰοπαιιιτ.

ιιΒΒ, ιιιεπεε ιπιιο

θα!. Α. ει. θ.

( ε. ε. )

ιπ εεΡιτπιο εοπεπιεε επτιεπε επετειπε. Βπιιιιειιιιπε

ιπιτιπε ιιιετι.ιτιπε ‹ιε ιιιεπτο Βιιιιιιειπιπε τιι€ετ ιειιάεπε

τιιιιι: ει; ειιιι·τιιεπετιιιιι εποε οΡιιο ιιοεεειοιιε ειπε εοπ

ιιτειιιει;ιοπε εοπεπιππι εοιιιπιιιε ιειιπε τιειιιιιε ειιι€πιιε

επιιιε ιιιιετετιι ιιει;ιεετ Ροιεετειεπι πιιιτειιτιι ειι ιειιο

τεπιτιππι ιιιιτεε ιιπεειιιεε ιιοειτε πεοπετε επΡετ ιιιετε

πιιιεππιτιπε ποιιιετιι ειεπιι ειπεε ιειιπειιεεε τεε επεε

πιιιι;πιιτ ε: εετειιιιετ εεε εοτιειιιιιιπε επι τυπο ιιιετιιιι.

ιιεπε πετο ιεπειειπ επΡτεεετιΡιι εοιιεπιεε ιεεετπτιτ @πα

ιιιεπι οΡιιο ιιοεεεΐοιιε ιιτιπιτιε πιοιιιε Ρτοιιεππιπ ει πή

ιιιειειιι εοπιπιιιε ιετιιιε ιτιτΙπιειετετ ετ τιιεκιιιιε τΙπιε

ιειε εετιιιτιππι εοτιιπιιι ιειιιιε εε ιεειιιτπιτι ιιιτεπιτ πι

εει·ιΡιπτπ εει πι ι·ειδιει;ι·ο εοπιιιιιιε ιειιιιε ει ιτι κ” ιειπιε.

Η

ο

( ΟΧΟ)

@απο Βιιεεεχοι2.τ Μαι-ει ειυ22αΜιτειέσειόρτω: Η

· /ίειιε!ίιαιίε εαεταπιεπιωπ·ι ρταεεειτ. Με @με

ιιδδ, πωπω ιπιιο ε;

ω. Α. τω. ε.

ς π. ιι. ι

Τειε εεε εετπιι.ιππι. ει: ιιεε τιιε πι επιεε ει εοιι

επιεε πει εοπεπι εοπιππιε ιεππε ιππιι;επετιι; πιε επι

ιππιτεπετιιιι πι Ριεειιεττι ειιφοε Ριεειιππι εοπιπιιι

ιετιπε εδο ιιοιιε ιιιιε ειπε ιι·επειε Ριεειτειιο ιιιπτι εσπ

ττε οπιιιεε Ρετεοπεε ειιεεΡι:ο εοτιιτε εοπιππε ΡεΡιε ει:

εοππ·ε ιιιοε ε επιιιπε ί”επτιππι ε‹ι Ρτεεειιε ι:ετιεο. ει;

ει ιπεεετιπι πιιειιι εοπεπιεε πει εοτιεπι εοπιπιιιε ιεππε

πι πετιετιι Ρετ τοιεπι ιοπιιιετάιετπ Ρτσ εοπιππι εετ

πιτιο ετ πεεπε τοπιε.ιπ πετιετπ εοτππι οτιιιτιετιοιιε επ

ιιιοτππι ειΡειιεεε ειιεεΡτο ει ιππε εοπεπι ετο. ειιιιι‹ιε

ι;επειιοτ ιιε Ριεειι:ιε Ριεειτειιιιιε. ει; οι: Ρτεειο τω»

Ριειιτιο εκεεΡω εε ιιιιε Ριεειιιε Ρετ εποε ιιε ΡεΡιε

πεπετο. ει: ειε άεπιιο εειιειιιο εοιιειιιιιιπε ιειιπε επιπ

εεετεπιεπτο (με ιπιιιεεε ιετιπε ειι Ρτεεειιε τετιεπι:πτ

πει εκ ιιιιιε τεπειιππιπτ οτιιιπει;ιοιιε εοπιπιιιε ιετιπε.

ιιεε επιπιε οιιεετπειιο ιιοπε ίιιιε ειπε ιι·επειε ει πιειο

ιπε,ειιιο Πει ιΙπειιτπιπ τεπιεπεετιτ ιπετο ιιιιΡετιιπιετιιο

τιει πει Ρετ Ρετειιοιεπι πιειοτιε Ρετιιε εοπεπιππι εο

πιππιε ιετιπε. ;.

ς εΧει )

@πιο ρΖαεεπ8ίπαε Σπάει· ιαπωεπείαπι εἰνὶιωι εοειιιέ

αιἰεετἰριασ /ιάεΙίωπε εεετα:πεπιπω ρταεεια2.

1165 , ιν ιτειειιτιεε εεΡτειιιιιτιε

σω..ι.χω. π.

Με..)

ΑΒ ιιεε ειιε ιπ επτεε ει εοπεπι πει εοπεπιεε εο

πιππιε ιεππε ιππιτεπετιι; επι ιππιτεπετιιιτ πιε πι Ριε

ειιειτι ειιτΙιιοτι Ριεειιππι εοπιππιε ιειιπε εδο ιιοπε ιιτιε

‹ἰ ειπε ἴτεπ‹ιε Ριεειι:ειιο ιιιπιι. εοπιτε οπιιιεε Ρετεοτιεε

εκεεΡιο εοπιιτε εοπιππε Ριεεειιιιε ετ εοπιιτε ιιιεε Ρετ

εοπεε ε ‹Ιιιιιιπε εε Ρτεεειιε ιεπειπτιι τετιεο. ει ει εστι

επι επι εοιιεπιεε εοιππιιιε ιειιιιε ιπεεετιι επι ιπεεει·ιιιι:

ιιιιειιι πι εεπι Ρτσ εετπιιιιε εοπιππιε ιειιπε Ρετ ι:οιετιι

ιοιιιιιετιιιεπι ετ παρε τοιιιεπι εδο πιο ιιι εστιιπι οτ

τιιιιειιοπε ετι ιιιοτπιπ εκΡεπεεε. ει; εε Ριεειτειιιιιε Ριε

ειιιε ει: ‹ιε Ρτεειο εεειΡιεπειο ειιεεΡτο τιε Με Ριεειι.ιε

Ρτο επιιιπε εε Ριεεειιιιε πεπετο. ει: ‹ιε εοπιειιιο τιεπιιο

εοτιεπιιιιπε. άειιιιιε ιεπειιοτ εε εεετετπεπω απο ιπιιι

εεε ετι Ρτεεεπε ιεπειιιπτ πει ει: ιιιπε τεπειιπιππτ οτ

τιιιιει:ιοιιε εοπιιιιιιε ιεππε. ιιεε οιιιιιιε οιιεετπειιο ιιοπε

Με ειπε ιιτεπειε ει: πιειο ιιι€επιο πιει επεπιπιτι τε

τπετιεει·ιτ ιπετο άει ιτιιΡειιιιιοεπιο πει Ρετ Ρετεισειεπι

Μ‹τι.ιιι. ιιιειιεε ιιιιιι ιιιτιιειιοπε τι'. επειετιε Ρετιιε τοπεπιιιπι ‹ιε εοπιπτιι.



ιδο 8ΑΒΒΤΠ3Γ ΠΟΠ. πιο

  

ς ποπ ι

Ρεοτοιωπι· -ιε:πωπεέπιπ οσπειιΙππι, οπο ποπ ·ιαπισειι

.παπι παω» @πιστά ρΖαοεπιέποι ἰιιιἰἰοἰ ιτώιωιιωτ.

ΠΕΒ , ιν..ιιειεπειεε εεριοιιιπτιε

απ. Α. χω. π.

ς ιι. π. )

πι οειιιιιπισ οσπειιιεε πιεττιππε πε πιεπτσ. 8πιιιιοι

πιιιε ιιιιδοτ. επτιοπε επετειπε. οι επιιιιοιπιπε ιπικιπε

ιεπιιεπετπ.ιιι: οι; ειιιτιπεπει·ιιιιι; πι οιοιπο ιπιιοιι Ριεοειι

τιππε ιιο τιιοισ ιιοιπεεΡε ειπε εοπι:τειιιιιοπο ιειιποιί

ειππι οοπειιιππι οι οοπιππιε ιεππε ει: οπιιιιππι ιεπιιοπ- ό

ειππι ιιιιοι·ειπ πεπεει ιεεπιτειιοπι ει: Ροιοειειοπι πιπ

τοπιιι οειιιππι ιιιιτεε ειιι€πιιε επιιιε επι ιεποι·ειιιιπιπ

Ρετ πιετο πποεππιππο ποιπετιι ειοιιι; οιποε ιεπιιε τοε

επεε πιπι:ιιπι: οι Ρετ εε πει ειιππι πιιεεπιπ οσπειΒιιει

εεε εσπειιιιππε επι πω: ιιιετιιιι:. πσο πιοο ιοεοτππι;

επρτεπιεπιστειιι οσπεπιεε ιΙπιε εσεποποτππι: ποσό. ιρεο

οιιιιο εοιπππι ιεπιιο ιιπεπι.ετ εετπιεπει.. οι ιπειιιιιιε

ίοοετιιιιτ ΡτοΡιετ ποε ειπιε ιρεο ιπιειιιετοιιι οοπιπιιι

ιεππε ιπτεπιτ ει οιιιοπι εσπιππι εετπιτε ειεπι πι τε

Βιεττσ οσπιππιε εετιΡιππι εει. οι ιτιεο πι επιιετιιιε ιο

Βιιιπτ ιεπιιειιοτπιιι. πιιιιεειπισ οεπιεειπισ ππιπππεδο

ειπιο ιοι·τισ ιιιι πει. εερτειππτιε ιπιιιοιιοιιε Π.

ΕΒο ισπεππεε ποιετιπε ιιτεοεριο επρτειιιειστππι σοπ

επιππι εει·πιει.

ι οιιοιιι )

@Με πεταει έπτει·δο·τα:π ιαπποπεοπι αι·οπΖορΣεοοριιω,

οιυιοτιίοσε ειιτιοιΕΖ βαιιτεπιἰέ οι ιισιπίπε.ε εαπ::$2 Βοπια!2

ιἰἰεεἰιἰἰἰε , ε!εο2ί εουιρτοπιίεεατ2ί Με ποιώιετ· εοιπ

ροπιιπι.

πιο, κιν ειιοιιιιιο οοιοιιι·ι

Ε:: οπωιπαριιο εφε ?'εια·έπειιεί.ι ποπεπι. θεά. Α./οι. πιο.

( Π. π. )

ιπ οοειοειε εεποι;ι ιοιιειιιιιε πι ιεττιι;οτιο εεπειι το

πιιιιι. ικιιιοιπιπε ιπιιιπε ιπετεπισ ιιιιιειι πεεειιι επεει- ιι

ιιπε ειιιιιπιε. ιιιιεει:ιε οιιι·ιε ιπιιιοοε πιιοτ εισιππιππι

ειτππι ιειιποιιεεπι ετειιιοριεεοΡπιπ οι οεπσιιιοσε εειιειι

ιειιτειιιιι επΙπο πιιοτ πσπιπιοε εεποτι τοπιπιι. ιεπιιε

ποτπιιι; πιιο‹ι πιιιπετει ποπιιποε ει: πιπιιετεε τετιιστιι

εειιοιι τοπιιιιι πεσει ε‹ι εεπειπτιι ειιτπιπ Ρεττιππιι;

ιεπεεπιπτ ΡοτΡειιιο ιιει·ε οι ιιοπι. παρε οοιιειπποιιι

ιιιοπιιιισ ειιτο ιεππεπει ετεπιεΡιεεσΡο ει: ειπε οπιπιππε

ειιοεεεεοι·ιππε Ρτειιοειι;οππε εειιει;ι ιεπτεπιιι. εοπ εε

ιιοιιιοιε οοτπιπππε ιπ.Βιιετ επεεεεεοτιππε οοιεπειπ Ρετ·

ιειπ ππιι ισειπε τίπετιετπ όεειπιειτι ποτε Ρετιεπι 8τεπι.

στιιοι οι; ππιποτεειιιιοτ εει:ετοτππι εοπιοπιππι εοπ πιεπε

τπιπ :πιο πι ιρεο ιεττιιοτισ εεπειι τοπιπιι φαι ε‹ι

ειιαιει.ππι ειιτπιιι ροτι.ιιιιιιι πεεοιιπιιιτ εεπ πεεεεπιπτ.

ειιοερι;ο ιειιιιο οι οποοριιε εεππεπο οι ιιιιο πεπιε

οι οπο οι οεπιιππε. ιιοιιιοπιιπέ .ποτε οι ιιοπιιε οεάτιιιιε

τειεε ιιιι`οτεπι εεεπιπε πει επιιιιει;ιπι τοιιειιιπε ειιιειοε

‹ιε πιπειε οι εοπιιιειιοιιειιππε εοπ τειιππιιε εοιπιιιιιιιιε

οι πιειπε ιιιιεττ·επι: ει πι πω; ιοειε · ει: ιιετιιιειειιεε

ππεπε ιιοπε ιι:ιεε επίπε οειτι σεεπΡεπτ πεποτειιιπτ.

οικοοριιε τεπιοιι Ρεποιε ει·ποτιππε ιιοοτππι οι εοιτοτππι

ειπε εοιππι πι εοΡιιιιιε οσιισοετε. Ροοιπε εετε ποιοτι

άππι. επεπι ιεττεπι τειιιιοτε ιι·πεπιε ιπιΡεειιειιτ. ποε

εειιοιιι πιοπιοτειι ιπιιισεε ιεπιιεπετπιιι. ειε ιιιιε ιοιιτιε

οι ροεεεεεισιιιππε. ιιιιεε ιιετοιιοε ρτοεπιιοτι ιπεττιπι.

Ρεπιι οι τιοπιιι. εοιι ιιεεεεπιιοιιιοε επ ιιιιε ιπτο ειπιπσ

ιιι:πισ πει πισ‹ιο ρι·εοεπιιεπετειιι:. ποε επιεπι πιοιτοσ

ιοοει·ππι. ειπιε οππι ιιοιπιιπε ειιτπε ιεπποπειε ετεπι

οΡιεοορπε ιΡεπιπ ιετι·ιιοι·ιππι εεπειι τσιιιπιι επιπ επι

πιιειιειπ πσιιιιιππε ει: επιιοιε οπτιο πιπωι-οιΡωπιπ

ιπιιισιππε ιπ πιειιιπιπ οσπετιιπιιε. πι πιεσε πεπιιετουεε

οι πεπι€ει:τισεε ιεττιιστιι εειιοτι ιιοπιπιι. εποε πι

εεπετιιιιι ειιτππι Ρετιιιιιιιι: επροτ ιιιε τοι:ιπε ειιιιπι οππι

σεπσιιιοιε οιιοπο εεεετιιοιο ει: επεοιπιο ιιιεοοπο επι

εειεπι οπ πι οιιπι οοιιεπι ετοπιοιιιεοορο ιιιπο παρε

ιιετι·ειιοτειιι: επετιπιοπιεπι ιιεροεπιτ Ρπιιιιοππι επιπε

τεε ιπειτπιιιοπιπιπ. ιιπο οοπι:ιποπειπτ εποε. ιιοπιιιοτο

εγεειι·εάι ποετο ιποπιοτιο ιειιποπειε εριεεοΡι. εππι

επιιετ ποε επιοπι εεεοτ πιοι.ε εοπιεπειο ιρεο επικο

Ρπε οι οπετιπε εοπιοε πιι5ιπιιιιιιιιι εππι επιιιοτιο απι

επιιεσ οι εεεεεεοτο επο. τειοιιι πιιιε τπιετιιιιι εοπιοπ

τιεπι (πι‹ιο π.ο πι) πποει ππιπετει πεπιτει;οτεε ει:

πειιιιεττιοεε εειιοτι τοπιπιι τΙπο‹ι επ εειιοιπιπ ειιτππι

Ροτιιιιπιτ επΡι·επιειποτειοε τοιιτιιιπε ει. ιιιειιοτιοε ειπ

Βιιιιε ειιπιε οπτιο οριεοσΡι οι: οειισιιιειε οοιιιοτειιι..

ιΙπιππε οιιπι ιππιτε ιιιιοε εεποι.ο τοπιπισ. Ρετ επππι

Ρτσεπτειστοπι οι; οεπειιιιεπιπ σποτι;ππι ‹ιο ιεπιε πι

ιιιτε σπιοετοιιι. £ιεπιππι ι:ειιιοπ ιιιι οετοιπε πει ιπειιοιε

οοπεετιιεπεππι ιΙπππι εε ειπε πιειτππιοπτσ ειπε ετοιιι

εριεοοιιιιε οι οειιοπιοι πιιοπεπτπι·ειιεθειιο Ρσιπετπιιι;.

πιοοεπε πι επρτε ιιοοετιιοιιιεε ποε τετε εεεο οι Ιππιε

ιιο οοιοτο ιεπειεπετε ειιιοιεπιεε'εοιειπ τΙπο‹ι ιΡεοτππι

οπιπιππι τοιιιιπιιιπ Ρτσιιτ ω οιιιιιπιτο επ εε ιπειτπ

πιοιιτο οοιιιιιιειπτ. τΙπει·τε Ρετε επ οπτιο ει·οπιοριεοοιιι

οειετεε επτειιι ποε Ρεττοε επιε πειιιιιε ιιτο ιιιιπτιε

εειιοπιει επεοιριειιιι. ιεειοε ποτε. ποιιπε εοπιστ πιει

ιοιιπε. ΡπιιιΡΡπε ιειτιπετιι. οιιιιο ιικιοκ ριεοεπιιιιπε.

πιιοπεει άιεεοππε ινιιιοιπιπε εετιιοι· ετοιιιοΡιεεοΡι ε

πιιοπε επιιιοι. ποε επιεπι οιπιιιε ειιπει εεπειιιπι το

πιπιππι πι οοειεειε πεειι ισπειιιιιε ειοπι ιπάιεεε πιο

πιστειι ιιτοτεετεπεπιπτ. εειε επιιι επιιο ιιοπιιιιι. πιιι

ιεειπισ εοπτεειιιισ ππιπππεπεειιιιο τετοιο τροπο ιιεοιπισ

πιο ειιεπιιιιιε σειππτιε πιιιιεισπο Ρτιπιε. .πιο οριο ιιιιε

ιιιιιιοπι εσΡιε ποιετιι ρπιιιιοι πιπιιπιε ι-πει·ει: ιεππειιι

πεπιειιιεε. τιιιιιιιο ιιεειπισ πιο ιιιιτειιιιε ιιοοεπιπτιε

ειιιειιοπι εππι. πι οεπιετε ποπεπι ε)ιτι ετοπιεριεεορι

οοτεπι ιιιιΡΡο ιειππετιι. οιιιιοπο ιπτιιοε Ριεοεπιιιισ. πτε

επιιετο ιοπειιιιο εεροιιεπο ετοπιοριεεσιιι ει: πιιοπεειιε

τιιεοοιιο. οι οποτισ (ιειιιεισ τοειιππε οοιιπσσειιε ρι·ε

εεπι:οπι εεπτοπιιειπ εετιιιτο τοιιι€ετε πιειιειεπετππι.

Εφ οι;ιετιπε ποιετιπε ρτοοοριο επΡτεεοτιιπστππι πι

ιιιοππι εετιιιει.

Επο ειιτπε ιεππειιειε ει·οπιεριεεορπε επιιεοι·ιρει.

Εφ επεεπιιιε εριππιε ειιπεει·ιρει.

.Εεε ιιιετοπιο ιιιιιειι ιιιιιιιιιιιι οι εππεετιρει. -.
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( οΧοιν )

..Ϊ

Ιαπιιοπ.τοσ |ιοτπίπί&ιω Ροπττ·οπιιιΖέ τι Ροπττ·ουιΜο α.τηιιο

Ϊατιιιαπι ἰ2ἰτιοπιτιτἱὐω, 2ιατυπ οι .τοοια·ιιυι Ωω· ρο!!ί

0οπτια·. `

ΠΒὅ

στο. Α. οι. εε. τ.

( ε. ο. ›

Ηοο οετ Ρεοτιιτιι ἰιιτοι· τιοιιιἱτιοε θ.ο Ροιιτ:·οπιιιΙο οτ

ὶειιιιοοεοε. ἱειιιιοπιεοε ἔεοἱοιιτ ἰιιτει·ο ἱεοειιἱυὶε οτ Ρε

:ιετιἱπἱο οτ ὶΠἱε άο @φοτο ποσό ἱΡεὶ τεΙυεΒιιητ οτ

Βιιει·άεΒιιιατ τιοπιἱιιοε ΡοπιττοπιοΙοτιεὶιιω οτ οοι·ιιω ἀἰ

εττὶοτιιε απο κοπο ειιὶε οιιτιτοε ὶειιιιεπι ιιοΙ ι·οοοιιητοε

Μοτο Ροι· ιιὶεπι (το ΡοκιττοπιιιΙο υιετΡιο τπτ ἰιιειιΙειιι. οτ

ε!) ἱτιειιἱε ι1εουο ἰετιιιεπ1 οτ εὶοοὶ!ὶτοτ οιιτιτοε οτ το

άου.ι1τοε Ροι· ιιἱεπι τΙιιο ιιετὶὶτ ἰιι ιοεοτεπι οτ ε πιεοτε

ιιεουο ιειιιιοπι.

'Ι

ς οΧον )

Ρἰαοοπτἰπί οοπι.τιιΖοσ α απο Ζοἔιιτἰσ έτο.στα Ρτο οοποοτ·

άαπάα ροσωπέαο τμαπι222ατο α οοπυπιυιΣ [απατα οοπ

ο·ίνΣ&ασ .απο τἰοὐἰτα , οἰιωιἰοπιςπο εοΖιαίοπο ῇιοἰοπεἰα ε·

οοπῇτπιατιτ.

Νοέ, ιιι !τεΙοτιόεε ἱετιυετἱἱ

από. Α. [Μ. Τ!. ν.

(ε. ε.)

Βἰο ἰοιιἱε τοτοἰο τετοιιάεε ἰεπιιιετὶἰ. ἰτι οἱιιἰτετο ΡΙε

οοτιτἱο Μ Ρεἱετὶο_ οΡἱεοοΡὶ ἰιι Ρτοεοιιτἱε οοπτιτι ΕΜΜ

11ιπ11 ο;Ιιιοτιιτο ιιοτιεἰπιε ειιΒτοι· Ιοουπτιιι: ιιἰετι ετουο

ΡοτΙοοτε οει·τιιτε Ρεοτἰ τΙιιοά Βοεο ετο Ροττε ἀοοτἰε

οσων! οοτουι1ἰε Ρ!εοοι1τἱο οτ ι·ἰοετἀιιε ευπτιιε οοτιειιτ

πιοἔοτὶετοτυπι τοοοτειιτ απο ἱεπιιοοεἱΒιιε τιοπιἱτιετἱιιο

άο Ροοιιηἰε οιιειο οοτιευτοε οτ οοτειιτιο ἱοτιιιο ΡΙεοοιι

τἱπιἱε άοΒοοεπτ. Ρτοτεοτι1ε Βο50 εάΙ1ιιο οοιιειιτι1πι Ρτο

εοπτὶε οτ ιτοΙωιτετο ετοιιο 00Ι18οτ1511 τἰΒεΙτἱὶ ιὶο οετἰο

εΙΒοττὶ τἰο ετιἀὶτο ετοιιο ι·οιιοΙἰ ΠΠ Βοιοιιἱε οτ ἰοτιετι

Με εεπιὶοεἰε εἱωἱΙἰτοτ οοτιειιΙυπι τεΙοπι οοπιτυΗτ Ιειιάοω.

ποο Ρι·οἀἰοτιιω Ρεοτιιτη οτ οπιιιοε οεττιΠεε Μάο τεοτεε

τειιόειτιιιε οτ οοηΒιπιεωιιε οτ ἀὶοὶωι1ε οτ Ρεοτυπι οτ

οεττιιΙο Ροτ·Ροτιιο διπιιι111 ετεοἰἱοτΙιιο Ροτ·πι1εοοετιτ. οτ

οοοειιΙοε οτ οοπιιιιιο ἱετιιιο οι11τιἰι1ο εΒεοΙιιἱπιιιε. ἰτε

οτ ποο οοπιιιτιο ΡΙεοοετἱο πιοο εΙἰοιιε Ροι·οοι1ε Ρτο

ἀὶοτε Ροουτιἱε υΙτοι·ἱυε ετηιιεπι τοτΡιὶεὶτἱοτιοπι σο!

ωοἱοετὶεπι ειιτ ἱτιΊιιἱοτιιἀὶπιοιτι εάιιοτει1ε οοπ1ιιιιο ἰεπιιιο

πο! εΙἰτΙιιοπτι ὶετιιιοτι8οττι ίεοἱετ ποο ἱιτ οειιεεπι οοτιιιο

α οοιιτἰκιὶ απο πιὶτιοτοε οποτε ωεἰοτοε ‹ΙεἰΒιιε οοιιιυ:ιο

ἰεηιιο Ρτοποπιἰοετεω Ροοιπιὶεπι άοΒιήτ. Ρτοιιοτώεετι1111

Ρεοτιιτο·8οωΡοι· ἱπιιἱοωϋἱτοτ ϋπ.ιιιιω τοωοειιιτ οτ τεοἱτἱ

οτ οοετοιιτὶ Ροι·πιεποευτ εἱἀοτοπο 11ε:ιιιΡιο οτ:ειΡοπο

οοἔηοεοἰιπιιε Ρτοἀὶοτιιπι Ρεοτιιιιι Βοιιιιι1ι οτ ιιτὶΙο πιἱ

πιοτἱΒιιε οτ πιεἱοτὶΒιιε οεεο. ἰἀοοφιο τὶτιηὶτοι· ἀἰοἰπιιιε

ιιτ εουοΡοτ τεοἰτἱ οτ οοετοπτὶ Ροττοεοοεάιτ. οτ οἱ εΙἱ

φοιτ ΡΙεοοτιτἰτιιιε εάιιοι·ειιε οοπ1ιι1ιο ἱειιιιο ιιοτ εΙἱτΙιιοπι

ἰεπυοεεοτυ ΐοοοτἱτ εἱἰουειτι. 0ίΪοι1εἱοτ1οι1ι τω: ωεΙοίὶ

ήπιο ἀοἰπιοοΡε Ρτο Ρτοὸἰοτε, Ροοιιπιὶε. ἀἰοἱπουε πιτ οο

πιιιτιο ΡΙεοοτιτὶο οἱ οι1τοπιάετο τοποετιιι·. Μάο τεοτιιω

οετ ορο οοπο ετ Μοετοετίοιιο ἀοωἰιιἱ 1108ττττοεμ

οιεετἰ Μοι.ιιυ. ἱετο ἀὶο ὶιιιἱἰοτὶοοο πι. ὶτ›ἰ ἱιιτοτἴιιοτιιιιτ.

Βοττει·όιιε Δε οεετοΠο επΙοετο. εεπάιιΙΒιο οΙοτἱοιιε.

8ιιοΙτοτὶιιε ιιἰοοἀοπιἱοιιε. οεΡοτιοε. οΠ:οι·τιιε άο ιιἱυοΙἱο.

οΒοι·τυο άο Ρ0ττε. οττο εε ιιὶοοἰιιετἰεο τοπιιιοο ΙοΒο

Ροτἱτἰ. ἰτιτοιΈιιοι·υτιτ εἰωὶΙἰτοι· ποεἱεοοτἱ8ἰε τοοεοοΜυο.

ήοετοιιε ειιτάιιε τιιΙοο άο οτιἀἰτο. εΙΒουτυο οΙουτοιιε

ΡτοεΒἰτοι· ετο οεοἰε. τοΙΒοοιιε ΒιιἰΙΙἰο!πιτιοε ΒοΙΙοιιἔετἱιιο.

Μοο Βοττιἰε. πιετει11οιιε. τοάιιΙτοε ‹]ο οετιιτὶεπο. Βτιἱιἰο

άο ιιἱοοἰιιοτἱυο. τοΒοι·ὶιτε ε€εὶοπιἱε. Βτεοεοε άο οοεττο

οἱετιο. Βοι·ι1ετττοε οτςὶοιοτιἰ. οτ πιιιττὶ εΙἰἱ ἱοτοτΪιιοτυπτ.

«μοι οι Ρτοπο οοΠεὶΙὶο οεπιΡειιο εο:ιετο ἰΡεοΊιιο ωο

$ἰΙἰο Μο ετΕτωεπτο τεοτυπι οετ. Πάφο τω τω,

οττἰοτιιε ΗΜ ποιοἰτιο ωἰεεἱ οοπιιιιιἰε ἰετιιιο οτ οἰιιε ιιἱοο

τοπιο Ιειιάοπι ειιᾶὶιιἰτ :αφτο τοοοΡὶτ.

Εφ οΒοι·τιιε :1οτειάιιε εεοι·ὶ Ρετεοϋ ἱετοτΐιιἰ οτ ἰιιεειι

ετττιιο 1·οθετιι Ρτοἀἰοτοι·ιιτι1 οοτιειιιιιπι εοτἰΡεἱ.

( οΧονι )

ίιυιιιοπ.σοσ οοτι.εα!ο: ςα2άφάά οουυπιυιο ίπ /!ιιτέοάιία

Ϊιαὐοτ @οστά ΕυιύΓίασο οι! ΖνίοοΙαο οἰιω βατή αεί

·υιΕ·ίπτίπονοπι Μπιτ:: Ζοοαπιτ.

1164, πιοτιεο ἰεπιιετἰο

στα. Α. [ω. τω.

ς ε. ε. ›

τη οεΡὶτιιΙο. οοοοιιΙοε ΒιιΠτοΙωπε ιή8οι·. ιιιεττἰιιιιο

άο πιειιι·ο. ΘώΠοΙι11ι1ε Ιιιεἰιιε τειιόειιοτιιτιτ οτ οΗὶΜε

ιιοι·ιιι1τ ιιτ οδο οιΜΜεοιιο οτ πιὶοοΙε Βετο: οἱιιο οτ

€30Ι°ι1Ι11 Ιιοτοάοε ΙιεΒοεπιτ οτ εΙιιἱοτο Ροεεἰἀοεετ οτ τοποετιτ

Ρτο οοπιιπιἰ ὶευιιο ι1εουο εά επεσε κενιιιι οΧΡΙοτοε

τοτυπι Πτιιά αΙιιοά οοπ1ιπιο ὶεπιιιο τιετοτ ὶι:ι ειιττιἱοοΒἱε '

οτ οἰι1ο Ροττἰοοιιτὶἰε εὶπο οοεττεἀἱοτὶοιιο οοπιιιεἰε ἱεπιιιο

οτ οπιτιἱιιω Ροι·οοοετιιω Ρτο οο. άοπιάο εὶτιΘιιΙὶε επιηἰε

οοπιιπιὶ ὶεπιιιο ΙὶΒτεε ουσ. τοπιο ποιο Ιειιάοτε ὶετὶ

οοιιοιιΙοε τοοοι·ιιτιτ. Ίιιοκιἱεπι ἰΡεο εδο Ροι· εο οτ Β·εττοπι

εαυτο ιιοΙ ειιοε τιοτοττοε Ρτοἀὶοτοε Μακ Βἱεεπιτὶοε εΏι

ευΗε επεἰε οοιιειιΠΒιιε οοπιιιοίε ἰεπιιιο ιἰετιιτοε Ρτο

πιὶεἰτ. τΡιει·ο οοτιειιτοε ετ ειιΡτε !εικτειιοι·ιιητ. ΜΩΡΗ::

ηἰετ. εοά οοπιιιιιο ΡΙεοοτιτἰο οτ εοπιιὶοετἱπι οιιπιοε Ιντε ιοοπεἰε ἰετιιιει·ἰὶ ὶπιἀἰοτἰοτιο Ρττι1ιε.
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$ΑΕΠΥΕΙ 'Χ!!.

~τ· ' '° ( οΧονι1 )

Ισπιτοπ.τοσ οοπ.ΩιΖο.9, θιώΠοΖπιο Επιότίαοο δίποβοταπι,

ποπαςτιο σκοπο φωτο το [οι|ιία »απεξω πι! οπο”

τίπονο2παπποε .πώ παπα /!·ιιοπάει ττιιιἰατιτ.

τω!

'ΠΜ, πιοπεο ἰοπποτἱο

στα. Α. χω. το.

( π. π. )

# Πι οορὶτπ!ο. οοπεπ!οε ιππττἱππε πο πωπω. Βιπ!!ο!

τππο πἱΒοτ. ΒπἰΠο!π1πε!πεἱπο οποτοτ!τειτο οτ πο!ππτοτο

οπιπἱπιπ οοπεἱ!ἱοτοτπτπ !οπποποτππτ οτ οπἱτππιποτππτ

πτ 8π!!!ο!τππο οπιΒτἰοοπε !πι!οοπτ οτ ππἰοτο Ροεεἱποοτ

ἔὶΒο!οτιππ οππι οπ1πὶ!1πε ειπε ροττὶποποἰἰε εὶιπὶ!ἱτοτ

τοτπτπ !ιοο πποπ οοπιππο !οππο !ιπ!›οτ ἰπ !οι!ιἰοπι. οτ

οἱπε ροττἰποπτἱἱε ει!) Ρπτἱίὶοοτἰοπο επποτο τποτὶο πετΙπο

επ! οπποε κκνιιιι οιιΡ!οτοε ἱρεο οτ !ιοτοποε οἰπε εὶπο

οοπττοπἱοτὶοπο οοιπππἰε ἱπππο οτ οιππὶππι Ροτεοποτππι

Ρτο οο. ἱτοτπ τοππ8οτππτ Ρτοπἰοτὶ οοπεπ!οε οὶποπι

Βπ!!!ο!τπο οπ1Βτ!ποο τοτπιπ !!!ππ «Ιποπ ἰΡεο Ρτο Μετω

οἱἱε Ρτοπἰοτἱ €!!πο!οτ! οτ ο!!οτπιπ !οοοτπτπ οοπιππὶ ἰειππο

ποτο ποΒοΒοτ πο! πἰπο!ὶοοτ πποπ ὶΡεο ποο τι!!ππο ροτ

εοπτι Ρτο ου ποτοππε Ρτο πο!πτο !!!ο οοπποπἰτὶ ποε

εἰπτ. !ιοπο ποτο !οπποιπ οτ τοτπἰεεἱοποιπ ἱποο τοοοτππτ.

ςποπἱοπι Ρτοπἱοτπε 8π!!!ο!τππε πο!›οτ ποτο εὶπἔπ!ὶε

οππ!ε πἰεοπτὶοε παπι; οοπιππ! ἱοππο οτ Ρο!ὶπιπ ππππι

πο!οπτοπι !›ἱεοιττἰοε :κ ο!τοτἰ επποτ! !οπτοπτἱἱ. Ρτο οοπεπ

επΡτοπἰοτοτππι !οοοτιππ. προ οπ1ππι !π ρπ!.π!οο Ροτ!πο

ιποπτο το οΒοοι·ιπιτιιτπιπ ὶπτοπἱτ. πππο πο;π!!ιππ ππειΞ

τποτ οοπποτοτππι Ρτο ἱπποετὶτπτἱοπο πο επρτοπὶοτἱε

!οοὶε πετΙπο ππ οοιπΡ!οτπιπ τοτπππππι ο οοπιππἰ πιππο

ὶπ Ρ!οπο Ροτ!τιπποπτο οοοορἱτ. οτ Ρτοπποε!οπο ωραι

πἰοτο οοπτπιπ !!!στοε οοιπππἱ ἱοππο ποπἰτ απ” οοπ

επ!οε ὶπ οοιπππἰ πτ!!!τειτο οκΡοπποτππτ. ὶτοπ1 ἱπ οοποπι

επρτοπὶοτο εοοτοπ1οπτο ἱπτοπἰτ τίποπ οοποπ1 τοτπππο

οοιπΡ!οτο ετοτοτ πο ΡτοπΞοτἱε !οο!ε πι πο!ππτοτο οτ

οτπἱποτἰοπο οοπεπ!πτπ πο οοπιππὶ ὶοππο πώ τππο ωο

τἱπτ. οππο ποι.πιπ. πιοπεο ἰοπποτἰἰ ὶππἰοτὶοπο Ρτἱππι.

ο

ς οΧονιιι )

Ιωιιιοπεο: οοπταΙοε Π6τοπί οτ ΖνίοοΖαο Επιὐτἱαοο-βα

0°ίπτω παπι οουυπιτπί.9 τη πο” Μπα το Φιέ,πιτί

πουοπι ατυιο.ε .πώ απτο /)·ιιοπάα οοποοάα:ιτ.

τω, πιοποο πιπιπιτ!ο

ω. Α. πι. το.

( π. π. )

Ιπ οπρἱτπ!ο οοπεπ!οε ππ!!!ο!ιππε πὶΒοτ. τποττ!ππε το

ππιπτο. 8π!!!!ο!ιππε !πε!πε !οπποποι·ππτ οτ οτΠτποποτππτ

πτ πεο οτπβι·πιοπο οτ πἰοο!ει ττοτοι· οἰπε οτ οοτππι

Ο

6

θ

! ο

!ιοτοποε !ιο!)οοπτ οτ πιιὶοτο Ρτο οοπιππἱ πιππο τοποειπτ

_πετΙπο ππ πωπω :πωπω οκρ!οτοε τοτπιπ ἰ!!ππ «ποπ

οοιπππο πιππο !ιπ!›οτ ἰπ ποπ οτ οὶπε Ροττἱποπτὶἱε εἱπο

οοπττοπἱοτἰοπο οοπ1ππ!ε πιππο οτ οιππὶππι Ροτεοποτππτ

Ρτο οο ποππο εἱπεπ!ἱε οππὶε οοιπππὶ πιππο εο!ποε

τπἱ!!ο ποποτ!οτππι ἱοππο ΡτοεοπτὶΒπε πποτποτ οππἰε

ρτοτοτἰτὶε. !ιοπο ποτο !οπποιπ Μ! οοπεπ!οε τοοοτππτ.

πποππππ ἰΡεο ππο πω· το οτ π·ο.ττοιπ εππιπ πο! εποε

!ιοτοποε Ρτοτπὶεἰτ ποτπτοε !ἱ!›τοε ππἱππποΒὶπτο εἰπὅπ!ἰο

οππἱε ρτοτοτ το ΡτοεοπτἰΒιιε τΙππτποτ οππἰ5. πο εΙππ:πε

ὶπ τποππο ποοοεε!τοτο οοπεπ!ὶ!:πε οοππιπἰε πιππο ποπἰτ

!!!στοε. οοπτιππ. οτ ε! ο!πΙπο τποπο οποπἱτοτ πποπ ο!!

ππει πο! ο!πΙπο Ροτεοπο Ρτοεοπτοε πποε οπποε οποσ

ἰιπΡοπἰτοπτ πποπ Ρτοπἱοτ! υπο οτ πἱοο!ο πο! οοτιππ

!τοτοποε !ιοο οοπποπτπ πτ Ρτο!οΒἱτπτ ίτπὶ ποπ Ροεεοπτ.

ττοπεοοτἰε ἱΡεἰε ππο!ιπε οππἱε τππο τοποοπτ οτ μποτ!

ποοπτ !!!ππ πω· ν: οπποε Ρτο !ἱ!1τἰε ο τριτο ἱΡεἱ πο

ποτππτ. ποι.πιι. ιποποἱε ἱοπποτἱ! ὶππἰοτἰοπο Ρτἰππι.

ςοΧοπι) `· ·.

Βοοτοωπι ίατιιιοτι.πιτπι οοτιοαΖωπ , :πιο ροτο.πα.9 τπ·2

πα2τιιτ €αΙοαι·ιιπι άοπιίτιί.ε· ριιτιἱοπιἰί κατά” τω πι

εοἱἰε €αΖοα.9 άέπιπτοπτοε στα ποσοτ·οπτο.9.

πω, πἱο ρπτἰποοτἱοπἱο

· . πω. Α. τω. πο.

° ( π. π.)

Ιπ οπΡὶτπ!ο. οοποπ!οε τὅπὶ!!ἱο!τππε πἰΒοτ. τποττὶππε

πο τπειπτο. οπτἱοπο Βποτοἱπε !οπποποτππτ πτ οΙπἱοπιπ

:πιο !ιοιπο τπξτοτ!τ πο! τω(πτ πἰπιἰεοτὶτ πο! _πἱιπἱεὶτ

ετι!οπιπ !!!εππ π! (πιο !οοοτπε τὶιοτἱτ ἰτο ο!κππο ὶπεεπ_

πο! !ἱοοπτὶο ποπππὶ Βο!οο τμ! οπτπ !οοοποτἰτ πο! !οοπτο

ἴοοοτὶτ οπ!›‹!οτπτ Ροτοετοτἰ ποιπππ ὶ!!ἰπε πτ επ οἱ !ὶ!›οτο

Ϊοοπ!τοε οοΡὶοππἰ οπιπ οτ τοε οὶπε π!›ἰοπππΙπο οιππ

ὶπποποτὶτ εὶπο οοπττοπὶοτὶοπο οοπεπ!οτπε ἰοππο οτ οο

πιππἱε Ρομπ!. οτ ππὶοπππΙπο οιππ οπἱπποτἰτ οοπττο

ἰΡεππ: ποππππιπ ὶΡεο ποτπἰππε Ροεο!τ οοπποπἱτο οπω

τοτοπ1 !!!πιπ τεπππποπι τοπιπ !!!πιπ πἰτοοτο. !ιοο ἰποο

τοοοτππτ. τΙπἱο τπτΡο οτ !π!ιοποετππι οετ πτ ποτπὶππο

πώ 8ο οτ τοε εποε ἰΡεἰε ποπτὶε οοππποπτοτ οοπππἱ

εοτἱτ. ο!› ὶρεὶε τοτππποιπ !ιοετἰε ὶπορε οτ Ροι·οπτ!ππε

το!ἱπτΙποτπτ. ποτπ πιπ!τὶ το!!τοτ οοπτ!ποπτοτ ο!› οεοοπὶε

!!!ἱε ποτο!ἱοτἱ τποτππτ. οτ ἰποἰτοο πο απο τοο!ππε οοπ

πο!οεοοτοτ !π πτ!›ο οτ τπτρὶε το!›ο Ροπἱτπο τορο!!οτοτπτ

Ρτο τΙπἰοτο οτ Ροοο ο!π!πιπ πτ ΡτοπὶΠὶπἱτπτ ποοτοπο

τιιπτ. ποι.ππ. πἰο Ρπτἰίὶοοτἱοπἱε ὶππὶοτἱοπο Ρτἰιπο.

Εφ Βοππεποεεο!!ιιε ποτοτὶπε ροτ Ρτοοορτιιιπ οποιο

εοτἱρτοτπιπ οοπεπ!πιπ εοτἰΡεὶ.

Επο ππ!!ο!ιππο !πε!πε επβεοτὶρεἰ.

Απεπ!ππε τπο!!οππε επΒοοτὶρεἰ. -
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(ω)

!απιιοπεοε οοιιειττοε ΡΙαοοιιτε οαεττ·ιτιπ ρω ιιοπιέπο

πω· οἰὅἰπτἰιιονοτπ αιιιιοε £οποπείαιπ [Μάιο Ρ?ιί!!ρρο οτ

Ωται!ίαο υἰοοοοπιἰτἰε β!ἰο τι·αιἰωπτ.

πω, πιοπεο ποοοιππι·!

απ. Α. χω. πι. τ.

( π. π. :

πι οιιΡ!τπ!ο. οοπεπ!οε οΒ!οι·!πε πο Βπ!ποπο. ιιπειι!ππε ό

οπι:!ο. οποττπε εΡἰππ!ο οτ !τιππιπποπε Ρ!Ροι· !τιππειπο

ι·πιιτ πποτ!ππε !ιιοοππε Ρ!ι!!!ΡΡπε οτ ππο!!ιι π!οοοοιπ!ττ!ε

Π!!! οτ οοι·πιπ !ιοι·οποε ποποοπτ οτιετι·πιπ !!οοοπ!ε οτ

Ροι·τ!ποπτ!ειε ο!πε !π οπετοπ!ιι επ ποποι:οτπ το οτ οο

πιππ!ε !τιππο ιιττιπο ετι·τιτο οοιποπππι εοοπτ!τοτ!ε. πετΙπο

επ οπποε π!ἔ!πτ!ποποπι οιιΡ!οτοε ε!πο οοπτιππ!οτ!οπο

οοιπππ!ε !οιιπο οτ οπιιι!ππι Ροι·εοπτιι·πιπ Ρι·ο ἱΡεο. ποπο

ποιο πιπποπι !πο!ι·οο Ρτοποιπ!ποτ! οοπεπ!οε τ'οοοι·ππτ.

π·ποιι!οιπ τοπ1Ροι·ο ε!πο πει!π!τ!ο !!!ππ οπετοπ!οποτ οδοπ

ε!οππιπ !π ετι·οτει !!!τιτοι·πιπ ιππ!τ!ιποπο οι:!οποπτπι· τιπο

ι·ο!ο. τιπτιε ποτπιπ εππ οπετοπ!ο οοεποποι:οπτ πιοτ!τπι·πε.

οτ !πεπΡοι· Ρι·ο !!πι·!ε ι.ιιιι. πω” Ρι·ο οτιετιιο !!!ο επι! πο

π!τειε οοιπππ! ι·οιπ!εοι·ππτ. οτ Ρι·ο !!!ππ :οι τΙποε πο

ποτ·ππτ οοπιππ!. εοπ οτ!οιπ Ρι·ο πποπτειτο τ1πειιπ πο οο

ε!οπτ! Ροετ Ροε!ππιπ !ετιιιπ εοτ!Ρτο τοΡοτἱτπι· τοοοι·ππτ ο

οοπιιιπ!. οπ τιιιοπ οοιιτπιπ εοΡτοιπ !!πι·!ε πο!π!ο!οπ! εο

!πτ!ε. Ρι·ο ππ!ππε οτιετι·πιπ !!!ππ !!οππ! ποιπ!πο τοποποτ

εππ οπετοπ!τι. οποΡτο οοιππιι! ποο οοιπιποπο. π!πο!ὶοοτ

ιΙποπ !π οο ππ!!ειιπ ποποειτ πιοοιιο ιπ!εε!οποιπ !τιππο

ποι·ππτ πτ επΡι·ιι. ποι.ιιιι. ιποπεο ποοοπιπι!ε !ππ!οτ!οπο

εοοπππει.

Εεο !οποπποε ποτοτ!πε !πεεπ επΡιπεοιπΡτοτππι ποπ

επ!ππι εοπΡε!. το

Βιὅο οιιεο!πιο το οιι!!ιι·π εππεοι·!Ρε!.

-. ζοοι:

Πιο0ιι-πε Ρ?ιέ2πιπιι.ι·` ο: @παπα υίοοοοπτέτίε 1ΐΙίπε 2πι- τι

πίτα οτι τι οοιιειώπιτε Ζαπιιοπείτιαε ΓΙποοπἱε απτο!

οιιετοιἰὶα αεί οΣέπιιτπιουοιπ απποε/ΜοΙ!τατΣε εποποικοιιο

απο ροαοεταπ2.

Π!!! , ιποπεο ποοοιππι·!

ω!. Α. |ο!. 9!!. σ.

( π. π.)

Απ πιο:: π!ο πι ιιπτοπ πετιπο ειπ ππποε ειινιιιι οι

τι ω! ποποιοπι πο! οτ οοιππιι!ε !επιπο. οτ ποπ οπο !π

οοπε!!!ο ποτιπο !π !ποτο ιιτ οοιπππο !οππο Ροι·πειτ

οπετι·ιιιπ !!!ππ. οτ ποπ ιπ!πποιπ οοππ!οτ!οποιπ οοετι·!

ί!τιοοιι!ε επ οοιιιπποιπ πτ!!!τοτοπι ποο π!!πε ποιπο Ροκ

πιο πιο εο!οπτο. οτ οπιιι!ιι ΡτοοοΡτο τιπο πι!οπ! οοιι

ειι!οε οοιπππ!ε πιιιπο το !Ρεο οιιετι·ο πο! ο!ποπι Ροπή

ποπτ!ππε ίοοοι·!πτ πο! Ροτ εποε !!ττοι·τιε οοι·τοε τιπτ Ροτ

εποε πι!εεοε Ροι·το.πτοε ε!ε!!!πιπ οοιιιππ!ε !ειππο ποπο

!!πο ε!πο π·οππο οπεοι·ιιοπο οτ τιπ!ιπΡ!οπο. οτ ε! !π

ποτ!τοτο ειππ!οτο τΙποπ οοιπππο !ο.ππο ποποειτ Ροι·ποι·ο

οιιετι·πιπ !!!ππ ποπει πιο ε!πο πιοππο οπετοπ!ειπ !!!ππ

επ πτ!!!τιιτοιπ οτ ποποι:οιπ οοπιππ!ε !τιππο οτ' τΙππιπ

ο!ο!πε Ροτοιιο οοπεπ!!ππε πο οοπιππ! !τιππο πιοπ!ἴοετοπο.

οι·οποπτ!οε ποιο ιΙππε οοπεπ!οε οοπιππιε !ιιππο ιπ!οπ!

π!ιιοι·!πτ !π οι·οποπι:!!ε τοποπο ε!οπτ πι!οπ! ποτοππ!πο

ποε!πτ. τιπτιππο ποιο Ρποπ!οτπε τοι·πι!ππε οοιπΡ!οτπο

πιοι:!τ ι·οππειιπ οοετι·πιπ πποοπ!ε Π!! Ροι·εοπο οι! πποπι

οοπεπ!οε πο οοπιππ! !ειππο πι!οπ! ΡιοοοΡοιιἱπτ πο! εποε

!!ττοι·ειε οοπιππ!ε ε!8!!!ο ε!Β!!!οτπε τποπποποιππτ. ποο

οιπιι!π οπεοι·πιιπο ποπο ί!πο ε!πο π·ιιππο οτ πιιι!ο πι

Βοπἱο π!ε! ·τιποπτιπιι ι·οπιοπεοιπτ !πετο πο! ἰιπΡοπ!

ιποπτο πο! !!οοπτ!π ιιιο!σι·!ε Ροι·τ!ε οοιιεππιιπ οοπιππ!ε

!τιππο τμ! τππο !τιππο πιοι:!πτ. !ιοο ειιοτοπιοπτππι το

οοι·ππτ ·!οοοππε Ρπ!!!Ρπε οτ ππιι!!ει ππο!πιιεοτ Βιι!!!ο!

ιππε ί!!!πε ππο!π! οτ !οπΐπιιιοπε ί!!!πε πιοοπ!.

ς οοτ! )

ΡΖαοοπτέιιέ οοπειιΙοε με:: Ζέττοπιε ει)8πιποαπτ Ζαιιιιοπ

πω: σοπεισΙ!πιτε αιτοτοι·Στατοπι ποτίτε.το Βιτςοι·πο ριπο

ροεέτο οτ πω:: ροοιιππιπι πο: οτ οοποένέύττε είοπέταπι

οα·ιτιοπιάτ, οτ προοππε τιπιπέττοπά2.

ΤΙΜ .ι . :Α :.

θα!. Α. [Μ. 97. ' ι - ο

( Π. Ε!. )

Νοπ!!!εε!ιιι!ε οι: εοΡ!οπτ!εε!ιπ!ε !τιππο οοπεπ!!ππε οτιι:!ε

ειπι!ο!ε. ποεο. τ!!ιο!ππε. ιι!ποι·τπε !οποπποε ειτοπο το

πο!!πε οοπιππ!ε οοιιεπ!οε :κοπο Βπ!!!ο!ιππε ε!οτιιπο!!οο.

οτ ι:!οιιι·ππε επιππε ποποο!ειτοι·πιπ οοπεπ!οε εει!πτοιπ οτ

Ροι·Ροτπο.ιπ Ρι·οεΡοι·!τοτοπι. ·ποετι:ο π!!οοτ!οπ! ποτιιιπ

ε!τ οτ οοιιτπιπ ειπα! οπιποε .ιιοε ε!ιππ! οπιπ οπιπ!ππε

ποετι·!ε οοπο!π!!ιπε τιπ!ππε Ροοππ!οπι ποποτ!ε οοποοι·

π!τοι· ιιοπ!ε ιπ!ε!ιππε π!ιΞοι·ι·πιιι Ρι·οΡοε!τππι οτ πιο!ππι

οοπο!πτπιπ πο Βπ!!!ο!πιππι πιιιο!πιπ ποετι·οιπ Ρι·οπ!

ττιτοιπ ι·οοτιπτοε πτ Ρι·οποοτοπι Ροοπππιπι π!ε Ίποτποτ

πο! πποππε !!!οι·πιπ ποι·οτ!ε οτ !!ποιπ οτ ι·οίπτοτ!οποιπ

Ρα· εο οτ οιπποε εποε επ ο!ε εἰοπτ οοποοιιπ!ει οετ

' επεοοΡοϊοτ!ε. οτ !!!ππ!ποιπ ιιπ!ιπο ποπ!ε ι·ο.Βοππο πιοπ

ποιππε.

Ρ!ποοπτ!π! πιιπποι·ππτ πι !ι!ειιπο!!ε !!πι·ειε ιιιιποοοκν

πο κι.. πι Ρ!Ροι·ο οτ ποποι·!!ε !!πι·πε ποποι.κ:ιν.εο!ποε κι

π: πιει!!! ποιπ!οτιοο !ιιοοπεο !ππ!οο. ει!πιπ!ιιο !!πιπε

Ρ!οτοε οπο Βποι·πιιπο οτ οπετοπἰτππ οπετι·ιιπι ποοοπ!ε πιιιι:οι:Χ. εειοοοε Ρτοτοι·οο ποο ποπ οτ ιππ!το πιιτ!!!ει..
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πω( @ΙΙΙ · ·¦ ·°· επι

- κορη ·ι 'ο 1 ε· ' 9

ΡΙαοεαιω εοπεα!εε , βοά: ΪαπιιεΙιεἰὐιιε /ΕιοιιέΔαεε,

ΡΖασε"Μοτατιι άεω13α πι πιετ·οίοιι.ε εοΖνετιιἰΖ, με· π

απο: ίαπιιο:ιεεε εοπειι!εε τ·οόπυι2, οι αιΖέ.ε εο!ιαίο Με

[επ ποσά καίω ε” πιεπ·έειω άΣπιέπωΣυ οοπωι€α8.

¦··.' ·' '

ι""ι -

·' ι ' “ Η Η. 'Ε!!

._ :__.!ωε_ε.ρι.ε. . '
η" ρ (,ιι.π.)

ΝοΒἱΙἱεεἱπιἐε πο εεΡὶεππππε πιππε οοπεπΠΒπε οπ

ι·ὶε εππεἰε. Βοεο πε Ρε1.το ἀοετἰο ετ τὶεπι·ᾶπε επτόπε 6

απο ἱὶιὶεΙὶ εει·πἰτἰο επΙιιτετπ. επιπ εοπετετ πεειι·ωπ

οἱπἰΜετπ βοπἱε τποτὶΒπε ετ εεεππΡΙἱε εποε εκεεΝει·ε

οὶπἱ£ο£εε ετ ποε εοπεπΙεε εεεε επιὶε ἀἰιιὶιεε ε: Ιιοπεεωε

πε ἶπεεπει Ρτοτπἱεεἰοπε πι1Ποϊεππε πποΜπππε. εε Ρεο

Ρ!;ετ πεεττοΙπ ποΒὶΙὶτο€επι παρε ώεετεποπεπ1 ίππω

τποάο τοΒἱΜπππε οποιἰππε εοΙπποπεπι ποεττοτπιπ εἰ

πἰπιπ πε ΐειοει·ε επτετὶε .πι ἱπ ιπει·οὶΙ›πε εἰ εποε· πε

πει·Με ππΠο οοπτὶπ€π0; ὸὶπιἰιιπτὶο. εοἱοτἱε ππἰΡΡε ειπε

πε ἰπἀὶοο ειιεεεΡΙο Ρτεοὶππι ΜΜΜ ποπ Ροεεππτ.

πιπιπππε ποιποπε ποΒἱε ποε ει οπ1πεε ππὶΒπε Ρι·εἀἰ

οτειπ εοΙπποπειπ πιεσε ὸεοετἱε οποτποι· εκ ἱΠἱε εοἰ

Ποετ π1ειἰπτπ οοποἱπτππιει ΡτεΡοεἰπιπι παρε Βἰ8οι·ι·πτπ

ει ΒπἰΙΙεΙτπιιιπ ΐουποΙππι ιιεεπ·οιπ εοΡἰεπεἰειπ ετπἰεππἰ

πιει· τοΒοι1τεε (Ιππτὶππε εΙιιοτιιοτ ππἰΠὶο ιἱΒτοτπτπ ιπὶππε

Μπακ “Με .ετ ππἰπππε εοΜἰε εἰεπιΞ οτππἱΒπε οοποπε. ο·

ΜΒ πωπω Με! π·πιπε ειπε ιἰποΒιιε εεε ενώ: θε

ΐιπειπ ετ ι·εΐπ1οποπεπ1 Ρετ εε εε Ρετ· οιππεε εποε

εἱειιτὶ ἱπ οοποοι·οπι επιππε τεεἱΡἰπτἱε.

( οοιν )

ΡΙασεπ6πιέ ε·ο:ιεα!εε, “πιο ρεοιιτιἰἰ.ε εοποἰυἱὁιιε ειιίε

ο εοπιπιιυιἰ Ϊαπιιαε άεω2ίε ε£ οοπεοπ·ιἰα£ἰε, ἰαπιιεπεεε

εοπειιΖεε ο ραΕΙΖοπίοιιε εο1·απιάεπι ἱπἄεπτπεε εετ·ναι·ε

Μ°0:π£ααπ2.

__ ' Με

_ Ι _ ο οω.Α.ρι.εν.‹

( απ.)

Νοε βοεο ο!. ιποοι·οοε εοιιεπὶεε Ρὶποεπτὶπὶ Ρεοιππ

Επππε ·ποΒἱε εοπειιΗΒιιε πιππε ποσο οοι·ιπ!πε ετ Ιππ

πεε πποε εὶπεε ποεοπ Ιπποεπτ. πο τεοπε.οπε ΜΜΜ

οι·ειπτε οοιπππὶ

ιιοΒἰε. ποεττἰε τοιπεπ εο!πποπε ίοο1:π ετ οοπιππι ποἔπε

οἰπεε ποεττί Πεεπτπιπι πε εοοι·ειπεπιἰε ππἱππε πιπε

πππἱ πε πεοΜε εοι·πιπ. οι ο!οππιπππτ· εε ππἰετοε εε

εοιπτοε πε τοτο ποο οιιο‹ἱ Μή ποοεπε εεοεΡτὶε πή

ποι·ὶΒιιε ε: εἱε πώ οεΡτἱ εππι Ρτο πιιὶΒιιε τπωεεε πώ

_!

£1»-··':. ' ‹

Μεε·.ε ο

πεετι·ο ι·εόπειπιπε ε£ @πω εεε ·

ο” ο οπτετοι·εε εοτππι ἴποὶεπτ ποοὶε εειττπ]οε εεΙεε τΙποΙεε

ππεεπε πεετει· εΙπεεἱετἰτ. ετ ὶπεπΡετ οοπιππιε ποετι·πιπ

|ππόοπἰτ ετ ποΙπε επτΙ:πιεπι Ϊοοἱετ ω Ρεοτπιπ :ρω

ποΒὶεοπιπ ίιοοἱιππε ετ ἰΠε οοι·επΙε Ρει·Ρεπιπ εἰπτ Με

ετ εωΒὶΙεε. ετ Με Ρειεοπε πεΙ ἱΠε Ρει·εοπε ι1ποπι

πε! πω” οσε τπεπἀεΒἰιππε ποΒὶε απο εἰιὅἱΙΙο ποετι·ο

Μ: εοἱπετἱε εἰ πει εἱε πιω ποσό ποΒἱε ποπ: Ρι·οιππ

τἰτἰε επεοΙπεπι ποε ο εοει·οιπεπτο πε :!πειπε εἰ πο! εἰε

ἀεΒὶτἱε. ετ πε τοτε ποο εποε ποΒὶε τειπἱττἰπιπε Ρετ

εε ετ εποε ποεττοτεε πώ πεπεπτ Ρει·τεκπ ἰπ ποο επει·ε.

( αν )

Βικιιεκεεε ε·οπεαΙεε, οι στα υιΜ2ύιιε Ζἰὐτἱε εοπεοι·

άα2ἰε ΡΙαοεπιπποειιω άεὐΜε, ιἰε ἰἰε ίπβπ |›πιιψεἱ£πω

2επιραε εο!νεπάΞε ρ!αεεσι£ἱπἰε ἰεἔα£ἰε με”, άαΜ.

ΠΜ

Οο‹ἰ. Α. [Μ. 96. ν.

( π. π.)

Νοε οπεοΜπε ειπτὶε ἱοπΪτοποπε ΡὶΡει· οβει·ιιιε ειπ

ππ|ει ετ οΒὶετἰπε πε ιὅπἰιἱοπε. εοπεπδεε οοπιππἱε πίππε.

Ρι·οιπππιππε ποπἰε εοπεπωεπε Ροιεεππποπιπι Βοεο

εοπεππΒπε πε εοππππἱ. ετ πωπω επιπο εοπεπποπε

πεεοπετοι·ππι άειι·ε Ρι·εεεππο!π:ει· Μποε ἀποιπὶἱἰο πι

εοΙπτἱοπε πιω πεεπ·επιπι πποπ Ρι·ο εεε ιπἱΙἱΒιιε

Πἑπἰε ιιτ πιίοιίπε !εοὅἰτπι· ποἔπε Βπἱπὶετἰε. οι ἰιπειιππε

ποΕπε οποπ Βοπο Επι: εἰπε πεποε ι:Ιοβάιππε ποΒἱε

πε! πεεττἱε ιπὶεεὶε πεοπε ω επποεππ1 π1ἱεἱιοεἱειπ

Ρτοιπιππτ11 πεπἰεπτειπ Ιπποε οποτποτ Με εμε το·

ετειπι επ εοΙπεποπιπ πε πο:: ποσά πεετι·ἰε ἱιοπιἱπὶΒιιε

πεπειππε. εὶ Ροτετἱιππε εοΙπεπάο εἱπιὶΙἰτει· εεε ποεπ·ὶε

άεΜτοποπε οπἰΒπε εοἱπει·ε εεετεπιεπτο τειιετππι·. οι

εἰ ω ετεππτιππ τεππὶππτπ πτ Ρτε!εεππι· Ρι·εοΜεε

Μποε οποτποι· ιπππι ποπ εοΙπει·ἰιππε ποΒὶε ποΙπιππε

εεε ιιοΒἰε πεοπε επ Κο!εποπε ἱπππετἱἱ Ρι·οκἰπιε πε

πἱεπτεε επεοπε οιππἰ τεποι·ε. ετ εἰ ποΒιιετἱιπιιε εεε

ιπὶΙἱε Βὶεεποὶοε εποε εοιπεε Βοι·εΙιἰποιιειιεἱε ιιοΙ:πε πε

βετ ἀεΒἱτππε πε εἰε ιιοΙπε Ρει·ιειπ πεεπ·ειπ εεε Ρετ

Ιππ·ειπ εεεπποπιπ άεΙ:Μπιπ οποπ πεοεπιπε εο!πετε επ

οι·οοπεπτο. ετ εἰ πε Ϊοι·ἰε Ρεοπππι επεπει·π ποΒὶε. Ριο

πιππιππε πε επ ποτε ποΒἱε εεεπποπιπ Ρτεἀἱοτοπι το·

Ποπεκπ. ετ ι!ποπππε ποΒἰε επει·εεε Ρεο Ρτεἀἱοπε πιππποι·

ιπἱΙὶΒπε ΙὶΒι·ἱε ἰπ !πειπε οεπεοι·ἱοι·πιπ εἰ ἱΡεὶ οεπεπι·ἰἱ

ποΒὶε ΡΙοεπει·ὶπτ. εἱπ οπτεπι εΙοδειππε (Ιππιποτ Μπή

πεε εοπεοι·άπει·. εἰ εοε πεπετε Ροτει·ὶπιπε πε! εποε

οποτποι· ὶπ ποεπ·ο οι·ἱ›ὶιι·ἰο πτὶΙἰοι·εε ετ ππεἰἰοτεε πιο

εκπτπειπππιπ τπετεεε εὶοιιτἰ ποἱεοπτ Ιε8οἱἱτει·. πιο πο

απο οίππππι εοππεπἰοπ8. πε ιπεΙἱοι·ὶΒπε εποε ποοει·ε

Ροτει·ὶπιπε επο τΙιιοι·ιιιπ ειπἰτποιὶοιιε ποε ε! ποε επι

Βἰιππε. εἰ παο ποπ οβεει·ποπει·ἱπππε ποΒἱε εἰεπτ ειιΡεο

πετεππππετιιππ εεε παμε πο Κο!εποπε πιπποεπ τειπἱεεἱο

‹Ιιιειιπ ποπὶε Με ππ πε!εοτ.

θ3
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( εενι )

ΡΙοοεπωιΞ οοιιειιΖεε, εοΖπτιζε ο οοιιππαιπ [πωπω ΡΖα

οεπτπιοπωι άεωτίε ίπ οποπ2ποτε εοπεοτιία2α, α ρε

.ΜΖοπέΖπιε εετιιιππειιι ἰππεουιε Ηπα! εετνατε ρτοπιἰτ

ΠΠ”.

πει

πω. Α. πι. εε. π.

( π. π. )

Νοε εοπεπ!εε Ρ!εεεπτ!ποτππι !ιοεο εεπεπ! πε εο

ιπππ!. ετ τ!εετππε εεπεπ! πεεετ!ετοτπιπ εοπεεπεπ ετ π

πο!ππτετε ειππ!πιπ ποεττετπιπ οπ!!›πε εοιπππε !εππε

Ρεεππ!ειπ πετε τεπετπτ ετ π!εε εετπππ!ε ποεττ! τειπ!τ

τ!τππε πε!πε εεπειι!!!επε !επιιε πε εοιπππ! τοτπιπ !!!ππ

ττποπ εοπιππε πεεττπιπ πε!σετ ε!π!!ιπε ποεττ!ε Ρτετετ

εεε ιπ!!!!ε !!!ιτετππι. ετ Ρτοτπ!ττ!ιππε πε!ι!ε οποπ πεε

τεε!ετππε πο!ι!ε τειπ!ττετε οιππ!ε εεετεπιεπτε ττπ!!ιπε

τεπετπ!π! εππετεπε πεεττοε !ιοτπ!πεε τεετε εο!ιιτ!ειιε.

ετ !!εε!ειππε πε!πε τεππετε οιππεε εεττπ!εε τΙπεε πε

εττ! !ιοιπ!πεε !ιε!ιειιτ τω τε!ιπε τΙπεε εοτπππε πεεττππ1

ε!ε πεπετ ετ τεε!επιπε !!!οε ποεετε εο!πτεε ετ οπ!ετοε

ετ τεεετε εεττειπ !!π!ε ετ τετπ!εεὶοπ!ε πε τοτε Ρεεππ!ε

επειπ εοιπππε πεεττπιπ !!!!ε πεπετ Ρτο εεε πι!!!!!›πε

!!!ιτ!ε. ετ ε! ε!!ττπ!ε επτ ε!ὶοπ! πεεττ! ε!πεε Ρτο επΡτε

π!ετ!ε τε!ιπε ε!!επετπ οπεπε!επειπ πε! ιπε!ε!!τ!πτπ !π

τεε πε! Ρετεοπεε τεεετ!τ πε! τεεετ!πτ εππετεπε !ιο- ε·

τπ!πειπ πε! !ιοιπ!πεε πεεττεε εεπιππε ποεττπιπ εειπΡετ

τεπε!ιἱτπτ επιεππετε επεπε!οπετπ !!!ειπ πε! ιπε!ε!!τ!πτπ

!!!ππ. ετ Ρτοτπ!ττ!ιππε πο!ι!ε τΙποπ τεετε εο!πτ!επε εεκ

ππ!!πιπ !!!›τετιιτπ τεε!ειππε πο!πε εεττεπι πε Ρτεπ!ετε

εο!πτ!επε ετ τεπιὶεε!οιιε Ρετ Ρπ!ι!!επιπ ποτετ!πιπ. π!

(πιω εποε! πεε εοιπππε ποεττπτπ πεε ε!!οιι!ε !ιοτπε

Ρτο επΡτεπ!ετε εε!πτ!επε ετ τετπ!εε!οιιε π!!ετπ τεοπἱ

ε!τ!επειπ ε!ιιε ιπε!εετ!ετπ ιιο!)!ε τεε!επτ πεε !π εεπεετπ

πεε εοπιιεπ!επτ ε!πε !πππ!ετε!ιιιπτ Ρετ εε πεε ε!!! Ρετ

ε!!εε.

ς εενιι )

Βεστετωπ ἰειπιιιεπεἰποι οοπεπίποι ; :με , εο!ιαέε ο

εοιππιιυιἱ [κοιταω κα· πιέΖΙτόπε εεε-π οοπιπιππί ΡΜ

εεπιτπιε Μετα οοποοτάατο επιπ έρεε, Μπα! :ιο επιιιέ

πεύίτο ετ8·ο ΡΖαοειιτέποε ρεπίτιιε οοεο!υιοιτ.

!!τ'ιδ, πιεπεε !εππετ!ε

πω. τι.. ει. ει.

( π. π.)

!π εεΡ!τιι!ε εοιιεπ!εε !ειι!!τεπεπε Ρ!Ρετ. ο!ιει·τιιε

ο εο!πετππτ εοιπππε !εππε επ ειππ! πε!ι!τε ειπα! Ρ!ε

εεπτ!π!ε πετε τεπε!σετπι·. ετ !εππεπετππτ εποπ εοιπππε

!εππε πεε ε!!οπ!ε Ρτο εοιπππ! πε εετετο Ρτο πε!πτε

!!!ο π!!ο τποπο Ροεε!τ εοππεπ!τ! ε!πε !ποπἱετετ! ε εο

ιπππ! Ρ!εεεπτ!ε. πε! ε Ρ!εεεπτ!π!ε τΙποτιππ πε!πτπιπ

τπετετ πε! !ιετεπ!!ιπε εοτπτπ επτ ε!) ε!!τΙπε Ρτο !Ρε!ε.

!ιεπε πετο !εππετπ ετ ε!ιεε!πτ!οπετπ Ρτειπεπιετετ! εσπ

επ!εε ἱπε!τεε τεεετππτ τΙποπὶετπ επιπ εοιπππε !εππε

!!!ιτεε οετε ιπ!!!!ε εειιεεπτεε ετ πεπετ!εε οπετποτπεε!πι

Ρ!εεεπτ!π!ε πετε τεπετετπτ πτ !π επτε εετ!Ρτ!ε εεππεπ

τἱεπ!!›πε εετ!Ρτο εετπ!τπτ πεπετππτ !εππετπ !›οεο εσπ

επ! εοιπππ!ε Ρ!εεεπτ!ε. ετ τ!εετππε εεπεπ! πεΒοτ!ε

τετιιιπ οτι! τεετε Ρεετ!επε πε εεε ιπ!!!!1πε !!!ιτ!ε !ιε

!›εππ!ε π!εε εοιπππ!ε Ρ!εεεπτ!ε ετ ετππ!πιπ εετπιπ

πιιοτπιπ πε!πτε !!!ετεπτ. τετπ!εετππτ εοιπππ! !εππε

τετπιπ !!!ππ ι1ποπ Ρ!εεεπτ!π!ε πεπε!ιετ. Ρτετετ εεε

ιπ!!!ε !!!›τετπιπ οπεε ε!επτ! πι επτετ!οτ! Ρε.8!πε ποτετπτ

τεεεΡετππτ ει! τοτε. επ οποπ εο!πτ!οπε Ρεττεετε ετ

οποπ Ρ!εεεπτ!π!ε Ρτοιπ!εετεπτ ο!›εετιιετο !εππεπετππτ

πτ επΡτε. Μπεν ιπεπεε ὶεππετ!! !ππ!ετ!οπε εεεπππε.

Εεε !ο!ιειιπεε πετετ!πε !πεειι επΡτεεετ!Ρτοτπιπ εσπ

επ!ππι εετ!Ρε!.

Εεε ιδπ!πο !εππεπε!ε !ππειι εποεετ!Ρε!..

Βέτο επεε!πιο πε εετετε ειι!ιεετ!Ρε!.

( οτε-ιι! )

ΡΙαοειιτπιέ Ζ%ατέ , τεοερτἰε ο οοπικιαπί πωπω: εεεω

σεφ πιέίΖΣύιτε ἰτωττο ποιοτητα, ἱοπιιειιεεε εοπειιίεε απ

οπιπί εοι·ιιτπ ο!επίτο ρεπΣ2πε απεο!νιοιτ.

Με, τπεπεε ἱεππετ!ε

πω. Α. [στ. Ή.

( Η. π. )

Νοε τπε!τππππτπε. !ε!8οττπε ετεπε 8π!!!!ε!πιπε ίππο

!πε ιπ!εε! εοτπππ!ε Ρ!εεεπτ!ε εττΙπε εοπε!π!πιπ πεεττο

τπτπ ττπ!!απε εοπιππε !επιιε πε!ι!τε τεπεΒετπτ. πεεετππε

πεε οπ!ετοε ετ εο!πτοε πε εεε τπ!!!!ιπε !!!›τ!ε ει! Ρεττε

εειπππ!ε !εππε. επεε εεεεΡ!πιπε Ρτο εο!πτ!οπε τοτἰπε

ι!ε!ι!τ! εποπ πε!ι!ε εοπιππε !εππε πετιε!ιετ. ετ εοππο

πετππε πο!ι!ε επεε!πο επτ!ε ο!:εττε εΡ!ππ!ε !επ!!τεπεο

Ρ!Ρετ! ετ εο!ετ!ο πε δπ!ποπε εοπεπ!!!›πε εοτπππ!ε

!εππε ειππ!ε εεετε!πεπτε οπἱτιπε τεπε!ιετπ!π! εππετεπε

πεε ετ πεεττοε εειιε!πεε πε τοτε εε τΙποπ πε!ι!ε πε

!›ε!›ετ!ε πε εεε τπ!!!!ιπε !!!›τὶε ετ πε τε!!οιιο ιτποπ

Ρτο !Ρεετπτπ εο!πτ!οπε ποεττ! πε!ι!ε εοπεπ!εε π!ιπ!

εετιιπτ. τεετεε ποιπ!ππε ο8ετ!πε !ιο!ι!επε!ε εΡ!εεοΡπε.

ε!ιεττπε τπττ!ε τ<τπ!!!ε!ιππε πεπτπε. 8π!!!ε!τππε !ιπττο

πω. .ὅπ!πε !εππεπε!ε ετ οττο τπεπ!ο!επεπε!ε. εετππι

!π εεΡ!τπ!ο !ετιπε ειπεν !ππ!ετ!οπε εεεπππε τπεπεε

ιειιιιετιι.

εΡὶππ!ε. επεε!ππε ειιτ!ε ετ εΒ!ετ!πε πε ππ!πεπε ε!! Εεε !ο!ιεππεε ποτετ!πε ι·οοετπε εετ!Ρε!.
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( οοικοι

Ιαιιιιοπεοε οοπειιΖοε δίτιιοπιέ Μοπίαπίπιέ οαεττ·ί άο

πιέπο το οουιπιππέ [επιιαιο ρτοπιοι·έτο, οροπι οτ αιι

:οί!ίιοπ ροΙδέοοπτια·.

Πού, πιοπεο πιπποι·ιο

στο. Α. οι. εν. π.

( π. π. )

πι οποἱτπ!ο. οοπεπ!οε ειπεο!τ!πε ππι·ἱο. ο8!οι·πιε πο

θππ;!οπο. !ο.πίπιποπε ρπιοι·. ο!ιοι·τπε εΡἰππ!π !οπι!οπο

τππιτ πτ ε! τΙπππι!ο επποπ! πο πιοπτοπι.ι·τ!!πο που οπ

εττοεπο π!ι ἱπππἱοἱε πιππιοπτ!ο !ποι·ιτ ποοοοεεοι·ἰππι ὁ

οπιεποπι οοΒπὶτο ππιοιιἱτἰοτιο οοπιππο πιππο πι πιεὶπε

πρ! τπιιο τποτιτ οοπεπ!πτπε οι·ά!ποτιοπο. οτ πο ο!πιτπ

το !ιοιππιπιπε πτοπο ππ!!ἱε ρπ!ο!τοι·ο Ρ!ο!ιἰπιπ οτ! ο!πεό.οπι

οοετι·ἰ οοπια!πιπ τ!οτοπε!οιι!ε !ιοιιπ !π!ο πιο! τοποππτπι~

εππποπὶτο. !ιππο ποιο !τιπι!οπι Ρποπιοπιοιπτἱ οοτιεπ!οε

ιι!οποο τοοοι·ππτ πποπἰοπι ἱππποπεἱε εοο!οτο.τ!ε ππιοτ·ο

οοπιππ!επε οτοπο ππ!!πιε ποοοεεἱτοτἱε πἰποπ!ο οοποτπε

!πι·ππιτ Ρι·οίποτπε επποπ τι) πιο απο πι απτο εει!πιιι€ο

οτ οπετοτ!πο !ιοπιἱποε πιπποπεἰε τ!ιετιιοτπε οτ ποε πιεσε

Μπι μου τοτπιπ εππτπ Ροεεο οτ φωτ! οοπεπ!πτπε οτι

πιππιε πιππο οωδπιτπ ποοπτιοπο ἰ!ιἰτ ω! πιεὶπε εαπ!

τπιπι οππι οοπιππ!ε τ!!εΡοπάιο. τΙππΡι·οΙιτοι· πο τοπτι

οπιοτἱε οι!ι!!ι!τ!ο τοπιιιποι·πτ!οπο οοι·οειτ !οιπ!οποπιπτ

πτ επΡι·ει. Μοπνιποπειε πιπιιπιπ πκ!!οτ!οπο εοοπιιόπ.·

α ποι·ππτ:οοπεπ!οε οοπιππἱε πιππο. πο! τ!ο ρ!πο!τἱε πο!

ποεεο!!πε Ρι·οποιπππιτι πτο!ι!οριεοο[ι! ππππι πο! Ρ!πι·οε

πι! οοπιο4;!πιπ οτ ιιτἰ!ἰτοτοπι πτοπἰοΡἱεοοΡπτπε ρι·οι!!οτο

ιπτοεοτιππο Ροεεο Ροετπ!οι·ο οτ οιτὶΒοι·ο επιο οοπττπ

τ!!οτιοπο ρτοτποτ! ·τ!οπιππ ερ! οτ !!!οι·πιπ πο ππεο! οτ

τ!ο ποποπο οτ οπιπἰπτπ π!!οτ·ιππ. !ιοπο .πο1·ο !οπτ!οπι

Ρι·οιιιοιποι·πτι οοπεπ!οε !τ!οπ·οο τοοοιππτ τΙποπὶπιπ οο

Βποποτ·ππτ ρι·οι!ιοτοε !ιοτππιοε πο ποεο! οτ ποιοπο ορο

πο!ιοπτ!! Ρι·οτ!!οτει πιοΒἰεττππι οορἱεεο τ!πι·οπτ!πτπ. τΙποπι

πο πιππ!!ιπε ειπε πἱεὶ επ!ι ρι·οτποτπι·ιιιπ ίπιἰε οοπτ!!τ!οπο

ποτΙιπιππειιπ τ!πιοι·ππτ τ!πιιπτοπτ!πιπ. πποοποπ πιο το!!

επ!ι οοοειειοπο οι·ο!ιιορ!εοοροτπε ροεεοεεἱοποε άο!ιοτοπτ

ἀπππιπὶ. Ψ” οοπεπ!οτπε ειιοτππιοιιτο οοπεοι·πειιιτ!ο

τοτιο!ιο.πτπι· ππτ;5πιοπτοι·ο !πιπ!πποι·πιιτ πτ ρι·οιπππ!τπτ.

ιποι.ν πιοπεἰε ἰπιιποι·ἰἱ ιπεποτιοπο εοοππι!π.

Βέτο ιο!πιπποε ιιοτπτ!πε ἱπεεπ εππι·οεοι·πιτοιπιπ οοπ-

επ!ππι εοι·ἰΙ›εἰ.

Ε.Βο πποι·τπε οπιιοο!!οι·ὶπε επ!ιεοι·πιεἱ.

Επο εππ!ο !οπε!οπειε ιπάοιτ εππεοι·πιεὶ.

ςοοπιι

Ιαπωο:ιεοε οοπεπΙοε απο αυτι μοραίο Ζ!!οπ2ίεροεα!αιι2,

θιιτ·ότοπεοε ιποΙτατια·αιτι :απο £απιταπιπιοα'0 τοπ·πιτπ

/ξιοίοπτο: εαίνοε 2ιπτο.ιηιιο πι το2ο οοι·ιωπ ροε.το σοι·

υαπο, οποια: Με τ·οτἰτἰοτ·ο πι οοΙππι επτά: ρι·οπιἰ2£ιιπ2.

!!ΒΒ, πιοπεο ππιτ!!ο

Επο ἰο!ιοπποε ποτειτἰπε πιεεπ επρι·πεοιπιτοτπιπ οοπ› 0ο

επ!ππι εοι·ιρει.

ΕΒο πιττο ι!ο πο!τοι επ!ιεοιπιε!.

ΕΒο ιποι·τιπιιε εππεοι·ιρει.

ςοοΧ)

ία:ιαοΜοο οοπεαΙοε, πιτ ο·οπεοι·υατοποε ἰιιι·ἰιιυι· ο!. ω.

καποιο ταπιιοπείε απ·ο|ιἰο|›ἰεοορα£πε, Μοτο 4 ιἰοοΖιιταπ£

άοοίπιαι·απτ Ροιπίεείοποπι τι δ)ν·ο α2·οπΖορέωορο ?ιο

πι€πΖοιω απ: Ι/οιαιιο οτ είε Ζνα.τοέ /αοταπι οὐ οαρτίο

ποιο Ιπα8°ΒἰΙ°Ϊ Ζ)απυιάέ οτ εοοἰοπιιπ.

'!!65 , πιοπεο πιπποπο

τω. Α. [Μ. Ή. π.

( π. π. )

πι οοριτπ!ο οοπεπ!οε. οπεπ!‹!πε οποιο. !ειππ·πιιοιιε

ριοοι·. ο!ιοττπε ειι!ιιιι!ο. οτ οο)!οι·ἱπε πο ·εππ!οπο πιπ

ι!οποπιπτ οτ π!!πιππποι·ππτ πτ τπιἰε πο! οοπιὶεεὶο οπτιπι

ι!οπιπιπε ε)π·πε πιπποπεἱε ποο!ιιοΙι!εοοππε τοοπ πο! πι

ο!οτ !!!!ετ!ο ποιππο πο! πο ππεο! πω: π!πΪπἱ!ιπε πιο πο

τ!οο!κπο πο! τ!ο ιππποεοο οπτ πο ετιποτο ο!οι·ἰοο ε!πο

ι!ο εο!τοιι·ππο πο! τ!ο π!ππιο !οοο επ! πτο!ι!οριεοοποτπε

πιο οπτιτιοπο τ!ιιτειπιπ πιοΒὶεττὶ οτ εοοἱοιππι οἰπε πι

ιιὶοπἰ!ιιπι ιι!Βοπτ ποο ιι!!οιιπιε επ οποτοτἱτοτἰε ποο ο!ι

π! πιιἱεοιιππι ο!πΙποτ! πιε οοπεοπιιἰ πο!οπτ. οτ Μπάο

(ῖοιἰ. Α. [Η. 9θθ. ο.

( π. π. )

πι ποπιπιο τ!οιππιι ποεττ! !!ιοεπ ο!πτὶετἱ ιπποπζ ποε

οοπεπ!οε. οτ ΡοΙ›π!πε πιππο τοοπππε οοπποπἰοπτπππ

ποτπε. Βπἱ!!ο!πιο πο τποπτοροεπ!πιιο οτ !ιππεοπε!!ιπε

ποεττὶε. ιιποά !ιοιππιοε !οοἱ ποετι·ι ποπἱοπτοε πιπποπι

εοοπε τοι·ι·πιπ.· ο. ιποπτοποειι!οιιο πο! πώ τοτπποτἱε

εοπιτπι. πο! ει!π:Ιπο οπο ὶπιΡοἀἱιποπτο τιο!οεπε !ποτοεει

τποι·πιτ. τπιιππιοε!ο !ιοππ !π!ο πποπιοἰοἰιιε ποτοιπιτ.

πιι!ο πιοι·οπιπι τιππειππτοο!οπο οοπττοοτει Ρο!ειδπε

οκοοπτ. οτ πιπποπι πο! οἰτι·π τοποτ·τοπτπτ. οππτ!ο πο

ι·οτ!οιιπάο. οτ οπιιτοε χεροππιπι. πο! ι·οτ!ι!οιιπτοε πιε!ο.

ο πιππει πεππο πιοπτοτπΡοειι!ππππι οτ ο ιποιιτοΡοειι!ππο

πετΙπο 7επτιππιπι. π!ιἰοππιτΙπο ροεεο ππποπὶτππε. τπτ!

οππιιτ πτππο εοοιπ·ἱ. οπιπ οπιππιπε ι·ο!ιπε επἱε. οτ ε!

!ιοπιπιοε πιοπτἱεΡοεπ!οπἰ πιιοπιποππιιπ τοοοιπιτ πι

πιπποπε! οποιο. ποε !οοπτι τπ!ο ίποἰοπιπε ο!ε·ιπο!οποιπ

πω οποάι·πεοε!ιπππι ε!ιοτπ. πποι·πποππι τοοτει. Ίπποι

ε! τππο τποοτο ποπ Ροτοι·πππε. Ειο!οιπιιε !ιοπει τπ!ο

ππειιπ οιο!πε Ροτἔοι·ὶιππε. οτ ποπ 'τ!ο!ιπππε· οροι·οπι.

(μπι οπτ!!οπιπε ο!ιὶοοτἱοποε. οτ ποο!Ρπιιππε !ἰττοι·ειε

τΙπειε Βπὶ!!ο!πιπε ιιιοπτἰεροεπ!ππἰ πο! | !ιοπιἱποε οἱπε.

πο!πε ποιο πο!ποτ·πιτ πο! ππτο ποετοοοτοτ.!ιοιπ!ποε

ιιιοπτὶεΡοεπ!οιιὶ οτ ποε πιεοι·ππι ποπ τ!οτιπο!ιππτπτ πι

ππο πιο ο!πΙππ οοοοεἰοπο. 1ι!ε! πιο ο!πΙπο οοπτι·ποτιι.

τΙποπι τοο!εεοπτ πι ·πιππει. εαπ! επιπ!ε πιπιιοπε!ε που

!ιποι·π π!πΙπππι ποτἰοποπι. πι !ιοπιἱιιοπι πιοπτ!εροεπ

πω!. !!πτ πρπτ! ιποπτοτπποειι!ππιιπι. [ντο !πετιτπι οοπ

Ή
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8ετΙπεπάει. ετ. εἰ !ιοωὶπε5 ετε!πιεπεεε πε! επιιοπ ειὅἰάἰὶ. α ετπ:ιππε!! εοετεπτὶποΡο!ὶπιπο !ιτιΡει·ατοι·ὶ Ροι·!ὶτοΒεπἰτο

ποπ οπεετπππετὶπτ οοππεππιω απεω !εεει·ππτ οπω

!εεειτο ποεττο ἱάοπε ποπτει·άο. ποε !›οπιι !!άε πιο!εωπε

άεπετπω πι !ιοωἰπεε Ι10$!Γ! ἱπ Ροεεε εοτπω !Ρεοτπω

Ροττπω ποπ ΐεεπιπτ. ετ εάἱεεωπε ὶ!!ἱε. πι τοεπιπτ

!!!πω εΡπά ΙΙ10Π!38ΙΙ1ΡΘ8Ι1!8ΠΠΙΠ ετ άε πω: Βοπο Βάε

ἱ!!οε άεπετε!πωπε. !ιεε οωπἰπ ο!σεετπε!πωπε εἱπε οωπἱ

Ϊτππάε. Ρετ Ι.οτπω Ρτοκἱωπω οωπάπεπἱπω. απο εκ

Ρ!ετο !ιοωὶπεε ωοππ5Ρεειι!ειπ!. πει: τεε εοτπω άεπ

πεπππτπτ ἰπ ποτο Ροεεε ποεττο. πιππ τπτε. ετ ε!15απε

ὶωΡεάἰωεπτο ωοπΕεωΡεειι!οππω τεάὶτε πει!εππτ Ρετ

πεπεω εἶπε Ρετ ωστε ππάεοπωππε πο!πετὶπτ. άεππω

πιππε ἱπ εεΡἱτπ!ο. πο”. ωεπε!ε ωεάπ. ἱπάἱεποπε π.

πι ἰεω Ρ!ποὶτο Ροεεἰτ ειάά! πε! πωπω οοπεοτά!ει πω!

!ἰε!ωἱ. άε ωοπΙιεΡεεπ!ππο ετ οοπεπ!πω οοωππὶε ὶεππε.

ς οοΧπ ;

Ωεστ·ειιιπι Εαπιιεπι.επιπι ι:οτι.πι!απι, απο υεε£ιἔαΖἰαπι

ρα!ιΖίοοτιιπι α!Σεπαιιοπετ σε! ούΖωα2ίωιε.τ ιιΙ£τα εοπ

τιιΙαπιαι υειιαεπιίε σε! οὁΖιἔαπιΕΖ.τ άιιτ·α2ιιταε ἰττἰιαε

άεαΖαι·απΙιιτ.

!!ΕΒ, τπεπεε επεπε!ο

πω. πρι. πι.

( π. π. )

Οοπεπ!εε !πκἰπε.

οεπεε!!ετὶπε. €πὶ!!ε!π1πε Ροτοπε ίεεετιιπτ ἰπτετε ἱπ

Ρπτ!πωεπτο Ρπ!›!ἰεο ὶπ πωπω ΡοΡπ!ἰ αποά π!τετἱπε

ποπ πεπάετεπτπτ πεε οΒ!!πετεπιπτ π!ἱ‹Ιπὶ άε οοωπ

:πε !πττο!π!ιπε άε εἰε πἱάε!ἰεετ εποε ἱΡεἱ τεάἱωετεπτ

Ρετ τοτπω εππω εοπεπ!ειτπω πει αποά πεπάἰτἰο ἱ!!ει

πε! ο!›!ὶΒπτἰο εεεετ πτωει πε! πωπω π!ττε. οοπεπ!ε.τπω

πεπάεπτἰε πε! ο!:ι!!πεππε. Μει.ν. ωεπε!ε ιιπππετἰ ω

ά!οποπε εεεππάει. τεάὶωετππτ οεπτετἰπω. τπ!1πω. πεπ

πεω. ω!.ππω. πΖετὶπιπ. !ὶππω. εοετἱει. τ!Ρε.ω. Ρεάτω

εἱπω άε ιιπ!τε!πο. επ!εω πππεε.

( Π()ΧΙΙΙ )

Ραεια α ιαπιιετι.πίιιισ σοπ.πιιέύιιτ παπι καποιο Επια

τιιιεΙίτ οοε£απι£ἰιιοροΖἰ2απιἱ απρει·αιοτίτ Μπα Ρετ· τρια::

:πωπω ίιιπ8ατιιιιτ· /οεαει·ε. ιιιιιαιιιππμιε ραιτοεἰπἱιιπι

..τα ίπνισειπ ρο!!έσετιιιιτ·.

ι

!!οδ, άποάεοἱωπ άἰε !πιτεπτε οο1οπτ!

Ε:: ααιοτρ·αρ!ια Εκπαί ιαὁαἰατἱί Ήιιιτίιππ.τί:. θεά. Α. [απ. 98. π.

τ ( τ!. Π. )

!π ποωὶπε Ρειττ!ε ε: ει!! ετ εΡὶτἱτπε Μπα! εωεπ.

Με πιππεπεε5 εοπεπ!εε ννἰ!!ε!ωπε !πεἰπε ἱο!ιεππεε

ωε!πεπποε!!ιιε ο!οεττπε εαποε!!πτἱιιε ννιι!!!ε!ωπε Ροτοπε

!ο!πιππεε ωε!πεεπεε!!πε. ο!›εττπε τ:

εοωωἱπο ετ !ιετεάὶ!›πε εἱπε απ! Ρεετ επω ἰιπΡετε

τοτεε ετππτ ε! !ιοωἱπἰ!›πε ἰωΡετὶἱ εἰπε. ετ Ρι·οω!ιπ

ιππε ὶπ εΡἱτἱτπ πετπε!:!ε οποά πω ποπ ετἰπιπε πι

οοπεἰ!ἰο πε! οΡετε Ρετ ποε πε! Ρετ ε!!πποε ειπτ επιπ

ει!!ππ!!ιπε ὶπεὶωπ! πποά άοιπἰππε εωεππε! εεπεπεεἰ

ωπε ὶωΡετετοτ πε! !ιετεάεε απ! Ροετ επω ΞωΡει·ετο

τεε ετππτ Ρετάεπτ. τεττειπι πε! !ιοποτεω άε Με πω:

πππε !πιΒετ πε! άε εετετο !ιε!›πει·ὶτ. εκεεΡτο ε! εε

Ρετἰτ άε τεττ!ε επτὶε τρικ !πιΒεωπε πε! τεπεωπε επι

ὶπ τΙπὶΒπε ἱπετἰτὶειω !ιε!σεωπε. εἱπε Ρετ επΡο!οπεω

!›ε!!ὶ εἰπε Ρετ τεάάἰπιω πω; Ρετ άοππω πω: Ρετ πωπ

Ρετεππ πε! επω!ππω αποά ΐεοετ!ωπε άε τεττἱε Ρετ

τεττπω. ε! πετο απειπάο ἰεππεπεεε ετππτ ω τεττἱε

ὶωΡετἱὶ εἱπε ετ ε!ἱ‹Ιπἰε πε! ει!ἱάπἰ !ιοωἱπεε εποε τετ

τεε !!!πε ίεοετ!πτ 858π!Εππ1 πε! οΒεἱάὶοπειπ ἱαππεπεεε

πω πο! ετππτ !›οππ πάε ετ εἱπε ΐι·ειπάε άε!!επάεπτ ετ

τπε!πιπτπτ τεττπε !!!ειε εά !ιοποτεπ1 άοιπἱπἱ εωεππε!!ε

πε! !ιετεάπω πω; Ροετ επω ἰωΡετετοτεε ετππτ.

άε ·ο!Ϊεπεἰοπὶ!›πε (μπε ἱεππεπεεε απ! ετππτ ὶπ τεττε

ἱωΡετετοτἱε τεοετ!πτ ἰΡεὶ άοωὶπο ἰτπΡετετοι·ἰ πε! πο

ωὶπἰΒπε εἰπε. !ιε!1εοπτ εππάεω πεπω τΙπεω Ρ!εεω!

πππο !πι!:επτ. ε! πετο π!ἱ‹Ιπἱε πιππεπε!ε !πιπ!ετ!τ α!!

επιππ οάεπεἰοιιεω ἱωΡετὶο εἰπε πε! !ιοωἰπὶ!›πε ἱω

Ρετἱἰ εἱπε. εοπεπ!εε εοτπππὶε πιππε !οοπτι πάε Μπε

-Βππτπτ ἱπάε πιοετε π! αποφ! ἰπετἱτἰει ππ!!;. ΡοεΕπιιιιω

ἱπάε οοτπωοπἱτἱ ετππτ ει άοωἰπο ὶωΡετειτοτε. ποια

Ρὶεπιιοτπιπ οοπεπ!εε ε! !πεπιπιω Βιοει·ε τεπεπτπτ.

ππἱπετεει ΡτεΙ:ετειι απε επΡετἱπε ἰπεἰππεπι Ρτεεεπτἱ

Ρειέ!πε οοπτἱπεπτπτ ίπ εοο!εεπι Ρεετ! !επτεππ! πωπ

τ!τ!ε ἱπ Ρ!επο Ρπτ!εωεπτο επΡτεωεωοτετἱ εοπειι!εε

!πτειπετππτ ο!1εει·πετε. παρε ΡοΡπ!πε ἱεπιιεπεἰε Ρετ

οπιττεππω άἰε Ρτεωεωοτετε (π).

Ετπεπάαιιοπε.9.

ΠΜ άἰεἱτπτ πω εοπεπ!εε άε εοωωππἰ Βιεἰωπε

Ρειοεω άοπππο εωεππε!! εοτ ωπαι .τί ροτπιΖαὐἰαιτ α

παπα πτ πετΒπω !!!πά εωεπάεπιτ ε!ε. ρτοπιιιώπιι.τ

ιιεταπι ει /ἰεἰεΖεπι απιίοίσία›π άουιίπο ετπαπιιεΙἱ ε!! .πισ

σε.9.9οτίθιι.τ ει!ιι.9 έπιρεταιοτ2ύω. ἱτεω π!π άὶοἱπιτ πι εΡὶ

τ!Επ πετὶτετὶε αποά ποπ ετὶωπε ἰπ οοπε!!!ο πε! οΡετε

Ρετ ποε πε! ε!ἱεΙποε πω; οπω ε!ἱ‹Ιπἱ!›πε εάάε. σοτοπαιιζτ

Με! ποπ εοτοπαιί.τ απ2επιιαπι οὐ πω· τειιιαπετε£ εοπ

ιιεκσ:ίο .τι α αιτία ίπ.πατι€ει· ροειιιἰαι·ειιιτ. π.εω !!!πά

πποπιιε ε! Ροετπ!εΒ!!;πτ τι επτ!ε εάάπτπτ άε ποπο

απου! εαΙιιαπιπιιιτ πωπω: ἰιπρετἱαΙε.τ ίπ 8020 ροτ.τε οι

£εττα κασέτα.

Ρι·οπιί.τ.τιο τιιιπεἰἰ απρεταιοι·ίτ.

ά

!π ποπππε Ρεττἰε ε! π!!! ετ εΡἱτἰτπε επική ειπα!.

ειδε άεωεττἰπε ωεττοΡο!!τεε πππεἱπε εεποπεεἱωἱ εοπ

ετοπτἰποΡο!ἰταπὶ ἱωΡετετοτἱε άοωὶπἰ ωεἰ εωπππε!ὶε

Ροτ!!.το πωπω οοπππὶπο. Ρτοωἱττο πο!πε οοπεπ!ἱ!›πε

πιππε. νν!!!ε!ωο Ροτοο. οΒετω οιιποε!!πι·ἰο. !ο!πιππ!

ωε!οοε!!ο. Βπ!!!!ε!ωο !πεἱο παρε ΡοΡπ!ο ἰεπιιεπεἰ εκ

(Ι) ΕωεπάΜἰοπω ποππιι!!ειε ..πατα επλοι.ζτεΡ!ιιιω π! πΡοετο!”ο επιπε

εεε: Με τεε!!!.πεπάπε άπι!ωπε, π! εεε!οτπω τετ!!ειε ιποε!ε τπη.;!εςπο

πω:: τοτε ΡοΡπ!ο πιππεπε!ιππ τεο!ωιιε Ρεοεπι άοπ·ππο ε!ποεεεετει.
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παι·το ἰΡοὶιιο ποιπιπι ιποι Ραοοπι οτ Βοπαιπ ιιοτππτειτοππ. ο οοειταο. ιπ ποια οτπάοαο τιοτιοι·ο ιπ ιποτιοι·ι οτ πι οσο

οτ φωτ ποο οαἱποτιἱιπὶπι οτ οποτοπιοιπιπι ιπ οπιπιππο

τοπιο ὶπιποτἱἰ οἱπο. οτ ποσά πο οιιοτἱιποπἰἰο οπαο απτο

οππι τοοοι·ιπτ ἱειπποποοο πώ οι·ππτ ιπ τοπιο ιιπροώι

οιπο ταοιοτ ιτιπο οἰο ιο τππο φοιτ ὶποτἱτὶο πώτ [ισοτ

τιπαπι πιόο απτο οπιπ τΙποι·ιπιοπιο ποποτιπτ. πι αΙιτιπα

ποιο τοπια ιιπΡοι·ιι οἱπο ποπ ἀατιἰτἱο οοιπτποτοἱπιπ

ιπαὶοτοτπ φαω ρἰοαπι πππο τι·ιτιπππτ. Ρι·οιπιττο οτιαπι

φοιτ ὶΡοο άοπιιππο πιοπο οαποτἰοοἱπιπο ιπιοοι·ατοι· πα

τπτ οοιπππι ποοτι·ο οιπεπΠο οποιο ποτροιιοο (βωξιτοπ

τοο οτ Ρώπα οπο. Ρι·οτοι· πο ἱοτἰο ρι·οιιιιπιο οποτποι·

ττοοιπι αππὶο Ρτο ττώτιπο ἀοἀὶ ιιοτπο πιο ρι·οοοπο οορτοιπ

ιπιπα Ροι·ροι·οι·πιπ οτ [πιο άπο. οτ οι ἱΡοἰο τΙπατποι·

ιιοοιπι αππιο οιπτιπτιο οππιο ΡαΠια οπο (Μπιτ ποΒιο.

ατοτιιοριοοοπο ποιο ποοτι·ο πιο αππποτἰιπ Ροι·ροι·οο

πιτ οτ ΡοΠιππι ππππι. οτ ᾶαΒἱτ ποτιιο οοποτοπτἰποΡοΙἰ

οιπτιοΙπιπ οτ οοαιαο οπιπ οοπιιποι·οιο οτ οιππἰ ἰπτο

ἰπ οὶο ποττιποπτιοπο οιοπτ Ριοαπἱ τιατοοπτ. οτ τιοο πι

Ροττιππο ππιππο πιώ Ριοαπι οτ ποποτιοι τιατιοπτ. οτ

πι τοτἰο πιο τοπιο ιιπΡοώι επι ωιτ ποτπο ιτιοο πο

πιιππο τποπο οοποτιοοιιππο ιιπροι·ατοι· οὶοπτι Ρὶοοώ πα

Βοπτ. οι ποιο ριιΙοοΙοεπο ποΙ οππιτπο Ρτοτπιοοι·ιπτ ποτπο

οροοιαΙο οιπ1ιοΙππι οτ οποοιοτοο οοο!οο τιοπιιππο πιοπο

οαποτιοοιιππο ιιπΡοι·ατοι· ιιοτιιτ ποτιιο οιιοιιοιπ. οἱπ αιι

τοιπ (πιο οα οὶοπτ οπΡοι·ἱπο οοτὶρτπτπ οοτ. οτ τοοιοτ

πω: Ραοτππι ποτππι Ρώποιπιτιπο οώο οτ Ρι·οοοπτππι

ταοιοτ οιο ιιτ οοτποπτ οτ οποτοώτιπτ οπιποο πιπποποοο.

οτ ι1ποπ ἰοπποποοο ποπ ποπτ πι τοπιο ιιπΡοτιι οώ

πιει πτ οπτιοι·ιπο οοι·ιρτιιιπ 880615 το οπιπιτιπο τοοἱοτ

ιροο ποτιὶο ιιοπιιππο πιοπο οαποτιοοιιππο οτ οκοοΙΙοπ

τἰοοιπιπο ιτπροτατοι· οο·ι·οο5ι·αρτιππι οπο οἱΒἰΠο ἱιπΡι·οο

οποσ. ποσά ἱροο οτ τιοι·οττοο οιπο πώ Ροοτ οππι ἱιπροι·α

. τοτοο οτππτ ιο Ροι·ιιοτππιπ οὶο οτιοοι·ποιιτ. ταοτα οπιιτ

Μο ιο οιώτατο ιειππο ιπ οοΙοοια Βοοτι ταπτοπτιι. ιιππο

τΙοπιππ ιπιΠοοιιπο οοπτοοιιπο ΊπἱπΊπαΒοοὶπιο πώπτο

ἀποἀοοἱπιο πιο ἱπτιταπτἱο οοτοτιι·ιο. ιποιοτιοιιο τοι·οια.

Επιοπάατέοποο.

πιο ώσπου ιιι·οπιιττο ποτιἰο Ραοοπι οτ τιοπαπι πο

Ιππτοτοιπ πιπτα. .εἰ οιιι·ία ιιοΖιιοτ·ιτ οἱο οοπο/ΐοίαιπ 8ι·ατέο

ο! ὐοπο ιιοΖιυιωτίο πιω οτ παοά οα!ιιαΙππιπιί οοτ. ἱτοπι

.τι ρΙαοιιοι·ίτ οτ ρο.οτιιΖαοέτιιι· τι οποία πτ πτιι άιοιτπι·

ιτοιώπο ιιιιΡοι·ατοτι οτ τιοι·οώΒιιο πώ Ροοτ οππι ππ

Ροι·ατοι·οο οι·ππτ ώοιιτπι· οιια·οοοοι·τοιω πιο: πιο ραπ

απο Ζπιροι·ατο1·οο παπι. πιο οπιπιττοο οτ οοποοι:Ιοο.

ποιο τοπ ώοιτπι· . . . . . . Ριοιιπι ιπ τοτο τοπιο ιιιιΡοώι

οτ ποσά ταπτππι τιοτιοαπτ ιροι ιπ τοπιο ιιιιΡοι·ιι ιΙπαπτππι

Ριοτιπι οτ πο οὶπΘπΙἰο οπιπιππο οποτπιτοι· οτ οιΙιεοπτοι·

ιιιοπιι·οι·ο τιπαπτπιπ Ριοαπι τππο τοιπροι·ιο οοπτι οι·απτ

ποιο οτ τιιιτιοι·ο ὶπ τοπιο ἰπιΡοι·ἱἱ οτ ποσά ἱιοποταΙὶτοι·

πιοτππι οοτ ὶπ οιιι€ώαι·ιτοτοπι ιτοττποαο οτ ποιπιπατιιπ

οκΡι·ὶτποο πο πποοποππο οτ οι πι ώιοπο ιποΙιοι·ατο

ροτοώο ώ οτπάιο ώΙιεοιιτιο τπο οοιπιπιττιιππο. ὶτοπο

οπιτιοΙππι οτ οοειταο ποταο οτ οιππιτιπο πιοοιο τιαΒοι·ο

οτπάοαο οι οοποταπτιποροτι ὶπτοι· οπιτιοΙππι ποποτοτππι

οτ Ροιαοιπιπ απΒοτι ιἱοοΡοτο. οτ οι ἱτιι ποπ Ροοοοο πι

Ροι·τοτο. ττποπ οι πι ποπ Ροοοοο ὶπ απο οοπιιοπιοπτι

τοοο ὶπτι·α οπιιτατοιπ οοποταιιτι.ποροτιο..οι ποιο ὶπτι·ιι

οιπιτατοτπ ιιώτατοππο οοποοιιπι ιιοτοι·ιο οιπποτιππ οτ

ποπἱοπτὶ τοσο οι τἰΒἰ πιοτιπο πιάοτιιτιιι·. οο τοτποπ πᾶ

ώτο οτ οιιτι οο οοπώτιοπο πτ ιπτιοι οἰπἱτατοπι τιοτιοατιο

οοποπ.5ποτππι οπιτιοΙππι οτ οοτιταο πτ οι οπαππο τατιπιιπ.τι·α

-οἱπἰτατοτπ ι·οώοι·ιπτ τΙποτ1 οπιτιοΙππι ὶΠπιπ οτ οοαΙαο πα

Βοαπιπο. ιτοπι οτπάοοο οοποοπώ οτ τιαΒοι·ο οποττ ι·οοτατ

ατι οο!ποπττππι στο ιιππἰο Ρι·οτοώτιο τοπι οοπιππι ποοτι·ο

οι·οτιιοριοοοπο οοοππάππι οοπποποιοποιπ οπο ποταιο τοοιτ

πιοοι·οποπτπο. Ποιά οποτίπο Ρι·οοπτοο τΙποτι πιπποποοο

πώ τιοπιιποο :το άιοττιοτπ ἱαππο ποπ οοτποπτ οπτιποά

οι·ιοτπιπ πι τοτο ιιπΡοώο πο Ροοππἱα οπαπι ποπ ποπ

ττιποι·ιπτ οτ ποσο οἱ παππ·οοιιιιπ ἱπ τοτο ιπιροι·ιο ραοοἱ

τποτιπτ ποσά οατώ οἱπτ οτ οοοπώ ἰπ Ροτοοπιο οτ τοπικ.

ἱτοιπ οπιποο Ροι·ώταο ώΙιοοπτοι· Ροτοι·ο οτ οοποοπώ

οτπάοειο οτ Βιοοι·ο οπἱοτιπἰά πιοτιπο Ροτοώο ποιοι πιο

ατι πτιτιτατοιπ Ροι·άοπτιππι οτ τιπειπτππι πο τΙπποπο

Ροι·ώτο τιατιιιοτιο οοοοι·παο. οτ οκ οο πποπ ιπάο πα

Βποι·ιο πιο Ιατιοι·ο τπο πἱοοοἰιπαπι Ραι·τοτπ τὶτιι Ρτο

πιάιπιπο οτ Ροι·ττιταπι ποιπὶπατἱτπ οπο οοτ πἱΒὶπτὶ οοΡτοπι_

πιἱΠἱππι Ροι·Ροι·οι·ππι ἰποτοπτοι· Ροταο. ἰτοιπ οαΡἱτώπιπ

ιΠπό -τΙποπ οοπποπιοτὶ ιιπροι·οτοι·ι πώοτιοοτ τιποττ οι

ατιτΙπαπάο οτοτπο οοπτππι πατοειτπιπ ποΙ Ρτπι·ιππι οοοπΙ

τπιπ πο! οποιώοποιπ τοοοι·ιτ πι τοπιο ππΡοιώ. τΙποττ

οπιποο πιπποποοο πώ ιο τοπιο ιπιροι·ιι ὶπποπτἱ Βιοτ·ιπτ

οοποπτ ἰπτται·ο πι ιὅα!οἰο ιιιιΡοι·οτοι·ιο οπιπ οοτάιο τΙποο

Ιοτιπιο ποιο οοπτπο οοτ οτ πο οοπτι·α οτοΙππι αο οοι·

πιοιπιπ ιΠπά οοπιπΙοι·ο. οιιοορτιο τιοπιπιπιπο ώΒιπτι πώ

πιο οποτοώοπώο ποπιοπο τοιποποι·ο ττοΒοπτ οἰοπτ οοπ

ποπἱοτἱ ιΠπττ οτ ιπ €ιώοοτιοτι τοπιο οοπτὶποτπι· οιιΡι·οοοο

ΠΙπά οοιπρτοιο ροοοἰο οτ τιι·ιπαι·ο. ιτοπι Ροι·ώτα πιιώο

(πιο αΡπό τοττπιπ παπτυαδιπιπ Ροοοα οοτ ἰπ οπο Ιαπι

Βοι·τπο Βι·ιΠπο ροτποι·οο οοπτιποοπτοο ΙιοΒοΒατ οτπάοοο

ι·οοιιΡοι·αι·ο. ἱτοιιι οτ πο Ροι·ροι·ιο τιπαάι·ιπιδοπτιο οποι

ςπο8ἱοτα ιάοπιο εππται·ώ ποπ οτώπιοοαώο.

ς ποιον )

Μιιππιιοποο, Επτ·ιοιιο, οι! 0280 Βοοετ·έα.ο δαοπαο Μαι·

οΪιΖοιιοο, Ναιι!έ οπο2πιπι ἰππιιοποἰ οοπιπιιυιί οιιὐἰἱοἰιιπτ,

Μια: /ὲιαἰι οπο α!όοαίοιτο .πιο ριιοτίο ού οοιἰοπι

ι·οοΖρίαπτ.

ιιοο

,

Β.ο οροοππ›Ιιο .πιιυ·οπο οπο Τπιπίποπ.ιί.ι ωΙπι!πι·ίί. θα!. Λ. [Μ. 98. ε: 86. πι.

(πο.)

Νοο ιποι·οτιιοποο ιπαπτοοοπο. οπιιοπο. οτ οττο Βο

ιιοι·ἰπο πιἱττἰπιπο οοποώοο οοιππώο ἰαππο ὶπ οαοττο

πιιώι. απ τιοποι·οιπ οιπιπιτιο ιαππο οο τοποιο φοιτ

ἱποι Βιοτιο οοοταιποπτἱο ρι·οιπἱοοἱο οκ πτι·α‹Ιπο [Μοτο

άοποπτ τοποι·ο Ρτοτοτπιπ οαοττιιιπ ποοπο οιΙ ώοο

οἱπἰπἀοοἱπι οτ Ροοτ ώοο ππιπάοοιπι ιΠπά ώιιιιττοι·ο

οιπο οποτοώα οτ πιώ ποπ άοποπτ Ποιά ποτπο απτοι·ι·ο.

οπτ οι πατιοΙοποοο πο! οιιοποποοο απτ οΙιο τΙποΙιτιοτ Βοπο

ιΠπττ πἱ οαΡοι·οπτ Βοπο πάτε ττοΒοπτ'οοοο ποπἰοοππι

απ ι·οοπροταποιιπι. οτ ποο ττοτιοιππο ιπι·αι·ο τιαΙπτοοιιή

Μπι οὶπὶτατἰο πιππο τΙιιοπι |ιαπιτατιιπιιιο ιιππο οι ποτιιο
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ιτιιιπε πιεπειισπε Ρετ επεττεπι ει ππο πιεπεε Ρετ Ρε- ιι

εεκπ. ει ιιιιι πππε εκ ποιιιε επιπ ειε ιπ ιιοειειπ επιπ

πιθιπιι ει επιπεπε ιπιιιιιιιπε ειπε εοιειε ει εππι εκ

Ρεπειε εοπιππιε ιεππε ε πιι8·ιπιιτπιιιο ει: Ροτιε ιιετιτετπι

ει ε Ρειοεο ει ιιιιιιειιιο πεεπε πιετε ει πει εειιεπι

ιιοι›ιε εετε ιιιιτεε επιπεεπιεε πεεπε εε Ρτοιιιτπεε ιιε

ιεπεεε επεπειι ιπεειειειεπι ει ειιεπι πιεειειειεπι εε

Ρτοκιπιππι ιεειιιιιι εεπειι ιπιειιεειιε. Ρτειετεε ποε πει

τιοειτι ιιετεεεε ποπ εεεεπιπε ειιοπεπι ποππιπ ιιεππι

παρε ειιεπεπι εοπειιειπειπειπ επΡετ πειιοιεπεεε. πιει

πετο Ριεειιε πιεειιεει ιιοπιιειειι Ρετιπτιι ει εεπιιετιι

οιππι ιεπιΡοτε ιεπετε εειιετππε. ειιε πετο Ριεειιε Ρετ

ειΒιιιιι ειεε εοπιιπποε πει ειπιεοε Ρετ ιτεε Ρετιεε

εππι Ριεειιετε εειιεπιπε Ρετ ποε πει ποειτεε εοπιπ

εεε πει ποειτοε ιιετεεεε ει ιεπιεπιειιο επιε ποε ίεειε

?ποτε ει ιππε εοπεπιειπε Με ποπ εειιει Ριεειιετε.

ειεεοτειειπ πετο ειπε ει·ει ιπιετ πει:οιεπεεε ει ιιοπιι

πεε εε Ριεε Ρτο (με πειιοιεπεεε ιπτεπετιιπι. ειπεπ

_εετε ειε ιεειεπιπε ει ιπετεειππι ιιιιε εοπεεειπιπε επ

ιεποτε εποε ιιειιεεπιπε ειετιππι. ειεπι επι εοπειιιπε

τππι πειιοιεπεεε. ει επτετιεπι Με ποιιιε Ρτοιπιεετπτιι.

ει εειιεπιπε ιιει;νετε οιππεε ιπειιιιεε επεε ιιειιειιεπιπε

ιεπιΡοτε πιιιιπε ιιεε ει ιειεοπεε ιιειιετε εει›επιπε. ει

ιεειεπιπε ιπ ιιπτιὅο ιπ Ριεπο εεπιιπειειπ Ρτο ποειτο

ιιειιιιετε ειε ποιπετιπιπε. ει ποε πιετειιιοπεεποπ εε

ιιειππε ιπιτετε ιπ Ρτειειιιιπ εεειτππι πιιετιπε ειπε

ιιεειιιιε εοπεπιππι εοιπππιε ιεππε. ει ει εππι ιπ ιιπτ8ο

εεεετππε. ιπεπιιιιε Ριεεποτππι πει εεττεεεποτπιπ ιεειπε

ιπει·ιι ειιΡετ ιοεπιπ ιιιπιπ ιππε Ροεεειπιιε Ρτο ιιτποτε

εεειι·πιπ ιπιτετε ει εε τετποιο ειιιτιεε εκιτε ει οιιεετ

ς ποια ).

!απαεπεεε εοπεαιεε εοπνειιια

ειπε πιατειιἰοπἰὐιιε δαοτιαε 0ὐεει·υατε ροεεωεωω-.

ιιεε

δε: πΡ‹›οι·αΡ|ιο είπεποπο περι ?'επι·ίπεπειε ωιιιωιε. (Σπάει. [οι. 98. οι ει». π.

( π. π. )

Νοε ιεππεπεεε Ροειειιειπ ιιειιειιιπιπε εεειτππι πεπιι.

Ροει ειεε επιπεεειπι εειιεπιπε Με ειι:πιιιετε ειπαμε

επειοειε. ει ποπ εειιειππε ιιιπε επιεττε πιεπιτεεο.

επτιεο επι οιιοπι ιιοπετιο. ει ει πειιοιεπεεε πει εεε

πεπεεε επι επειιιιει ε8επε Με πι εεΡετιι. ιιοπε ιιεε

ι εειιειππε εεεε επιιι ειε εε τεεπΡετεπεππι. ει ιεειιππε

Ρεεεπι ειε ει επιε εειπιοι·ιιεπε. ει ιεειεπιπε ιπτετε εε

ποιιιιιιιπε πιτιε ποειτε ειιιιιειιε πεεπε ιπ εεππιπι ιιεε

οιιεετπετε πι Ρτεειειππι εει. ει ποπ επιεττεπιπε πιει·

ειιιοπιιιπε ιΡειε ιιεε εποε ιιειιειιεπι π πιετεε εεοπε

ιεπιΡοτε επεπεο ιπτεπετππι ιιειιιιεεπιππι ει ιεπει:ιι

πιπτ ειε εε ιιοε. ειεπι ιεπειιεπιπτ εοπεπιεε ιιιι Ροει;

επειπ ιπτεπετιιπι ιιειιιιεεπιπιπ. ποπ ιεειειιιπε εεειτππι

ιπ πιετεε εεοπε ειιιφιιε ιιεε ιιεεει·ιι ποπ εειιιπιπε

ιιιι εειπιοτιππι πει εοπειιιπιπ ει εποε ιιειιειιειιε =ιπ

εεεειπ τπετεε επεπεο ιιιτεπιειιε ιιειιιιεεπιπιπ ποειτπιπ

ιεπειιιιππτ ποε ιπεε εειππετε. επειπεειιιοεππι ιεπε

πιπτ ιππετε ειπεε ιεπιιιεπεεε. ει ιεειεπιπε ιπτετε ιπ

ιτειπι·οε Ροει ποε εοπεπιεε εποε οιιεετπεπι ιειέπιπ

εοππεπιπιπ ει εποε ιεειεπι ιπτετε εποε εοπεπιεε

πετε πι ειειπιπ εει. ειπιιιιιετ πειιοιειιεεε ποπ εειιεπι τ: Ροει εε ιπιτειιιτοε πετιπε εε ποπετπ εοπιΡειὅπετπ ει

ιπ ιιιπε ιπιτετε πει ειιΡτεειειο ιεποτε. ιειπιπ εοιι

πεπιπιπ εειιειιτιιιε ιπτετε πι εεΡιιε επιπειΙπε εοπιΡεΘιιε.

ε κτ ειειιιιε Ροειοπεπι ιιεε εοπεπιεε ιεππε ποιιιε ειπε

τιπι πει ιπεπεεπετιπι. ει ιιιειτππε Ρεεεπι εεποπεπειιιπε

ει ειιιιπΒεπεπειιιιιε ει ειιιε εειπιοτιιιπε. ει ίεειειππε

εεεοπεπειιιιιε εεετειπειιιε επε Με Με επιππε ιεεετε.

ει ποπ ιεειεπιιιε εεειτιππ ειιιΙποε ε ιπειο πεειιε πιετε

ει: ε εεΡιιε ιπεεε πεειιε εεειτιιπι ειιιιιοιε. Ρτειετεε

ποε ιπετειιιοπεε τπειιιι·εεπε ειιτιεπε ει οιιο ιιοπετιπε

ιπτεπιπε ιιιιιιιιεεπιιιιπ ειπιιειιε ιεππε;ιιε ιιιεειιεει εποε

πιιπε ποειτππι επππειιιιι ιπιιειιιιεισιι ειιιιιειειπ ιΡεεπι

Ρετ ιτεε πιειιεεε τΙπειιεο 8πει·τειπ ιιειιιιετιι ει Ρετ

πιιππι ιειιιΡοτε Ρεειε. ει ιεπειιιπιπτ εε εοιπΡεεπε

ιεπιιεπει ειεπιι εοπιιπειπτ ιπ ιιι·επι εε εοιπΡεεπε ιε

ππεπει. ει ιειιειιιιπιιτ ιπτετε ιΡεεπι ειιεπεο‹τπιιιιΡιε

τεποπειοιιπτ. ιιεε ιοιπιπ εε ιιειιιιεειιιο ει εοιπΡειδπε

οισεετπειιιπιπε ιπ ιεπεε ιεππεπειππι εοπεπιππι εοιππ

πιε ιεππε ιεπι εοτιιιπ επι πππε επιιι. επειπ επι εε

εειετο ετπιιι. ιπ ιοιο Ρτεειειο Ρεειο ει εοπεοτειε

Ροεειι εεει πει ιπιπιιι εοπειιιο εοπεπιππι εοπιππιε

ιειιιιε ει ιπετειιιοπιιιπ ςΙπεπιειιι ιΡει τπει·ειιιο8ιεε ιιε

ιιπετιπι εοπιππεπι ιοεπιπ πειιιι. πει ιιεεπιιε ιιιιπε εο

τπιιι ιιι Ρετιε επιπε ιοειιε πιο εεπεπετιι. Ρτσ επιπ

Ρεππε ποπ ιεπειιππιιιτ ειετε πι εεπεε ιετιπε πιει Ρτσ

ιεπιιεπειιιπε. πεε πειιιτε εε εοιιειοπεπι πει πιιεειιιιπ

ειπε εε ιτειιεπεεε πειιεε. εειε εππι ιιεε ιπ-εοπεπιειπ

Βειιιειωι ιπειι. ιοιιειιπιε πιειοεειιι. οιιετιι εεπεειιετιι.

ει Βιιιιιειπιι Ροτει. ιιιιιιεειιπο εεπιεειπτιο τΡιιιιιΡιεεε

ιπ ιΡεε ετιι εετιΡιππι. εποε ΡοΡπιπε ιειιειιιιπτ οι»

εετπετε Ρτεειειππι Ρεειππι ιπετειιιοπιιιπε. ει εποπεπ-

εεε εειιεπι ιεεετε ιιεειιιειεπι ειιεπι ωιιιι εππι $εωτι

ει πιετειιιοπεε εε επετεπιεπιε ειπε εεε εοιιιι επιιι

ιεεετε. ει εει:ιειππε εετε πιετειιιοπιιιιιεϊ ιιιιτεε επιπ

Βεπιεε. πεοπε Ρτοκιπιεε ιιειεπεεε επεπειι ιπεειειειειπ

ω εεπετιιε πει ΡιΡετε. ει ειιειπ τπεειειειειπ εε Ρτο

ιιιιππιπ ιεειππι εεπειι πιιειιεειιε. ιπ ιοιο Ρτεειειο Ρεειο

πει εοπεοτειε Ροεειι εεει πει: πιιιππι εοπειιιο εοπεπ- -

ιππ:ι εοιπππιε ιεππε. ει πιετειιιοππιπ επιππειπ ιοεππι

πεπιι πιετειιιοπεε εοπιππεπι ιιειιπετιπι πει ιιεεπιιε

ιιιιπε εοιιπε ιπ Ρετιε επιπε ιοεπε ιιιετιι. πειιοιεπεεε

εειιειιι ιεεετε ιιεειιιειεπι επι ιιειιεπι επποε επιπεε

ειπι. ειεπι πει ιιεε εοππεπιιο Ρετ εοπεπιεε εοιπππιε

τι Βπιιιειιπιππ ιπειπιπ ιοιιεππειπ πιειοεειιιιπι. οι.ιετιππι

εεπεειιετιππι_ ει επιιιειιτιππι Ροτειιππ ιπιιιεειιπο πεπ

ιεειιπο επιιιομεεεειπιο·επιπιο. ιπειειιοπε εεεππεε. τι

ι .”ιι' 'ι “ι πωπω

β

. 600ινι ι

διεπει πιπαεπεΞε ‹ιττ·Ϊιἰεριεεορέω ιιεειε εεεοπειιειαειιιεε

ιιοπιπιίειιε δετέαιιαε σο” ιτιπαι, πουεοιιε τω: ίΞεπ'επι

εοπεεείι. › .ι · . ›

π.ιι

ιιεε επιπιο ιεπε ιππιι

σ 4 Η

Ε: προετορπο πιιι|ιεπιίεε «ποε Πω. (Με. Β.[οι.99.ι·ι Με. .

(επ.)

Λιιπο ειι ιπεει·ιιιιιιοιιε εοπιιπι ποειτι ιιιιεεπ ειιτιειι

ειπιο ειιιπιο. ιπειειιοπε εεειιπεε. · πιιιιεειτπο εειιιεειιπο ιΙιιιιιιιιιεεεειιιιο εειιιο τΡιιπιο-ιεπε
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ιππἰἰ ιτιοιοιοπο τιποτα ιιοτιὶο Βοπο ιοτιιιτιιιἱ οΙοτιοο οτ τι τιειτιοοτ οτ Ροτοοωτοπι ιιιιττοπάι ΙειΒοτειτππι ιιοτ ιιιοτο

€ειιιάπττο Με οτ Βοοτοι·τἱο οτ Βοπάπττο ειποοΒο οτ οπιιιιτιπο

τιοιιιιιιιτιπο ότι οι!πιπο. οτ ιιοοττἱο οοτππιτΙπο οπο. Επει

τιπο ποΙ τιοτοόιτιπο ιιιοτοο οτ οοποποτιιό.ιιιοο. οΒο ογτπο

άοἰ ἔτοτὶτι ἱοιιποιιοἰο οτοτιἱοΡἰοοοριιο ττοιιο οοάο ττειάο

οτ οοιιτοτο οτ Ροτ Ρτοοοπτοπι τοπιο οιιττειιιι ποπο τι

ποο τιιιτιοιιάπιιι οοιιίιτιιιο. πτ τιπιο Μάο Βοοιιοιοπι τοι

τιοιιτιο πι τοττἱτοι·ἰο ττο οιτιοιιο Βοοοειτο ποιιειτο Μο

τιιιτιι·ο οιιιο οπιιιι τοάττιτιι Ρτοτοτ πι Ι›ἰοοοι·ἰειιιι άοιιιιιιὶ

οτοΙιἱοΡἱοοοΡἱ πιάοΠοοτ ιιιοἰ οτ οποοοοοοτππι πιοοτππι.

απο οοτ τι.ροοοο Βτἰτΐοτπτιι ποτΙπο τπτ τοοοιιτππι οοΠο

Ιιτειοο οττιοτιἀὶτο οτ ἀἱοτιειτιἀἰτο οπιιι ποτποτιτιο. οτ Ρτο

πποεΙποτΙπο ιιιδο τιοιιππι ττοο οοοτσιτιοο ατο πιοτιοτἱ

ττππιοιιτο πιιοτιι πο! οποοοοοοτιτιπο ιποἰο τοάττειτιο Ρτο

τιοιιο οππι τιτοοοτιο άιιοο οοοτειτιοο. πτιπο Βτοοοτιπο

πιιππι οοοτειτιπιιι. ποτ οἱ ιτιιοτιἰ ΡΙοοποι·ὶτ Ροτ πιιπιτι

τιιιοπιτιπο ειιιιιιιιιι οοιιτπιιι πιιιιτιο ττππιοτιτι ιιιιοτιὶ ποΙ

οποοοοοοτὶΒπο :ποιο Ρτο ἀτἰοτο τοττο τοττττοτιο οτ πτιιιο

τΙπιοτιπο τοοπο τιοπιἱπο τοάτι. πτιιιιιι οοοτοτιππι πο οποιιιι

οτ . . . ἀοιιπτὶοο τιιιοΙοο οπττοτπιτ Ροτ τοι·τειιτι οτ τιοο

τπτ πειτοΙο άοιιιιιιἰ οτ τιπἱ τπιιο ποπ Ροτποτιτ ι·οάττειτ

οσο ποττπο Μ ριτΤιιιιπιιιι οτ τοοἰΡἱιιτὶο πιο πο! ιιιοοο

πιιοοοο ιιοὶ οποοοοοοτοο ιιιοοο πο! οοτππι πιιοοοο άιι:ιτιπο

ἀἰοΒιιο οτ οποτο4:1ιειτιο Ρτειοιτο απτο πιο ποτ οιιτο οπο

οοοοοτοο :ποσο πι πποτίποτιπο οιιιιο οπιιι ποοττο οτι

τιοιιάιο. οτ τιιιτιοιιτιο τοπιο ποοττοο τοιιπτειο ιἰο τίπιτιιιο

ὶιιποοτὶτι οοτιο. οτ ιιοπιἰιιοτἱπο τοτοοτιπτιι ιποάιοιιππι

πιοπτἰο στο πειΠο. οτ ὶιπτιοοτἱο Ιἰοοιιοἱειπι ποτιόοτο οτ

τὶοιιοτο οτ οοικιμιτοτο οτ ιπττιοειτο. οτιτπο ουΡτειοοι·ιΡτ0

άτιοτο ιιοοττο. οτ οἱ τΙπιο οπιο τιοτοάο ιιιοττππο ίὶιοτἰτ

οπιο ἱπἀἱοἰο οιιιιιὶο οπο. τοποττοιιτπτ τπτ οπτιιιιιι. Ρτιι- ο

ΒΡπο τοπιτιοττι. πιειττπιπο τἱο Ροττο. οοτοτἱπο άο τιΡΡει.

οτιοττπο οιιτειτ. Ροττπο τοΙοιιάπο ι·οΒοτι οιιιιτ τοοτοο. ειοτο

οοτ τιοο οτιι·το ποπο ί-οΙἰοἱτοτ.

@το ι·ειΥποιτάπο ιιοτοτἰπο τοπιο οοττειτιτι ποπο ττειάι οτ

οοιιιΡτοπι πτ οπτιτει.

Βεο οἱτπο ἰοπποτιοἱο οτοτιἱορἱοοορπο οπτιοοτιροι.

ς οοΧνιι ) .

Βοοτοτιιιπ ίαιωιοποίιωι οοποιιΖωπι, τμιο έκτο πιπιιοιι

τω" οἰνἰιιπι έτο!ίτιο ρΙαοοπτίπο ττἰὐιιιιπτωτ, ου ι|ιιοά

ΒοΜέπαιπάαπι πούίΖοιπ ίαπαοπ.τοπι οτ ρααροτ·επτ ἐο.9

ΡΟΜαοοε2.

ΠΕΒ , :τω ττοΙοπιάειο τιπΒιιοττ

απ. Α. [τι ν.

( π. π.)

Αιιτο Ροττοιιι οτιιιοτἰ Ιοπτοιιτἱἱ ἰπιιτο οοοΙοοἱοτιι τιοειτι

ιοτιοπιιιο βορτιοτο. πι οιιιιτειτο ιεπιπο. οοποιιτοο ΒιιὶΠοΙ

πιπο τιπτοιιπο. ο1ιτιοπο οπτἰο. οτ τοπίτειιιοπο ΡὶΡοτ τοπ

ττοποτπιιτ φωτ ειιοτπιπο (π) Ρὶοοοιιτἰιιπο πιτ Βοτάο

ιιιιιιιάο πιιιποποιο ιΡοει 00Ιιτι18ο οπο πιιιοιιτο τοοιιττειτοπι

(τ) ΟΠιιι οοπιιπτ ρττοοιιτπιπο, ο ριιτι·πι οηιιι|οτιο, οτ τι ΙιιιιποιιοΠιιιιι

τιοορὶτὶο τοοοπτιιο.

τιποοπιιιιΙπο ποτποτιτ ΗΒι·ειο οοιιτπτιιοΙπὶτιτΙπο8ἰιιτο οπι

ιδπτιο οτιιιἱο οτ τιοο οἱπο οοπττπἀἱοτὶοιιο οοπιππιο οτ

οπιιιιιιιτι ρτο οοπτιπιιι ιτε τοιιιοιι οιποά πι πιιττοιιάο

πιο” οοιιοἱΒποτ οοτιοπΙειτπι τιπἰ τυπο ίποτὶτ οτ Ρττπο

τοάττειτ ιΡοο οτ Ρειτιτοτ οοιιοπΙειτπι οοιιοιΒιιοιιτπτ τιπτιπι

οποιο πιοο οτιτπιιι ιιιὶττοτο Ροοοιτ. Μπιτ: ποτο Ιειπάοιτι

Ρτοπιοπιοττιτι οοποπτοο ὶἀοἱτοο τοοοτιιτιτ τΙποτιιειπι οπιιι

Ρτοάιοτει τιοωοπιοπάει οστπιιι ποτιιτιο οὶιιἰο οοοοτ τιοιιοοτο

πιτο οτ ιιἱτιιἱο Ροπροττοτἰο ττπιι:ι οκ οοιιοπτοτπο οΠιτιο

τιιιιΒποτιπο οἰπἰΒπο οιιτἱο πιά οἱπἱτειτὶο Ιιοιιοτοπι οοιιοπ

Ιοτο οτ οιιτιποοτο τοιιοτοιιτπτ. οοτὅπὶτο τ1ποττ ρι·οάιοτιιο

ιιοΒἰΙὶο Ρτοοοπτιππο απο ειοοἱροι·οτ πι πιτοτοπι οι τι

οοποπτειτπ ΡτοΡτοι·οτι Ρτοττιοτο πιἱοοἰοτιἱο τιοποίιτιπιτι

ειἀὶΡὶοοἰ πειτοτοτ οοιιιτιιπιιὶοοτι οοτιοὶτὶι ποοο ΡτοοἱΡιιιι

οοιιοοτάειτιτο άπιτι οοπι πι οοιιιπεοπι ειοοορἰοοοτ οτ οο

πιπιιι οοιιιιιιοτ Ροτ οο ποτ πιιππι τιιὶΙἰτοιιι οοτιιἰτο Ριπ

πιὶοἱοοοτ τΙπειι:ιτ1ο ορτιοττοτ ο ιιιοιιτιοο ποτιπο Ροττοπι Βοτ

ττειπιἱο πι οοΠοοτὶο οπο πι.τοτιιιι τὶοτιτ (18 ιΡοιο οι. πιο

' Ίποιιιπάιιιοάπιιι πιιιποιιοοο οι: τοΒπο οπἱο ότιτιιτιιο. Ιππ

άτιποι·ιιτιτ πτ οπτιι·τι. ιιιὶΠοοὶπιο οοιιτοοἰιιιο ΊπἱιιτΙποιὅο

οἱπιιο οοικτο πω. Και. ειπεποτι ὶιιἀὶοτιοιιὶο τοττἱο.

@το ἱοτιοιιποο ιιοτ:ιτιπο ιποοπ οπτιιποοι·ιρτοιππι οοιιοιιτπιπ

οοτιροι.

ΕΒο πτιοττπο οοποοττοτιπο οπτ1οοτιροι.

ΕΒο εππτ) Ιτιπάοποιο ιπάοκ οπτιοοι·ὶΡοἰ.

( οοιτνιπ )

θυιι.τετιππο δἱοΖΖἰαο τοα·, οίιιοςιιο ]ΐϋιτο Βοδ>οτίιιο,

άριι22αο ό”, ίατιιιοποἰὐιιο πι το2ο .πιο εἰοπτἰπατα

ραττοοπιίατι ίππροττέτ·2 ροΙΖτοοπτωτ.

Μτ'ιδ , πιοτιοο ιιονοιιιτιτἱ

ω. Δ. χω. οι. ω. ο. τω. πιο.

ς π. π. )

Βοπιιιιιιο τοκ 8πιΠοτιππο οκ ρπιττο οπο οτ ι·οε5οι·ιτ

έ οποιο ιιΡπτιο τιΙἱὶ οιιἰ. οτ ειΙἱοτπιιι οποτπτιι Ιιοτοάπτιι

οοοπιιάπιιι οποπι οτάιιιοτιοποιτι οτειτποπττοτπιτι ρτοιτιἰττἰτ

οΒοοτποτι τιτιιιειιιι οοιιοοτἀἰοτιι οοιιιιιιιἱ ιτπιπο. τιιιοττ

πιιὶποτοἰ τιοιιιιποο πιιιπο οτ Πτι τΙπι οπιιτ άο άιοττιοτπ

ιτπιπο οοιτπι οτ οοοπτι οτιιιιτ οτ τοο οοτππι πι τοττο

πο! πιοτἰ ἀοιιιὶιιἱι οτ Ροτοοτειτιο οοτπιιι οιιοοτιτἰο @Μιτο

τππι Ρι·οττοιιΠιιιο. οτ πιο τΙπὶ οοιιττο Ρτοάιοτι άοιιιπιι τοΒιο

ΒιιὶΙΙοΙιιιἰ. οτ Ιιοτοάπτιι οἱπο τιοιιοτοπι οΒοτὶπτ. οτ οι

ειΙὶτΙιιἱο ἀο τιοιιιιιιιτιπο οπἰο οπιοττο οὶο τοτιοτοοοι·ιτ αποτι

τττιτιιτπτ οιο !ιποτο οτ ι·ειτἰοιιοΒὶΙἰτοτ πάτο άιοο τιποάτο

Βιιιτει οοπτιπποο. ΡοοττΙπππι τΙποτιττιοπιτι ἰΡοἰ άοπιιιιο

τοΒὶ ο;πιΠο!πιο ποτ οπὶο Ιιοτοάιτιπο πιττο Βιοτει τιιοτιτ. οι

ροτοοιιο τιτοοοιιο Βιοτιτ. οι ποτο οΒοοιιο τἱιοτἰτ οιιιοπάειΜ

τπτ οτι οὶο ιιιοτο ιιιτι·ιι τοι·ιιιιιιοο ἱιιοτο οτ ι·οτἱοιιοτιἰΙἱτοτ

οτοτποιιττοο οπιο τττιπάο. τιιιοττ οι ει!πιπιο ττο τιοπιἰιιὶτιπο
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!εοπο οοοττε Ρεοτποι επ !Ρε!ε Ρτοά!οτο άοιο!πο το8! ο τ!οτ ιο!ο!ι! οτά!οεποτ!οτ πιο ΡτοοοΡοτὶοτ. οτοάοοτ!οε

οτ !ιοτοά!!ιιιε ο!ιιε τεοτππι ἴοοοτ!τ πο! οοοτπτΒεποτ!τ. ·πποε οοιιειι!οε οοπιπο!ε !εοιιο οι!ο!ι! ά!ιτοτ!οτ το Ροτ

Ρεοτποι Ρτοά!οτποι ποο ιο!οπε ί!τιοποι οτ !οοοοοπε- οοτππι οοττεε !!ττοτεε πο! ιο!εειιπι ιο!ο!ι! πιοοάοποτ!οτ.

εππι Ροτιοειοοετ. άοι.ιοο ε!οπτ !οτοτ !Ρεποι άοιο!οππι !ιι οτοάοοτ!!ε τοοο!ιο !τε άοτοτιο!οετ!πι πτ οεε το!ο!ι!

τοιο)οτο οτ !Ρεοε ετοτπτοπι οετ οοπο !!άο !!!πά οπιοο- ά!ιτοτ!τιτ πο! ιοεοάεποι·!οτ. οτ ποο άε!ιο οοοεε!οοοπι

άετποι !!ιοτ!τ ποο οοιοοάετο Ρτοά!οτππι Ρεοτππι !!τ- οοιιιιο εο!οοτοτ οπ!τε!ιο ππ!ο επά!ειο οοτιιοι ιοοοάο

ιοπιο οτ ετε!ι!!ο Ροττοεοοετ. !ιοο οπιο!ε επΡτεά!οπι τοιο πο! ππ!ο π!άοεπι !!ττοτεε· ποιοι ιο!ο!ι! πι!εοτ!οτ.

ε!οπτ επΡτεεοι!Ρτπιο οετ εττοοάοοτιο· οτ ΡοτΡοτιιο ο!ι- οτ ε! οοΒοοιιοτο οποά οοπιιοιο !ειιπο άο!ιοετ Ροτάοτο

εοι·πε!ιιιοτπτ !ιοοε ί!άο τοπιο τ;!·επάο οτ οιε!ο !οΒοο!ο ε!!πποά οεεττππι ποσά οποο !ιο!;ιοετ πο! άο!ι!οο οι

οι; Ριιττο Ρτοά!οτ! άοπι!τι! ι·οο!ε Βιι!!!ο!πι! οτ !ιοτοάπιο ειιτοε !ιε!ιποτ!τ ιοεο!τοετει!ιο !!!ιιά οοοεπ!!!ιπε οοπιιπι!ε

οιπε. άο !ιοο επτοοι άπο ε!πι!!!ο εοτ!Ρτε οοπο πιοοεο -!ε.οπο ππειοο!ο!πε Ροτοτο. ΡτοοοΡτε οπο οοοεπ!οε οο

οτ !οά!οτ!οοο επΒεοτ!Ρτ!ε Ροτ πιειιιιε ιοετ!ιο!. Ρτοά!οτ! πιπιι!ε !εοπο πο! ιοοάο εποτ πο! !!!οτ!οτ ιο!ο!ι! Βοο

ιάοοι!ιι!· τοε!ε οοππ!! τεοτε εποτ τΙποτππι ποποι τοο!ο τ!οτ οοπο !!άο ο!ιεοτιιε!ιο. εττετειο εο!πε!›ο οτ επετ

επτοο ε!ε!!!ο ε!ε!!!ετιοο !ιιοποοε!!ιιιε άετππι οετ. οτ οπο» άτι!ιο οτ οσο ο!!οιιάοοι οι οε !οττε ετο!ι!οΡ!εοοΡοτπιο

:πιο ποο ε!ε!!!ετππι οι εοο!οο!ε το..<;!!ε τοποοιε!τ. οπο πτ !οοπο. !ιοο εεοτειοοιιτπιο τοοοι·οοτ. ·οο.τεοποι.·ι·ιι. τοτ

Ροτ οπιο!ε ε!πι!!!τοά!οοπι ε!!ι! !οπ!οοιο εοτοοπτ οι ποο Σ; !οοοπε. !ειο!ιοττιιε. οτιοιττπε άο !ιεεο!. Ροττπε ποο!πε.

πττ!πεοπο ποοάετο πιε.<όοο !!ττοτο Ροτ πιοά!πιο εο!εεο ε!τετάπε !!!!πε οεΡ!τ!ε !πάο!. πποετεπ!οπε. πιο!οπτοι·

Ροτ πιεοπε ο!πεάοιο ιοετ!ιο! τοπ!! οοππ!! !οε!ιΞο!το ττετοτ ο!πε. οοοτε.άπε Βοποοο!ο. οιεττ!ιιπε οοιοοε οτ

εποτ. άετπιο οι το!!ο! οττο.. Ρεοοτιο! Ροι· τοιεοπε πιει- οοτ!οπε !!·ιιτοτ ο!πε. οτ ε!!! πιιειοΡ!πτοε.τ!ο οοοεπ!οτιι

!οο!ε 1118811! επιπιὶτετ! επιιοἰτετοτππι. οοπο άοοι!ιι!οο ·οοποτ!! ιιοιιτ! !ειιο·οοο! Ρ!Ροτ!ε. ππ!!!!ο!πι! !ιπτοιι!ε οι

!οοετοετ!οο!ε ιο!!!οε!ιιοο οοοτοε!τοο πιι!οπιιιεττοε!ιοο εοετο οοτ!ο! επι·!ο.

οιοοεο οοποιο!;ιτ!ε ππ!οτο !οά!οτ!οο!ε. ιιοεο! ποτο άο

πι!ο! .εο!!!ο!κο! άο! 8τετ!ε ιοει.το!!!ο! οτ ο!οτ!οε!εε!ιο! . . ·· . · . ο" .

τοο!ε ε!ο!!!εο άιιοετιιε εΡπ!!ο οτ Ρι·!οο!Ρετπε.4οιιΡπο · .· - : τ .; ι › τ ι ; ·· "·

εοιττο οοπο το!!ο!τοτ επιοο. άοοετπε ποτο άοοι!ο! το- Ϊ ··ι :- · ( ()ΟΧΧ )

πο!!! ε!οτ!οε! άπο!ε εΡπ!!ο τι!!! ει!! οοπο Ρτ!πιο Ρτο- - · ·

εΡοι·ο επιοιι.

Μοοι·ιουε τοποσ, οοπο/ετο /τ·ατοι· ί|οπ:·ι!ιτ·ιτε. απο στου:

ρίοΜεςιω |ιοιυιπτώαε οοεο·οι·οοι Οποιονι2,· !/ο:οοιι.2 ο!

Νοεοέ, οοπιπιιιτιέε Ιαπιιιιο, ρι·οοετίω ]ΐ‹ἰοἰὶτ‹ιτιζι· ειιοτ‹ι

( ΟΟΧ!Χ ) τ· ώσπου. ΦαεταΙΙί οβοίατιωτ.

Ποπιίοοε ει!ο Νοεοέ οαεττο, ρπιοετἰτο /ίιίο!πατέε ι ΠΕΒ .

εποι·απιοπ£ο , ίατιποοε! τ·οοιππιπέ το ειιὐὶἰοὶιτπτ. !; · · “”` . ο '

ι στα. Α. [ο!. 99. στοά. Ω.|ο!. 43. π. · '

- · ( ο. ο.)
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Ατ !ιεο ά!ο !ο εοτοο οπο εε!πε!ιο οτ €πετάε!ιο

Γυά.Α·βΙ.%. 00(“η·υι43· !ιοοε !!άο οιοοοε ιειιιιοοεοε οτ τοε οοτιιιο ιο τοτο

(ΠΠ) Ροεεο οιοο οτ εάιππε!ιο οοοιποο ιεοπο οποι οεεττιε

οτ πιοο Ροεεο οοοττει οοιοοε Ροτεοοεε. ποο απο !ο

› οοοε!!!ο πο! !!ιοτο ποσά οοποποο !εοπο άο!ιοετ Ροτάοτο

Α!) οπο ά!ο !ο επτοε οι ΡοτΡοτπο ε!πο !!·τιπάο οτ ε!!πιιοι! οεεττπιο πο! ει!!τιπεπι τοι·τεπι τΙπεπι !ιο!ιοετ.

πιο!ο !ο·θοο!ο οτο !!άο!!ε οοιοπο! οποιο οτ !ιοιιπε οιιε- τά Ροο!πε ποτο ε! οοεοοποτο ποσά οοιοποο !οοπο άο!ιοετ

εε!!πε επο άοτο!τιο οτ ποο οτο !ο οοοε!!!ο οο‹Ριο οι Ροτάοτο ε!!πποά οεετι·πιιι πο! ε!!τιπειο τοττειο. !ιοοε

!!ιοτο οοτΙπο οι εεεοοεπ οτ οοιιιιιιιο !ειοιιο Ροτάετ !!άο Ίπποι ο!ο!πε Ροτοτο `οοτιιιο τεο!επι !ιοο Ροτ πιο

οεεττπιο πεεο!. ποο ε!!πιιοά οεετι·πιο ποο ε!!τΡιειο τοι·ι·επι πο! οποο!οε ιιιοοε οοοεο!!!ιιιε οοπιπο!ε !εοπο. οτ άε!›ο

Ίπποι οιοάο οοιοποο !ειιπο !ιε!ιοετ πο! άο!ι!οο !ο εοτοε οεεττε πια! οοοεο!!τιπε οοιοιιο!ε !εοπο Βιιετο!τε οτ εοε

!ιε!›ποτ!τ πο! ετΙπ!ε!οτ!τ. οτ ποο οτο !ο οοοε!!!ο οοππο τ!τε ε! οοοοεεει·!ε ο!ε οτιιοτ Ρτο τεο!οοάε οποτε. Ρτο

!ο τεοτο οτ !ιοπι!ιιοε ά!εττ!οτπε !εοπο ε!οτ οεΡτ! πο! οοΡτε οπιο!ε ποο ιο!ο!ι! οοοειι!οε Ϊοοοτ!οτ οοπιπο!ε

οοοετι·!οτ! π!ττε οοι·πιιι πο!πιιτετοπι οτ Ροτάεοτ Ρο- !εοπο πο! ιοοάο επιιτ πο! άο οοτοτο οι·ποτ Ρτο οο

οιιο!ειτο οποιο. εοά εε!πε!ιο οοε οτ Ροοπο!επι οοτππι πιιιο!!ιιιε το!τιπε !ιοοε ί!άο εά!τοΡ!ο!ιο οτ ο!ιεοτοε!ιο.

!ο τοτο Ροεεο οοεττο. οτ οοεττπιο οπο! Βιιετο!τιιιο οτ !ιοο εοοτοιοοιιτοιο τοοοι·ποτ. ιοεττ!οπε οοπιοε. οιιτ!οπε

εοετ!τπιο οοιοπο! !εοιιο άε!ιο πιιεοάο οοοεπ!οε οο- τι·τιτοι· ο!πε. Βιι!!!!ο!ιοπε πιε!!οπι·οτ. ο!ιοιτπε άο οειεο!.

ιοιιο!ε !εοπο πο! ιοοάο επιιτ πο! !!ιοι·!οτ !!!ιιά ιο!ο!ι! €π!ιτοο!011 άο οποπτοο. οοοεπιιοττε άο ποοειιο. --οπ

Ροτ!οτ!οτ Ροτ εο πο! Ροτ οοι·πιο οοττεε !!ττοτεε επι τ!οιιε !!!!πε !οτάεο! άο οιιοπι·οο. οοοτεάιιε !!!!ιιε οσο

οοι·τππι οι!εειιιο. οτ !!ιο!ειτι οιιοι·ι·επι άο οτι οεετιιο πιο!. ετι·ειοεάοιι;!ιιε. 8ειοάο!!!ιε άο !ε8οοτο. ποο το οι.

ε!οοτ οοοειι!οε οοιιιιιιι!ε !ιτι°ιιιο πο! πιοάο εποτπο! πιο ποοτο. ο!ιοττιιε άο :ποτε οτ ‹ΡιειιιΡ!πτοε ε!!!.
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ς οσοο )

Ιαπποπεοε οοπεαΖοε Μαπίπο ο·οπι2τέ, οέιιεςπο )9·α2Ν

Πεπτ·ίοο, ?ιοπιέπί!πιεςιιο αιεττ·οπιιτπ δ'ιω·ιιτ·τιΣ, Νοεοέ

οτ ?απατά ρτοτοοτ£οποπο ροΙΖ2οοπτατ·.

-

απο

θα!. Α.[οί. Ώ!). στοά. Ο.[ο!. 43. π.

( π. π.)

Νοε οοπεπ!οε οοπιππ!ε ὶπππο Ρι·οιπ!ττπππε !ιοιπὶπὶ

!»πε τ!ο οποπτπο. ποεο! οτ ποιοπο. ιππι·τὶπο οοιπ!ττ!

οτ οπο! οἰπε οτ οἰε πο! πσ!πε ὶπτεποι·ππτ επΡοτἰπε

επει·πιποπτπιπ. ιΙποι:! ε! ο!ἱτΙπἰε !ιοπιο ποετι·ο·1ποτο!ιἰο ό

τοοοπτ οὶε τοττπιπ οτ ἱπτ!ο :απτο ποε !επποπτπτ!οποτπ

ΐοοοήπτ εἰ ἱ!!ο απ! τοοοήτ οἰε τοττπιπ ` ἰπ ποεττο.οι·

ἀἰποτὶοπο !πτ!ο οὶε ποπ ἴοοοτἱτ τοτ!οποτπ. πω: εἰ οπο

!ιοιπο ποεττο πποτο!ι!ο οί!οπάοήτ οοε ἰπ Ροτεοπ!ε πο!

!ιοιπὶποε οοιτπιπ. οτ ὶΡεἰ ἱπτ!ο οπτο ποε !οιποπτο!›ππτπι·.

πὶεὶ !!!ο (Ιπὶ ο!!οπε!οποπ1 Ϊοοοτὶτ πο!ποι·ἰτ Μάο ετοτο

ἱπ ποετι·π οτἀὶππτἱοπο ποε οἀἱπποΒπππε οοε τ!ο τοτ!οπο.

οτ τ!ο ο!ΐοπε!οπο ἴοοὶοπιπε πὶπἀἰοτπτπ. εἰοπτ πιο ο!

π!!:πε ποεττ!ε. εἰ οιποι·πππε ιοτ!ἱ. πο! ο!ὶφιο‹! ο!ὶπ‹!

οπετι·ιππ ἱπ (πιο Δροι·τ;οιπ !ιοΒοοπτ. πο! εἰ ὶπτ!ο τ!ο!›ἰτπι·

ποοππἰο άο!πιππε ὶπτ!ο ο!ε Ροι·τοιπ εππιπ. πιο Ροι·το

(Ιππιπ ΡοεεἱὸοΒοπτ οτ τοποΒοπτ !π οὶε πο! !π οτιετι·ο

!!!ο. οτ Βιο!οιππε !πππ·ο οοπεπ!ὶ!›πε ἰπττοτπτὶε Ροετ ποε

σπα! οοπποπτπ1π !ετπιπ ο!›εοτποπτ. οτ οοΡὶτπ!ππι ἰ!!πτ!

ποπ τοιποποπὶτπτ πο !π·οιπ οοπεπ!πτπε οοπεπ!πππ οο- ο

ππππἰε πετΙπο ευινππ οπποε. πι οοπεπ!οτπ Βπἰ!!ἱο!ππ

!›πι·ι·οπἱε. σποτ!! ποπτ!. οπτὶο! οπτἱο οτ !οπί:!ππο! Ρὶ

ροτἱε. πανι. !πι!!οτ!οπο τοτοἰπ.

ς οοΧΧιι )

Μοάίο!αποπεοε ο2 Τοπἰοπετιεοε παταω /οοτἰοι·ο

Εωπ.έμτπωπ αυτι [απιιοπεί!πιε, ίαππποπτο ρΜοετέτο.

!!Βθ

(Ϊοιἰ.Α.|ἱ›Ι. 99.1!.

(π. π.)

.

!π ω ποιπὶπο. ο!› πο:: απο ὶπ οπτοει πεππο πε!

τιπποε ππππτ!. ποε πτοι!!ο!πποπεοε οτ τοττ!οποπεοε επ!

ππ!πιππε πιπποπεοε !ιοππποε οτ οοι·πιπ ἀἰεττἱοτπε οτ

ποε ὶρεοτππ1 ἰπ τοτο ποετι·ο ροεεο οτ εἰ ο!ἰςπἰε !ιοιπο

πο! !ιοιπἰποε ἱοππο πο! οοι·πιπ τ!!εττ!οτπε ΐοοοτἱτ πο!

ΐοοοήπτ π!!τΙπππι !ππιοπτοτὶοποτπ επΡοι· !ιοππἰποιπ πο!

!ιοππποε πποά!ο!οποπε!ε πο! τοτ«!οποπε!ε ἀἰεττὶοτπε. εσπ

επ!οε πιοι!!ο!οποπε!πιπ πο! τοτἀοποπεἰππι ππτο τΙποτπτπ

Ρι·οεοπτ!ιππ !οιποπτπτἰο Ποτ Βιο!οπτ .οὶε πο! οἱ ἱπτ!ο Γο

τἰοποπι Βοπο ί!ι!ο εοοππάπιπ εοπεπιπ εππιπ @πο οπο

τ!ιπε!πτο τ!!οε ΡοεττΙπωπ !οιποπτοτἰο οπτο οοε πισω

ίποτἱτ. οτ ποπ !!ιο!οιππε οοποοιππππ οιππ !π!ππο!ε πο!

ὶπππἰοο οοτιππ Ρτο τοο!οπτ!ο οἰε 8ποι·πιπι. ποε οιππὶο

  

τι οΒεοτποπἱιππε !›οπο !ὶ‹!ο ε!πο οιππ! π·οπτ!ο εο!π!ε άο

ποτἱε τοιπ ο!ε οπο πππο τοοπππε φπα! απο τ!ο αποτο

ἴποἱοιππε ποπ ὶπ Βοπάοιπ ἀὶεεο!πτὶοπἰε !ιπ!πε οοποοτ·

ἀἰο. Μοπντ. ἱπἀὶοτἱοπο τροπο.

( οοΧΧι11 )

Ιαπαοπεο.4 , Μάο /οοάοτ·ο σπιτι Μοάέο!αποπεΕόκε ε:

Τοπἰοποπεἰὐιιε, ί!!οε απτο: τοο·τοεπαο εοπ·υατ·ο ροΙΖἰ

οοπταη ρπιοετἰτο ίαΜπιοπω.

!!!ΐιθ

πω. ε. πι. 99.01.

(π. π.)

!π πο! ποπππο. π!› πω: άπο !π οπτοο πετΙπο ω! επποε

πἰΒὶπτἰ. ποε !ειπποπεοε επ!πε!›ἱιππε !ιοππποε ιποἀἰο!ο

ποπεοε οτ τοι·τ!οποπεοε οτ οοι·π1π τ!!εττ!οτπε οτ ποε

!Ρεοι·πτπ πι 'απο ποεττο'Ροεεο. οτ ε! Δ!ἰ‹Ιπὶε !ιοτπο

πο! !ισιπἱποε ιποἀἰο!οποπεοε οτ τοτάοποπεοε πο! οοι·πιπ

τ!!εττ!οτπε ξοοοιπτ πο! ίοοου!πτ ο!πΙππιπ !οιποπτπτἱοποπι

επΡοι· !ιοιπἱποπτι πο! !τοππποε ἰππποπεὶε ά!εττ·Ξοτπε. οοπ

επ!οε πιππο οπτο εΙποι·ππ1 Ρι·οεοπτπππ !επποπτοτ!ο θα

ἴοοὶοπτ ἱπι!ο οἰε τοτἱοποιπ πο! οἱ !›οπο ίὶι!ο εοοππι!πιπ -

εοπεπιπ εππτπ @ται κΙππάτπε!πτο τω. ΡοεττΙποπι !ο

πιοπτοτ!ο ο.πτο οοε Βετο ίποτἰτ. οτ ποπ τοο!οπιπε σοπ

οοι·ι!πππ απ!! ἰπὶιπἱοὶε πο! ἱπἱππἰοο οοι·πιπ πιο τοο!οπε!ο

οἱε θποι·ιπ. !ιοο οπππο οΒεοι·ππ!πιππε !›οππ| Ηι!ο ε!πο

οπιπὶ Β·ππε!ο. εο!πἰε ἀοποτἱε τοτπ οὶε οπο πππο ίοοἰ

ιππε φοιτ! (πιο τ!ο οοτοτ·ο τοο!οιππε. ποπ ἰπ !!·ππόοπι

τ.!!εεο!πτ!σπ!ε !ιπ!πε οοποοι·ι!!ο που” !πτ!π:τ!οπο πιπιττο.

· ( οοΧΧιν )

ΟοποΑπΤΑ ο£ Μοι·αοοπτε ἱαπυιτ ρα· απποε υΕ82πτέ

τιουοπι .το απο οοεοπ·υπταποε ρΜοοορ£α σ:οπεαΖιυπ οσοι

πιαπίε [πωπω.

Π57, ποπἰε ἰτιππει·ὶἱ

ω!. Α. πι. π. π.

( π. π.)

!π οοπεπ!οτπ 8π!!!ο!ππ Βπτοπἰε. σοφή! ποπτὶ. οπ

ν!ο! οπι·!ο οτ !οπίὶ·πποἰ Ρἱροτὶε. !πτειποι·ππτ οοπποπτο

οτ ππειτο!ποτπε οποι! .το ποιο τ!!ο πι οπτοει πετεπο π!

Βἰπτ! ποποιπ επποε οκΡ!οτοε. τ!ο Ροτεοπὶε επἰε ποπ!!

π!!πιε οτ πιοεππτὶε οτ Ροεεο ειπε ο!›εοι~πο!1ππτ οτ

οι!!ιπΡ!ο!1ππτ οιππἱο Ρτοοοπτπ οπο οοπεπ!οε οοππππὶε

ἰπππο τμ! :ποτ!ο εππτ πο! τ!ο οοτοι~ο Ἐποτἱπτ ε!!π το

οοτἱπτ πω· εο πο! εποε πππτἰοε ππτ εποε !ὶττοι·πε οο

πιππἰ εππ!!ο ορΡτοεεοε. οτ ειπα! ποπ οπἱτοπππτ ποο

Ρποετοπππτ οοοοεἱοποιπ εΙπὶπ οοε οτ ππποἱοε εποε ειπ

τ!!οπτ οτ !ἱττο1·πε εποε ι·οο!Ρπιπτ οτ !πτο!!πζζοπτ. ειοτπιπ

!π οορἰτπ!ο ποι.νιι ἱπ ποπἱε πιππου!! ππ!!οτ!οπο π".

(1) Τοι·ι!οποπεοι Με Μοιπ !πι·εποι·ππτ :ιππο πω!.
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( (10ΧΧν )

Μωντιππε (·οττιεε, εέαεααε/τ·α(ετ· Ιίετιτ·((·ιω·, ατια επτα

ρΖετ·παιιε Ϊιοττιἰταὐιω· Ζο(·οτ·ιιττι Ναε(·ί, δα(·ιιτ·τιέ ε( τα

αυτ( (·οττιρα8τιαττι ει( (·οτιεαΙα(ατπ έτι Ζαυατιἰαε ρΖεύε

αα' ττιατιάα(αττι (·οττιττιατιίε ίατιααε (εποε ε( ρτ·ο εοτ·αττι

2ατ·6τέΖε αυτ( Εαυατι(αε εοττιἰιτὶὸαε, ἱατιαετιεἰατπ εστι

εαΙαττι ατ·όί(τ·ίο (πατε ροΙΖί(·εττ2ατ·.

!'!Β'7, Με εεπε(ἱ !ο!ιεππἰε

πω. Α. τω. ει. ω. ε. τω. (ε. (τι.

( π. ε.)

Μ!!!εε!πιο εεπ(εεὶπιο (μπι(μεεεεππο εεΡ(ππο Με

εεπε(ἰ ἰο!ιεππἱε ἱπὸἰε(ὶοπε (μει·(ε. ὶπ ποπιἰπε (!οπιἱπἰ

επιεπ. ε!) πεε Με πι επ(εε ὶπ ΡετΡε(πο πεε (ε(:!ετππε

εοιπΡεθπεπι ε( εοπεπ!ε(πιπ ὶπ Ρ!ε!ιειο !επεπὶε ἱπ οτ

(!!πε(ιοπε τπεὶοτἰε Ρετ(ὶε εοπεπ!ππι εοπιππιε ὶεππε πε!

Μὶπε Ρετ(ἱε (με πὶεετὶ( Ρετ !π(ει·(πε(!!ππι. ε( πεπε

!ιἰπιπε εοπεπ!εε εὶπἔμ!ὶε εππ!ε (μἱ ιπτε!ιππ( εοπεπ!ε

(ππι ιπ οτἀἱπε(ἱοπε ἰΡεοτιππ εοπεπ!πιπ πε εοπιππἰ

ιεππε. ε( ε! ε!ἰ(με (!_ε Ρει·εοπἱε ποε(τἱε (πετἱ( ε!εε(ε

επ εοπεπ!ε(ππι ποπ ι·ε(π(ε!ι!( πππιο ἰπι·ε!ιἰ( εοπεπ!ε

(ππι !π !επ(!ε ὶΡεοτπτπ εοπεπ!ππι εοιπππἰε. ε( (Μπε

ιππε 8118τι·εΙπ ε Ροτ(ππεπετἰε πε(με τποππεπιπ. ε( ε

ὶπΒο πε(με (πειτε. ε( ε Ρε!ο(!ο ε( τποπ(εε!(ο ε( ππ!

(ε!πο ε( εεπὶΒποπε πε(με (πειτε εὶεπ(ὶ εἱπἱ(εε ὶεππεπεἰε

εεπι (εεει·ι(. ε( ιπεὶοτ Ρει·ε εοπεπ!πτπ εοτπππιε ὶεππε

πε! Με Ρει·ε (με πἰεει·ἱ( Ρετ !π(ει·ιπε(!ιππι πο!πε Ρτε- σ:

εεΡετἱπ(. ε( εε!ιιε!ι!πιπε εεε(ι·ε εοπιππιε ιεππε (με

πιο(!ο !ιε!ιε( ε( (!ε εε(ετο !ιε!ιε!ιὶ(. πεε ει·πππε π(

(απο πε! εοπεΜο (μο(! εε πε! ε!ἱ(μο(! ει: εὶε Ρετ(!ε(.

ε( εἰ εεώ(!ετ!( (μο(! ε!ἱ(με πε! ε!ἰ(μο(! ει( ε!ε Ρει·(!ε(

!›οπε (Με ε(!!ππε!πιππε τε(:πΡει·ετε Με πε! Μπ(! ίπ

οτἀἱπε(ὶοπε εοπειι!πιπ εοιπππὶε ὶεππε. ε( ε!ιιε εοτπππ

___οτ(!ἱπε(ἰοπε τεειιΡετε!ιπππε - Με πε! Μπ(! !ιοπε !!(!ε

ε( Ρο(ετπππε. _ εππ(εε Ρετ ε(τε(ετπ πι τεε πε! Ρει·εοπεε

ποπ ο!!επ(!επιπε ε ι·εΡε!!ο πε(με Βτππἱε!ετπ. πεε(μο(!

ε!ὶ(μὶε ο!!επ(!ε( εοπεεπ(ὶετππε. πε Ρτε(!!ε !ιπεπε(με

(εε(!ε ε( (με πω( !π ὶε(ο εοπεπ!ε(π Ρετ πεε πε! Ρετ

ποε(τοε !ιοτπὶπεε (εε!επιπε εεεππ(!ππι (μο(! τπεὶοτ Ρετε

εοπεπ!ππι εοτπππὶε ὶεππε (μὶ πιο(!ο εππ( πε! Με Ρετε

(με πἱεει·ὶ( Ρετ ἰπ(ετπιε(!ὶπιπ πε!πε ΡτεεεΡει·ἰπ(. (!ε

Ρι·ε(!ἰε πετο ετι(ε ἰε(ππι εοπεπ!ε(πιπ εεε πε! (με

Ροε( ἰε(ιππ εοπειι!ε(ιππ πω( Ρετ πεε πε! ποε(τοε !ιο

πιἱπεε (εε!ειππε εε (με (πεἰοτ Ρετε κεοπεπ!πιπ εε(μεπ(ἰε

πε! εε(μεπ(ἰπιπ εοπειι!ε(πιππ πε! Με Ρει·ε (με πἱεετἱ(

Ρετ !π(εττπε(!ιππι πο!πε ΡτεεεΡετὶπ(. (!ε (!ὶεεοτ(!ὶε

(μεπι !ιε!ιετππε επιπ εοπιΜ!πιε !επεπἱε ε( εοτπιπ ε(!

ιπ(οι·ι!επε (εειειππε εε (με πιεὶοτ Ρετε εοπεπ!πτπ εοιππ

πὶε ὶεππε (μἰ τπο(!ο εππ( πε! Με Ρετε (με πἰεετἰ( Ρει·

ιπ(εττπε(!!ππι πο!πε οτ(!ὶπεπει·ἰπ(. ε! πετο Ροε( ὶε(πτπ

εοπειι!ε(πτπ ε!ἰ(με (!ἰεεεπεἰο οτὶε(πτ ιπ(ετ ποε ε( εεε

(!ειπ πε! ε!ἰ(μοε εποε ι!ε ἰεππεπεἱ (!ἰ(ὶοπε. ε(ε!πιππε

ιπ(!ε ὶπ οτ(!ἰπε(ὶοπε εοπεπ!πτπ εοτπππἱε ὶεππε (μἱ

(πετιπ(. ποπ (εειεπιπε εππ1 ε!!(με πε! ε!ἰ(μὶ!ιιιε Ρετ

εοπἰε πεε ἰπ(ετ πεε εεετετπεπ(πιπ πε(με Ρεε(ὶοπετπ

α πε! ε!ἰ(μο Ρεε(ο (επεπιπτ (μπι οτππἰε (με Ρτε(!!ε(ε

εππ( πε! ετ( εὶε ε!!(μι(! ο!εεετπετε Ροεεπππε. !ιοπε (Με

ε!πε οιππἰ Β·επ(!ε (!ε!πιππε οΡετεπι π( ὶπι!ε ε!ιεο!πε

μπι· Ρετ (ο(ππι ὶε(πιπ πιεπεετπ πι!!! Ρι·οι(ἱιπππι. (μπε

ε! εεεε ποπ Ρο(ετι(. πάτε οε(ο Ρτοι(πποε ἀἱεε εε

(μεπ(ἱε επεπε(ι πιειιἰἰεε(ε!›ἱπιπε π! τπεἰοτ! Ρει·(ἱ εσπ

επ!ππι εοπιππὶε ἰεππε. ε( (με!ἱ(ετ ἰπ(!ε (επεειππτ. ε(

(εε!ειππε !ιοκπιπεε πεεεε!!οε ε( πιεεπε(εε ποε(τεε ἱπτετε

εοπιΡεὅπεπι ε( Ρεεειπ ε( εοπεοι·(!!επι ἰπτετε εοπιἰ(ἱ

!1πε !επεπἰε ε( εοτπτπ ε(!ἱπ(οτἱ!›πε ἰπ οτ(!!πε(!οπε εσπ

επ!πτπ εοτπππἱε ὶεππε !›οπε !!(!ε. ε( ποπ (!ε!πιππε (ιε

εεειοπεπι πεε ε!ἱ(μο πιο(!ο επι(ε!ιπππε. (μἰπ επ(!πιπιπε

πππεὶοε εεεἰΡἰεπιπε ε( ὶπ(ε!!ἱιὅετππε !!((ετεε εοπεπ!πτπ

εοπιππἱε ὶεππε. !ιοε εεετετπεπ(πιπ (εεετππ( πιετ(πιπε

εοτπεε. επτὶεπε εοπιεε. ο!ιετ(πε (ετΜ(πε. εεεε(μεττε.

τπε!οπττει·. εοπτε(!πε. !ειπ!πετ(πε. επιπεπτοππε. επτ!εο

ππε. Ρε(τπε πεπιιιε. ο(έετιπε (!ε τππτ(ε(!ο. ε( ο!:ετ(πε

(!ε τεπε.

' Χ

( (10ΧΧνι )

Βαυατιίαε εοτπέ(εε, 00τττρα6ττιατπ ε( (·οτιε·τιΖαιωττι έτι βα

υατιἰαε ρΖεύε (ετιετ·ε α(ἰ ττιατιάα(ιιττι (·οττιττιατιίε Ιατιιιαε

ίατ·ατι( , εοτ·ιιττι(με (ίΖεείαέα στα”. (ἰοττιΕττἰε ε( |ιοττιἰτιἰ

απ: Ζο(.·οτ·ιιττι Ναεσἰ, δα(·ιιτ·ττΖ ε( πατατα ; ἰατιαετιεὶτατι

εοτιεαΖατπ ατὸἰ£τἰο (·οττιροπετιάα τεΙΖτι(ματι2.

“!!(37, Με εεπε(ἱ !ο!ιεππἱε

.

πω. τ. τω. (π. (τ. (απ. ε χω. εε.

( π. π. )

Μ!!!εεππο εεπ(εεππο (ΙπὶπΊπεΒεεἰτπο εεΡ(ἱπιο (!ἰε

εεπε(ὶ ὶο!ιεππἰε ὶπὁἰε(ἰοπε (μετ(ε. πι ποτπἱπε (!οιπἰπἱ

επιεπ. επ !ιεε Με ἰπ επ(εε ὶπ ΡετΡε(πο πεε Ϊεεἰεπιπε

εοιπΡεεπεπι ε( εοπεπ!ε(ἱιτπι πι Ρ!ε!$εὶο·!επεπὶεἔὶπ οτ

ε (!!πε(ιοπε·τπε!οτ!ε ο Ρετ(ἰε εοπεπ!ππι εοπιππἰε τεππε πε!

Μὶπε Ρετ(ὶε (με πὶεετἰ( Ρετ ἰπ(ετπιε(!ἰπτπ. ε( πεπε

!ιπππε εοπεπ!εε εἰπΒπ!ἰε εππἰε (μἱ !πτε!μπ( εοπεπ!ε

(πω ἰπ οτἀὶπε(ὶοπε !Ρεοι·ιππ εοπεπ!πιπ (!ε εοπιππἰ

ἱεππε. ε( εἰ ε!ἱ(με (!ε Ρετεοπἱε ποε(τὶε (ιιετ!( ε!εε(ε

ε(! εοπεπ!ε(πτπ ποπ τε!!ι(ε!π( ἱιππιο ιπτε!π( εοπεπ!ε

(πιπ πι !επ(!.ε ἰΡεοτππι (:οπειι!πτπ εοτπππἱε. ε( (πεπε

ιππε (δπει·ι·επι ε Ροτ(ππεπετἰε_πε(με τποπεεπιπ ε( ε

μπε πε(με τπετε. ε( ε Ρε!ο(!ο ε( τποπ(εε!(ο ε( ππ!

(ε!πο ε( εειιπεποπε πε(με πιετε εἱεπ(ἰ ε!πι(εε !εππεπε!ε

εεπι !εεετ!( ε( πιεἱοτ Ρετε εοπεπ!πιπ εοτπππἰε·ἰεππε

πε! Με Ρετε (με πἱεετὶ( Ρετ ιπ(εττπε(!ιππι πο!πε Ρτε

εεΡετἱπ(. ε( εε!ιιε!ιὶτππεεεε(τε εοιπππἱε ἱεππε (με

ιπο(!ο !ιε!ιε( ε( (!ε εε(ετο !ιε!ιε!π( πεε ετιτππε ἰπ (εε(ο

πε! εοπεΜο (μο(! εε πε! ε!ἰ(μο(! ει: ε!ε Ρετ(!ε(. ε( ε!

εεεὶἀετἰ( (μο(! ε!ἰ(με πε! ε!ἰ(μο(! ει( εἱε Ρετ(!ε( Με

(Με εἀὶππεΒἱπιπε _ι·εεπΡετετε Με πε! Μπ(! πι οτε!

πε(ἰοπε εοπεπ!πιπ εοπιππἱε ἰεππε. ε( ειπε οι·(!!πε(!οπε

εοτππι τεεπΡετε!ππιπε Με πε! Μπι! !ιοπε Β(!εει Ρο

(ετπππε. εππ(εε Ρετ ε(τε(ετπ ὶπ τεε πε! Ρετεοπεε

(με εἱ( (·οπ(τε εοπιππε ἰεππε. εἰ εεει·ετπεπ(ο πε! (Με ποπ ο!!επ(!ετππε ε ι·εΡε!!ο πε(με !ιτππἱε!επι πεε (μο(!
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ει!!!!ιι!ε ο!!ε!ιπιι! εο!!.εεπ!!ει!ιπε. πε [Με !ιποιιεπιιε α οτε!!! ποιιε!!ο!ιειιι πω!!! !ε!!!Ροτε !!!·ιιιιιιιι !ιιι!!ει·ε πο!!

!!ιε!!8 ε! ειπε πει!! !!ι !ε!ο εο!ιειι!ει!π Ρετ ιιοε πε! Ρε!

ι!οε!!·οε !ιο!!ι!!ιεε !!ιε!ε!!!πε εεεπιιππι:!ι εποε! !!ιε!ο!

Ρε!·ε εο!ιεπ!πι!ι εο!!ιπ!!!ε !ε!ιπε επ! !ιιοπο επ!!! πε! π!!!

Ρετε ειπε π!εειι!! Ρε! !!ι!ε!·!ιιεπ!π!!ι !ιο!!!ε Ρι·εεεΡε!·!!ι!.

πε Ρ!·επ!ε πει·ο !!ιε!!ε ειπε !ε!π!!ι εοπεπ!ιι!ιι!ι! πε! :με

Ροε! !ε!π!!ι εοπεπ!ε!π!!ι πω!! Ρε! !ιοε πε! !ιοε!!·οε !ιο

!!ι!!ιεε !!ιε!ε!!ιπε εε ιιπε !ι!!!!οι· μπε εοπεπ!π!ι! εε

επει!!!ε πε! εεεπειι!!πιπ εο!ιει!!ε!ιιπ!!ι πε! Π!!! Ριι!·ε

πω: π!εει·!! Ρε! !!ι!ε!·ι!ιεπ!πι!ι !ιο!!!ε Ρι·εεεΡε!·!ιι!. πε

π!εεο!·π!ε ειπε!!! !ιε!ιειιιπε επ!!! !!ιε!·!!ι!ο εο!!ι!!ε ε!

ειι!!εο !!·ει!!ε ε!πε. !ιοι!ι!!ι!!ιπε πε επεπτ!ιο. πε !!!!εο!.

πε πειε!ιο ε! εο!·π!!ι ειπ!π!οι·!!›πε !!ιε!ε!ιιιιε ει! πι!!!

πω!!! Ρει!·ε εοιιεπ!π!!ι εοπιπ!ι!ε !!!!ιπε πι!! ι!ιοπο επι!!

ιιε! π!!! μπε (με π!εε!·!! Ρε! !ιι!ε!·ι!ιεπ!π!.τι !ιο!!!ε οι·

π!ιι!ιπει·!!ι!. ε! πετο Ροε! !ε!πι!ι εοιιεπ!ε!ιι!ιι !ι!!!Ριει π!ε

εειιε!ο ο!!ε!πι· !ιι!ε!· ιιοε ε! εοεπει!ι πε! ε!!!!ποε ε!!οε

πε !ε!ιπε!ιε! π!!!οιιε ε!ει!!!!!ιπε !!ιπε !!ι ο!·π!!!ε!!ο!ιε

εοι!επ!πι!ι εο!!ιιιιι!ε !ει!ιπε πι!! !πει·!ι!!. πο!! ίεο!ε!!ιπε

επι!! ε!!!Ιπε πε! ει!!!Ρι!!3ιιε Ρε!·εο!!!ε πει: !!ι!ει· !!οε ει!

ε!ε!!ιε!ι!π!ιι !ιει!πε Ρπε!ιο!ιε!!! !ιπε ει! εο!ι!ι!! εο!ιιιι!ιε

!!ι!ιπε. ε! εεει·ει!!ιε!ι!ο πε! !!πε ιιε! ε!!!!πο ΡΜ!!! !ε

!ιε!!ιπι· επ!!! σπιτι!!! ιΙπε Ρι·επ!ε!ε επι!! πε! ει! ε!ε ει!!

ιιπ!π ο!ιεει·πει!ε Ροεε!!!ιπε. !ιοιιιι Ηπε ε!!ιε πω!!! !!!·ιιππε

πει!!!!ιιπε οΡει·ε!!ι π! ω!!! ει!ιεο!πει!ιπτ Ρε! !ο!πιιι !ε!π!!ι

!!ιει!εε!!! !π!!! Ρι·οι!!!!ιπ!ι!. εποπ ε! εεεε πο!! Ρο!ε!!!

!!ι!!·ει οε!ο Ρ!οι!!ιιιοε π!εε εεεπε!ι!!ε επιιιιε!! !!ιε!ι!!ε

ε!!!!ι!!!ιπε !π !!ιει!ο!·! Ρετ!! εοπεπ!π!!ι εο!!ιπι!!ε !ει!ιπε

ε! !!πε!!!ε!· !!!πε !ει!ειι!ι!π!·. ε! !εε!ειιιπε !ιο!!!!ι!εε πειε

ειι!!οε ε! !!ιεε!ιε!εε !ιοε!!ειε !πι·ει·ε εο!!!Ραθι1ει!ι. ε!

Ρεοει!ι ε! εο!ιεο!π!!!!!ι !π!·ειι·ε !ιιιι!!!!ιο εαπ!!! ε! ε!πε

!!·π!!·! ε!ι!!εο ε! οιι!!ι!!ιπε επεπ!·!ι! !ιεεε!. ε! πεπει!ι!.

ε! εαπ!!! ιιπ!π!ο!·!!ιπε !!ι οτπ!!ιε!!ο!ιε ε0ιιεπ!ιιι!! εο

!!!π!!!ε !!!!ιπε Με!! !!πε. ε! !ιο!ι πε!!!!ιιπε οεεεε!ο!ιε!!ι

πεε ε!!!Ιπο !!ιοπο επ!!ε!σ!!!ιπε. επ!!! εππ!επιπε ε! π!

πειιιιιπε ι!π!ιε!οε εεε!Ρ!π!!ιπε ε! !!ι!ε!!!8επιπε !!!!ε!·ιιε

εοπεπ!π!ι! εοι:ιιπιι!ε !ει!ιπε. !ιοε εεε!!ι!!ιει!!ππι !εεει·πιι!

!·!!ιει!πιιε εοιιιεε. €π!!ει·ππε εεο!!!ιι. τπ!!!!ιπε. !ιτππ!!ιπε.

ε.!!!ετ!πε Ρε!ιε!!πε. ω!!! εο!ιιεε. !›ει·!!·ειι!εε Ρ!εε!!!!ει·

πε !π!·ι·!. επΡει~ε!πε !ιο!!!ιπε. !.!!!π!·ππε !!!!πε εεο!ε!ε.

ειιε!ιο!πε !!!!πε. Θ. εεο!!!ε. Βιι!!!!ε!!!ιπε !!!!πε οΡ!εο!ι!ε.

πι!!! εο!!ιεε.

( εεΧΧνιι )

θυιιιο Οαετ·πι ·ιι!π!!πιΣΙΖεπε!ι εο!!ιεε

Με!! εαε!!πειιε ει!!! εοπιπιαπ£ Ιατιιιαε πω!!!

ΝΕΤ; ιιι !!ε!ε!ιπεε ειιιΒιιε!!

οι!!! Α4!!! ει!. ε. σω.ε.ρι.ενε.υ.

μι!!! ο <

Εεε @Με επε!!·ει εο!!ιεε ιι!!ι!!!!!!!!!ε!ιε!ε πο!ιο εο

!!ιπ!ι! !!ι!ιπε ι·οεε!!ι!!τιιιιε!!ι Βο!!!! Ρο!Ρ!!ι Ρε!ι!πι!ιι.

επε!εε!ο!ιε!!ι. !!!·οε!ιπ. εεεΡεε!. !ει!!ιεο!. !ιι·ε!!!. !ιιΡει!!!ε

πω. εππι·ε!πι!ι. !ει!!!!δειπ. ε! !ειιπει!!ι επ!!! Ρετ!!!ιε!ι!!!ε

επ!ε. ε! Ρι·ο!!ι!!!ο Ρε! !!ιε !!ιεοε‹ιπε !!ει·επεε επΡι·επ!

!!!ιΡεπ!ιιε εο!!ιιιιι!. πε! ε! επ! ε!ε ει!! Ρι·ο οο!!ιιιιι! επ

!ει!πε!·!ιι! πε! !ιε!!πε!·!ι!!. Ροεεεεε!ο!ιε!!ι !ιιπε !!ιε πε

π!π!εεε εοπί!!εο! ο!ιει·!ο εΡ!!ιπ!ε Ρι·ο οο!ιιιι!ι!. !ιοε

!ε!!ιε!ι ειι!ιιιο εποε! Ροε! !!ιεπ!!ι πεοεεειι!!ι. !ει·ι·ε!!π

!!ει!ιεει! !!ι πεπ!!·πε!π Ρε!ι!ιε. πο!ιπ!!ο!ιε!ιι πω!!! ε!

!εε!. ππ!!ιι!ιοπο !!ιπε !ιι!·ε! !!πε!!!ει!ει!ι εο!ιιπι!! ε!επ!

εεε !”εε!. εε!π!ιι !!ι ειιΡ!!π!ο επιιε!! !πιιι°ει!!!!. ιιιει.νιι

!ει·ε!ο !!ι!!ε!ιπΔιε εεΡ!ε!!ι!!!!ε. !!ιπ!ε!!ο!ιε ειπεν!. εε!!

ε!!!ο εοπποεε!ο ε! !!ιπε !εε!!!ιιιε ιιΡΡε!!ε!!ε. πεεεε!!ο

Β!επ!!!. ο!!ει·!ο εε!ιεε!!ει!!ο. ειι!ι!εο ι.!!!!!ο. Βπ!!!ε!!ιιο

ε!Βε!!ι. €π!!!ε!!!ιο ε!!!!ιεεπε. !ιο!!!!!ιπ!ιπο πε οππο!ιε.

!!·επε!ιε!ο!ιε Βο!ι!ει!πο. ε! !!ιε!ε!ι!οι!ε πε ποπ!! Ρ!!ιε!

!οι·π!!ι εο!ιεπ!!!ιπε. Ρ;π!!!ε!!πο !υπτο!ιε. ει!ιεε!πο επ!·!ε.

!ιιιδο!ιε πε πο!!ε. !ει!!!·ε!ιεο Ρ!Ρε!·ε. ει!!!εο επτ!ε. ιι!!

ειι!πο !ιιιι!!ο!ιε. Βπ!!!ε!!!ιο πε !!ιε!·!!ιο. ε! Βει·!ι·ε!1!ο π!!

!!ιε!·!!ιο εο!ιε!!!ετ!!ε επ !ιοε εο!ιποει!!!ε. επ!!! Ρ!π!·!!›πε

εποε εεεε! π!!!!ε!!ε !ιο!!!!!ιει!·ε. !!ιε!π!!ι εε! !ιοε εε!!

επ!!!!πε Βιι!!!ε!!!ιο πε!ι!ο. ι·οσει·οιιο πε επε!ι·ο. ο!!ει·!ο
ο

εΡ!!ιπ!ε. ε! Ρ!επιιι!!!ο επεε!Ρ!ε!ι!!!ιπε Ρ!·ο εο!!ιιι!!!.

Ι

ς εεΧΧνιιι )

θυι!ιο θιιειν·α ιιιέιι!!πιέ!!επείε εοι!ιεε, με Ιου!! ε!

επε!!·έε εοιππιιυι! Ιαιιιιαε πω!! , και!! σα!!! εοι·αιπάεπι

Ιοε·οι·ιωι |ιοπιππόιιε εεε!!! εαεταπιεπωιπ είπε!!!

σοιπυιιιπί ρ!·αεεω2.

!!67, ιιι !ιε!ε!ιπειε επεπε!!

σε!. Α. !!ι!. δ!). π. απ!. Ο. [Μ. 8!!!. π.

ς π. π. )

Α!! Μ!!! π!ε !!ι ει!ι!εε εδο 8π!πο ειπα!!! εο!ι!εε π!!!

!!!ιι!!!!ε!ιε!ε ε!·ο !!πε!!ε εο!!ιι!ιιι!ι! !ει!ιπε ε!επ! !εθει!!ε

πεεεει!!πε επο πο!!ι!!ιο !ιεε ενο !!ι εο!ιε!!!ο πε! !!ι πιο!!!

πω!! εο!!ιπιιε !ει!ιπε Ραπ!!! ει!!!Ιπε!!ι !ει·ι·ειιιι πω!!!

!ιπ!ιε !!ε!!ε! πε! πε εε!ε!·ο !ιιι!ιπει·!!. ε! ε! εεε!πει·!!

φ!!! !!ιπεχει!!!ιιι!π Ρε!·πιι!. !ιοιιιι !!πε επ!!! !!ιεο Ροεεε

επ!ππε!!›ο εο!!ιπ!ιε ι·εεπΡει·ει!·ε !π !!ι !ειππε εο!ιεπ!π!!ι

εο!ι!πι!!ε !ε!ιπε επ! !π!ιε !!ιε!·!!ι!. ε! ειι!πι!!›ο πιι!πει·εοε

!ιοι!!!ιιεε π!ε!!·!ε!πε !πειπε ε! !·εε εαπ!!! !!ι !ο!ο Ροεεε

!!ιεο. ε! !ιο!!ι!!ιεε ο!!ι!ιεε !!ιεοε .!!ιε!ε!!! !πι·ετε !!πε!!

πιω!!! εοι!ιπ!ι! !ει!ιπε !!ι !ε.ππε εο!ιεπ!π!!ι εο!!ιπιι!ε. ε!

!ε!ιε!ιοι· εεε!·ιι!!ιε!!!ο !ιπ!πε !ιοπε εο!!ιΡεΒ!ιε ε! ει!!ει·ιι!!ι

εο!!ιΡπΒ!ιε!·π!!ι !ει!ιπε ε!επ! !!ι Με!!! !Ρεει~π!!ι εο!ι!!

!ιε!ι!!πι·. εαπ!!! εε! !ιοε !!ι Ρ!ε!ιο Ρει!!ε!!ιειι!ο π!!! !ιο

!!ι!!ιε!πε εο!!ιεε Ρι·επ!ε!ιι π!ε !ιοε επε!ε!!ιειι!π!!ι !ιιι·ειιι!!.

πε !ιο!!ι!ιιε!ει πο!ιι-ι!!ο!ιε ει Ρι·επ!ε!!ε εοπεπ!!!ιπε !εππ!

!ιο!!ι!!ιε !!ιπεε!!!πε Ρε! εε ε! Ρε! εποε !ιει!επεε !!ιε!ει!ιε

!·π!ιεε ε! ΡιιοΡ!ετεει !!·επ!!ε. επι !Ρε!ε εοπεπ!!!ιπε. Ροε!

ι!ιοππ!!ι Ρ!·ε!!!!πε εο!!ιεε Ρ!·εεε!ι!!ε εο!ιεπ!π!!ι εο!!ιπιι!ε.

ι·ο8ε!·ο!ι!ε ε! !ιο!ειιιπ!ιπ! ε! οπο!ιε εο!ιεπ!πι!ι Ρ!εε!

!ο!·π!!ι. ιι!!εε!π! !Ι!!0(Ι118 πε ιι!ει·ο!ιε. !πι·επε!·π!ι! !!πε

!!!ιει!ε!!ι εο!!ιπ!ι! !!ι Ρει·Ρε!πο οι;!ι!ιεε !!ι!!ε!·!πε εε!·!Ρ!!.

ε! !Ιποπ πο!! απ!!! !!ι πιο!!! πε! εο!ιε!!!ο ειπε!! οοπιππι:

!ει!πε Ρε!·πει! π!!πποπ ε!ιε!ι·ιι!!ι πε! ε!!ππει!! !ει·!·!ι!!ι.

ε! ε! εοε!ιοπει!!!!! ι1ποπ εο!ιιιι!ιε !ι!!ιιιε !!ε!;ιε!!! Ρει·πει·ε

θ*¦
.
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ο!!ι11ιοι! οειετι·ιιιπ πο! τοπ·ι·ειτπ. Ίσωποπο Ροτοτ!πτ ιπο- α

πἰΡοεΒΔΒππτ π! οοπειι!ἱ!:πε οοιπιιπἰε πιπιιο. πο! οειετο!

!οπο ιιἰπτἱιπἱ!!ὶὶ. ο! φωτ! εει!ιιοΒιιπτ οιπποε !ιοτπἱποε

ά!εττ!οτπε ὶππιιο οτ τοε οοτιππ ἱπ ωω οπο Ροεεο. Ίσα!

αΙπο ποπ !!ιο!οπτ εειοτοιποπτιιτπ ποο Ρεο!:ππι οικω επ

οοπΙ:Μ οοπιιιπο ιοπιιο.

Ϊιιππποπωπι ςιιοιἰ βεοπιπ2 ?Μπάκα <υϋι82πιί!ϋ

ρωΡο ροἰρἰπο Ζαπιιιοπιπ8

Ροη·πο ι·οιιο!!πε 8σετε!ι!ιιο.

Ροπτιιε οεπο!!πε.

Ροπο!πε Ρ!!ω:πε.

Ιο!ιο.πποε Βιι!!!ο!ιππε.

Πεο.

Ροποἰιιε απο.

νὶἀἰοππε.

Ποπ1Ροτοτυο. .

θαπόιι!!!ιε !)οι·εει.

Οοιπε!ιι!Βιε πω!.

Ροπ·πε φταιει.

!ο!ιειπποε οο!ει1·άπο.

!ο!ιιιπποε ιπειτοποιο.

Βο(!ιι!ίξπε Ροι·οοεππ.

!ο!πιπποε Βοεαι!άπο.

Μετάπιιε τιπ!ο!!ει.

Βπε!;!οπε.

ΠοτπΡειτοάπε Βοπεο.

ΒΒ8!18ΒΙ1118 πιει!ΐοιο.

Ροπ·ιιε Βι·οΖο.

Ροτι·πε τοπιο.

!ο!ιοπποε ο!!π!οπ.

!ο!πιπποε ειπτἰουε.

Πο ροτιπα ἰιααιιοπιιπ£

Ποιοεο άοοειιο.

Οιπ!!ο!ιππε ε!οοπιο. - ' =)

Ρο)Ιτο εποπο. ' Η #

!ο!πιπποε ιππτ!οπ.

!ο!ιοπποε οι·οιιοι·.

Ρο)π·ο !ππποεο.

Οιι!!!ο!πππε πιει!οο!ιο.

Μπττἱππε τυπο!.

Ροπ·ο οπτειττ!πε. .

!ο!ιοπποε τοτοτ!ο.

!ο!πιπποε ι!ο Ρο8ὶπ.

Ι..πιπΒοττπε πἱοο!ει.

Οοπ1Ροτειωε !ππποεο.

Βοι·πατάπε ο!ειι·ἰππο.

Ρο)·ι·ο Βιι!!ι1ε.

!ο!1ειπποε (οπο.

Επτἰοπε άο Ροππει.

ΕππιΒοτωπ.

Ιο!ιειπποε Μει!!οτο.

Απάι·οοε οπΒοπο!.

!ο!πιπποε Βοπἰιπε τοποο.

Ρογκ ΡοἱΡἰππε.

ΡοΥι·ο οπτ!ι·οοε.

Ρογι·ο ε!απ!ο!.

ΟΡὶισ.

Ροἱι·ο πεπο!οπ.

Πο σο.ε·ροοί £απιαοπιπε

Βοι·τι·πιπ πιο!οττο.

Ιοεεο!ιππο οοπτω!ιιο.

Ατπο!ι!πε !›οι·τἰπεεοο.

Ρο)π·ο ι!ο οοετο!οπ. '

ό !.!Βο !)!οποπε.

θεπτ!ιι!!”ιιε ποτε.

Ρογκ !ποτοιιἰπιιε.

Ρογκ πιθεεει.

Α!!›οι·ἰοιιε ι!ο οοεροο!.

Ρογι·ο ο!!εεππ.

Ρο)π·ο !›οι·8οΒὶ.

Βοἰπο!ι!υε ι!ο !)οτε!ποεοιι.

Ρογτο ρτ·οε!Μοτ !ο!ιειπποε

Ρο τ·οοαόπωπα ἰιιι·αιιοτ·ιυπ

Ρπ!οο ττοιιιιοιι.

Ρώσο ο!ιοεεο.

Ρο)α·ο Ρο!ειτπο.

ΠΒο οποο!άιιε.

Βοτ·ο! τ!ο αιΒ!ει.

(!π!!!ο!πιπε πιπτοπιιε.

!ο!πιπποε !›ιι!!›πε.

Α!!1οι·ἱοπε.

!ο!ιοπποε ε!ο!ιοτ.

Ρο)π·ο ΡοΒοι·.

Οιπ!!ο!πιπε οοοκιιε.

Μπεοοι·ιιε.

Βοππεοιπἱοιιε άοπ.

ΕΞΙ; ετοΐοππε. ·

!ο!ιειπποε !”ι·ειτοι· ο!πε.

Α!‹!ο!›οι·τοπ .

- ά οπο ππιἱοπε.

!ο!ιοπποε Βιιδειιο.

Αι·πο!!ϊιε. -

(ὶπ!!ἰο!ιπιιε πιοι·ο!.

!ο!ιοπποε τποποο!:πτεο.

Α!!›οτ·τπε !›οππε !!!!πε Βοετὶπει.

Βο7πο!άπε.

!ο!ιειπποε τοετοἔπιιε.

ΟοιπΡοι·ει !›ειτοο!!ει.

Ροποἰπε τοι!π!πιε.

Απἴοεεπε ιιοτοπἱοε.

Μἱ!πε Ροδοπιιο.

Βοἰιπιιπἀπε τιι!!ει.

Ρογκ: τποτωπ.

Το!σει!ι!πε τ!ο ὶο!ιπππο το!πει!τ!0. Αι·ποι!ε!υε !οοπἱι·ο.



201 εΑποντι Χ!!. 202

( οοΧΧιΧ )

Ραε.εαπί ποπιπιπ 0οοι·το, δτα!το οι δ'οι·νο2το ο.1·οορτ2ε,

ρω ΡΡαεοατ·Εί αιετ:·ο οοπιιπαπέ Ιαπωειο πείο!22ατίε .εα

οπιπποπτα:π ρπιοεπιπτ.

!!!”ι7, ι πω!! ειποπετ!

ω. Α. πι. ω.

(ππ)

ιο πω: π!ο !π οπτοει. οπο οι·ο ποτπε οτ ί!πο!!ε

οοπιππ! ε!οπτ !ιοππε πειεεο!!πε ποπι!πο επο. ποο οι·ο

!π οποιο πο! οοπε!!!ο πποπ οοπ:ιππο !οιππο Ροι·ποτ

!!·οεοει!ο ποο ει!!ππ οτιετι·πιπ οποσ! !ιο!ιοτ πο! !ιο!ιοοτ ο

πο! ο!!(Ιππιιι τοι·ι·οιπ πιιοιπ !ιο!ιοτ πο! !πι!ιοειτ. οτ ε!

οοο!ποι·οτ πποπ οοιπππο Ροι·ποτοτ !!πεοο!ο !ιοπο !!πο

οοπττο οπιποε Ροι·εοποε ειπ!ππει!ιο οοπιππο ι·οοπποι·ειτο

!!!ππ. οπο οπ!ππο!ιο οοπιππο !οππο οοπτι·ο οπιποε !ιο

πι!ποε πο τοτο !!·οιεοο!! οτ ττοεοο!!πο. οτ οπιπ! οοι·πιπ

οπτ!ει. οτ τοπποιπ !!·ειεοο!ο οτ π·πεοο!!πππι τιππ·οιπ οτ

ποπι!ἔποποπι οτ οπτ!οιπ ο!ιιε Βιιοτπ!τιιπι οτ εοπτ!τππι

οοιπππ! !ειππο οππι πι!ο!ι! ιιωτι πο! !!!ο Ροτ!οι·!πτ ποπ

επ!οε οοπιππ!ε !οππο πώ εππτ πο! εμ! πιοτ!πτ πω· εο

πο! εποε οοι·τοε πππο!οε πο! οοι·τειε !!ττοι·πε ε! ο!ε ποο

οοεε:ιτ!πιπ οτ!τ πιο !!ιο!οππο Βποττο. οτ πο !ρε!ε οοεττ!ε

τπι·ι·!!ιπε οτ ποτιι!8ποιι!!ιπε οτ σπάει !!ιο!οπι 5ποι·τιππ

οιππ!!ιπε !ιοπι!π!!ιπε !π οτπ!ιιιιτ!οπο οοπεπ!ιιπι οοπιπ

π!ε !οππο ι1π! εππτ πο! εμ! !!ιοι·!πτ !ιοποι !!πο ε!πο

οπιπ! !!·ιιππο. οιτοοπτο πποπ πιο εττοπι!ιο ποπ τοπο

!ιοι· τιπ!π ροεε!πι οοπτοι·ι·ο ιποτο!ι!οπ!!ιπε ιπο!οεΡ!π!ε

οτ ει!!ιοι·το τποτοπ!οπ!. Ρι·οτοι· οοπτι·π ποεοει!ο οτ τινι

εοει!!ππιπ. ε! οππ!οι·ο πο! οοπποποτο πποπ οοπιππο

!ιιππο οιιετι·πιπ !!·οεοο!!ε πο! ιι!!ππ οπετι·πιπ Ροτποι·ο

πο!ιοοτ πο! τοι·ιππι. !ιοπο τ!πο !οΒοτο!ιο πποπ ποπ

οοο!ποτ. οτ πποπιο!το Ροτοι·ο ιπτιπ!τοετο!ιο !π οοπεπ!!

!ιπε οοπιππ!ε !οππο Ροι· πιο πο! πιοπιπ πππο!ππι. οτ

πιο !π εοτπ!τ!πιπ ·οοπιππ!ε !ειππο οπιπ ιπ!!!τ!!ιπε τιπο

τποι· οτ οτο!ιοτοτ!!ιπε π!Β!πτ! ‹Ιποτποι·. οππι οοπεπ!οε

οοπιππ!ε !ιοο ιπ!ο!ι! πιιοε!οτ!πτ ο Ροι·τει !ιοι·τι·οιιι!ε

@απο Ροι·τοιπ πιοιιοο!ι!. οτ ο ιπιιι·! πεππο τοι·ποιιοπι

ε!πο εο!π!ε οπτπ οκΡοπε!ε οτ Ροτπ!τ!ε οοπιππ!ε. οιο

ποπτ!ειε (μπε οοπιππ!ε !οπιιο οοπεπ!οε τμ! εππτ πο!

!!ιοι·!πτ πι!ο!ι! π!ιιοτ!πτ το Ροι·τ!ποπτ!!ιπε επ οοιπππο

!π οι·οποπτ!!ε τοπο!ιο πτ πι!ο!ι! ποτοι·πι!ποποιππτ. !ιοπι!

ποε π!ετι·!οτπε ιο.πιιο οτ ποε οοι·ππι πι τοτο ιποο Ροεεο

εο!πει!ιο. Ρι·οοοΡτπ (πιο ιπ!ο!ι! οοπεπ!οε οοπιππ!ε !οιππο

πιι! εππτ πο! ππ! τπου!πτ πι!ο!ι! Ρι·οοοροι!πτ !ιοπο !!πο

οπ!ιπΡ!ο!ιο !το ποτοτπι!ποτ!ιπ πτ οτι πι!ο!ι! τοοοιππτ.

πο! πι επ!ε οοι·τ!ε !!ττοι·!ε ιποπποποτ!πτ. οπο ποπ σοπ

εοπτ!οπι :Ιποπ ο!ιοι·τπε πο Ροιιοπο ποτιπο ετπ!τπε πο

ππο οοι·ποτπε !ιιι!οοειτ !ιο!!!οπι ποτΙπο Ροτοετοτοιπ το

!!·οεοο!! ποτΙπο (ο τπτ!! πο! ποιπο8ποπο ε!πο το !ιπι·Βο

ο!πεποπι οιιεττ! ποτιπο το ττοεοει!!πο. ποο π!!ππι πο!

!!οπι ο! πει!ιο. πο ο!οοπτο ετπ!το. οτ οοι·ποτο ροεε!ιπ

ο!ιεοι·ποι·ο πιο εο!πο οιπ!πιπ!οποιπ τΙππιπ ιπο!οι· ποτε

οοπεπ!ππι οοπιππ!ε !οππο ιπ!ο!ι! !ππο τοοοε!πτ. ποπ

πο!ιο οοοπε!οποιπ ποο οπ!το!ιο. τΙπ!ιι ειππ!πιπ Ρι·οοοπτο

οτ ιι!ποοπι πππο!οε οτ !!ττοι·ειε ε!πο πι!ο!ι! ρι·οο!ροι·ο

α πο! πι!ττοι·ο οοιιεπ!οε οοπιππ!ε πο!ποι·!πτ. !ιοο εποπτι

πιοπτππι τοοοι·ππτ. ο!!ποι·!πε τ!!ιο!ππε οτ ετι·ειπι!ιο !π

οοπε!!!ο οτ οοΡ!τπ!ο ποι.νπ. οτ ι !ππε οπΒπετὶ. !ππ!οτ!οπο

φωτο!. πο!ππο !ιοο !πτοποι·ππτ τ!ο!πε ί!!!πε° ο!!ιιοι·!!

οτ ι·ο!!ειπππε ί!!!πε ι·!!ιο!π!. Ρι·οτοι·οο εττοιπ!ιπε Μπι!

ππε οτ ο!!ποι·!πε ο!ι!!ποποτιιπτ οτ Ρ!Βποι·! ειι!ποοοι·ιιπτ

οοπιππ! οπιπ!ο ε!πο !ιιι!ιοιιτ !π !οπιιπτο οτ πιππο8!ει

Ίποπ !!ι·πι!τοι· οτ !!πο!!τοι· ο!ιεοι·πο!ιππτ οιπιι!ο επικ

ι·!πε εοτ!Ρτο. το ο!οο οπτοπι πιιοπ οπππο πο!ιοπτ οπ

ο!οε!ο εοποτ! !ππι·οπτ!! πτ !π ι·οττο !π ποτού οοπποπτπ

οοι·ππι !ιο!ιοτπι·. οτ πιιπο οτ πο!ππο οοπεπ!οε 8π!!!ο!

πιπε ποπτιιε. ι·οδοτοππε. ο!ιοττπε εο!ππ!ει Ρ!οοιπ!!!ππι

οπιππποπο ετοτποι·ππτ ππτοι·ο.

ς οοΧΧΧ )

ννιι.ι.ι:ι.ππε δί::ίΖίαο τοπ· ρι·ίνΣΖο8ία οτ ἰιππιιιπἰτατοε

πι τοτε: ποπιπιατιτ .πιο [απιιοπείπιτε πω! α .το πρωτοι α

Βοέ;οτ·έο ραττ·ο .πιο οοποοεεα πι .π·τ·πιτίε τ·οιι!282 ιπαππατ.

Π·

!!!!'7 , ιποπεο πονοιιι!ιτ!

Ε.: πατοπτιιρλο Βοοίέ ?'απο·ίποπείε τα!ιπ!ιππ.

θα!. Α. [απ. 58. π. Φαιά. Ο. #1!. Θ!!! τι.

( Η. Π. )

!π ποπι!πο πο! οτοτπ! οτ εο!ποτοι·!ε ποετι·! !οεπ

οτ!ετ!. νν!!!ο!ιππε πἱπ!πο τοποπτο ο!οπιοπτ!ο τοι! ε!ο!!!ο

πποειτπε πΡπ!!ο οτ Ριππο!ροτπε οορπο. ι·οε!ποπτ!!ιπε πο

Με !π το!!ο! Ρει!ειο!ο πι·!›!ε ποετι·ο Ροποτπι! οππο πιοπεο

ε· οτ !ππ!οτ!οπο ειι!ιεοι·!Ρτ!ε. οπεο!ππε οπτ!ο. οτ νν!!!ο!

πιπε ποπτπε πο!ι!!οε οτ !ιοποι·οτ! !ο8ειτ! !ειππο πι!εεἰ ο

οοπεπ!!!ιπε οτ οοπιππ! !ειπιιο. οπτο ποεττοπι πιο!οετο

τοπι ποπ!οπτοε. πορτοοπτ! εππτ ποε πτ πεπε οτ οοπ

εποτππ!ποε (μπε πω· ο!π!τοτοε ι·οππ! ποεττ!. τοπιιιοτο

ποιπ!π! ι·οΒ!ε τοποτ!! πἰπο πιοιποι·!ο Ρτιττ!ε ποετι·! πει

!ιοι·ο εππτ εο!!τ!. οτ πππο ποε ο!ε οοποοεεπππε !π

εοτ!Ρτ!ε ι·οπ!Βοι·οπιπε. ποε οπτοπι οιποι·ο Ρτοπ!οτοιπιπ

οοπεπ!ιιπι οτ οοπιππ!ε !ειππο !ιοιπεε!πιοι·πιπ οτπ!οοι·πιπ

ποετι·οι·ππι οοι·ππι Ρι·οοοε Ροετπ!οτο ο!!οοτπ! ποπτοε.

πεπε οτ οοπεποτππ!ποε πποε !π ι·οππο ποετι·ο ο!ε οοπ

οοεε!πιπε επ!ιεοτἰρτο ιποπο ο!ε εοτ!Ρτειε πο!! Ρι·οοοο!

πιπε. πὶπο!!οοτ !π !πτι·ο!τπ ιποεεοπο. π!ο!ιὶ! ποιο το

!ιοπτ. π!ε! (Ιποππο ποποτ!πτ ο !ειππο ποπ· πππιππποιπ

οπο !ιοιπ!ποπι εο!!ππιπ ππππι οτ ποπ πποπιπιπιπιππο

(2 ιιΡοτ!ιοοοιιι εο!!ποε πποε.~ !π οκ!τπ πο ππο!ιπε οο!!!ε

τοι·οτιπιπ πππιπ :πο πποτποι· εοπιιι!ε οιοπι! τοι·οππιπ

ππππι. !το τοπιοπ ειπα! τέτειπιιιπ !!!ππ ποτοι·ειπτ οι! πι

πιιοπι. οτ πο!ιοπτ !ιο!ιοι·ο οι·!ετοποιπ οπι·!ο πο τΙπο επει

Ροπποτοπτ ε!πο π!!ο Ροοππ!ο. επππι οτ!οπι οι·!ετοποτπ

!ιο!ιοι·ο οι! οο8ποεοοπποε τοε εποε !πτοι· εο τΙποπτο

!!ιοιππτ. ε! οπτ!ο οοπτΙποι·ππτπι· ΡτοΡτοι· ποε εποε το

οπΡοιοπποε π!ο!ι!! ποιο πο!ιοπτ. οτ ο ππιιοππιππο

ροι·το ποποτ!πτ ε!πο επι ο!οιοππι·ἱο ε!πο ο επτ!ο πο!

π_τοι·ι·ει οτ!ετ!ειποι·ιιιπ πο! εοι·ι·ειοοποι·πιπ ε! ποππ!πο

ι·!πτ πο οοπτπιπ πει!ιιιπτ πω. τΙποπ ε! ποπ ποππ!πο

τ!πτ π!ο!ι!! πο!ιππτ. εοπ !!ιππτ τΙπο πο!ποι·!πτ. πειποε

ιιπτοιπ ποετι·οε πο! -!ιοπι!πππι ποετι·οι·πιπ ποο οπιοι·ο

ποο οοππποοι·ο ε!πο !ιοοπτ!ο ποετι·ει πο!ιοπτ.πο πποττποι·

Ροι·οιε τοι·οππιπ ιπιππι πι ιπτι·ο!τπ Ροι·το Ροποτπι! ο
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επεει!ι!ιπε πεπιεπιεε. Ρτε εειιιπτ!0 επιιοιιιε άε.!ιππι ιιι- α άἰειτιειπε ει τεε ὶΡεοτπω πι ιειε ιιεειτο Ρεεεε. ει

τεππω ππιιω ει ωεάιπω πὶε!ιὶ! ἰπ ειπι.π. Ρτε εεπ

ιππειτιο ει8ποτπω πιτειιιιπι πππω ει -ωεάιπω. Ρτε

εππιιιι·ιε !επε ιιιτειιιιω πιεάἰπω. εποε! :ιΡΡοτιει!ιππι

άε ιεττει εοτπω. άε Ρειπωε !ειπειε άε ωπὶπιι

πππιπ. άε εωω!ιπε επιε (με εΡΡετιεπετιπι; άε άε

εεω πππω. ιΙππά τεΡει·ιεπετὶπι άε ποπ πεπάιιιε

πἱε!ιἱ! άει!ιππι. Ρτε άπο!:οπε ωεάπε ιτπωεπιι ιιιτεππω

πππω. επιπιεπιι ττιπιπάε εωππι ειιι;τει άει!ιιιπι Ρτε

επιππ!ο ειιπιετιε επιιοπιε ι:ιτεππω πππω τίπε.πάε ε

ωππι πει ει. επιτεκει·ιπι Ρτε επιππ!ο ιιιτεππω πιε

άιπω. ει άε ππεππειαπε εε.πωπ Ρε!!ιππι πεπετπω πε!

ε!ἰετπω εετὶετπω απειω επιτεκετιπι άει!ιππι άε ειπ

€π!ει ειιπωει ιιιτεππω πππω. άε άιιο!ιπε τπεάπε πυ

ωεπιἰ εποε πιππιιω Ρετιιιτε ιιε!ιιετιπι πιτεππω πππω.

ωειιιιτιε ιπ ἱπιτεἱιπ άει!ιππι ιιά ωειτε ιιιτεπεε άεεεπι

Ρτε ππειΙπειιπε ωετειιιοτε. ὶπ εκἱιιι Ρτε ειπππ!ε ειιοεε

άε επιιεπε ιιιτεππω ωεάιππι. ει άε ππειεπειιιιιε ειιπωιι

Ρε!!ιπω ιιί,3πετπω πε! ε!ιετωπ εοτιετπω επιππ ει;

ιτειιετπιι: άε!ιιιπι: ιετεππω πππω. ει; άε άπε!ιπε ωο

άπε π·ιιωεπιι εποε πιππεπι Ρετιιιτε πε!πετὶπι άει!ιππι

ιιιτετιπω πππω. πεπεε ωετειιιοι·ιιω πιππεπεπιω ποπ

άειὶπεππιιιπτ πιει επω ειο!ἱπω πεειτπω τιΡιε!πιπτ εά

ωεπεπάπω. ει ιππε πε! άειἱπεΒππιπτ άεπεε ωοπειιι.

πε! επει·ειωεπιο άἰειτἱπΒεπιπτ πι ππ!!ει πεπε άε ετε

!ὶε πε! Ρετιπιπε τεεω πεειτἰ ά!εεπι πι! ποειτπω πε!

πεειτοτπω !ιετεάπω πιεεωεά.πω. πεπεε Ρτοπεπιπιππω

ιιά πιετεειιπω πιειεπάπω ιιεε ὶπ τεεπο πεειτε τατι

Ρὶεπιπτ. πεε άε πειωιιπε πεειτὶε επω ιπετειιιε ι!!πε

ιτε Ρεττωιιεπιπε ιιωοτε ει: Ρτεει!:ιπε εοτπω. άε επιε

πετο εοπεπειπάιππιιιε ὶπ ειι!ετπο ει ε!πε ειπιιιιιι!;ιπε

ειει!!ε ειι!ει!ιτιε ει εΡπ!ἰε πει επ εἱεπι επ επιπΙωιπε

ιεωΡετε !ιειιιε ωειπετὶε Ρειτἰε πεειτἰε τεΒιε τεεετιι.

άε !ιεε επιεω άπο εππι!πι εει·ιΡιε Ρετ πιεππε ειιπειετι

ποειτι πειιιτπ ίιιειπ εππι;. απετωπ πππιπ ιπ πεειτιε

εει·ιπειε τεωσιπεπ. ει ει!ιετπω πωπεπεπιπε πωπω εει.

επιε πι Ρετ εωππι εἰωὶ!ἱιπάὶπεω εὶ!ιἱ ὶπωεεπι ο!ιεετ

πεπι. πι Επι: πιτιπεππε επεάιππ ωει€πε !ἰιιετε Ρετ

ωεάπιω εεἱεεε Ρετ πιιιππε επιεάεω εειπειει·ι πεειτι

ποιετἱἰ ιπειπωιε εππι;. άε.ιει ὶπ ιεπε πτ!ιε Ρεπει·ιπι. Ρετ

πιειππε ωιιιετιε ωειδπι ιιωπιιτιιιι εωωιτειοτπω επιπε

άοιωπιεε πιεετπειιεπιε πωπω. ωεπεε πεπεω!ιτιε ιπ

άἱειὶεωε πωπω. τεξιω πετο άεπιἰω Βπἱ!!ὶε!ιπὶ άεὶ

€τειιπι ωπεπιπει ει ιὅ!ετἱεεὶεεἱωἰ τεΒιε εἱεἰ!ἱε άπεπιπε

πΡπ!ιε ει ΡτπιειΡειπε ειιΡπε εππε εειιιε ίε!!επετ ειωεπ.

άπειιιπε πετο άεωἰω ι·ειδετιι ε!οτιοειεε!ιω άπειε ιιΡπ!ιε ά

επ επι ιιΧππο Ρτππε ΡτεεΡετε επιεπ.

( εεΧΧΧι )

Ρίιίε!ίια2ιζε ταετα:πεπιιιιπ απ !ιεπιπιίειιτ ώείΝουατιιιπ

Ιατιιιαε σουιπιιιπί πταεειιιιιιπ.

πει , τπεπεε άεεετπ!ιτι

πι. Α. ει. πι. π. πι. ε. χω. οπο. πι.

( π. π.) ·

Ιπ ποιωπε άεπιπιἱ επιεπ. πεε !ιεωπιεε άε πεωε

π) Με άὶε πι ιιπιεε ειι!πειπ!ωπε ει επειτάκιιιιωπε πι

ειι!πει!πωπε εοππεπιπω τιπεπάειω ιειειπω ιπιετ ποε

ει: ιΡεεε ειεπι ωεππ Ρπ!ι!ιει πειιιτἱι πωπω πε ει

εετἰΡιπω. ει ει εοπεπ!εε εεπιππ!.8 ιεππε πω πιεάο

εππι πε! (Ιω ειππάε ίπετπιι ἴεεετἱιιι ιι!!πιιεω ει”

εἱιπω πε! επεω!ι!ιει εεπε!επιιιω ὶπἴτε εοτπω άἱειτἱ

ειιιπι ει απεεἰετἱπι πε!πε ωἰ!ἰιεε. άει!ιιιππε εἱε εε

τπε! πι εππε πωπαπε πιι!ὶιεε επιε εε!άἰε. επω εοτπω

πιπιεπ ειιΡεπειε ει Ρετάἱιὶε. ει εἰ ιετιε εεπιπέετιι

επεά εεπεπ!εε πε! εεπεπ! πιππε ιτειπειτει πε! πε

πἰτει εά !οεπω ποειτπω πεπειτπω άε!ιπππε εἰ πε!

εἱε ει εοτπω εοεπε !ιεεΡὶιὶππι ει εκΡεπειιε πιιιιε

ππε Ρειειπ πιεσε άε!ιετεπι. Με ει: πω: άΞε ἱπ ιπι

ιεε εε1πει!ιιπιιιε ει: επετάεωωπε !.πιεάιο!ωιεπεεε ει

ιετάεπεπεεε ει τω εει·ππι πι πιω πεειτο Ρεεεε. ει

ΡεΡὶειιεεε ποπ τεειΡιεωπε ιπ ποπἱε Ρτε Βιιειεπάει πιιεττιι

π1εάιε!επεπεπιπε πειιιιε ιετάεπεπεπιπε. επεφτε ει

παιπε εεπεπ!εε πο!πε πω· εετἰΡιε ιιετ!πε πε! ωιεεε

πι Ρτεάιειἱε τε!ιπε ΡτεεεΡει·ὶπι. !ιεε επτειπ επι πι

εοπειι!ειπ επε!!επιε ει πεπεωε ει Ρειτι ειιιτειπει ει

ιε!πιπωε πιπΡετεε πειιεπεπππ εοπεπ!πιπ. ει εεπεπιπω

πιππε τοπετοπιε άε ειιειτο. πω!!ιε!πω πεπιὶ. ε!ιετι:ι

8Ριππ.!ε ει: Ριεειωι!π. εππε 1π‹:ι.νιι πιεπεε άεεεω!ει·ι

ιπάιειιοπε πιιὶπιει. πο:: επιειπ πι: επΡι·ιιεετἰΡιππι απ.

εοτπω Ριεε.ιπι!ιε. επτιεε επτιε ει ε!ιετιε ειιπεε!!ιιτιο

πω πεπειε ΡτεΡιετειι ιετεπι ιπιιππ ΡτεΡτπι πιτεπετππι.

ωεππιι!ιει. επωεπ. ιε!ιπππεε Ρειτπε ειτειπειιε. ιι!ππεπε.

επεε!ωπε. !ιτωωεω. Βπιι!ε. εειπιιιι. τπε. ιιιεποεπε. τι

!ιε.!άπε. θεια τπίπππε. Βιιι!!ε!ιππε. ε!ιετιιιε. ιι!!ιετιπε.

Βωάε. !ιτειε. Βω!!ἰε!.ωπε. ε!!ιετἰειιε. ιι!!ιετιπε. εοιε. Ρε

ι:τπε. ιι!!ιετιπε. Βεπε !ι!ιιπει. ιε!ιιιππεε. εοπτεάπε. πιιετ

ιπε. !επίτειπεπε. Ρειιπ. Βτεεπε. ωπεεπε. τωωπιιάπε. πει

ππι. Βετεεω. Βεπε!!ει. ιεάπιπε.

( εεΧιοιπ )

Πεετειιιπι ιαπιιετιπιιπι εοπ.πιιιιπι, απο τιιειἰει ε! εω

ιταπεί έτι εοπιταε2ιΒιιε ε.τεειίεπιιύιιτ .πιπιπιαπι :Μάο

τιιιπ εεπιιιπι , ιωιω αιί|ιί&ετέ ρτοιιέπετιιιιτ.

πει ι

_._._

θεά. Α.[ο!. θ!).

( π. π.)

πι εεε!εεπι ειιιιειι !ιιπι·επιιι πι Ρ!επε Ρπτ!πιπειιω,

εειιεωεε πεπιωωιάπε άε εάεπε ιτεάεπειε Βοπιιιτάπε

πω!!ε!ωπε ειεπεεππε ωετε!ιὶε άε πε!ιιι. Βπι!!ε!τππε

επιπ!ε. επετιπε εεπεε!!ει·ιπε. ιιππεπε πτὶ!!πε. επε

εει!!πε άε εωεπ!ιο ειιιιπετιιιιι εε !ειπάιιπετππι;. πι

ππ!!πε τπειἱοετπω ει Ροειτεωε επιτεπεετπω άε εε

ιετε ειά!ιι!ιειιιιιτ ἱπ ιεειιωεωππι ἰπ εοπιτειει!!ιπε

πω άε εειετε πι ειιιιιειε πιει ἰπιετ εἰπεε πεπι π!ιτει

επιιιιιιιιιιεω εεπιπω εε!άετπω. πω πι ε:ιετιιωεπιε

ιεπειιιιπιπτ. !ιεε πι τεΒιειτε !επάεπετππι ιπεετ!!π.

εοτπω !εεε Ρτεάἰειε. ωι!!εειωε εεπιεειωο επιπι;Ιπιι

πεεἰωο εεΡιππο ὶπάἰειἰεπε πωπω.

Εεε ιε!ιιιππεε πειιιτιπε ὶπεεπ επΡτεεει·ιΡιετπιπ εοπ

επ!πω εετἱΡεἰ.

Εεε επειι!άπε άε ειπτπι ειι!ιεετ!Ρει.

ππεπεεε !ιοω!πεε ει τεε εοτπω ει !ιειωτιεε εοτπω Εεε επεε!πιπε άε ειιιιιτο ειιπεετἱΡεἱ.
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ςοοππππιι

Αι.οιιιιιοι-:π παρα Π! .εχω αι·οΪιἰορἰ.ιοορο, οοποπίοί.ο,

οοποιττίτπι.ο οτ απτυοι·οο ροριττο πιπποποί πο.οοΝοοτι.ο,

οοπιπιποιπ οπικιαπι οποοπιιιαπι, πονοτιοτιοιπ οτ πιοι·ιτιι

απο τ·οπιαπαιπ οοοτο.παπι οοιπιποπτἰατ τι).

πω, ιι: !πι!οππαο ιιιαπιι

στι. Α. [οι. 800. ο.

( Η. Β.)

Α!οιιοιιποι· οριοοορπο οοι·ππο οοι·ποι·ππι ποι. ποποτα!ιι!ι

πατώ πιο οι·ο!ιιοπιοοορο. οτ πι!οοτιο πιο οιιποιιιοιο.

οοπειι!ιτιπο οτ ππιποι·οο ο!οι·ο πο ιιορπ!ο ιαπποποι. .οα

!πτοιπ οτ οποοτο!ιοο.ιιι Βοποπιοτιοιιοπι. πποπ ποπ πππο

ιιΡοοτο!ιοο οει!πτοοιοπιο α!!ρππιππι μι· ιιοοτι·α ποιιιο ο

οοιιιΡτα ποποππιπιιιο. ποπ ποΒ!ιΒοποιο π!!οτοππο αποοι·ι

Βοππιιιπ. οοπ πιαπιτοοτο ποοοοοιτατι ιιοοοι·ιτιο ιιπρπταπ

πππι. παώ οιοπτ που πι!οοτοο τι!ιοο ποοττοο. ποτιι!οο

οοποιποο ποοττοο ππι επι οοι·πιτιπιπ ποοττπιπ πο Βι·ατια

ποοτι·ο ποποιώπτ. ποπιοοο ποο οτοπιιππο. οπιπ Ραττο

ιιιιπι!ιο ποοτι·ο. ιπ ιποπ!ο !ιεπτιο. ππ!!α ποοτι·α ι·οιπαπ

οοι·ατ. ποο οαιπ Ρι·οπτοι· ιποοπποπιοπτιοιπ τοιπΡοι·ιο

ι·οοοιΡοι·ο α!ιππατοππο Ροτοι·αιιιπο. πππο απτοιπ τοπι

ππαιπ ποο ταιιιππαιπ !ιαι·ιοοιιιιοο οτ οροοια!οο.οοο!οοιο

τι!ιοο !ιττοι·ιο αΡοοτο!ιοιο πιοιταπτοο. οιππιιποπαο ἔτο

οιοι·ππι αοτιοιιοο ποοτι·ο οιποοι·ιτειτι τοιοι·ιιππο. πποπ

ιτο ποο ο!ιοοππιο ιιοατι Ροττι. ειο ποοτι·ο οοποταπτοι·

οιπιοοπιοτιο. πτ οτιοι·οοαποτει πιοτοι· ποοτι·α ι·οιποπα οο

ο!οοια οιοπτ Ρ!ιιι·ιιπο ιαιπ πο πο!ιιο οοιπιιιοπα οτ ιπ

οι·οιποπτει οποοοριτ. ιτα οτ το οοτοι·ο ιο ποοτι·ο οοοπι·ιπο ο

Ρι·ο!ιιτειτο οοπτιπειτ αο ιιιτοι· οοτοι·οο οιιτιιο!ιοο ποι·ιτοτιο

τι!ιοο ρι·οοιιιπο ποτιιο οτ οποοιιι!ιτοι· ιιιπιτατπι·. ποο οπιιπ

ποπ οαιιι !ατιιιο- ταιιτππι !ιοποιοπτιοο οτ ποτιιο ιιπιπο

ιιιοαπι οποιο οτ ποι·ιτατο πι!ιΒοι·ο οτ Ρ!οπιο πιι·ιτιπο

ιπο.8πιτιοο οειταεπιτιο οιια!τοι·ο. !ιοοτ απο !ιαπο οιποοιιι

τοιτιο οοποταποιαπι !ιππο ποοτι·ο ποποτιοιιιο τοι·ποι·οπι.

ποο τι·απει Ροοοο ποο -τοποοοοι·ο οοπιτοπιπο. οαιπ ταιποπ

τ τ πιιοοοπτιππο !ιττοι·ιο πιιιιιιππο οοπτοιιταπποιιι. πω· οιιο-·

οτο!ιοο οοι·ιπτα ι·οδαπτοο ιποποπτοο οτ οιιοι·τοπτοο ιιι

ποιπιιιο. πποτιππο πο οπιιιιιιι τοπιο αποι!ιο οοπτιποπτοο.

ππ!!ιπο τοι·ι·οι·ιο τοι·ιπιπιιιο. πιι!!ιπο ππιειπο οοπιιιιιπα

οιοπιο ιιπροτπ ποοιοττιτιο. πποιιιιππο τοπιππαιπ ιιιι·ι οτι

τ!ιο!ιοι οτ οτι·οιιπι ποτοποοιιοο οοο!οοιο. ιπ ποποοιοπο

ιΡοιπο. ποοτι·οππο !ι!ιοι·τιιτιο τποππο Ρι~οΡοοιτο. ποιοι

οτατιο. οοπτιπιπιπο οπιιπ ατππο οροι·απιπο. πποπ ι!!ο ο

οπτιοι·πι ποιιτι·ο οοππιτοι·ιο. ποο οοιιιΡοι· οοο!οοιοιπ

οπαιπ Μπιτ οτ Ρι·οτοειτ. οτ ειπα Ροπιτιπο οιπο ππιποι·

οοο οοπτοι·ιτ ιπιπιιοοο. ποιποοπιπ οοιπροι· οι·ιτ οτ ορο

ι·α!ιιτιιι· πτ οπποτοο οπποι·οατιοο ποοττοο ιιι οιπο αποι!ιο

ιι

ροτιοοιιιιο οπΡοι·οτιο. ποο οπτοιπ οοο!οοιιιιιι οτ οιπιτοτοιπ ι

ποοτταιιι τοιπππαιπ ΡτοΡι·ιοιπ οτ οποοια!οιπ οοιποι·αιιι

ιιοατι Ροτιι. αο ποοτιιαπι. πι!ιποι·ο ποποιται·ο. πο πιοπιο

οιππιτιπο οιια!ται·ο πο!οπτοο. πω· ι·οοιοο οτ Ρτιποιροο

τοι·ι:ο. ιιτππο α!ιοο οοο!οοιο τι!ιοο οΠιοοι·ο ποπ οοοοιι

τιιιιιπο. πτ οιππο -οοιιοι!ιπιιι οτ αποι!ιπιπ πποπ ποιιιο

ιδι·αοια πιπιπα οοποοοοοι·ιτ. ποΒιο οοιπΡοι· οιπιρ!ιοοιιπο

οοπτοι·ατπι·. πατπιπ απππ ιιιοπτοιπποοπ!οππιπ νιιιι !ια

!οππαο ιποπιι ιιοι.ιιι.

(τ) Ποιο πιο ατι Π8τιο!!ιο, ιπιπ διοτι, τοιιι.Ιν, οο!.8θο.

( ΟΟΧΧΧΙν )

Ποοι·οτπιπ ταιιαοποταιτι οοιι.εατιωι

:πιο ·ιιοοτέ6ιατία ποπιιαΙτα αοι·ο6πιπττα·.

ποο

ω. ιι. πι. πο.

(π. π. ι
Ο

Μι!!οοιιπο οοπτοοιιιιο ππιπππαΒοοιπιο ποπο. πιο

οτιοπο νι.

το οοο!οοια οαποτι !οπιιοπτιι. ιπ Ρ!οπο Ροι·ιαιποπτο.

οιι.ιποο οοποπιοο !αππαποι·ππτ πποπ Ροπαδιπιπ ποπο

ι·ιοι·πιπ πποι·πιιι. πποπ ταιιπ!αι·ιο οο!!ιεο!ιατπι·. πιι!!ο

τοππο οο!!ιπατπι· ιιιι πο! α!ι!ιι ο τιι!οοπο πο οαοτι·ο πο!

οι!ιππο. ποππο α!ιππ οοοοοιοπο ι!!ιπο ο!ιππο ιποπο.

οτ πποπ Ροποτιοπιπ. πποπ οπποοοτιιο τοπιο ιποοροι·ατ

ρι·οιιοπο τοπιιιποοτ. οτ Ροπατιοπιιι πιο ι!οι πο! ιι!ιτιι.

πο! α!ιππ οοοοοιοπο ι!!ιπο ππ!!ειτοππο οο!!ιοπιτπι·. οτ

πποπ ιπ :πιο ιπαι·ιο. α ι·οποππιτι·ιοιτιπο Ροπιο. ιιπ!!πιπ

Ροπατιοπιπ οο!!ιποτπι·. οι: οττοπο Βοπιοι·ι·ο. πώ!!ο!ιπο

οποοιιι!!ο. πο! α!ιππο α!ιο. ποο ιποο. ππιο τοπιο οτ

πιιοοι·ατιι!!ο οι·ατ. α!ιπποο ιαπποποοο. οι ποι·πιπ τι Ροοοο

οπιοοι·ο πω· πποπ οοποιποο οποο ι·οππιπιοι·ο οποοι·τοι·οτ.

Ειιτι·αοτει το οαττπ!αι·ιο οοποπ!ατπο. !οπιι·αποι Ριποι·ιο.

οποα!πι οπιππ!ο. !ιιοποιο. 0Βοπι επιποπιο. ιοπο.τ!ιο

οι·ιοριιιι. αποο!πι πιο!!οιιιο. ιποι.νιιιι. ιππιοτιοπο νι.

.

(οοΧΧΧν)

δαοπιπποπτωιπ _/αοταπι ο οτυιοτι.σ ιππιιοποιοιτο οΙοοτιο

.τι @οιππο ριώτιοοι·ιοπ το.τττιιπι.

πει

(πι. Α. χω. 8ι.

ςιι. π.)

Ηοο ιπι·οπιοπτππι τοοοιιππτ τοοτιιτοι·οο. πππο ιιιοι.ιιι.

ιιι -οοποπ!ιιτπ Ρ1ιι1ιρΡι το !αιπτιοι·το ι·οποαπι το πωπω

επαι·ο!ιιοπιο το πο!τα. Βώ!!ο!ιπι οιπο!ο. οτ ο!ιοι·τι οΡι

ιιπ!ο. οπιπ α!ιι τοοττιτοι·οο ποπ πιποι·οπτπι· οπί!ιοοι·ο οι

ώτατι. οτι !ιαο πιο ιπ οπτοα πιο ιππο τιπο οιιιο οιππι

ίι·οππο οπτιοοι·ι!ιαπι ποπιοπ πιοπιιι ιπ οπιπιτιπο !αππι

ποο ιπ ππι!ιιιο οοποπ!οο οοιπππιο ιαππο πο! Ρ!αοιτοι·ιιπι

οπτ ιιππιιτι·ι πο! αι·τιιτοι· οι πππο οι·ιτ ιπ ππο τποι·ιτ

οοιπρι·οπιιοοπιπ ιπιοιιι οοι·ιτιοι·ο Ρι·οοοροι·ιπτ. οτ οπο

οοι·ιτιοιπ ποπιοπ πιοπιπ ιπ οπιπιτιπο ποοτιο οτ οοιιτι·ει

οτιτιπο οοιιιΡτιο ο ρπ!ι!ιοιο ποται·ιιο οιπιτοτιο ιαππο ιιι

ππιτιπο οιππο Ραι·τοο οοποοι·πιτοι· οοι·ι!ιοι·ο πιο ισπα

ποι·ιπτ. πιει ιι·οιιποιιι ιτιι οοεποποιο. οτ ιπ Ρι·οπιοτιο

Ροοτιο οτ οοπτι~αοτιι›πο ποπ οοι·ι!:ιαιιι ποπιοπ πιοπιπ

πιει τποι·ο οπιπ α!ιο τοοτο πιι!:ι!ιοο. Ραοτα ι!!α οτ οοπ

τιιιιοτιιο ι!!οο παπι ίιπο ιππιιιι·αιιι οτ !οιπαπι οι οοιοι·ο.

οπτ.!οπι πιοιαπι. οτ οι ιι·αιιποιπ ιπ οιο οοπποποτο ππ!!ο

:πππο ιπ οιο ποιποπ ιποπιπ οπ!ιοοι·ιτ›αιπ. ιπ π!τιιπιο

ιιο!πιιτατι!ιπο οιιπι!ιτοι· οπιιοοι·ιπαιπ ποπιοπ πιοπιπ. οι

οιιιπ πποτποι· ρπιι!ιοιο τοοτιτιπο επ !ιοο ιππο οτ πιο

ι·οο>ατπο οι·ο. πο! ποο ι:πιο!ιι πιοτπιπ οι·ιτ α τοοτατοι·ο

πο! οο ππι π!τιιππιπ ο!οδιπιπ οοππιποι·ιτ. ιπ α!ιιο ποιο

!αππι!:ιπο Ραοτιο απτ οοπτταοτιτιπο πο! ώτιιπιο πο!ππ
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τοτιιιοε οοΠο ποοάο οοοιοο τοοοοι εοτιέοι·ο:ιοιο. Με: α :ιοιο Ροτοοτοι :οι οοιιοοι·οοοάοιο τοιοοΜιοο ετο.τοιο

οιοοιο Βοοει ίιόο ειιιο οποιο ο·οοάο οοεοτοοΒο. οὶει

οοοοτοοι ιοετο «οι οοροάιοιοοτο οοΙ οο!ιοιοοο ι·οοιοο

εοι·ιτ. οοτ Ιὶοοοτἱο οι·οάιοτοι·ιιοι οοιιεοΙοιο οοΙ οντο

τι·οι·οιο Ροτοἰοοι. οοτ τοετοτοι·οιο. οοτ οοοάοοτιοτο

οΙτἱοιο οΙοοιο· ι;Ιοο.οτοιο άο οοο οοτιεοτιοοοάο ἰο

οοι·ιοτιο πιο οοιτιοε οιιοτιὶ Ρι·οοοοοτιοτ. οι τιοο ιοἰοτιἰ

Ροετοοι άοοικοτιοτ. οκοορτο. οι οοοεοΙοε οοτοοοἰε οιοοο

οοΒοτὶοιο ιοτοό οι οιιτΙοο τοιοΡοι·ο ιοοτοοοτιοτ. Ποιο.

τοοο τοιιοοιι· εοοοιιοοιιιι τΙοοά οι·άιοοοοοοτ οοοι οιοἱοτι

οοιι·το οοοειοι. . ο

Νοπιέπα οΖου2οτ·ιιιπ :ιό οβοίαπι ριιὐΖἰοοπιπτ ΜΜΜ,

εμέ Ζαι·ατοοπταπι ροαοετίτοπιπτ.

'Βοοοεἱοτιοοοοε. ΒοιΠιοτιοοε Βοτοοοε._οοιΙΙιοΙτοοε οτι

οοι·ι·οοοοε. οιοι·οοιο (ιο οοττοι οοιΠιο!ιοοε το: οιοτιοο.

οιιοιοοε ΒτἱΠοε. οιοτοιοετοι·. οοεοιτάοε τοοοΙοτι. .Μο .Βοο

τοι·οοε. ΒιιιΠιοΙτοοο οἰΒοΙοι. Βοιτάοιοοε €οοι·οιοο. .οιδο άο

ΒοΗιοοοο. οτιοοιτάοε. ιοι·οοοοε οο Βιοοπο

( οΟΧΧΧν1 )

ΡιιιοοιιιοοεΙ Σπιροπ·α2οη ΜΜΜ έιποοοΕΣ άΣ!ατατίοποπι

.9αταδοιι.ε, Ιαιιαοπο9ο.9οιιο /ξιωτοτ·ο.ε οτ αάἰιιτοΙ·ο.9 Ϊιαὐοτ·ο

ο.τορ2ατι.ε, ι·οἔαΖἰα , εαΖνα οπροτ·έο!2 /ΐείοΙΖτατο , ρήτο

Ιοέτία, οππιωιιἰ£α£οε οτ Ζαης28Σοπο.τ ποπποίία.9 οί.πίοτο

οοποοιι'έτ.

Πω, θ ιόοε Μπιτ

δοά. Α. οι. οι. στο. ο. χω. ω. ν.

( ο. ο. )

Ιο οοιοὶοο εοοοτο οτ ιοάιοιάοο τι·ιοιτοτιε.

Ρι·ιάοι·ιοοο όιοοιο τοοοοτο ο!οιοοοτιο ι:οιοοιιιοι·οοι ιιο

ροι·οιτοι· οτ εοιοιιοι· οιιΒιιοτοε. Ιιοοτ :ιο άοοοι·οοι οτ οο

ιιοι·οοι ἱοιΡοτἰὶ οτ πιο οοετι·οιο ειιοοΙ ΒΙοτιοιο εροοτοτ.

οοιοοι·οοε ιοιΡοι·ιι οοετι·ι ίιάοΙοε οοοΐοοοι·ο οτ τοοτι.

άιΙοδοτο οτ οιοοΙοοτι. ο‹ὶ ιΠοι·οτο τοτοοο Ρτοοιοοο το

τοοιιο ρι·οοοιιοιοε ετοειιιιοι οτ οιοΠοοτιοι·οιο οοι·οοι

ιοοι·ιτο οοοοιοοε οάΙιιτιοι·ο. ιἰο (Ι110τοοι άοοοτιοοο. τΙο

οοοι·οιο εοι·ιιιτιο οτ Ιοτιοι·ο οιτοο οιιοΙτοτιοοοιο οοετι·ο

ο

οοι·οοο ιιιοτιοι· εροε οοΒιε ἰοοἰοἱτ οι·ι·ιάοι·ο. οτ ίὶἀοοἱο ά

Ρτοοοιιιι·ο. οοιιοι·ιιοιιι @το οτ τοτὶοιιοΒιΙο ιιιάοτοι·

ιιοε οοι·ιιτο ίιετοΙοι οτιεοοιοοι οοιιι Ιοι·οιίΙοει οοιιιοοιτειτο

οτ ἱοιροτὶοἱἱ τοοοιίιοοοτιο οιά εοι·οιτιιιιο οτ τιοοοι·οιο

ιο1Ροι·ιι Βοοιοοιοο οιΡοτιοοιοο. τΙοοτοιο ιοάοεττοι οτ οι

Μο1.Χνιτ ίοι·αοοι·οπ2 Μ το.ττατοπ:.(τ)

Βο8οι·οοοο οι: οοεττο. Ηιοΐι·οοοιιο οΠιοι·ιοοε. ΒοΞΗἰοΙιοοο οι·ιοριοοο. οο

ι·ιοοο οιειΙοοοΙΙοο. ιοΙοιοοοε οι: ιοτοιιτιοοο. οοιΙΙιοΙοιοο οπιΠοιιοε. Γιο

οοοοιο Βοοτειι·οοε. !ιοι·ττοοιοει «ιο οιοι·ιοο. οιοιοοοοοει πιιικοοι. ο-ρἱιο

ιοτιτοοο. οοι·ιοοε οιιιΠοοοε. οοι·ιοοε ιοιΙοο. 5οι"ιο!ιοιιε τοι·οοΠοο. ιιο

ιο!όοο ΒοΙἱοο. οΙΒοι·ιοοο. 8οιΙ!ιοΙιιιοε οεοοιιοπιο. ι·οτοοιΙοε ει·οοοο. ο!ιοττοε

εοοιιι·ιοΒοοε. Ιιτιι!ιοοιι οο ΒοοἰΓειτἱο. οιοο!ο τιοι·οοΠοιο. 8οιΙΙιο!ιοοε οι·

όοοιιιοο.

ΜοΙ.ΧΧ ίοΜοετοιιο

Ποιοοτοο χοιΙοο. ειιοοοποο ρο;ειιοι!ιοιο. ἐιιι!!ιοτιιιοο_τΙο οιΒοιοο._;.;ιιιΙ

οτο οοτοι·ιε €ιοι·ιοεοιο οοοτοττο Ροτοετ ιοοι·οιοοοτοιο.

οοόο οριο ιοοοοοοοιο οιοιτειτοιο ο Ρι·ιοιο εοι Βοοει

τἰοιιο οειΡοτ οοοιο ιοτοι· οι” οὶοὶτοτοε οοιι·ιτιιοοιο οἱ

τἱοο οκτοΙὶεεο. οτ Ροι·εριοοοι οιι·τοτοτο οτοοο οιο1τοτοπο

ρτοοἰτοτοιο 0Ρωτιο τοι·ι·ο ιοοι·ιοοο. οοιιιι τοιιιΡοι·ο

ρι·οοοΠοι·ο οοι·οοιτοτ ειοάιοιιοοε. ΡΙοοοὶτ οοετι·ο ιιιοιιο

ετοιτι τοοτοι·οιο οιι·οι·οιο οοιοιοιο οιάοτιοοτ οιοοοοειοιο

ίιοοιιττιτοιο οΙιεοι·ο. τοοοτο οτ οοιο οτοοι ΒοοιοοΙοιιτιο

οτο οΙιιο οοοεοι·οοι·ο. οοαΙοο οι οοιοοιοοο οοοἔτοὶε

ΙιοοοτὶΙιοε οτ οιοΡΙιοι·ὶΒοε Βοοοίιτοε εοτοΡοι· οοοοι·οι·ο.

ρι·οοοι·τιοι οοοι οσο ιροοι·οοι εοι·οιτιιο οτ ετι·οοοιε Ιο

Ιιοι·ιοοε οτειτοοτοι· οτι. ιοοιιοιοο οι οιοι·ι οοιοο!ιοοε ΒοΠιε

οο!ιιοοε ὶοιιτο ιΠοά οοετι·ο οοΙοοτειτιο ρτοΡοοὶτοοι τΙοο

οσο εοΙοιο οι “πιο εοο οτιοιιο οι ιοοι·ἱ ΒΙοι·οιιο οτ

Ιιοοοι·οοι τοιοοιιὶ ιιιιΡοι·ιι οιΙειτοι·ο ιιιοάιο οποοιοοο οτ

οοποοοινιι·ο ὶοτοοἀὶοιοε το: όοειάοτοιοοε. οο Ρι·οοτοι·

00Βοο8οοοτ οιιιοοι·ει ίιάοΙοε ιοιΡοι·ιι Ρι·οεοοτοε οτ το

τοο οοοοτο Βι·οτιο οοετι·ο οτ Ιιοοοι·ιο τὶτοΙο. φωτο

οποιο Βοιιοθτιοι·οτο οοΠοιτιοιιο. Ποοιιτο ἀἱΙοοτἱοοἱε οποσ

Ιοιοοοτο οἰοἱτοτοοι ιοοοο οικοττοοιΙοιο άιΒοο άοΧοοοε

οτ Ιιοοοι·οοάοιο. οοοοοάιιοοο οποιο οτ άοοοιιτιοε οσο

εοΙἱΒιιε οτ οοιιιοοι οποιο οι τοιοτοιο. οτ τΙοοοιοοε οετοιο

οοΙ οιιροἀἰτἱοοοιιι οοτ οκοι·οϊτοιιι ΐειοοι·ο οοΙοοι·ιοτ..

εοΙοοι τοιο1οο Βοοτιτοτο ιοιροι·ιοΙι !ιοοοοιοτ τοτειοι οιο

ι·ιτιποοιιι ο Ροι·το ιοοιιοοτιι οετΙοο οτι Ροι·τοιο οοοοι·ιο

ιο ιΠο οετο οιιοι·οιτιι οοΙ οκροάιτιοοο. οειιιο Ιιοο ετο

τοοοτοε οτ ιο·οΙιτοι· τιοο οι οοτοι·ιε ιοετιτοι οοιοιτοοι

οοτ ιοοι·οοἱοοοιο οοο ιοὶοοοτοι·. ὶτοιο άοοοιοο8 οτ

οοοοοοιιοοε ιο τοοοοιο οοοεοΗΒοο οτ οοο1οοι ιτιοοο

Ιιτιοι·οιο Ροτοετοτοιο οΙιεοοοι οι: 80 ιοοιε Πι·ιιιοοάι οτ

ΙιοΙ:ιοοοι οοιιοοΙοε οτ οιε οτοιιοΗ. οοι ΙιοΒοοοτ ιοε οτ

τοοο!τοιτοοι Ιιτιοι·οοι Βιοιοοτο ιοετιτιοοι οτ Ροοιοοάι πιο

Ιοίιτοι ιο οὶιιἱτοτο οτ άιετι·ιοτο εοο Βοοο Βοο Ιοδιττιοιο

οτ οοοοοι:Ιοιο Ιιοοοο τοοι·οε ιρειοει οιοιτοτιο. οτ οἰο

οΙἰοο1 Ροτοετοτοιο οσο ιιοοοοοιοοε. ρι·οτοτοο οοεττο

οοιοἱο. Ροι·τοε. ι·οδοΙιο. Ροεοοεειοοοε. οπο. οτ τοο οοι

οοι·οοο τοπιο ιο ιτιτι·ειοοιι·ιοιο οοτ οΙτι·οιοοι·ιοιε Ροι·τιοοε

τοοοοτ τιοΒοοτ οοτ Ροοειάοιιτ οοτ οΠοε ·οοι·οιο οοιοἱοο

οἱε οοοοοάιιοοε οτ άοοοτοοε οι τοοάοιο οτ άο οποιοι

οοεττο ἱο Ροι·οοτοοι:ο ιιοΡοι·ιοτι οοοτοι·ιτειτο ιοοἀἱε

οιοοὶτιοε οοοοποοιοοε. Ρι·οοι·ιοτοτοε ειοτοτο οτ οΠοόιο

οοι·οιο οιε Ποοι·ο οοοοοάιιοοε. ὶτοιο οοιιοοάιιοοε οτ

άοιοιοε οιο ιο τοοάοιο. ειι·οοιιεοιοοοι οιοιτοτοιο. οοιο

Ροι·τιοοοτιιο εοἱο οιοοἱΒοο οτ άοοοοτοε οοιοςοοΒιοτο

οοΒοὶΙοτἱοε τοι·ι·ο οι οοΠο ιιοττι οά οοοοΙΙοι·ιοιο ὶΗἰο8

τοπιο. οτ ει τοι·το οι άοοι·ιτ. ιο τοι·το οοιοἱτἱε ειιοοοιε

τΙοοά άοίοοιοτ οοιοΡΙοοτοι·. Ιιτοτοι·οο οοοοοάοοιιε οτ

άοιοιιο οιε ιο τοοάοοι ιο οοοοιοιοιιο οιοιτοτο τοοιι·ιτιιοο

' τΙοο τοσοι-τοι τΠοιοιτοτο ο ιιοτιιο αφτο Βιοτιτ. οοτ οοτιἱε

τοιτάιτο. οοιιιάο ι·ιιοοιιο οοοιο οοι·οοι οοοοτιοτοι·ιτιοε

οοοοοοιοοτοιο οιιιο οοοΙοοοι τοιΙοοο τοπιάιοο οτ οποσ.

οοοοοάιοιοε τΙοοτΙοο οὶε οτ ιο οιτοΙοει τοι·ι·ει τροπο άο

οοτοι·ο άοο οοοτοτο οοοςοιοιοι·ιιοοε οοι·οιο οοεἰΙἰο οιο

εἱετοοτο. οοΠιιοτι οι·ιοτοοι οιιΠοιο ροάοτιοοιο. άοοίτοιο

εΙοοιοιΙιοοτ οεοοοἱοιο οο! ιιοροειτιοοοιο άοοτ Ιιοοιιοοε

οοι·οιο. οτιοοιει οτι τοπιο οοτιἱο ιιοάάιτο τοοι·ιτ. οοοοο- ”

οιιοοο ‹Ιοοοοο οτ άοιοοο οοοεοΙὶΙιοοοτ οοιοοοἰ ιοοοο

Ιοιοι·οτο Ροτοετειτοιο οιιροτΙοτιοι Ρι·οοιιιοοιΙοε οτ Βοο

Ηο!ιιιοο ριοοιοιΙιοοι. · " 2 #' "·'; οοΒοοοε οοοτοε [πιο ιοειι·ο οο! τοάοοιιτοε ο οοδοτιοτιιοοο
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τστιπε ειοι!ιο οτ τοτιιιε πιοτιτιιπο οτ οο!ο!ιτιο οτ οΡπ!ιο. τι εοποτι οπΒο!ι οτ ιπ οΡπ!ιο οττιπο οο!ο!ιτιο πο! ειοι!ιο.

οτ σπιπιε ΡτιποιΡοτπε'ποποτστππι οτιοιπ πιει ιΡει πο

ποτι οι·οτιοπι πσεττοπι οτ ιισποιπ πσ!ππτοτοιπ τιιοτιπτ

οοπεοοπτι. οτ τιοπιπε οιο τιιιστι ιιι τοττιο τΙπι!ιπε ποδο

τιοτποι ιποτιπτ !ισιπιποο οστπιπ.

τ!πσε πο! Ρ!πτοε ιοπποποοο τιπι ιπτοτ οσο ιπετιτιοιπ

τοοιοπτ οτ τοτισποπι. οτ τΙπστ! πιοτοοτστοε οστππι ποι

τίπο !ι!ιοτο Ρσεειιιτ !ιο!ιοτο εππιπ Ροπτιπο οτ οιιοπι

ιποπεπτοιπ. τιπι!ιπε ιιιτοτ εο τοε πιοτοοετιπο οποε τοοσ

Βιιοεοοπτ. ιτοπι οσποοτιιπιπε οτ τιοιππε το. ποστ! οι τΙπιο

οτιποτοπε ο!ιτΙποπι ιοπποπεοπι πο! !ιοπιιποε τ!ιεττιστπε

οοτιππ τίπι οιτ ιοπποποιειπο! ιο τοττιε τιποε οιο οοπ

οοεοιπιπε τΙποτιιπσιιιοπι τοοοτιτ. ποπ τοποοτπτ ιοιιποπειε

πο! !ισπισ τιιεττιοτπε οστπιπ οοπτιποτοπτι τοοοτο τοτιοποιπ

πιο οιιτο ιοπποπεοε ιπτ!ιοοε. ι!ιι τΙπιτιοιπ εοοπιιτ!πιπ

!οτιοε πσεττοε τσιποποε οτ !ισιιοε οσπεποτπτ!ιποε οστππι.

ιπετιτιοπι τοοιοιιτ οσπτΙποτοπτι. οτ ει ποε ΡτοοοΡοτιπιπο

ο!ιοπι τοοιοπτ!οιπ οεεο ιπετιτιοπι. ιπτι·ο τοτιπιπιιιπ οοπ

ποπιοιιτοπι οι ιποτιτιοπι τοοιοιιτ ιοπποπεοε ιπτιιτιοο εο

οπιιιιιιιπ ποστ! Ρτοτ!ιοτπιπ οετ. τΙπστι οι πο!ποτιπτ οπτο

ποε ιΡεο ιπετιτιο ιιοτ οτ οσποοτιιιππο το πτ σπιιιιπιπ

πισ!ιι!ιπιπ. ειοπτ ιο οπτσ οτεοπτσ ιποποτιε οτ Ροππιε

εοτιοιε. Ρτοτοτ ιποιεσο οπο τ:οΡοτιπτ ιοπποπεοε ιΡει.

πιοτιιοτοτοιπ ποε οτ ο!τοτοπι πιοάιοτοτοιπ !ιο!ιοοπτ ιΡει

ιοιιποποοο. ιτο τοπιοπ σποτ! οσποπ!οε !ιοπο !ιτιο !ο!ιο

τοπτ πτ ιΡεο ιπο!ιι!ιο ιο ιΡεστππι τ!οποπιοπτ Ρστοετοτο.

οτ οιο τ!ιεΡσποπτπτ. το!ιτιπο σπιπιο οκ πσεττο !ι!ιοτο!ι

τοτο απο οσποοιιιιππε. Ρτοτοτοο τ1ποττοπι Ροττοπι τστιπε

Ροοπιιιο μποτ Ρτοτοτ οοπιπιοε οπο οτι ποο Ροτποποτιτ

πο! τοτ!τιιτο τποτιτ ιΡοιε ιοπποπει!ιπο ιπιΡοτιο!ι !ι!ιοτο

!ιτοτο οσπτ:οτ!ιιιιπο. οτ !ιοπο τιτιο ετπτιο!ιιπιπε πτ ιπ

ιισεττοπι Ρστοοτοτοπι τιοποπιοτ ιΡεο Ροοππιο οτ οιο οι

εΡσιιοτπτ ειπο ττοπτιο.

!τοπι πο!ιιπτοτιο οσποοτ:!ιιιιπε ω. πτ ει ο Ρτοιιιιπο Ρτο

τοτιτο τοετο Ροεο!ιο. οι τΙπο πιο τ!ο ο)τοτιο ποεττο οπι

Ριοοοπτιο ιοπιιοπεοο ετπτιποτππτ. οοτπιπ Ροοππιο οοΡτο

πο! ι!οτοπτο οοτ ο ειοπ!σ πο! ο!ιτΙπο Ροτεσπο Ροτ οπιπ

τοττο πο! πιοτι τ!οιποοΡο οοΡτο τποτιτ πο! ιπιΡοτιιτο.

!ιο!ιοοπτ ιΡει ιοπιιοπεοε πιο)οοιπιοτπ τστιπε οοΡτο Ρο

οπιιιο οπο οτ! ποε οτ οσε Ροτποποτιτ. τι τ!οπππιπ τοπ

τπιπ τιιοτιτ. οι ποτσ πιιππε τποτιτ. Ρι·σ τοτισπο οπιιοεο

Ροοππιο τοοτιτπτισ πιιπποτπτ. ιτο τοτποπ ποστ! τιοπιιππι

οπιιοεο Ροοππιο Ροτ ιπτοπιοιιτπιπ ι!!οτππι τιπι τ!οππιιιπ

Ροοοι τιιοτιπτ οσειισεοοτπτ. πο! οσπεπ!πιπ επ!ι οπο οτο

τιπ!ιτοτο. !ισο ιπτοιποοτππι ειπο ττοπτιο. ιτοπι οοποτο!ι

!ιο!ιοοπτ πππιιι πο!

τ1ποτοππο οτ! οοε Ροττοε Ρστοτππτ ποπιο;ιο Ροτποπιτο.

τππο !ισπο ίιτιο οτ!ιππο!ιππτ ποο Ροττ!ιτο τοτ:πΡοτο.το.

ποο τ!ιεττι.ιιιδοπτιιτ οπιστιο ιοπποποοε τ!οτο σ!ιοιτιοε πο!

Ροοππιοπι ιΡει πο! !ισπιι.ποε οστππι τ!ιεττιοπιε οοιιττο

οποιπ πσ!πιιτοτοτπ. οτ τοοιοπιπε ιπτοτο οσιιοπ!οο ΡοΡιο.

Ρ!οοοπτιο. τοττιοπο οτ οετο ειπο Ροτοετοτοο οοτπιιτι οι

πιτοτπιπ οτ πιοτο!ιιοποπι πιο ιιισπτοιοττοτσ. οτ οπτιοππι

θποτοιιππ ιποτο!ιισποι·π. οτ πιοτο!ιιοποε τιο !ιποοσ οτ

τποτο!ιισποιπ πιο!οεΡιιιοιπ. ποστ! τΙποπιτιιπ -ιοπποπεοο

τιιοτιιιτ ιπ οΧΡοτ!ιτισπο ποεττο. ιιπ!!οπι -σίτοπεισποπι

πο! ιπιπι·ιοπι τοοιοπτ ιοπποποι οιιιιτοτι πο! ιπ οιπο οτι

εττιοτπ πο! !ισιπιπι!ιπε τιο ιοπποποι τιιοττιοτπι οπτιπ

το!ιπε οστπιπ πι ο!ιτιπο Ροττο π!ιι !ιο!ιοοπτ Ρστοετοτοοι.

οτ ειτιπιε οοπττοτοοοτο ΡτοεπιπΡεοτιτ !ιοπο ποο οσο

& τ!οτοπτ!οπτ οτ οτιιππο!ιππτ. οτ !ισο τοπτπιπ ιο τ!οιοιτσ

ιιτιο!ιτοτιε το ιπιπιτεοιππο. οτ οι ιΡει σίτοπτ!οτιπτ ποστ!

!ισο !ιοιιο !ιτιο οιποπτ!οπτ. πσεττο τιπστιπο Ρτιιιι!οπισ

ίιτιιιοπιπε ποστ! ππ!!πε οτο!ιιοΡιεοοΡπε ιιπ!!πε οΡιεοσΡπε

πιι!!πε τ!πι ππ!!πε ιιιοτο!ιισ ππ!!ιιο οσπιοε ππ!!πε πο

ετο!τιπε πιι!!ο πιοεπο πο! Ροτπο ιπιΡοτιι πσοττι Ροτ

εσπο. ιπ !ιιιε οπο ιοππο οσπεπ!ι!ιπο οτ οοιιιππι ιοππο

οοποοεοιπιπο τοπι ιπ οιπιτοτο ιοππο οποιο οιτττο πο!

οπο ποο οποτστο ·ιπ ιπτιιτπιπ οσποοτιοπιπο ιπτΙπιοτοτο

πιο!οετοτο σίτοπτιοτο πο! τ!ιεποετιτο Ρτοεπιποτ. οτ ειτιπιε

οσπττοτοοοτο ΡτοεπιπΡεοτιτ. Ροποπι πιι!!ο !ι!ιτοτπιπ

οπτι Ρπτι οστπΡσποτ πιοτιιοτοτοπι οοπιοτο ποεττο οτ

ο!τοτοπι ιποτιιοτοτοπι ιΡειε ιοπποπει!ιπε ιπτοτοπτιοιπ.

οτ ο!ι !ιοο πιο ιπ οιιτοο ποπ τοοιοπιπε. ποο οοπεοπ

τιοπιπε ίιοτι Ροοοπι τιποπι ττοπεοπι οπτ Βποττοιπ το

ο οτοτ!πτοπι σπιτι Βπι!!ιο!ιπο ειοπ!σ πο! εποοοοεστο οιιιε

οπτ ο!ιτΙπο ο!ιο ειπο Ροτο!ιο!ο ποπ οοοοτο σπιπιπιπ

ιοπποποιππι οσπεπ!πιπ πο! τποιστιε Ροττιο τιπι τππο

τοιπΡστιε τιιοτιτ. πτ οπτοπι οποτστο τ!σπιιπσ ιετο ειπτ

ΡοτΡοτπο πο!ιτπτο 8πι!!ο!πιπο οτιποοοτπε οτιπιεθτοπι

Ροτ ιισοττοπι Ροτο!ισ!οπι οτ Ροτ πσεττππι ΡτοοοΡτππι

ιπτοπιτ επΡοτ ποε. οποσ ποο οπιπιο σ!ιεοτιιο!ιιπιπε.

τ οοΧΧονιι ›

Ιοπιιοπεοε οοποαΖοε οι αιωοίΖΖωπ /οτο Ρτἰτἰοτἰοο !

τοιροπιτοτί οι! ειώία8απτίω δαι·οοοπσο ροΙΖίοοπτια·. οἱ

οο!ιοτσ οτ !ιοιιπο εΡοοιο!ι οποτστιτοτο ιιπΡοτοτστιο εοιι- τ! τιὑ οσιἰοπι ἰἰετἰοπι οσιιοοεοα εοτυοιτται· οσοβι·ιποτιτατοπο.

οτιοπιπο. πτ ιιπ!!ο Ροτεοπο ιποιστ πο! πιιποτ πο! πιοτιιο

ο!ιτΙποτο.ππε ιοπποπεοο πο! τω. τΙπι οποσ το τιιοτιπτ

ιο το!ιπε πο! Ροι·εσπιε σιτοπτ!οτ. οτ ειτΙπιο τοιποτοτισ

οιιοπ οσπττοτοτ:οτο ΡτοεπιπΡεοτιτ. πιπτιιοτοπι ιπτιο οτ

ιπετιτιοιπ τοοιοιππε εοτιππτ!πιπ ποστ! πι οτιιοτο οτ !ιοππο

οιτΡτοεεππι τποτιτ. πιο τΙποπτπιπ Ροτ Ροτο!ισ!οπι ποπ

οσοοτοιπ ι!!ιιιο τιπι ιπιπτιοπι Ροοοπε τποτιτ οπτ ιοπποπ

οιππι οσπεπ!πτπ ι·οιποπεοτιτ. ποο οοποπιπε οιιοτοιτππι

ιοπποπεοιπ ο!ισ τω πιει

ποο οτ οσε οΧΡτοοοοε οτ πστπιποτοε ο!ιοτιπο οστππι

!ιοπο πσ!ππτοτο. ποο οοεοπτπτ ιοπιιοποοε τοοοτο πσ!ιιο

σοτοπι πο! οιτΡοτιιτισποπι ο!ιοιπ Ρτοτοτ ιετοιπ πιο ει

Ροττ!ιτιοτιπιπε οποσ ο!ιειτ οιπιτοτοπι ο!ιοποιπ τ!ο πιο

τιτιπιιο οπτ τποτιτιπιοιπ ο!ι οτο!οτο ποτιπο οτι ιποπτοιπ

ποιπιποτιιπ οτ! τοττοο ιπτοι·

'!!τιΐ , ν ιε!πο ιππιι

τω. .τ τι. το. π. τω. ο. τω. το.

ς π. π. )

!ιοο οετ οσπποπτισ τοοτο ιιιτοτ τισιπιπππι ττιτιοτιοπιπ

τοπιοπστπιπ ιπιΡοτοτοτοιπ οτ οσπεπ!οε ιοππο. πιτιο!ιοοτ

ιιιδοποιπ τ!ο πο!το οτ πιπο!σποιπ. ιπ πστπιπο τ!οπιιπι

οπιοπ. πιο ιιιτιο. οτ οδο πιπο!οππο οσπεπ!οε ιοππο.

τιιπι !οδοτιε ιοππο ιιιτιε πο!ιι!ι!ιπε τιπι ιισ!ιιεοπιπ

9
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ειιπτ π!άο!!οοτ !οπ!!·ειποο Ρ!ροι·ο. ι·οδοτοι!ο πο οοετι·ο. α

!›οι·τι·οιπο πο !που!πο. Υτ!οπο θππτοι·τ!ο οτ !›οποποο

εο!!ο !!π!!οτ!ο Ρτο ο!π!τοτο ποεττο Ρπο!εο!!ππι· οτ οοπ

ποπ!τππε οπιπ τ!οιπ!πο Β·οτ!οτ·!οο τοπιοποτπιπ!τπροτο

τουσ. επτα! ί!ο!ο!!τοτοπτι οποτπο! τοοο!υ!!ππε οτ εποπτι

.πποπτπιπ μια! οπιποε !ο.ππο οοπεπ!οε ου! ιποο!ο εππτ

!πτο!!ππτ πππει!π!ετΙπο Ιπορτ!ο πιοππ ζοτ τ!π!οπτπ:Ιπο

τπτπ.τ! εππτ. οτ !οπποποοε.οτ οοι·πτπ οοπεπ!οε ·εαπροι·

!!ιο!οπτ οτ ο!!εοιπο!!ππτ οπιπ!!!πε εποοοοεοτ!!:ι!ε ο!πε

τοΒ!!›πε οτ !ππΡοτ·οτοι·!!ιπο τοιποπ!ε.· οποποο ι·οοπὶε!τπιπ

πω ο!ε ο ι·οο!!!πε πο! !ιπΡοι·οτοι·!!›πε τοπποπ!ε. μοι·

εο οπτ πουτσο πιιπτ!οε εποε. πο! οποι!- !Ρε! οοποοάοιπτ

ο!ε οτ οοπΕτιποπτ οποιποο!ποι!πιπ ἀοιπἰππε·!π1Ροι·οτοτ

ποΒ!ε οοποοεο!τ οτ οοπτ!ι·πιππ!τ.. οτ πποπτ!οοπππΙπο

τ!οιπ!πο !τπΡοτοτοτ·! ό!π!π!τπε πω! !ποΡ!τοτπιπ !ι·ο

·οοπτι·ο εοποιοοποε !π τοτο κοπο πιο!. οτ το8!ε τπο!ο

τ!οο οτ ιπ!ποι·!οο οκΡ!οτο οοτοπ!ο τοι·ιπ!πο. π!ι!ο!!οοτ

·ποο!ε Ρτοπ1!εεο !Ρε! τοπ)! πιο!οτ!οο οοτπππο !οππο τοιο!οτ

ο! οετοιπ οπτπ επο τοττ!ο. οτ !ππο!›!τ οπιπ οοππ

ποο ο!τετΙπο !!·οπτ!ο οτ τπο!ο !πο›οπἱο πι! εποπιιδοπτ!ππι

οο ω! !!οποτοτπ πο! οτ !τπΡου!! τοτποπ!. !το τοτποπ

τΙπο‹! τοτ!πε τοτι·ο οτ Ροοππ!ο ΡτοΡτοι·οο οποτο πο!

τοι!τ!!το τοτ·ο!οτπ Ροττοτπ !ιο!!οοιππε. οτ οτπποε πω»

τ!οτπ!ππε !!προτοτοι· πο!ποτ·!τ !!ιο!οπτ ο! !ιοιπ!π!πιπ.

ποο εππτ ποτπ!πο τοετ!πιπ !π :Ιποι·πτπ Ροοεοπτ!ει ποο

ποτε! εππτ. το!!ιο!ι!πο οο!οπ!οπε!ε ο!·ο!!!ορ!εοοριιε. ποπ

πο” !οοά!οπο!ε οι!!εοοριιε. οι·τ!!ο!1πε !!οε!!!οπο!ε οι)!

εοο!)πε. !ιοι·!ποπππε οοπετοπτ!οπε!ε οΡ!εοοΡπο. !ιοτιποπ

ππε !!π·ποπε!ε ορ!εοοισπευπτο ππννοππποποπε!οτ οΡ!εοο=

πω. !ιοτπτοπππε !π!!ποτπο!ιο!ποπε!ε=·ορ!εοοΡιιο. @ποπ

Ιὁοπ!πε !ποπτποπιιε ορ!εοορπε. ποο!τ!οπεπιιδοπε!ε ο!»

Με. !ιοτιποπππε !ιο!·!!!”ο!ἀοπε!ε πο!οοε.τ !τοπττ!οποτ Ρτο

τ!!οποτοτ!πο. οππι·οτ!πε Ρο!οτ!ππο ·οοπποε τ!ποπττ!πτο!·
ι!οιπ!π! !!πΡοτοτοι!ε. !ιοπτ!οπε θ.ππ οπετάοΠροττ·ι!π;ε άο

-πι!π! !τπΡοι·οτοι·!ο. τοοάον!οπε !ποτο!!!ο. οττο Ρου!οτ!ππε

οοπιοε το νν!το!!ποο!πιο. οοιποε ο!!!οι·τπε ·ι!ο εοκοπ!ο.

οοπιοε ι·οι!π!τπε πο Ρ!ιιι!!οπτ!οπο. οοτποε πτ!ο!τ!οπε ι!ο

!οπ!!ο!›πτ·ο!!. Βποοοι·τ!ιιε οοετο!!οππε πο ιπποποοπτο.

οο!ποε οιποο!ιο. Θπ!!!ο!πιπε πιοιτο!ι!ο τποπτ!ετοιτ·οτ!. ιππο

ο!!!ο οοπο ιπο!οεο!πο. !ιοπι·!οπε ννοι·ο!πε πιοι·ο!ι!ο.

οοιποε Βπ!άο πο Β!οπ‹!ι·οτο. πάο!ι!οπε πο !ιπιπ!πΒοτι.

Βοοοπττ!πε τ!ο !ιιἔΒοπ!οοτΒο. τποττΙπππ!πε !:!·οτοι· ο!πε.

οππτο.τ!πε πο οπιπποτπ!)οτο. !ιοπτ!οπε ιππτ!εοο!οπε. Βοτ

το!τ!πε ττ!εοοτποι·οο!πε. οππο οπτποι·οτ!πε. Βπ!!!ο!ιππο

ετ!ποοοτπε οτΙιι!εΒι·οπ!. !!πτ·τ!τποπππε οεπποι·πτ!πε. το

τ!οδοι·πε οοτποτπι·!πε. ε!Βο!›οτο οοιποι·οι·!πε. π!›οι·τιιε πο

ο!οπο!ο. Βπ!τ!ο ι!ο εοποτο ι!οιοι·!ο. π!!ο ιιοκ!!!!!οτ. €!!!!ο

πο τ!πποι·ο. οττο πο Ροτε!οο. οοπο Βποπτο!. οτ π!!!

οιιοπιΡ!πι·οε.

8!θπππι όοπ1!π! Ϊι·!ι!οτ!ο! το!ποποτ·πιπ ππΡοτοτοι·!ε !π

π!οτ!εε!ιπ!.

Βέτο ποο!τ!οπε οοποο!!οτ!πε ιι!οο το!!ιο!τ!! οο!οπ!οπε!ε

οτο!ι!οΡ!εοοΡ! οτ οι·ο!!!οοποο!!οτ!! τοοοεποπ!. ποτε! εππτ

ποο οππο τ!οιπ!π!οο !ποοτ·ποτ!οπ!ε. Μο!.ππ. !π‹!!οτἱοπο π.

τοεποπτο τ!οτπ!πο !!!τ!οτ!οο τοτποποτπιπ !πιΡοι·οτοι·ο

!ππ!οτ!εο!πιο. οππο τοππ! ο!πο π. !τπΡοτ!! ποιο νι!.

ποτπιπ ΡοΡ!ο οοπο εοποτπτπ εο.!ποτοτοπ1 π! Ρο!οτ!ο

!!προτοτοτ!ε Ροετ ὸοετι·ποτ!οποτπ πιοά!ο!οπ! οτ παππο

ποπ! !π!Χ!ο οτ Ρ!ποοπτ!ο τΙπ!πτο !ι!πε πιο!! το!!ο!τοτ

ο

θ

( οοΧΧΧνιιι )

Ροτνπα εαοπιπιοτιτί ο οοπ.τα!ώιω οτ οΣυίόιω

Σαπαοποέύπο Ρπ·Ζάοτ·ίοο ί ππροτ·ατοτ·ί ρτ·τιοαΜ.·

.'.ϋπ

πιο, ν(!‹!πε πω! _ _ -

Μ. _ . τ.

πω. Α. τι. το. οπο. τω. !ι. τ.

(η_Β_) Η .Η '..·ι°.η;

. .! Θ' .Ή

·Ι·Ιοο οετ ·εποππποπτππι ηπα! οοπεπ!οε τα ο!ποε

!οππο ιποτ!ο εππτ οτ πω!! εππτ τοο!οπτ τ!οιπ!πο

!!!όοτ!οο τοπ1οποτπιπ !π!Ροι·οτοτ! οτ εοτπΡοι·‹ οπἔπετο.

!π ποτπ!πο τ!οπππ! οτποπ. ο8ο!πτο οπο! ο!) ποιο οπο!

!π οπτοο οι·ο !!ι!ο!!ε τ!οιπ!πο !!!όοο!οο τοπποπουπιπ

!π1Ροιοτοτ! οτ οοτπΡοι· οιιιδι!ετο ε!οπτ ‹!ο !πι·ο πο!ιοο

άοππ!πο οτ !τπΡοτοτοτ! ιποο οτ ποπ οπο !π·!!!οτο πο!

οοπε!!!ο φα! Ροι·ι!οτ π!τοιπ εππιπ πο! τποτπ!πποπ οο

τοπεππ πο! !τπροι·!ππι πο! !!οποτ·οιπ επιππ. πω: ο!π!

τοτοπι !οππο πο! οοιπ!τοτππι πο! ο!ι!ε ε!!ετήοτπιπ. οτ ε!

ροττ!!όοτ!τ (Ιποι! ο!!ε!τ !πππ!›ο οπιπ ι·οοπροτοπο .οοπο

(Μο οτ ι·οτ!ποι·ο ε!πο Ει·οπάο οοπττ·ο οπιποε !!οπι!ποε.

οτ !πι·ο Ηπα! οοιπππο !οππο τοο!οτ οκροι:!!τ!οποπι ο!

οτ οετοπο. ροκ· πιτπ·ο οπιπ επο τοκοι οοπο πιο ο!!ποπο

!!·ειπι!ο οτ τπο!ο !πΒοπ!ο. οτ !ππο!!ο άοτπ!.ππιπ !!προ

πωπω!! οοπππ!ετοι·ο ε!ο!!!εππ οτ οπιι!!οτπ οτ οο!π!π!ο!π

οτ Ρτ!πο!Ροτπιπ οοΡπο οποτοππε οτ! οπο Ροι·τοε πππ!Β!ο

ροτοετ Ροι·ποιι!ι·!. οτ ο!π!τοτοε οι!!οοοπτοε !!ττοτ·!!›πε·ἰπ

-Ρο!·τ!!›πε !!!!ε. οτ ε! Ρ!οοποτ!τ τ!οιπ!πο !πτροτοτοτ! οποιο

Ρτοοοπτ! εο!!!οοτ !π !το!οπτ!!ο εοΡτοιππτ!ε πο! εοοποπτ!

οππο Ροι· τοπικ!! πππ!!ππι οοιπππο !οππο( τοο!οτ ο!

οετοπι οτ οκι!οτ!!τ!οποππ !!!οιπ οππι εποἄοτο!ο οοπο

ποο. οτ ε! οππο εο‹[ποπτ! πιιοοποπε ιιποι·τοτ !ποτο οτ

οπ!τ!οπτ! !τπΡοτ!!ιποπτο οι:Ροτ!!τ!οποιπ οοπο οοιππ!οι·ο

ποπ Ροτοτ!τ. Ροετοο ι:!οΒοιππο Ρι·οετ:!το που οππππο

τοππΡπε !ποτ!οπ!ε. !τοι τοπιο!! οποτ! Ποτ ο ·!το!οπᾶ!ε

π1οτ!!! πετΙπο οι! !ιο!οποοε εορτοτπ!π!ε. !το ποσό. τππο

!ποπο!›!τ·οτ οποιπτοο!πε Ροτοτ!τ οοπο ποο ποπ!οτ ω!

οποτο!τπιπ ι!οιπ!π! !π!Ροι·οτοτ!ε. οτ Ροετοοι ποπ τ·ο!!π

τίποτ ο!ιοτο!τπιπ !!!πιπ. π!ε! !ποτππι οτ οπ!‹!οπε πο! ππ

Ροτ!!τποιιτππι !πτοι·οοεεοτ!τ. πο! οοππ!ο!τ!ε τοι·τ!ε εποπτι

τ!!οτ!ε. οπτ ι·οτ!τ!!τ!ε πο! !!οοπτ!ο άοιπ!π! !π1Ροτοτοτ!ε

οπτ ο!πε οοι·τ! ιπ!εε! οι! ποο ἀοετ!ποτ!. οτ ε! οοππ!ε!το

!!!οτ!τ ε!ο!!!ο πο! ορπ!!ο. πο! οο!ο!›ι·!ο πο! Ρτ!πο!ροτπε

οοΡπο. !ππο!!ππτ !οπποπεοε οπιπ τοτ!ποτο. !το το!ποπ

φα! ποπ οοοοιιτπι· ετοι·ο !!!!. οτ ε! ροπ!!τ!οι·!τ οποτ!

οι!!ε!τ !!ποοι·οτοι· τοοπΡοτοι·ο οοπο τ!άο οοπττο οπ:ιποε

!1οτπ!ποο. οτ ποτπ!ποτ!τπ οοπτι·ο δπ!!!ο!τππτπ ε!οπ!πτπ

οτ ο!πε εποοοεεοι·οε πο! ο!!πιπ οποιπ!!!!οτ πιτ! ο!!τΙποπι

!!!πτ·πιπ τοττοιπιπ οοοπροο!τ πο! τοποο!τ οοπττο πο

!ππτοτοτπ τ!οιπ!π! !πιΡοτοτο!·!ε. οτ ποπ !!ιο!οτπ !!ποτπ

ποτ1·πο Ροοοτπ ποτΙπο τι·οπΒοτπ ποο Βποι·ι·οιπ ι·οο!·οτ!π

τοππ οπτπ οοι!οιπ ιδπ!!!ο!ιπο ε!οπ!ο πο! εποοοεεοι·!!›ιιε

ειπε πο! στι!!! ο!!εΙπο τοποπτο ο!!οποιπ επρτοο!οτοι·πιπ

τοττοι·ιιπι οοπτι·ο πο!ππτοτοπ1 ι!οππ!π! !ιπΡοι·οτοτ!ε. οτ

ο!αετΙπο ο!πε ροτο!!ο!ο. οτ εποι·ι·οπι Μάο τοο!ππ1. οτ

!πτο οποι! τοο!οιπ !πτοτο οοπο ποο οτ ο!!ετΙπο τπο!ο

ιπποπιο οιπποε ιοπποπεοε ο!ποε ο τον! οππ!ε ειιΡιπ οτ

οπιοπ. ο κατ. !π!!·ο οοπο ποο πιοππ Ρι·ορ!!π ποο εποτπιπο!!τιιπι
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ίιτιο!ιτιιτιε οτ ρποτι. οτ ειπα! !ιοπο ίιε!ο οτ π!ιεοπο ιπιπι!ο α !τιπιπιποι·πιιτ πτ επΡιπ. παπι. ιι!τιπιιι πιο οοπεπ!οτπε

οτ τοπιο ιπ.<ι,ι.οπιο πω: οπεοι·πε!ιππτ. οτ ειπα! ιπποπππτ

οπιιι ποποι !ι‹!ο ι·οτιποι·ο οτ ει Ροι·ι!ιε!οι·ιτ ι·οοπΡοι·πι·ο

τοτοιπ πιοι·ιτιιππιπ επ οι·ο!πτο πετιπο πι! ιιιοπτοιπ ειιποτι

οπτιο!ι..οτ φωτ! ιΡεοπι ίιε!ο!ιτιιτοπι οπεοι·πιιπππτ ε!οιπιπο

ιιπροιιοτοι·ι ειππιπ οοπεπ!οε ιπι·οπτ. οδο ιπι·ο ειπα!

ιιιι!!ππι ι·οοιριοιπ πι οοπεππιτπ ιππποπει οπι πω: εο

οιππποπτπιπ ποπ ιπιπποι·ιτ.: οτ τιπιοπιπειιιο· ιιιιιποιιειε

οιπιε εππ ποετι·ο οοπειι!τιτιι ιππιπιτιπ ειιοιπιιιοπτο πο

ρπ!ι. ιρεο ιπιππιτ οποτ! ιρεοπι ιιι!ο!ιτιιτοπι οπτιιπ οοπ·

επ!οε ι!οιπιιιο ιιπποεπτοιιι ιπι·οπτ πτ ιτιοιπ ποε εο οπ

5οιππ!οιτ. πω: ειιιιοιπτο!!οοτο οπο!! οοπεπ!οε ιεπιπο

οι·ε!ιποι·ο ι!οποππτ τ!ο οιτροε!ιτιοπο !ιοιιιι !ιιιο. πο

ι!οποοπτ οπτ πιο οιπιτπτο ι·οιποποιο οτ επ: οι. οτ οπιιιι

οποιτο οππο ποο ιππιπιοπτιιιιι επ ποιπιπιππε πιπποπει

!ιπε τοπιιοπππιτπτ. ειπιι!!πι! ποπ ιπιπποι·ιπτ. οι; ει αποτο

π!ιιιιιοπι πω: ιπιπιποπτπιιι ποπ ιποετιτιεεο. .οοπεπ!ιππε

οοπιππιε ιιιππο ποο ιππιιιιοετοπο. ποε: οπεοιππ!ιο Μπιτ

Μο. πιο εΙππιιτπιπ ι·οιποπεοιιτ ιπετο τ!οι ιιπΡοε!ιιποπτο

πο! !ιοοπτιιι ε!οιπιπι ιιπροιπτοι·ιε :πιτ οιπε οοι·τι πιιιιοιι

πι! ποε ειιοι·οιιιοπτο ι·οοιριοπτ!ιι τ!οετιππτι. ιιιιεεο!!ι ειοπ!ι

πο! οπιποε ποο ιπι·οιιτ πο! ο οοιιεπ!πτιι ειπετιποοπτ. οι

ιιππο τ!οποο ιιι·οι!ιοτπε οιιοι·οιτιιε τιιοι·ιτ οοπειιιπιιτιιε.

πτ επιτοιιι οποτοι·ο ι!οιι.ιιπο ιετο ειπτ Ροι·ροτπο πο!ιτπιπ

πω: ιπιππιοπτπιπ ίοοοιππτ ΡιιΡιο αουτ! ειιιιοτπιπ επι

ποτοι·οιπ πι Ριι!οτιο ιιιιΡοι·ιιτοι·ιε οοιιεπ!οε>ιοππο. ιιιτιο

τ!ο ποιοι. οτ πιιιο!οιιπε οτ οπιπ··οιε !οοπτι πιιιποπεοε

πο!ιι!οε πιει πιτιο!ιοοτ !τιπίι·οποπε μποτ. ι·οοοι·οιιπε·οοεττο. !ιοι·τιπιππε τ!ο ιπιιι·ιπο. πιο Βιιπτοπτ!πε. οτ·πο

πιιοποεεο!!πε πιι!ιοι·ιπε. ιοποιιιιοε οποειπο εοι·ιπιι οοι·πιιι.

!

-

. .

· το ·! · . . ···

Ποοι·οπτικ ιαπιτοιι.παιπ οοιιεαΙιτιπ, που |ιοριιιιοε Βοε·πι

α _Βοίο.ιιεί0 αάνοε·ειτο ρΡο.9ειξ απηοίαεάοιιι επιπιταιιιιι

το!νιοιιται·.

Ε

·.ι·. .. =

Ει. .ι- ι. . · ς οοιοεπιιε ι..

Πολ π!τιιπιι πιο οοιιειι!ιιτιιε

Δ..

|. '. 'Η ο δ ΕΠΑ

ι τ.: π η

στι. Α. [οι. 40.

ι ιι. π.)

π! οοο!οεπι επιιοτι !τιπι·οπτιι. οοπεπ!οε ρπι!ιοπε τ!ο

!ιιιπποιιτο. ιππι·οπιο πο πο!τιι. €πι!!ο!ιππε οιΒιι!ο οπεο!

ποιππτοπ οτιπιππιπ οτ οοοοειοπο ειπε ο ι·ο!!ιιιιι!ο οι!

ποοιιτο οτ επιε ποιοι!ιππε οιπποε ποιππιοε τ!ο επειτ

.τοι·ιο ι·οοπι πιο! οετ οιτιιι πιιππιπ ειπα! ε!ιοιτπι· τιποτ

.τοι·ιπιπ οοπιππιε. @ποε ιρεο πο! οιπε ππιιοιι Ρι·οι!οτι

ιιιοι·πιιτ. οπτ ιιιιι οιε ιιι·ιποπτιιιε ε!οε!οεπιιτ·ειπιπιτε Ριοτιο

ι·οετιτπτο ποπ ;τιιιτππτ ειποι·πιπ ιιτιππιιτιο οπεο!πτο

.εππτ. ει επ οι!ποοιιτο ιιιιτ ι!!π · ο!ιεο!πτιο ι·οοπιειτο.

πιιπο ποιο !τιπι!οπι οτ. επεο!πτιοιιοπι ιποιιιοιπτι οοιι

επ!οε ιε!οιι·οο τοοοι·πιιτ. τιιιοπιιιιπ τ!πιπ τ!ο πι!ποοοτο

οοπεΙποι·οι·οιιτπι· ειπα! οοε Ρι·οι!οτπε οεεοτ. οτ επ!ι πι·

ιπιιπτιιε Ροεπιεεοτ. οοπιιοποι·ππτ ιΡει οοπεπ!οε ιποιπο

ιπτιιιιι πε!ποοιιτπιιι. οτ οι·ι!ιιιιιποι·ιιπτ οι οι: !ιιιιε!ειποι·ππτ

πτ Ρι·οε!ιιιιι ι!!ιιιιι ι·οι!ι!οι·οτ. οτ ιιι·ιπιιιιτιοε επεοοπτειε

ιιπεο!ποιιοτ. ειπα! ποιοι ίποοι·ο ιιο!πιτ. ποιπιπο πιιιτ!ιοτο

κ.

ε·

εἰ

ιπε!ιοτιοπο πω.

Επο-ιο!ιοιιιιοε ποτοι·ιπε ιπεεπ επριοεοι·ιρτοιπιπ οοπεπ

!πιπ εοι·ιΡει.

ΕΒο π!›οι·τπε οπιιοο!!ιιι·ιπε εππεοι·ιΡει.

@το πιο οπιιτοι·τ!πε εππεοι·ιπει. ο

(απο) =

Ροι·ιιια ειιοΜΜοιιτι έπιιιιοιιτιοιι.ε οοιι.εαΙιπαε ρι·αο.ι·τιτι

απ |ιοιιιιιιιύαε πωπω. · .ι

_π ϊ ¦ '

'!!θ2, απο οιππιπιπ Βοποτοι·πιιι - ·· . =

__ τ

(στι. Α. β!. 81.

( τι. π.)

Ηοιπιιιοε ειπι τοποπτιπ· πο ιπιπτιοιιο ι·οιεεο ιπιππππτ

οοιπΡοδποιιι. επ!ιιο ι!!ο επο εειοι·οιποπτο. οτ ειιιι$π!ιε

οοπεπ!πτι!ιπε ποπ τοτειιπ ιετοιπ οοιπΡιπΒιιπιπ οτ πτωτι

ιπειε τ!πιιε οοιπΡπεππε εοειποπτοε ιππτπο!ιιιπτ οοιπππι

τπιιτππι ιΙπιιιιτπιπ Ροεεο οοι·πιπ οοιιτιποιοι·οτ τ!ο οο!!οοτιι

οπο ιιοτ ιπ ιΡεο οοπεπ!οτπ ιιπτ ιι!ιιε οοπιππιππε οκ

Ροπειε ιτε τοπιοπ πτ οοιιεπ!οε ειπι ιιππο επιιτ ιιπτ πι

τοι·ιιπ οι·ππτ ιπι·οπτ ειπα! ει Ρ!ιι!ιΡπε τ!ο !οιιι!ιοι·το ιπ

τοι·οιι οι! οοπεππιτπιπ πο! !οεπτιοιιοιπ. πο! ειπα! οεεο

‹!ο!ιοιιτ οοπει!ιοτοι· οοπιππιε ιοππο πο! εππ!.ιι ιοπποπειε

οιιοιιοιτπε. πιει οοιιεπ!οε ειιιι τυπο οι·ππτ ππτοεΙποιπ ιΡεο

Ρπι!ιΡπε ειι!πιιτοτπι· πι! π!ιεΙποε! ποιππι. ι·οι!ι!οιιτ οιε

ειπιοτιπιτ! ιΡει ττιΡο!ιτιιιιι πι ιρεει οοιιιριιεόιιπ οοπιπιιι

ιππτποποιοππτ. τιπτ οοιιιππιππε οιιΡοπειε οιιΡοπε!οιπιιτ.

ποε: εοι!ιοοτ ειπα! ιιιι!ο πι ιιπτοει ποπ ι·οποπιιοτιπτ. ει

ππτοιπ οοπτιποοι·ιτ ειπα! ιρεο ρ!ιι!ιππε οι! ει!ιοποε! Ριο

τ!ιοτοι·πιιι πε!ιπιττοτιιι·. Ρι·οε!ιοτι ποιππιοε εΙππιπιιιε τππο

ποιιποοιιτ οεεο τ!ο οοπιροιζιιιπ. πιοπι!οιπιιιπε τιιπιοπ Ριο

Ρτοι·οτι ‹!ο!ιο!ιππτ ι·οοιιιοι·ο ιιιιτιοποιπ. ροι·τοιιι πω· ιπιιι·ο

πο! οι!ιπιττι πε! ιΡεπ ο!!ιτιιι. οι! οπο ιπτοι·οιι πιοι·ιιπτ

οποοπτι. ει ιπι·ιιι·ο πο!ποι·ιπτ εο.!ιιο ι!!ο επο ειιοι·ιιιποπτο.

οτ. !ιοο τ!οποπτ οπεοι·ποτι τοιιι οιε πιοε!ιοτοι·πιπ πο

ιπ.ιππιπ “απο ιιπι ππιιο πιιιπο εππτ. ιιππιπ οοτοι·ιε ειπι

επροι·ιπε ιπι·οιποπτπιπ τοοοι·ιπτ. ειπα! επροι·ιοι·ι πιοι!ο

πω· οιππιο τοποτοιιτπι·.· πιο πιε ιιπτοπι πι! πιι·ιε ειπα!

π!ιειπο. ιΡειιι·πιπ Ροι·τιπιπ ππιι οιι!ποι·επε ο!τοιπιπ !ιοε!ιο

πιι!ιοτ. οιιρ!οτο επΡι·ιιι!ιοτο τοι·ιιιιπο οιιι·πιπ ιι!ιοπι ιιιι

ππιιτπι·. ειπα! Ροιοτπιπ. οοιιεπ!οε ιιππο!!οιιπε ιππο ε!ο

πο!τει. (.Ξπι!!ο!ιππε !ιπι·οππε. ιΧ.ιτιιπο!τ!πε οποιο πιο

ειπιοτο οτ Ριι!ειιτιοπο οιπιτπτιε οι!ποποτππτ οιιιπ ιππο

·εοι·ιΡτιε ποτπιπιππε ι·πεεο. οτ οι: Ριιι·το οοπιππιε ι!!πε!

ιπιππιοιιτο ίιι·ιππποι·ππτ. !οπεπιιιτοε πτ ιιι·πιπιπ οεεοτ

οτ εττιπι!ο οτ ιτιι πι ιοΒιετι·ο ιποοιι!ιοι·οτπι·. ιπι!!οειιπο

οοπτοειιιιο εοιιφοειιπο εοοιιιιτ!ο. πιΒιιτε οιππιπιπ εππ

οτοι·ιιιπ. ιπι!ιοτιοπο ‹!οοιπιιι. ιπ οοΡιτπ!ο..

]:!Βο ιοπιιπποε ποτοι·ιπε ιπεεπ επΡιο8οειΡτοι°ιιιιι σοπ

επ!πιπ εοι·ιρει. '

ΕΒο ο!ιοι·τιιε εΡιιιπ!ει ειι!ιεοι·ιρει.

!διιο !ππι!ιοι·τπε .τιποι·ιο- ειι!ιεοι·ιρει.

»Ο
οι
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Ηεε εππ( ποιπιπε ι!!οι·πιπ (!ε τεεεε (μι ιπτε(ιει·ιιιι(. α πεε εεε ε( (ετειεπι ε( εππ( (ε!ιπ!ε (!πο(!εειιπ ε( (ετειε

(:οτεπε εετι·ε ιπτεπι( (:οιιιΡειμεπι εε!πο εεετειπειι(ο

επιιι!ιεπ(ιι Μιε πε τεεεε πεε. ε( (μι εε ει·ε(ιι( εε

ετειπεπ(ο (επετι π( ειε (!ε!ιεε( επιιι!ιετι. Ρο(εε( επ(ειπ

εειπΡετ (!ετε εο!!ε(:(ειπ ποπ επιιπ ιπτεπι( (!ε εε ποπ

(!επ(!ε. εετιπε(!ιππε ιπι·επι( εοιπΡεθπειπ εεοι·ειπεπ(ο

Μο εε!πο. ε( (μο(! ει·ε(ιι( εε (επετι εεετεπιεπ(ο (μο(ι

εοπ(τε Ρ!ιι!ιΡπιπ (ε(:ετππ( πι( (!ε (τιΡπ!ι. Βπι!!ιε!ιππε

(τε!!επ(ιιιε Ρετι(ει· ιπτεπι(. !ιι!εο !ιπ(ετιπε ιπι·επι( ει

πιι!ι(ετ. ι·οεει·ιπε (!ε ιπε(ε ιπτεπι( εοιιιΡεεπεπι. εε!πο

εεει·ειπεπ(ο Μο. (μιε ιπ(!ε εε (:τε(!ι( (επει·ι. (μειππιε

ιπτεπετι( εε!πο εεετειπεπ(ο εοιπΡεπιιε. ιο!ιεππεε (ο

ιιιεπε ιπτεπι( π( (ιι!εο !ιπ!ετιπε. επεε!ιππε !ιπ(ετιπε

ειιπι!ι(ετ. (ιιι οιππεε Με ΡτεεετιΡ(ε ιπτεπετππ( ιπ εε

Ρι(π!ο π!ιι !ιεε ίιτιιιε(ε (πετππ(. (!ειπ(ιε ιπτεπι( π( επ

εε!ιιιπε ι(ετιπε Ρεπεε!επε. !ειπ!ιετ(πε Ροτεπε. ε( (ιε

τετ(!πε (εε!ιιππε ε( επεε!(!πε (τε(ει· !ιε!ιππε(ι.

( παπι )

Ι)ε(·τ·ε(ιιττι έτετιιιετιεπιττι (·οτιει(Ζαττι, απο (ετ·τ·ατ·αττι (εττε

ρ£ἰο με ε(·((τ·ίίε (·οτιε(τ·ι(ετι(ι'τε @Με τι (·οττιτττατιί αεί

ρτ·ο(ιαπιτ·. Α

!!θδ, ιν !ιε!επ(!εε (ε!ιι·πετιι

πω. Α. τω. ει. π.

(π. π.)

!π εεε!εειε εεπ(:(ι !επτεπ(ιι ιπ Ρ!επε εοποιοπε. εσπ

επ!εε ιιι(ι)ο (!ε πο!(ε. Βιιι!!ιε!ιππε !ιπτοππε τε!ιπε εοιππ

πι!›πε Ρτοπιάεπ(εε !ειι(!επει·ππ( π( εοιπππε ιεππε

(!ειπεεΡε !ιε!ιεε(. ε( ΡτοΡι·ιε(ετιο ποιπιπε ε(ι ΡετΡε

(ππιπ εει·πι(ιππ1 εεετιοτπιπ Ροεει(!εε( ειπε ιπ(ι·εεετι

Ρ(οτπιπ εοπ(ι·ε(!ιε(ιοπε ε( οιππιπιπ Ρτο ειε (ο(ειπ (ετ

ι·ειιι (με ιπ!ι·ε (!εεει·ι!ιι(πι· (μειπ Ρτο (Με εεει·ιιε

(εειεπ(!ιε εΡπ(! ιπεπιεπππι ε( ει(τε επιετππ(. πε (εττε

πι(!ε!ιεε( εεπε(ι (!·ιοιπε Ρετ ιι·οπ(επι εεε εεππεε. ιπιππε

(ετειε ε( εππ( (ε!ιπ!ε (τε(ιεειιπ ιπιιιπε (ετειε. Ρτο

Ρτεειο !ι!ιτετπιπ (ι·ι(5ιπ(ε ε( απο ιπΧΙε εΡτεειε(ἱ εππ(

ει((ιιπε(οτεε. πε (εττε οθετιι επδπ!ιε Ρει· (ι·οπ(ειπ

(!εεειπ ε( ποπειπ εε ιπε(!ιππι ε( εππ( (ε!ιπ!ε (!πε Ρι·ο

Ρι·εειο (ιεεειπ !ι!›ι·ει·ιιιπ. (!ε (ειτε επεε!(ιι ιδο!ιε (ε!ιπ!εε

εεΡ(ειιι. Ρι·ο Ρτεειο !ι!ιι·ει·ιιιπ (ιεεειπ ε( εεΡ(ειπ εε

ιπε(!ιε; (!ε (εττε ο!ιετ(ι Ρι!οει εεππεε (με(ποι· ιπιππε

(ει·(ιε Ρετ ιι·οπ(ειπ. ε( εππ( (ε!ιπ!ε ποπειπ. Ρι·ο

!ι!1τιε πι€ιπ(ι ε( εεΡ(ειπ. (!ε (εττε !ι!ιοτπιπ 8πι!!ιε!πιι

(!ε !ιοιπ!ιε!!ο εεππεε ιιιπιπ(ι (!πεε ε( ιπε(!ιειπ ε( εππ(

(ε!ιπ!ε πιιέιπ(ι ποπειπ Ρι·ο !ι!ιι·ιε οε(πεπιπ(ε οε(ο. (!ε

(εττε ίι!ιοτπιπ !ιε!(!ι τιειι Ρετ !ι·οπ(ειπ εεππεε (με

(ποι· ιπιππε (ετειε ε( εππ( (ε!πι!ε εεττ ε( Ρε(!εε πιπι

(μιπ(με. Ρτο !ι!ιι·ιε (!εεειπ ε( ποπειπ ε( εο!(!ιε (μπι

ύ

(ί

Ρτο !ι!ιτιε (τιπιπ(ε εεΡ(ειπ. ι!ε (εττε !ι!ιοτπιπ ε!ιιιετιι

εεππεε (!εεειπ Ρετ ίι·οπ(ειπ ε( εππ( (ε!ιπ!ε πι(διπ(ι

(μιιι(με Ρτο !ι!στιε οε(πεΒιπ(ε (μιπ(με. επι1τε(!ι(:(ειπ

οιππειπ (ετι·ειπ ειεπ( (!ε(ετιπιπε(ε εε( !ειι(!επει·ππ(

ιπειιιοτε(ι εοπεπ!εε π( Ρτε(!ιε(πιπ εε( εοιππιιι πω(

ιπ ΡετΡε(ππιπ. επιπ οιππε επΡετιπε Ρτεειπιπ Ρεπι(πε

ειιεο!πιεεεπ(. ε(ε(πεπ(εε π( ει! εεει·ιοτππι ο!ιεε(μιε ειι

Ρ!επε(πι·. ε( (μο(! ππιπετεε @με (με ιπ ιΡειε εεετιιε

(τε!ιεπ(πτ. ιΡεπιιι (ιτιε(πιπ ε( εειπ εοπεπε(π(!ιπειπ

εοιπππι (!ε!ιεεπ( (μειπ ιπ επΡετιοτἱ !επ(!ε ε( εοπεπε

(π(ιιπε εοιπιιπε !ιε!ιε( ιιι εεει·ιιε πε(ει·ι!ιπε. ι(ετπιπ

!επ(!επει·πιι( (μαι πιε (με (ιεεπΡει· επ ιΡειε εεετιιε

ι(πτ. επιΡ!ε ει( Ρε(!ι!τιπε ποπειπ. ε( (μο(! (εττε (μειπ

ειπετππ( ΡτοΡ(ει·εε πεεπε εειπΡετ ιπεπεε( ε( πιε Ρπ

!ι!ιεε !ιε(. ειπετππ( επιιπ ΡτοΡ(ει·εε (!ε (εττε (ι!ιοτπιιι

ε!ιπετιι εεππεε (!εεεπι ε( Ρε(!ειιι πππιπ ε( (ετειειπ ε(

εππ( (ε!ιπ!ε (με(ποι· ιπιππε (!πο!επε'Ρε(!ι!ιπε πιπιε ε(

(ει·ειε Ρτο Ρι·εειο οε(ο !ι!πτει·πιιι. (!ε (εττε ο!ιετ(ι Ρι

!οει Ρετ ιτοιι(ειπ Ρε(!εε πιπιπ(ι πππιπ ιπιππε (μετ(ε.

ε( εε( (ε!ιπ!ε ππε ε( (μετ(ε. ε( Ρε(ιεε εεκ ιποτ(πι

Ρτο Ρι·εειο εο!(!οτπιπ (Ριε(!ι·επιιι(ε (μιπ(με. (!ε (εττε

επεε!(ιι (ιο!ιε Ρετ ιι·οπ(ειπ Ρε(!εε πιεςιπ(ι πππιπ ιπιππε

·(μετ(ε. ε( εε( (ε!ιιι!ε ππε ε( (μει·(ε. ε( Ρε(!εε ιποι·(πι

εεε Ρι·ο εο!(!ιε (με(!ι·επιπ(ε (μιπ(με. (!ε (εττε εεπε(ι

(!ιοιπε εεππεε ππ(!εειιιι ε( Ρε(!εε (με(ποτ ε( Ρο!!ιεεε

οε(ο ε( εππ( (ε!ιπ!ε (με(ιιοι·ε( Ρε(!εε πιπι (μιπ(με.

Ρτο !ι!ιτιε εεε ε( εο!(!ιε (!πο(ιεειιιι ε( ιπε(ιιο. (!ε (εττε

ο(!ετοπιε (!ε ιπεε(τετο Ρετ !οπεπιπ εεππεε ππόε(ιιιπ

ε( ιπε(ιιπιπ Ρε(!ειιι. ε( εε( (ε!ιπ!ε (με(ποι· ε( εειι(ε

Ρτο !ι!ιτιε εεε ε( εο!(!ιε (μιπ(με. (!ε (ει·ι·ε (ι!ιοτπιπ

!ιε!(!ι τιειι Ρετ !οπεπιπ (:εππειπ ππειπ ε( Ρε(!εε πιποε

(με(ποτ ε( ιπε(!ιπιπ Ρτο εο!(!ιε πιι(ιεειιπ ε( (!επετιιε

(τι!ιπε. (!ε (ει·τε !!!ιοτπιπ ιδπι!!ιε!ιπι (ιε !ιοιπ!ιε!!ο εεππεε

(ι·ιιΒιπ(ε Ρετ !οιπδι(π(!ιπειπ ε( εππ( (ε!ιπ!ε ππ(ιεειπ:ι

ε( (μετ(ε Ρτο !ι!ιτιε (ιεεειπ ε( εεΡ(ειπ πιιππε εο!(!ιε

(ιπο!ιπε ε( εειπι. !ιεπε πετο !επ(!ειπ ι(!ειτεο (εεετιιπ(.

(μιε ιπ εεετειπεπ(ο εοπεπ!ε(πε ιπτεπετεπ( Ρι·ε(ιιε(ειπ

(ει·τεπι ειπετε ε( ειε (:οιπππι !επ(!ετε. ε( ι(!εο εππ(

Ρτεειπιπ ειιεο!πιεεεπ( Ροεεεεειοπε !ιε!ιι(ε !επ(!επει·ππ(

π( επΡι·ε. ι(ετπιπ εο(!ειπ ιπτειπεπ(ο εοιπΡε!!επ(ε Ρτο

(οεεε(ο εεε(ε!!ε(ι ειπετππ( (!ε (εττε τιπε!(!ι (ειο!ιι

(ε!1π!εε ππ(!εειιπ Ρτο !ι!π·ιε πιι(!εειιπ. (!ε (ει·τε ε!ιοπιε

(ε!ιπ!εε (τεε ε( (μετ(ειπ Ρι·ο εο!(ιιε πι(τιπ(ι. ι!ε (εττε

πιι·ι(!ιε (ε!ιπ!εε εεε ε( (μει·(ειπ Ρτο !ι!ιτιε (τι!›πε. ιπ

10001( επ(ειπ. (ιε (εττε επεε!(!ι επτιε (ε!ιπ!εε (με(!τε

Βιπ(ε ποπειπ Ρτο !ι!π·ιε οε(ο ε( ιπε(!ιε. ι!ε (εττε επι!

!ιε!ιπι (ιε ιπετιιιο (ε!ιπ!εε πιτειπ(ι Ρι·ο !ι!σι·ιε (τι!ιπε ε(

ιπε(!ιε. (μειπ (εττει1ι. (:πιπ Ρτο (οεεε(ιε (πττιπιπ εε

ε(ε!!ε(ι ε( !οεο!ι ιΡει εοπεπ!εε ειπιεεεπ(. επιπΡ(ο Ρτεειο

ε( Ροεεεεειοπε !ιε!ιι(ε ΡετΡε(πο !επ(!επετππ( εοιπππι.

ιπει.ι(ιιι. (μετ(ο !ιε!επ(!εε (ε!ιτπει·ιι ιπ(ιιε(ιοπε (!εειιπε.

Βετο ιο!ιεπιιεε πο(ετιπε ιπεεπ επΡτεεει·ιΡ(οτπιπ εσπ

επ!πιπ εετιΡει.

Εεε !ειπ!ιετ(πε (μεμε επεεει·ιΡει.

(με. (!ε (εττε ο(!ειοπιε (!ε ιπεε(ι·ει·ο Ρετ !ι·οπ(επι εεπ
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( σσΧιιιι )

Ποτιατίο ρσεἰἰί Ριέ>·ατοΖίέ ασ σ2α.πίει·π :ίοιπίπιίε ρθω

σοιπιπατιἱ ίσιωσε.

'ΗΜ, πιστιεο ιιιιιισ

ατά. Α. [οι. δ05. ν.

( ιι. τι. )

(ιιιττιιιειιιι σσιιεισισιιιε εισι σιιΡιι σεΐοιιεισιιε ιιιιιιιιι

ιιισιτιιιιε ιισε ιιιιιτσιιικιιιιιε σε στήσει ίιιιιιε σιιοτισειιιι

ιιιεττιιιιιε. πισττιιιιιε σε ετιιιιιΡεσειιε ίιιιιιε φωσττω

Ροτι·ι. ιιιιιεττιιε οτ ισιισιιιιοε τιιιι (Ιιισιισειιιι ετιΡι·εσειισ

Ρειεειιιι Με τΙιισιισσπι ιιιειττιιιιιε τεΒοιισιιιε στι”.

(Ιιισιισειιιι Ρεττι. €σιισιιιιιιε ιιιιιιε σιιττοιισιισ. ισιιτιιιιιοε

ιιιιιεο τιιιιιε τιιιοιισσπι ισιισιιιιιε. ισιισιιιιεε σε ιιι τω»

τοσα τιιιιιε τσσιιιίτι. Ιειιιιιιιιισιιε σο ιιιιιιιι3ιιι στι” συσσ

σετιι τιιιεειτιιι. ωστοσο. ειι€ιεσ ίιιιιιε σιισιισειιιι ιιιιιετιιιε

ιιιιετιισσ σιιι σισιτιιτ @Με ειισετσΡ:ιιιο οτ ΒιιτιιιιοΠο

ετ εεεσιιιιιιε σε ίι·ιιτιτι. ιιισιτιιιιιε Με τΙιισιιστιιιι ιστιο

ιιεττι οτ ειιετ:ιισιιε ιιιιιιε σιισιισσιιι ιιτει ιισιιιε σσιιειι

ιιιιιιε ιιιιιιιε τιιιι οετιε Ρτσ σσιιιιιιιι. ιιισειισοτ ιιιεεισιιι.

οτ ιιιιισισιο ιιειιειιιστιε ιισιιιιιιιιτιιιο τστιιιιι Ροσιιιιιι (Ιιιι

ιισσετιιτ Ιισειτοισ εισιιτ τισ εσιτιστιτιιιιι σιιιιιισ εισιιτ

ειιΡτει Ιειδιτιιτ ιιι ιιιτε€τιιιιι. ιτε ιιτ σ Ρτοεειιτι σιε οτ

ιιοε επι ειιιιτ οοπιππιε ιιιιιιιε ετ σε ιιεεττιε ιιιιεειε :πιτ

σιιι ιισε σεσετιτιε ειτ Ρστοετιιτοιιι τεισιοιισι σιιισσιιισ

ιισιιιοτιτιε εισιιτ ειιΡτει Ιεσιτιιτ. ειπε οιιιιιι ιιοεττει οτ

ιιοτοσιιιιι ιιοεττστιιιιι σοιιττεισιστισιιο. ετ ει ειιισΙιισ ιιι

τειιιΡοτε ει€οτο αυτ σειιιειιι·ε σιιοειετιιιιιιε σει τσι σιιιιιι

ιισιιιιιιε σετοιιεστο ιισιι Ρστιιετιιιιιιε ιιι σιιΡιιιτιι ιισιιιε

τεετιτιιοτε Ρτσιιιιττιιιιιιε. εισιιτ Ρτσ τοιιιΡστε ιισιιιοτιτ.

ειστιιπι·ιιι Ροσω ιιισιιιεσιιιε τειισιτοτ. ιισι.κιιι1. ιιιειιεο

ιιιιιιι ιιισιστισιιο κι. Ρτειισιιιιιιιιτι ιιιιιτσιιιιιιιιε ετ πιστ

τιιιιιε οτ σιιιιιιιιιιε οιιιε σστιεσττιιιιιε Μισο' σιιττιιιιιιιι εστι

ιιετο τσσ)ειιιοι·ιιιιτ οτ Ρσεεοεεισιιοιιι ιιιιισ σσιιιιιιιι ιειιιιιε

Ροτ ιιιστιιιιι ιιιιιιτιιιιιι ιτιιιίτιιιισιιιιι Ρτοειιιτετιιιιι ττ·εισι

σοτιιιιτ σστΡστεσιτετ. ιιιιιιιε στιττιιιε τιιοτο τσΒιιτι πιστ

σιιεειιιε σε εοιισε. ιισιιιιειισεειιιιιιε σο ισ εστικι. τσΠειτι

σιιε σε Ροιισσιει. τιιιτιεσσιιε σε ιιιιει€ιιι ετ τοιιιιιισιιε

τειιτιιιιιισσ ιιιτιιεττσ οτ Ρισειισ ττιιιιεττσ τεετεε.

Εεσ τ:ιιιιιιιισιιε ιιστστιιιε εστιΡει.

ς σεΧι.ιιι )

δετι8επττα σιιτίαε .ωστε ΒοπιιιΖἱ, φαι σσιιειαι!σε σ:Βα

ατσ|ιΖεριεσορα:π Ζαπιιεπεεπι άεσΙαταπτια τοτταε, φωτ

Ρεττ·ιτε σε Βιώτιισ ροσεΜεσαιτ.

'Ι Μ! , τιιοπιεσ σεσοιιιττι

θα: αρσετιιρ|ισ είπστοπσ Πεσίί ?'αυτίπεπεί.ι ωττωπ. βοά. Α.|ιστ ω!. τ.

( Η. Η. )

Βιιπι ειΡιισ ειιιιστιιιιι τοιιιισιιιιι ιιι ΡΙστοσ σειιισιιισε.

ιι€σ ιειιιιιειιειε στσιιιεΡιεσσΡιιε σιιιιι εστι σιιτισ ι·εεισοτετ.

κι ειιιετιισιιε ιιιιτιε οιιεττιιε σειιισοΙΙ:ιτιιιε ιιισισοε Ρτσ σιιι·ιει

σστιετιτιιτι. ισιισειιιει·ιιιιτ. ειναι ιιιστιειιε Ρεττι σο τισ

ίιτιο ειτ σετιω1ιε ιτισετΙιιο ιΡειιιτι Ρσεεισοιιτεε σιιιτιο

ιιιε σοιιιτιιιιι σιιτιο σιιιιιοιιισιιε σσιισιτισιιειτι ειαιιιιιτιτιιιι

σε σοτοτσ ι·οσσειιιτ εισιιτ σετετι σσιιιιισιτιι στ” τεττειε

σειιιτ:ιιιιιοε τειιοτιτεε. ιισσ ειιιτετιι ισοσ τοσετιιιιτ σιιιει

ιΡειιιιι Πιειι1ειιιιι τοιιετιτοε ειιΡετ Με ιιι ιιιε Ρετ σιιτιστιι

ιιοσειτι. τειιισειιι ιιοιιιτε σσιιτειιιΡιιειιτοε ιιτ ι·ειιοιιοε στ

σσιιτιιιιιιισεε οι;τιτετειιιτ ετ ιιιιιιιιιιιε σιιιει τοετιιιιιι σεεετ

τισιιο σσΒιισιιετιιιιτ ισ ιΡειιιιι σιισιισειιιι Ρετ σι.ιτισιιι

ειτι ισιιιιοιιειε στσιιιεΡιεσσΡι. Ρτεισιισστιιιιι εεεε. ετ Ρσε

εεεεισιιειιι ιιιιιιε ετ ιιιε ει: σο σσιιιΡοτοιιε οιιτισιιι Ρετ

ισιιΒιιιιι τοιιιΡιιε ιιιιιιιιιεεε. εκσεΡτσ σε Ρειττε ΒιιιισιιΠι

ετοσιιο οτ 8:ιιιιΒετσττε. σιιι τειιιιειι ιιι ιιιτε σσιιτεεει

ιιιστιιιιτ ιιτ ειιΡτει ιε8ιτιιτ σιισιισειιιι ιιισισ:ιτιιιιι τιιιεεε.

τιιιιιι·ε ιΡεσε σσιισοιιιΡιισιιτεε ιιτ ειιΡι·σ σοστειιετιιιιτ

ιιιιισσιιτοε ιιτ ειιιε σοιιττεισισισιιο ιΡεοτιιιιι οιιιιιιιιιιισιιο

Ρετεοιιτιτιιιιι Ρετ οσε. ιιιε σιιιτιο σΧ σο σσιιιΡετειιε.

σιιτιει σειιισεΡε ιιιιιιο:ιτ παμε Ρσεεισεειτ. ειστιιιιι σΡιισ

εειιιστιιιιι τσιιιιιιιιιιι ιιισι.ιιιιι. ιιισισισιιο . . . . ιιιειιεο σο

σοτιιιιτιε. τεετεε ΡτοΡσειτιιε ετιιιστι ιειιιτειισιι ειιιεειιιιιιε

Βσιιιιιισιιιε σειιισιιισι ΡιιιιιΡιιειιιιιιιιοι·τι. ειιιεοιιιιιιε Ροσιει.

Ρεττιιε σε Ρισειιει. ι·ιι)·ιιειισιιε Βιισσειιιιτει ετ ειιιι (Ρωσι

Ριιιτεε ειιιεσοτιι ισσι.

Βιιτισιιε ιιισοιτ τσεστιιε εισιεστἰΡει.

ύ

( σεΧι.ιν )

δεξιωτιτία σιιτίασ εαπσ22 ΒοπιιιΖΣ , σιτε ερατίιωι ἰΖΖιιιΖ

8εττ·ασ ἰπτει· .4ίττπιεσαπαπι βιινέωπ στ .εατιστί Βοπιιώἰ

Ζοσιιπι σ.τίετοπε ἐατιαετι.9ἰ ατσΪιἰερἰεσσρσ ασἰιαἰἰσα2ατ.

Ε'

ΤΙΜ, ιιιοιιεε σεσειιιιιτι

Ε.: :ιρσαταριιο .τίπστοπσ Βεσίι Ταιιτιπσπεί.τ Μσιι!ατιέ. θεά. Α.[οι. Ιθ1.υ.

( Π. Π. )

Βιιιιι :ιΡιισ ειιιιστιιτιι τσιιιιιιιιιιι ιιι σιιτιτι σειιισιιισο

οσο ιειιιιιοιιειε ειτσιιιοΡιεσσΡιιε σιιιιι εστι σιιτισ τεει

σοτετ. ειιιειιισιιε ειιιτιο σιιοττιιε σειιισειιιιτιιιε ιιισισοε Ρτσ

σιιτισ σσιιετιτιιτι. ιιιιισειιοτιιιιτ σιιστιιιιιε σπιτια σεισ

σεΡε ιιιιτιοστ ετ ΡτσΡι·ιεττιτισ ιισιιτιιιιο σώστε Ρσεεισοτιτ

τστειιιι τεττειιιι εΙιισιιι ιιοτιιιτιεε σε ιιιιιιιιιει τοιιετιτ τι

ά σιιιιιιιιε :ιτιιιεσσιιι ιιετιιιο τισ ετιιιστιιιιι τοτιιιιιιιιιι ειιιε

σσιιτττισιτισιιο σιιιιιιιιιιι ιισιιιιιιιιιιι σε Βιιιιιιιτι στιιιιιιιιιι

σιιε Ρετεοιιτιτιιτιι Ρετ οσε. Με ιιιιτειιι ισεο τεσοτιιιιτ

ςΙιιισ σιιιιι σιιι·ιτι ιιΡιισ ειιιιστιιιιι τοιιιιιιιιιιι σεεόοτετ Ριο

σιστσε ιισιιιιτιοε σε ιιιιτειιιιι ιιι ιιιε ιισσειιιιτ. τΙιιοτιιιιι

ι;Ιιιισειιιι ιιοτιιτο σσιιτειιιΡεοτιιιιτ. σιιισιιιιι ιιιιτοπι σιιιιι

εισ σιιτιειιιι εε τοΡτεεοιιτιιεεσιιτ. ττιιισοιιι ειιιτειιι ειιιετΙιιε

ιισοιισισ τι σειιιεει τεσεεεετιιιιτ. τιιιισ οτερ ι:Ισισειιιι αισι

σιιιιιιι τειιοιιοε ετ σσιιτιιιιισ.σοε οιιτιτοτειιιτ. ειιιι εΡσιιτε

σειιιεειιιι σεεοτειιτεε Πτι στιτοτιιιιισισεεο ιιισειισιιτιιτ. τιιιιι

εσιιιιιι σπιτι τοετιιιιιι ιιεεεττισιιο σσέτισιιετιιιιτ ισ ιΡειιπι

Ρετ σιιτιειιιι σιισιισειιιι ετσι ιιιιιιιοιιειε ιιτσιιιοΡιεοσΡι Ρτο

ιειιισστυ.ιιι ιιιιεεε. ισσιτσσ ειιΡτεισιστσε σσιισειιιΡιιιιιιτοε

ιιτ ειιΡτσ σεστοιιετιιιιτ. ειστιιιιτι ιιΡιισ ειιιιστιιιιι τσιιιιιιιιιιι

ιιι Ριειτοσ σειιισιιισο ιιιιιιεε_ιιιισ σειιτοειιιιο εεκιισεειιιισ "τι
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ιππιοιοιιο .

εοποτι !οπι·οιιοιι. οποο!ιππε ιιοπιτοοιπε οιιιεποπι οοο!οειο

οοποπιοι. Ρ!ιι!ιρπο !οιιι!ιοι·τι. οποο!ιππο ποοιο; ίι.ι!οο

ιοτιοοππο οτ οπιτιππε ιι·ειτοι· οιπο. Βοτιππ!!πο ετοοιι.' πω·

!ιοοπε ποιοίιπο. οι: ει!ιι (ΙππιπΡ!πτοε ι!›ιποπι ι·οοιποπτοο.

οιιι·ιοπε ιπποιι ι·οξιοτπε εοι·ιρει.

ςΩ0Χτν·ι

δοποιε.Ζοε πυιαοποοο οτ Βαππιτπάαε ΒοποπέΡαπίπο ΡΜ

νἱποπιο ο·οπιοε πιατα:: @οποτε Ζητω· εε άουίποίαπωτ·.

"!!θο , πιοποο οοτο!ιι·ι

πω. Α. β!. 85). ν. θα!. Ο. [ο!. 410.

( τ!. Π. ) ·

!π ποπιιπο ποιπιπι ποετι·ι ιοεπ οι·ιοτι. οΒο τοιιπππ

ππο Βοι·οποιοι·ιπο ποι ει·οιτιο οοπιοε Ιιτοπιποιο. τοιιο!)ο

Ρειοοιπ οιππι πομπο ιειπποποι !ιοπο !ιπο οιππι ίι·ιιππο

τοιποτει οιππι τοιπΡοι·ο. οτ ποπ ι·οοιΡιοιιι τιιε:ιποο Πιο

ιιιοι·ιπτ ιιο<6οτιοιτοι·οε οτ ποιιοι·ιπτ οπιπ πιοι·οπτιοπι!ιπε

πο! πιο πιοι·οοτιοπι!›ιιο ιπ τοτο ιποο τοπιο πο! ιπ Ροοεο

ιποο. οτ οι ο!ιοπο τοι·τπιτο οπου πποπ ο!ιοιτ. ει!ιο[πιε

πο ιποιο οποπποτιτ πο! οίιοππιτ ο!ιοΙποπι πο ποοτι·ιε.

οπο Ροοτοποιπ ιππο τποι·ο ι·οοπιειτπο. οτ πποι·ιπποπιοιπ

οοοοΡοι·ο ιιιοιειιπ ιππο τοοοι·ο ι·οιτιοποιπ εοοπιιπππι

τΙποπ ιπετιτιο πιοτοποτ·ιτ. !ιοο οπτοιπ πτ τοτπιπ οτ π

ιππιπ τοποοτπι· οπο οοιποε !”οοι ιπι~οι~ο ιπ οπιπιο :ποπ

οτ ιετι ειιπι!ιτοι·ιιιτειιιοι·πιιτ. Ροι·οο!!πε. τοιιππιιππε ποπ

πο‹1ι το τω. τπ!ο!ιο πο Ροπτοποε. Βπι!!ο!ιππε τοετΙποτ.

ποο Βει!τοι·. τοιπιππππο τιιτο!τ. Ροποιπο Β11°οι!τ. ποπ

ιι·ιππε πο τιιιιιοπιειτο. πιὅο πο ποπ. οοιπ!ιειε !οπποιε.

το)ππιιπππο πο)π·ο!τ. Ροποιπε ποποπ. !π·ιιππε πο οινο

!ειτο. ιπ ποπιιπο ποπιιπι ποετιιι ιοεπ οι·ιοτι. ποο σοπ

οπ!οο ιειτιποποοε πο οοπιππι. οπιιοπε. €πι!!ιο!πιιιο οι

οο.πο. οττο!ιοππο. επιτιοιι ποι·ιει. οτ οπιιιιε ιιοΡπ!πο ιο

πποποιε. τοιιο!)ιπιπε Ροοοπι !ιοπει τιπο οπιιιι ιι·οιππο

τοπιοτει. ι·ογιππιιπο !ιοι·οποοτιο οοιπιτι ρι·οπιποιο οπιπι

τοπιροι·ο. οτ ει ππιε πο!ποι·ιτ πι οπιοι·ι·ο πο! πιιπι

πποι·ο ιποτιτιοιε οποιο πο! πιι~οοτοε πο! οποπποτο ποπ

πει!ιιπιπε οι οΡοπι πο! οοπει!ιπιπ οοπ οποετοιιτοπιοπτπιπ

ει!ιοποπ π!!ο τοπιροι·ο. οτ οι ο!ιοπο τοι·τπιτο οειεπ οποπ

ο!ιειτ π!ιππιο πο ποετι·ιε οιιοπποι·ιτ πο! οπω1ιτ επι

πποπι πο ειιιε. ποο ΡοεττΙππιπ ιππο ιιιοι·ιπιπε ι·οτίπιειτι

οτ τ[ποτιπιοπιειπι οοοοποπιπιιιο ιιιοιοπιπο ιππο ιιιοοι·ο

πιτιοποπι εοοπππππι πποπ ιπετιτιο πιοτοιποι·ιτ. οιπιι!ιτοι·

τι-ιοιοπτ επιιεοοποπτοε οοποιι!οε τιοετ ποε. ποο οπτοπι

πτ τοτπιπ οτ !ιι·πιπιπ τοποειτπι·. ιιιτειτοι·οο οππτ οιπιοιιο

Βπι!!ο!ιππε οιοποπο. ογιποπ ποι·ιπ. οττο!1οππε οέπι!!ο!

ιππο ποπτπε. οττο πο οοπειτο. !:ιοποιοιπ. ιιποει!ππο οιοοποι.

ΐοοτει οετ !ιοο Ροκ ;ιππο επι ιποοτποτο ποιπιπο. ποιαν.

ιππιοτιοπο κι. ιπ πιοπεο οοτπ!ιτιε. ιιι οιιρο!!ο πο!οτιι

.. ιποπεο ποοοπιιιι·ιο. τοετοο ρι~οροειτπο ο ςοοοτνιι

δοπτοπιτία οοτιοαΖωπι οοιππιαπίε [Με , :μια Βστοιποαε

·υίο·οοοπιοε, θαέΖΙΖοΙπιιιο οπο» οτ διιΖΖἰΖοΖτπαο Μαι

22οοΖΖΣ ρι·οεί22ΖοτιΣο Μέ άοοΖατ·απτιπ. οοπιπποπο παπι

οπιπία ποσο επἰιἰἰοιιπτατ·.

!!θθ, ισ πο πονοιπ!ιι·ιε

πω. ιι ω”

ς π. π. )

. .3

ο !π οοο!οοιο επιιοτι !ειπτοπτιι ιπ ριι!ι!ιοο Ροτ!οπιοπτο.

·οοπεπ!οε οοπιππιε. οττο πο οπτιιι·ο. `ιππο οοπτ.οτππο.

πιοο!ο Μπι.. ε5ιπιοπ οπτιο. ο!ιοι·τπο τοοο!οοτπο.· οτ οπ

εο!ππε πο τοπο!οι·ιο !ειπποποιπιπτ πιιιποιοοι !ιοπο. το

τοι·ιοι πι πιοτιιε τπιτ πιοοοοπιοε οτ πι!!ο!πι·ι ' . ι.`
Ί θ .

ποο ποπ ιδπι!!ο!πιι ιποπτιοο!ι. οοιππιιι ιιιππο ιιιο!ιι!ιο

οτ ιπιιπο!ιι!ιο. εο οοοπο πιοποπτιο ποπ ο!ιοτο.πτο· πο

!ιιτο πο! ο!ι!ιΒοτιοπο ποοιππι πο! ποποοιοιιππι ?μπορώ

ππΡτιειο. πιιοτππι ιΡεοτιιπι. οτ τοιπ ιρεοι·πιπ οπιιιποο

ι·ππι ιιοοπιοι·ιοιπ οοπποπιπειπτοο !ειπποιιοι·ππτ πο

οοτοι·ο ΐοι·οετοτι ειπτ οτ ιπτιιιποο ποο Μοτο οιιπι ιο

πποπει!οπε οιιιι!ιπο οοοιοτπτοπι !ιο!ιοιιπτ πο! οοιπππιτο

τοπι πι Ροι·ροτπππι. πποπ ιποο ίιιοτππι οοτ ππιο'ιπι

ιποποππι οτ ποτοετο!ιι!ο Ρι·οπιτιοπιο εοο!πε το οοιετι·ο

ρο!οπι οοπιπιιεοτππτ. οιοπτ ι·ιιτππι !ιο!ιποι·ππτ ιΡοι οοπ

επ!οε. οποσ! πτιππο οειοττππι ιπειτο!ιιοπι πιιοπτ:ιετοι·τιιτι

οτ ποροτι οιπο Βπι!!ο!ιπο εοττοιοοπο που εοο!πο τι·οπι

πο:·ππτ οοπτοπιππι ιπτιοιπτοιππι το!ιοιοιιο. (μπαι το

οοετι·οιΡεο ποίΐοπποππο οτ ιπειππτοποππο οοπτι·π οιπποε

ροτεοποο πο! ίιπο!ιτιιτοπι οοπιππιο ιειππο Ρι·οοτιτοτοπτ.

Ροετ!ιο!ιιτο οποιο πιο οπο ποτπι·ο!ι ιπι·ο τοπιο πιο

τοπτ ο!ι!ιθοτι. οορτοΡτοο οπο Επι· οπιπιο πο!πτ .οποιο

ρτοπιτοι·οε οοπποπιππππτ οτ τοποετοι·ππτ. οοπιιοοοπτοε

οτ !ειπποπτοε οοπιπιιι πιιιποι·οο Μπα οπο ειοπτ οοτ επ

ροι·ιπο πιπιπιτππι. ποο πιιοι·ι!ιπο οτιπιπ ιρεοι·πιπ ιπ πο

Ροι·το Ροι·οοππππι Ρπτοιππτ. οτ Ρτο εοο!οι·ιε ιπιπ·ιοιιι

τοτο. οτ πο ιππο Ροοεοτ ιπ τιοετοι·πιπ ειι!ιοτιι·ι Ρι·πιπι

τοτιο οιιοπιο!πιπ. ιιιοι.κνι. ιππιοτιοπο Μπι οπιπτο το

οιπιο πο ποποπιιιι~ιε.

Ροδο ννι!ιο!ιππο οει!ιεο Ρει!!ιι ποτοι·ιπο Ρι·οοοπτ.ο οποιο

πιοτοι·ππι οοποιι!πιπ οποιοι.

Επο τιειδοιππο το ιιο!το οπ!ιεοι·ιΡει.

Επο ειιπιοπο Βι·ι!!πο επιιοοι·ιρει.

ς οοιπ.νιι )

!)αναπίτιο οοπιέτοε ο υοοτιοαΖώα.ε, αΙἰἰεπιιο οποτ·Επιι.ο

πππιιιποο @πως πάοΖίτατιζο εαοΜπιοιιταπι, .Μίκι Σπι

ροτ·ίί παο, οοπ.εαΙΖπιω Ιαπωοποίιιιπ ρι·πο.παιιτ.

'!!!ιθ , 2δ πονοτπ!ιτιε

πω. Α. οι. 33. πιο. ο. χω. :ο

( π. π. ;

Νοε ιπιπιππο το οοποτο ποι οιιοποιο!ιει !ιπο!ιτοτοιπ

οοπιππι ιοππο οτ οπο ο!ιοοι·ιπιιιτιοιιι εποιοοτοι·πιπ.

ττο!ιο. ιπ οιιιιτειτο οιιιο!ειτοποι.
ποο ποπ οι·ιιππε ιπ οποιο οοιιει!ιο πο! οοεοτιεπ π!!ο



221 ! Μποντ! πι!. 222

πιοπο. (Ιποπ οοπιππο !οππο ποτποτ τοι·ι·τιπι πο! !ιοπο- ο

ι·οπι οπτ οιιετι·πιπ τι!!(Ιποπ οοπιππο !επιπο !ιπ!ιοιιτ οπτ

το οοτοι·ο !ιο!ιποι·!τ. !ιπιπο (Ιποπ οοπττει οιπποε !ιο

πι!ποε !!πο!!τοι· ο.π!ππο!ι!πιπε οοπιππο !ειππο. ω! ποο

ιπτιππτοποππο. οτ (Ιπ!οτο !ιιι!ιοππο !π !οππο 00πειι!ππι

οοπιιιπ!ε (ιπ! τππο οι·ππτ. οτ ε! οοπιππο !τιππο τοοοιιτ

οετοπι πο! οιποπ!τ!οποιπ ιιπτ οοπο!οιιτοιπ !ιοετ!!οιπ ο

ιποποιο!ιο πο!οπο. οτ ποτ·τει !ιοι·τι·ιιιπ! !πτι·π οοπτοπτο.

ποε οππιοιππ! ποεεο ποετι·ο !!›!ιππε π! !πεο οκοι·ο!τπ οετο

πο! οιιπο!οτιτο. οτ ετιι!ι!ιππε οτ οποιο!ι!πιπι· πι !τιππο

οοπειι!ππι οοιιιππ!ε τππο οιιππτ ε!πο οι!!(Ιτι!!ιιιε

εο!π!ε. το! οοπιιιπο !τιππο πο!πτ= π!οτιιπ!!ο ι,ιοπτ! (Ιποπι

πποοιππε. πποε! ε! π!τιπ πποε !πεοε οετοιπ οιοι·ο!τπιπ

πο! οιποπ!τ!οποιπ τοοοτ!τ - ποε οι πο!ι!ε οοιπ!τ!!ιπε

!!ιππτ !π !πεο οιοιο!τιικοετο πο! 1οιποπ!τ!οπο·.ε!πι!!!τοι·

ε!πο εο!π!ε. οτ ιιπ εποε οιποιιεειε. οσιπποπποπι !τιπποπ

εοιπ !πι·ο!ι!ιππε. οτ Βιο!οιππε που! ει!! ππ!ποι·ε!ε ποετι·!ε

!ιοπι!π!!ιπε !ιοπο !!πο. οτ οοιιεπ!οτπιπ ε!πππ!!ε τιππ!ε

!π !ειππο οοπεπ!πιπ οοπιππ!ε !τιππο. ποο ι·οοπεο!ι!τππε

οοπεπ!ειτπιπ οοο!ποι·ο (Ιπτιππο οι! οιιιπ ο!οοτἱ !!ιοι·!ιππε.

οτ ε! (Ιπ!ε οι οοιπ!τ!!ιπε πο .!ιιποπ·!πιτπποπ. τι!ιε!τΔ (ιο

πιππο !οππο οποτιωτ ειπτ οοιιιτοπτει.· !π· !ι!ε εοι!πτ!ε

ποπ ο!οεοι·ποποτ!τ ποε οοτοι·! οοπι!τοε ο! οοπε!!!πιπ

πο! ππιπ!!ππι ποπ πιι!ι!ιππε οοπτι·π οοιπππο. (1ποπιπ!π

!ιοο _επποι·εοποι·!τ οπιοπποι·ο !π !ειππο οοπεπ!πιπ οπ

ιπππ!ε. ποπ ποτοπποπιπε ποο ποτο!ι!ιππε (ιπ!π οοιπππο

!ειππο οο!ττιπι !!ιο!οτ επποι· !!ιοιπ!π!!ιπε ποετι!ε. ε!οπτ

οιπ!ποτππι οετ. !ιππιο οι! οπιπ Βιο!οπποπι οοπε!!!πιπ οτ

οπι!!!ππι πει!ι!πιπε οοπιππ!. !ιι οτπ!πιιτ!οπο οοπειι!ππι

οοπιππ!ε !ειππο (ιπ! τππο οι·ππτ.4 οτ. !ιοπο !!πο οπιποε

!οιπποπεοε οτ πο !πεοππιπ π!ετι·!οτπ οτ ποε ο(ιι·ππι ειι!- τ·

πει!ι!πιπε . ιι!ι!οπιππποηιοτοι!ιππει· ε!πο ›Μάο; ο ετιππιε

πωπω οΒοπτοε!·ιεο!ιιο:!!!ιππε πι ›πι·οοοπτο ·ιοοπειι!πιπι . (ιο

ιιιιππ!ιι·τ !π!ιποι·=εοτι!!ττοι·πε : οτ ιιππιε!οε·τ φτωτωπτω

οο!ιιππ!ε !οπιιο·πο!!!ειο!!(Ιππππο ιπάεοιππτ (πιτ οοπεπ!οε

.π!π(ι!!τοπιππ;πο !ι!ε·ιιποοπ οοι·πιπ ο!!!τ!πω ποι:τ!ποτιπτ.

οππ!ἱ·ο›π!ποιιοῷοτ»!πτο!!!ἐιοι·ο ποπ ποτο!ι!ιππε. εοπ ε!πο

οπιιι! !!ιιππο !οιιοππ!ι·ο τοποΒ!πιπτ ·ιιτ(Ιπο οοπιπ!οτο.

πτ·οτοτοει !!ιο!οιπιιε ππ!ποι·εοε ποετι·οε !ιοι·οποε οι (πο

οτ! ειπποε :Αν ποιοποποτ!πτ πο! (Ιπ! εππτ ο!πεποιπ οτοτ!ε

πω· οπιπ!ο ε!οπτ επποτ!πε οοπτ!ποτπι· οτ οιπι·οεεππι

οετ !πι·οι·ο. ποο οπιπ!ο !πιπποι·ππτ !ιοπιι !!πο :ιττοπ

ποιο οτ οοιππ!οι·ο (τποτποπιποππιπ επποτἰπε οοπτ!ποτπι·

ε!πο οπιιι! !!·τιππο. ιποι·τἰππε. ι·πί!!ππε. οι·ππ!ππε. ποτ

τι·οπιοε. οτ ει!!ιοι·τπ.ε.ποπο!!πε οοπι!τοε πο !ειπππ!ιι. τοπ!

ππε !!!!πε (1ποπποπι οπ!2οπ!ε οοιπ!τ!ε πο !ειπππ!ει. οτ

ο!!ιοι·τπε !!!!πε τιι!ιο!π! ειι!πο ί!πο!!τειτο ποπι!π! τι·ο(!ο

ι·!ο! ι·οιπο.π! !ιπποι·οτοι·!ε. οτ πω· !ιοο ποπ τοποοπτπι·

!!ιοοι·ο 8ποι·ιπιπ _οιιο!ι!οπ!εοοπο !οπποπε! πο! !ιο!›!οπε!

οπ!εοοπο πω: ποπιπ! ιπο!οεπ!πο ιιο!ποπιπ! το ποπ!.

ιιπτ οοπο!οο!σοπ!ε. οτ πο!οιιοο!π! οτ ιππτο!ι!οπ!ε πο!!

ποτ·οποπε!ε π!ε!- ?πι ποτοπε!οπο οοπιππ!ε !τιππο τα! οτι

(ιπο !ιο!ιοτ πο! !ιο!ιο!ι!τ πο οοτοι·ο. που! εππτ !ιοο πι

ππο !π οοπ!τιι!ο. τοετοε ο!!ποι·!πε ποπ!το!π. ποιπππ!!πε

εοι·πιο. επ!!!!ο!ιππε πο!!οτει. ο!!ιοι·τπε !οι·οοι·!πε. !οποτ!ιοε

πο οππιπο. π!ι!!!ππε το !ιοιι!!!ιο!ο οτ ποεοο!!ε πο

ιπτιτ!πο οοπεπ!οε π!οο!τοι·ιιιπ. ποο ποπ πιι!ποι·ε! π!ι·!

πιπποπτοε εοποτοτ!! οι·π!πἰε. ιιιιτι.ενι. !ππ!οτ!οπο ιππι.

π!ο κι!!! ποποιπ!ιτ!ε.

Επο ππ!!!ο!ιπιιε οιι!!.πο πο!!!! πο!.οι·!ιιε τοεπτιιε εοτ!πε!.

  

( οοΧι.νιιι )

Ιαπιιοπεο.ε: οοπεπΖοε, ρπιοετ2το τι Ζαναππιο οοιπέτέ!πτε

/οτιωιπ επτ:ταπτοπτο, εατ·τοε τοοτοεπιτο ίΖΖοε εοιν(πο,

οτ α παϋπευτε οποτώιω έπιπιππω [Ματσε απο ροτ

Μαιου.

. .. Ι ..

·!!θθ , 2δ πονοιιι!ιτ!ε

οω;_ι. πι. ει.. τ. πω. ο. χω. σε. τ.
( π. ο. ι ο '

ε)|ω

ι:=·Νοε !οπποπε!ππι οοπεπ!οε πο οοιιιππ!.!πο ποπτοι·

ππε. οπεο!ππε πο `τοπο!οι·!ο. ε!πιοπ οπτ!ο. ο!ιοι·τπε το

π =οο!οπτπε οτ π!οο!ο ποιο. πιο πο!ι!ε οτ εοο!ο: ποετι·ο

οττοπο πο οποιο πεεοοπιπιππε ποε'οοιπ!τοε πο !οπο

π!ο. πιοττ!πππι. ι·πί!ππιπ. οι·ππ!ππιπ πτ(Ιπο !ιοι·τιππποπι.

ο!.!ιοττπιπ ποιιο!!ππι. τοπιι!πππι τ!!!πιπ οπ!2.οπ!ε οοπι!

το. οτ ο!!ιοι·τππι !!!!ππι οοιπἱτ!ε ιιπ!πι!π!. οτ ιι!!οε οο

πι!τοε πο !ειπειιι!ο !!!!οε ποπιιιιι οτ πποε ι·π!›π!π! οτ ί!

›!!οε ε!ιοτπ!. (1π! οοιπππ! !οππο !!πο!!τειτοπι οτ οοτοτο.

ε!οπτ επποι·!πε πι·οοοποπτ! το!!ο οοπτ!ποπτπι· !πι·οπο

ι·ππτ. ε!οπτ οτ ποε !πι·:-ιετ!ε. (ιποπ=πο οιιεττ!ε οτ ποε

εοεε!οπ!!ιπε οτ τοπ!ιποπτ!ε ποετιι!ε (Ιπο !ιοπ!ο τοποτ!ε.

οτ ιι!!οι·πιπ οοπι!τπιπ ποετ(Ιποιπ πτ π!οτππι οετ οσ

πιππ! !ιιι·οποι·ἱπτ ποπ ιιι!πποπιπε ποο οπΪοτι·! πο!

πι!πιι! !!ιο!οιππε ποε πο! οοιπππο !πππο. οι! πο!

!οοττιιπ ποπ οοποιππε ποε πο! !ιοι·οποε ποετι·οε πο

(1πο ποιππ!οειτοε οι·πποπποε πο(1πο ποπιπ!οοτοε πιο

ποπτοε ποετιιοε. πο οο εο!πιπιποπο (ιποπ τα! ποετι·οε

· ποεεοεε!οποε ποιτ!ποτ. πο οοτοι·!ε ποπ !πτο!!!π!ιππε.

οιπποε οποπεοε πποε !ιπο πε(Ιπο οι·πο οοιππιιο !ειππο

τοο!ετ!ε ιοπι!ττ!ιππε -πο!ι!ε οτ οοπποποπιπε. πποε! ε!

(Ιπ!ε ποετιππι (1ποπ ο.!ειε-!τ !π εοοι·οιποπτο πο!π!!!ε οο

Ηπιππο !ειππο οποπποτ!τ πποε! πιι!!οτοππε οπ!ποιιιπι·.

οοτοι·! πο! !!πο!!τοτοιιι ο!›εοι·ποποι·!πτ. οτ το !πεπ ο!!

τοπε!οπο !π οτπ!ποο!οπο !οπποπε!ππι οοπεπ!πιπ πο πο

πιππ! ετοτοτ!πτ. πτοπτοι·οο ππ!!ππι πιο!ππι ποτ!οπτπι·. οτ

ε!πππ!!ε τιππ!ε οοπετ!τιιοιππε οι πο!›!ε. οτ ιι!!!ε οοπι!

τ!!ιπε πο !οποπ!ο πι!! !πι·οποι·!πτ !!πο!!τειτοιπ. οτ οοτοι·ο

(πιο ποε !πιοετ!ε. πποε οοπεπ!οε !π !οποπ!ο. οπιπ ππο

!ιπε ο!!!ε πο (1π!!ιπε οοπεπ!!!›πε !ειππο π!πο!ι!τιιι·. οτ

οππι οοετο!!οπο ι·!ποι·ο!!!. οτ πποε !π ε!ποετι·ο οπιπ

πιο. ππο!ιπε το (Ιπ!!ιπε ε!ιπ!!!τοι· !οπποπε!!›πε οοπεπ

τ! !!!ιπε π!επτπ τποιι!τ. οτ οππι οοετο!!οπο πο ε!ιδοετι·ο.

ποπ !!ιο!οπιπε οο!!οοτειπι επποι· ππ!ποεεοι·οε ιιοεεο!!οε

ποετι·οε. π!ε! ε!οπτ ειιποι· ο!!οε πο!ποεεοι·οε οτ ο!!οε

!ιοιπ!ποε ο!πεποιπ τοπιο. ποε πο!ι!πιπε πο!ι!ε !π τοπ

ππιπ ποιο!οποπι (πιο ποε οοπτ!πε!τ. πιο πππιοι·ο ποτ

εοπτιι·πιπ. οι( !!!ιι·!ε (Ιπππι·πε!πτο. πποε οππποτ!ιπ !πτοι·

οπιποε οοπι!τοε !!!!οε ποποπ!. !!!!οε τπ!ιει!π!. οτ !!!!οε

π!ι·οι·π!. ποιο πιοποειιοι·οιππε οτ πο!ι!ιππε (Ιποππο οτ

!!πο!!τειτοπι οτ οοτοι·ο (Ρο ποε !ιιι·οετ!ε. οτ !πε! Μιο

ποι·!πτ. οτ ποι·τ!οιιοπι !!!ειιπ ε!πι!!!τοι· (Ιπο ποε οοπτ!π

Β!τ. πο οκτ!ιποτ!οπο ποπιπε (Ιπππι πιππο !ιο!ιοι·ο εο!ο

!ιτιτ!ε ποε οτ ει!!! οοιπ!τοε πω πππιοι·ο ποιεοπτιι·ππι.

οοππππιοι·οτ!ε ί!!!!ε ποποπ! !!!!!ε ι·ιι!ιο!π! οτ !!!!!ε π!

ιιοιπ! πο!πε πει!ι!ιππε !π τοπππιπ το οιποπππιπ πο!πε

!ιιππο ποπιππι (πιο πι·ο‹·!οποι·!τ!ε. οτ !ιο!ιοπππιπ π!
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ροτροτιππιτπιπ. οτ ι·ο!ἱπι‹ιπιοιιιπιο Ρον εοι·πρτιπτιι εοτιπιοπιτπ- τι εισαι άοοοεττο ἰΡεο άοίοιπάοιιάοπ οτ ιοωπιπτοπποιπάο πιο

τιπιε Ροετ οοο οοιπειιΒΒιιε. οτ οοεπιιιτ οιιιοιιττο.τοτοε τιπο

πιτπιπι ο·αιοτπόοτο ἱππ Ιιι·οπιπ οοιιιΡο.Βοο φωτ τΙπιιοπιιιιοπιο

:κι οοπεππΙοτιιπιι Ροτπιοοοι·ιοτ Ρι·οτιιοτιιιιι τοπιάπιπι ιο

πιπιοτΙπιοτιπιο οοιιο ιιοΙιἱε εοΙπιοι·ο τοποοιιτιιτ· οεπιιοτο Βετο

ρο5οο. Ποπ τιπιτπιιτιιοι ι·οπιιιιιπεοτ·ἱτ Ιποοιπτιπι οιιπιιοφιοπιο

μπω οπο. οτ ιιιιοτι ποπιιποοεπε Ροριιτιιε οοοιιοιιτἰοιιοιιι

τοποσ οτιοοι·ιιοτο τοπιοοτπιπ·. εὶτιιὶΗ ιιιοτιο ὶιι τπ·οπιπ οσοι

Ροδτιο Ϊοοἰοιιτ οπιοτπάειι·ο. το:: οτιιιιιτι οτιεοτιιοτιὶιιιπιε

οτιεοπ·πιοιιτΠιιιε ιποΙιὶε ρτοτιιἱεεο. πιἰεὶ εποπιτ ιρεοι·πιιιι

Ιποοιιτπο π·οπιιοπιεοι·πτ. ὶιπτοιιοτπιιιτ οοιιεπιτοε τι 5ἱτΙ10τι.

οτιεοΙάπιε τιο τοπιοΙοι·ιο. οτιοι·τπιε π·οοοΙοοτπιο. ιιὶοοΙο τοτε.

οτ πετο οοιιτοτάιιε οποιοι· οιιιιιιοπι οποιο. οτ οττοοἰε τιο

«Μοτο. οτ οοοεΠιοτοι·πιπι ἰιιτι·ππεοι·ἰΡτοι·πιιιι Ρτοεοιιτἱπιιπι

οτ ὶιιτιοιιτἱιιιι1. ιιοπιιιιιο ποτο οοτιεὶΙὶοτοτιιπι επιιιτ τω.

Β·οοοοτιο περιιτοτάιιε. Βιιιάοτπιε τιο ηιει·οοο. εὶεπιιιιιιἀιιε &

ιιιπιοοιιτο. ιιὶοοΙτι ττο ι·οοπιιτο. οτιιιοπιε ττποΙοοοΠιιο. τιποτ

Ηοτι:τιπιο οιιιιἱο. τιπιΠοτοτιιε. πὅιιὶΠἱοΪιιιιιε εειτοοιιο. τοΒοοιιε.

οι1εοΙάιιε οοτιο. 8πιπΙΙποΙππιιιε ποτο. ΒοοιιοπιοοεοΙΙιιε τιο

πιοττοτιοο. οι·άπιποιιο. ι·πιτιοΙάπιε πιιοΠοοιιο. ΒπιἰΠὶοΙΙιιιιο

ιιιιδοτ. ιοπιπιοιιιιε Βοιπιοττιιε. οττο ετοττοτο. ιιΒοΗτιπιε πιο!

Ιοιιπιο. ΒπιὶΠἱοΙπιιπιε ΒειΠοτο. οΠιοττιιε Ιοι·οοι·ππιε. ιοτιοττιτιο

άπο οο.ιιιρο. ΡτιιΒΡιπε τιο τιοιιἰτοτἱο οτ ΡοεοοΙιε τιο πιο

ι·ιιιο ςΙπιἰτιτιιιο οοιιοιιτοε ΡΙοοἰτοτπιιιι. οοο που οτιπιοι·πιιο

πποπιἰτοΙΙο. οποτε ειιιιτ οοο ἰεπιιιιο ιπι οτιρπτπιτο. τοετοε

οΠιιοι·ιιιε ιιοιιἱτοΠο. 8οιιτιπιτίιιε εοτιτιο. οτ Ρι·οοοι·ιΡτι

οοιιεὶΙἰοτοτοε οιιιιιοε. ιιοι.κνι. ὶπιἀἱοτἱοιιο Μπι. ιιὶοοοἰιιιο

τοτοἱο άπο τποιιοτιιὶιτἰε.

ΕΒο ννπΙΙποΙπιπιιο οο!ποο ΡοΙΙἱι πιοτοι·ιπιε π·οΒοτπιε οοι·ιρει.

( οοΧι.πΧ )

Ποστ·οτιτπι £απαοπωίαπι εοτπω, οπο, οὁ μιτπι2απι

τι (;αί!!ίο!πιο (ΜΜΜ ιἰο δατ·υταιι'ίτιο , Βοτοτ·ίσο Φίσε

οοπιίτο, οτ διιέΖΙΖοϋπο Μοτιτ2οοΙΖο ρΡοιἰἰ£ἱοποπι, εοτπω

“Με οτ αποϋΖαο ίπ ΜιοΜατοιπ ·ι›οοαπτιω·.

Πθθ, ιι!τιπιπο :Πο οονοιιπτιτἰε

(Μ. Α. [Μ. (Η.

( Π. Β. )

Ιπι οοοΙοεπει οοιιοτὶ Ιοιπι·οππτιπ ὶτι Ριιτιτποο Ροττοποιοτιτο.

οοιιοιιιοε οοπιπιιιιε. οιιετπωπιε τοιιοτοτπο. πετο 8οτιτοτττιπε. ά

ε)ιπιοιπ τοπιο. οΒοττιπε ι·οοο!οοτιιο. οττο τιο αιτών. οτ

ιιιοοΙο ποιο τοπιάουοτπιιιτ φωτ] ιιιπὶπιοτεἱ εοι·πιπ οτ οτι

οἰΠο €πιπΠιοτιιιι τιππιτιπ τιο οππιιοἀἰιιο τιοτοτἱοι ιιἱοοοο

ιιιιτπε οτ ΒιιἰΠἱοΙπΙιἱ ιιιοιιτὶοοΠἰ οιιιιιοοιιιικιπιο οοιιπιε πιο!

οτοτἱε. επιιτ ΙΠιοι·ι οτ οτι αυτή εοτιπὶτπιτὶε πιἱιιοπιΙο :Φετο

Ιπιτἰ. :ιο τΙοοοτοτο τποτιοι·ο οοποοτΙο οτ Βοιιὶίιοὶο Ποι·ιοτο

οἱπιἰτοτὶο ι·οιιιοιιο οιιιιιἰτοτἱειιιι Ροτττπιειοτιιι·. εἱοο οοιι

τι·οοποτιοτιο οοιιιπιοιε ἱοιιιιο. οτ Ρι·οἀὶοτοτπιιιι τιιιοπιάειιτο

ᾶοπιιἰιιοτιιπι επιοι·ιιιιι οτ ιιιτοι·ιιπι οοπ·πιπι. οτ οπιοιιιιιι

Ροτεοπεπτπιτο Ροι· οοο. τιιιοά πάοο τοοτιιιιι οετ. τΙπιοιπποπιι

απο ιπιπιοπιειπο οτ ι:τοτοετοτιιτο Ρτοάπτιοοπε εοοτιιε

Ρεπττοεοοιιτ τιο οοετι·ο Ροτοττι τιπιοτι τοοτοτπἰοτιπ πιιοππτὶε

τοτπ·επτπ οτ ιιοροτι οπιιε επιΠΠοΙιτιο εοι·ι·οοοπιο Ρτοἀἰοἰο

ίὶὸοΙἰτιιτοιιι οοπικοττωοτ οτι Μο .τοποιοιιο ηπιοτι οοιιι

ιιιἰεοπ·ιιιιτ. εὶοπιτ οοιιεπιλοο π·οτπιιιι τιοΒιιοπ·ιιο τ. 'Μπιτ οποιο

ΡιιΒΙἰοοεεοιιτ. οτ ροτοοιιοε οοι·πιπο οκιιΙοε οτ ιοτοπποε

ποοτικοοτο ΡιιΜἰοο εοιιτοτιτπο τοάιτπιτπεεοοτ. |ιιιιιιοπιιτοτπ8

ππιτιιιτπι οτ Ιιτιοι·τιιτιο Γιππιοτο. οοο πιο». οάπο πΡεοτπιπι

οοοΙοι·οτοι·πιπι. πιιιιιιοτ·οοωοοτπικο εοτπω οποιο Ιποτιοι·ο

ιιιοὶ τιιοτοτιτ ιο ΡπιΒἱὶοο·«οοπιοἰοτπο ΗΒοττ.οτο άοτιπιι·πιπιτ.

οοο οτποιο ππιιοι·Πιιιε ω Με: οπο: Ρειτοοιιόπιπιι μια»

ι·πιιιτ απο Ρτοπἰιιιιιιιπιιἰτοτο εοοτοι·ιε. που οιιὶπι τιπιΠπιπι

πιπάο Ροεεοτ ιπι Ροετοι·πιπι επιτιοι·ιιή ΡποιιἱτπιτΞε οιοπιιρΙπιππ.

Μοωινι. ιιιάιοτποιιο κιιιι.».ιιΙτιιιιο άιο1ιοτιοιιπτιι·πε.

Εφ ννἰΠἰοΙπιιιιε ω1ιθε Ρωιο ιιοτοι·ἰπιε οι·οοοιιτο τοπια»

άιοτοτπιπι οοιιιιιιτιιπιι εοτἱΡεἰ.

Εεο ροεοιππιο τΙο πιάτο ειιΒοοτπΡει.

ΕΒο οιιιὶοιιο· τιιιιΠπιο επιτιεοπ·ἰροι. · - π . ·

ζ Ο()Ε ) .

- . 4.0 τ

διπιποπιιε νι, ΝαυαΡπιο τα», Ιαπωοσωίπιπ [τίοιπ σουτ

πιοπείαπε, πιατα:: σπιτι ἑρεἱιτατπὶοἰτἰα ίιτπιέ>·2, .ετ υοτἰπτ,

ραι·αταπι .το φοιτ.

Πω ·' ι ·-·=

-..,- | ··, .Η

@κτ Α. [Μ. 9θό. ν. - .

(ιι.ιπ.) · 'το ·

Μι;

δοιιοἱιιε όοι Βτοτὶο. ιιοπιοττοτπιιο ποιο ιιοιιοι·οτιιτπτιπιο.

Βοπιιιο οοτιεπιτπΒπιο. οοτοι·ιεςπιο οππιεάοπι τω οὶπιἰτιπιε οι

Ιοοτπε επιε. οιιΙπιτοιιι οτ άΠοοτιοπιοπι. ιιιιοπιππιπιι πιτ πιιπι!το

τοπιο τοΙειοιοπιο ὸὶἀἱοὶιιιιιε. οιιιἰοἱε πιοετι·πο Βιιοιιι οτ :ιππι

οἱοἱοπιι ίιτιοἰτοτ οοιιιΡοι· εοι·πιτπτο οοιιειιοπιἰετἱε. οοιιτιοπι

οιιιὶοὶοἱοιιι πιοετι·οπο Ροτἱπιιιιε. οτ οι ιιοΒιο μποτ τιο

Βοιιο οπιΡὶιιιπιε οοο οἱιιιἱἱὶτοι· ίιτι1ιοιιο οτ ιιιιιιοτο.τιιτοιο

πιιιιιοιοποπιι. πιοΒιε οτ πιοεττἰε εοτπιοτο οιιρὶοτιτοε. επιτιτοτί

οτιοιιι οοπιάιτιοτιο πιτ τιειτ πιοτπιιιιιιο. φοιτ επ τοι·το πιοετιι

τιοοιἱιιοε πιω· τοπ·ι·πιππ πωπω:: τπ·οοεττιιπιπ ἴοοοτἱιιτ. πιο!

ΠΠ οΙὶΊπιοπιτιι!πιιιι πιοτοι·π πιοτπιοι·ιτπτ. οτι οιιιιιι Μπρο

τιππιοιιτο. άιιπιι πιο τπιοι·ποτ ιποτιιιτιο· τι·οιιεὶοπ·ἱιιτ εἱιτπτ

εοοιιι·ι. επ εππιτοπιι ιπι τοπιο ιιοδιο Α.:(π) ιιοΡοτπε πποετπι

πιοΙ ιπι τοπ·το τοΒἱε ίοι·οοππιττι (τι) εοτοι·ιι τιοετι·ι. πιὶἰτιπιοττ

τοπ·τοοειε ιπιπΡοτΠπιποιιτπιπι τιπιτιπιοι·ιπιτ. ΙἱΒοιπτἰτοὶπιο ρτο

οιε ιιτὶ Ρι·ο ιιοεττιε Ρι·οΙιτιπε τιοπιιιπιιτιπιο. οοο ιιιτι·ο

πιἱττοτοπιιιε. πιτ οτι οο εοΙιιιιοτιιι· οτ οκροάποοτιιτ οτ

πιτ ιιοεττι εππιιπΠτοι· τιοιιιιιποε. απο Ρον πιω. ιιοι ρω·

τοττειιτι πιοετιιοπιπ εὶπιο Ροτ κοπο τι·οοοπτπιιιι τοοοιιιιτ.

ιιοΙ οτποιιοπιι πω πιοι·οπιι τοοοι·πιπτ ιπι οιιιιτιο οτ τοπι

οοιιτιάο. :πιο οιιιπππὶ ἱιιιΡοἀἱπιοππτο το” εοοπιπ·ἰ. οτ ιΙπιοπιπο.ιιι

πιοε ΡΙπιτἰιιιπιτιι ἀἰΙἰ8ὶπιιπιε οτ πιοεττοπι οπιιοποποπι ομο

πππιε Βἱοτἰοεὶεεἰτιιο. ΒπιὶΠἰοΙπιιο. ι·οοιειοι|ιο τιοπιοτιεεππιο

ιιοΡοτἰ ιιοετι·ο Ρι·ο πιοτιἰο πιπιιιτιοε ιιοετι·οε ποιο ιιιἰεἱιιιπιο

ι·οΒοοτοε οπιπι πιτ οοο οὶιιοοι·ο άΗιδοτ. οτ τιι~πιιοπιι πιο

Βἰοοπιπι ετοπτιι!ποτ οπιπποιοιειτο. οτ εοτπω οτποο οπο πιοτιἰε

οτι οιιιιόοιο. Ροεττιιιοιιι ειιΡοι· Με πιοεττοε τιοτιπιοτιπιιιιε

Πττοτπιε ι·οπιιττοπιιιιε τιπιιιτιοε. τΙπιππΡι·ορτοπ· πιπιἱπιοτ5ὶτο

τοπι πιοεττοπι ι·οδοι:οπιε τιπιοτοοιιε οἱ πιοτιὶε πετο @εποικο

(Ι) Α"οιιειιε Π! (ζοετἱ¦!ἰοο τοκ.

ιιοτιτοπ· τιοτιπάοττιιιτ. οοιπτοπιιτει ἱπιττπιιποοτι τοτπδιοιιο. (θ) Ροπ·οοιποοε Η Ιιοεἰοιιοιιεἱε κα.
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ο

τ!πτ. !!ττοτ·τε πο8τι·ἰε ποετι·ο ε!τπ!!ο πιππ!τ!ε προι·τ!ε τι ποπππ! τἰιπροτοτοι·ἰο Ϊτοποι·!οἰ πΡΡο!!ππἰ €π!!!!ο!ιππιπ

τοιποπ. σπα! !ετο τπἰ!ἱτο ποεττο Βοι·πειτπο πο οπο πο!πε

ο!επτποπτο ποπ πἰἱΐοιπτἱε. πο!οτο.

( οοτι )

ΒΑποοοπυε ττα·υ·τταπισ πιάο.·ι· Ιατιωοποπιπι οροπι οοπ

£πι Μαιο: οιιαοτοπο, πα!οπι πατυπρωτα ύοπεοΐοτα πι

Ντέπυ .πιο #·ιιοπέα ροΖΖΣοοται·.

το

πω. Α. πι. πι. πω. ο. πι. ιοο. τ.

(π. π.)

!π ποτπὶπο ποπιἰπἰ ποεττ! ἱοεπ ο!ιπ!ετἰ πτποπ. πππο ύ

πο ἱποοτποτὶοπο ποπππ! πιἱ!!οεἱτπο οοπτοεππο ποπο

Βοεππο εοκτο. οπο Β:π·πεοπ τππτὶτοππε ἱπποκ ἱπι·ο επ

επποτο οποποο!!π πο!. Ηπα! εἰ Ρἰεππ! τπἱο!π πο! τποίε

!ιοτοπἰ!›πε οποτυπιπ τοοοι·ἰιιτ. οτ ἰτιπποπεοε οοπεπ!οε

οοπιππ!ε οτ οοιπππο πιππο ποο ἰππο ππἱπποτ!πτ. οπο

πο! πιο! !ιοι·οποε πιο οππιππ πππιπ ροετοππιπ οποιοι

!ποοπτει τ-ποτἰτ. ππτπ·πιπ τπ!!!πιπ !!βτπι·πιπ ππ!οπε ὶπ

ιποτο!!απε ο!ε ττποτπιπ το Μοτο π!π πο!ποτἰπτ !πττο

ὶππἱοπτπτπ τπττ!τοππιπ Ροι·οο!πτιτπ πο! Ροι·εο!ποι·ο τπο!ιππ

οοπ1ππὶ ἰπππο ππτ οπο οοι·το πππτἰο. πὶεὶ Ρτο οὶε το

ιποπεοτἰτ. οτ πο!ππο ποπ Ροι·τπ!ττοτπ τι!!οποπ1 Ρ!επποι·πιπ

ποΒοτἱπτἰ ἱπ ἰππὶοπτπ τπι·τ!τοιιο. πὶε! !ὶοοπτἱπ οοπεπ!ὶε

οοιπππἰε ὶοππο πο! οοπεπ!πιπ ἱπππο. πιπποποοε ποιο οτ

πποεοπ1:ποπο ὶρο! πο!ποι·ἱπτ επ!ποε π! κοπο οτ Ροτεοπὶε

ποΒοτἱπτὶ Ροτππ!ττοτπ ὶπ τοτο πιπ!οπτπ τπττ!ττιπο εἰπο ο

π!!ο πτἱοτο. οτ ε! ποπ οσε !π!!·ει πιπ!οπτπτπ τπι·ι·ὶτοππιπ

οποπποι·ο τοτπΡτοποτἱτ ππὶππο!›ο οσε !›οππ τ!πο. ποο

οποτπιποπτππι !.πιπππι τοπο!›ο πππο !!πο οἱπο ττοππο

ππ π1οπιπ Ροοεο. πο:: ὶτἱποπι οποιοπιοπτπω πππε τποπο

ππ!·ι·οδππιπ τοποτπτ Βιο!οτ. οτ τοο!εππ ἰπιπιο οοπτπιπ

!ιοππποε !εποοο τπιτἰτοπἰ !ππ!οπτπε. πποε οοποπ! οο

πιππἱε ἰοππο πο! ο!πε οοττπο πππτἱπε ποπππτιτππ οπο

ε!οτ!τ. πποπ πππο Ρι·οπὶοτοτπ οοπποπτὶοποτπ ἰπτοτ· πιο

ιποοοππο !ιοι·οποε οτ ἰππποπεοε τ!ι·πιππι Ρτο οττοπο τποο

τοτο τοιπροτο τοποβππτ οτ τοποτο οοποβππτπι·. οτ ποπ

οπο π! οοπε!!!ο πο! τποτο οπτ πεεοπεπ. @ποπ Ρτοπο

π1!πο.το οοπποπτἱο τιιπιπτιτπι·.

Ετ οΒο ι·ο!ποι·τπε οου!υτοτ ποπιἱπ! ιποὶ ἰππὶοὶε ποποο

Με 8οιπρε! οτ οοπιρ!οπὶ.

( παπι )

ΜαΡοπίοττοε πο δικά, ΡιιΖοα!ί οττοπο ροκ· απο» σοσια

ρατο, ΖΖΖιαἰ Ιαπιιοπ.9Επιτε τ·οστίτιιοπο τ·οπιιοπιτο.9, παεί

οοι·ιιπιφιο πατα/τω πι παππιτυπ έπτροπίέ ίτιοέτίί.πο το

οΙαπιπτατ·.

!!θ'7, 'Μ' το!π·ππο!!

,

Ε.: απτυοταβιο Ποπίτ Ταιυ·ίποπ.τί.ε πωπω. πω. Α. #1!. ΠΚ!. π.

ς π. π.)

Εφ ι·ο.!πο!ππε πο! ει·πτἱπ οο!οπ!οπε!ε πι·ο!ιὶοΡ!εοορπε

οτ τοτ!πο γτο!!ο οι·ο!ιἰοπποο.!!πι·ἰιιο. οροο!ει!! ππιπποτο

  

επττοοοπππι ιππτο!ποποιπ οτ ππτι·οτπ ο!πε. οτ πιππο!ι!ο

ποο το ἔσω!. πρππ π1οτ!ποπιπ πτ το οττοπο Ρο!οπ!

π·ποπ ὶπὶπτἰοεο οτ πίο!οπτοι· οοοπρεποιππτ τπτὶοποτπ

τποοι·οπτ ἰοπποπε!!›πε. τμ! !!!ππ Ροι·ποτπ!ππιπ πππο

ιπτοι·οιπ ἰπ τοπππιπ τοποποπτ. οτ ιππ!τιι ρι·οοπιπ Μοτοπ

τἱτι ο!ε το1·πι!ππιπ Ρτοπππἰ. πεππο ππτπ πΡππ οππ!ιπ.

ἰππο 8ππτπ !ιπ!τοτοπτ οοπε!!!ππ1. !τοι·πιπ πππε! πωπω

οσο επΡοι· οοποτπ ποττοττο ππ!εοπτου οοπποπἱπιπο. οτ

Ρι·οτπἰεοι·ππτ ἱππο πο!ππτοτ! ποεττο οπτὶοτποοτο οτ οποσ)

ἱπτοι° ὶοπποπεοε οτ ὶρεοε ππὶπποποι·πιππε οοιπΡ!οιο

τοπποπι ἰοπππτπ Ρτοτοοτἱ επιππε. οτ !ππο οοε πΡΡο!!ο

ππππε πω· πποεοε οτ ποεεει!!οε οοι·πτπ. τοπἱεὶπιπ π!

πο!!οοτ πο Ροπτοοοτοπο. π!!›οι·τπιπ πο ετ·οπποπτι οτ

ι·πτ!ὶππτπ πο ππ!οπτὶπ. πτ !τιπποπι ποπὶι·οπτ Ρτο οοιπ

Ρ!οππο Ρτοπιἱεεὶοπο πποτπ τοοοι·οπτ το οττοπο ρο!οπὶ.

οπιπτΙπο Ρτο απο ἱοπππι:π εοοπτ·ττοι· οππποοππἰε. εὶοπτ

Ροετπ!πποι·ιιπτ ιπὶεἰοεοτππο οοτοπιπ πιπποπεοιπ οοπεπ!οιπ

πττΙπο δι·πππ!ππτπ. πο!πτ Ρτοτπὶεοτππτ. ποππ·ο οοπτοπι

Ρεοτππτ οτππ!πο. οτ (μπι οσε !οθἰτἱπιο πποΒπε οπἰοτὶε

οτ Ροεττποππιπ Ροι·οπ1Ρτοπο οπἱοτο πΡΡο!!ππἱπ1πε. οτ

επ! Ρτοεοπτἱοιπ που οοπτπτπποἱπιπ τοοοι·ο ι·οοπεοτππτ.

ἱποο ἰπ !πιπππιπ ΡπΒ!!οπιπ οκ πππο ποιπἰπἰ !τπΡοι·π

τοι·ἰε π·οποιπο! πππε ιπὶττπππε οτ ποο οοι·πιπ πι1!ποι·ετιε.

οτ πτ ποιπο οἱε οοπτι·π ἰτιπποποοε πο Ρει!οπο οοπε!!ὶπτπ

πο! οπιπ!!ππι ποιο Ρτοεππ1οπτ. επ!) Ροπο πππο πο!οπ

τοτ!ε ποτπἱπ! ἰτπΡοιπτοιπε ἱπτοιπὶοὶτππε. οτ τοτπ !ρεοε

ππιτο!ι!οποε οιπποε τΙππιπ οοι·ππι οοοπἱπτοι·οο το Ρο!οπο

οοπτι·π !τιπποποοε !πππ!οοε ποπππὶ !ιπΡοτοτοτ!ε ποπο

πο! ἱππὶοππιπε. οι! ποο τποτἰε οποπΒο!ἰἱε οοιπππππι

οπροο!!ππππι !πτ·πι·ο τοο!πιπο. τΙποπ ποτπἱππο ὶτπΡοτπ

τοι· Β·οποι·ἱοπε !πιπππτπ ποο πι οπτὶτι ι›π!›!ἱοο οοπτ!ι·

ιππ!πτ. ποο το !›πππο ρι·οπὶοτοο τππι·ο!ιἰοποε οκττπ!ιοτ

ε!πο !ἰοοπτἱπ οπιπἰπιπ πο! π1πἰοι·ὶε Ροττὶο ἰππποποἱπππ

οοποπ!ππι πο οοπιππ!. Ρι·οτοι·οπ ρτοτπ!ττὶπιπε πο!πε οοπ

επ!ἰ!›πε οιππο πποπ ποιπ!πιιε !π1ΡοτπτοΓ. πω· 5ο πο!

!!ττοτειε πω; πππτὶπιπ εππππ ρι·οοὶρὶοτ οοπιιππ οτ Ρο

Ρπ!ο Ρειρἱο οτ ιππι·ο!ιἰοπἱ!απε πο Βποετ!ε οτ το Ροπποπο

οτ !οοεοο οτ τποι·ο!ιὶοπἱ π1ο!περ!πο οτ οοιπ!τ!ε Βοποπτπο.

πτ Βοπτι !!πο ε!πο !:τ·πππο οοπε!!!πιπ οτ ππκ!!!ππο Ρι·οετοπτ

πιπποπε!!»πε. οοπτι·τι ρι·οπἰοτοε τποτοπἰοποε οτ οοτ·πιπ

ππ!πτοι·οε. οτ οσο !πι!σοτιπτ πιππ!οοε ἰιπποτἰἱ. οτ ἰτπ

ποποο πιπποπεοε οποττππ1 ρο!οπἱ τοοπροτπιιοτἱπτ. ππτ

Ρι·οποτοτ! ιπειτο!ι!οποε ὶππο οοποοι.·ποποτ!πτ. οπιπ οτππ!

!›πο πο! τπειἰοιπ πππο ὶπιιποπε!ππι οοπεπ!πτπ το οο

· πιππἰ. οτ τπο!οιππο τΙποπ ποτπἰππε !π1Ροι·τιτοι· Ρι·οοἱΡἰοτ

€π!!!!ο!ιπο τππτοπἱοι1ὶ ιποπτ!ετοι·τοτ! πω: πο!πτο !ἱπο!ἰ

τοτὶε. πτ Ρτοπὶοτἰε τππι·ο!ιἰοπὶ!›πε πο! ππὶπτοι·ἱ!›πε οοτπιπ.

ποο !Ρεο ποο επ! !ιοππποε. οοιιττο πιπποπεοε πο! οπω

τοτοε οοι·ππι οοπεἱ!ἱππ1 πο! ππιπ!!πιπ Ρι··οετοτ. πποπιπ!π

ὶΡεἱ πιοι·ο!ιὶοποε οποτιπιπ Ρπ!οπ! πιπποπε!πιπ οοπεπ!ἱ

οπο οιππ!!υπε πο οοπιππἰ. πο! πωπω! μια! τοπποπο

πο! !ππο οπτπ οἰε επΡοι·οοποτ·ἰπτ οοποοτπτιι·ο. ποο τππ‹Ι

ποιπ!ππε ἰπιΡοι·πτοι· π!ἱ‹Ιππτοππε τοποοο!πτ. πω. !ι·τττπιπ

τπο!οτ. εἱπο !ὶοοπτὶπ οιππἰπτπ πο! ππιὶοιπε ποι·τἱο πι

πποπεππιπ οοπεπ!ππι πο οοτπππἰ. πο! πἱε! ππιτο!ι!οπο5

!ρο!. οπιπ πιπποπε!πιπ οοπ8π!!!›πε πο οοπιππ!. οιππ!

Βπε πο! ιππἱοι·! πππο 5ο πο πο!οπο οοποοι·ποποιήπτ.

πτ ειπτοιπ !ιπἱπε τοστ! ποι·ὶτπε ὶπ ροετοτππι ο!ποοεοπτ.

ποο ροεεἰτ !ππο ο!πτιπιππο πιι!›ἰοτειε οπιοι·ποι·ο. οτ που

θ!!
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Ριττ1ττοετι11 Ροι·οοπτοπι τοο τοοτιπιπο τπτ τοττΙιττε ι·οτττιεπτ α τπτ τοπιο οτ τιι ιπιειι·τ ω; εοττττ 8ι;τπιτ πο. οτ Ρπ·οπιιττττπιιιε

οτ ιιιιοτοπ·ττοττε πιοετπο ετοτττο οοπποτιοποπτ. τιοτπιππι τειιιιιο

τη Ριιττιττοει οοπιοτοπιο. τοετοο ιιιιιπ·οτιτο ορτιο ιπειτοεπιτπιιι.

οιιτιο τιοοοοτοτττε. τεοπιτιοπιττ1.8 ΡειΡτοπετε. Βιιττττοτππιιιε

ττο ιιοττιπο. Ρτιτττττιιε ττο Μοτο. τπιδο τοππιοττιιο. επιπ

ιτιττττιο τπιοοπιιιτε οτ Ρτυποε ειτττ. Μοι.ιινιπ. τπιτττοττοπο ιππιι.

τοποτο ιτοοτππο ιττο τοτιπ·ιτοπ·ττ.

@το νντττοτπιιιο οτιττ.5ο Ροττττ τιστοπτιιο. Ρι·οοοπιτο ιτοπιιτπιτ

πιιτιιτιττττ οοτοιιτοπιετε οποτιτοπιτεοορτ. οτ τοττιιε διτοττο

οποτιτοοπιοοττοπττ εοι·τΡετ.

ς οοι.ιιι")

τι.ΒΕΕ0Ν808 .4ι·α8οτιαο ποστ Ρι·ουίποταοςιτο άουτ, μισο

αυτι Ιαπωοιιεί&ιω ἰτιἰτα , :πωπω οιιπι ίρείε ειπιτοίτία

τιιιι€ίται·.

“ττθ'7, ιιοιιτε πιιιτ

ω. Α. ω. το. στα. ο. [ω. τω.

( πι. π. ι

Ιπι ιιοπιτιιο ιτοπιτιιτ. τιοο ειιιιτ οοπιιτοιιττοιιοε οπο

τιειτ311ττ ττόοτοπειιε ποτε ειιτιοοπιοπιετο οοππιοεοτιοποτιτπιο

πιοπετε ττιιιι Ρπουιττιοτο οιιιτι ποττοειπιο οοπιειιτο τοπιιοπεο

οτ εοοττε ειπε. τοτοπιττιιπι οοτ οππιπιττιιιε ιιιιοιτ οΒο τιπο

εοι·τιιτιιε τοκ τοιιιιοιιοττιιιε οπιτιττιιιε ρπ·οπιιτττο οτ οπιιιιτ

τιιιε ειιτ εττετι·τοτιιε πιο οιιοτοτττπο οτ ειιτιιοπο Ροποοπο5

οτ ποε οοι·ιιιτι τη οπιπτ τοπιο απατη τιειτιοο ιιοτ (τοπι

οοΡε τιοτΙιττετοι·ο οτ τιι επιτοοιιπιπιιο τοοο Ροτιιοπο. επιτ

τιιιε ιτοπιο οτ οοποοιτο ιιτ τιι ιιτττ1ιιτι Ροπτο πιοο τοπιο.

:τοπικ ροετοττοιιπι πιοι1ιιο τοτττοπι ιιοτιιιο πττιτιττοιιπι

πιοττπο τιτττιιιοιτ ιιετιττοιιπιι ιτοπιοπτ. Ρποππιτττο οτε οττοιιι

πιο ποπ ποοοΡτιιπιιτπι Ρτεπιπιοο τπι τοπτοετιι. ποτιπο ο τοι·

τοετο πωπω τπτ πιτεοτοπι. πιοο Ρτεειιιτ τι πιο ποτ ο πιοτε

τιοπιτπιττιιιε ειτττΙιιο τη τοσο ειιτιοτοπιτιιτιιιπτιιπ·. τπτ τοι·

οτιτποτιτο ποτο ποοτΡτοιπι Ρτεπιποι·ιιπι ιιιιιιοε ποπ οιιιιι

τ1τττΙιποι ποποττειττοιιο εο‹τ τπτ Ροπτιιππτοε ροποεπτποε.

τιοο ποτο ποσό πιοιιο Ριιτοπ οτε άοτιοτιοτ οτ οπο ιτοτιοο.

φοτο Ροπ·οοτιπιπι τοι·πιτπιο τΙιιοπι οιιπιι οτε οοιιετττιιοτπ.

οτ οτε ττιιιτειπι οτ τοτοπι Βιοτιιτπ οοοιιι·τττιτοπι (πιο οτε

ρ0τ3τττττ Ρτοιοοπο. ετπιττττοι· οτε Ρπ·οιπιτττο φωτ ετ πιοτ

τιοππιτποε. ουτε ειτττΙιιτττ τιτιετιιτοπτπιτ. ιιοτ οτε ποττττοπ·ο

ττιοτο.ιιι ιιοτ οτε Ρτοποπτιιππι τοοτειπι τιιετττττιιπι. ετ το τω::

ιιι·οτττοτει οοπιιιοιιττοπιο ππιτοτιτ οτ τοπιιιοπιεττιιιο Ιιτειοιιοπ·ττ

ὁ

οποοοοπο ιιοτ ππιτπιιιοπο ιιτττπιιτά ετπιττττοπ· οτιεοπιιειτσο. οτ .

ετ οοοτιτοι·ττ φοιτ οτιετπιιππι ττο τιττιειπ·οπιο οτι τω: ιττο

τη τιπιτοει ποιτττιιτιιι· πιτοτιτ ιιοτ τροτε οοτ οτττΙιιο ιποιτο

τιτιτσιιοπο Ρι·οπττοτο τοποτιοπ· οοπιιοπιττοιιτο. τιιιιιο οστι

ιιοπιττοπιοιιι Ρπ·οοοι·τΡτοππι ρπ·ο οππιιιτ Ροεεο πιοο οπο οτ

ιιιοτ ειιοοοεεοι·οε τοποτιτπιιτε. ποε οοιιεπτοε τοπιιιοπεοε

Ρι·οιττοτο πετ ειι·τιεοιιοπετ οτ ουτε ειιοοοεεοπττ:ιιιο τιπο

πιττττιπιιε αυτ τιοο Ιιτιοτιιιιι ποτιτε εοπ·ιιοιιοπτπιτ εποε

τιοιιο ττττο οιιπι ποε οιιοτττοτιιποο τπτ οορτοπιτιιιπι ιιττιτι

π·οπιιιππ. ετ ποετι·τ τιοιπιτπιοο τιτττΙιττττ ττττ πιοτ ουτε ιιτιετιι

τοπτπτ. ττιοτοπιπε οτε ποττττοπο. ιιοτ Ρτοπιειιτιιππ οτε Βιοτο

πιιιε τιιοτττττιπι. ετ οττπιιοττ τοι·τοττιοτιιιπ ἀοτπιοοΡε ποετπ·τ

τιοπιιτπιοε ουτε τοοοπτπιτ ττιοτο οοιιφιοεττοπο οοιιοιιτττιιιε

τοπιιιοπεττιιιε τπιττ·τι πιιοάποιττπτο άτοει οτο ποττόοπτ ιιοτ φοιτ

τιιεττττιι ροετιιτειιιοπττ ττοτ. οτ ο€ο ποτε αποΒοπιοπιοτε οοιτοιππ

πιτιοτο Ρτσ πιο οτ Ρπο ιπιοτο τοιιοτιοπ·. τιποτε οοτ τιοο

οοιιιιοπιττο οιιπιο ττοπιτπιτ πιτττοετππιο οοπτοετπιο οοιιοΒο

ετπιο. ντι πιοπιτε πιοττ τοπιο ττοοτππιιι. οτ εοπιτροι· τιοο

οοπιιιοπιττο ττι·πιιο πιτιιιοειτ.

ς οσων ) -

Δι.ιειτ.τιτπιιιιι ραρα Π! .4ιιιιιιιι·ιτιιι ττιοι·ο.το!έπιέωιιιιω

τ·οέτοιπ, τα ἰτιεοι·ιΡ£ἰοιιοπι πιιιι·οίε Ζέττοι·2.ε ίπ.τοατιταιιι,

ίπ Μωρά) ρωΣ2αιπ, οτ πώ πιο) οωίτοπιαιιπ ι·ο.πέτιτατ,

Ιαπαοποοεπιτο ιωτύω.τ· οτ οοιι.ειιοωάτπώαε ίπ αι άεσοι·έρτΞε

ιιτί ή·ιιέςιιο ρατία2ισ·, τιοι·ταιιιι· οτ Ρομπ

ττττ'7, ιν τόπο οοτοτιι·το

στι. Α. οι. οι.

( τι. τι. )

Ατοιιοιιττοπ οΡτεοοριιε εοπ·ιιιιο τοπιιοι·ιτιπ ιτοτ ταιι·τε

ετπιο τη οι·τοτο ττττο. οιπιτιιιι·τ τττιιοτπ·τ ττιοτ·οοοττιπιοπ·ιιπι

ποτο οτιτιιτοπι οτ οτιοετοττοοππι τιοιιοτττοττοιιοππι. ττττοοττ

τττττ πιοετπ·τ τοιιιιοπιεοε οτιιοε τπτιπιεπιιτοοιι πιοτιτο οτειιτττ

οτιττοιιο τπιοπιετποπιιπιτ. τΙ1ι0ττ οιιπι πιο οτ οοπετιοτιπττπιοε

πο” τιι πο5πιο τιιο τιτιτιοπο άοτιοτι:ιπιτ τπτ ροι·ροτιιοτπ

πιοπιοπ·τοιπι ττττιιπ·οπ·τιπι τη τοπιΡτο ττττοπτε ιιιιπ·οτε τοπ·τΡτο

ττιτοεοπτ τιι οοτ τπιιτο ιτοτοι·τ τοοτεττ. ττττ ποτο ττπποπτοε

ετοιιτ Ροτοπιπιτ πτο τυπο τττπιοπ·ο πιο οτι ττοετπ·ιτοττοπιο

ττττοι·ειπιιππι τττιιι·ιιιπι πιο ειιτιπι οτ οοπιειιοττιότιιοε ττοΡο

ι·τποπιτ τι πιοτιτε οιππ τπετειιιττοι Ροοτιιτιιι·ιιπιτ ιιτ ειιΡοπ

τω:: ι·οξ,πτο 0οτ8ττ11τττΙ1τ εοι·ττιοπ·οπιιιε. ποε τιιιτοπι οοπιιππ

άοπι οτιιτιιπι τπιεττιιιττ Ροετιιτοττοπο ττοιιτοττ οτ οοπιετττο

π·ειττοιιο επ·τιττοετππο στοιιοττοπιτε οτ ππιιιτττΡττοτε οτιεοτ1τιττ

ι1ιιοιτ πιοτιτε τιι ιιπεοπττε πιοοοοοεττιιττο τιι·ττοιιτο οροπ·τιιιιο

εειττο οτ ττττοτττοπ τπιΡοιιπτοπιιπιτ ιιτοτιττοτπιτπιπο τιιοττπιοττ

ιιοτοιιτοο τιοιιοι·τ οτ οιιιιττπιττοπιτ τιιο οτ ποιοτιιτ τπτ οοππ

πιιοτττο ετιιτττο τοττιιε ιιττοιιττοπιτο τπιτοπιστοπο. οτ τποποιπιοιιτο

(πιο οτιτοπι κοπο τσιπ οτι οοι·τιπι τιιτιοι·ο οτ τπιιτιιετττει

Ρι·οιιοπιοπιιπτ οτ Ροττοετπιιιπι τιπποετο ρποποπιτπο Ροτοι·ιπιτ

τιττοπιττοιιτοο οποοττοπιττοπι τιιιιππι Ροπ τιΡοετοττοει πιοιιο

ππιπε οι·τοπιιιι· οττΙιιο οοπιειιττιπιιτε τΙπειτοπιιιε π1οιπιοι·ειτοε

ττττοι·ειε ειιιποπε ρπιιιτοπιττιι τοετο άτεοποττοπιτε ι·οτ”οι~ππιιιι·τ

ττιοτιιτ οτ τυπο οτ οοπιειιοτιιτττποο πο” Ρι·οτττοττ οτιιοε

τπι ι·οΒιιο τιιο τιιιτιιιτεεο ιιοεοιιπιτιιπ. τπιτο8π·οε οτε οτ τττο

τοο οοπιεοι·ιιοτ :τοο οοοιιετοιιο τετο τιιτοι· το οτ πιεσε
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:ιοο 230εΑτ:τ:ντι ΧΠ.

το οοτπιο σ!ιοοοο,ιοπι «οτ τ!οποτισποιιι οιιιιττοε. οπστι

τι!ιι οτ _τοοιισ τοσ ίσιο οτοτ!ιιππε πο!τιο τιοιιποοοιο.

τω” Ιιοιιοποπο πιο πιο 00το!ιτιο.

π· ° “τι .ι

ς οσον )

ΠοΙο2ο το: ιέΜΙΠ'0 ϋιοτσοοΖἰιοἰωιιο τομ· ιποοτέρτιοπο

Ζέττοι·ιο ποιοι: ιποοιιοιτα οι 2η τοπιρΖο ροοίτο, ια οτι

τοο2ιτιοιτατ, οτ το πιάιιΖιτΖε οι οαιἰοπι τἰοιοι·οιτἰο ία

τιιτοποοε “τι ῇ·ιτἰοαο ρο.ιείπιτ, έίο.:τατιτΙοι· Ραμ: ΙΙΙ,

οιισά ἰπτοτοοοοοτοε αατοοεο ·υοΙίιιτ αρκά οποιο ι·οδοπι,

ΜΜΜ Μοτο.

τω? , οι ιτιοε οοτστιι·ιο

στο. τι. [στ. οι

τ π. π. ι

Α!οιιοιιτ!οτ οΡιοοοΡπο οοτοπο οοτοστπιπ τ!οι. οοτιο

το.!ιι!ιτιοε ιι·οττι!ιπο οιιιοοι·σ ι!ιοτοοσ!ιιοιτοιιτι Ροττιοτο!ιο

οτο!ιιοΡιοοοΡιε οΡιεοοΡιε οτ τιι!οστιε ίι!ιιο ο!ι!ιοτι!ιοε ιο

τοοιισ ι!ιοτσοσ!ιιιιιτοιισ οσποτιτοτιο. ιποοιοττο οοσοπο

ιιιι!ιτιο τοπιΡ!ι οο!πτοπι οτ οΡοοτο!ιοοιιι !ιοποτιιοτιοποιο.

τ!ι!οοτι τι!ιι ιισοττι ιοποοιιοοο οιοοε ττοιιοιιιιεοο ιισ!ιιε

ιιιοιιιποτιοιιο ιοσπεττοτιιπτ. οποσ σπιτι ιοο οτ οσποοο

τιιτιιποο οοτιο ιιι τοΒοσ ι!ιοτοεο!ιιιιστοιιι !ιο!ιοτο τ!ο!ιο

ιιοπτ οτ! ΡοτΡοτποιο τοοιοοτιοιιι ιιιτοτστοπι ιο τοιοΡ!σ

!ιττοτιο οπτοιε εοτιΡτο ιιιιεεοπτ. !ιοτιοειιοοε ιο οτιοτο

τι!ιπο πσοτοτ. οιιιοπιπε τοκ οοοτοτ ποιο τοοιτ οοο τ!ο!οτι.

τ!οιιι οπτοιπ το τιιιιοτοπτ. πο οιτ τιοετι·οοτιοπο !ιττοτο

τοιο ι!!οτοιιι ιοο οποιο οτ οσιιοποτπτιιιιοε τ!οΡοτιτοοτ

ο οοτιο οποι ιπετοπτιο Ρσοτο!οτοιιτ οτ οοΡοτ !ισο τοΒιο

οο!ειτοτ!ιοι οοτιιιοτοιιιοο. ποε οοτο οστοιοτιοιιι οιοιοιιι

ιπετοοτι Ρσοτο!οτιοπο τιοοιοτι οτ οοιιειτιοτοτιοπο Βτοτιε

οιιιιο τ!οιιστισπιο οτ ιοο!τιΡ!ιοιο ο!ιοοοοιι οποσ! πο!ιιε

οι οιοιιιιιιο ιιοοοοεειτοτιε οττιοο!ο σΡσττοιιο οοτιο οτ

ιιτιο!ιτοτ ιιοΡοπτιοτοπτ. πιο!ιι!σιοιιιπο ιιιο!ιιιοτι πσ!οιιτοε

!ιοπστι οτ οιιο!τοτιοοι ιΡοιοο τοοιε οτ τοοιιι οοι οσοι

ιιιστιιε οτοτιιο τστιιιο οττοπτισιιιε ιιιτοπτιοτο. ιιιοτοιοοιιτο

·οοσοπο οπο Ρτοτ!ιοτο τοιοπο ιοιιι οι οστοιιι !ο!ιστο οτ

ιοτιποττιο Ρτοοοιιοτοπτ οτ Ρστιοοιοιοιπ οπιστιο Ρτοπο

ιιιτο Ρστοι·οπτ οττοιιτιοπτοε. ιποιοστοτσ τοοι εσ!ιοιτο

εοτιΡειιποε οτ οτ !ιττοτοο ι!!οε οοι·οοε τοτστοιοτι τοοιοτ

οτ ιοο οτ οσοεοοτοτιιποο οοτιο Ρτοιοοτι οιοοε ιο εοσ

τοοιισ !ιο!ιοτο τ!ο!ιοπτ οοε ιοτοετοο οτ ι!!οοοο οσποοτ

οοτ. οοιο ι.8ιτοτ τιο Ρτοτιοιιτιο οοεττο τ!ιοοτοτισιιιο Ρ!οπο

οοιιτιτιιιοπο οοΡοι° !ισο οπτοιιι οοεττο οσ!ιοιτοτ!ιπιε τιο

ιιιιοπο οσιποιοιιοοπτιοοι Ροτ οΡσετσ!ιοο οοτιΡτο ιιιοπ

τιοιιτοε οποτοιιπε οοΡοτ Ρτοτ!ιοτιο !ιττοτιο οπτοιο τοι-στ

ιοοπτ!ιο. οτ οστοιιι ιοτο οτ οοποποτοτιιιιι!ιπο οσιιοοι·οοιι

τ!ιε ιΡοιο ιιιτοετο οΡπτι οοΡο τ!ιοτοιιι τοοοιο οτοτιιοιιι

οοτιο οτ σΡοτοιο οτιιοοοοιιι. ιτο οπστι οτ οσε οιιιιιτιο

ο τιιοοτοτισιιι οοεττο ο!ιοι·τιιιιοο τ!ο!ιοο.οιοε οτοτιοτπιο

οοτισποε οιιοο!οοτο οτ οο!ιοιτοτισ οτ ιπτιοετι·ιο ποετι·ο

οι !ισο Ρσεειτ οσιοιιιοπτιο!ιι!ιε ττΡΡοτοτο. οοτπιο τοπο

ποπτι πι. ποιο στ:το!ιτιε.

ί!

ο

ο

τί

. ς οοι.νι ι .

Ποσ Επιοι·Σαοιτο (Η!ιοΙΖοτι ιίουιιιιιιο, Ιαπαοποοι το οτ

νέτατο διόοΖΙοϋ πιοτοοε ἰιιτἰιτοοιιτοε τι οιτιοαουέτ Φωτοα

ΙΖίιιτο ἰπιπιιιιιοο άοο!ατοτ. °'

!!θ8, ιιιοποο ιιιοττισ _ · , ι·

ωτ.ι.ρι.··π. ·· Ϊ(πο.)

!π ιιοιοιπο Ροττιο οτ τι!ιι οτ εΡιτιτπε εοποτι οποιο.

οστοιιι οιτ σιοιιι!ιοε !ιοιιιιιιι!ιπε τοιιι ττιιτοτιο οποιο

Ρτοοοπτιιιπε οοστι οοσ οποσ οιιι!:ιι·ιοοοο τ!οι ετοτιο

ει!ιο!!οτι τισιοιποο οσιιει!ιο ιοοστοιιι !ισιιιιποιο οοπτισπο

σιοποιο τιτιοτοτοπι ιο οιπιτοτο οι!ιο!!οτι σιιιοι!ιπο !ιο

ιιιιιιι!ιοε ιοιιπο οοι εππτ ιιιοποιιτοο ιο οιοιτοτο ιοιιπο

οτ ιο τοτσ οτο!ιιοΡιεοσΡοτπ ιΡειοε οτ τιοιποοΡε οοοπτο

οτ οιιοοπο οιιιπι τιι·ιοτπτο οοπιοπτ ιο οιπιτοτο οι!ιο!!οτι.

οοιο ποοπο ο ιοο οοοπο ο ιποιο !ιοτοτιι!ιπε ο!ι ιοτσ

τ!ιο ιπ οπτοο οτι ο!ιοοσ ιοποοπει ιο οιπιτοτο ιοιιοο

πο! οτοιιιοΡιεοσΡοτο ιΡοιπε ιιιοιιοιιτο τιο εο ιιοοοο τιο

επιο τοιιπε ο!ιοπο τιτιοτπτο ιο οιοιτοτο οι!ιο!!οτι τοοπι

τοτπτ. οτ !ιοο οοπτιοιιοτιο τοπιο οιτ ιιιιΡτοοεισιιο ιιιοι

οιοι!!ι οοιο οσπ!ιτιιιο. οτ οσπίιτιοο ι!!οιιι οστοιιιτοετι!ιπε οπστπιιι ιιοοιιιιο εππτ !ιοο. !οιιτι·οοοπο ο!!ιο

τιοοε !οδοτοε ιοποο. ιιιοτο!ιισ οιιτιοπο Βοοτοιπε. ιοοο

!ιπο οοτιιιοοτιο. ιοτ:ο!ιπο τιο οο!οιποιιτιτοιιο. ο!ιοττπο τιο

οιι·οοο!. ιδοι!!ιο!ιοοο !οο. πιοο!ο οοι!!ιο!ιιιπο ετ:τι!ιο.

οτ οδο το!ιο!τιπο οοοοο!!οτιοε Ρτοτ!ιοτι τ!οιιιιιιι !ιοεσπιο

ιιιτοττιιι οτ ΡτοοοΡτσ ιΡειπο !ισο οτ:τι!ιοτο τοτ:ι. οοτπιο

οοτ !ισο ιποποο οιοτοιι ιπ οιοιτοτο οι!ιο!!οτι. οοτιο ο!ι

ιοοοτποτισιιο τισιιιιιιι ποεττι ιοοο οτιετι ιοι!!τοιιιιο τιοο

τοειιιισ οοιιοοοειιιισ οοτοπο.

( οοιινιι )

δαοποποοο αιιτιοαοπι οιιιπι Ιαπιιοτιοιύιω

οοτιο:: οσπνοπτιστιοαπ πουέτοτ .ιαοταπιοπτο /ίινιιοπε.

'!!θ8 , ιποτιισ ιιιοποιο οποπετι

στο. Α. πι. 83.

το. π.)

!π οσιιεο!οτο ιτισπιο οσοτοττιι ιιοπο!σιιι τ!ο ο!!ιοτιοιο.

πιοο!ο τισ τστ!π!τσ. !οιιι!ιοι·τι ιδτι!!ι. οτοπο !ιο!!οιιιοτι.

ιοο εοιτοοοοιιιισ σοτοοσ ιπτιιοτιοπο οοιοτοτιοοιιιιο ιοοτιιο

ιοοιιοιε οποπετι. οΡοτι οοσποιιι ιο οοο!οοιο εοποτι Ροττι.

Ρτοεοπτο πποο!οπο τ:σποο!ο οτ ο!ιοττσ τ!ο πιοτο ο!ο

πιδοτο ιοτοτοπτ ιπΕτοεοτιΡτι οοσιιοπεοε οσιιοοπτιοποιο

οιιτιοποιο (ι).

(τ) Ωσιινοιιτισιιοιιι οοιιιιιο οποιοι οποσ 1158, οποιο ποο Ν.° τ:ι.ιιιιιιι.
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το”
232οπωττΑιτ

()σπει!!οε !›σππε !σ!ιοπποε οι·οεεπε.

0!:οττπε οο!οπτπε.

Αππττοε!πε.

Ο!ποτ!ιο πο οποπο.

Οποιο οτ το!πιπππ!'ιε πο οοτ!οπο.

Οστο!!·οππε ο!οτ!οπε.

Οοπτοππε οπτ!οπιπ!ο.

Ατπο!ππε !οπτο!!πε.

Βτπτ!το!!πε.

ν!π!οππε ο!οτ!πε.

Οοπππ!!!!ε πο τπετ!οσ.

Βτι!ππε το !πιο!πο.

Μ!ο!ιοο! πο ιποπτο.

Οιπ!!!!ο!τππε πο Μοτο.

Βιιετ!οπε οο!πιππε.

οπο ππτ!οπστ.

()!ποττπε ετοτοποτ!οο.

Οπ!!!!ο!ιππε ιποεοοππε.

8ττοιπ!τπε.

Απεο!ππε πο ποτο;

Οποττπε !!!!πτοτπε.

δοο.!ο ππτοπππε.

Ρο)ιτο ιποεοσππε.

(.!ιπ!!!!ο!πιπε εοπποεττοτ.

εοπτοππε πο!τιτπ!πσ.

Ποτ!ποππε πιοεοσππε.

Α!!›οττπε τοτ!ππε.

Βο!ππε Ρτοποεπε.

!σ!ιοπποε Ποτ!.

Βοπ!οππε π!!!οππε.

!)τ!ιοποπο.

Οπ!!!!ο!ιππε οπτσιππε.

Αιπ!οπε ιππεοοππε.

. Θπ!!!!ο!ιππε ποπτοτππι.

Οοπππ!ΐπε πο οποπο οποτο!ο.

!ο!ιοπποε πο οοππ.

Ροτι·πε το !ο!ιοπ!το.

(!ιπ!!!!ο!ιππε ποππε.

Βο!ιπππππε πο!σππε.

!!”οττοο!πε.

Αππτοοε Ροτοπ!ο.

θοπππ!τπε πο ΙΙ1τ180π!π.

Ροτ!·πε εοπεπε.

Οτι!!οτ!πε.

!)σιπ!π!οπε ετσττσ.

Βοττ!ιο!στπε πο !ο!ιοππο ιπο8!ετι·ο.

Απεο!ιππε το τοτ!·οοοπο.

Βοπιιε !ο!ιοπποε το!πτοτπε.

!σ!ιοπποε το Ι1!0!ο.

(!ιπ!!!!ο!πιπε οοτο!ι1πε.

Ο!επ!τ!1ε.

Αιποποπε το ι:πσπτο.

Ο!επ!!!ιε ρο!!ιοτ.

!ο!ιοπποε Ρο!!2.οι·.

Βοπππε οποπο.

!ο!ιοππο !1ο!ο!ο.

Βσποπ!ο Ρπ.τι)ππε.

Βιοπππ!!!!ε τοτιπ!Βο.

( οο1.ν111 ) !

οοπο οτ ΜατιτοΙΙιτε πται·ο·τιτοπο.τ Ματαερτιταο, ραοττε

τπίττε, ·υατεαττί (τρωω ατο?ιτερτεοορατιτε οτ σατι

ιπιτπτε ίτυιαοπετ.τ.

!!θ8 , Μοτοπτ!ε

στο. τι. τω. οι. τ. ω!. ο. [τι. οι. τ.

( π. π.)

Βέτο οοπο τπο!οερ!πο ιππτο!!!ο !πτο τ!πο!!τοτοιπ τω

πι!πσ ποσπ! πο! έτοτ!ο !τιπποπε! οτο!ι!ορ!εοορσ. πἰπο

!!οοτ @ποπ πο!ποοΡε οτο πο! ποτο ί!πο!!ε Ροτ στππἰει

τοιππποιπ Βοππε ποεεο!!πε ποιπ!πο επο. εο!π!ε τοιποπ

οπτοτ!στ!!›πε !!πο!!τοτ!Βπε οτ ποιπ!π!ε οποτε οιπτοπ το

σοτοιπ πο! _ττπ!!σπε οτοτπ πο!πτπε τοππ! Βοπο!!τ!ο φοιτ!

Ρτ!ιπσ !πτο.τοιπ !!πο!!τοτοιπ ο!!οπ! !οιπποπε! ορ!εοσΡο

πο! οτο!!!οσ!εοσΡο. οτ ποοοποπτο οσ τΙποπ ο!)!ισιπ!ποπιπτ.

εποοοεεστ!Βπε ο!πε οτιτ!ισ!!ο!ε ε!ιπ!!!τοτ !πτο!:σ !!πο!!

τοτοιπ ε! Ροοτ!σ τοππ! ιπ!ο!ι! ο οσπεπ!!!›πε οοιπππ!ε

!οππο οοιπρτσιπ!εε! οοιπΡ!ο!›!τπι·. οοπποπὶο πποππο οτ

Ρτσιπ!ττο πσ!πε οοπεπ!ὶ!›πε οσιπππ!ε !οππο. πππο!!οπο.

!πσ εοπτοτπο. !οιπ!ιοττο ετ!!!ο οτ οστΡστο!!τοτ το.οτ!ε

οποποο!!!ε !πτο εο!ποτο οτ οπετοπ!το !π τοτε! τοι·το οτ

π!εττ!οτπ ιποο. οτ π!ποπιποπο Ροεεο !ιο!:›ο!›σ. ππ!ποτεοε

ο!ποε !τιπποπεοε. οτ σιπποε το π!εττ!στπ οστιππ !πτο!

τοπτοε ο τσ!)στοτο πει:Ιπο Βοετοπι οτ τι !πΒο πειτπο Μοτο.

οτ π!ττοι !Ρεο οοπτ!π!π !ιο!ο!τοπτοε !π οοεττ!ε οτ τοττ!ε

οοτιππ. οτ πο!οπιπππο οοπεπ!οτππι !1ο!;τοπτ πο! οοιπ

Ροπππιπ. οτ τοε οτ Ροεεοεε!οποε οστπιπ οοπο τ!πο. ε!

ο!!τιπ!ε !οπποπε!ε πο! πο π!εττ!οτπ οτ !οο!ε !οπποπ

ε!πιπ επΡτο π!ίΐιπ!τ!ε οπποτεπε τΙποιποπιπππο !ιοιπ!ποιπ

ιποπιπ οπτ !πτ!π!στ!σπ!ε τποο !οιιποπτοτ!οποπι τοοοιι!τ

!πττο π!Β!πτ! οοπτ!πποε π!οε ο τοοτο τοο!οτποτὶοπο !›οπο

τ!πο !πετὶτ!οπι ο! οσιπΡ!οτο τοποπστ πεοιπο !π οπΡ!το!ο

επροτ Ροοππ!οτ!!ε οοπε!ε. το !ιοιπ!ο!π!!ε ποτο οιισορτο

Ροπτι εοποτπ!π!ε !›σπο τ!πο ε!ιπ!!!τοτ τοο!οπι τοτ!οποιπ.

π!ε! ιτποπτπιπ !πετσ το !ιπΡοπ!ιποπτσ :τπτ !!οοπτ!π οοπ

τΙποτοπτ!ε τοιποπεοτ!τ. οτ ε! !πετπιπ τω! !ιπΡοπ!ιποπτπιπ

οιποτεοτ!τ οσ ττοπεοστο Ροι·!τοτ τοποΒοτ. οτ οι! Ρτο

πποτππι πο! Ρτοπποτσε τοτιπ!πσε ε!ιπ!!!τοτ ε! !!σοπτ!οιπ

ππο!!! !ππο οσποοεεοτ!τ !επποπτειτστ. εττειτοε σιπποε οπο

εππτ οπτ τποτἰπτ !π τοττο. οτ Ρσεεο πιοο ππ!!απε !τπτ

!ο.τιπο.ιπ πο! τοπ!τπτ οπτ !!›!τπτ τοπ!!›!τπτπο οτ Ροτ

!Ρεοε !τοτ οεοπτοε οπετοπ!οπι οτ τποππτοποΒο. οοι1ττο

σιπποε Ροτεσποε οοπο !!πο. ποο οειε π!ετπτ!›π!›ο οιπτ

!ιπΡοπ!οιπ ποο π!ετπτ!›οτο :τπτ !π!Ροπ!το ροτιπ!ττοιπ.

οο τοιιποπ οικοορτσ τΙποπ ε! ειιοττο πο! π!εοστπ!ο οτο

ποι·!τ !πτοτ πιο οτ !ιοιπ!ποε !!!οε το ο!π!τοτ!!›πε !σιπ

!πιτπ!ο οπτ οι!!!ε ο:ιτττιπο!ε !οο!ε.- ΡσεττΙππιπ ο!ε τι·ππ

ε!τιππ !πτοτπ!!ιοι·ο. οτ Ρο!οπτσοτ ιποπεοιπ οπτοο οσε

επο π!!!!ποπτ!ο Ροεποτο. πο!ποοΙιε οσε· ροετοο. ροεε!ιπ

οποπποτο. ε! ποπ! !πτο !ποΒοσ π!!σ ιποπο !π Ροπ!ο

οοεττ! οτ τοττ!τοτ!σ ιποπτ!ε !οσπ!ε ε!ο ποτοτπ!!ποτο π!

πο!!οοτ Ροτ τοπτπιπ τοττο !π ο!τοπ!τπ ι1ποπτπιπ ποο

οοεεπτ!ο !!ιοτ!τ οπ !!πτεπιπ ε!πο οπτεοε τ”σεετιτπιπ ε!πο

τσεεπτο τοο!οππο οπτ επ οπ!ἱ!ο!ιππ ο!!ιΙπσπ οσπεττποπ

πιππ οτ! οοεττ! πο! οπο! οσιποπιππ !!!ππ οοιπππ! !ειππο

πσπο οκ τποτει !!!ιοι·ο!!τοτο οτ οοποοπο το ΡτσΡι·!ιιπ!.

οτ !πειιΡοτ !π !πιιπο ιιοεττ! εοΡ!οπτ!ε. ιιο!ο!ε πιο οο
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ττιετιι εεττετιι Βετἰ Ϊεοἰετιι εε Ρεττε ε!ε εεεττι ει εο α ετ εσειΡΙετε τειιετιστ. Ρτετετεε ιιοε τιιετετιιο σΡιτο

ΙιεΙιετ εἰΒὶΙἰε ετσι· ειιτὶοἱ. εξ,ιο ετο εστιτετιτεε ετ τΙεὶετεε

ετ Ιιοιιιἰιιεε ετ εεεεεΠοε πιεσε εοιιτειιτοε ετ τΙεὶετοε

ετετε ΐεεἰετιι ει ειιτιστιιο ἱετε ετἱτιιειιὶετειιι ετ εσει

ττιεεεετἰοτιιιιτι εε ΡΙεΒεὶσ ΡΙεεεειε. ειοετ ιΠιιε εσὶἰτἱ

ετεπιεε τιετιετε εεε εε! ΠΠ τιοειὶτιεε ετ εεεεεΠι πιει

ε Ρτοιεττιἰε τι·ὶἔὶτιτε εετιὶε ττετιεεετἰε τεττο. ετ τισε

εεεεεΠσε ετ τιοττιιτιεε πιεσε ττεοε Ρετὶετἰτἱε ἰετετε τε

εὶεπι ὶτι οτεὶιιετὶστιε εεεττε. εκοεΡτἰε εστιιειιεἰε ἰΠἰε

ετ ετὶτιιετιιιἱε ειισε εΡεεἱεΙἰ Ρεετο ετ 8τετεὶτε εοιετι

τετε εε ειιετιὶ τιιει·ετιιοιιι εετ εεεεεΠὶε τιιεἰε εε ετι

ττειε εεεεο εε! ίεοἰετιεο οτειεεεεε εσιιετὶτετὶτ. ἱτι Με

ττἰΒὶιιτε Ρτοκἱιιιἱε ττεεεεετὶε ετιτιἰε. εε εεεεεε εἰεετ

οοιιεετιετε1ιτ Ιιετιεεει εΒο ιιεΙ τιοειἰιιεε πιει. ἰτε τε

ττιειι εεε εἰετε εειιτ ι1εσε ἱεε ετἰιτιειιτιὶετεει εεΙ εσει

τεεεεετισεει:ε ιτι ετιε τειιτεκτι εειεεεεε εοτεεε Ρετ

εσεε εοτιεἰετετ. εεε οεεεεἰοεε ΡΙετἱειιι ΗΠοτιιει εε

ΡΙει·εε Ρετεοεεε εκτετιεετετ. εἰε τΙεοε εΠο εισεο ιιιεἱοτ

εετεπιε εε! τΙεειιτὶτεε εετιεετετ. ἱιι εσττιιιἰεετἰε εετο

ειετιειιτἱΒεε εστι ΙιεΒὶτειιτἱΒεε εεΡετ τεττεει ιτιεειιι

εετ εεεεεΠοτειιι ι1ιεστεει εἱεε εεε!εεἱετειτι ΙιεΒεβο

εξιο ετ ὶΡεἱ εὶεετ εοΙἰτὶ εεειεε ΙιεΒετε εεειτιεἰε τετ

τεττι Ρτο εεε τιστεε εετεἰεετ τεεεετίτιτ. (τει τετεειι

τεττετιι ιΡεεπι Ιἰβετε εὶειὶττετε Ροεεὶτιτ. εεε εἱττιἰεεε

ιιεΠετε εἰε Ροετεε ὶτι Ρετεοεἱε εεΙ τετιιιε ειτε ειιτ

ὶτιὶιιι·ἰεει ιιει εκεετἱστιεττι ἴεοὶειτι. εε! Ρετ εεετεειεε εετ

Ιιοειίτιεε πιεσε ίὶετὶ Ρεττιιιττεττι. εἰ ττεεετιο ετιιετεει·ἰτ

εε ει·ιιιιετιτιιε ετ εστεειειιεετιστιειεε εε Ρὶετιεἱσ ΡΙε

εετιὶε. εετ ειτε εεειεεεει:ιεεε τιεΒοτἰὶε ιιιτετ πιε ειιτ

εεεεεεοε πιεσε ετ ὶΡεοε εσιτιπιειιεοε εεἰ ετὶττιετιτιοε εε

ΡΙεεετιιε. ειιτ (10 εεειεεεετεεεε ιιεΒοοἱἱε ἰτιτετ ὶΡεοε

εοτιιιτιετιεοε εεε ετιιτιειιτισε εεε ειετιετιτεε ὶτιτετ εε.

εοε εσεεεΙεε ἱετιεε ετ :τει Ροετ ἴεετἰιιτ Ρτο τετε

Ρστε ὶτιεε εσθεσεεετε εεΒετιἰτὶε ετ εεΒιετε εεοε

εσΒιε ειπε ττεεεε ἱεετεει εἰεεΒἱτετ εεεεεεειε ἱεε ετ

οοτιεεετεειιιεττι εὶεὶτετἰε ιειιεε. εἰιιιεἰ τιισεο Ρετ στιιτιἱε

εεε εστιειεεε ετ εεεεειιτεε Ρσετ εσε εεΒεβιτιε εσΒιισ

εσετε ετ εὶΠὶτιὶι·ε εε εοιιττσεετεὶἱε εἱ εεεεεο ετικετ

εετ·ιετ ἰιιτετ ιιιε ὶΡειιτιι ιιιει·ετιιοτιετιι. Με τιστεἰεεε

πιεσε ετ ε!ετεετε εε ειεττιετε ιετιεε. Ροετεεεει Ρετ

ειε εεΙ τιοειὶεεε πιεσε ἰεεε Ιεπιετιτετἰσ τεετε τιιετ·ιτ

ιιιτι·ε :οι εοτιτἱιιεοε εἱεε Εεεε εεε ε τεετε τεοιεειε

τὶοιιε. ετ εδο εετιτετιτὶεε τετεε ειιΡετ Με Ρετ εοεεε!εε

ἰειιεε τετεε Ιιετιετε ετ εἰε Ρετετε τετιετιστ. ετ εεε εἰ

ιτιἰΙὶτετ τΙεεε τεΙετἰτιτ ιιιτετ ιιοε ετ ΙιεΒἰτετιτεε ε το

Βοτετο εεεεε Ροττετιιεεεετὶε εστι ει εεεττιε εεε Ισειε

εσιιιιιεἰε ιετιιιε. ειιτ Με πιοεσ εο1ιεε!ετεττι ΙιεΒεετιτ

ὶειιεετιεεε εεΙ εοειΡεΒεειε εε τεεεσ εεΙ εΠιε εεεεὶε.

@εεε οοειειιἰ Ρεττὶετε εοτειιτετε εε ὶεεἰοετιεεπι εε

εεεΡετιιιτ. ετ Ιιοττιἰιιεε πιεσε ὶτιτετ ττεοε ΡτοΙετε τεει·ιιιτ

εετιτειιτὶε Ρετ εσεεεΙεε εοτιιετιὶε ιετιιιε ετ εεΡετιιιε

εσειΡτετιειιεειτι εετ. ιΡεεε εετιτειιτὶεε τετεε ετ ὶτιεοε

εεεεεε Ιιετιετε ίεετετιι ετ τετιετε. ιτεει εεε ιτιεττεεεεε

Ρτοιιιιττο εοΒιε εοτιειεειεε εσττιετιἱε ιετιεε εεεεΙΙοιιο

ιεοτιι Βεπιτετεο ετ Ιετιιτιεττο @Με εετεετἱε εεετσ

εετιετὶε εεεεεεειε ὶετο τΙεοε εεὶτιεεΡε ετο εετε ίὶεεΙἰε

οστιιιιιιὶ ιεεεε Ρετ οειτιἰε τετττειεεττι ΒοεεεεεεεεΠεε

εεο εοειἰιιο. ετ ΡτεεετἱΡτετε οοιιεειιτἰοτιεττι τοτειιι εἰεετ

ει Ρεττἱε ειεὶ Ρετεοτιε ειιΡτεεεειε εετ. ετ εδο εἰπε

Ιὶτετ Εεεε εεε ετ Ρεττε ττιεε Ρετ σειιιιε στιεετεει·ε

ειεΙεεΡειε ετ πεετεεΠεε Ρετετ ετ Γειεε οοτιεετιὶτιιεε

ετ Ρτοειἱττὶιιιεε εσΒιε εστιειεἰΒεε εοειετιἰε ιεοιιὶ Ρετι

τετεο. 1ιει1εΠστισ ετ Ιει1ιβεττο €τεΙοΔ Ρτο εσειιιιιἰ 'ιετιεε

τΙεοε εεεεειεε ετ τετιετιιττιεε ει εετεἱτἰο εοειετιἰε

ἰειιεε Ρτο οτεἱτιετἰοτιε οοτιειεεει εἰεεεετε εοπιειιἰε

ττει εετιτ ετ Ρτο τεειΡοτε Βιετἰιιτ ττεἱιιεεεὶιιι ετΙεὶτεε

ετ ετεεετοε εεπιτειιι ετα εφε ιιιεετε εεεεε πιστιε

ετιεει. ετ ε εἰεττἰετε εε]τεΒε εεεεε ἰειιεεττι. ετ εἰ

ε!ττε Εεεε ἱΡεσε τισειε Ιοσετε εεΙ Ροεεεεετοιιεε εε

Βετιε εε! τιετιετε εοΙὶτὶ εετἱε. εεε εοΜε ει εε! ὶιιὶιιτὶε

ειιτιττεετε εὶτιτ εεετεε εε ε!εε Ροεεεεεἱοτιεε εε! Ισεεει.

εεετιεο Ρετ εστιειεεε εε! εοττιετιε ἰειιεε τεττεὶεἰτι Βιε

τὶτιιιιε ετιιΙ›ο εεΙ εΙτετ τισεττεει. ετ εεοειειιε εε ετι

Ρεεεεε εἰετιεε ετ Ρετεἰτεε ε εσιτιιιιιε ἱειιιιε Ρτεετειιεεε

τιοΒιε ετ τεετἰτεετιεεε. εεε ειιιε εοΙεἰε ετ οοιιιιειτιε

τετἰε Ρετεοτιὶε εοεττἱε ιιιτετ Ρτεεὶοτοε ειἱΙἰτεε. ετ τε

εἰεειεε Ιιοειἰτιεε ετ εεεεεΠοε τιοεττοε εει Ιιεεεεεεε

εὶεοοτεἰεει Ιιετιεει·ιιτιτ ουτε !ιοτιιιιιειεε εε Ριεεεειε

εετ ιετιεεεεειεε ιει·ετε ετ τειιετε εὶε εετει:ε Ρεεεει.

ετ οΒεετεετε εοτιεετιτἱοιιεει ὶετειιι ειτιε ττεεεε. (Ρε

εἰ ἰιιτει·ε Έστω ιιοΠετιτ. ὶιιεε εεε εοτιτἱτιεΒὶιτιεε εεεειι

ειπε εοιετιτετετε ετ στεἱτιετἰοτιεει εσεεε1ετιι οσιτιετιὶε

ιετιιιε. εστε εετιτ εεε ΪεΙἰεὶτετ ιετιιιε ἰιι εετὶε εοπιὶτιἰ

ετστιὶεΡὶεεοΡἰ. ἰε Ρτεεειιτἱε τεετὶειιι εε τιοο εσιιιισεε

τοτετιι. οττοτιἰε εε σεΐετο. ὶτιΒοτιἰε τοτιιεΠἰ. ετιεεΙτιιἱ

Βετι·ἱἱ. εὅεἰΠὶεΙιι:ιὶ εεεεττιιτιεἰὶ. Βετττειτιὶε εε πιετιιιο.

τετιεΙετιι εε εε!εΒὶε. σΙιεττὶ ΙεεεΠοει. ετ ΒεἰΠἰεΙτιιὶ εε

τετιτισε. ὶτεττι εετιεεεεεετετ ὶιι Ρετεὶεο ΡετΙετεειιτο.

τετιι οΡὶιο ιιιετεΙιἱο ττεετε ΒΠεε εὶιιε τιιιιττεεΠεε ιε

τεεετετιτ εεε στιιτιὶε ετ ειιΡετἰεε εετἰΡτε ειιτιτ. ετ εστι

εεΡτε ὶτι Ρετεοιιε εεϊεεεεε ιΡεοτειιι εττεεεετε τιοιιε

εεε ετ εοειΡΙετε τιὶεὶ τΙιιετ1τιπ11 ὶεετσ εεἰ ἰιτιΡεεὶτιιειιτο

τετιιετιεετιτ. εετ εοττιετιὶ εοτιεστεἰε Ρεττιιιιτι. εἰ εετο

ὶεετεει εεἱ εειετεετἱτ ὶιτιΡεεἰειειιτειιι. εε ττετιεεετο

Ρετἱτετ ἱεεε εἱιιε ττεεεε τειιεΒετιτετ. ετ εἰ εοτιιειιὶ

Ρεττὶεει εοεεοτεἰε εΙἱτΙεἰε εεεἰτειιι εεΙ εὶτιιἰιιετεπι

ἰεετἱτ. Ρειέτετ ἱιιεε εεπ: ττεεεε τειιεΒεπιτετ. εεΙεε

τετιιειι ἱὶεεΙἰτετε .εσειὶτιὶ ὶιεΡετετοτἱε ίτιεετισἱ ετ ειτε

ιιιετιτὶε εεειεε τετιετιτετ. τιοιι ει ΐι·εεεεει Ιιιιὶεε οοε

εεετἰστιἱε εετΙιιο πισεσ Ϊεετἰε. ετ ι1εοε οΒ τιετιε εστι

εειιτὶοεεπι εεε ὶετεειετιτεει εστι τετιεειιτετ. ετιτἰεειιι

ιτιετοΙιισεειιι εε εεσιιε. εε! τεττει:ιι εεε τιοιιιἱιιεε εἰεε

οΠειιεετε. ειστε. οετειισ ἰεεἱοτὶοτιε Ρτὶειε εἱε ττιετεετὶἰ

Μετα οετεΒτὶε.

Βετο ννιΙιεΙιεεε εεΙἱΒε ΡεΠε εοτετιεε ι·οτ.τετεε εετἱΡεὶ.

ς σεττΧ ;

Ματο|ιίο Ορέεο Μα!αερίπα ετ Ματτ·ιιε!!αε τω” ·εόαε

τ·επιίαατιισσπιππωιέ Ιαιιιιαε σπιτια σ#ὲπεἰοπεε ετ σπιτιία

τἰωππιι με ετ ψεστιωι |ιοπιέπέ!ια.ε Μετα.

'ΙΙΒΒ , 2δ σετσΒτΞε

(Με Α. [Μ. 35. οοε. Ο. [Μ. τ”. τ.

τ ε. ε.)

Ιτειιι ποε ειετετιιο σΡιτ.ο ιτιεΙεεΡιεε. ετ ιιιει·τεεΠιιε

Ρετετ ετ δειτε. Βεετε τεοιειεε ιιιεεΡετ εσΒιε εοιιειεειεε
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ι!ε εστττιτττι ἰεττιτε !ετττ!εεττε €ττ!!ε. ττιτιτε!!σττε. ετ ἱ‹!ο τι ειι!εε τεττισττετε ἰττ‹!ε .ΐεεετε ετ εσττιΡ!ετε τεττεΒἰτττεττ

εσττττττάε. ι!ε ιττττιτετε!ε στἶεττεἰσττὶΒιτε τττεεττάττε Ρτει!ιε

ετ τεΡὶτιἰε Βτεττε το τεττἰε ττσετττε ιτε! !ισττττττιττττ ττσεττσ

τιιτττ τω ι!!στιττττ ‹!ε Ρ!εεεττἰε Ρετ ιτσε ιτε! !τσττττττεε

ιτεεττσε ειτε ε!ιτΙιτετττ Ρετ εσε. εττεεΡτἰε τεΡἱττἱε τεεττε

τετττΡστε ττε€ιτε. ετ !τεττε ί!τιετττ !ιοττττττεε ττσεττσε Ετ

ττττττττ !τε!τετε ει; τεττετε ττιειετττι.ιε. :τοτε ειττττ !ιεε ἰττ

εστττἱττετττἱ ἱτττττισ εττττιτ! ειττττ ΡτεεετἰΡτἰε σττττττ!τιτε ὶεττιτε

ἱτι οιιττττ τ!στττττττ εττε!τὶεΡἰεεσΡἰ εστειττι τεει:ι!τιτε τα! !τσο

εσττιισεεττε. επεσε ι!ε εεΐτιτσ. τττ8σττε τστττε!!σ. ετττεε!ττισ

Βεττἱσ. 8ιτ!!!ιε!τιτο εειτττττιτττεο. Βετττετττε ι!ε ττττττττισ.

τιτττε!ετισ ι!ε ιτε!!εεει. ο!›ετισ !εεεε!!σεεσ ετ 8ιτἱ!!ἱε!πτο

ι!ε ετ1τττω. ετ τη εσττετσττε Ριτ!τ!!εετ Ρετ ιτττιτττττΙιτε

τττετεΒἱσττετττ ειτ!τ ιιττεττττεττττ τε!τετσττε πι; ειτΡτεεετἰΡτε

σττιτιἱει ει; Βττττετε. Μετ.ττντττ. ττττ!τετισττε εεειτττι!ε τττττττ

σετιτΒι·ἱε.

Εεε νν!!τε!τττιτε εε!τε5ε Ρε!!!! τιστττττιτε 1°08ττ!;ιτ5 εετἱΡεἰ.

( εεττ ;

Ιαπωεπεεε εσπειι!εε ραε·τα

σπιτι τπατ·ε?ιέσπίσαε Μαἰαερἰτιἰε ἰπἰ£α .τετ·νατεροΠίι:επταπ

!!88, 2δ σετσΒτἰε

στα. Α. χω, εε. τι. στα. ε. ει. σε. ν.

( ε. τι. )

!τι τισττττττε άστττιττι ετττεττ. ττσε ιιιττιτεττειιτττι εσττεττ!εε ο

τ!ε εστττιτττἰ ττττιιε!σττιτε ι!ε ε!!ιεττετε. Με διττττεττ!ιτε ετ

!εττττ!σεττιτε ετ!!!ιτε Ρετεο!ιτετττττε ιιο!τιε σΡἱεστιἰ επιτ

ε!τὶοττὶ τττε!ττεΡιττε !ι!ττειε εετττιττττ ετετἱτττ επτεττιττττττ σε

τεσπα τεεει!ειττε. ι!ιτσε ετΙιτσε. ·ετ τττειθττεε τ!ιτετε. ει: !ι

!ττειε τ!ιτστ!εειτττ ττιετ!τετστ!Βιτε ττσεττε εσττιιετττἰσττἱε ετ

μια!. εστττΡιττετσ το !τἱε !ἱ!›τἱε ιτεει.τει @Ματια ιτσ!ιτττ

ειτε. @εαυτό ἰιττὶε !τει!›ε!›ετἰε Ρτο εετττεττττε φωτο

ἱτττετ ττσε ετ Βἰεετεἱετττ τιτττε εσιτειτ!ετττ τιτ!!ετιιτττ εὶτττσττ

ειτττε ετ ΐιτ!εσ τ!ε εεειτο Ρτο ιιεθσιτο τττστττἱε !εσττἱε.

ετ Ρετ τσιιττττ ττσεττιτιτι εσττειτ!ετιιτττ ιτοΒἱε ιτε! τττιεεσ

ττεεττσ !!!ττετε εετττιτττι Ρετεο!ιιετττιτε. ετ τε!ιττσιτετττιτε

Ρετ· εετἱΡτιττττ Ρσετ τισε εετΙιτεττττ!τιτε εσττειτ!ἰ!›ιτε ειτ!τ

τ!ε!τττσ ἰιττ·τττττετττἱ. ιττ ιτσ!τιε !!!τι·ειε εετττιττττ ιιετΙιτε εεττ

ετιτττι το!τεττττετττ Ρετεσ!ιτετττ ἱεττιτεττεὶε ιττοττετε. εσττ

ιιεττττττιιε ετἰετττ ιτσ!;ιτε σΡ!ιστττ ει: τττιτττττε!!σ ιτεεεει!!σ

εστπιττττε ἰττιτιτε. ττιτστ! εστττΡ!ετσ Ρτεεειττὶ ττσεττ·σ εστι

ειτ!ειιτ. τ!ετττεεΡε ἱττ ιιττσιτιτστΙιτε ειτττισ Βετο ττἰἀε!ἰεετ.

εειττετι ετττ!τεε. εσττειτ!εε ετ εστττιττιε τττττιτε Ρετεσ!ιτετιτ

Ρετεσττε ιτεεττε σΡὶισττἱ τττειτε!ιτσ τττε!εεΡτττε. !!!τι·ετε ιτ!

Βιτιττ τΙιτιττειι.ιε. ει: Ρετεσττε ττεεττε τττιττ·τττε! εὶτττἱ!ἱιετ

!!!ετττε τττειτττιττιτττττΙιτε τεττιτεττετε τττοττετε ιτστττἱττε Ρετ

εσττε.!τε !ειττ!!. εἰ ι!ε !τἱἱε ΡτσΡττεαιτι!τιτε ιτε! ε!!σε!!τε σιτε

τι τεσπα ιτετΙιτε τσ!τστειιτττι ει 888Έ8ττ1 ετ τι ιιιτ.5σ ιτειΙιτε

τττε.τε. ττιττ απο τΡετι εστιίὶττὶετ τη εεεττἱε ετ τει·τιε 11ο

ετττε. ετ. ιτΒἰειτττττΙιτε εσττειτ!ετιττττ !τε!τετττιτε ιτε! εστια

Ρττεττετττ. τεττεττε τττσάσ ιτσε εστι: !ιστττἰτιεε ιιεεττἰ ει; σε

Ϊειτἀἰε ετττιι!ττετ. ει!ττΙιτ!ε ι!ε τ!τεττιστιτ τΡεσ τεττιτε ειτ

Ρεττιτε ε!!ί!!ττττο. ιτσ!ττε ιτε! !ιστττιττι!τιτε ιτεεττιε ττττιτττεττττ

ὶττίτττ ιιἱΒὶτττἰ εστττιττιτσε άιεε τι Βετο, τεε!εττττιτ:ισιτε. εε

ειτττάιιτττ ἰιτε ει; εσττειτετιτά!ττετττ εὶιτὶτετἰε τειττττε. $!.Π.!!τ

!!ιετ οτττττἰΒιτε !τοτττὶττἰ!›ιτε ιτεεττ·ιε. σε !τἰε ειτΡετ @σε

ττιτετὶτττσττἰετττ τεεετττττ εττ!ττετειτε !τστττἰιτεε ττσετττ τ!!

εττἰειιιε ειτΡετὶιτε τετιτττττετι ττιτισττετττ εοτττΡ!ετε Φωτε

Βἱτττιττ Με ιττεττττι εστττὶιτττσε τ!!εε. Ρσετ Βιετετττ τε

ε!ετττεττἱσττετττ. εεειτττάιττττ Με ετ εσττειτετιτάτττετττ ετσι»

πατε ἰετττιτε τεστ ττσε φωτο εεο[ιτετττ.εε Ρσετ: ττσε εοττεττ!εε.

τ!ε Ρεειτττττττ·τιε ιτιι!ε!!σετ σειιτειε ιτεττιτε τττ εττΡιτε!ε. ετ

σε !ισττττεττ!!!ε ε! (Ιιτεττάσ Βιετε Βιετττιτ εἱε σποτ! Ρεττετττ

8τττ18ιτττ1!8 ιττσ8ειτε ιττιτιιτττε ττε!τετττττιτε. ει: !τεε στττττιτι

τ!ιεττττιτε ττὶεἰ ττιιετττιττττ ἰιτετο ἀεὶ τιττΡει!!τ,ιτετττσ τειττττττ

εετἰτ ειτε !ἰεετττἱε εστηιτετεττττε. στο! εἰ ιιτετιττττ σε!

ττττΡεάττττετττιτττι ετττετεετττ. αυτ; !ἱεετττἱτιτττ τττι!ε !τττττεττ

τετστ Ρτεει:ττετιτ:. ττε.ττεττετσ ττττΡει!τπτετττσ αυτ Μ! τετ

ττ1τττιττ11 ιτε! τεττττἰττσε ἱττ‹!ε εσττετττττττττττ ιτε! εσττετττ.ιτι:σε

Ρετ·ττετ τεττε!τιιτιστ ττοε ετ τι!!! Ρσετ ιτσε εεττιτετττεε

εσττειτ!εε. ι!ε σιτεετιστττ!αιτε τρωμε σιτε σε ετττττετττττε

ει: εσττττττεττάειτισττι!τιτε Ρ!ε!τει Ρ!εεετττε ττττετ ιτσε ιτε!

ιτττεεει!!σε αυτ; !ιστττἰττεε ιτεεττσε. ετ εστττττοεττάσε ἰΡεσε

ιτε! τιττττττεττττσε ετττετεετἰτιτ ιττάε!ιεετ ιτττιττττ ειιττ ετι

πιεσε! ιτε! εσττττττετττι!ἱ ττεε σε. ετ ειττιιεττισότ εσττειιε

τιτἀἱττεε τ!ετε εο!ιτι ειτττ. ετ ε! ιτ!ιτε εσττειιεττττ!τττεε

Βι·ειτετ·ι ττε!!ετττ ει!τ Μάτσο. Μπιτ Πότε τετισττετττ ἱτιι!ε

ιτισεΒιτττιτε ει; ιιτόιεττ!τιτττιιε εεειιττι!ιττττ ιιτε ετ εσττειτε

τιττ!ιττετττ ε!ιτττετιε ἱεττιτε. ειτττι!!τει· οσε ετ εεσιτετττεε

Ρσετ οσε εσιτειι!εε. ειτε!!! τττστ!σ ε! ετττετεετιτ τΙιτεεττσ.

σε τττεττετττὶΒιτε ιτ0$!31°!8. ειιΡετ ιεττετττ ιτεεττεττι

:τικ ιτεεεε!!στιττττ ιτεεττστιτττι τισττ !τε!τττετ1τ. ττιιειτττιττττ

ε!!τεει ε!ετε εο!ιτι εἰτττ. ει; φωτ! ιι!ττει εσ!ὶτιττττ ε!ιττιτττ!

ι!ετε ιτε! τεεετε τισττ εστδετττιττ. εοθττοεεετε τεττε!τ!τττιιτ

ει; ἰιτἀἰσετε πεε ει; ιτετττιττι Ρσετ τισε εσττειτ!εε.τ ε! ιτετσ

!ετττετττετ.τσττετττ ίεεεττττε ειτΡετ !ιστττἱττεε !τε!τιωτττεε τι

τσ!αστ·ετο ιιεττιτε Ρσττιττττ ιιεττεττε στι! ἰττ !σεἱε ει εττεττἱε

ττσετττε εστι !τε.!τιττττττ τω: το εὶε Με εσττιΡττέτττττττ σε!

εσιτειι!ει:ιτττι !τε!τειττιτε. ι!ε τειττ!τε ιτε! ε!!!ε ειιιτετε. ετ

ττττ!ε εε ττττττετε ιτσ!ιτετττττ ειτ!ο ἰιτἀἰτἱο τισειιτσ ιτε! εε

ττττεττττιιτττ εσττειτ!ιττττ. ττττ!ε ὶιτετἱτἱτττττ !τσττε !!τ!ε τ!!!!!ττττε

τεττε!τιτττιττ. εεειττττ!ιττττ ὶιτε ει: εσττειτει:ιτι!!ττεττι εἰιτὶτειτἰε

ττιττιτε. σε! εἰ ττττ!ε ειι!τ τιττ!τττσ εσττειτ!ιττττ ιειττιτε Μεττ

τἱετττ τεεετε τεειτεειιετἱτττ. Ρσετεε εοτιεττ!εε σε! εσιττιτττε

τττττττε ιτσ!ττε τττό.ε ττοττ τισεε!τττ. εετττεττττεε επεφτε τΙιτειε

ιτσε ττττετ !ιστατιττεε ττοεττσε ετ τ!!εττ·τετιτε τισεττἰ ειτ

Ρετἱιτε τιστιιιττετι. ετ !τοιττἱττεε ιτεεττσε τιτ!εττττε. εε

ειτττάιττττ φωτ! εστττιττεττττ ετ εττΡτεεειτττι εετ το εστι

ιτετττἰσττε τ1·ιτετττ ττσ!τ!ε τεετετιε ετ Ριιετσ τΙιτσετεττε Ρετ

ιΡεσε ττσεττσε ετ ἀἰεττἱετιτε ττσετττ !τσττττττεε !ειτττετττεττσ

τέτετε τιτετττ πατε !τε!τε!τιτττιτε. ει: Ρετ ἰΡεσε !τσι1τιττεε

ττσεττσε πατε ετ ὶττεσττειτεεεε τεττετι τετε!ετττιτε ττοε ετ.

εεττιιετττεε Ρσετ ττοε εσττεττ!εε. !τσε εεππεε εττεἱΡἱτττιιε

ττσε εσττειτ!εε ετ εκΡτεεεἰτττ ττστττἱττειττιτε σποτ! σ!) Με::

εσττιτεττττσττεττι ιτε! Ρειετιττττ εεττ Ρτσιττἰεεἱσττετττ εοττειτ!εε

τετττιτε. ι!ε !τἱἰε ττττιιτετετε σιτε εἰιτὶτιτε τττττιτε σε! ε!ιιε

σοτττιτττε !τστ!τε Ρσεεἱιἰει ιτε! ι:εττετ ιτ!!ο τττστ!σ ετσι ε!ι

ττιτἱε Ρετ ἱΡειτιττ. ιισ!τιε τττ ε!ὶττιτσ ττττττττττε τεεΡσττι!ετε.

ιτε! ε!τιΙιτιά ίτιεετε τετιετττττιττ·. Γττιετττ ειιεττι Βιεττττιτε

τττεττΡετ σε ιτττἰιτετεἱε σίΐεττεισττ!!τιτε τοοεττά!!ε Ρτει:!!ε

ετ ττιΡιττιε Ϊεετὶε το τεττ·ιε ττσεττἱε ιτε! !τστττιττιττττ τισ

ιτε! ισττιιτττ ΐεεετττ. ττσε σε! εετΙιτετττεε Ροετ Με εστι εττστιττττ ετσι τ!!στιττττ ι!ε Ρ!εεειτττε. Ρετ ιτσε ιτε! !τσιττἱ
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σοε σοεττοε αστ αιισσεπι Ρετ οσε. επισεΡτιε ταΡιπιιε α σατε ιιιτοιιι€απιτστ. οτ ιασσεε ιιιε ασ εστιτοιιτιο σπιπιιπισ

Γαστιε τεπιιΡοτε ττεΒιιε. ετ ιιαπισ ίιιιοπι ιιοπιιιιιεε πιοεττοε

ιιτπιαπι ιιαιιοτε ετ τοπιετε ιασιειπισε. Ρτετετεα οοιιειι

ιιιισε ιπιττατστιε εσιι σειιιτσ ισταιιιεπιτι ιιι εστιΡτιε τε

ιιπισσοπιισε στ ιιαπιο σσπισεπιτιοπιεπι αττοπισαπιτ ιισιια ιισσ

σιιαππισισ σσπιεσιεε ιιπετιιιτ. ετ τπσοσ τειιιισσαπιτ Ροετ

εε εεσσεπιτιιισε σοπιεσιιιισε ετσι σειιιτσ ισταιπιειιτι ει

πιιιιτετ ιιι εστιΡτιε στ ιπισε τεπιοαπιστ ειππιιιιτετ ετ στ

ιπι ι›τοσι σοπιεσιατσε οοπιππιε επιεπισατι τασιαπιτ ετ

σοιισσατι. (ισεσ ο:Ισισσιπισσο το σσιιεσιατσπιι Ρετσοπιε

τιιιτ Με Ρατιτοτ τειιεαιιτστ ιιοιια ιισσ. ' ιισσ ισ σε

ιιτεσι Ρσετοα τοπισσεατστ. ειπιιιιτοτ ιπισειιιταιιιπισε ετ

ιπι σειιιτο ιιιι·αιτιοιιτι τειιπισσοπιισε ιιι εστιΡτἱε Ρτοπιιιιε

ιπιττατστιε Ρσετ σοε οσπεσιιιισε στ Ρετ τστιιπι 51111111

σσιιεσιατσιιι σοιιιε σεπιτ ετ σοπιειΒιιειιτ σοπιιιπι σιιαπι

ιπι τεσσσισ εεοσπισσπι ιπσοσ ειε σισειιιτστ. ετ (Ισα &

Ραττε εισιτατιε. εσιι εα ταιιιοπι σσιισιτιοπιε σιισσ οαπι

σειισετε σοι αιιειιατο αστ ιιι ιιεσσσπι σατε ιισσ Ροε

ειτιε. ιισσ οπιιιια τοπια ιισσ αττοιισετε ετ σσπιΡιετε

Ρτεσιστι σοιιεσιεε ιισσοιισπισε ιαπιιιιει·τσε ετ Με ασπι

τατσσε ταστιε εσαπιθειιιε ιιιτασετσπιτ πιει τΙσατιτσιιι ισετο

στα ιιπιΡεσιπιεπιτσ τειιιαπιεοτιτ. αστ οοπιππι σοιισστσια

Ραττισπι. τπσσσ ο ισετσπι σε ιππιΡοσιππιοπιτσπιι επιστ

εετιτ. εο τταιιεαστο Ρατιτετ τοιιειισιιτστ. οτ ει σσιιισσι

Ραττισπι σοιισοτσια α1ηαιο ασσιτσπι σει σιπιιιιστσπι

ιιπετιτ. Ρατιτοτ Με ειπιε ίτασσε τεπιειιιπιστ. εαισα ιισσ

ιιτατο σσπιιιιι ιππιΡετατοτιε ιι·οσοτισι. οτ σσπισειιτισπιιιισε

Ραοτιε ετ ιιιταππιεστιε οιπιπιιιισε εισιιισε τοιιεπιτιιτ ετ

σσιιεσετσσιιιιιισε ιαιισεπειε στιιιε τοπια ιισσ ειπε ττασσο.

αστα εσπιτ ιιοσ Μιειτοι- ιαπισε ιπι σστια σσπιιπιι ατ

σιιιεΡιεσοΡι ιιι Ρτεεειιτια τεετιιιπιι ασ ιισσ σσπισσοατσ- σ

τσιπι σττοπιιε σε σαιιιτσ ιιι€σιιιε τστπιειιι. αιιεειπιιι Βαττιι.

Βιιιιιιωπαι σασαττσπισιι. ιιεττταπιιιε σε ιιιατιπιο ταιισιετιι

σε σαιιεεια. οι:ιεττι ιοσαιισεει ετ Βσιιιιοιπιι σε ταιιτισα

πισι.πνιιπ. ιιισιστισπιο Ρτιπιια στο πιετσιιτιι παπι οστυ.ιιτιε.

Εεε ννιιιειππισε σαιι.Βε Ραιιιι πιστατισε τσΒατσε εστιΡει.

ς σειρα )

Βοστεω ἰαπιιεπεἰιιπι σσπειιΙαπι , σκίσω.: .τεπτοπ22αε

Ισια: σωστα ιπέτιστοε τι :τισ αππἰε τεττο, ετ Μπάσα

οποσ α ΧΧΧ απτιΣε τεττο /ασαιο ειιπ2,βπ·πιπιε σε εστω::

πείσω· σεε·Ζαπυι2ατ.

Με, "Η πιστοππιιιτιε

στ. Α. μα. σα. σ. ·

μια )

ιιι σσιιιο ιιιοοιε σε πωωιο. εσιιεσιεε οοπιππιε ιΡεο

ιιισσια τοσσιιι. ισο εσιιτατσσε. ιαππιιιεττσε στιιισε. πιο

σειισπισε αττΙσε ι›οιιαπιιστιιε ιασσασετσιιτ εισοσ εεπιτεπισιε

ιατε σοπιττα πιιπιοτεε α :αν αιιπιιε τεττο ετ ιασσοε οοπι

εσισπι σε τειισε πιιιπιστσπι ταστε αιι τω τεπιΡστε τεττο.

ετ ετιαπιι ιασσεε ιΙσο α που; αιιιιιε τεττο Βετο εσιιτ

Ρεττιπιεστοε ασ σειεπιεισιιεπι αιισσισε τα αιισσατσιιι

Ροτεστιαι·σπιι ιισοτ τατιοπιοε ιισσ τεσσαιιτστ ιιι σε.

εισστ ιισσ τοπιΡστο ιιτ ετ τεσσιτστ. ιοΒιττιιιιε ταπιειι

ιιτπιε ιιαιιεαπιτστ. ιιαο ταπιεπι ιασσε ποπ ποσοστο ιιιιε

πΙσι οσιιττα ιασσοε Με ιιιτι σει σειιιτε ιισισοτιιιτ. ει

Ρτοιιατε Ροτεπ·ιιι·ιτ ιασσεε ιιιαε οι σειιτα σε τεττα. σει

Ροιια ιασταε ιιιιεεο. ιπσαιιτσπι εΡεστατ ασ σεσταε τεττο

σε! Ροπιαε σει ετιαπι ταιεαε εεεο. ιτετιιπιι ιασσαιιοτσιιτ

εειιτειιτιαε σσπιττα τσιιιστεε ιαταε α παν αιιπιιε τεττο.

ετ ιασσεε εσπιεσιατσιιιιι σε τειισε πιιιιιστιιπιι τασταε αιι

ιισσ τοπιιΡοτε τεττο οαε οτιαπι εεπιτειιτιαε τππο α :αν

απιιιιε ιπι ιισσ ιατε εσπιτ οσπιττα ι.πιιιιστεε σειεπιεσε Ρετ

τστοτεε τα σστατοτεε. σει ετιαιπι Ραττε Ρτοεεπιτε ιιι·

πιαε ιιαι›ετι. πιεσ Ρτοτεκτιι πιιιπιστιε οτατιε τεσσσατι.

ιασσασοτσπιτ ετιαιιι σειισιτισιιεε ετ ιπι εσιισσιια σατιοπισε

εκ τειισε πιιπιστσιιι τασταε Ρετ σοιιεσιεε ετ Ρετ σοπ

ειιιατσε α :αν αιιπιιε τεττο. Με ειτιτ Βετο ειιιε τσ

τστιε τα σστατστιε ασστστιτατε. ετ (με Ρσετεα Ειστε

εσπιτ σσπι ασστστιτατο τστστιε σει σστατοτιε. αιιτοτιαιιι

Ραττε Ρτεεεπιτε ιιτπιαε ιιαιιοτι ταιπισσαπι ει ιΡειπιιετ

ἐστι ιπιαιοτεε :αν αιιπιιε ιοδιττιπιο σεπισισιεεειιτ σει

ιιι εσιισσπιι ττασισιεεεπιτ. εΙσσσ ισεσ ταστσπι σετ εισο

ιιιαπιι Ρετ οπιειισατστοε ιιτειιισπιι σσι Ρτσ σοπισπιι τστισε

σισιτατιε στιιιτατε οιεστι ΐσεταστ. ετ σοπιεσετσσιιιοπι

σισιτατιε τοί”στ·πιιασεταπιτ ισταιιιειιτο οοαστι ιιιοτσιιτ εε

σσπισσπιι πιισσσιιι ετ τοπιστοπιι εσΡετισε σιιιισιτε ιασ

σατε. ετ ιπι τει:τιεττσ ιισσ τασετε εστιιιοτε ασ τεετατι.

φωτο ειιοστσι ιιιαιισιΡαπιτεε οσοσ ιστασεταιιτ ιισσ

σιιιιιια σοππιΡιεσετε στ εσΡτα πιισι.ιενιιπ. ιπισιστιοιιο Ρτιπιια.

ττοσισεειιιισ σιε πισσοπιιιιτιε.

Ε<έο ννιιιειππισε σαιισ,ε Ραιιιι ιιστατισε ΡτοσεΡτσ ειιΡτα

σιστστσιπι σοπιεσισπιι εστιΡει.

Ειεσ ιι·εσειιτισ Βοπιτατσσε εσιιεοτιΡει.

Εφ ιισσ ιιαισιοισιιιε ιιιισε εσιιεοτιΡει.

( σσι.Χιι )

Νυιιιι.σ Ζαπιιεπιεἰε σ·σπι.ειι!9 ορεπι ετ ιια.τι22απι Βατε

εστιο £αττί2απο τε82 ροΖΖίσετατ. εἰ Βαι·εεοπτω .έτ

σστεαε Μάσα ρασευι Μάσκα £επετο τεσιιεαυει·ἰτ.

*

ιιθ8

απ. πρι. Μ. σ. τι πι.

(πι. α.)

ιιι πιοπιιπιε σσιιιιτιι. απιιοπι. εδο. ιιιιιιιιοπιε οσπιεσι

οσπισπιιε ιαιισο σσιισεπιιο τιιιι ιιατιεσπιι τιιττιταιισ ισσισι.

στ ει αιισσο τεππιΡστε. ιιαταεσπι ισσειι ατιιοτειιειε Ραοεπι

ιπιτοτ σοε ετατσταιπι ιι·οεοτιτ. Ρτσ Ροεεε σσπι το οσπιττα

εσππι ιιπιεσα ετ οΡετε. τΙσσιπετΙσε ασ Ραοεπιι τεσσπι το

στο-ιι οσπι τσιε οιπΡεπιειε ισσαιισ. ετ ει αι›εσσε τσιε ετ

σισιτατιε ιπισε ειιΡεπιειε τι.ιιι ασιστοτισπιι Ρτοετατε Ροτετο

ιισιιιι ιισσ ιασιαπι. ιισσ τετοια ειιΡετισε σιστιιπι. οσο

ιιτιιισπι τοιιοιιο. οτ πιεσε εσσσεεεστεε εσπιεσιεε ιστατε

ι'ασιαπι ετ ιιιι αιισε. ετ ειε Ρετ ειπι€σιαε εσσσεεεισπιεε

σσιιεσισππι. ετ στ ιετισε Ρτσιιιιεεισπιιε ειε εεοστσε ασ

ιιτσισε. ιισσ ιστο ασ εαιιστα σοι οσαιισειια. ετ ιιαιισ

σατταπι Ρισπιιιιεο ειΒιιισ οοπιππιε ιαπισε ίσοι οσττσιισ

τατι.
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( ΟΠΕΧΙΠ )

Βιιιτεευεε τατι·ίωκατ ἱιττἰε.ιε, Ιαπαεπτέειω σε ορειπ

τἰατατιιτιι ροΖΙἰοε£ιιι· , σέ ἰρεἰτ α Βατε.τοπο έτοοτεεε

ἰιαἰἰεε άεύίτα ετ ρι·επι2ετα που .τοΖνετεπτιο·.

ΠθΒ

(Με. Α. [Μ. ΙΜ. ν. ετ Π!.

( υ. τι.)

@το Βετεεειι τυττὶτυυυε ιυάειι εειιυευὶο ευ ευτυ

τοιιι εευευΙὶ ὶετιυε υιεε τυε ειυιτετιε φαι τε ετ τυοε

υυτιτὶεε ουτε τιιειε ετΡετιειε Ρτο Ρεεεε ἱυυετιο τετἱιιετε

ετΙιοτετιεε τεττυυυι εευττυ οιιιιιεε Ρετεο1ιειε εκεεΡτο

εουιυτιι Ριεετυοι. άουεε υυἰυετευυι όετιιτυυι εἰυε εε

τιιτε ΡετεεΙυτε ίὶιετὶιιτ. τΙυε ετΙιετευειε ιυιιευτ άετιετ

εοπιυτιὶ υεΙ ἱευυευεὶΒυε ειυε ιιουιιιιιτιυε εε ἀἰεττὶετυ

ιευιυε. ει τοττε εἱἰευἱε εεεετ. τΙυι υ! ΗΜ ἰυιΡεἀὶτε

υεΠετ ειυε υιπι ὶιιἱ-εττε υΠο Μαιο. Ιιοε τετυττι 'ιτε

άιετυυι Βι·τευτυ ετ ετετιΠε εοιτιυιιἰ ὶευυε τειιετιο ετ

οτιεετιιετιο. εεΙυο ιυτευιευτε «με τειιεετ εουιυτιι Ρι

εετυυι. ετ υτ Με Ρτοιυὶεεἰουε εὶε ίιτιιιυε εττΙυε εε

ευτυε. ευττετιι Βυ!!τιτουι ΡτεΡτἱο εὶ€ὶΠο εετιιυυἰ ἱυιιυε

Ρετ τε όὶτὶΒευι.

ς εεωυν )

Βιιιεεουυε .4τύοτεεε Ζωάε.τ, ρεεε ίτιέτο στοπ Βατε.τοπο

τιιττ·ίτευιο ἰιαἰἰεε , εΖιἰεπι .τε ειιὶιἰοιιἱεἰ ιι Β·Μεττοε

ἑπιρεταιτοτε οοτειαετατ ίπ τιιττἱταπο Μέσατιι ΜΜ

τατιιτιυπ ρο!!έσε2ια·.

Ηθ8

στι. Α. ει. πω. τ.

( τι. τ..)

Ιτι τιεττιιιιε άεττιιτιὶ ευιευ. εεε Ιιετεεευ ιυάειτ εε

εττιετεε. Ϊεεἱο Ρεεετιι ειιιε ττευτιε ετ ιιοτιει ίὶἀε. ευυι

Βοι·εεουε ιυοιεε τυττιτευε. ετ ευυτι ουιυἱΒυε εάιυτο

τιτιυε ευὶε ευι πιεευυι Ρεεεει ΙιεΙιετιιιυτ. ετ τεττιιττε

εε τετυτε ει. ευιετΙυιο υιἰειιι εευεεεειιτυ εετ ευτ άο

ιιοτυυι. υεΙ Ρτεεἰο ειιιὶ ετ ἱυιΡετετοτε ττεάει·ιεε υεἱ

τι ττυοΠΙιετ υΙἰο Ιιεπιιυε ἱιι τυτι·ὶτειιο ιιιόιευτυ. αεε

Ρτὶε Με (με Ιιετιετιετιι τεττιΡοιε .ευυπιει·ιι οιιουυειτι

ἰυἀἱεἱε. ετ εε τυεάο (με τυιιε τιετιετιεικτι. τετιιιττετιι

ετιεπι οτιιυε άειτυιιυι1ι ττυοτι τυιετιὶ Ρετ .8υεττειυ ετ

εε υεΙ ο ευὶε εἀἰυτοτὶΙιιιε εεεὶτὶἰτ. ετ εοεευτι ἱυτετε

τιάετεε ετ άετιιυιευΗευεεε πιεσε Ρἱεευιοε ιειτιυευεεε ετ

εοτεοε τΙυεά Βιειευτ Ρετ:ειιι ευυι Ρτεοιετο Βει·εεετιε

τιιττιτειτιο ἰυἀἱεε. ετ ευπι ευἱε εἀἰυτοτἱἱιυε ευυι ουιτιυε

ττυεττευι ΜΒειιευτ. ετ ει εεε ττευετο Ρεεετιι ἰετειιι

ἱΡεἰ εστι ιυυετιυυτ πιε ει υΠτΙυε εευττε ευιιι. ουἱ ευ

τειιι εστι ἱυτουετἰιιτ εεε Μαιο. εὶεἱεττι εεε εε ειιτιο

τιιεο. ετ τευάυυι εἰε υετ εΗτΡιευ τιειιείὶεἱυπι ιιου Ρτε

ετοτιο. ε.ευεε ιυτειιτ. Ρτετετ :ιτιυά τιετιιτυπι εἰ εετιεο

άειτε. ετ υεεεεΙΙἰ ετ εττιἰεἱ Ρτετεετι ἱυἀἱεἰε ιιυτεεουἰ

τιιττὶτευυ (Ιω που ιυτευετιετ. εεευιιτιυπι φαι ιιιττε

εεε οτειιιυτιιυι εετ. ετ ΡτοΡτετεε εεε εε «Με εεε

ο ευεττετιι Ρι·εάιετο τιειτεεευι τυττἰτευε ιυάιει. εστι ουτε

εἰ εουεἰΙἱυυι υει εάιυτοτιυ1ι:ι Ρτο ευεττει υεΙ οιτιουεά

Βειιείὶτἱυτυ. ιιουεε ευεττετιι όιιυιττετ. ετ ευ Ρεεευι

τεεεετ. ετ :το Βετο τοτε Πι ειιιτεε εεε ετο υι Βετο

αυτ εουειΠε υεὶ εουεευευ υτ Ρτεοιετυε Ιιετεεου τυτ

τιτειιιυε ιυάειι Ρετευτ υιτειιι αυτ; τυευιΙιτυπι υεΙ τετ

τιτειιιυπι τεΒιιυυι υε! ευΡτἰουετιι Ιιετιεετ. ετ ει Ρετ

ἀἰἀετἱτ Ρτεάιετυτιι τεετιυυι εισ:1ιυυειτιο ευιυ τεουΡετετε

ετ τεουΡετοτυιυ τετιετε. ετ τι Ρτεεεἱετο ττυιε υεΙιτ

ει!ιουυι Ρτεἀἱετετυιυ τεεετε ει. ςυειιιεἱεἰυε Ροτετε Ρετ

πεε ευτ Ρετ υιευυι υυυτὶυτυ εἰ τιετιίιευτιο ετ εστω

τιάε εε Ρτο υιτυιιι.ε ιΠυυι ει ττυεεἱετἱτ εἀἰυυετιο ει

εεΡτο εοιιττε ἰετιυειιεεε.

ς εεε” )

Βιιιεεουυε £ια·ι·Σταιιιιτ ἰωιἰε.τ ραεειιι οπο: Βατεσοπο

ατύοτειιτέ ἰιαἰἰεε [τετοιο τετνατε , εαιπάεπιειιε ε: έτι

τιιιεπείοιω, οστά: ετ ρἰεεπἰτ ‹ἰοοιπἰεαΖἰὁιω στου· £επετέ

ροΙΖίεεται·.

Πω

Γειά. Α. [Μ. ΙΜ ν.

( υ. ιι. )

Ιιι υευιιτιε άουιιιιι ευιευ. εεε Ιιετεεου ιυττειι τυττἱ

τειιιυε. Βιειε Ρεεευι εἱιιε ττευάε ετ Βοιιτι Βτιε ευυι Μιτε

εετιε ιυοιεε ετιιοτειιεε. ετ ευτυ ουιιιιτιυει εάιυτοτιτιυε

ευἱε ουἰιυεευτιι Ρεεευι Ιιετιετιιυιτ ετ τευιιττο εἰ ευυιε

άουιιιιυυ ευεά υιἰετιὶ Ρετ ευεττευι ετ εε υεΙ υ ευἱε

εάιυτοτιτιυε ποιου. ετ εεεετιι ιυτειτε Εάειεε ετ άο

ιυυὶεεΙἰειιεεε ττιεεε Ρἰεευοε ἰειιυευεεε ετ εετεεε φοιτ

τεειευτ Ρειεευι ουτε Ρτεάιετε Ι:ιετεεουε ειττ;ιετευει ἰυ

ιιιεε. ετ ουτε ευὶε εάιυτετιτιυε. ευιυ ειιυιυε ευεττεπι

Ιιετιετιειτιτ. ετ τι εεε ττε8ετο Ρεεεπι ἱετυιιι. ιΡει τιοιι

ιυυετιυιιτ υιε ιο ευτΙυε εουττε ευυι. εΙυι ειυτειυ

Που ὶυτειυετὶιιτ Ιιοε υιευο. εὶτὶευι εεε εε ουτὶει εκει.

ετ τευευυι ειε υεΙ εΙυΙυετι Ιιειιείιτιυπι εστι Ρτεετιιτιο

άουεε ὶυτειιτ. Ρτετετ εΙυιά άετιιτυπι τι άετιεο (τω.

ετ υεεευΠὶ ετ επιἰεἱ Ρτετεετι ὶυἀὶεὶε Ιιε.τεεοτιι εττιο

τευειε πιει ιιου ὶυτευετἰιιτ. εεευυουυι φαι οτάιυυτυπι

εετ ἱτιτετ πεε. ετ ΡτοΡτετεε εεε εε ευτιε εεε ειιΡυ

τετιτ. εεε ιιου τεεἰΡἱεττι. ετ ει ειιιττυιε Ϊεεετἱτ Βυεττειιι

Ρτεθ.ιετο βετεεοιιὶ εττιετειιει ιυάιει. ιιου ουτε εἰε εοτι

εὶΙἱυττι υει ειάιυτετιυτυ. Ρτο ευεττει υε! ει!ιουοά τιετιε

ίιτἰυει όουεε ευεττειιι άιτυιττετ ετ ευ Ρεεετυ τεάετιτ.

ετ ετ Εεε τιετει ὶυ ειιτευ που ετο ιιι Βετο ευτ εοτι

ειΠε υεὶ εουεειιευ. υτ Ρτεοιετιιε τιιιι·υεειι ετιιοι·ευειε

ιυιτεκ Ρετάιιτ ιιιτευι αυτ υιετιιτιτυτυ υεΙ εττιοτει15ε

τεεόυυτιι. υεἱ εειΡτιετιεπι τιετιεειτ. ετ ει Ρει·ἀὶἀετὶτ Ρτειἰἱ

ετυπι τεειιυττι. ευιυυειΒο ευυι τεευΡει·ετε ετ τεευΡε

τοτυτυ τετιετε. ετ τι Ρτεεειετε ευιε υειἰτ εΠευοά 'ιτε

άιετοτυυι εἰ τεεετε. τΙυευι ειειυε Ροτετο Ρετ πεε ευτ

Ρετ τιιευττι τιυιιτὶυιυ ιιοτιίιευτιο εἱ ετ εστω ίιάε εε

Ρτο υἰτἰΒυε ιΠυιτι εἰ (Ιυεεὶετὶτ υοιυυεΙιε εκεεΡτο εοτι

ττε ὶυιιυειιεε5. Με ευιιιιε ευΡτεεετὶΡτε οτιεετυειτιο

τσιπ ίιάε ειπε τττιυάε ετ τουτο ιυττετιιε εεΙυε ευετο

εκΡιιἱετὶυτ εεε που τεεἱΡἰεττι. ετ εἱ εΙυΙυἰε Ϊεεετἰτ ττιετιτο τΙυετι τεευιιιιε Ριεειιιιε.
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.ο ( 4301.ΧνΙ . ο ( 00Ι.ΧνΙΙΙ )
»

ΒΑιιεεοκυε δαπἰὲυιΖαο κα, ΙοπιτοποΖαοι ορο οι τοοπιτπι Ιαπαο:ττοε οοπε·ιιΖοε, .τοίτιττε ο Βατοοοπο διυ·άίπίαο

τοετττιιτιω) .το άοοἰτα οποιία, άατίε οοεΕάίοιω, οτ άπτα- τ·ο8το οτ οοτοα·ἰ.ε οτ·οάΣτοτ·τοαε ατοοϋ2.ε, .το οἱιἰοπι

Ζακί οιιεττ·ο τοπιόεεο, ἰἱαἰοπι εο!ατατ·ιοπ .εροπείο8. οο.%ποπ Ζί·οιιΖοτιτέ τοετίτιαα:·οε, οαΜάουτοαο απο οπο:

ιια·οοο οτ βΖάε οτ οίκιβέύπε Μουτ: αὐέτ·ο ροοπτέεειιτοε

_ . .· ο ` Σ· . εροπιἰοπτ.

.. .:τἰμ68· :ο::π των · :ο ί:

.. .' '· η” `.

Ε.: προοπιρ|ιο .σίπα·οπο Βοοίί ΐκιιπίποποί.τ ττώατοτίί. _ _ _ _ι _
.ο ω_ωμ_;ω_(,_ · κ, τ υ - ο ο ε. τω. - .. ›··ιτ

( Η ο) - Ι (Η βη: πΡ09Γ4ΡΜ ;ίσιοποπο Βεοϋ ΤαπΝουπ.πε ωτοωεε. _ . τ.

·· ωι.Α.ρ›ι.ιο4. _ ο ο .'
› ›="δτ . Ϊ ο»

ΒΒο Βοι·οεοπιιε :οι εοτἀὶιιοο οοοιιοοὶο οτ Ρι·οκτήττο _

τ10Μ8 θ0Π$ΠΙἰΒΠ$ ΜΜΜ (10 ωϊΠΠΠἰ- φωτ] ΓθτΜθω Η Νοε οοι1ειιΙοε οοιπιιοἰε ἰοοιιο. οοετι·ιιω οτουτοοτἱ

τΓο(Μ Βτάθω ω Ρθω5ΐοϊθω ΠθΜΗΠι 08$ΠΉω ΠΙθΗΠ1 2) φοιτ το Βοτοεοιιο τοκ εοτἀἱτιοο ἰτι Ροτοετοτοπι ιτοεττοπι

ότε οτουΙουτο- οτ τοττω 11188111 οτ ροε8ο τω τοποπ- άουτ: ττοβοε οτ οοοιιοτιὶε απο τω» οτ Ροεεο τω. ΜΙΑ

ἀιιιιι πιοὶε οτρουεὶε οτ που ροτἱω!α (τοποσ οτυπὶιπιι ω τω απτο ι11ἰεεο ουτ ΕοτοἀἰΒιιε απο τοετἰτιιοωοε.

€10ωτ0Γτ1Π1 ΜΙΒ @ΜΜΜ ΦΗΜΗ ΘΡΘ(Μ0ΓΠΙΠ 80ιτ1ϋ0ΠΘΠτ Ροετοιιοπι ἱοτοΒτοιι1 εοΙιιτἰοοοιο οοτιεοοιιτἰ τιιούτοιιε

Μτοξ.ττοπι οοτιεοοιιτἱ Ϊιιοτἱτἱε ποε αυτ εοφιοτιτοε ροετ (ω (ΜΒΜ (πο(ΜΜε (Ιω ἀὡ88 ( (Μ ο0ωη11ὶ (ΜΒΜ-ο

ιιοε οοιιειιτοε. ἰτοπι τ-οοἱοω ιιοΒὶε τιποτα άο ΙὶΒοι·ὶε φοτο οι·οάττοιέΒιιο ἱοοιιοιιεὶΒιιε. οτ το ΒΒοτο @Με

οτ οοτοτὶε εοτἀἰε πιο τω ἱἀοτιοἱε :το ἱοἀἱοοτυ :ποο ἱο Ρθηχήτωχηηε_ (οι "χω-Ωω (οι ῇ|ῇ08_ (το @Μαθε (”Μ·((38

οτἀἰιιοτὶοιιο ιιοετι·ει φωτ ιιοἱιιοτἱτἰε ότι οοττο οτ οοΙτἰε (τωτ(1(Β_ (Νοε (ΜΙΒ (Ιω-ο (1οβο5_ ω( (Ιω) Μ” ἀὶοτηω

Ϊοοὶοοἀἰε. οτ άο δ.ειοάο εὶπιο ττοιιιτο. οοοεὶΙἰο οτ οιικἰὶὶο θα 80|(ΜοΠ(ΗΠ ἀθΜωω(Π ο(ΠΠ;(Μ ωω-ῇω(Β (:0Π88

τπτ Με να ὶυτοοτοπι ᾶοΒἰτοτιιω οππιὶυπ1 εοἰιιτὶοποπι τω. οτ οοεττιιιτι τοτωπι οτ τοι·τοπι τιιο111 [Μοτο 56ο

000$Θφωτ ω τω τΘΗΘΠάο $81°το τΠτθτω1 Ρθ1° Πω εειΙιιοΒὶωιιε οι! τιιοε οκροοεοε. οο οκοοΡτο οικω όοτήτο

οτ ω οτἀἱοοτἱοιιο ιιοεττο άο οωιιἰΒυε. ἰοευΡοτ άοΒο Ρ(-ο(Ιτοω (ἰο (ΠΙ-ει οι; Γοθηο τω) οχο(ω18(·ο (Ιθω(Π((8_

ιιοτήε οΒεἰἀοε οοοτιιω φΜᾶτο€ἱΙιτο οάοοοοε (το τοΘΕ0· οτ Μο ΗΜ ὶιιτειπιοιιτο τὶτπιοΒἱπιυε. οτ ἀἰεττἰτιΒοιηιιο

τὶϋπε οτ ΜΜε ΒοτπὶτιὶΒνε ε=τἀὶυοο οτ Φαϊ τοόοω εοτΙοοτιτοε ροετ οσε οοιτει;ιΙοε πιτ Μάο εἱιοἰἱἱτοι· το1ιοοπ

ιιοΒἱε σοὶ πιἱεεο ιιοετι·ο ἰπι εοτἀὶτιοτι ΡτοεοοτἰοΙἱτοι·. τω. οτ φοιτ τοΒοοιιοπτ Η οΙἰἱε εοοιιοιιτἰΒιιε οουευ1ΗΜο

αΙιιοτιιοι· πιἱἱἰει ω” ἱοτιοοτιεἰωπ ἀοποτἱοτιωι οι αυτο ο ω οοτἱΡτἱε. πιο Ροετ οσε ἱοττουοτἰοτ οτ Μάο ΡΩΜΗ·

οτοοπτο στ ροππἰε εοπὶοὶε οτ οι τοΙὶ ροοιιπἰο ουτε Μ το11οοπτιπ. άοιιοο άο τιτιἱοοτεἱε ᾶοΒἱτἱε οι οτοτιιω- οετ

ΒοΙοἰε οοιιτιοετο Ροεεὶτ ἀοτοττὶ. οτ τοιιοττοι· ἰιι ΒοΙοἱε ὶετὶε. @στο @ατι ωτοε(-ο οοΙωτ()_

οτ πιοοιιω ιτιιοοπι οι οἰε ιικοτοπο οποιοι οτ ΗΠοε. οτ οπτο

κτιιοπι Βειτοο ὶετο ότι εεπι:Βιιοο τοιιοττοπιτυι· Ϊοοἱοτ1τι οἱ

οτιιοΠο ι·οροιιἱ ἱτι οοεττο ρι·οἀὶοτο τΙιιο Βοτιο ειιτΪἱοἱοιιτ ( Ω(_Π_,ΧΙΧ )

Με πιο ρω οιιετοἀὶο ἰι: οἰε οοΠοοοτὶ τὶποτἰπτ ροι· οοηυω.

πω( οπο( έπτοι· τοπιιοπεοε οοπειτΖω οτ €ατοακα:π

οοπείαοτοτ·οε οΖοοτω ρι·ο Βαι·οεοτιο τ·ο8·ο ίπ δ'απίΕ

πω” παττε]9·οταπάο.

.ς οο1.Χν1Ι )

Πθδ

Ρἱιἰοε άπο α οοπιἰωοτοτἰοιω οιτἰἰ›ιωιἰαπι είε έπεττ·ιτοπιάέε -

οιαιταοι· έ;ατοί.σ ρω Βαι·οεοτιο Ροδο οι δσιο·άίπιέαιπ

ε . Ε.: προοα·ορ!ιο .οϋιστοπο Ιτοοίέ ?'οπήποπείο ΕαὐαΙιυ·ϋ.
ποιεῇοτοπεἰο στο. Α. ,οι πω.

τί (πο.)

Πθ8 - . . .

__ Νοε οοτιειιΙοε οοπιιιηιο ιοι1ιιο. πιιιΒιΙο ΙοιιιΒοι·τιιε οτ

ἱτἰο. τιττΙοο ιιἰοοΙο. οοποοπίπουε οτ Ρτοιιιἰτντἱπιιιε- ιιοΒἰε

Ε:: προ9ΗΨ|το οποτ·οπο Πι·οι”ί ?'ιππίποπείε τοοιι!ω·ίί. ΒΜ9$ήΠΡω (Ρξωπ10Γ ΒΒιθθΑΜ ρε εΒΡωθω ΠΙ

0ω1.Α.ρπ.108.υ. › Βειτοιε ιετιε ιιοηιοτ ιπιιιε οι; πιοΒιε. οτ Ροτ·τοιβιτ τοΒοοι

(ΙΙ-τω . Βοτοεοι1ιιπι ἰιι εοτἀὶτιοοπι Μ οι·Βοι·οοπτ οτ ποσά όο

Ρτὶττιο Ροοιιιιὶο φωτο ΙιοΒοΒἰπιιιε οκ οτι οποιο 11οτήε

Νοε υοεεοἱΙὶ οπ1ιοΜτουε ι1οετι·ἱε οκΡοπεἱε τΙιιοτιιοι· τω; ττειι·ο οοπιιιοοἱτ πιοάο ΡοτεοΙιιοωοε οτ ιοετὶτιιοτουο

ΒιιΙοοε ἰπι φοβι:ε τοΒοο1 Βοτοεοποπι ὶο εοτἀἰποοιιι Ροι·- πο! τοετὶτι1ἰ ἴειοἰοωιιε ι1οΜε οπιτιοε οιτροπεοε Βοτοοτιιω

τοΒἱπιυε οτ τοι1οΒὶπ11ιπ ὶτο οτ ετοι·ο οτ τοἀἀἱτο ἱιι οτἀἰ- οι εοτἀἱιιοο. οτ άο τοεὶἀοο ἀοΒἱιοιιε ιιοΒἱε ωοόὶοτο

τιοτἱοοο οοιιειιτοπι οοαιωήε. οτ Ρι·οοοΡτο οτοτἀἰηειτὶοοοε απο ἱτι εοἰιιτὶοπο ἀοΒἰτοτοπι οσπιιιοἱο ὶιι εοτἀὶιιοο.

ἰΠἱιιε οοτιειιΠε οοωυπιἱε τΙιιὶ ἰπ οἱε οοιιοτἰτ οΒεοτιιοτο οτ οΙτοι·οιια τοτὶποΒἰπιιιε ἰπ εοὶιιτἰοιιο όοΜτοι·υπι οσ

οτ οοαιΡΙοτο. οτ εοΙοετοι·οε ἰο οοι·ιιιιιόοω οοηειιΙυπι τοιιιιίε. οτ @ο οπτηοπι ὶπττοἰτωο φωτ οιωυοτἱω

οοπιιιιιἱε οτἀἱηοτἱοιιο ἱυτοι·ο ίὶιοἱοτοιιε. οκ τουτο τοΒἱε !ιοΒιιοιοιποε ἀἱιιἰτἱοιιιιιε οοΝεοιιπι Ρον

δ!
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Ιιιιτοιιι. Ποιιιτο τοτιοιιο τιοιιιτοτιιιιι τ:οιιιιιιιιε οτ τιο!ιι- τι ι)ο!ιιτιιιιι ιιιτ:ο!ο τοιο Πιιτ. ιτνιι.Πιιι οτοοιιτι.

τοτιιιιι τιο τιιιιιιιιε τιο οοιιιιιιιο οιιΠοοιιιτ οττΙπιο ιιοεττο

τπιιιι τιοιιιτοτιιιιι. .τιοιιοο οιιιιιιιιιιι. τιοιιιτοτιιιιι οο!ιιτιο

ποιο Πιοτιτιο οοιιοοοιιτι οτ τιο Πιο Ποιοι ίιτιο εοτιιιοιιτοτι

Ρ08τι οοο τ:οιιοιιιοε τιιετ.τιιι€οιιιιιε οτ τιιιοτιι ο!ιοε οο

φτωττοτ-ωτιο οοιιετι·ιι·ι€οιιτ ι15ττιιο οτι οιιιιιιπιιτι τ1τιτττω

τιιιιι ιιοεττοτιιιιι οο!ιιτιοιιοιιι. Μτι· τ

( οοι.ιτιτ )

ΜΜΜ τι τ:οιι.ειιΖ2ύτω ιαπιτοιι.τώιω ΝιτυοΖοπο άπο ,

τρώω· ιιι.<ιί α6τοιιτίι Ματια: στοπ Βατοεοπο τοότο δειτ

άίτι.ίαο ρταο.ιοτίοΣτατ.

__ . Με
ι,.ι τ Π)

.
"

-

Ε.: τιροτιτσρτιο τϋποτοπο Ιτορίί ?'ατιτίιτοκ.ιιτ ωτπιΙω·ϋ.

στι. Α. [στ. τω.

(πο.)

. - τ; ,

Πιο. Ιοιιιιιοι·τιιε. ιιιοοιο. οτ ΠοΙΙοιιιπιτιιο. ιιοιιιιιιιιο

ιιιιιιοιοιιοιιτιιιοτιιο οιιιιιιιιιιε ετιιτιοοε οοιιτοττιιι οτ ωτο

Ρ!οτο Ροτ:τιοτιοιιι οποιο ποιοι «τοι ίιι·ιτιοπιιτ οτ οοιι

ιιοιιιτ.ῖ ειοιιτιιο!ιιε ιιι ετ:τιΡτιε οοιιοοττιιτοτ τιοτιιιιιιιε.

ιΠιιτι -τοιιιοιι ιιιτοτ οοτοτο ιιοΠιε το οιιτο πιτ τιιιιοτιιιιτι

Ροτοτιτιο οοιιεοτιιιι ετιιτιοοτιο οτ Ποιιοτο. οι: τ:0Ι111οιι

τιοιιοτιιιοιιι ι)οοοτο Ρτοοιιτοβιτιο ιτιτοτ Πιιτιο τοοοιιι οτ

ιιιτιιοοε τιο τοττιιιιοο. τιο τιιιο τοοιοιιτιο τιιιι οοιιοοτιι

τοπιο τοοιιιτοτοιιι. εοιιιιε τοιιιοιι Ροοτιο οτ οοιιιιοιιτιο

ιιιιιιιο τιποτε οιιττι οιιιιιιτιπιο ιπιτιιοιΠιιο οτ τοττο εοττιιιιοο

Ποιιοιιιιιο. οτ ιτο τιιιοτι τοτιοιιι οοιιιιιοτ ιοιιιιοιιι τοοιιιιι

τοτιιιτιοε. οι ιιοτοτιο ΠοΠοτο Πιιτοτιιιιι τιοοοιιι ιιιι!ιο πιοιοο8 ο

ιιιοιιπιοτιιιι οτ τιο το!ιτιιιο οιιειτιοε τοτ οτ τοιοε τιιιιιιοιιιο

ειιΠιοοτο ιιιτιοοιιτπιτ. ειιεοοιιτο οτιοιιι ιιτιιιιο οοεττο οτ-

οιι!οιιτι ειοπιτ οοιιιιοιιτιιιιι οετ Ροεοιτιε τιιιιιιττοτο τοΒοπι

ιιι τοττοιιι.

νοτιιο τ:οιιιιοιιτιοιιιε ιοοιοιιτιο ιιιτοτ οτιιοτοτιεοιιι τοτὅοιιι

οτ ιιιτιιοοπι τιιττιτοιιπιιιι. οττιιιο τιιττοιιοοιιι. τιιιοτι ιΠι

τιιιο ιιι τοτιοιιιιιτιοτιο οτιιοτοιιειο Ροτεο!ιιοτο τιοτιοιιτ

Πιιτιιε τιοτ:οιιι ιιιιΠο. οτ ιΡεο τιοιιοτ οιιτοιιιιιιτιοτο οτ

οοετοτο Ρτιιιι!οΒιιιιιι τιιιοτι οι ίοτ:ιτ ιιιιΡοτοτοτ τιο εοτ

τιιιιοο οτ τιο Ροοο οΠεοτιιοιιτιο. ντιοιιοοιιι εοοπιτιτοτοιιι

Ρτοετοτο οτ οιιιιιιτοτοε οοιιττο!ιοτο τω» ιιΠοε ειιοε οτ

Π!ιο8 οτ ιιιοττιιιιοιιιο ιιιιτιο Ροεοιτ οιιιιοιοιο τοιιοτοι·ι.

Βατίο τἰοὐἰτοταπι το82.τ.

Ποιιιτπιιιι οοιιιιιιιιε οετ Πιιτ. ιινιιινιττοτττ:ι.ιιιτιιιι. οτ ιιιοι·τ:Π.

οτοοιιτι Μινι. οτ Πιιτ. ι.ν Πιιι οτοοιιτι.

Βοιιιτιιιιι ενιιιοιιιε οπιτιο Πιιτ. ιιοοτ:τ:ν. τω.

ι)οΠιτιιιιι ΒιιιιΠο!ιτιι Πιιτοιιιο οτ ιτιοιιιε ιιιοΠοιιιε. Πιιτ.

το. ιοιι. '

ι)οιιιτιιιιι ιοττιοιιι τιο ιιιιοΠοο!ο τω. ι.ιτιτν. ιιιι.ιιιιοπ

τ!οιιοτ. ιιι.

Βοιιιτιιιιι οττοιιιε ιιοιιι Ποτ. τ..

ι)οι:ιιτιιιιι €ιιιΠιο!ιιιι τιο ιιιιιοιτιο οτ Βιιι!!ιο!ιιιι τιο ιιι

ετοιιο Πιιτ. τ:οτ;ιτι.νι.

!)ο!ιιτιιιιι ι·τιιιο!τιι Βο!Π Πιιτ. τ:ι.ιαιτι οτ τοττιο.

Βοιιιτιιιιι οοοτιι ποιοι Πιιτ. ι.ιτιιιιιτ.

ι)οιιιτιιιτι οττοιιιε ΒιιΠοτο !ι!ιτ. ι.ιιι. οτ τοττιο.

Ποιο οτ ΠΜ. τον. τω.

ι)οιιιτιιιιι ·ιιοΒοτιι τιο ιιιοττιιιοτο Π.!ιτ. ιιιιι. οτ τοττιο.

Βοιιιτιιιιι Ποοοιιιι Π!ιτ. ιτιιι οτ τοττιο. ··

ι)οιιιτιιιιι ι·τιιιοιτιι τιο ιιιιιοοττο τω. ιτικ.νιι. '

ι)ο!ιιτιιιιι ο!ιοττι ετΙιιοττοιιτ:ι Πιιτ. τ.. τιιιι οτοοιιτι.

Βοιιιτιιιιι ιοΠοιιιιιε ιιι€τοΡοΠιο Πιιτ. ιτιτνιιι. ιοιι.

Βοιιιτπιιιι οιιοττι ιιοιιειιιοτιο Πιιτ. τν.

ι)οιιιτιιιιι ιτιοιιιε Ριοιι Πιιτ. νι. οτοτοιιτι.

ι)οιιιτιιιιι οιιοττι τιριιιιι!ο ΠΠτ. πιο οτ τοττιο.

ι)οιιιτιιιιι ΡιιιΠΡι τιο ιιιοττι Ποτ. · ιτιιι. οτ τοττιο.

Βοιιιτιιιιι ιιιοοοιο Πιιτ. ντο.

'ι'.'πτ' ¦'τ.ἱ.τ·π” ..υ.·¦Δ·'›' ιι::1·”

.ι ' τ'

' Ρτι.ιτ ίαιιιτοποοε των· σε Ρ2.ταποτ οπο: τι

Βέτα: τιτἰ τιιι€ίπωιουοιπ ατυιο.τι είιτττττιττα.

ε ο ι το : ο. -τ

.ι · - πΓιρ π': Η' 'Πι

τιο. @πιο των · . ...._

..ή

. · .."|| τ: τ . · τι

γ Ε:: αροατιτρτιο .τίποτοπο τομ ?'αιττίιιοπ.τί.ι τατιιι|τιτίι. θα!. Α. [οι. Ή!.

ο γ ( τ!. Π. ) - γ'

: (Η

ιιι ι:ιοιιιιιιο ιιιοοιι οιιτιετι οιιιοιι. οοο Ριττοιιιιο οιιιιιι

!ιιτι ιοτιιιοιιοιιιιιε. οτ οιιτιιιιιιτιο Ποιοιιιι!ιτιο οοι·πι.ιιι·τ!ιο

εττιοτιιο. οιι.Ποοτιιο ιιι οιιτοο-ιιετιιιο` οτιιιιδιιιτιιιοτιοιιι·

οιιιιοο οοιιιΡ!οτοε Ροτ:οιιι τοιιοιιο οτ οΠοοιιιιτιιιο ιιι μου!

τοπιο οτ:·τοιιιιο τοττο οτ οτιιιτι οτειι!ιιο!ιο οτ ιΠοιιπτοτιιιο εοτιιιτο επιιιτ. οοιιιοοτιιτ ιιπιΠπιε ριτιτιπιιιιε:Ροτ

Ρο!οτὅιιε ιιι ·ιΠιο Ροττιιιιιο οτ !οοιεκτιιιι οιιιιττο·οοιο

ιιοτιιιο ιιοιιΠ.ιιι. ιιοο τιο Πιο οοιιιιιιιιιιιο ιιΠο ιιιοτιο

οιτοοτ πιο! ιιιιττοτ. οτ οτι Ποο·οοτιιΠιιιιοιιτιιιιιι τοιιοοτιιτ

ιιιιπιεττπιιοτιιιο οοιιειιιοτπιε τοτ:οτο ιιιτοτο ιιιτι·οτττοιιι οοιι

5ιι!οτιιιιι Ποτ: οιι5οτιιοτο οτ οιτι ιιιιτιιιο ..το επιιιτοετ:ι·ιρτιιιιι

τοτιιιιιιιιιιι. τοιιοιιτιιτ οτιοιιι οοιιοπι!οτιιε οιιιιι:ιιιο ειιιε

ιιι ιιιιοτιιιοτιιιο Ρτοιιιιιτ:ιο. Πττοτοε ΡτοΡτιοε τιο τ:οιιιιιιιι

ειδιΠο οιει!!οτοε οποιο τιοιιιτο τοοτοιιιοιιτι ΡτοοιΡιοιιτιο

τιοετιιιοτο ειιιο ιι·οιιτιο ιιτ ιιι Ρτοιοοτιο οοιιτιιιιΒιιε ιιιιΠο

ιιιοτιο πιοτιοτ Ροι· ΡοιοΒιιε πιο! ιιιιττοτ ιιοι ιιιτιο οιτοοτ.

τοιιιοιι ιιιιττο τοττοιιι ιτο Ρο55ιιιτ τιιιιοιιιιιτιιιο ιιοτο

οοιιττο Ποτ: εοιοιιο τοοοτιτ. τιο! οι: τιπιο !ιττοτιοοοιιιιι

πιο ειδιΠο -τιΒιιι...τιτ οοοιιοιιοτιτ τιιιοττοιιι ιιοττοιιι τιο

ιΠο Ποπιοτο τιιιοτι ιιι Ρτοιιιιιιτιε ιοοιε τιοτιιιοτιτ οοιι

ο ειιιοε οι οιιτοττο τοιιοοιιτιιτ. οιιτ ιιι τοιιτιιιιιτιοιτι τιοΙ›

ιιιτιοοτο. ιιοτ: οι τιο! οΠοιιι Ιιτο οο ο!ιτιιιιτι τοτιτιοιιτ

ιιοι οιιιοιιτιο!ιιιιιτ. οι ιιοτο Ροτ Ριοοιιοτιιιιι τιιεττιοτιιιιι

οΠτιιιιτι οτιιιοτει τιο! οιι”οιιοιοιιιε ιοιιιιοιιειιιιιο ιιιτοτοτιιτ

ιιι οιιιιτιο οτ ι·οτιοιιιιτιο ιιιιττο τοττοιιι τιιεοιιι τιοιιτ οοιι

ειΠιιιιο οτ οιικιΠιιιιι ..τι ι·οοιιμοτοιιτιιιιιι ιτι τιιιοτι οτιτ

Ροττιιτπιιιι ιιοι οιι!οτιιιιι. οι οιιτοι;ιι ο τ:οτιιο ιιετιιιο οτι

τ:οΡιιτι οΠιιιιιι ιιιε ιιιοιοτιτιο οιιτ τοπιο :ιιι Ποιιιτοτο

τιιιιιε ιιτοτιιοτι τιιοττιοτιιε Ποτοτ ιοιιιιοιιοιιιπιε ιιιίι·ο Ριο

τιιοτπιιιι τιιεττιοτιιιιι τιοιιοοιιτ οι·ιιτιοτο Ριοοιιι οοιιιιιιιιιιιτοτ

απο ιοιιιιοιιοιιιιιε ο τιιιοιιιιο τ.ι)ο!οιε ιιετιιιο ιιι τιοοοιιι

επιροτ ιΠοε ιιιοιοτοοτοτοε. οιιιιιιο @τιο ιιιοτπιιιτ αφτο

ο ριοοιιιο ιιιιι·ο ττοιιτοιιοπι τιιιοιιι τοοιτ τιοιιιιτιιιε ιιτιΡο

τοτοτ τοτιτιοοτ Ριοοιιι ιτιιιιιοτιοιιιιιο πιιοτΠοτοτοιιι ρο

η :ατι ( ΟΟΙ.ιΧΧ. ) · --'ι

Βοτιιτιιιιι Ποιοιιιιιιιτιι πιοιοτιιεοΠι Πιιι·. τι". οτ τοττιο. τ:ιιιιιο ιιοιιιε οειιιοτιο ριοοιιι ιοιιιιοιιειιιιιε ι·οτιτιοτο
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τειιεειιτπιτ ιοιτε ειιτιπιιιι πιει ιοί-τει τετιιιιιιιιιιι πιει τετ- τι ιιιιιπιειιεεε. ιιιιετε. ειοπιτ ειιτιτιιιι ιεοετιιιιτ. ετ Ριεειιι

ιιιιιιοε ε ιιιιιπιετιειιιιιε εοιιεπιιιιιπιε ειοοδετοε. τιε ειτετε

ιιιετιιετοτε ιιιοιεοτ τετιοοειτι ιειιπιειιειιιιιε. τιιιι ιιττε

τσε οοιιιπιιιιε ειΒιιιο ειιιιιιετεε Ριεειιοτπιιιι οοιιεπιιιιιπιε

Ρτο ιιιιε τε εττπιιετιιιτ. εε πιιιιιιεεο. πιιιο‹ι Ριειιιιι ποι

ιετειιιιε ροεειιιτ ορροτιετε φαι ιειιιπιειιεεε ιιιιιιιιοτειιι

εεΡετιιιτ ετ ιιπιεει ιπιε ειιιι ειιιιετιιιτ. ιειιιιετιεεε ιιιιετε

ειιιειιτ ετ πιεοτιιιιιτ Ριειε ετ οεΒοτιειιτπιτ ειειιτ Ριεειιι

ειιεεΡτο ιο Ροττε. ροιιιιο. τη» ετ ιιιειιεπιτιε (με εοιιτε

ετιιιιτ επιεειρι. ιι εαν. εοιιιε τεττο. ει ειιτιπιε οοιιεετε

πιει πιιιτει ιιει ιτιττοιτπιε ιιι ειιττιιιιεε Ρτο οοιοπιοι Ριεειιε

εεττ” πιει του” Ρτο εε. ιεεετιτ απο ιειιπιετιειιιιιε οσο

επιιιιιπιε επιπιειιτετ εοπιιτιπιιιιεετ ετ εοπιιπιοιτετ απο εετ

ιιιειετ. ετ ει ριεειιπιε εοιιειιι Ρτο Βιειειιειε οοιιεεω

πιει σ.ιετε πιει εεειΡιειιτιο ιιιττοιτιι ιτε πει τιιιττετε πιο

ιιιετιιιτ ιειιπιειιειιιιιε εοιιεπιιιιιπιε ιιοτιιιοετ. ετ ει ιτε πιει

ιιιιττετε πιοιπιετιτ πιει τιοιπιει·ιτ εοπιιιιιιιτετ ιιιιτ. ετ ειιοπι

εοιιεθετιιιτ πιει .ειιιιιπιο ιιιοσ.ιο Ρτο οοπιπιιιι ιιειιιιει·ιιιτ

Ρετ ιιιετιιετετειιι τιιπιιτιετιιτ. τετ ετ τιιιεε ‹ιοοιεειιειι

εεε ιιειιειιιιτ ιειιπιειιεεε ιο εετιιιιιεει. φωτ ετ τιιιιιιεε

ιιιιιιεπιτ Ριεεοι.· ει επιτετιι Ρετεε που ιιιπιειιιτεοτπιτ επ

ιΡειε τΙπιοε ιιιιιιειιτ Ριεειιιι τετ τεετεπιτειιτπιτ ιειιπιετιειιιπιε

ποστ ιιιιιιιειιειε εοοειιι ετ Ριεειιπιε εοιιεπιι ετετπιετιιιτ.

τΙπιι ει πιιεεοτειετι ιιιει·ιιιτ τεοειίτιτπιτ ιιιιπιειο τιιιοε ιε

ιιιιεεεεε ετ τιπιοε Ριεειιοε εοιοπιιιιτετ ειι€ετε τιπιι ιπιτειιτ

Βοιιε. ιιιιε ειιιε ιι·ειιιιιε εεε ιιιπιε εάετιιιει·ε. ιιοε τετοιο

εετ ιιιιι·ε εετ ιιιετιεεε Ροει: ιικιπιιειτιοτιετιι ιιιοτιικιι ε

ιιιιιιιε οοιιειιιιιιπιε ιιει εοτιπιιι εεττιε ιιττετιε ιιιει τε

ιιιειιεετιτ εοτπιιιι ιιεειιτιε. ιτειιι ει ιιιε ειιτΙπιοτι ιιοιιε

τιοιιε ιετδιτιοτιε ττετιιτιοιιε πιει ειιο ιιιιτΙπιο τιτπιιο

ιιοιιιιιιι ιιιιρετιιτοτιε ιιει ειιειιιπιε Ρετεοιιε Ριειιιιι πιει

Ριεειιιιι εεειεειε εεπι ειιτιιιιε Ρτο ειε ιο εετιιιοεε ιιει1ετ

πιει ειετΙιιιειιιιτ. τετοιο εεεεπιπι ετ ιττιτιιιιι ιιπιτ ιιοο

ιιιοπιο πιτ ει Ρτιπιιιεθιπιιιι ιιιετιτ οοιιτιοειιε εοιιιιιι πιετιο

ιιειιι ειιτσ.ιιιιεε ιιεεττπιειτπιτ. πιετπιπι ει ειιιπιπι ιο εο,Ρτι

ιιιιεΒιο εοιιτιοεετιιτ. ιιιειειιι εεεπιτιτιιτειιι ετ οποιοι

Ρετ Ρπιιιιιειιπι ιιοτετιιιιιι εισαι Ριειιιιιε ιο ιιιιιιο τιειιειιτ

ρτοιιεεεε ιιεε ιαιιπιειιειιιιιε ιιοεετε πεσει ιιι εο Ρτιιιι

ω5ιο εοιιτιιιεετπιι· εε εετιιιιιεε. ιο τεειΡιειιάιε ιιτιειιτε

τιιιιιε πιει εεετοιιιετιτο ειιιοιιο Ρτο οοιιιπιτιι ειι ιιοιιιι

ιιιιιπιε εετπιιιιεε εοπιιιιπιιιιτετ οπιιιι ιειιπιειιειιιπιε οοιιεπι

ιιιιιιε πει εοτπιπιι ιιιιιιτιιε τεοιΡιετιτ. ιιιιιιπιιιι ειεςπιιειτπιιιι

ριεειιε ειπιιτεε ιο εετπ;ιιιιεε. πιει εε ειιι·τιιιιεπι τιιειετ ιιιει

εοιιιιιιιιτετ σπιτι ιιιιιπιετιει ειιιιτιιτε. τιε τειιπιε πετο εο

οιεειετπιπι ετ τετιοιιεε ετειιιετιιεοοοετπιε οιιιτΙπιε ειιιπιε

ειιιτ εο ειιιιιο τΙπιοτι επιρτετιιοτπιιιι εετ ιο επιΡτεεοτιΡτιε

εεριτπιιιε. οεΒοτιετιοιιεε ετ ιιιετεπιτιοιιεε εει·πιιιιεε τοτιιιε

ιιιιετε ιιιιιιτ οοιιιπιιιεε επι πιτειιιιιιιιι ιειιιιιειιειιαπιε ει:

Ριεειιιε ετ ιιειιιτειιτιιιιιε ιο εοτιιιιι ιιιετι·ιοτιι. ειιοτε

παιετιτπιοι ετ εοτιπιειιτπιε τιιιειιι ιετιπιειιεεε ωστε Βετο

ιιτειιο ετ ιπιιιιει ιιτιιοτεε ιεεετπιι·ιτ οιιεετπιειιτπιτ. ιιε Ρε

επιτιιιι τεΒιε ετιιοτεε τΙπιειιι ιετιπιειιεεε ειιι εε τιειιειιτ

τεειΡει·ε ριει-ιιιι ιιιιιιιιιιι ιιιιΡετιιιιιειιτπιιιι Ρτεετειιτ. ετ

ει ωιφιε οιιιιε Ριεετιιιε ιιει οοπιιιιιε Ριεειιιε ειπιιτιιτιε

ειιιειιι τε8ι Ρεοιιιιιιιιτι τιειιειιτ εοιιειιιεε ει πιω-ι ιιιειειιτ

επιτ τετιοιιεπι ειιιιιπιε ει πιει ειιο ιιιιεεο ιιιειιιιιτ. πιο

πιιιιιιεεο ιιιιοτι οπιιιιιτεοπιε ριεειιι Ροεειιιτ ορΡοιιετε

τιιιοπι τει: Ρτεπιιετιιε πιιιιειιοτεπιι εεΡετιτ ετ τρωει ιπιε

ειισι ωε·ιτ ετ ιποε τεειιιιιτ ιιοοεε ιιιιιπιειιεεε εοιιιτι

ιιιετιιιτ. Ρετ ριεειιιιιι ετ οιιιιιεε ρεττεε Με πιτειπτπιτ

Ι»

Ο

κι

εοιιειιιεε τειιεειιιτιιτ ειιιιετε εποε εοιιεπιιεε Ρτο πιιιιι

ιιιεοιιιε τιιεεοτιιιιε «με ειιειιετιιιτ ιιπτετ ριεειιοε ετ ιε

ιιπιειιεεε. απο Με φιειιτεειιιτε ιιιεε τειιεειιτιπτ Με

ιιιτε τεειωτιετιοιιεε ετ οιιπιεεε τιπιε ειπε εεε ιιιοτε ετ

τιποτε ιιιετιιιτ. πιει ιιιεττιιπιετιτοτιιιιι ιιει τεετιιιπτι ιιιιε

τιοιιε ιιει πιττιπιεπιπιε Ρεττιε εοτιοοτόιε τειιιετιεετιτ. εε

ετειιιειιτπιιιι εππιοτι Ριεετιι ιπιιιιοιιιπιε επιτειιιιεε πιε τεΒιιο

εοτπιιιι οσο επιιετειιτιο ιεεει·πιιιτ. ετ ει ειιιιπιιε ειε επι

τεττε ρτειιιετιιιιι τεετιιιιιι πιειιετ εοε ειιιπιπιετειιτ εει

πιετιιτ. εε τετιιειι εειπιο. :πεσει ει ιπικιειι πιει ιιιιιιεεε

ειιτπιιιιεε πιει. ιιιιι ειιττιι ιιιιιιιιετε πιιειιειιτ ειιιιπιο τειιι

Ροτε ιιιιιπιειιειιιπιε ιιιιιιιιιιι ‹ιε Ρτειιιετιε εεε ιεπιπιειιειιιπιε

οοιιπιειιιιιιπιε ιο ιιιιο εετιρτιιτε. Βιιεττειιι πιει ετπιεττεε

τεεετιιιτ. πιοτιεο εε οιι:ιιιιιι εοιιεεει·πιειιτπιτ. Ρτετιιοτοε

ειιτιιοε τιπιιιο ιιιοτιο ιπιιιιιιιο. επι ιιεε οιιιιιιε οοιιιιι·ιιιεικιε

τειιεετιιτ ιιιε ριειιιιπιε εοοειιιετπιε επι ιιιιιιε εετ ιιιεετε

ιπιτει·ε ιιιιιιε ιιοιιι.ιιιεε εε Ριεειιε ειιιιτετε εποε ειε

Θει·ιιιτ ιιιε πιει ιιιι. πιει επι Ρι·ετιιετε ειιετεπιετιτε τε

ειΡιειι‹ιε ιιιιεει ιιιετιιιτ."ετ ιο ρετιειιιειιτο πιτιιιιιι ιιο

ιιιιιιεπι. οτι ιιοεειιι επιΡετ ετιιιιιει Ρορπιιι ιπεε οιιιιιιιι

ιιττιιε τειιετε. ετ πιε εεκτο ιο εεκτιιιιι ειιοπιιιι τιιειειιτ

ιπιτετε. εε. οιπιεε πιε Με ‹Ιιιι εΡεειειιτετ ιιεο Ρτιιιιο

ιιοιι ιιιτειιετε. ετ ιο ρει·ιειιιεοτο πιιιπιτιι ιιοιιιιιιεπι επι

πιοεειιι επιρετ ειιιιιιιι ΡοΡιιιι.

Πιο εετ τειιοτ ρειειε ετ εοτιπιειιτιοιιιε Ειστε Ρετ

€πιιτετπιπιιιι ιιιιτειιτειιιιιτι Ριειιοπιιιι ετ οττοιιειιι ιιοτιπιιιι

ιειιιιειιεειτι. ετ ιιιοιιετιπιτιι ιιε πιεοιιιο ιιιοειιεειιι. οοπ

οοτπιιτετ ετ οοιιεοττιιο. ετ ιιοιιιιιτετε ιΡεετιιιιι ττιπιπι

ειπιιτειτπιτιι. ιιΡπιτι Ροττπιιιιιιειιετιε Μι:ι.κνιιιι ιιιιιιετιοιιε

ρτιιιιε ιιιειιεε οποιο. εεειιιιιιιιιιι Ριεειιιοε. ιιιοι.κιι.

( οοιιοιιι )

Βιιιεεοιππιε αι·οοτειιείε Ζαοιε.τ , ι·εετἰτα£ἱε Ραπ) Μάι

τἰταπο εωεω Με οωεεεω, οικω ίπ ιτα!ατιταπο ίιατ'έ

ειπα εἰ ούνεπεταπ2 α Ρτἰιἰετἰοο Ι ἰπιρετατοτε : αἱ

ρτί.πίπαπο ιιπιέει22απι αυτ. εοιἰεπι τευοεατατ.

4169, πιειιεε τιεοειιιιιτι

οκ!. Α. [οι. 116. πι.

( Η. Π. )

Ειπε ιιοτεεοιι ιιιιιεκ ετι›οτειιειε εεε ι›εεειιι ειπε

ιι·ειιπιε ετ ιιοτιε ιιπιε επιιιι Ρεττο ιπισιιεε ιπετοιιτειιο ετ

εποε οιιιιιιιιπιε οιιιπιτοι·ιιιπιε ειιιε επι τοεειιτο Ρει0ετιι

ιιειιειιιιιιτ. ει: τετοιττο ετιιπιε τετιιτο ει. πιπιιοοιιιιι ιιιιοιιι

οοιιεεεεπιι:ο εετ ιιοιιετιιιιι εετ. ιιει Ρτεοιο ειιιι ει: ιιιι

ρετετοτε ιτειιετιεο πιει ε οπιοεπιιιιιιιιε ειιο ιποιιιιιιε ιο

ιιετοιιτειιιο ιπιάιοετιι. ειιοερτιε ιιιιε εποε ιιειιειιεπιι τετο

ροτε εοοετειιτιιιι επιιοικιειιι ιικιιειε ετ ευ ιιιοπιο τιιιο

τιιιιο ιιειιειιιιοι. τειιιιττειιι ετιιιιτι οιππο ιιειιιιιιιιι οπιοτι

:ιι
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πιτοτιτ σοι· δυοι·παιπ ατι οσ υοτ ο ευτε αιττυτοι·ττιιιε αο- π:

πω. οτ οστιαιπ τυπαπο ττιτοτοε οτ ιτσιπιπτοαττοπεοε πποοε

ταπυοπεοε ι;ιτεαποε οτ οοι·εοε φοιτ ταοτοιιτ Ραοοιπι ουιπι

Ρι·οτττοτσ Ροτπ·σ· τιιιι·οττταπο τυιττοο. οτ σπιτι ευτε αιττυ

τοπ·ττιυε ουππ ιιυττευε ουοπ·παππ τιατιοτιαππ. οτ ετ απο

ττ·οποπο Ραοοππι τεταππ τΡετ ποπ αιττυυατιυπτ πιο τπ

αττουσ οοπτπ·α ουππ. :πιτ αυτοιπι ποπ τυπαυοπτιιτ τισο

ιπσπτο οτοταιπ οσε πο ουπ·τα πιοα. .οτ τουπτυπι οτε υοτ

ατττιιισιτ τσοποττττυιπ ποπ Ρποετατιο πουτσο τυποπτ. τιπο

τοπ· αττπιτ ιτοτιττυππι ετ τσι·το τττυιτ οτε ττοτιοο οπο. οτ

υαεεαττοε ατπτυο απιτοσε Ρποταοττ τυιττοτε μετά τταπ·σττ

ταπιτ. πιυτ ποπ τυπ·αυοιοτπτ εοουπιτυππ πτυσττ τπτοπ ποε

οπττπατυππ οετ. οτ ιΙυσε Ρι·σΡτοποα ττο ουπτα οιΡυτοπττ

ποπ. ποστΡταππ. οτ ετ αττπΙυτε τοοοι·ττ €υοιπαππ οτ σου-

ετττυπι υοτ αυετττυπι Ρτσ Βιιοππα. υοτ αττεΙυσέτ. τιοποττ

ττυπι ιτσποο τττπιτττατ ευοπταππι οτ ασ. Ραοοιπ ποστοατ.

οτ ατι τιαο τιοπα τπι απιτοα ποπ οπο τπ ταοτσ αυτ οστι

ετττο υοτ οοπεοπευ. υτ Ρι·οτττοτυε πιοτπ·υε τυποι παπο

ττταπυε Ροι·ττατ ιιτταπι αυτ πιοιπτιι·υιπι υοτ τπαπσττταπυιπ

τυιττοατυππ υοτ οαΡττσιιοιπ τιιιτιοατ. οτ ετ Ροπττιτοπ·ττ

Ρποιττοτυππ τυτττοατιιππ αιττυυαττσ ουππ π·οουΡοπαπο τττυπι.

οτ ποουροπ·ατυιπ ι·οττπιοπ·ο. οτ ετ Ρποεοτοπο ουτε υοτττ

αττιπυτττ Ρι·οπττοτοι·υιπ οτ ταοοπο. ιτυαπι οτοτυε πιστοπ·ο

Ρον ππιο αυτ ρου πιουπιπυπιττυιπ. τπτ ττττ πσττττοατισ. οτ

τοπια ττιτο Ρτσ υτι·ττιυε τττυπι ετ πτυοετοπ·ττ αιττυυατιο. οτ

τιοο σπιπτα τισπα ττττο τυπο οτιεοτυαι·ο οτ αττοπιτοπο

οικοοιιτο οοπιτι·α ταπυοπεοε.

( οστιπιπτι ). ι. Α

Νυνιι:ι.οευε Ζαιιαοπείε οοιι.ιαΙ οροια οτ ααα·ίΖτιιιιι

Ρο21·σ ταΙσπτα:πο ἰατἰἰοτ .το πταται·απι ρι·οπιτττα ετ

Βατοεοπαε ατύστο:ιετε ταάο.τ ραο·οια ίπποι· .το πατατα

ή·οοοι·ίτ.

. τω!) , πποπεο ιτοοουιτιι·τ

ω!. Α. [στ. τω. π.

( τι. π. )

βετο πυυοτοιιυε οοιιευτ ·οοπιυπτε ταιιυο. οοπιιοπτσ α”

τττιτ Ροτι·ο τυτττοτ τπαι·οττταιισ. υτ ετ αττπιιισ τοππΡσιτο

τιαι·οεοπ τυπτοιι απτιστοιιετε Ραοοππ τπτοι· ποε ετατυταππ

ττ·οΒοι·ττ. το οοπτπα ουιπ ττπιπυα οτ σΡοπο πτυουεττυο

απ Ραοοπι τοουιπ π·οιττοι·ττ. σπιτι οιτροπετε οοππυπτε

ταπιυο. τυυατιο οιιοοΡτο πο υτοτυατττιυε. ροετπιιιαππ τπ

τταπ·σττταπο τυτττοατυ υοποιττ οτ πο ατττε οιΡοπετε. τιοο

τοτυπι ευροπτυε εοπτπιτυππ «απο ττπ·ππιυπι τοποτισμ οτ

πποσε ειιοοοεεοποε οοιιευτοε τυπαι·ο ταοταπι οτ ττττ αττσε.

οτ ετο μα· ετπιτπυταε ευοοοεετοποε οοπευτυππ. οτ ιιτ τεττυε

ρποπιτεετσπιτε οτε εοουπ·υε στουο ττι·ππυε. τοο τυπο-απ

εαποτα ττοτ ουαποοττα. αστα ττιοι·υπτ τπ εαπ·τττποιι Ρα·

πυυοτοιιοπι ταπυοπεοιπ οοπευτοπι. οτ ευρπ·αι:ττστοε π·οΒοε

ιιτπιυο τυτττοοε.ππτττοετππο οοπτοετππο εοιιααοετιπο ποπσ.

ς οσι.ΧΧιν )° .. -

Ριεπιτυε ται!απέταααε £ατίο.τ, ροσο παπι Βιιι·οεοπο

αι·όοτ·οπετ Μέτσο Σπίτια :παταω παπι οοπτοπι /οεάοπο

τατι8ίται·.

Ποτ), πιοπιεο ιτοοοππιτιι·τ

ω. Α. κα. πι. τ.

(τι. τι.)

Εφ Ροτπ·υε τυιτοκ τταπ·στττιιπυε ταοτο Ραοοππι ετπιο

ττ·αυττο οτ τισπια Βετο. ουππ τταποεσπο τυιττοο αι·υσποπεο

οτ ουππ οπιπττιιιε αιττυτοπ·ττιυε ειπε αυτ πιοουππ Ραοοπι

τιατιοτιυπιτ. οτ ι·οπιτττο οτ οπιπο ιταππιιυπι (μου πιτοτιτ

& Ροπ Βυοπ·παπι ατι οο υοτ α ευτε αοστάττ οτ οοεαπι τυ

παπ·ο ττττοτοε οτ άσπιπτοιιττοπεοε πποσε ταπυοπεοε τιπο

ποε οτ οοι·εοε @στο ταοτοπτ Ραοοππ ουιπ Ρποιττοτο

τιαποεσπο αι·τισποπιετ τυιττοο. οτ ουιπ ειπε αιττυτοπττιπε

σπιτι πιιιττιυε ευοι·ι·απι τιατιοτιαπι.`οτ ετ ττ·οο)οι·ο Ραοοπι

τεταπι. τΡετ ποπ αιττυυατιυπτ πιο τπ αττιΙυο οσπτπα οππτ.

αυτ αυτοπι ποπ τυπαυοι·τπτ τιοο ιπσπτο οτοταππ οσε πο

ουπ·τα πποα οτ τουιτυπι οτε υοτ αττπιυσττ τιοποττττιππ ποπ

Ρποετατιο ττοποο τυποπτ. Ρπ·οτοπ αττυττ ιτοτιττυπι ετ σώου.

οτ υαεεαττσε ατπιυο αππιτοσε οποταοττ τυιττοτε .·τιαι·οεοπτ

επ·τιοι·οπετε αυτ ποπ τυπαυοπτπτ. εοουπικτυπι ποσά τπτοπ·

ποε σπιττιιατυππι οετ. οτ ετ αττπιιιτε τοοοπττ ·δυοι·π·απι τιπο

τττοτο τιαπ·οεοπτ. απ·τιοπ·οπετ τυτττοτ οτ οοπιετττυπι υοτ

αυετττυππ Ρπο Βυοι·ι·α υοτ αττπτυοιτ τιοποττττυππ· ιτοποο

Βυοι·παιπ ιττιπτττατ οτ πιο Ραοοιπ ποιτοατ. οτ ατι·τιιιο

ε· τιοι·α τπι απτοα που οπο τιι ταοτο υοτ οσπετττσ αυτ εοιι

εοπιευ υτ ρποιττοτυε τιαι·οεοπι απτιοποπετε τιιττοκ ιιοπιτατ

υτταπι αυτ ιποιπτιι·υππ. υοτ αι·τισπ·οπεο πο8πυπι= υοτ

οαΡττοποππ τιατιοατ. οτ ετ Ροπιττττοπ·ττ Ρποτττοτυπι π·οδπτυπι

αιττυυατιο ουππι ι·οουροπαι·ο τττυπτ. οτ πτοουροπατυπι πιο

ττποπο. οτ ετ Ρποεστυοπο ουτε υοτττ αττειιιτττ τιπο

τττοτσπ·υππ οτ ταοοπο πυαπι οτοτυε πιστοπσ Ραπ· πιο

υοτ ποπ ππουππι πυπιττυππ οτ πσττττσατισ οτ ·τισπα πετο

πιο Ρτσ υτπττιυε τττυιτ ετ ιτυοετοι·ττ ατττυυατιο οιιοοιιτο

οοπτπα ταπυοπεοε. τιοο σπππιτα ττιοτο ετπο ρποτυτττοτο

οοπυοπττσιιτε ιτυαιπ ουππ ταπυοπεττιυε τοστ οτ τΡετ

τποσυπι ττα φοιτ πο τΡεα οσπυοπττοπιο τιπ·τππο ταοτα. στι

τιαπο Ραοττοποιπι. πιτστιττ πιτοτιτ υοτ οτε τπτ αττιιυσ πιτ

πυιιτυι·. οτ τεσπα ττιτο στιεοτυαπο ετο οτ αττοπιτοπιο τυπο.

π..-ιι .! -·

ς οσι.ΧΧτι ) . 'μη. ιι .ε τι το

. . π. Ξτ ·ι·ι··

Ρεπιισε _ται!αι·ταιπαε ίαττο.ιι·: αυιαοπετύπτ .το πορεια

άαταΡαπι εροπιἰο£, εἰ α Βατοεοτιο· απ·τισι·οπετ ·ίαυτίσο

ττεάοιαρΡοπταεα άοόαοι·αιιι εσίαιττο πιοπι απἰἰπιρΖοπααπ

. ! .. ρ .

ττθθ , ιιιοπεο ιτοοοιπττιι·τ

.:·ιι..ι:ι

εστί. Α. |οτ. Με. ν.

(Η.Β.) · '- ιι.1 42”Τ·ι

· μ :οι ..τ τη

τη ιιοιπιτπο ττοιπτιιτ · απιοιτ. οπο ροττι·τιε τ-ιιοτο1τ·τιατοέ

τπτττοττοτιο Ρι·τιιια πιοπιεο ποσοππτιι·τε. ττταπυε οοπιιιοιιτο τττιτ πιυυοτοπτ οσπευττ ταπυο υτσο τυο
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εο11111π1 111π11ε 11ε1 111π11επε111118. ε111ε 1ιο11ι111111118 11ο

11181:11ε111 111ππε. 81 11οττε 1111111118 ε8εετ 11111 111 1πιΡε111τε

11ε11ετ ε1ι1ε 1111εττε 111111 1111ο πιο11ο. 1ιοε 1ο1π1π Ρτε

8ετ1Ρ1.1111ι 111·11ι11111 ετ 818131118.1811118 εοπ111π1 τεπετε

1πτο. ετ ο118ετπετε. ετ 1ι1ιπε ε11τω1111. ε11.1111ο πιεο 11εε1

1:οττο1ιοτ11τ1.

1110111161) 1 '

Βο11111111111ε απ11οε1ιεπι1ε ρπ·ἰποερε , Βαέπιωπά1 111111

111ε11111 8111ττε111επ1111π 11111111: εοπ11ττπ1111οπεπ1 Ρτε8επ1:18

Ρ1·1π11ε1111 1111011 εεο 11εε1 11ιπ11επ8111πε 1πτ111111: 1111ε111

1επίπιπεπε 1111ιετ1επε 1111· 1ιο1ι111881π111ε Ρτε111ετε ε11111:11

118 1811189118 1ο11118 8επ11111ε εε εοπεπ1111π πεπετ1111Με

1ε8111πε. Ρτο εε ετ Ρτο εοπι111ι1 Β11πο818811πε ε1π111111ε

111π11επε1111π. 1111011 1Ρε1 111ε 11111111111τεπ1 ε11ιο11οτεπ1

111εππ1 11111εετεπτ ετ επεπιεπ111τεπ1: 1πεοε1111ε 1ιοιπ1πεε

εοτ111111111ε Ροεεεεειοπεε ετ οπιπιε 1πε11 Ρτο Ρο8εε 811ο

11111επι1111πε Ροεεεπτ 11είΐεπ11ετεπτ. ετ εοπ1.τ11 ο111πεε

11ο1π1πεε ε1181ο111τεπτ εε 11ιεπ111επετεπ1:. 11111118 τε1 1ε81εε

εππτ. 81111εε1ετ Ρτ1πε1Ρ18 0081181118. το1ιετ111ε 1111118

Β11111τ1111. ε11ε1111111τ11118 111ιΡ11ετ. νν1111ε11ππε 1:1ε 1ποε1

Ρ1π1:ετπ11. νν1111ε1πι118 111τε1 1π11τεεεε1ε11ε. 1ο111111πε8 11ε

111111·11111 11οπ1111111ε 1'08θΓ1115 11ε 8111·11ε11111. 11ν1111ε1111118

ε·ίρέε πάω, [απαεπείθτω ο Βο1υπαπάο, 11οὐετ£ὶθαἰ- ό 111111τε1 111111. το11π11118 11ε πεππ. ννΜ1ε11π118 11ε ετο181.

.κατά /ῖΙἰο, ίπ 1έπι2Εοε|ιία , ΖαοάΖεία ε: δια

1ἰἱπο1ἰοπ1ι£11 οοπ/π·πι111.

1189

Ε.: 11ρο91·11Ρ1ιο 1ίπ1:τοπο 1111111 Τ11111·ίπεπείε 2111111161. 01.111. Α. [Μ. 'Η. ν. ε1 'Ι3.

( 11. 11. )

· 1π πο1111πε ε111ιε1:ε ετ 1π11111111πε 1τ1π1111118 ΡΒ1Γ18 ετ

11111 ε1εΡ1ι·11πε ε11111:11 1111ιεπ.

Νο111111 811 ο111π11111ε 1ιο1111π111πε 111111 Ρτε8επ1111118

91111111 1111:11τ18 1Ι11ο11 εεε 11ο111π11π1111ε Ρτ1πε1Ρ1ε τ1111π11π111

1111π8 11ε1 81111111 Ρτ111εεΡ8 11π11οε11εππε 11οπο ε1 εοπεε11ο

111.1111ε εο1111τ1πο οπιπ111πε 111π11ε1ι811111ε ο11ιπ111 Με 1111ε ε· ε '

1Ρε1 τεπεπτ 1π 1ιπ11οο1ι111 ετ 1εο11εε11ιε1 111 Ροτ111

επ1111111. 11πε1π11111πο11111111 11π Ρ1·11111ε151ο 11ο1111π1 1ιοει

11111111.11Ρτ1111:1Ρ18 11111 το1ιει·11 8111εε1ι11τ111· 811111 13.88181181.11.

11εε 11111:επ1 811111 Με. 1π 1ιπ11οε11111 11111111 111111 ο11πι εε

ε1ε8111 811πε11 1ο111ιππ18 1Ι11ε ε81 11ι1ετ 11πεε 81111118 ετ

11111 881 εκ 111τ1111ι1ε Ρειττε. 1π 111ο11εε1ε 1οπ111ε111111 ετ

111111 1111111. ετ οπιπ111 111111 1111ε 1Ρ81 1ιε1ιεπ1 1111. 1ε1·11111π

Ρ11τ1επι 11ε τε111111111118 Ροτ1πε. ετ. 1ετ1111π1 Ρ11ττε111 1π

8111111πο. ε1 ειπτειπ 11111Ι11111 εοι·11111 111111Μο εε1Ι11181ετο.

Μ1111111ε111 1Ιπο11 1π 11ιο11εε1ει 111111επτ1π 11118 11111: 8111Ι11181θΙ'0

εοε 1ι1111ετε 1:οπεε11ο. 11ε 1118 1111111111 ε1. 11ε 111118 81111118

1111πτ1111π ε18 11εεετ11. 1111 1Ι1111:1επι 1111ο11 ε1111ποτ 1111ε1ι1

111111: 111 111ε111. 1111111 επ1111το111πτε 111118 11111 1:0111:οτ11111111

πε1 111ε1111111π 818 111ε1111π 11181 111ετο 111ιΡε1:111πε τππο

π1111111 πεεε8ε11111ε. 11·ειπ811ετο 1811:πτ 1111Ρε11111ιεπτο 111εο

1111111 11π11111εε1111 111εε 11111; Ρετ εοπεοτ111111π 11111 Ρετ

111ε111111111 8εε111ι11π111 118118 ετ 1πε111π1.1οπε8 ε11τ1ε 11ιεε

1011861018 ετ 1111πιΡπ11-111οτ11111 ε111ε111111τε 111ε111π1. εο111

111ετε11111ι επτε1π εοπεε11ο 1ιε11ετε οπιπ111118 111π11επ81

11118 111 οπ1π1 τετι·11 Με 91111111 11ιο11ο11ι111ιεο. ετ 11111ιτπ

εεε 2111Ι111818Γ0 εοτπ111·εεπ11111ο.1πε11Ρετ επ1111 πο1ο 111:

1Ρε1 111π11ε118ε8 ετ εοτππι οπ111111 εεεπτ11 811113 1π ο111π1

1:ετ11:1 11188. ετ εεε εο8 ετ οπ11ιε8 εοτ11111 Ροε8ε881οπε8

8111111111ο. Ρτοτεε1ιπι 1-111111ε ε1181ο11111111. ετ 1Ιποπ111πι εδο

Μο8 11ιπ11π11ι 11Μεο 111 πο1ο 111 1Ρ81.ΙΙΙΒ.818 1τε1Ι11επτεπτ

1.εττ11111 111εε111 ετ 1π111ιε1ιπτ-1π ε11.1εκ εοπε111ο Βετο

ππιπ 1πεοτι11π 1ιεε 811Ρτ11111ε11ι οπιπ11ι π1ε ε18 ο118ε11

11111ι1:111 εο1ιεε11ο. ετ 111 τε8 11τι1ι1οτ 11:11 8181711101'1ΙΙΙθ

εοπ81811ιτ ε111π··111ι·111πεπ1ο 1πεο 111· Ρι·1πε1Ρ1111 5181110

811111τ11111ε 1111ε11111. 1111111111 εε1 11πτε1π Ρτ1π11εε1111π 1811111

Ρετ 1111ιππ11ι 11ετπει·111 επποε1111ι·11. 1ιππο Ρτ1πε1Ρ111118

ιπε1 88Χ10. ετ 1111 1πε1ιτπε11οπε 11οπ11π1εει. 11ιΜεε1111ο

εεπ1ε81111ο 88Χ88881Π10 ποπο 1π111ε11οπε εεε11ιι111ι.

ε( εε1.1111ν111 . 1 ·- -

Βοιωτια 1ίε θταεεα, 11-10 0/οεάετε 111111 Ιαπωεπεϋαε

εοπ£τα Ρίεευιοε, 1ἰε ἰΖΖο £ε1ιεπ1ἰο Μετα: α1ἰ ρπιε/ὶπἰ

Μπι £επιραε πάεπι ά1ιπ2. .. ο `

1170, 1πεπεε 1111111:11·1ο

_ `1 Πο1ί.Α.[ο!.8δ. 'ν-- 111.11.) - ·

11

ΑΒ 1ιεε Με 1π 11πτε11 Ι181Ι1113 1111 11πποε 1111111111 ε1

Ρ1ετο8. ποε 1ιο11111ιεε 11ε ΒΙ'1·1558 8111111111111111ε ετ επετ

1111111111118 11ιπ11επεεε ετ 1ιο11ι11ιεε Μοτ1111ι 111811·1ε1118. ε!

τεε οιππ11ππ Μοτπ111 1π 1ο1ο 1ιοε1το Ροεεε. 81111118 πε

11118 ποεττ1ε. 1111111εε ετ11111ι 1111118 1ιοπι1πε8 11ε 1ότ11εε11

11111ιεπ1 81.1Ρετ 111π11ε11εεε πε! ε11Ρετ 11οπι111εε 111ε11·11:111ε

εοτ11111 εεε Ρτοτε11ε ε1111επ1111111ε. ετ 11ιε1ε111118.11πε111111111

ά 11ιπ11επ811ιπε 11οπ11 1111ε 11ε 1ιο811·18εοπ1111ετεπ1111πε 111

1111 111. 111εε ε1111Ρ111111 πε! ε1ιΡ11111ε 818 τε1111επτε8 11111

τε1111ετε 11ιε1ει11εε. ποπ 111111111ιπε Ρ1ε111ι1ε 1111π1111111.

1ιεε 111111Μπ11ι 111 ποε1το Ρο88ε. 111ιπιο ο1Τεπ11ει11118 1308

ετ 1ιε1ιε11111ιπε Μο8 ποεττοε 1π11π1εοε. 11οπεε επεττ11

111ετ1τ 1π1ετ εοε ετ 111π11επεεε. ετ ποε 1ιοπι1πεε 11ε

8111888 ποπ 1111111118 11ε εετετο Ρ1ε118 πεεο1.1111πτ1 πεε

1π εοτππ1 11181:τ1ε1π π181 ΡΓ1118 Ρ111 1110111 111ετ11 1πτετ

Μο8 ετ 11ιππεπεεε. 111111ε 111ε111ιπ εο1111ε1111οπεπ1 18πέιτ

. 11118 εοπε111 8113588 1πτ111111: 6111111111 ετ τ111111π 1ιει11ετε

ετ 1οεπετε 11ε11πε 1111 Ρτε111ε11111ι· 1ετι1111ιιι11ι. ετ εποε

111ε1ετ··εοε1οε 1 εποε 1111111 11111111 ε1τε1πιτε.8111π 111 11111

11111 ΡοΡ1111 11ε 8121888 111 Ρπ1111εο Ρ111·111πιεπιο.1πτετε;

11ε111111 11ιπ11ε 1π επΡ11111ο εοπ8111111π 1ε11ε11ετ 11π1ιο 1111τ1.1111

1πεπεε 1811118111 1π111ε1.1οπε τετ111ι. · 1
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( οοΙ.ΧΧνΙΙΙ )

Ιαπιτοπτο.ι· οσπειττοε /σοτἰιτε οπο! τισιπτιιτπτω στο δτα.τεα

οπο!!! οοπττα Ρἰοαπσε εοτυατο ροτΙίοοπτωτ.

!!'70, ιποπεο !οιιποι·!σ

ω. πρι. οι!.

( ο. π. )

Α!! ποο π!ο !π οπτοο πειτιιο οι! οπποε τινι!!! οι

Ρ!οτοε. πσε !οπποπεοε οοπεπ!οε εο!πο!!!π!πε οτ οποτ

πο!!!τππε !ισιπ!ποε πο Βι·οεεπ οτ τοε !!!στπιπ !π τοτσ

ροεεο πσεττο εο!π!ε πσεττ!ε ποτ!τ!ε. ποπ !ιπΡοποπιπε

επροτ οσε ο!!τιποιπ ποππιπ πω!!! οτ ε!ι1π!π ποπ! οπ

π!τιππ οετ ποεττποιππε. !οπποε οτἱοιπτἱποε !οπποπεοε

!ιο!!οπτ επποτ ο!!τΙποιπ !ισιπ!ποτπ πο Βτοεεο οτ πιο!πιπο

!οπποπ1 τπ!!!π! οτ εοο!στπιπ Ροπ!τπε οποοποιππε. οτ

ε! ππο!!!›οτ Ρστοετοε πο! Ροτεοπο οπο ποπ ε!τ το

Βτοεεο πο! οσιπποΒπο !!!στπιπ ο!!τΙποπι !οπποπεοιπ

πο οοτοτο οποπποτ!τ !π οπο !ιοιπ!ποε πο ετοεεο οπ!

ποπ! ποπ οσιπ!ττοπτ. ο!!οπ! οστπιπ ποιπππιπ πο! !π!π

τπιτπ ποπ !!ιο!οιππε. !ιοιπ!π!!!πε ποτο ετοεεο πο ποεττ!ε

οοποποτοπτ!!!πε οοπο τ!πο !ππο πι. π!οε τοο!οπιπε

!πετ!τ!οιπ ε!τπΡ!πιπ πο! οοπἱτο!ο ο!ε τοπποπτοε πο!

τοπποτο τοο!οπτοε. οοπο Ρτοπ!οτοιπ οσπποπτ!οποππ οοπ

επ!οε οοιπππ!ε !οππο !›σ!οιποπε οπσπ!ε. σττσ!!οππε.

σ!!οττπε τοοο!οοτπε τοοοτππτ οσπεοπεπ οτ πο!ππτοτο

τπο!οτ!ε Ροττ!ε εοποτοτππι οτ !πτοποτιιπτ οοππ τ!τιποιπ

οτ τοτοπι !!ο!!οτο οτ τοποτο πει]πο οπ Ρτοπ!οτπτπ τοτ

τ!

το

Ο

τπ!ππτπ. οτ !πεπροτ !π οπ!ιπο οοππ!! ο!πττο.8πε !ιοο

!ποιπ !π Ρπο!!οο Ροτ!οπιοπτο !πτοπ!τ. οοτπιπ !οπιιο

!π οοΡ!τπ!ο το!!ο!τοτ. ποιου; ιποπεο !οπποτ!! !ππ!οτ!σπο

τοτο!ο.

ς οοι.ΧΧπτ )

.Βοοτοτττπι ίαπποπεποπ οσπεαταπι, πωσ οοπαίοίστωπι

οοπετττωτίσ πι. ρσα!τσ Ζναπττ απ τέτοια! επροτέτω, ιππι

:πιο ποππαττο Ναπτοπειταε Επτοτά!οπιιτιο·.

!!'70, 2 πονοιπ!ιτ!ε

στο. Α. πι. πο.

( π. π. )

!οππο !π ρπ!1!!οο οπτ!οιποπτσ. οοπειι!οε οσιπιιπ!ε

!!ο!οιππππιιε οποπ!ε. οποτ!πε ποπτπε. σττο!!σππε. ετ!

τπο!ππε. ο!›οττπε τοοο!οοτπε. π!ε!ε τοτ!οπ!!!πε οπτ!ο!

τποτο!ι!σπ!ε εοσπο πρ! πω· )ιποποοε τοετοε !ππο !!ποπι

/

τ!

ο οποπο ππ!!ππι οπ!τ!ο!πτπ τοο!οπτ π! ρσπ!σ ποπ!!

ο!! οι·οπο επΡοτ!πε ποο ο!τοο οποπο! ποπ!! !!πτοπιπ

τοο!οπτ ποο !π οο τπττοιπ οπτ ποιπιιπ1 ποτοππ!!!!!οιπ

π!ττο ροποε π!Βὶπτ! ο!τοτπ. ποο !π οοεττο ποπ!! !πτι·οπτ

ε!πο !!οοπτ!ο οοπεπ!πιπ οοιπππ!ε οτ τποτο!!!σπ!ε οπτ!ο!.

π!ε! πποππο εοττοοοπ! πο! ρ!εοπἱ !πεπ!τπιπ τοοοτοπτ

!π !οοππι !Ρεπιπ οπο τοιπστο !ππο ποεοοπποτο τοποοπ

τπτ ποο ροετιποππιπ !π !!!ππ οεοοπποτο. π!ε! πι; π!οτπιπ

οετ !π οκρτοεε!ε ππο!!πε οοε!!›πε επρτο. ι[ποπ !ποο

τοοτπτπ_οετ τΙποπ!οιπ οοππ !ππο πιοτο!ι!σ οι! Ρτοπ!οτσε

οοπεπ!οε πποι·!ιποπ!οιπ τοο!εεοτ ο!!οποπε ιΙποπ !π το

Β!εττο ποο τπ!ππε εοτ!Ρτο τποτοπτ πο οοπποπτ!σπο

οποιπ ο! οοπεπ!οε οοιπππ!ε τοοοτοπτ οτιτπο !!τιποπο

τοπτ. τοπποιπ !Ρε!πε ιποτο!ι!οπ!ε τοτ!σποε π!ποτππτ.

πι!! πω· π!πτοε !ποποοε τοετοε ο!ε !!ποιπ Γοο!τ. ποστ!

ρτοεο!!ρτο οπιπ!ο πω! πιοτο!!!σπ! οοπποπτο !!!οτοπτ

Ροτ οσπειποε οοιπππ!ε οττΙπο !!τπιοτο. οποπο. πτ επΡτο

!οπποποτππτ !Ρε! ιποτο!ι!σπ! οτ ο!πε !ιοτοπ!!›πε ο!!εοτ

ποπππιπ Ρτοτοοτ! οσπεπ!οε. οτ !πεπΡοτ οπεο!ππε σ!π

ττοιδπε επροτ οπ!ιπο οοππ!! !οπποπε!ε !π !Ρεο οοποιπ

οοπο!οπο !ιοπο οσπποπτ!οποπι οτ !οπποιπ οοπο !!πο

!ποπποπεεοιπ ο!!οσ ο!!εοτποπποιπ !πτοπ!τ ιιιοι.κκ. !π

π!οτ!σπο τοτο!ο εοοπππο π!ο ποποιπ!π!ε.

Βοσ νν!!!ο!ιππε οο!!Βο πο!!! ποτοτ!πε ρτοοορτο επιστο

π!οτστπιπ οσπεπ!πιπ εστ!ρε!.

( οοι.ΧΧ.Χ )

?πάψω !πτοτ: παρω αιπίο·Στίπο ροφοτιταο !πτοτ Ϊα

πποπτοε οτ Επιαπιτοτοπι τιπροτατστοπι οσπετιυιτίπορο

τίττιπαπτ, πωπω· [απαοπεοε οιια:πρτατίωτε τισποετατιττα·

π0πτε οτ ρτ·ἰνἰἰοὅἰτε ίπ οσπιπιοτοίο ο.π·οτοοπείο.

^!!'70

Ε.: αροοταβιο ε!ποτσπο Ποτ!!! Τ'πιιτίποπ.ιί.ι ταοιι!ιιτίί. θα!. Α. [στ. Ή'. ν.

( Π. Π. )

Ωποπἰοπ! !ιοπστοτ!εε!ιππε οτο!ι!ορ!εοσππε ο!π!τοτ!ε

εοππο οτ ρι·πποπτ!εε!ιπ! οοπεπ!οε οτ ιππ!τ!τππσ ππ!ποι·εο

οσιπππ!ε ττοειπ!ττοπτοε οτ! !ιπΡοτ!πιπ πιοιππ !οποτπιπ

εππιπ Ρτπποπτ!εε!ιπππι οιπ!οπιπ το ιππττο !π!ππ!ιοτππτ

ο! πτ τ!·οοτοτοτ οτ οσπποπ!τοτ οιιιπ !ιπΡοτ!σ ιποο πο

τιπ!!!πε !πε! πο!ο!σοπτ. !ι!ο οπτοιπ ροτποπ!οπε το !ιπ

Ροτ!πιπ ιποπιπ οτ οορ!σεο πο !ιπ!πειπσπ! ποιτοτ!!ε οιππ

ροι·ττοοτοεεοτ (πιο !ι!ο σετοππ!τπτ·οσπποπ!οπτ:!οπι τοο!τ οτ

!πτο!πτοππο οοππ οοττ!!!οοπ!τ. :πιο ε!ο οπ ποτοπιπ οσοι

ρτο!ιοππ!τ. !π ποιπ!πο Ροττ!ε πο!!! οτ εΡ!τ!τπε εοποτ!.

οπο οιπ!οπε πο ιππττο πο! επι!! !οπποπε!ε ττοπειπ!εεπε

ο!! οτο!ι!ορ!εοορο 8οππο οτ οσπεπ!!!›πε. οτ ο!! σιππ!

ιππ!τ!τππ!πο οοιπππ!τοτ!ε ο!π!τοτ!ε ποππο οτ οοο!ρ!οιιε

ροτοετοτοιπ οτ τποπποτπιπ ο!! ο!ε. πτ ππ!οπιι!π !πτο

ιιοτο οοπποπτ!οποπι τοο!οπε !π ροι·εσπο Βοπιιοπε!πιπ

τοο!τ !πε!ε οσπεπ!!!1πε !οπποποτππτ ι.ιιιοπ ποιι!οπεοε απ!! εοποτ!εε!ιπο οτ οκοο!!οπτ!εε!πιο !π!Ροτοτστο τσιποοπ
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..Ετ

ΡστΡΜι·σττετιιτο. εσττιιτιο ττιειιεει οσττιτιετισ τσεετι. ιισσ :ι ιιιισ εετιτ. ιιοττιιτιεττι ιττιΡετετστιε οιτιτ:ιεε ττιιεεεε Ρε

ετ ετ ιιιιε Ρτεεετιτεττι σστιιιετιιετιτιεττι τετοιο ετ ιετσ

εε εοιετιτετε ετσιιιεΡιεσσΡὶ ετ εστιεειεττι ετ τστιιτε εσ

ττιιιτιιε ττετιεε εετιστιεειττισ εσττιιτιο ιιτιΡετετοτι ΡστΡιιιτσ

Θετιιτσ τττετιεει εοττττιετιο ετ οττιτιιιιεε ιιετεειιιεε ετ εεε

σεεεοτιισεε ιττιΡετιι ειιιε ετ τσιτιετιιε εισετ ττιετιιτεετειτι

ετιτ. :τεοτιιεττι εττιοεσ ετ ιτι ΡετΡετεετιι :τιιεττιειιι

ττιετιεεε ετεισιτ. τιιττι:τιιεττι ετετιτ ειι:τεετιεο 8ειιεετιεεε

::στιττε ιττιΡετιεττι ειεε ιιει ιιετεεεε ετ ειισσεεεστεε εἱιιε.

εεε σοιιττε τοτττετιιειτι ειεε εστιττε ειι:τεεττι τεἔιοτιιιττι

ιττιΡετετοι·ιε :τεεεεεττι:τεε τιστι:: ιιειιετ. ετ :τεεεεεττι:τεε

:ιεο εοιετιτε Ροεειεειιιτ. τιε:τεε Ρετ ::στιειιιιιττι τιε:τεε

Ρετ Ρεεειιιεττι εετ ετοιειτι ειιιε ετω- :τεσσεττι:τεε

ιτισεσ. ετ τιεττεε ιΡεἰ τεσιετιτ ει:: τιεττεε εΡΡστιετιτετ

Ρετ :τιιειεττισετε:τεε σεσεειστιεττι τετιστιειιιιεττι εετ ιτ

τετισττειιιιεττι. ειισιιι ειιι ιισιτιιτιι εστοτιετο εετ τιστι

οστοτιετσ ετιτι ετ τετετο στιετιετισ ετ Ρεεετισ ειτε ετ

τιιιιιιετι :τει Ρσεεετιτ ειιιετε ετ ττιστι :τεετττεειτισεεττι.

εε εστστιετο σεΡιτιιιεττι Ρετττεετετεττι εετ ιτι εειε :ιο

ττιιτιι ιττιΡετετοτιε. ετ ιτιτειιεστεττι εετ ττιι::Μ Ρετ ιτττετ

Ρτετιιτιστιειιι. ετ Ρτοιιετεττι ε ει:: εε ιιοτιστεττι ετ ετι

ιιτετετιι·.ιττιΡετιι ειιτε ετ τσττιετιιε. :Ιεσε :Ιειεεττι ει::

εειιεσ ετ εεε θετιιιετιειιιεε ιιιτετΡτετετι ετ ιιτι:τεε ετ

ιτι Με σε:: εε:Ριετιτει·. ει:: ιιειιτεττισει σεΡιτειιιττι ιιι

τειιι€ετετ ετ εσεεετιιετετ. ετ τιιιτι:τιιεττι ιιτειετιτ ειι·

:τεετιεο έετιεετιεεε εεττιτ:τιετιτεττι ειισειεε τεΒιοτιιε ιττι

Ρετετοτιε ετ ::στΡστιε ιΡειιιε ετ ιιετε:ιεττι ετ εεεεεεεο=

τεττι ειστε. εεε ττε:Ιεε ειττιιτιετιστιεττι ιττιΡετιι ειιιε ετ

ιιοτιστιε ειιιε τεοιετιτ ειιτΡετ:τειι·ετιτ .ιιιιτισ ειιιε Ρετ εε

ειεε ειιτετ. εεε ττιεΒιε ει Ρετεετιεετιτιτ τειε :τειε ιτι

τεεισττε Θετιιιε ιττιΡεειετιτ ιιοσ. ετ ει ειι ειιττειιιεε εετ

εεεειτιιε εετ σιτειεισ εειιετεεε ειι:τεεε τεειστιεε ισι

Ρετειοτιε :τει ιτι ιιιιε .ιτιεετιιετιτετ ιδετιεετιεεε ειπε

σττιτιι Με εισε:τεε εοισ ετ τττεισ ιτιττετιιο εετετιεειιτ

ετ σεετσειετττ ιιειεεττισει τεττιστιεε εε ιιστιοτεττι εστιτιιιιι

ιττιΡετετστιε ετ ιιετεεεττι ειιιε. ει εετετιι εετιετιτ ειι

:τειε ετοιεε εειεειιιιετ ιτιιττιισι στιετιετιι ειιιε ειτετιιιε

ιιεει ::στιττε ειι:Ριεττι τεειστιεττι εσττιιτιι ιττιΡετετστιε

εε:τιιε εε εετιτεττι ἔειεεε ιιειτειιε εει ειττε. Θετιιιετιεεε

οττιτιεε :τει ιτιιιειιτι ιιιετιτιτ ιτι τεττιστιιιιεε τσιτιετιιε

ιιιττειιιιτιτ ιτι ττειειε ιιτιΡετετοτιε σεττι εστιειιετε τοΒε.

:τεεττι εε εειε ιττιΡετετοτιε εοιετιτ εσειΡετε ιετιτιι ετ

ιιιιιιιτ ::οτιττε ιιιιιιιεττιοει ετσιεττι ειπε €ειειε τςτεσστεττι

ετ τιστι τεεεττετιτιιτ εστιεε εσττιΡιεετετ ιιιιιιιεττισει

εετειτιεττι. ετ Βτεοστεττι ττειεε τεεεετιτ ιτι ττιετττιειτι

ειειτετετε εετ ιτι ειιεττι τεττ,ιστιεττι ιττιΡετετστιε. εετετι- ω'

τετττειι :ιεττι ιτιιτι εετιτ εειιετιτ ιιειιετε ιιεετισιεττι :ιτ

τιιιττετιει εε εεετσειεττι τιεειιιττι ετ τετεττι εεετιιττι ει

Βιτιτι ειτσε :τεοε τΡει εειεεετιτιτ. ιτι τετ :τειεεττι ττειειε

ειιιιδιιιετιτετ εειιετιτ ττετιιιετιεεε ιττττετε :τεστ ττειειε

ετττιετε Ριετιιεειτιιε ειιιιιτιειιτ. τι ειιτειτι ιτι ειι:τιιε τε

Βιστιε ιιε:τεε εε ετιεττι ιδειεεττι ετττιετεττι ειιιιισιετιτ

ιτιττειιετιτ σιτιιιεε ιτι ετιεττι ἔειεεττι σετιι ειιιε ειιετιι

ττετιιε :τει εειιισιετιτ εε εττττετετετιι τιιιιιτ. ειιττι εετεττι

ιττιΡετετοτ εσιιιετιτ ττιιττετε ττετιεεττι Ρεσετιιεε ειιιε τεε.

εετ ιιοττιιτιεε εεσε ειεε .8ειεεε εετ τιεεεε εσττττε :τεσσ

σεττιττεε ττιιττετ ιτε:: ετιετιετιεττι εει Ρετ;τετιεττι οστο

τιετεττι σει τιστι εστσττετεττι. ιτειιειιετιτ εε τιεσεεειτετε

ττετιιιετιεεε εεεοιΡετε σεττι ιιστιστε ετ εείετιεετε ιτι τε

Βιοτισ ειτε. ετ οιιετοειτε ιετττε εσιετιτετεττι εοτεττι :τει

ειιιιιεε ετ τεε ετ ιισττιιτιεε ειεε ετ Ρειεεε ετ τιεεεε

:τεστ ετ :τεειεε ιιιετιτιτ ει: οτιιιιι ιιοττιιτιε σστοτιετο ετ

τιστι ·εστστιετο. εειιετ ἱτιτετΡσειτισ εετεττι ετ Με ιτι

τειιιεςι σεΡιτειεττι εε εοτστιετο εἱεετ εεΡετιεε εττΡο

ειτεττι εετ εε ιιστιστετιι ετ ετιιιτετεττι εσττιιτιι ιτιιΡετε

Με. ετ τιστττετιιε. ετ τιστι ιττιΡεειετιτ ειι:;Ιιττιτιεσ.: Βε

τιιιετιεεε εσιτιιτιεττι ιττιΡετετοτεττι. ετ ιιετεεεε ετ εεε

εεεεστεε ειεε ιτι Ρσεεεεειστιειτι ειισειεε τετ.τιστιιε εττσεΡτε

ιετε· :τεοε ιιειιετιτ ιτι τεττιστιε ε):τιε ειιιε σιττιτιεετιιιτ

ιτειιο ειπε εττιΡτιστιε σει ειιτετ :τιισσειτι:τιιε ττισεσ. ει

εετεττι ετ ιτι ιετιε εετεειιιτετ ετ Ρεττε ιττιΡετετοτιε

θετιεειιειιιεε ιεε εστεττι. τιεττεε ιιι ιετιε ιττιΡεειετιτ

ιττιΡετετοτεττι. ττειτι τεσιτιτ :Ριοεσεττι:τεε εσιεετιτ ιτε

ιΡειε τε8ιστιιιιεε. εε σίιετιειε ειιτεττι :τεεε ισττε τεειετιτ

€ετιιιειιεεε ιτι ι·ετδιοτιε ιττιΡετετστιε ιτι τττε::σε σει. ετ

ειιεειιδετιεε ειισε :τει τιστι εετιτ Θετιεετιεεε ιεειεειιιιιιωτ

ειι ·ειιιε εσττ.ιιτιι ιττιΡετετστιε :Ισ.εττιεετιισεεττι ιιετιετισι

ετ τειι:τιιε ιετιιιε εεεετετιστιεε. ει ειιτειτι εσ::ιεετιτ

ειιττεετιεσ @σε ειι:Ιει ττετιεετιεεε εεΡσΡειετττετ πει

ειιτετ ·ιεεετιτ ειι:τεετιι τεειστιεττι εσττιιιιι ιττιΡετετστιε

εετ ιιοττιιιιεε ιΡειιιε. εειιιτιιτ τιοτιτιε €ετιιτε ειι ιττιΡε

τετστε εετ Ρετ εστιΡτιιττι σει Ρετ ιεεετεττι. ετ ιΡει

εσιιι::ιτι ετετιτ ειιεττεε :Με ετ ττιεισ ιτιθετιιο ιτιεετιιτε

ττιειείξεετστεε ετ τεεετε ιε εεε ιεετιτιεττι ετ ιιιτιστιεττι

:με εΡεετετ εε ιιοτιστεττι εσττιιιιι ιττιΡετετστιε. τι ειτ

τεττι τισττε τιστι ιτιεετιιετετ ιιιιιεεττισει εετ ιτι τεε εστεττι

ειτισ ειι:τιιιιτετ. ιιετιε σστιιιετιιετιτιεττι ετ :τεε ιτι εε

σειετιεειιτετ σεΡιτειε σττιτιιε εειιετιτ ιιειιιτετοτεε τστιεε

ειειιιετιε ττετιεε εεΡτιττισ εε:τεε εε ττιιτιιιιιεττι σεετσειτσ

τ· :εεε εσττιιιιιιττι ιττιΡετετοτεττι τοττιεστι Ροι·ΡιιιτσΒετιιτιιττι

ττιετιεει σοττιτιετιστι ετ σττιτιεε ιιετεεεε ετ εεεεεεεοτεε

ειιτε ετ τσιτιετιιεττι εε:τεε:τεσ ττιετιεεε εειιειετετ. ετ

στιιιιεε :τει εειιετιτ ιιετι θετιεε εοτιεειεε ειιτετ τιστι εε

ιιετιτ τιετι τιιει Ρτιιιε ιιιτειιτ ::εττι εστιειιιο ετ ειτιιοττετιστιε

ετσιιιεΡιεσσΡι ετ ΡτιτισιΡεττι τστιεε εσττιετιιτετιε ττετιεε

:τεοειτι ιιειιιεττισει σοτιεετιιειιτιε τεστεττι εετ ιεειετετι

ειπε. ετ :τεοε τιτττιεττι εετεετιτ ιιειεεττιοει εστιιιετιιειιτιεττι

ετ ιιι::σττεΡτεττι. ετ :Ιεσε τιετι:τειιττι ει›ειετετιτ εετιεετιεεε

ει» ιτειεεττιοει εστιεετιιετιτιε :τιιιτι ιεσιειιτ εεσετιεεττι εεττι

τιεττεε Ρετ εσ::ιεειεετισεττι ΡτσΜΜτιστιεττι. ττε:τεε Ρετ

ειιιιτιιτιστιεττι σειιτειιιιετ ιιστιιιιιιε ::στστιετι εετ ετ τιστι

ιιειεεττισει. εοττιιτιο ιττιΡετετοτε ετ ιιετεειιιεε ετ εεε

σεεεοτιιτεε ειεε εειιετιτιιιιιε ιτι ΡετΡετιιιιττι εοτιεετεετε

εε :με ει) ιττιΡετισ ειεε Ρετ Ρτεεετττιε ειιτεε ι;ιειιε

::στιετιτετιστιειτι Ρτσιτιιεεε εετιτ σιειτετι δωσε. :τεε ετ

ιιειιειιτ εισ. = ΡτοΡτετ σιεττιετιτιετττ τιετιι:τεε ετ ισοτιετιι

εοιιιτιτετεττι :Ιιτειτι ιιεισετ εετιστιεειττιεε εσττιιτιεε ιττιΡε

τετστ τοττιεοτι ει·τὅε ιιει:ιιτετστεε οιειτετιε ττειιεε ετ Ρτο

Ρτετ εετιιισιεττι ετ ιιστιεττι εσιετιτετεττι :τιιεττι Ρτσίι

τετιτιιτ εττΡιετε Ρετιεε ιττιΡετιεττι ειεε ετ τσττιετιιεττι ιτι

εεεειεττι σττιτιε Ρτοττιιττιτ ιιτιΡετιεττι ειιιε ττιιιεετε ει

ειτετι θετιεε εττιιισιιιττι ετ εεειειτι ετ εεειεειετιι ττετιε

σοτιετειιτιιισΡσιιττι ιτι ιοεοτεττι Ρσειτιστιε :τεε εισιτετ

στοε ιιι ιο::ο ιιοτισ ετ Ριεσιτο. ετ εειιετιτετ σιιιιτετι

Βετιιτε ετ σοτιιετιι Βτετιε εσιεττιτιι ετιτιεειιτετ ΥΡετΡετε

:τειτιττειιτε ετ ιιιεττιε ειιο ετ ετειιιεΡιεεσΡσ Βετιιιε ιι

ΡετΡετε εεττε8ιτιτε ετ ιιιεττιετιι επειτα. εεισειιτιιτ εε

τεττι εεττ:: ειτττει σιιιιτετι ετ ::οιτιειιι ττειιεε εοιεττιειε

ετιτιστεττι ιιι.ττιιιτι ετ εεττ Ρι·οΡτετ ιττιττιιτιειιτεε ειεε
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επιιιιιτπο. οοιπιποτοτιἰπιπ οπτοπι ΡΓΒ8!38.!Σττ11τ επ: ππ!ο- τι

!ιοοτ οοπετοιιτἱιιοΡο!! τΙππ!οπι πο οοιιτππι τ[ποτποι·. ιπ

πιο ποιο ι·οιΒιοπιππε ι·οιπτιπιο τΙποιππι!πιοι!ππι ι·ο!ιοπι

!πιέπι·ιοπι.ποοπτ οοιπιιιονο!ιιπιπ. οπετοι!ιοπτιιι· οπτοπι

Βοπιιοπεοε οτ ι·οο οοι·ππι πιτο8ι·ο ιιι -οπιπἱΒπο ποδιο

πἱιπε ·ιπιποι·πτοι·ιε. οι οπτοπι ει!ιοπο τοπιο !οεἰο Ροι·

ιι!ιπποε ιετιε ποο!ι!οι·ιτ ιπποιιιοπτ ιπετιοὶπιπ πιο πιιιιοι·ιο

οιπε εὶοπτ οοτ οοπποπιοιιο. οοτ οτ οπιι:ι πποι·ιιποιιιοπι

τοοοι·ιπτ οοπτι·π ο!ιοποιιι δι·οοπιπ οπτ π!τοι·ἰπε ιὅοιιτἱε

ιιι οοποροοτπ ιιπροι·οτοι·ιο ιπποπιοπτ ιπετιτιοπι ιιι ειπ!ι.ι

ὶιπροι·π οἱπε. !ιο!ιο!ιππτ ιιιιτοιπ οτ !ιοοπτιο.πι ιὅοπποπ

ειππι ποποε ποΒοτιιιι·ι πι οιππι!ιπο πειΙποπποοιιο τοπιο

ιιι!ιπο ειπαμε: τοπιο οτ ιπο.τι·οο!ιο πιει τυπο εἰΒιιοπτοι·

οοπτπιΒοτ ποστ! οτ !ιοο Ροιιιιιττιτπι· οἱε π!› ππΡοιπο

ειπε. οι ειπτοπι ιπττ·οι!πιιοι·ιπτ πιοι·οοε ιιι ιπιι€πειιπ οἱ

πιτειτοπι οτ ποπ Ροτοι·ππτ οπο ποιιιἰοι·ο Ποτ ι!ο !ιπιπε

πιοι!ι ιποι·οι!ιπιι εἱοπτ οοπεποτιιτ!ο οοτ ποπ! πο το!ιεΙππ

!οτιππι οοιιιιιιοι·ο!ιιπ Ρι·οοτοπτι!ιπε. οτ οι πιιπιε Βοππἱ

τιοπτο οποοπιποπο !οοο ποπἰοπο ιιι ι·οπιιιιιιιι Ροι·ιο!ι

τοτπι· οτ ιιοοιι!ιιτ ιι!ιοποιε πιο οπο πι !οεο εππτ ππίοι·ι·ι

:το ο!ιιΙπι!ιπε Ποτ Ρι·οοοπτππι ιιπροι·ιι οιπε οι! πω

·οτοπι οτ τοιπτο:διπτιοποπι !ιπιποπιοπι τοι·ππι. οιπρ!ἱπε

οτ· !ιοο ετοτπτπιπ οοτ πτ οι οοοιι!ο.τ Ροοοοι·ο ει!ιοποει

Θοπποπτιοε ιΙποπιοι:!οοππιοπο πτ ποπ ιποιοοπτιιι· επι

πωπω οπο ει!τοι·ιπο Βοπτιο πιει π!ο οπ!ει ιπιροι·ειτοι·ιε

Ριπειι!οπτιτιπο οοι!ιοοτ τοιποἱε οοπειιπεπιποιο ειπτ οτ

!ιοπππιππο ἰπιΡοι·π οἱπε οτ οτ ποπ τι·ιιι!οτιιι· ιιι οπο

οοι·οπι πώ ροοοιιπιτ απτο ιπι!ιοιπιπ οι ι!οτ!οτιτ Βοο

ιπεεοι·οιπ. οι οπτοπι ποπ τ!οι!οπτ Βοοιποοοι·οιπ πτ άο

τιποπτπι· ιπ οπτοοι·ο. οιπιττοτπι· ειπτοπι οτ ιπι!ιοιι!ιιτπι·

ιι!οποο Ποτ ιποιοιππι πο οο. πι! !ιοο πιιττοτπι· Ροετ

ποοπτεππι πππιππο ππποι·ππι ποετἱοιπττι οι! ιπι!ιοτιιι

ι!πιπ Βοπποποοε οι πιει οοποποετι Βιοι·ιπτ ι!οιπιπο ιιπ

Ροτειτοι·ι. !ιοο οπιππι οπο ιιι ιιι·οεοπτο ο!ιιιι·το ποιοι!

τοετοτο οπιιτ. οοπποπἰο οπο ὶοιιι Ρι·οοετοπεπε !οποτπο

ο!π!τοτ!8 Βοππο πιπἰοπε ι!ο πιπιτπ οτ ιπι·ο πτιετΙπο ι!ο!ο

οτ πιο!ο. ιοΒοπιο ει!ιιιιιο οι: Ρι·οοορτο οτ πο!πιιτιιτο

·ποο!ι!οριεοορι οτ οοπεπ!ιιιιι οτ οοπιπιιἰε τοοιπει οιπιτοτιο

8οπποιοποτ! πιο! τοποτιπιιτ !ιοο οτ ιπι·ει!ιππτ οτ ίπποι

οοποοτπο!ιιιοτ οτ ιποοι·ι·πΡτο ιπ εοοπ!ππι οιππο. τιπο

πιεππ @ο !ιπιπ8:ποι!ι οοπποπιοπτἱοιπ Ρι·οπιτπο !οΒιιιτπε

τοοιτ οτ ιπι·οιπι·ππι!ο οοπι οοπτιι·ιποπιτ οοοο οτ ὶπιΡο

παπι πιοππι Ρι·οπιιττιτ ποπ· Ρι·οοοιιτιε ππι·οο τιπ!!ο οοπ

ετιτπποποιπ ι8τ18Π1 πτ οι Βοππο οπιιιιε ρ!οιιιτπο!ο ιιι·

ο!ιἱορὶοοορπε πιι!ο!ιοοτ οτ οοπεπ!οε οτ πιπ!πτπάο οπι

παπι οοπιιιπιτοτιο !ιπἰπεπιοτ!ὶ οοπποιιιοπτιπιπ επεο!

ρἰοπτοει πο :ποιο οιιπ!οποι·ἰιιτ !ιοπο οτ ιιι οοι·ιιιτο

τοοο.ιππτ οτ ιπτοιιοι·ιπτ ποστ! εοοππι!ιιπι ιιιτοι·Ροειτοο

ιιι 0ο ι!ι8τιποτιοποε εοι·πο!ιππτ οειπι ιιι εοοπ!ππι οπιιιο

€ι€!··!ιοποι·οιπ Μιμή! ποετι·ι οτ ι·οπιιιιιιο τιι·ιπο οστι

5οοπει!ιππτπι· οτ π!ο ιιπροι·ιο ιιοετι·ο οπο επι !οεο επιιτ

Ρποπιἰεοο. Βοπποπει!ιπε οπο οτ επΡοι·ιπε οετοιιεει εππτ

ι!οιποο ππ!ο!ιοοτ ε!πο το!!ποιο οτ πιο!τοι·ο!ιι!ιτοι· εοι·πιι

!ιιπιτπτ οπο πιο! οοπποποτιιπτ ιιιιΡοι·ιο πιοο οτ. το

ιπππἱο.- Ροοεοπτιε ιιπι·οο !ιπ!!ο οοποτἰτιιτἱοπο ὶπιΡοι·π

πιο! πιο” οτ οἰπο !!ι!!πο!π Ροτπιπποι°ο ι!ο!ιοτιτο απο

παρω οοτ που οττο!ιτοπι ιιιοπεοπι Ρι·οοοπτιο τοπιο πι

ι!ιοτιοπιε εοιππι!!οειπιο οοιιοοπτοειιιιο εοΙιτποποοιιπο ο

οτειπο οποσ πι (πιο οτ ιιοετι·πι πιο οτ ο τ!οο πωπω εππ

,.!|.,_ . ι οοι.ιιιτιπ )

ΒΜιΜ01του8 παι·οοποιωπ πω οτ Ρτ·ουἰποΣαο πιαι·ο!πο

[σώσω απο ίαπαοπποπο Σπίτ , μια· πασα! ίπποι· πιο

Ρί.πιποι·ατο πανίιυπ αρρα!.πιε ίπ :Με Μπιτ.: ΜΜ

εἰἰοἰτιια·. ' .· ·

ή -

Πτι., !πι!οποιο πιο!

Ε:: προοταιι!ιο επιστοπο Βοοίί ?'πιπίποπ.ιία τοὐπἰπτἰπ

ω. Α. [Μ. 85. ω. 0. [ο!. 48!). ·

(Η.Β.) . τ, .

!π ιιοπιιπο επποτο οτ ιιιι!ιππ!πο ττἱπἱτοτἰε. ιιιιιιο οτι

ιποοι·πιιτιοπο παπι. ιπι:ι.ιιιιι. !πι!οπι!ἰε πιοι!π ι·οοιιοιιτο

!οτ!ογοο τιπποοι·πιπ ι·οπο. οπο τειιιπππο!πε ι!πιι ποο!ιοτιο.

οοιιιοε τ!ιο!οιιο. ιιιιιι·ο!ιιο ρι·οπιποιο οοιιιιοιιὶο οτ Ρι·ο-Α

πιιττο πο!ιἰε πιοο!ο ι·οοιο οοπεπ!ὶ πιππο πο οοπιππι πιο

!οΒοτο εο!ποτο οτ οπετοι!πο επι !ιιιο πιο πι :ιιιτοπ οπιιιοε

πιπποπεοε οτ ι·οε οοι·ιππ οτ !ιοπιἱποε πο τιοεοο ιιιιιπο

οτ τοπ οοι·πιπ ιιι τοτο πιοο Ροεεο οτ τσιπ πιω ιΙπππι

πππο !ιο!οοο οτ !ιο!πιπτπε εππι. οτ Ρι·οιιιιττο τειοοι·ο οτ

ι!ιοοι·ο ιπετιτιππι πο! πιο Βιοπιπι πο πιο !πιιιοπτοοἱο

πιππο :μπε ιοπιιοιιεοε πο! !ιοπιιποο πο Ροειοο ὶειππο

ειιιτο πιο πο! οιιτο πιοοε !ιο!!οε τοοοι·ιπτ πω εποε

οποτ!ι·πειπτο. πιει !ιοοιιτιο Ροι·τιππι οτοτοι·ιτ πο! οπποει

πιτιοπει!ι!!ιτοι: ι!ι!οτιοποιπ ι·οοοροτιτ. ιτοπι οοιιποιιἰο οτ

Ρι·οιπἰττο πο!πε ιππιι!ιοτο οοπεπ!ἱ τΙποτ! ποπ ι·οοιΡιππι

ποτΙπο ι·οοιΡι οοιιοοι!οιπ ιπιπιο ποτο!ιο ιιι τοτιι τοπιο

πιοει πποπι πππο !ιο.!ιοο πο! !ιει!ιο!ιο ιιοποπι πο! πιιποο

οπο ποποτιτ πο! ποποτιπτ πο Ρο!%ο ποτιπο τοε ιΙπο

πι ι!!ει πο! ιπ πιο ποπιτιπε τποι·ιπτ Ροι·τειτο ο Ροι·τπ

ιειππο πεππο οι! Βιιιτ!πιπ τοι·τποεο ποο ποποπι πο!

ιιτιποε Ροι·οιιττοιπ. εοι! ποτπ!ιο οτ ποτιιτο Βιοἱοιιι πο

ιποο ροεεο πππο !ιιι!ιιτο πο! !ιο!ιοπτ!ο ιιοπιοπιι·ο ιπ Ρο

!πεπιπ ποο ιποι·οοε ιπ ι!!ιο ποπἱΒπε ροι·τει!ιο πο! ροτ

τοι·ι οοποοι!ειιιι πο! Ροι·τοι·ο !!ποιοιπ. ποο Ρἱεπιιοε πο!

!ιοιπιποε οοι·ππι ι!ιετι·ιοτπε πο! Με οοι·πιπ ι·οοιΡιπιιι

πο! ι·οοιρι οοιιοοι:!οιπ ιιι τοτε τοπιο πιοει ιΙπππι !ιιι!ιοο

πο! !ιο!ιιτπι·πε επιπ. οο επ!πο τΙποτ! Ροεεὶιπ ἱΡεοε το

οιΡοι·ο. οι ποποτ·ιιιτ ο ρἱεἰε Μπιτ τοι·ι·οπι οπτιπι!ο οππι

πιπποπει!ιπε ποοοπι !ιο!;ιποι·ιπτ. οτ οο οιιοοΡτο οι ἰπο

ι·ιπτ μι· τοι·ι·ιιιιι οτιπιπι εο!ιπε οτειτἰοιιἱ5. οτ οοπποπὶο

πο!ιὶε ποτπι·ο Ροι·τππι ιποιιτιεποεππιιιὶ οτ Μάο €ποι~τοιπ

τειοοι·ο οπιιι !ιποιιο πο! οπιποι·ι!ιπε !ιοιιιι ί!τ!ο. πιει

Βπι!!ο!πιπε πιοπτιοΙιοειι!ειπι οιιπιι!οπι οοιιιιοπτιοποπι ιιι

πποπει!ιπε τοοοι·ιτ. πο! ιππ!τπιπ πιο!ιοι·οπι τΙπππι πο!ιιε

τποιο πο! πιοοππι οι! Ρποοιιι οοπποποτἱτ. ποιππτειπιοπ

ε! οππι οο οι! ιιιιοοιπ οοιιιιοποι·ο ποπ ποτο!ιο πο!πο

ιΙπιπ οπιπ Βιι!οιε ποετι·ιε Ροι·τππι ιιιοιιτἱεΡοεεπ!οιιἱπο

τοτἱε οτ πιο!ιι!οιπιππο ποε οππι Βιι!οιε ποετι·ιε ιο τοι·ι·π

πιοιι ι·οοιΡιπιπ. οοιιποιιτἰοποε ποι·ο ιιπτὶιΙποε πο!σιε εοι·-'

ιιειι·ο οτ οιιετοτ!πο οτ πτ!ιπιρ!οι·ο ιιι~οιπιττο. ειπο πω,

επιποιιιτ ιιοτοπτιπ. ιιι Ιιοι!ιι€πε πο! ι!ι·ιοτιε πο! πιο ι!οτιοπιτιιιε πο! !ιο



257 ε.ιιεενι.ι πω. 258

πιοτιτσε. οτ Ροεττεπισ ιπιιισσσισ απτιππσε σοτιε Ραοτιιπι

ιιπετιτ α ππειε αιιτεοεεεστιτσε το ατ ιισππιπιιτσε εα.ιιστι

επὅισιι σει α πιο ιπσιοιατιιιτετ ασ ιισπιστεπι σισιτατιε

ιαιισο εισετΙσε στιιιτατεππι σοπεετσατε σσπσεπιιο ετ σοτιε

Ρτοππιττο. πεσ ιιιττα σοπιεσεταε σατιοπεε αιισιιισ ιπιΡο

παππ σει ασι.εταπι πεσ ασισττι σσπισεσαπι. Ρτετοτεα

εδο ταιιπσπιτισε σοιπιεε ταοτιε εαστοεαπιστιε εσαπεσιιιε

σστΡοταιιτετ ιστο οπιπια τππο εσΡετισε εστιΡτα εσπιτ Ρετ

στσιποππ εαισατε. εετσατε. σιιετοσιτε τοπια ιισσ ετ ειπε

οπιπι ιι·ασσε οτ πιαιο ιιι€επισ σειπσε ασ απιπιοε ιιισιιιτι

ποσεππ. τπιιιιιιοιππιιε σε εατταπιο ετ Βιιιιιιοιπισ.ε σε ταπ

σσπε οτ τετπισπσσε σε εσιιιστισ ετ τεττταπισσε σε ισσ

σιππιο στ Ρεττσε σε τετιιιεισ ετ αιαιατσσε σε πιοππο

ιεπα ετ ταιπισπσιιε σε τοσα ετ €.ισιιιιειπισε ιαποιαπιστ

τατισε ετ Ροποισε ιδταιπατισσε. ετ τεττταπισσε σε Ραι·αθιο.

οτ Βιιιιιιειπιισε τοττοιισε ετ τετιιαι·σσε ειστιοιιε ετ ιπι

Με σε Ροττσπα ετ ιδιιιιιιειπισε ιδασαιιιια ετ ειστισσε

σε εεστα ετ ταιιπσπσσε Ριππσισε ετ Ροιισισε σε τσ

πετα ετ τοτοττιιε ιιιετσετισε ετ Βαιτει·ισε πια)ιπατσσε

ετ ειιιιιιειπισε τεττσετισε ετ σιιταπτιιε πιετσοτισε ετ

πιαττιπισε τεππιπισε ετ Βιιιιιιειπιιιε σε πιαιοεσιο οτ Ρεττσε

ττσπισε ετ ταιππιιιισσε σε σσετια ετ τετπια.τσσε ττσιιιιε

ετ Ρεττσε 8σοτειιε ετ Βιιισε τσσοτισε. ετ Ρεττσε τετ

πατσσε πιαιππετισε ετ Ρεττσε εταιιτσοιιετ οτ Ρεττσε

τετια ετ ιὅσιιιισιπιισε τσιιιε ετ ιδσιιιιοιπισε ιταιισιτιεπα

οτ Ρεττσε σιιατταισσε ετ ταιππιιπσσε αιιι·εσιιε οτ τετ

πατσσε αιιι·εσσε ετ τσσοτισε σασεισισσε ετ Ρεττσε απε

πιατιπε ετ τεττταπσσε τοσοσισε ετ Ρεττσε ταττ.ιισιοπιεσε

οτ ταιπιισπισσε τεσσσισε ετ διιιιιιοιπιισε ιισσσο ετ εισι

ιιειπισε αιπαιτιοσε. ετ Βιιιιιιειωτε ταιππισπσιιε ετ Ρεττσε

αισοπιετισε. ετ τετιιατσσε τι.8στσε οτ τοτπιατσσε ιαπι

τεττσε. ετ Βιιισε αιιτεσσε ετ ιαστοπτισε αιιιτεσσε οτ

ττιιπσε σο πιατεατιτιε ετ Βιιιιιιειωπ τσσατσσε ετ ται

ιπισπσσε Ριπιαιτοπισε οτ πτιαττιιισε £ιι1ω. ετ τοτπιατσσε

σε οστασο. ετ τοτπατσσε τοπειισε ετ Ροιισισε σε ισε

σσπο ετ Ρεττσε τιΡεττσε ετ επσιιιιειπισε τετεπεατισε

ετ ιιιισε εισε ετ ετοΡιιαπσε ιεπειισε ετ τεττταιισσε αιι

πι” ετ €σιιιιοιπισε σαταιαπσε οτ τοτπατσσε Ριιια)πτο

πιιιε οτ Βιιισε €σατπετισε. οτ τετιιατσσε τοσσατσιιε ετ

οασειτσε σε αιεετο. ετ Βιιισε τστ.τοττιπε οτ Ρεττσε σε

εεστα ετ τετιιατσσε πιιαιΒιετετ οτ Ρεττσε σε οαιισοιιε

ετ απιατσε σαετα.Βιισε οτ σπιπτιπσε ετ ιαπιτεττσε τι

εαπσισε ετ τσιπ τπαιπατσσε οτ τετιιατσσε ιαπισε ετ

διιιιιιοιπισε σε ισπειιο ετ ταιπισπισσε 8οτταισσε οτ

Ρεττσε σε τεσιαπισ ετ ιοιιαπιιιοε εατοιπισε ετ εσιιιιει

ιπιιε ατσσιπταισσε ετ τετπατσιιε αιτεττσε ετ Ρεττσε

τετατσσε ετ 8σιιιιειπισε σε εαποτα οοισπιτα ετ τππο

τοΡιιει ετ πιισιιαει ιετταιτοπσε ετ Ρεττσε αιτεττσε οτ

ιιοτπατσσε ιιι€οτ ετ Ρεττσε σε Ροεοιιετιιε ετ Ρεττσε

εοπτετισε οτ ετται·σσε σε σαιπτοπε ετ ιοιιαιιποε Ροι

·ιοτιιιε ετ Ρεττσε αισειιιισε ετ ττσπσε σταΡετιιιε ετ

Ρεττσε ταετοπαιιε ετ ιιιατιιεσε τσσοτισε ετ Ρεττσε αιπιο

ετ Ρεττσε σε τατταεσοπε οτ τετπιατιισε τεσειιιπισε. οπιιιεε

σε εσΡταεστιΡτι σοτΡοταιιτετ ιστασετσπιτ ταοτιε εαστο

εαπστιε ειιαπιπειιιε εισστ σσπιιπσε ταιπισπισιιε σοπιεε

ισταιιιτ. ετ Ρτετετοα ασ πιιαιστοπι ιιτιπιτατεπιι σοπιιπισε

ταιππσιισσε σοσιεε Ρτεεειιε ιπεττσιπεπτσπι σπιτι επι

ιιιιΡτεεειοπο οοιπιπισιιιτι ιιιεειτ. απο ταιππιιπσσε τεσοπσε

εστιΡτστ ετ Ριιτιισιιε ιιστατισε ιισσ οπιιιιια εστιΡει στ.

ειιδιιο πιεσ ειδπιασι.

Η

ύ .

( @ΗΜ )

ιιοσισε Ζνέι:οΙιι ισσαεπει.ε σσπεα2, ἰπἰΙο /οεσετε εστι

Βαέπιαπισο πατσοιιοτι.π άσσο , πιστοιιΕοπεσσε Ρωσσι

σίαο. πσιιιια!!σε σπίτι.: εεισάίτί.ε/ιισέΜατε.ε σοπιπιετσέέ

σαιιειι ρτοπιί2Μ.

πι” , ιπαιεπισιε πιαι

στι. Α. χω. 8δ. στα ε. [σ. 430. τ.

ς ιι. π. )

ισ ιιοιιιιιιο εαποτε ετ ιπισιιιισσε ττιιιιτατιε. αστο ατ ιπ

σατπατισιιε σσπιιπι. ιιι:ι.ππιτι. ιταιεπσιε πιασιι τοαπαιιτε

ιοσοισο ιι·απσοτιιπι τεττο. οδο πισοια τοσισε σοπειιι σε

οοπιππι ιαιισε ιε.8ατσε οοπιιοπισ Ρετ πιο οτ εοτιοε ππεοε

σοτιε ταιππσπσο σσιιιιτι εαισατε οτ σσετοσιτε σππιπιεε

σε τεττο ιιεεττα ετ τεε εοτσππ ιιι τοτο σιεττιστσ ιαιισο

ετ ει σοπιιοπσο ιαιισαιιι σει τεσεισ;ισο ιιιιιτα τετταπι.

σαπιπιιιπι α.ιιτΙσοσ ιισππιιπιιτσε σεεττιε οσεπετιτ. Ρετ αιισε

ιιοπιιπεε σοι ποπ ειπιτ σε ιαπιιια τα σιεττιστσ ιαπισε

οοπεσιεε ιαπσε σοι ιισπισ εσπτ. σοι ετσιιτ τοπια ιισε

τεσσιτεπτ ετ Ρετοπτ εισιιτ ειιοτσπι ιισπιιπσπι ιιιοεταιτ

ει ειε σαΡτε ιιοτσπτ. ιτοπι σσπσεπιο ετ Ρτοπιιιττο Ρετ

τ; πιο ετ εοσιοε ιπεσε ετ ιιιτστοε σσπεσιεε ιιασετε ετ σι

σετε ισετιτιαπι. σε ιιιιε ιαππιεπτατιοπιτσε σοτιε ιιοιπιποε

σοεττι ι”εοετιπιτ απτο πιιε σει σοιιεσιεε ιιπιστοε ιπιι·α

σσασι·αθιπιτα σιεε πιει ιισοπτια Ραττιστιι ετετετιτ σοι

σπιτια τατισπατιιιτετ σιιατα ιιιοτιτ. ετ σοπσειιιο ιιατετο

ισ Ρτοσιπτια εαιεαε σσαε ασ σεταπισιιπι Ροττιιππ πιοιι

τιεΡεεσιαπιι σσταπτε ιιασ Βσεττα Ριεαπιστσιπ ετ ιισσ

Ρετ σσατσοτ ππιεπεεε ιπ απιπο. ιτοππ σοιισεπισ εισαι

Ρετιιιιτταπι ετ σσπσεσαππ Ρσττατι ιπι πιασιιιιιε τππο επιε

τιπτ σε Ροττιι ιαπσε σειπιιε ιπ ιιτταε σεοεπιπιιιια ιισ

πιιπσπι εαιιστι εΒισιι Ρετ αππιιιπ εοσεππ παιιισ ιισσ

Ροττατσπιτστ τεε ιαπσεπεισπι σει ιιοπιιιιισιπ σε Ροεεε

ιαπισε. .σε σσαπισσ σεσετιππ οσπειιιεε ιαπιιο τοσε

_ τιπιτ. ετ τππο ιιατεαπτ Ροτεετατεππ ιισπιιπιεε εαποτι εθι

σιι Μισο ασ ιατεε εσοε σσππι τετσε ΡωΡτιιε ισπιτα

τει·ταπι. οι: ποπ ιιισιοισσε σεσοτιιιιι ιιοπιιπιιτσε πο

πω. πΙσοπιιπσε πασισεπτ ασ εαπιστσπι εεισιωτ τεττο

τοιιιιε πιει ιιοττε σπιτια Ρστιισε στιιιτατιε. Ρτοτετεα

ιπι ιαπισα ετ ιπ τοτο Ροεεε ιαπιιε. ιιοππιπιιτσε εαιιστι

ετπισιι σει ιιοπιιπιιτιιε τεττο σοπιιτιε. σοι τα Ροττσε

σει τετταε τππο ασ σιεττιστσιπ ιαπισε Ρεττιπεπτ σοσε

ιιοτιιιτ. τα τετιιε οοτσπι πιιιιιιιπι οοπιππι σεατισιππ

ιππιΡοπεππσε ποο ιππΡοπιι Ρατιετπστ. ετ ιπ αιιιε Με

πιιτσε οιεσεππ σεατισιε. ιιοπιιποε εαιιοτι επισιι οτ τεε

οοτσπι ασ Ροεεε πιοεττσπι τοπια ιισσ εαισοτιππσε πισι

τιιε εαισατσπιτιιτ σιιισε ιαπισε ετ τεε οοτσπι ποπ ταππιειι

Με Ρεσσιιιαπι σαπισο σει Ρτοπιιιττειισο σει Βιιεττσιπ

Με ι'ασιειισσ.

Για
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( ΟΟΕΧΧΧΠΙ )

θττωτιτιοο δεοτεΖα , Μιιοοαο του: /ἱΖἰιω , ετ Ειιτἰεττο

ΒΖαπειιο εεε @συκωτι εοπττοοιω, ρεστα ού του εο

ιιιοτύπο τοπιο τ τ% απο Ζατιοεποέετω οοιιοιι!ίειτο τω,

τετοιο.

ΠΤΙ , 14 υΡι·ιιιο

αυτ. Α. τω. οι.

ς τι. τι. )

Αοτιο Μετ.ιτιτι ιοειοτιεοε τεττιυ κου υΡτιιιο. ιο εοιι

ουιυτυ υιιιετιοι. οττοιιιο εε ουτυτ·ο. οιοοιε τοτε. ι·ιτιιυιει

ευειιι. ετ ευιιιιειτοι ουτεεοε. ιυτυυετυοτ Βιτυτευο ο

οοετοιυ ετ τουοουο τιιιυο ειυο. οεοοοτι εοτιουο ιιιυοουο

εετοιτεο εε ιυυυοιυ ίιεειιτυτετο ετ οοτιυεοτιουετο. φοτο

οετετι οετοιτεο ιυτυυετυοτ ιο οοτιουιυτυ ιεοοιο εεοτυτει.

υοουΙει το τυοοιετιο ετ οοοιετυτο. ιο οοοοιιιο ιυουεττοι.

ετ υττιΡιιυο φωτ ιο υιοιιιιο εττεεΡτυτυοτ το ίιεειιτυτε

τουτοιιιοοιο εε ευυι υυτ τουτοιιιοοιο υοιι υετοοεοοιο.

ιΙυοε του τεεετυοτ. οιουτ ιτι ευεετο οοουεοτιοοε οετιΡτυτο

εοτ. οεε τυοιετι υειεοετυοτ. ιτυοε οιι ιιυοε τιεειιτυτεοι

ετ ιυτυτοεοτυτο τιεο τεοευοττιτ τυοετε ευεττυτο υιιιιυτι

ουοοτι οοιυτοιιυοι. οιοι ιο εετευοιοοε οοτουοιο ιυουε.

ιτε ευ τιυε ιιυιιετ υει ιιυιιειιιτ εε οετετο. οιτοιιι τοοεο

Ρετ οτοτιιυ ιυτυυιτ. ουτόοοιυο τιιιυο ειυο ιο ουΡιτιιιο

ιυουε ιτι Ρτεοετιτιυ οοοοιιιυτοτυτο.

ς οοτ.ΧΧΧιν )

θεττ.τ.τοτ.ιτυο ετ ΒεΕττετττω ΡεΙοει ιιιατοιιίοπεο, τετο

τιττο ΡαΖοιἰἰ ειιοττο εοιπιιιιοι2 [οετετο] εΖτωτἰεπι ·υαο.πι!!ί

εβεττοτττιι·, ῇτἰεΙἰ£α£ἰοοιτε ευετοιπεπτοττι ρττιεοτατιτ.

Με , ιο αυτι

ω. τι. χω. τον.

ς τι. τι. )

Ιτι οετοιοε εοτοιοι υτοετι. Νεο 8υιΠιεΙττιυο ετ τυι- .

οετιυο ίι·υττεο τουτοιιιοοεο ΡυΙοει τεοτιτυιτουο υειιιο

οοοουιιιιυο οετουοι. υιιιετιεο. οττοοι εε οετετο τυιιυιεο τ!

τοεε-ο. ουοττυτο Ρυιοει. ευτο υτιιυετοιο Ρεττιοεοτιιο ετ

ιυτε ουο οετοιοε οοτουοιο ιυττυο. ευοε ττουοω υιο

Ιετιτετ υουτΡυυετυτουο. ετ το τιεο οποτε ιυο ιο εε

υοιιιο οετοΡετεοο υτοιοετυτουο. ετ Μουσε τοττε ιυο ιο

εε ιιυιιετουο. το τοοειο οτοοιιιυο οτι τοετυ ιιτιετυιιτυτε

τιετοιοε οοειυοιο ιυουε υοιιιο εεουτουο. τυοιεττευττι

ουιοτιυιε υοιυετιτιο τιοτοιτιο ΡτοΡτιετυτιο. οιοε οτοοι

τιοοττυ ουιοιυοιουε Ρτο οοιιιο εοοττυειοτιοοε. ιτετο

ιυτυτουο ίιεειιτυτετο εοτουοι ιυουε. τυοτιο ουοτοουτιετιο

ευυτιοειιιο. υιεειιοετ ουοε υτοοεο ετιτουο υετυοεο ετ

ιιεειεο τρο τυοιουυτο ιιοουο υυοουιιυο εοτοιτιο ουο εοτι

ττυ οτοοεο Ρετοοουο. ετ ιιυοο ίιεειιτυτετο υειιιο οτι

ιιτυο Ρτο ουοττο Ρυιοει. τΙυοε ουιο Ρεττιοεοτιιο ουιο.

τι υτοΡιιιιο Ρτο οιοοι Ροοοε τοεε (τοεε ιιυιιεε ιο τεττυ

τουτου οευ ιτιουιιο ετ οετοιουτιτιι Ρτο Ρυττε τοευ τουοοε.

ουο οτοοιυ εε οετετο Ρτο εοττιιιοι ιυουε εειιεο τετιετε

ιο τευευτο ουΙου τυτοετι ίιεειιτυτε τι·ιεετιοι τοτουτιι ιιο

Ρετυτοτιο. ιτυ τυτοεο (τοεε οτι ιΡουιο ίιεειιτυτεοι ιτοΡο1·8

τοτιο οοο Ροοουττιυο τοιουετε εε τεττιο Ροοοεοοιοοιιιοο

υει ιιοοοτε υ.ιιο τοοεο φωτ οοτουοε ιυουε ιιυτιετ υει εε

οετετο ιιυιιειιιτ. οεε υιιοοιυι οτι ιοτυ ουυιο οοτουοι ιυιιυε

τυοιοιυο. ίιεειιτυτεττι ετ εοουεοτιοοετο. ετ οοτοιουτιπι

ουεε ετοοιυ εοουεοτυ εε Ρυιοεο ιτι ιιυε οοουεοτιοτιε

ιο υιιουο οιιοετυυτε οευ Ροοοιιουο ιτεττι ιυτυτουο ουΙ

υυτε ετ ουοτοειτε ετ τουουτεοετε ιιοου τιεο ιυιιυεοοεο

ετ υοιυετοοο εε ειοττιετυ ιυουε ετ τεο εοτυιο το τοτυ

τεττυ ετ ειοττιετυ τιοοττε ετ υιιιουτοττυε Ροοοε ιιυιιειιι

τουο. ετ οτοοεο οττυτυο τΙυιιιυο ιτυτ ετ τεειτυτ ιυουυτο.

υυτ ιιιιτυτ τεειιιιτυτυε ιυουυτο. ουιυυιιιοιυο ιο στει

ουτιοοε εοτιουιιο εοτυτο. ετ ττυοε ιο τεττυ οοοττυ

ουΠυτο οοοουετυειοετο υει ειιυτιοτιεττι ουΡετ υιιουετο

ιυουετιοετο υει εε ειοττιοτυ ιυουε οεοοτιτυεοτυο υει

ειτιοετοιιο. υυτ εοοοτιτυι υει ειτιει τυοιετουο. οεε εε

οετετο ιιιι€υττττω οεε τοοεο υει υιιουυ οοευοιοοε

ιοτΙυιετυτιοοετο τυειετουο το Ρεοοεοοιοοιιιυο ιιει (τουτο

Ρεοοεοοιοοιιιυο. ευυο οετουτιε ιυουε ιιυιιευτ. υει υιι

τοτιο Ρτο εε υιΙο οιοεο. οοτιυεοιτουο ετιυττι ετ οΡε

οιυιιτετ ιυτυτουο. φυτά ιο ουο εοτε ετ ετΡεειτιοοε

υε :τουτο εειτυτε ΡτοοιΡιυ υεοιοΒιιοιοι τειιοιτετ ευτυ

ουιο υοιιιο τοιιιτεο ιτιτιτττ. ετ οετυιεοτεο οεοτυτο οιοε

οοιειο. ττυοε οι τεττε οοτε πιο ουεττυο ουου τετουοε

τετ. ευυοεοευοιουε οεοεοοε τιιετιτ οοτουοι ιυτιυε ιτι

ίιυ το.. του ετ (τυο Ρετ εοοουιεο υυτ οετουττε ιυοιτο

οετοιοοιιιτι τυετιτουο ευτοεετο ουυοτιτυτετο τοιιιτυοι.

ετ οετυιεοτιυοι ιο οοοουιυοι οετουοιο ιυουε οτειουτιοοε

ευι:ιιτουο οιοε οοιειο. ετ οτι ιοεε ευοοιεοοευτοτΙυεοι

υιτυο ιυουε οετετο υει ευυυΙουτυτο ιιοοτιΙετο τεεετιτ.

υ υιυ τεειυ υοτΙυε τοοουουτο. ετ υ ευυι υοιΙυε τουτο.

ευιιιτουο οετουοι οιιΙιτεο εεεεττι οιοε οοιειο ιο ιΡου

οοτε υεΙ ουυυΙουτυ. ιτετο ιτιιι~υ τοειιοετο Βιειεττιυο ιυ

τυτε οτοοεο ιιοτοιοεο εε Ρυιοεο οτι υοοιο οεττεεειττι

υοττυο ιο οεΡτυυἑτιοτυ τιεειιτυτετο οετουτιι ιυουε εοοττυ

οτοοεο Ρετοοουο. ετ ετιυτο οοιιττυ οσο τοετιΡοοο. οι

τοττε ττυοε υιιοιτ οοοττυ ίιεειιτυτετο φοτο οοτουιιι

ιυτιυε τυοιοιυο. υιιτιυυοεο υετιιτετουο. υει οοτιυετιτιο

τιετο ιιυτιο τετοιο οευ ειιοετυυτεττιυο. ετ πιο ιιετεειιιυο

εοτυτο οιτοιιετο Ρετ οτοοιυ τευοουτε τυοιετουο ιιοου

τιεο τΙυυοεο Ρετ εεοοιιιεο οοτουοιο ιυουε ιτιεε τυο

τιτουο τεουιοιτι. το Ρυιοεο ετ οτοοι Ρεοοε ουο υττΙυε

ειοττιοτυ τυοιετουο ευεττυτο ετ Ρυοετο ιο οτειουτιοοε

ετ ιουοευτε. υττΙυε τουτιευτιο ιυτιυετιοιιττο οοοου]υτο

εε οοτουοι ουι ουοτ ετ Ρτο τειοΡοτε τυετιοτ. ετ εεε

τυιοετιιιο υτοΡιιυο εε οτουι Ροοοε τοεε ετ οετοιιιυτιτο

εε Ρυττε τοεε τουοοε ετ εε Ρυττε ιεςυιΙΙιειτοι ίτυττ·ιο

τοει. ευι εε ιιοο οοτιοεοτιτ ετ ιτιεε εεττ Ριεουτο τυ

ετιιτ.υτεοι. ευιιιτουο ιΡουιο ουοττυτο Ρτο ίυοιειιευ .8υεττε

8υυτοιτυττι ετ ειοευυτοιτυτο. εοοουιιιιυο οετουοιο ιυτιυε.

ττυυοεο υ οοιιιο ιιιυε Ρεοτυ!υυετιοτ. οεε τουτιευτυ

οευ οτειουτιοοεο. ευυο Με τιοιιιο Ρετ οοοουΙεο εο

τουοιο ιυουε τΙυι ουοτ ετ Ρτο τετοΡοτε τυετιοτ τυοετε

υοιυετιοτ υυειτε τιεο τοοεο υιτυιτιιτουο. ετ υοουυτιτο

ιεοτε ουοοτι ιυιιτοτιτιι ευιιιιιιιιο οετοιοε οεοοιτο ουτω

τιοιιιο ευτε εειιετιο ιο τουευτο. οεε εδο τοιοετιιτο τιιοιο ιιευτι ιευττετιτι οοτειιτο υτιυτο Ροτιεοτε ιιιιτυτιιτο
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ιιι8ξε:ι:μιιι:με :κι άιειιοτειιι :Με ιιιωτιε εεε!εειε ει; :ι

ώειψετιε- δειιιιε. πω: εἰ ΐεττε- ειΠ:μιε· άε ά:ετειοΕεαιε

ατο @τι ειιαμειιι :.ὶειιιιε:ιεειιι πει· άε άιετι·ιοτιι· ἰειιιιε

Ρτεάεπι.. πει εάειιειειιειιι ε1ἰ:μειιι μί>εεετιι: εεε :επιε

Βιππιτ Ρεεάειιι Βιεετε ·ι·εε:ἰτεει·ει·ετ τει:ιειιειιι ἰιιάε

Δω.: :Με εει:ιιΡ|επε.; Ρεετ:μετιι Ρετ εειιειάεε επι:: εοτιιιιι

εετιιε .1ιεειι:.ρειιιιειιε εοπιιιιιι ει.ΡΡΠε ιιιάε Βιετιιιιιιε

εειπι1ιιει1Μ. ειά εεε ε!;ιειιι ιιιιιιάιιιε εει·τειιει·ειιάε. :ιει

εἱειιιιιε ιιιτετε ιιιιι·ει ιιιειιεειιι ιιιιιιιιι. . . . ιιιετειιιοτιεπι

άε ιιιειιτεΐει·τει.ε ει: ειιιεεειτειιιε Ϊάἰεε. :μἰ με: :ιει

Βτεε ει: άε εεεάάιιιε Ρι·οΡὶιι:μὶε ιιεεττὶε ιιτ:με εεε

ΜΜΜ: με: ιιιι.Ει;εε. ιιε:με ιο ιιιΒιιιά. :μοά εἰ εεε

:τε ίι:ιειιτε:επι Με:: ει". εειιιιειιιιειιειιι ιιειιι.ι·ειιιεε.

πω. που εάιτιιΡΙει·ειιιιιε. :μεά άεὶτιεεΡε μι: ιιοιιιε

εοιι:ι·ει:ἰι ειπε ΐτιιιιάε ε: εειιεἰιἰιιιιι ει; εεεάιιιιιι ειιιιιιι

πετάει ειι!πτειιιιιτ. ει; Με:: Βάε πιά τεεὶΡἱειιάιιιιι ετ

τεεεΡεπιιι.άιιιιι Ρε1εάιιτιι. ::ιιιιι οιοπι εεε ιιιτε. εειιειιιιιιιι

εειιιιιιιἰ ιεεεεε: ειιειΒιιιιι Ρτεετειιτ. ιιι οτάιιιε.τιεεε :ιειι

ειι1ειιι εειιιιιιιιε :μι εμε: με τετιιΡοτε άοιιεε ιΠιιά απο

ειιιει εεε ιιιτε τεεεΡετειιει·ιιιτ. ε: Μπι:: εειπιάεπι ίιάε!ι

:ετειιι ε: εειιιιειι:ἰειιειιι ΐεειειιιιιε Ιιει·εάεε ιιεε:τεε ιιιτπιτε

ει: :με εά επεσε :μειιιετά.εειιιι Ρειπιειιετὶιιτ. Ροετ:Ριειιι

ι:ιάε Ρετ εεεεειεε: εειιιιι:ιιε ιιιιιιιε τεει·ι:ιιιιε τε:μιει:ι.

:μειιι Ρετ επιιιιε Ιιετεάεε ιιεε:τι ετιιιιιι Ροετ άεεεεειιιιι

εεε:τιιιιι ειιιι.άει:ε τεεετε άεΙιειιτ ιιιτει·ε. Με οιιιιιἱε

ι1ειιε Πάε ε: :ιΒε:με τιιειε ὶιιΒειιιε εἱειιτ ειιΡετιιιε

εετἰΡ::ι με:: ιιΜ.ειιάει·ε εΒεετιιετε ε: ::ειιιΡΙετε ιιιτε

ιι.ι: ..ΒιιιιΠειειιιε - ιιιετειιιε άε ΡεΙεάο ετ ιι·ειιετ ειιιε

τεἰιιετἱιιε.' Μετά:: εεετεεεεε:ιε ειιειιΒεΙἰὶε ιο ειιιιι.ετε

@πειτε ΡεΜιεε Ρετιιιιιιειιτε ιι::ωιιιι. ιιιάιετιετιε τετιιε

άε:ιιιιιε ά.ὶε ωωιι.

, _ `ι : ν::

·Ϊ'› ?π ·.Ί·' ' :'

·ν:.τ. μ) ;·ιπ ( )

Ή,ΙΙ ' · -^Η -

Ισπα:3Με.9 σεπσαΙε.9, ρπιεσ2ίω :ι Ρ:ιΖοιίέ πιατε|ιίοπΕόιω

βάεΜ:::Ξε. .εαετα:πειιΔο, :ἰε Ρα!εάέ ε:ι.:2:·ο εε.ιάεπι ίπ

/εισάιαπ ίεινε.:2Ζιυι2.

ΜΗ. .

Μι, ιο ει::

σε. Α. ει. απ. υ.

-( τι. ιι. )

Νοε ἰειιιιειιεὶιιιιι εειιειάεε άε ::ειιιιιιιι. εΠιει·ιειιε.

εΕ:ε άε σει-σιτε ε: τιιΒιιιάεε ΒιιεΙΐιιε. άειιιιιε ιιοΒιε μιά

.¦ιειτιιε ε: τεἱιιετἱε ιιιει·ειιιειιιΒιιε άε Ρει!εάε ΡτεΡκετ

.εεεεειιιιιε:ιειιι Ρι·εεετἰΡτειιι ει: Βάειιτειτειιι :μειιι Ητ

ιιιιτει· εὶιιε ίτευάε εεεετεετε Ρτεπιὶεἰε:ὶε ετ:με ιιιτιιετιε

εἱειιτ ειιΡετιιιε -εε:ιτιιιετιιτ εεειι·ιιιιι ιιοεττειιι άε ΡειΙεάο

απο ειιιιιιΒιιε Ρεττιιιειπιιε ω: ει; επική εεε ιιιτε ιο

:ιι·ιειιιπιιίεεάιιιιι ει: ΙιετεάἱΒιιε ιιεεττἰε :μι Με:: εἰ

ιιιιιιιετ Ρευ οτιιιιιε Πάειιι:επειιι ετ εειιιιειιι.ιειιετιι εε

ιιιιιτιι ἰειιιιε οβεετιιειιετιιι: ε: ίε::ετιιιτ ει: :με ειά επι

ιιοε ιειι. Ρει·ιιειιει·ιτπ ε: ιιιάε Ρετ εοτιειιιεε εειιιιιιιιε

@ειπε Βιετιιιι ωφιωι. ει: Με εεε ιιιιιεετιιιιιιε ιη

:Ριά1άιοε ΡετΙειιιειιι.ε Ρετ ιιεκιΠιιπι ιιιιιιιιτι ιιιτιάιε εο

Ιοινιε- άεειιιιε άὶε πιοάιι. ·

ΜΜΜ)

Μπιτ: ·°ωΪ

Ραε.ιαπί :ἰοιπἰτιέ :πιατα Ρπα.τοατέέ ε8 Ρτιισσαι·Μμσωπι

απ·Ε:ι φαι:: ἰπ /ἑιαἰιιιπ :ι σουιυπαιί !απααε εειἰπωε

πιω, ε2:ίεπι τετ£ἰ£ιιαπ£.

ιν φ Με. · _ - .με ή:

 

“Η ,Δ 4 φερει: `

β

._.

Οσά.Α.|εΙ. 36.0. θεά.().[ε!.45. ε. _ _

(Η'Β.) - κ _ ....;, ·4ι .·

- ·.ι:· ι :. @Μπι

ο: Ύ :··ά· ο.·· .. · · *πω

δ · . :ΝεωτεΠειιάιιε άε Ρεεεἰειιε ε: εΒει·τιιε ίτε:ετ ειπε

ιιεε.ιιοιι τἱεὶεε. ἱιειιι εετιιετιιε. ετάειειΡιιιιειε:. :Με

ιι:ιε.· ειιιιιιιε ει. ωιωεω -Βιιιιε ειπε. ε: το!!επάιιιυε

Με :μειιάειιιι ειιετιι ειιετει·ἱτετε :Με ε: Με: ε:

ι·σΠετιάι ειιτοιετιιιιι ιΡειιιε τεει:ειιε Γιιιεπιι ετιτείεω

τιοιιει:τι ε: ιτειιεεετἰοιιετε εετιιιιιιτ ιειιιιε άε ΐιεεεετιε

ε: ίτεεεετἱιιε ε: ειιτιει εμε ει. ιιιιἰιιετεἱε ιιι ιιιιεετιιει

:με Ρτο εειιιιιιιε μου:: τειιεΒειιιιιε ιιι τειιάιιιιι. Ριο

ιιιΜειιι:εε ιιοΒιε ::ειιειιιιΒιιε εοιιιιιιιιε. οποτε άε εείετε.

ιιΠιετἰεε. 8ιιι.ΙΙιειιιιο εετάειιε. ε: τιι:ιειάε Βιιεκε :πιο

εειιιιιιιἱ :μεά άε εετετε ιιιιΠε τετἱειιε ιιιάε τε:ιπιει

τιειιειιι ιιεΙ ιτιειεεεειιι εε: ιιι:μιετεύειιειιι Βιειειιιιιε

Ρετ εεε εε! ἱιιτετΡεεἰτειιι Ρετεειιειιι εάιιει·εεε εε

πιιιιιε εε! :μειιιοιιιιι:με με εοπιιιιιἱ ιιΠε-ιεεάε. εεά

ίιιιετιι Με:: ι·ετετετιειιεπι ε: ιτειιεεετἱειιειιι οιιιιιι

ε· ι;ετιιΡοτε ιιτιιιειιι ετεἱιἰἱειιι ετ ὶιιεειιειιεεειιι ιπιβειιι

:εεε ετ τειιεΒιπιεε. :μοά ει εοιιιτεΐεεει·ε Ρτεεειιι

8Ρει·ιιιιεε. ιιοτιιιιιε Ρειιε. ιιειειιε άιιοτιιιιι ιιιιιιιιιιι

Μιτετιιτιι ιιειιἰε ετιΡιιΙειιτιιιιιε Ρτε εοιιιιιιιι άετε εΡοιι

άειιιιιε. (με Ρτεάὶετε ε: ττειιεεε:ἰοιιε ιιἰειιἰΙειιιἱιιιιε ιη

εεε ίἱι·ιιιἰτετε άιιτειιτε. Ρτε Ρειιε ιιιιιιιετεει Βοιιε :ιο

ειι·ει ΙιεΕιτε ε: ιιετιειιάε ιιοΒιε ιιοιιιιιιε ::οιιιιιιιιε Ρι

Βιιετι εΒιι€ειιιιιε. εε ιιιάειι::ετ Ρ:ιεω :μεά Ρειιιι εσει

ιιιὶεεε Ιἱεεει: ιιετιἱε ε: εΙἰἰε :μι Ρτε τειιιΡετε μει·ιιιτ

εειι5ιιΙάτιιιε ιιιττετε ιη ιΡεἱε. ε: Βιεετε εΧετἰιιιετε :μειι

:επι Ρειιε μετά εεε ειιε:οτιτειε ει: ιιεΒετε ιιειιιιιιε

ιιειιάὶιἱειιἱε ει: ΡτοΡτἱετετἰε. ε: Με:: Γιιιειιτι ΡετΡετιιο

ίιτι:ιειτι ει: ιιιεειι::ιιεεειιι ιιειαετε ε: τειιετε εεε:: :Με

ιιιτειιετιιιιι οιιιιιεε. ε: οιιεττιιε ίτει:ετ τεΠειιάι. ετ. Μ

Ιειιάἱιιιιε :Με οΒεττὶ. Με ε:τιΡΙιιιε ιιιτειιετιιιιτ :μοά

:ἰ ιιιΒ·ε άιεε κι. ει: :με ιιιεὶετεε ΐιιετιιιι: ε: τε:μιειιι Ρετ

εειιειάεε εεπιιιιιιε πιει εοιιιιιιιε ιιιιιιιε @τω ιιιιιιιε

Με τειιιιοικιΒειι: ω ιειιάε εεΡιετιιιε εειιιιιιιιε. εεειιιιι

ιετιιιε ἰτι ΡιιΒιιεε ΡετΙειιιειιιο τεετάιιιε :κι εεε :ιειι

ιιεοειιε ΒεΙάιεἰειιε ιιειιειιιετἰε. τιιΙιεΙάο :Με ειπε. οι

τειιε ιιιεάιοΙειιειιεε. ΙειιιΒεττε ειιετ::ιο. ει. εΒετιε Ρετεο

·ειιιε:με :ιεειιιΡιιιιιβιιε.ιιεωκι. ἰιιάιετἰειιε €ετΙιε :μεινω

άἰε ι:ιτ.τειι€ιε ειιιδιιετιε.

Εεε ννιΙιειιιιιιε εειΙι:.5ε [ιειι ιιειετἱεε τοΒε:.ιιε εετὶΡεἑ.

(Η
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( οοι;ΧΧΧνιι )

Ποοι·οτιιιιι ίατιιιοπι.οαππ οοιισιιΖωπι . οοο σα.ατοπιοι

[τωοαπ·ϋ οτ Ρ:·α.τοαπ·έπιέ αΙιοπιατίο οιιτ @Ματέο Μ

/αται·ατπι ίπτοπ·άίοίτιο·. « '

Π” - , 4 ειοΒοεττ

(ω. Α. [στ. 38. ο. Οκτ. Ο. [στ. 48.

( ο. ο. )

τοπιοο το ριιτιττοο Ροι·τοοιοοτο. οοοεοτοε (το οο

ιοοοἰ. οττιοι·τοοε. οττο άο οοΒιι·ο. €οττττοτοιοε οοι·άοοο.

οτ π·ιιτιοτάοο οοοττοε τοοάοοοι·οοτ (Ιοοά οοετι·ιιοι Βο

εοοτἰἰ εττ (το οοτοι·ο οοιοοοτε τοπιοο οά οι·ορπ·τοοι εἰπιο

οοοττοάτττοοο άοποὶοοτοπο άο Ροοετοοο οτ οοιπιτοπο

Ροι·οοοοτοπο ρω· οοο. οτ (Ιοοά οποοάο ο οοιοοοτ

τοοοο οοττο τοττοοο οττοοοπτ Ροοεττ οοτ οοτ(Ιοοοι πιτ

Βοοι·τ οτιττττοπ·τ. τοπο ττ·οοοοττοοι (Ιοοπο τπ·οεοοι·τοοπο οτ

οτιιε οοι·το. (ποσά τάοο τοοτοπο οοτ (Ιοοοὶοιιι οοοι ετοοτ

εοΡοι·τοε οοοττοοτοι·. άοοιτπιτ (το Ροοετοοο ττοοπο οτ

ττοοεοοττοοοοι τοάο τοοτεεοοτ οοοιοοἱ οοο τττιι·τε οοο

άι·οετοτο (Ιοοε οοοοοττοι οτοΡτοι·οο άοτιοοτ ο οοποοοτ

οοοιτοο τοοάτ π·οοἱροπ·ο. οτ Ρπ·ο οτττε ροοττοπιττοοο οοο

οιιττἱο εἱοοτ. το απτο τοάο τοοτο οοοτἰοοτοι·. Ροετ

οιοττοοι άοτττιοτοττοοοππι εορτοάτοττε οοοεοτττιοο Ροτ

οτττο οἱεοπο τοττ οτπιτο (τοτοοετοοο οτ οιοοἱποἰοο τοπ·ι·ο

οτ οοτττε άο ετοοεττο οτ τιοποτοοπο άο Ροττὶτιοε ττττε

το Ροτοετοτο οοιοοοτε οοεοτ. οτ πιοττο άοοοτεο τοιορο

το ο οοιοοοτ οττοοοι·τ ροοεττ οοτ οτιττοοι·τ. (Ιοοπ·ο οτ

εορτο οοοεοτοε τοοάοοοι·ιιοτ. ο‹:ι.ιυ‹ι ιοάιοττοοο τοι·ττο

(Ιοοι·το άἱο τοττοπιττο οοἔοετὶ.

Εδο ννττττοτοιοο οοττεο ροττο οοτοι·τοε ΡποοοΡτο εορτο

άτοτοι·οοι οοοεοτοιο εοττΡοτ.

ς οοτΧΧΧνιιπ ;

Ρα.τεαπτ ιίοπιοι2, οι Ζαποοπι.οοε οένο.ε τ·οοορτΕ ,

/ίιιτοΖέτοτί.9 .πιοτ·ατοοπτωπι ρταοεπιπτ.

ττ'7τ , τ ιιοο;οοττ " ·

-
' '

Οκτ. Α. [στ. :το ο. (τοά. Ο. β!. τω.

( ο. ο.)

Νοε άοποὶοτ (το ροοετοοο τοι·οιοοε οά οοοοτο (τοτ

οοοοΒοττο ττάοτττοτοπο οοποοοἰ τοοοο. οτ ττάοοι οτιοοπ·

οοοττοοι εοτιτοοτοτ·οπο. οοο οοο οι·τποοε το οΡοι·ο οοο

οτττο οοτ οεεοοεο οττο τπιοάο (ποσά οοππιοοο τοοοο Ροτ

άοτ τοττοπο οοτ τιοοοι·οπο οοτ οοετι·οπο οττ(Ιοοά (Ιοοά

οοιοοπιο τοοοο τιοτιοτ οοτ (το οοτοτο τιοτιοτιττ ιποποο

οοοτι·ο οιοοοε τιοποτοοε ττάοτττοτ οάτοοοτιτοιιιε οοοιοοο

τοοοο οά τιοο οιοοοτοοοοάο οτ (ποτοτο τιοτιοοάο το

τοοάο οοοεοτοπο οοποοοτε (Ιοτ τοπιο οι·οοτ. οτ ετ οο

οιοοο τοοοο τοοοι·ττ τιοετοοι οοτ οκΡοάἱτὶοοοπο οοτ οο

ιιοτοειτοπο τιοετττοοι ο ποοοοοο Ροτοάο οτ ροττο τιοι·τπ·οοιτ

ὶοτι·ο οοοτοοτο οοο οοπο οποοἱ Ροεεο οοετι·ο ἰτιτποοε

οοοι ὶΡοο οτοπ·οττο τιοετο οοτ οοοοτοοτο οτ ετοτιτποιιε οτ

οροι·οτιτποιιε το τειιιάο οοοεοτοτο οοποοοτε (πιο τοοο

ο οτοτοοττο @πιο (Ιοοκο άοοοοιοε. (Ιοοά εἰ οττπ·ο ίτοοε

τροοε τιοετοπο οιιοπ·οττοιο οοτ οικοοάτττοοοοι τοοοι·ττ. τοοο

τι·οε οκ οοτιτο οιττττττιοε άο Ροοετοπιο ἰτιοπιτ το τΡεο

οιιοτοἱτο τιοετο οοτ οιΡοάτττοοο ετοιττττοτ ετοο εοτάτε οά

εοοε οιπΡοοοοε. οοοιΡοοοοοι τοοοο ιοτοτιτιοοε οτ·τ”οοὶο

οιοε Ποιο οτι οοτοοι·ετε τιοιοτοττιοο οοετπ·τε τιοπιο ττάο

οτ οοοεοτοτοπο ετοΒοττε οοοτε το τοοάο οοοοοτοοι οο

τοοοτε τοοοο. οοο ι·οοοεοτοποοο οοοεοτοτοπο οοοἱΡοπ·ο

(Ιοοοάο οά οοπο οτοοττ τοοποποοε. οτ ετ(1οτε οι (τοπιο

οτε (το Ροοετοοο (ποσά οτιεττ οοποοοο τοοοοοτΪοοάοπττ.

οοτ οοοτοοτο το Με εοπ·τΡττο οοο οτιοοι·οοοοι·ττ. οοο

οοτοττ άοοιἱοτ (το Ροοετοοο οτ οοοετττοπο οοτ οοιοττοπο

οοο άοτιτποοε οοοτι·ο οοποοπιο. (Ιοοιοάτο τιοο. εοΡοπ·

εοάοτττ οοιοπιάοι·ο το τοοάο οοοεοτοπο οοποοοτε. οοο

άοτοοάοιοιιε οοτ οοτοτοποοε (ποιο οοοιοοο τοοοο οοτ

τοπο ττοοἱοτ εοΡοι· τιοποἱοἱτιοε οοετι·τε ε.τοοτ οπ·άὶοοτοπο

οετ. τοιοιο οά οοο:ι τοοτοοάοιο οοοετττοπιι οτ οοετττοπο

άοτιτοιοο οοιοοοἱ το οι·άτπιοττοοο οοοεοτοπο οοοιοοτε

οποιο (πιο τοοο οι·οοτ. οτ τιοοο ττάο οιοοοο τοοοοοεοο

οτ (το τΡεοι·οοι άτοτπ·τοτο οτ π·οε οοι·ιιι:πι εοτοοτιτοιοο

οτιτοοπο(Ιοο ροτοι·τποοε ετοο ττ·οοάο. οττοτοε οτ των

οΒοοτοε εοτοοτιτοιοο το Ρι·οοοοτο οοοεοτοοι οοποοοτο

οιοοο. οτ ττττοι·οο οτ 11ιιοττο8 (ποσο οοοεοτοε οοοοοοτε

οιοοο πιοτιτο οττ(Ιοοπι(το ποτττοοτ. οοτ.οοπιεοτοε Ρτοοτ

τοι·οπο (το Με οοο οά οοο Ροι·ττοοοπιτ οοάτι·ο οτάοι·ο

οτ τοτοτττοοι·ο οοο· οττοτιτοιοο εοά εἰπιο οποιο ττοοάο

οκοοάτι·ο τοπιοτιοοοι· οποιο οοπορτοπ·ο. Ρτοτοπ·οο Βιοτο

ιοοε οοὶοοι·εοο οοετιιοε τιοπ·οάοε (το (Γιο οά οοοοε ον

Ροπ·οοοοπτοτ οοτ (Ιοτ εοοτ οἱοεάοπο οτοττο ρου οποοτο

οὶοοτ εοΡοι·τοο οοοτὶοοτοπ· τοττο άἱοε κι. οι οοο Ροι·

οοοεοτοε οοοιοοτε τοάο οοοιτοοοἱτὶ οοτ το(Ιοτετττ Βιο

τἱποοε τ1οοο ττάο τοι·ειτο. τιοο οποοτο (Ιοοοιοάοιοάοοι

εοΡοι·τοε οοοττοοοτοπ· τιοοο ττάο οττοο(τοπ·ο οτ οοιοΡτοι·ο

εἱοο οποοἱ ΐι·οοάο τοι·οοττ ι·τοοτοε άο Ροοετοοο οτ το

τοοάτοοε οτ(Ιοο οτιοι·τοο ττοτοπ· οτοε. ετιτοο εοτοποοιοάο

ττάοτττειτο τποΡοι·οτοττο ττ·οάοι·τοτ. οτ άοτττοοο ετοιττττοι·

εοτοο ττάοτττοτο οτοεάοπο τοποοοτ τποΡοι·οτοι·το οτ οιον

οτιτοοτε ποοτοορτοο οτ ορτοοοοτ τιι·οοτοτοοετο οτ ποιο·

οτιτοοοπο άο οιοοεο οτ ποοτοτιτοπιτο οοοειτοοτιοιιτε. οτοττοε

(ιιιο(Ιοο οτ ι·ιιτιοτάοε ττττοε οτοε. οοοπιοο οοι·οοτοε εἱοοτ

άοτττοοε τοτ·οοοι·ιιιιτ οτοτ (ποσά ττιπ·οοτοτοοεοπο οτιτοοο

Ροπο οοο οκοοΡτοοτ. οι·άοτοττιο (Ιοο(Ιοο τοι·οοττ ετοοτ

οοι·ιιοτοε πιτοἰ (Ιοοά ἱοιροι·οτοπ·οοι ττοάοπ·τοοπιι οοο

οιιοορτοοττ. οτ ι·οτοοάἰοοε ττττοε οτιοι·ττ τοπ·οοττ Ροι·

οτοοτο ετοοτ ετοττοε. οτ ττο τοτοοπι εορτοάτοτοε ροι·εο

οοο άοποτοοι·οοι οκοοΡτοιιοτοοτ ετ οτε Βάοτττοτο οοτ

οοτοι·τοπ·το τοοάτ τιοοοίτττο τοοοοτοι· οο οι:Ρπ·οοετπο πιο

ιοτοοτο (Ιοοά οτι οποιο τιοτοι·τοι·οε ττάοτττοτοο οοο το

οοοοτοι· ποτοοοι·ο οοτ Ροοετοτ τιοπιοπ·οπο οοτ Ροοεο (Ιοοά

οοποοιιο τοοοο τιοτιοτ οοτ τιοτιοτιττ άο οοτοι·ο ἰτο τοοιοο

(βοά άο Ρπιτπποε ττάοτττοτττιοε οοο άοτοοοι·οοτ οτ (Ιοο(τ

τοοάοπο οοτοπ·τοι·οπο άοποοιοτοπο (το τοι·ο οιοτττοι·ο οοο

οοοετοτ. ·ἰοτοοοπ·οοτ (Ιοο(Ιοο οποοοε (Ιοοά πιοττο ποοάο

άοτιοοτ οοοο5ἱοοοπο (Ιοοά ο Ρπ·οάτοτο τιιι·οοιοοτο οιττ(Ιοο

ι·οττοοο οτιεοτοειοτοπ· το οτἰ(Ιοο οιοτ οοοτι·ο οττ(Ιοοά

Ρτοεοττρτοτιιπο οοποοοτ οο οττοοι εοοο τοτοττοοτο (Ιοοά

οοπο οοποττττιοε (το τοοοοτο .οοποροΒοοοι οιοτ οοοεοτο

·τοτπι τοοοι·ο οτι τιο:: τοι·οοιοπιτοπο οοο τοοοοοτοτ οτετ

Ρι·τποο οοτιιοτοι·το απο ττττε οποιο τοοοι·τοτ. ποτο οοοτ

τροφο

οι·ιιοτ ετοο οτἱοοὶτιοε εοτάτε. εοά οοποοπιο τοιιιιο άοτιττ τιοο τοοοο το ιιιιτιττοο ροι·τοποοπιτ.ο τοετττιοε ο(τ τιοο
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εσοπισειιτιε ιιοιτιιεισπιε πιεπιεποετιε τπιιιτιιτιο ιιιισ ειπιε σττσ α

ιοετιισιοιιειιεε ιειοιιεττο Βετισ ετ οιιεττο Ροτεο ειιιετποε

τΙοεοιΡιπιτιιιπιε. ιοιιιεειιοσ εεοτεειιιιο εεΡτπιεεεειοισ Ρτι

_ ιιισ ιοτιιετισιιε τεττιτι τΙπιπιττε τιιε ιοττεποτιε εππιθπιετι

Εἔσ πινιιιιειιοπιε επιιιι€ε Ρτιιιιι `οστεπτιπιε τοεοπτππε εετιΡει.

· . ς εει.ΧΧΧπιτ )

Ιαπιτειιεε.ε εεωειΖε.π, ρτεεειίτε τι Ρα.τεαπέ άοπιιιιέεβάε

Ιίτατι.τ εαεταιιιειιτο . εοετἰεω εοταπιτριε ιισιπίπε.9 τι εε!

!εε2ίε ίιππιπιιεε ιίεείεταιιτ. ἰἰετἰεπιειιε αποκτα Ζίότασ

ειιίπειιτ18ίτιτα έτι /?ειαιιιτιπ εοπεετίιαι2.

ιιιι, 4 εοἔυεϋ

οπο. Α. χω. ει. πιο. τι. χω. το. πι.
( πι. ιπ. ) ο

Νοε ιεποπιεοειιιιο εοοειπιεε τιε εσιοπιοι. τιιιιει·ιεπιε

εττσ πιε εοτει·ο οιεειιι ποιο τπιιιοιτιιιε Βιπειιιιε ετ Βοι

ιιειιιιιιε ειιττιεοε Ρτοποιττιποιιε ιισιιιε τισιοιιιιε τιε πεπιε

ειιιπιο. τιιιι ιισιιιε ΡτεεετιΡτειο ιιτιειιτοτειο ετ εοιιπιειι

τισοεοι ιπιτεπιιετιε πιιτιειιεετ τοιιτιοτιο ετ σιιεττο ειτε

ειιιε ιιεεοεο εστπιετσ. τιειιιοσ σττισιειο. ετπιιτσ ετ τιεεισ

τιιιιοιτιο ιιιισ ετπιιτι ετ τσιιιιιτιιοε ιιιισ τιιισοτιοπι σιιεττι

ετ εετετιε τιοποιοιε τιε Ρεεειτιοσ @οι ειειιτ οσε ιπιτεπετιε

ιιιτοπιετιοτ εσιοπιοι ιεποπιε. τΙπιστι τιε ετιεττιε ετ Ρεεεεε

εισιιιιιιιε ετ τεοιτοεοτιε πιεεττιε τιιιε ιιετιιε τεπιετιε τιπ

τιεοειιιιιτετ οσο ποιοοειοπιε ιισιιιε εεε επιπιεττι πιει

ιιιιιιπιι ιιιειεοιπιε οσε ιιει εειοπιιιε ιεπιπιε. οτι εειιεετιιιο

οσο εσεειοπιε πιοε πιει ιιετετιεε πιεεττεε οετΙιιε τιοποοι- ε

επιτσε ετιιιιιιεπιιοσε οετιιιε τισιοοιεπιτσε οιοοεπιτεε πιε

εττοε. πιο εε εσιιιιοποστισ τιπιστι οτι πιεεττειε Ρεεεεεειο

-ιιεε Ρεττιοετ Πει ειεπιτ εσθετοιιε εσιιιιτεε ιοπιεπιιπισε ετ

ιιετετιεε εστπιοι εττιιιε τισιοοιετιτσε ιοεοεπιτεε εστπιπο.

τΙπιστι ειτΙιιιε πιεεττιιιο τΙπιστι ειιειτ ιο εεετειιιεοτο πιει

τιιιιε εσοιπιοε ιειιπιε οιιεοτιετιτ τιπιοτι ιιιιιιιιτεοπιε επει

ποπιοπ· εετετι οπο ιιτιειιτετεπιι ειιεετπιεπιει·ιοτ ετ πιε ιΡειι

ειιεοεισοε ιο σττιιοειτιοοε ιεπιπιεοειιιιιι εσπιεπιιιιιο τιε

εοοιπιοι ετετετιοτ ΡτοΡτετεει οιιιιπιπο ιοπιιιιιο Ρεειτιοτπιι·.

επιιπιεε σιιεοεισιιεε τιποτε ιιιιειιετιιιε ετοεπ εοποιποε ιτι

ιιιιε ιεειετιε τεποιττιιιιιιε ιισιιιε ετ εσιιτιοπιιιιοιιε ποστιιε

οιοοιιιιιε. ετ εοοπιειιιιοπιε ετ Ρτοιοιττιποπιε ετ τιτπιιιπιε

ιισιιιε ιο ιεπιτιπιπο ιιιιτεε τΙιιιοτπιπειειοτε επιιιιιοτιιο ειπ

εσιιιεοτιοε πιοιιιε ετ ιιει·ετιιιιπιε πιεεττιε τιπιι ιιτιειιτεπτειο

ετ εσοπιεοτιοοεοι οποιοι ιεειετιε εοιοιιοι ιτιοπιε ιιεεετιοτ τί

ει: ειιεει·πιτποει·ιοτ τι εοι:πιπποι οποιο ιεετο Ρειιτεεσετεε.

ετ ιτε οσε ιιιπιεετιποπιε ιισιιιιοε τθωπ ιο Ρπιιιιιεσ Ρετ

ιιιιοεοτε Ρετ εετειο πιοπιπο επιπο πιειιιιισ εεπιτιοτι τιιι›ει.

:και επιοτ ιιεε ιιιοπιε ιο Ριιιιιιεο Ρετιιιοιειιτε τεετιιιπιε

οτι οσε· εσοπιοεεπτιε ιιτιιτιιεισοε πιειιειοετιε τιιιιοιτισ ιιιισ

ειιιε. σττοιιε ιοετιιοιεοεοεε. ιειοιιεττο Βετισ ει: οιιεττε

Ρστεε ειιιετιιιε τιιιιιιοΡιπιτιιιιιε. τοιιιεειιοσ εεοτεειιοο

εεΡτπιτιπΒεειιιισ Ρτιποσ ιοτιιοτιοοε τετειιι τιπιπιττσ τιιε ιο

ττειοτιε επιτιπιετι.

ΕΒε πινιιιιειιοπιε ειιιι€ε Ρειιιι ιιετπιτιιπε τσοετιιε εετιΡει.

(Ι) Βπιιιειτιπιε ιιιιπιε τιπισπιτιεπει σιιει·τι τιε Ρεεειπιιισ ιιιτεπιιτ ιιπιειιτοτειιπ

ιο Ρστεετεπ·ιο πισιοιοι ισιιεπποιε εττπιειι τετοιο τιιε ιιιιιοπιι·ιι ιο ετιΡιτπιισ.

θπιιτισ οτ ι·πιετιειοπιε ιιιιι τιπισιιτιοπιι οι·τισιτιιι ιπιτπιπιει·πιοτ πιιτιιοπι τιιε

ι”ειιτπιπιι·ιι ιιτ:τ:νιι ιο εοιπεπιιοτπι ιιιιεεοιε ετ ποσιιτιππιι ετ εεεισι·πιππι.

( εειτο )

δαετοιπετιιαπι τι ειιΖειωτιιαπι ο ΡαΖστιιο ρτεεειΖωπι

εοπιπιιιπί Πακετα τἰε τιιτυιτιιο Με αιτ:τιΖίο εοπ£τα

ιπετειιιοπεε ο ΡαΖοιἰο, .τι ραεεπι Σπ22απι /ι·ε6>ετέπε ω.

πιο

οπο. Α. [οι. που. τ.

(πι. πι. )

Ειπε ιπιτο πιο επιιιετε πιει επιιιοοειιτι. τΙπιστι ει ιδιοι

ιιειιοπιε ετ τοιοετιπιε ιοετειιισιιεε τιε Ρειετισ εοοττπι

ιιτιειιτετειο τΙπιειιο εειοπιιιι ιιιοπιε τοπιο Μει.ιτιιπ. ιεεε

τιιιιτ ιιειιιτε Ρτεεπιιοετεπιτ εετ εοοοεοτισοεοι τετοιο

τιιπειιιι ιιιι εσιοπιοι ετ εσοεπιιιιιπιε εσιοπιοιε ιεεετπιοτ

οσο σιιεετπιοπιετιπιτ ετ ετιιιοΡιεπιετιιιτ. τιπιστι :ιο ιιιε τιιε

ιο τιιιτετι ετσ πιο εσοτττιτιπιε ειιιε οποιο ιι·ιιιιτιε. ετ

εοοειιιοπο ποεπιπο ετ επιειιιπιπο ποεπιπιι ιιιιε επιιιττεειο

οιοοιποστιε ετ τιειιεθει1ε. ετ ιιοοε ιιτιε επι τεεππΡετεο

τιπιιο Ροιστιπιιο. επιιο εποοι επισ ιιπτε εοποπιοι ιτιοπιε.

ετ εεοεπιιιιιπιε εσιιιιιοιε επι επιιιτ πιει ει·πιοτ Ρτο τετο

Ρστε. εσιιειιιιιιο ετ τιπιειιιπιπο σιοοιτοστιε ιο σττιιοπιτισοε

ιιιετπιπο εοοεπιιπιπο Ρτεετειισ. τιεοεε ιιιπιτι επιπεττπιιιι Ρο

ιστιι απο οποιο επιο ιπιτε. εοοεπιιεε εσιοπιοιε ιπιοιιε

τεειιΡετεπιετιιιτ. οεε τιειοεεΡε ετσ σΡετε ιιει Βιετο

τιιιστι εσιοπιιιε ιεποπιε Ρεττιπιτ εεεττπιιο Ρειοτιι. οοιιιιοτι

επιτειιι ιιιοτπιοι τιπιι ιιιτειιετοοτ Ρτετιιετο επιιιτ ιιεε.

ιιεοτιεπιε επιεε εεεειιε. ιιοπιετιπιε τιε Ρετετιιο. τπιιιιιπιε

Βεεεεε. ιιιιιοιτετιπιε Βτπιτποε ιιιιιιε. Βιιιιδειετπιε τιε ιι

οεο2.τπ. ιιτπιπ(ιοπιε τιε εοιετιο. ιιιιειιετιπιε τιε εοιετισ.

ειιτιεπιε πιε εειεττε. Βιιιιιιειιοιιε τιε ιοιιιετετιο. τοιιιιπιιι

τιπιε τιε εοιετισ. τιιοοπιε τιε εοιετιο. πεπιιιιιειποπιε Ρεετοτ.

ιιιιεσ ετιεειιε. εοεειιοπιε τιε Ρειπιετ. ΒιιοΒοοοιιε τιε ι:οετ

επιτιεισ. εοεειιοπιε εεεπιδοτι. ιτπεσιιπιε τιε ιοετεετιειισ.

τεειιειιε τιε ιοετεεπτιειισ.

( οτοτει )

ΡαΖοτιιἰ ετι.π2τί ιιοιιιίτιεε, ίαα:τα εοπνεπττι ἰπ£ετ εἰιιειἰεπι

τ:α.πιττ·2 ιπαι·ειιισπεε ετ ιαπιτειιεεε εοπειτίεε, /Με2έτατεπι

εοιπωτιέ ιαπιιαε ιιιι·αιιιτ.

ιιιι

θα!. Α. χω. ιτε. ε.

π πι. πι. )

Εεε ιπιτο ιιτιειιτετεπο εοποπιοι ιπιοπιε. πιιτιειιεετ τιπιστι

επποετιο ετσ στο” ετ ιιτιειιε ιΡει εειοπιοι ιειοιπε τοπο

τιπιειιιι ιιοοιιε ιιιιεετιιιππε τιοποιοσ επισ εειιττει σιιιοεε

Ρετεεοπιε. ετ ετιειο εσπιτι·τι ιΡεσε ιοιιτειιισοεε πιε Ρε

Με Βιιιιιιειοιπιιο ει: τιιιιιετιπιπο εστπιποτιπιε ιιετετιεε.

ει £ωω εσοττε ιιτιειιτετειο τιιιιιιο εοποπιοι ιεοπιε ιε

εετοιιτ. πιειιιτεοτ ειιτΙπιτιοτιο επιτ τ:σοττε εσοπιειιτισιιεπο

τιιιτιιιι ιΡει εσοιπιοι τεεετπιπιτ οποιο ιιτ:π.ιιιτι. οσο οι:

εετπιπιτεοτ. ιο εεοεπιιετπι πιιτιειιεετ. επιιιετιει. σττσιιιε τιε

εειεπτο. ετ τιιιιει Βιιοε. Βιιιιιιειιοι επιττιεοε. ετ οιεειε

τετιε. ετ τοπιο τεοειιστ εε ετετε ιο σττιιοετιοοε. ετ

ποτιοτιιιτσ οσοειιιππιο εσιοπιοιε οποιοι. πιε ιιιε εεε ιοιειπι
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Γοοοι·ιιιι. ειπε ροποεπιιιε πιιιπο· πω οε.εοι -Ρι°ο οοπιπιπ π ιι·ιππι.πιπιπι ιοπιιποποπαπποι ·:ιποοιιοπιπππω ΜΑΜ

οιιιππιιε πιω οι εοι·πιπ ιπ:ιτιεπιτει πωπω εκππάιι·ο

πισω ιοιππιπο πιω · επ οοιπΡΙοπο · παπι πιο. . πο· ·πιιιιιοπρε

ιιοπ·ιουοιπ' οοπεπ·ιο· πο! οροπο πει ω. οι»

ιπππο·.-ιπππονρωππι ιοι·ιπιτπ πει·ποιιοι·οπιιπππιιι πιω

πο! πειιιοιιιι ππιοιππι·πιτι Ρει|οάι πι.!ο τοποσ. οι ει οπι

:ιτι·πιπ ιΠπά ιιιπιεοι·ιτ. ιΙποά πΙιεὶι παπι Ειπε ιΠπά πά

ιππειιιο πιο Ροεεο ι·οοπροι·ειτο. ιιοπιιτιο πωπω ιΠοι·ππι

πώ Ρι·οάιοπι ιπι·ειποτιιπι επιιτ πω. ΙππΕπιποιιε πο πει

ιοάο. ι·ιοιπε οὶπε ω". ΐπιο!ιο πιω ειπε. Βιιπάειιιιπι.

ι·οΠιιιιιιπε πε Ροιοάο. Βοππεεειιιοι· πο τοιιιοτιο. πιοπι

:ι.πε πποεΜππει _πἰΙιοι·ιπε- πο ιπιπιοποποι. εππιο πο

ι·οΒιιιιιΙο.Ωι·π.Βοπε πι: οοετο. Βοι·ειΙάπε οι: πιιΜοτιοεσΚ

Βοεειιε οοι·πιιἱοιιπε.- Ιπιπιι·πε. Μαι πἰΠιιιιπε. πἔο ιππι

πιοπιο. οΒοτιπε οιιππιπι. ιιοοιιε. @πιο διιτπε. @πιο

αιτιικοιόΒι·οωθοάο. ιοι·πειιιπε ιιιπποὶπε. οοροι·. Βοι·πειι·- ο

(Με οι :οπιπο!;ι. ο1Βουιπε πιιοπι. Βοι·ιιι·άπε άι: πιοπι.

ροινιιε·πο !ἱεΛ.ι·ἱ. δωιιιπωω πο πω. Βει·ιιοι·άπε επι

Βοππωιι.. @πιο πι: Μπιει. ΐπΙοο ιοποοπιποιιιτο. Ροιι·πο

«ιο ·ιιποοΙο.ι πιοι·τιππει επει·οιπε. ειιιιιιοι·. ι·οΠοποπει.πο

πωσ. παιτιοΙάπε πι: ιι·ιιιιιοπαιτει. ι·οΒοι·ιπε πιο οοειιι.

οιπιιιπποππε. ΙπιΙἀἰιἱ‹› επι ιι·πιποπτειαι. ΒιιιιοπΙΒιε. πιο

τοπιο. Έπιοο πι: Ροιπιεοο. ιοπιιιιιιοε πι: ιτοπετιιοιιιιιιιιι.

Βιπάο ιιοι.ττειιιιιιπιππ:ι. ι·ὶοοι·ἀπε |πιπππιππε. ΒιιιιΜπε.

ιποιοιιτιπέ πο· ιππποδπο. ειΠιοι·τπ5 τιιοοπ.3πειππε. Μάιο

ιπππε..πΠιοτπιιιιε πιο πετο. Βιιιιιοτπει ποεεπιππε. οπο πιο

ιπιπ. ΒτιΠπε πι: οοειει. Ροι·ι·οπιιιι. οιιοι·ιο.2. ι·ειιππιππ8

Ροτοποτ.·.Ιοτιπ·πποπε @ιιοε. ΐιιιοΙιο πο πειιιιοποεοο. πιο

ιιιιιιπε πο. οοιιοοΒιιο. ΒοιιιΒοιιπε. οΒοι·ιπε πιο οοιιιοΒιιο.

οι·ιιπ1ίπε. ι·πιιιιιιιπ8 πιο πειωοποεοι. οπο οποιο:ι. οποιε

Βοι·ιπο.: ι·οιππωπε ιιι·ειιιιτπε. Ροιι·πε πε Βι·ιιιιιο.. οιιοι·ι.πε ε·

επιιαιιπ ιιιιιι·τιππε πιο πειτε. ΐπι·ππε πο Μπι. τοιοοπτπε.

ιιοπ·πε πι: αιειι·ο. οιιοιπ:πε τοπιο!. οΒοι·ιοτιπε πιο-Βι·πιόει.

-ιιιιιιιππε ποποτιοἱιπ. @πιο :ιο ροι·τιιειο. οΠιοι·Επε ειπε

τοΙιππάι..ιπΙοο πι: Βει.ο.Βιιει. ΐπιΒο ειι·ιιιοΒιιιο. ιιιι.οπτιιε

ιιοτι·πε άο Ρι·οάο. πιο Ριδπποιπε. τοΙπιπάπε πιο ποτ

τοποσ. ε-ιποοΙιπε τπι·τοκειιιπε οτπιοιιὶπιιε τπι·ι·οκειππε.

ς οοΧοιι )
ιιι°

·Βιιιιπποποε Δι·&οποπο τοπ) μπι Ζἰὐετ·2α£ε ο&άπεπάιο,

έττ·ιιΖοπ22 οι ΜαπιέΖίαε πωπω , ιυιποπα .πι ἰετιιέ

πι.82:·ιω2α, ει! ού.92«ι'ο.9 φιαάτ·‹ιὅἰπιΙα πιιέπιππε παπι Ρο£π·ο

είπε [Μι 0ιιοπί κίο δωδιτ·ο άουτ ) ιίούίαι ευ!υει·ε,

@Σαμο υπά2α Ιαπαεπείόιω ίπ τ·ο8πο .πιο οοπβν·:·ο

ρο!!ίσειαι·.

ΙΤ” , 17 πιππιιι·ιι

β:: ομ8σαρρΙιοποπίι Ταιιι·όπωιεί.ι· £πόιψυ·ίέ. θα!. Α. |ἐ›Ι. “Η 62 “Η
' " ° ' ο ( π. π.)

@ιο οπτοεοπτιε ω ετοιπι τοπ ιιι·Ιιοι·οο ιπι·ο Ι.ιιοπε

8ιιοπο5πποιεἰε!;οποπιὁοΙἰἱε τιποπ πιιτοςΙππιιι άοεοοποπτιι

ω τοι·ιππι «Μπι Ροι·ιπιπιιοιιοι·ιε .οι πωπω· πο φω

8ι:οι.οέ οπτοιιιιο πιο οΑΡΙιειτο πιιιιι·ιιπιιιι ω Βιιιιτπιτε

πιοπιπι οοετι·πιπ ω·ωιωιι ει: ιιιοιιιιΠο πιοΕπιιΜιπε παπι

επίποιοπωιπε οοτ πιιτιππι πιιιιιιι. οιι88οιιοπιε οι επι·

πιοπιιΒπε είπω ὶπ ιρειε οτιεπ·ιε οοιιοοιιτο ιιοΙποι·π.

οιιιιιμοιο ποτο πιιιιο οι πιιιο:-ι που ιιποε πιοιιεοέ πι

ιποιὶο ·ιιπιποο- πο! .ιιιιοΠόδοι·ο πω.πιιιιιιπιεπποποοπιιιιιοπε · ποιο - επίποιοιιιιππε Με (μι · πὰ- ι ριιοάιοΙοιπιπι

οπειι·οιπιπ Εποι·ιιιτ -οποιοάιοιπ @καπ που - οοιιειιι06

οοιιιιιιιιε ι πο! @Μπιπωπω· Βικιιιιιοπο πώ - Βππιππο

Βιοιπιπ :ιό :Μπι πιιιπεπιεπΠιοιοπιπιιιι. οι πωπω 5οωοε

εοι·πιοπιιΒπε οι οπεποποπιε.εοιππιπ πι πιιοπποεΙπο οππο

πο! εοιποι·ο Βιοπιιιι. οι ειο ποιποορε πω· πιιπιιιοποπιιςπο

εποποο.οπϋπιιι πιιιιοτπιπ φπιπιπιπ οπιπι·π πιω οοπεπΙοε

οοιπποιε πω ι·οπιιοι·ο ποιποι·ιπτ πω Με Μήπ

ιοΒιιιιιιι οιιππιππι ποϋποι·πιπ εοΙπποποτπ. ιιοο οτο πι

Βιοτο οοιιεἱΙὶο πο! οοιιοοιιοπ. πιο .Μαιο ιΠισςπι

οι·ιιιπ πι ο:ιεττιε ἰΡεἱε που οοπεπΙοε οοιπππἰε. πο! ποπ·

οοπιπιιο πιππο οποιο.πππ· ιποι ιιιιροπιιιιιτπι: εοπ πιο

οιιετι·ιε οποιὶ πω πΙΙο πιοάο οιιροΜπιπι·. ,ιιπο-ιπάε

πἱιιι πει ἱπἱπι·ἰπιιι Ροιπιπιπι·. οι; εἱ @πώ οοιιι.ιιοΐοιχτο

ποΠετ. κι Βοπει [πιο Ιιτοιιιιιοπιιο οι. ι1ιεΒιιι·βοΒο..Μ.

"οι πιο οιιεττοι·πιπ οπειοάπι ΐποι·ιπτ οροιιι οιοοπειε

Ποιο οιὶ.ποποι·οπι οι πώΙιπιι:οπι οιιιιιιιιιιε -ιπιιποιάιτιο

Ιἰιοι· ιιιιἱιιἰειτιιἱιο.. κι. οί ΐοι·το ηπα! ιιΒεπποποιτπιιι που

άοποπτ. .πΙΙο·ιποποπω ι·οοπιιοτιπο οι πι. ειπε άιππόο

ι·ο8ι.ιιποι·ο. τοιιοΒοι·. πωπιιπ- ·πιιτοτΙππιπ.. @ΜΜΜ

ιπποττειοι.·ποι «πωπω πο ιιοι:οεπιπ:= πρέπει” οιιοιιιε ρο

πιιιι:ι πι· Ροιππω οιπε·ιΠοοιοποποο8ι.οιπ ιιιωππιπι;!πο

ο1.8ιειωΦω Μπι .πιω 'ματια @πωπω ποιππιιι πο

επικιπιπι οοπεοι·ιππι. άοιππτ ἰιιΒο τοι·ιιοΠιιιππποποο

ἱρεοιπἱι ὶΠπο οοπεπι. οι: εΙποτπιπ ιιοπιπιπ οοιιεοι·πειτο

ιιιιοιιἰ οοπεπΙοε οοπιπιπε ιἱειἰοι·ἰιιι παιτοοπιιιπ οιοιππ

πιο οἰπἰιπιο πιππο. οτ ει ιρεοε οιιιιιοε ιιιιΙιοι·ο ποπ

ροεεοιπ. ποστ ρΙπι·οε οι ιΡειε Β.·ιιποι·ο Ροτευο τπο!ιοι·σε

ειπε οπιιιι ίι·ιιπάο παμε πι π·ιΒιιιι.π εΙιιιιτπσπ :κι πιιππε.

4ιποι.ι ει πει τιιοι·ι;πι ·ποΙ Βιεττιι. πο! ιιιιιΙπο ιιιετο πιο»

Ροπιπιοιπο επι ιιπροιπτι Βιιοπιιιτ ειιπιποι. οιιιιΡέιε.ιιιιοπ

πΙιι·π ιιιΒιιιτι οι ιιοποπι πο ι:κιο!ιοι·πιπε (πιο ποπ Ροει

ιππι.. πιεσε οτιοπἱ άο.Ειο οι οοιιπι€ιιοπο “ει οπιιιιΙπο

εποε πι: πιοΕοι·ιΒπεπιι·ι·ο οι ι·οΒιιι πιει ειιιο,οττιπι

ΐτειπάο. οι: ποπ απο πι. Ειοιο οοιιει!ιο 11.81 οοπεοπεπ

11110 ιι:ιοάο παπι. ιΡει ί-πειιιιιι πο! ειπίοι·ειπιππ πει εκπι

ππειιιτπι· ιιο ροτοεπιτο πω”. οιιοπιε πω. ιΙΙοι·ιιιιιοιπο

Μπι οπετοάιο ιρεο ποε οοιιιπιιεοι·ιι. επι! οι›οιπ οι οοιιεπ

1ιππι ειπε Ει·ειπάο ρι·οετοΒο. οποει οπιποε επι οπιπάοε

πιππιιιιι πι ροοεπιπιο πιπποποιπιπ οοπεπΙππι ‹ἰο οοπιππἰ

οοιιπποειιιτπι·. οι πω ιιιοπεοιιι- ροεττΙπππι επι ειι·Βο

ι·οπιπ Ροι·ποιιοι·ο. εο!ποιιι πιει οι:ιοπι ΗΒι·πε πιπιο πι

πποπειε πιοιιοτο ποιοιιε οι: οι:.Ροπεπε @πιο οπιιππι·πε

εππι πι ευπ·άιππιιιι. εοοπτιι ~ἰπ<τοΒιιε ειΒι !ιοτιοριιιοιιιε.

Μπι ἱπτο οποό πετρα: ρι·οιιιιππιπ. £οεΕπιιι “Με ιο

Ιππιιιιε πι: ἱπιιὶο .εο!πιιιιι Ιπικιιιτιππ εορτοπι.ιππιπππ.

.Ειπε πιεί σιωπή ει πι επιπιιιιο ει:οιοι·π ω ιιιι8ιπε πο!

.ιπἰεεο οποιιι..ποΙ πω” επΡοι·ι&ιπ ιωιμπιππ οοπει

@ιππιι. ·οπΕ<οοΝο ιιιιεεο πο!. ιππιππ.οοπεπιπιπ οοπιιπιιι.ε

.πιππο. ςπιοπιπ ιιιωπε οοπει.ι!ιππ οοι·πιπάοιπ πΒιιπιπ

ρ!πιιιιιοο επιι|1ο οοπιπιπε .πιιιιιο.. Ροοριοποπ Έπει·ιο πο:

“ποε οοπεπΙοε άοεπιιοπιε οποπιιο!. εΙππιπ.--ππποιπιπ.οι

Ιπιοι·ειε ειιεοὶποτε ειπα.πι·ο οι .ιπιοιιιδοκο ιιπΠο .Μαιο

ιιιπιπο. οι: παπι: εοπιποιιοιπ Βιοπιιπ οι: ..ωισιω5

πιοι·οπιπε απ” ιιιιΒιιοι·ο πο! ιιπΒιιτο ροιοιτι οι οπο

οοιποάιπε ιπππωπ τιππειιοπι Ροειειπτ ειπε οπιιιι Γαιικιο.

“πο ιιιει·οοε πιω ιιοι·ἱοιιιο_ πιιιιιειιιι ιιιιιιπἴοι°ιιιιιιιιμ οι;

οι·πιπειιιοπο οι ιιιιιιιάπιο ιππιιοπειιιιιι οοιι.επιππι πο οο οι: ιρειε επι ποιππιιε οοπεπΕπιιιε ποιππιιιε.πιππο @μαι
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τιτοτιε ρι·οπιοτο ιπτοπιο εο!πτιο πετ. τι Ρι·οιιιιπο ποι·ο ο ειπα! οιπιιπι Ρι·οεοι·ιοτο !ιοιιιιίιπο επιιιιο!επτ οτ οττειιποιτ.

τοετο ετιποτι ιο!ιοπιιιε ιπ ειπτοπ ιπ πιιοπποππο ειιιπο

εο!ποιπ οοιιεπ!ι!ιιιε οοιιιππιε πο! οοι·πιπ οοιιτο πιιεεο

πο! πιιεειε. ιΙπι επι οιε ρι·οιιτοι·οπ ιιιιο!ιι ιιιιεεπε !ποι·ιτ

οππι !ιττοι·ιε ειδι!!ειτιε Ρ!πιπ!ιοο ειδι!!ο οοπιππιε πιοπε.

πει!οιιε !ι!ιι·πι·πιπ πιιιιτποι· ιπι!ιο ιπ ιιιοι·οι!οιιε εοι!ιοοτ

ιπο!ιοι·ι!ιιιε τΙππε !ιιι!;ιποι·ο πο! !ιιι!ιει·ο ιιοτοτο. οτ (με

οοπιοπιπε ιπππειιιι ττοιιεπο!ιι Ροεειιιτ. ππο πιοο Ρετι

οπ!ο οτ οποιιτπ πιιιιιειιιι τιππειιοττοιιτπι· οτ ι!ιι ποππιιιι

τπτ. οτ οοιιεπ!ι!ιπε οοπιππιε ιππο που; εο!πτιο. οτ ει::

εοπ1Ροι· ποιιοο οιππιπιιι πο!ιιτοι·ππι ιπτοει·ει εο!πτιο

οοπιρ!οπτπι·. τοπι πο!αιτοι·πιιι πιπο!ιοοτ πποιτποι· πιι!ιπ

ιπειι·οοι·πιπ (Ιππιπ οοτοι·οι·ππι οιππιππι ειπε πο!ιοο οο

ιπππι πιιιπο πο! οοποιπι!ιπε οπτ ει!ιοπι πο πιετι·ιοτπ

ιειππο. εοοπιιπππι πποπ οοπτπιοτπι· πι ιπετι·πιποιιτιε

πιπο οοιιεοι·ιι;ιτιε. πο! ι·πτιοπιιιιι!ιτοι· οι!ιειε ιιιοπετι·οι·ι

Ροτοι·ιτ. οτ ιιοπιιιιιιτιπι οοτπιο οπιπιππι ποο οοπιππο

πιιιπο πι οπετοπιπ Ροι·εοπο πιοο εοπ οτιετι·οι·πιιι πιοοι·πιπ

οκ οπο επ οπετοπιοιιππιπ ιΡεπ επεοοΡιτ ει!πΙππτοιιπε

οιιΡεππιτ. ειοπτ ποτοι·πιπ οτ οοι·τπ!οι·ιοι·πιπ ιπππεπειε

οποιο !ιπο οοιιτιποτπι·. ιτοπι ιιπ·ο επ επιιοτει πιο εποποο!ιο

ππιποιεοε πιπποπεοε οτ το πιετι·ιοτπ οοι·πιιι ο πιοποιο!ιο

πετιπο Ροι·τππιποποιπε πο οοτοι·ο εο!πιιι·ο οπετοπιι·ο οτ

πιιιιιπτοποιο ιπ τοτσ κοπο πιοο πιιιοππιππο Ροεεο

!ιπ!ιποι·ο οτ τοε οοι·ππι επιιι!ιτει· ποοο ίιπο οτ οιε ιπ

ετιτπιιιι επιιοι· πποι·ιιιιοπιιε πποε εππτ! πιο ιοοοι·ιιιτ

!ιοιιει ιιπο οοπιιι!οι·ο πιιι·π πιο πποπτειπιπτπ ο Βετο

ι·οο!επιπτιοπο πιει πποπτππι οοπτιποι·οπτιε !ιοοπτιο το

πιππεοι·ιτ. οτ ειπα! πιπποπεοε οπιποε οτ πε ιΡεοι·πιιι

πιετι·ιοτπ επΡιπ πιίιιιιιτο !ι!ιοι·ο οτ ο!›εο!πτο επιο οιιιπι

ππΡοπιπιοπτο οτ οιιποτιοπο πο! πιιοιτει ππτ το!πι ιπ τοτε

τοι·ι·ο οτ ι·οοπο πιοο πιοι·οοι·ι οτ οπιοι·ο παρε οοπι

Ροι·ειι·ο οοιιεοπιιιπ πιιιοππιππο οτ ο ππιππεοππιππο πο

!ποτιιιτ. οτ ποπ Ριιτιπι· πο! Ροιππιττππι. πιιοπ επΡοι·

!ιιε. ιι!πιππτοιιπε πι τοτσ κοπο ποοο ιιιιιιοπιππτπι· πο!

πιο!οετιππι Ρποιεπτιιι·. ιπι·ο πποππο τΙποπ ππ!!ο πιοπο

Ρεοοπι ίιποιπ οπτ τι·οΒποπι πε! Βποι·ι·ιιιπ ι·οοι·οππτοπι

οπτ οοποοι·πιειιπ πο! Ρποτιοιιοιιι ο!πιποπιι πιοιπιπ Ροτ

πιο πο! ιπτοι·ροειτοιιι Ροι·εοποπι οπι1ι Ριεοπιε πο! Ρι

επιιο οπτ οππι π!πΙπο ποιοι εειι·πιπιο π!τι·π πωπιεπ

οπιιι οοιιποπτιοποπι οτ Ροιοεπι τΙππιπ οπιπ ιρειε ιππι

οι!ιπε !οοι πι οι·πιποιτιοπο οοπεπ!ππι οοιππιιιε πιοπε

οπτ οπιπ ει!πιππ ποπιππι Ροι·εοπο Ρι·ο οιε ειπο !ιοοπτιπ

οτ οοποοι·πιπ οπιιιιππι πο! πιπιοι·ιε Ρειι·τιε οοπεπ!πιπ

οοπιπιιιε πιππο ππι Ρι·ο τοπιιιοι·ο ιποιιιιιτ. ποο Ριεπποε

ι·οοιΡιοιπ ιπ τοπιιπιιι ιπεπιπ πο! ποιιιι·ο π!!ο πιοπο οπτ (Ζ .

ποδοτπιτι πο! οο πτι οοιιοοποπι επιο !ιοοπτιπ οοιιεπ!ππι

οοιππιιιε οπιπιπιπ πε! ιποιοι·ιε ρπι·τιε. οτ πο!ιο τειιιτπιπ

τοι·ι·ε πι οπτοοετοιιπο πο! πιο !οοο π!οι οττοιιι πο οπ

πιι·ο πο! ιπιεεο ειπε πιπο!ιιτπι· οοπιπιιι πιππο ππειιιι !ιοιιο

επιιιοιειτ πιπποπει!ιπε ιιοΒοτιειτοι·ι!ιπε επ πιειιιειοποε π!ιι

!ιοιιοι·ιιιοο ιπειιιοππτ οτ ποποτιιιτιοιιοε εποε οιιοι·οοοπτ.

οτ ιιιοπιιπ ιπι·οι·ο ειι·ο!ιιοΡιεεορπιπ πο ππι·οοετποπο οτ

οριεοοιιοε οιιιιιοε ι·οιιδπι πιοι οτ Ρι·ο!ειτοε οοο!οειπι·ππι.

οτ πεππο ιπ οοπτππι το πιο!ιοι·πιπε ετ πο!ιι!ιοι·ι!ιιιε

!ιοπιιπι!ιπε τοι·ι·ο πιοο ιπ !ιππο πιοππιπ. πιο ποπ οι·ο

πι οοπει!ιο πιοτο. πο! πεεοπεπ π!!ο πιοπο ποοο! ιππο

εοππε το:: πι·!ιοι·οο οοπτι·π π!ιππιπ πο ρτοπιοτιε ιιιοιοτ

ιρεο πο! ειπε !ιοι·οποε. εοπ ειπο οιππι ιι·ειππο τοτιε

ιιιι·ι!›πε !πιιοι·ει!ιο ετ ο!!ιοποιτοι· πιο ιιοεεο ετιιπο!ιο

ποο ι·οοιΡιπιπ Ριεπππιπ πι τοτε τοι·ι·ει οτ ι·οοπο πτ!ιοι·οο

οπτ ιιιοι·οειτιοποιπ πιιπο ε!ιοπι οι ιΡειε. οπτ ο πποπππιπ

ι!!οι·ιιπι ποοιιιιοτπ ειπο !ιοοπτπι οπιιιιππι πο! πιοιοι·ιε

Ρειττιε οοπεπ!πιπ οοπιππιε ιεπιπο πιιο!ιι πιπο ποοο πο!

!ιττοι·ιε ειΒιιιο οοπιιιιιιε ιπιιπο ειο)ι!!πτιε 00ι1οο58π. ποο

οπιπιπ οοπποπιο οτ Ρι·οιπιττο οπο !ιοι·οεοιιπε τοκ μι·

πιο οτ !ιοι·οποε πιοοε ειπο ιι·οιππο ο!ιεοι·ποιιπει οτ οοπι

Ρ!εππο. οτ επ οπιππι ιπι·ο οοι·Ροι·ε!ιτοι· τοιοτιε εποι·ο

επιιοτιε οποπεο!πε Ροτ ιιοπιιιπ !ιποπι ο!ιεοι·πιιι·ο οτ

οοιιιιι!οι·ο πιο πποπτππι !ιοοιιτπι οιιιιιιππι πο! ιποιοι·ιε

ροι·τιε οοπεπ!ππι οοπιπιιιε πιοπε ππι εππτ πε! Ρι·ο

τοπιροι·ο ιποι·ιπτ οπτ ιπετο πει ιιιιιιοπιιιιοιιτο οοπιοπ

εοι·ιτ ειπο πιπο!ιοοτ !ιοοπτιπ ιπιο!ιι οοποοεεπ επ. πο!

οοι·πιπ οοπεπ!ππι πιπο ποοο πο! !ιττει·ιε ρ!πιπ!οοο οο

πιπιιιε ιοπιιο ειΒι!!ο ειιιι!!πτιε. ππι οοιιεπ!οε οιιιτιοε πο!

πιιιιοι· Ροι·ε ει ι-οι·το τοι·ιιιιιιπιπ πο! τοι·πιιποε πιι!ιι

Ρι·οππκει·ιπτ πο! πιπει ποοο πο! !ιττοι·ιε ρ!ιιπι!ιοοοοιπ

πιππιε ιπιιπο ειΒι!!ο ειοι!!πτιε τοπε!ιοι· εοιπροι· πι!

Ρι·οπποτππι πο! Ρτοπποτοε τοιιπιιποε. τΙποπ ει ιπετπιιι

πιο οπιει·εοι·ιτ ππΡοπιπιοιιτππι οο τι·ππεποτο Ροι·ιτοι· ειπο

ιι·οππο εοπιΡοι· τεπο!ιοι·. οτ πιοιππι ιπτειι·ο ι!!πιιι οι

ίι!ιιε ι:ιιοιε πποε !ιο!ιοο πο! !ιο!ιο!ιο επι ι·οΒιιππι πο

τπιτπε ειιπι ππτοιΙππιιι ι·οοπι !ιοι!ιοιιι ποοιΡιπτ πποπ

Ρι·οεοι·ιρτο οπιπιπ !1οιιιι ίιπο ππιπιΡ!οπτ οτ-πττοιιπειτ οτ

ιιιοοποπεεο Ροι·Ροτπο ο!ιεοι·ποτ Ροτ οιιιιιιο. ειπ !ιοο οπο

πι·!ιπι·Β:ι ι·οοιππ ιπι·ο οι! επιιοτο πιο οποπεο!ιο τιοοε! ποπ

οι·ο πι οΡοι·ο πιοτο πο! οοπεοπεπ ιΙποπ οοιιιπ:ι πιοπε

!πιτοεοππε τοκ οοπτι·ιι π!ιππιπ πε ρι·οπιοτιε ιιιοιιιτ. ιιπο

!›οπει ίιπο τοτιε ππ·ι!ιπε !ει!ιοιο!ιο οτ οίιιοποιτοι· Ρι·ο

Ροεεο ετππο!ιο πποπ οπιιιπι Ρι·οεοι·ιΡτο οπιιιιρ!οπτ ετ

οττοιιπειτ. οτ οπο ιΡεπ οκ Ροι·το πιοπ πι πποπτπιπ Ρο

τοιιο επ οοιπΡ!ο!ιο οτ πττοιιποπι ειπο ιι·ιιππε. ποτο εππτ

ποο ιπππο ιπ ποιιιο πποππειιπ οττοπιε !οοιιπο!ι ιο!ιοιτοι·

τοετι!ιπε επ ποο οοπποοπτιε. ιιοποποιεεο!!ο πο οοεττο.

ιι·οποποιοπο εοπτειι·πο. !ιι!οοπο πο οοεττο. οπι·ιοο πιο!

!οπο. πιιδοπο πο ιι·οειο. !ιεπ·οοιο πιο!!οιιο. ιιπ!ιιι!πο πιει!

!οπο. οττοπο ο!ιε. ει!!ιοι·τοπο ποιο. πιοοιιο τοι·πο!!ο.

Βπι!!ιο!πιο τοι·πο!!ο. ο!ιποι·ιο ιιιο!!ποετο. ιπ.ιιοπο εππ

!ιο!ιπι πο πο!το. !ππι!›οι·το 8οοιο. !ιο!πιοιοιιο ι·οοιο. οιι

εο!ποιιο. ο!ιποιιιο πο Ροι·το. €πι!!ιο!πιο πο ε!πιοι·ιο.

ιπιδοπο !πιπο!ιοι·ιο. οτ ειι·πιπππο !ποεπεο. οοιιεπιοε τιπο

ππο οοπιππιε ιππιιο. οττο πο οοτπιο ι·π!ιπ!ππε εποπιιε οτ

πιοο!ο ποιο Ρι·οεοπτοε ιιιτοι·ιιιοι·πιιτ Ρι·ο οοπιππι πιππο.

πιι!!οειπιο οοπτοειπιο εορτποποεπιιο εοοπιιπο ιππιοτιοιιο

ιιιι. Μπι πιο ιππποι·ιι.

!Ξεο ννι!ιο!πιπε οει!ιΒο ιιιι!ιι ιιοτπι·ιιιε ιιιτοι·ιπι οτ ι·οοι3ε.τπε

ειι!ιεοι·ιΡει.

.!νοπτία πο ο!ούί2Σε Βαι·οεοιιίε ατύοποπείε παίίε·Ξε

Θεια Ϊαπιιοιιεοε

!ισο οετ πο!ιιτπιιι πποπ ιπποιι οι·!:οι·οο οοιππιιι

πιοπε πο!ιοτ !ι!ιι·ειε ποοοπι οτ εοΡτοπι πιι!ιπ οοι:οωιιιιιιι.

οτ οιι·τιοιιτι πιο ιποι·ο!ιοε ιιιιι. οτ !ι!ιι·πε ι.Χιιν. ειι·οοπτι

(τ) Νοτιτιπ ποοο , οποιο πι οοι!. Α ο!ιοι·τοιιι ποοο ιπιιιιοπιπτε εοππιτπι·.

πι ππτοει·ιιο!ιο ρι·οιεπε ποειπει·ιιτιιι·. Ηπα:: ιιπ!.επι πιιιι τιππιτιιιιι !ιει!ιοιιιπε

τι οοπεπ!ι!ιπε πι ιιιοπιτιε Νπνο!!οπο πιιτιε πο πιοπο :ιεοππι οπιιι Μιτε

εοιιο τοπιο (πιο Ν." οποια) Αττειιιιοπ ποπ οιιιιττοιιι!ιιιπ οτ πιο οο!!ο

οιιππιιιιι ππιιιπιιιε τιππι πι Με εροοιοε οι ι·ιιτιο ιιιοποτ:ιι·πιιι οιι!ιι!ιοτπι·,

ππι!ιπε πο!ιιτοιιιπι εο!πτιο σποτ πιοιοππο.



πο!! . .(!βΑπ:Ι'ΑΒ ?μ

πο!. πο!!!τπιπ ενιπσπ!ε οπτ!ο !!!!τοε οποπο. !ο!!ποι!ε. τι ει!!πο.!!πο!!τοτο .!ΐοτοτοτ!ε.·!τοπ1.πι:οιπ!επτππτ οι!!!ποει

το ·πο!!!τπ!π 8π!!!!ο!!!!! !ιιιτσπ!ε οτ !ποπ!ε ιπο!!οπ!ε !!!!τ.

πο. !οπποπεοε. πο!!!τπιι! !στποπὶ πο ιπ!ο!!ο! !!!;ιτ. !.ιιιιν.

ιι!!ππε ποποτ. κι!. πο!!!τπιπ σττσπ!ε !!οπ! !!!!τ. ι.. πο

!!!τιι!π €π!!!!ο!!π! τι!. ιι!πο!ι!σ οτ Βιι!!!!ο!!!!! πο π!ἔτο!!ο

!!!!τ. οποιον!. πο!!!τπιπ τπ!ιο!π! πο!!! !!!!τ. οι.ιιιιιιι. οτ

τοττ!ο. πο!!!τπιπ οπο!!! Ρ!τιπο!! !!!!τ. οπο!. πο!!!τπιπ

σττσπ!ε πο!!οτο !!!!τ. !.ιι!. οτ τοττ!ο. πο!!!τπιπ !ιο!οπιπππ!

πσ!οπ!εο!!! !!!›τ. ι.ι!!. οτ τοι·τ!ο. πο!!!τπιπ π!οσ!ο τοπ.

!!!!τ. !ινι!. οτοοπτ! !!π!. οτ !!!!τ. τν. !ο.π. πο!!!τππ! το

Βοτ!! πο ιποτο!ιστο !!!!ι·. χιπ. οτ τοι·τ!ο. πο!!!τππ! Βο

οοιι!! !!!ιτ. !ιιιι. οτ τοττ!ο. πο!!!τπιπ τπ!ιο!π! πο Ρ!ποεοο

!!!!τ. ιιν!!. πο!!!τπιπ ο!›οττ! επιιοτοο!!ο! !!!ιτ. ι.. οτιδοπτ!

!!π!. πο!!!τπιπ !ο!ιοππ!ε π!ἔτορο!!!ε !!!!τ. ιιιινιιι. !ο!!.

πο!!!τπιπ ο!ιοττ! πεπειποτ!ε !!!!τ._ !.ν. πο!!!τπιιι !πτοτ

π!ο!! !!!!τ. ν!. οτοι)οπτ!. πο!!!τπιπ σ!!οττ! ει!!ππ!!ο !!!!τ. ε)

πι!. οτ τοττ!ο. πο!!!τπιπ ρ!!!!!ρ! τι.. !πετο !!!!τ. πι!! οτ

τοττ!ο. πο!!!τπιπ !ι!εοτ!ο !!!!τ. νιιι. !!οο εο!ι!οππο εππτ

!το. τιποιποπιπσπππ! εο!π!!ππε πσιπ!πο !ιπΡοτοτστ! τιπο

τπστ π!!!!ο ιποτο!ιοτπιπ. ι!!πο!!οοτ !!σο ιπσπσ οτο,οπτ!

!!π! ιποτο!ιοιπ οσ!οπ!ο Ρτο εο!π!ε τν!. ποποτ!στπιπ

!οπι!ο. ππτ!ο το πιοτο!!ο Ροι!!ο. το ιποτ!π!ε π!ο!οο!!!

π!ε. οτ !!οτ!!οι·ιιο!!ε. Ρτο ιποτο!ιο οτοοπτ!. οτ ε!ιπ!!!τοτ

πιο ιποτσο οτοοπτ! εσ!ποε ιιι.νι!ι. !ποοπτ!πιπ πο ο!ε!!

πο! !ιιοο. πο ΡοΡ!οπε!!!πε !!!!τ. πι!. εσ!π. ν!. πο !ιπ

Ροτ!ο!!!›πε εσ!π. ιιιιιιιι ιιι!. ε! πο οποτο οπτ! οτ οι·

Βοπτ! πποετ!ο οτ!τ. πο!!!τπι!! !πιιτι! οπτοτ!οτπιπ ποπ

ο!!οτ!οτπιπ οοιπππ!ε. εοοπππππ! ι!ποπ επ!! !πτοπ!οπτσ

!π ορτοο!ο!!ππτπτ πο!οτο !οππο.

ς απο!!! )

.4τοα·απάτπιτ, οιιτύπαταπτ το μισώ, οτ .ιατυα πορε

τατοτί.τ /ίποτίτοτο , ιπατοτιέσπέπιτε στο (λεπτο .το .ατοπ

οποιο

Π”, Π! οιιοπετ!

πω. π. το!. πιο.

( π. π. )

Αππο ποιπ!π!οο !ποοτποτ!οπ!ε. πι!!!οε!ιπο οι.ιιιι!ι.

!ππ!οτ!σπο ν. οιπ!!ιτοποο!ιπο π!ο !πττο!!τ!ε οπΒπετ!. !π

!”οετ!π!τοτο εοποτο ιποτ!ο πο ιποπ!ο οποπετο !π !οοο

Βοπ!!. !π οοο!οε!ο εοποτ! !οοο!!!. Ρπεππε πο ποιππππ!σ. π

Ρο!οετ!ππε πο ρ!σποτο. !ιο!!οπ8οτ!πε τι.. τπττ!. !ποπ

ττοππε πο π!οτοο. ε!ιπσπ το οσττ!!.ι!σ. οτ τπ!!!πιιε πο

!!οι!!οπσ ε!ππ!ο! οτ στοοπτοτστοε οοιπι!π!ε ο!ο!ιοππτ!ο

πσπ!!πο οτ π!οο οοπ!ι!π!ε ο!ο!ιοι!πτ!ο. Ρτσιπ!εοτππτ οτ

σπιτι ετ!Ρπ!οτ!σπο οσπποποτιιπτ πσιπ!πο ο!!!οττσ ιποτ

ο!ι!σπ! το Βοπ!ο !!!!σ πποπποιπ Βιι!πσπ!ε. οτ !σ!!οππ!

8π!!!!ο!!πο ιποπτ!·οπο !!!!!ε επ!ε. ι!ποπ !!!ο!οπτ Ποτ! οοπ

επ!!!›πε ο!οιιοππτ!ο πο! Ροτοετοτ! τι!!! οεεοπτ !π ο!ο

ιιοππτ!ο. οτ οπ οσπε!!!πιπ οιι!π! οππσ ο!ο!ιοππτ!ο !!πο

!!τοτοιπ. πἰοτ!ε !ποτο!!!σπ!!!πε οτ ειπε !ιοτοπ!!ιπε πο!

οι!! Βοπ!π!π οεεοτ !π οποπο τοπιπστο. πο! Βοι!!πιπ επο

οοποτοτ. οτ !ρε! π!στ! ε!ππ!ο!!!!! Ρτοεοπτοε !πτοποτι!πτ

!!πο!!τοτοιιι !ιο!π!πο οσιπππ!ε ο!οκοππτ!ο π!οτ!ε !ποτ

επΡτοεοι·!ι›π σιτε το οτ εο!ποτο ο π!οτοε !ιττοτο!!!0ποτ

οτ οοππ!!! .οτ τστοι!! εποιπ οπτ!οιπ. !τοιπ. ρι·οι!!!εοτιιιιτι

ποιπ!πο π!οτ! οοιπππ!ε ο!οι!οι!ι!τ!ο ιο!!οτ!ε ,ιποτο!!!σι!!!!πε.

τ!ποπ ποτοπτ ο!ε ·ι!!οτοοτππ! πιο!!! οτ σιιι.ι!!!!πε πιο

Βοπἰ! !ιοι!!!ι!!!!πε !π οιππ! τοιπρστο. οτ ποπ ποτοι·ο

πιοτοοτπιπ Βτοπ!. πιι!!ο !ποπο !!!!!πτοτστ!!!πε οοππ!. !τοτ!!

πτσιπ!εοτιιπτ πσιπ!πο οοιπππ!ε ο!οιιοππτ!ο επΡτοεοτ!

Ρτ!ε !ποτο!!!σπ!!!πε. ι!ποπ ε! οπποποτ!τ !π ο!!ππο το!!!

Ρστο. ι!ποπ ο!!ιιιιο ο!π!τοε πο! !ποτο!!!οποε πο! οποπο

Ροτεοπο !τοτ π! Ροποτ!ο οοππ εππτο π!οτσε πιοτο!!!οποε

ιΙποπ ποΒοπτ ποτο ο!ε οοπτππ! !!!!!!τοε. οτ ιπ!!!ο Ρο

π!τοε. οτ ε! ἴποτ!τ ποοοεεοτ!π!π τοτπιπ οσπιππο επο

ι!οππτ!ο. επ ο!φοπεοε ο!οιιοππτ!ο. οτ π!οτ! πιοτο!!!οποε.

Ρτσιπ!εοτππτ π!οτ!ε ε!ππ!ο!ε οτ Ρτοοπτοτοτ!!!πε ο!ο

!ιοππτ!ο. ποτο π!οτοοτππ! ο!ο!ιοππτ!π!ε. οτ πο!! οπο!!

πποτο ππιποτοε. Ρτο ο!ε οοπο !!πο οτ ε!πο ποι.ιπο.

οτ ε! π!οτπιπ οσπποπτι!!π !!·οποοτοπτ !ιοπ!!!!οε ο!ο!ιοπ

πτ!ο. πὶοτ! ε!ππ!ο! Ρτσιπ!εοτππτ ποιπ!πο οοιππι!!ε ο!ο

ιιο!!πτ!ο ποτο π!οτ!ε πιοτο!!!σπ!!!πε. πο! ειπε !!οτοπἰ!!πε

πο! εποοοεεοτ!!!πε οπ!!. πτ ει! τοπ!οτπιπ οετ πιοτοοε

οοπο. πω! οτοοπτ!.€!ιοτσ ιποποπ2ο-Ροοτσ. Ρ!τιπο!ι! σο!!

ποπτοε σιππ!ο !!οπο οο!!!ππ!ε ο!οιιοππτ!ο. σο!!! εποπ

!οτ!οπο επ!!π!!το. οτ ε! ο!!ππ!ππο!!οοτοτ τω! ε!!!π!ο!

ποποτππτ !π!ο!!! Βπ!ποι!! ποτοτ!σ πτ ιπο!!στοτοπι Ρτο

οοπε!!!σ εο!!!οι!τππι. τοετοε τοποτ! οτ ποσοτ! 8π!!!!ο!ιππε

πο !πσπ!οτπ!πο. ττοπο!ιοι·!πε. οστεπε οπο!!ὅοτ!πε. 8ο!!

!!ο!!ππε το οοιπποεττο. ιδπ!πο ι!!ο!ο οτ !ο!!οπποε οοτ!πε.

( οοιιοιν )

Σαο·ποτέ πωπω φοιτ οτ ιιιι.τττταιπ τοπιιοπετοιωτοπ

ειιττοιτε οσιτττα ιπαιττιτσιιοε Ματοερίππε ροτττοοπττττ°._

!!72, ο πονοιπ!!τ!ε

θα!. Α. [στ. 3"!. τι.

ς ιι. π. ›

Νοε τοπ!ε!ι!ε πο !οοποτο. !ποτο!!οτπε. Βοπππ!!πε

!·ονποτ!ι!ε οτ Βιι!!!ο!π!πε !!!!πε 8οιιτο οσπποπ!ιπιιε οτ

Ρτσπ!!ττ!ιππε πο!!!ε οσπει!!!!!πε οσιππ.π!ε !οπιιο. ο!ιοττσ

ει;!!ππ!ο ε!ιποπ!. οπ!!οσ Βτ!!!ο. οστεο. οτ οττο!ισπσ. Ρτο

πο!!!ε οτ οοιπππ! !οππο ιιποπ π! ποεττο οτπ!ποτ!οπο

οτ οσπει!!ι!πτι οοιπππ!ε !οι!πο πο οοτοτο Ρτο τοπ!

Ρστο !!!οτ!πτ. τοο!οιππε Βποττοπ! σρ!ισπ! ιποτο!ι!οπ!

ιπο!οεΡ!πο. οτ π!!σ ο!πε ι!!πττι!ο!!σ οπο! Ροτεοπ!ε οο

εττ!ε οτ τοι;ι!!!!!ε οι: σπιτι! Ρσεεο πσεττσ. οτ ποεττ!ε οι!

Ροπε!ε. ο ο!οποτσ οτ τ!ποτο!!ο οτ πετιπο οτιιοοπ! τοι!!

οτ ι!!ττο !Ρεο οοπ!!π!ο οι! π!οπποιπ οο!πιιπ!ε !οππο. οτ

οοεττο ποεττο οτι1πο π!π!!!ο!σποε πποππσοπιποπο πιο

ετπ!οποτ!τ!ε πσε οπτ οοπεπ!οε οοιπππ!ε τι!!! πο!ποορε

Ρτο τοιπΡστο !!ιοτ!πτ !π ποεττοιπ οτ οστπιπ Ρστοετοτοιπ

τι·οποπιπε οι! τοο!οπππιπ ο!ε οποττοιπ πο! ροοοιπ ε!οπτ

ιποπποποτ!τ!ε οτ ποεττο !!!οτ!τ πσ!π.ι!τοτ!ε. ποο πο!!! πιο

!οει!!πο οπτ π!!σ ο!πε π!πτπο!!σ Ροοοιπ οι!τ !!ποιπ.το

ο!οιπιιε ε!πο οοπεοπειι οοιπιιι!!ε !οπιιο ιι!!ιι· ιποπο.

ο!!!σπ!!!πε ιιτ !ποε οετ ποεεο!!στπιπ ειισ πο!!!!πο !πτοτο. οτ οι·οι!οπτ!οε "πιο πο!!!ε π!ιιι!!!!:ετοιιοτ!ιι! οοπειι!οε



ερ
2748ΑΕΟνω ΧΙΙο

ιΙπί επτιτ ποἱ τποτἱπτ. Ιιοπεππο ἱπ οοι·πιπ οτπΞπετὶοπο τι

Ριππετεε τππιοΒἱπιπε. !ιοο οπιπἱε ποε τοπἰιιἰπε πιετ·ε

Βοτπε. Βεππωτπ5. ι·εὶποι·ἱπε οτ €ππποτιππε Εππε πεπτο.

Ροκ τιοπεπι πποπι επ Ριπ·ππι οτ εεππιπ ὶπτοποοτπτπ

ἰπτεπιπε εττοπποτο οπεοτππτο οτ οοπιριοτο. εεΙιπε οο

τοιπε οιπππιπε ΡεοτὶοπἱΒπε οτ οοπποπτἱοπἰτιπε ει: οιππἱ

απο απο ποτπε τοποπιἱπἱ οτ ποε ποτιὶε. εοτιππ ιιι οτι

ΡἱπιΙσ·-.ἰεπιιοξ ιποι.ιτιτιι;· ἰππἰοποπο @ποπ τποπεο πο

ποπιτιιπε (τ).

ς οοιτον )
Ύπδ = .ττῖ. οτ

ι

· ι

Ιππαοπεοε οοπεωΙοε ..Βιι8ιιοτέ ποπιέποε -

τ·οιιο·π πται·ολτοποε ΜαΙπερπιιπε πο/οιιι!οτ·ο ρι·οιπέτωπτ.

τ'

ῶ

π. ι _

πω. Α. πι( δΊ. π.

γ (Η.Β.)

Νοε ἰεπποιιεἱπιπ οοπεπτοε πο οοιπππἰ εἰπιοπ επτ·ιο

οττοτιοππε οοι·επε. οΒοι·τπε εςπιιιπε. οτ ετπιοπε Βι·πΙπε

οοπποπἱπιπε οτ Ρι·οππττιπιπε ποΙιἰε τοπτειο. πιετεποτο

Βειιππ!το οτ τεἰποτἰο πο τεΘποτο εττιι.ιο διππιοΙπιο [πιο

εςεπτο τΙποπ ει μι· πιετοτιἰοιιοπι πιεΙεεΡἱπεπι ποτ π.πππί

οιπε επτ επτιιιειπ Ροτ·εοπετπ Ροπ οοε ποΒιεθιιοπε

ίεοτε Μάτ επτ τοπιο ὶποεετοΙΙετε ποε οτ οοιπππο ἱε

ππο που Βοπειπ τιποιπ ποε ἰππο επἰππετιἰιππε απο

Ροτεοπιε οτ Ροοππἱε πετιπο επ Ηποπι τροπο.. οτ τΙπει11

πιο τουτο ποεττε τιπειπ ιποεετοΠεποτ·ιπτ ποοεετοποτε

·ἱ`ποτἱτ. ποο εὶπο ποτ.πε οπιπ ιπεΙεεΡἱπε Ρεοοτπ επτ

πποπι πΠειπ ἴεοἱοιπιιε επτ οππι ππο οἱπε πιπι·ι:ποπο

οι οπο Βποττε ἱιιοοΡτε τποιπτ. οτ ι·οΙιππποιππε ροτ

εοτἱΡτπιπ ὶπτι°πττ1Γἱ8 Ροετ ποε οοπεπΙπιπε. πτ πο Με

οπιππτιπε επὶιπΡ!οππ.ἱε ποτπε τοποεπτιιτ·. οτ εποε ἱπττε

τπτ·οε τιοετ οοπεπτοε ειιππιτοτ ἰππο επο ιιιι·επιοπτο

οοπεπἱπΒεπτ οτ ΠΠ εποε οτ ειο που τοτπΡοτὶε εποοοε

εὶοποπι ποιππο εοιπΡοτ. τιοο οιππἱε· ΡτοεοτἰΡτἰ 00118ΙΙε·

Με. εἱπιοπ. οττοΙιοππε. οοι·επε. οτιοττπε εοἱπιπε. οτ

εποιοπε διπππε ἱπτεποτππτ Ροκ· τιοπεπι πποιπ επ Ρπτιππ

οτ εεπππι ὶπτοΠοοτπιπ οτιεοτπει·ο εττοπποι·ο οτ οοτπΡΙοι·ο.

εεΙπἰε οοτοι·ὶε οιππιτιπε ρεοτιοππιπε οτ οοπποπτὶοππιπε

οτ οιππἰ ἱπτο οπο ποτιἰε τοποτπὶπι οτ ποε ποτπε. εοτπιπ

ἱπ οεΡἱτπΙο ἱεππο. ιποι.ιτιιιτ. μἱππἰοτὶοπο ν. ιποπεο πο

ποπ1τιι·ιε.

οι.:

(1) 5ἱπιὶΙἰτοι· τπτειπτ πιπτεπε τὶΙιπε εΠιοι·τι πο Ιεπιιοτο τοιτὶε το πο

οοιπτιι·τε.

8ἰπιιΠ τποπο το εοοποιιττ οοπεπ!ετιι πιι·επιτ οΒοι·ίπε Μ” πΙοοι·τι πο

τε8ποτο Ιτε|οππιε ειι8πετι ιιι οετιιτπτο.

$ἰτπἰΠ ιποπο ἱιιτεπιτ τοεΙππο τω. οποππιιιπ @επι ἱπ οοπεπτετπ πτ

οοΙο οιπτιιἱοοὶ ΒιιιΙΙἰοΙιπἰ ποοτἱ οτ εοοἱοιιιπι.ποο1ιιι.ἱιιπἰοτὶοιιο τις.

τοι·οιο πἱο πιο.

ΜἱΗοεὶπιο πιιοοπτοεὶπιο τοι·τπο ποοιιιιο. ἰιιπιοτἰοιιο μάπα. Η'. πἰο οοτπ

τιι·πι ιπι·επιτ Ιοο Μπιτ: Νοτια τειπ πποπτετοιπ οπεπι ρτοπἰοτειπ οοο

ποπτιοποιπ οοιιτιε οοπττιππιιι οτ οπἰΙ!ιο!ιιιιιιπ ιπεΙοερὶπεπι οτ οοτιιπι

τιοτοποε.

&

ς οοΧονι )

ίατιιιοπεοε οοπεαΖοε, ίσα: /ξιοποτ·ο απο ιπαι·άιίοπώιιε

το θανίο, οοεποπτ οοιιτι·α ιπαπ·Μοιιοε Μα!περέππε

Ματ εροπποπτ.

Με, το ερτἰΙἰε

πιτ Α. τω. :το

'πω Ι(:Β. Β·)

. ο

Ρ 'ο ·τ°

Νοε ιεπποπεἰπτπ οοπεπτοε πο οοπιππἰ πἰοοΙε πο πο

ππΙτο. τιοΠεπιπτπε. επεε!ππε πο τεπο!οιπο. ιπδο πο

ἔτοεἱε. Βππ!τοπππε πο ιιἱΒιοπο.Δ οτ Ιεππτεποπε εΠ:ιοι·ιοπε

οοπποπἱπιπε οτ Ρτοππττἱιππε οτ ἰπι·επιπε εΠιοττο

τπειτοτιἰοπι πο Θεώ οτ πιο ποετι·ἱε ὶοτιεππἱ.ς8πὶΙἱἱοἱππο.

οτ ιπειιπ·οπο τιποπ ποιποορε πεττπο το επποε τιπἱπτΙπο

εεΙπεΒἱιππε οτ ποποπποιππε οπετοπὶοιππε οτ ιι.ιπππτο

ποΒὶιππε ποιπιποε ππἱποπεοε πο Βεπἱ οτ τποπτοἱετπο.

οτ ποπ ποἰπποιππε ποτιιε οεετι·ε ποΙ ροεεοεεἱοποε πο

εττ·εε. τω Βοπε ίὶπο ποε οεε επιππετπιππε τοτἱποτο.

εἰ οοπτἰπςὅοι·ιτ τΙποπ οτιεττπιπ Θεώ εοπ τποπτοἰεπὶἰ

οΒεἰποετπτ τΙποπ εΒεἱτ ποε ὶπ επιπτοιπο ποετι·ο ττεπε

πιιττοπιπε πο!πε ποοοπι τιεΙἱετετἰοε Ρτο ποτοπεἰοπο

ππὶπεοπὶπειΙπο οεεττ·ι. οτ ει·τιποοε πποε ιπεΒἰεττοε Ροτ·

πππππιποπτΙπο. οτ πο τιοτπιππιπε ρΙοτππιπ τιπι εππτ

ε ι·ἱπει·οΙἰο επρτε. ποτπε επεἱΙἱππι πετά τεοιοιππε. οτ

πο τιοτπιππεπε ππΙτετιπ επππιτοι·. οτ εἰ Ρτο οο οποπ

οεεττ·ε ποτιιε ποποτἱιππε επ οςποτ·ι·ειπ Ϊεοἰοππετπ ποτιτε

Βποι·ι·ε τεοτε πιοι·ιτ Ροκ ππεΙεειιἱπειπ πο! επεπι Ρου

εοπειπ ποε πιπο ποε επἰππετιἱιππε πετΙπο επ π.ποπι

τροπο. οτ Με πιοε εν πο τιποιππιοππε τιποτε τοοοτ·ιπτ

επιτποπο επτιοι· οεπεἱε οτ ποΒοοπε οτποτ·.οςοπτιτιπε πο

πιἱποε πο Θεώ οτ τποπτοἱετἰο οοπτι·ε οἰποε ποετι·οε

οτ Ιιοιπιποε ποεττ·ο ἰπιᾶεπἰτἱοπἰε οὶε οοιπρτοπιπιπε- τε

τἰοιιοιπ. πω: οπιπἱε μου Βοπειπ πποπι ειπο οπιπὶ. Β·εππο

οτ ιπετο ἱπιὅοπἰο οοπποπιιππε ποτιὶε ιπετοτιτοππιπε Ρτο

τπὶττὶπιπε οτ ὶιπ~επιπε οΒεοι·πει·ο οτ εττοπποι·ο πετιπο

επ επποε ττιπποπο επ ποετι·ιππ τιοππτπ οτ Ριπ·ιππ τπ

τοποοτπιπ. ποε επεεΙππε πο τει:ιοΙοτιο. Μοτο πο τὶ·οεἱε.

Ιεππ·εποπε επτοτποπε οτ εππποΙπιπε πο πὶτςτοπο σοπ

ειποε πο οοιπππι. ἱπ οεΡἱτπΙο. ποτ.ιιιιιιι. ὶππἰοτὶοπο

τιπἱπτε πποποοἰπιο πἱο εΡτἱἱἰε.

ς οοιτοντι )

Μαι·οπίοιιοε πο θαυέο [κάτω στοπ έπιιιιοπετύιιε

οοπεπΖέπειε απ οιιέτηιιοπτιέπιπ είαι·ατιιι·απι ὶποιιπτ.

ΜΒ, 'Η ερτἰΙἱε

στο. Α. χω. ει. τ.

κ ς τι. π.)

Νοε επ1οτ·τπε τπετοτιὶο το θεοι οτ ἰοτιεπποε εττιπο

ιὅπἰΙΙὶο!ιππε οτ πιεππ·οππε ΕΜ οἱπε. οοπποππππε οτ

Ρτοππττἰιππε ποτπε οτ ὶιιτεπτπε επ εεποτε ποἱ οπεπ

εοΠε ποτπε οοπεπποπε οοπιππὶε ἰεππο. ἱπΒοπἰ πο ΐτοεἱε.

επεειπο πο τεποιοιπο. πιοοΙο πο τοπιπτο. τυοΠειππτο.

εππποττπο οτ Ιεπίτειιοο επιοι·ιοο Ρτο ποτπε οτ οοιιιιιιιὶ

85
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σεεττε (Ισο(τ (τεὶσεεΡε σε(Ριε ε(τ εσσσε (ιισσ(1σε. εετ- (ι σεστπσσε σώσε ετ Ρτετσιττισισε ετ ισι·εσισε ε(τ εεσετε

ιιεΒσσιιε ετ (τετεσσειισιιε ετ εσετσ(ττεισσε εε τσεσστε

σετσισσε τεσσεσεεε εισσεε ετσσὶσετεσε (τε··(ττετττετσ

σεεττε. ετ σοσ εστει·τεισσε σεε εεεἱΡἱεισσε σττε τσε(τσ

ετα εττ(Ισε εετστσ εεε εστει·ττ σετ ε(:ετΡτ Ρετσιτττετσιιε

Ρε(τε(3τστσ σττστσ σετ Βστ(τεσεετσισ εστ (τεεττεισ Ρτο

εττετε σετ σεεεεὶεσε εττετε. εεε ετὶισσε τσ τεετσ εεσ

ετττε σετ εεεεσεσ σττε ισε(τε (Ισε(τ ιιτισ σττεισ σετ

ἰσἰστὶεσι τετστσ σετ Ρετεσσετσσ1 Ρεττεστστ τσ τοτε

τεττε σετ (ττετττετσ σεεττε τεστ στ›ἱεσσ1(Ισε Ρεεεε σε

τ›σετἱτσσε. ετ ιισἱσει·ετε τεσσεσεττω5 (τε (Ισετὶισεσἱἱε

@στα εσ1σισ(τε Ριεεεσετε ετ σεεστττε ετσει·Βεστττ1σε

τε(:εττστ εεσττε σεεττοε τιετστσεε τσττε (ττεε :σε ετε τε

ττεσεπσ εεισΡτεΒσσσε. (Ισεεἰεσε Ρετ εσσεστεε εεισσστε

τεσσε τε(Ιστετττ σετ τσεστττ τσετττσσε σετ Ρετ εσεε τττ

τετεε σεισιτστε ετετττε ετετττετεε εστ εστσισ εεττστσ

σσσετσισ. (τετστσσε ετε εεεττσσι ετ τ)ιιτδσισ σε Θεώ

ετ εεεττισσ ετ τισι·οδσισ (τε πσσστεἱετὶσ ε(τ τεετεσ

(τεστ Βσει·τεισ ετ σεεστσεστστσ ετ ε(ττισσεστσσσ εστ

εσισ(Ισε σετιιετἱστ. εκεεΡττε εετσισσιε(τε ΡεΡἱεσεἱΒιι5.

τστι·ἰτ:σε τσ Ρετεετετε σσεττε εετσΡετ τετεσττε. εττετεσι

τὶτ›ετε εεσεε(τεισσε ετεκεσ(τι·τστε ετ τετ(τσσεσετεσε ετσε

εσιστ Ρε(τεδτε εστ(τειιεστσ σετ (τεεττε σττε τσε(τε. ετ

τΡσετσ εττετεισ εεεεεσι·ετ›ἱισιιε τσ σ1εσττετσ ετ ετ(ττσε

τἱεσε σεεττε. ετ τεεἱετσσε (τε τ›στἔεσεἰτ›σε σεετττε στε

ττστττ)σε ετ σττττετττσιε (1ιιετ ετεεεττττε σεε εεσεστεε

(:σσισστε εεεεειιι·ετε εσσσεσττοσεσι τετεσ1 τστετε στ

ετ (Ισεσετε εσστι·ετεεετε ι›τεεσισΡεεττισιιε ([σσ(τ (τεστ.

(Ισε(τ τΡετ τεσεεστστ τσ(τε ἰεσιιεσεεε ε(ττσσετε ετ σώσε

εεσττετττ εεεε. ετ σσε σε Με τεετεσάσισ εεε εσωτ

(τεὶ εσεσἱὅετὶε ετ:εει·σετε ετ εττεσσετε σε(Ρέιε σε εσσσε

(Ιστσ(Ισε ε(τ σεεττσισ τ1σσισσ ετ Ρστσισ τστεττε(:τσισ.

ε ( εεΧενιτι )

θεετεωστ (1ιπαετι.ειισι εοπτιιΖιυπ, (με ;ώ·τα.τέα.τ «!!

εατ·εεέιω , ετιισειιε ·τι(1ετεστε.9· είνίται!ε ἰιιπιιεπτί στε

π(υιωτ. - ›·

ττ'7δ , τε εσεσετἱ

'Σ,

ω. Α. (02. στι. ε. ετ ει. σε.

ς σ. σ.)

τεσσε=τσ εεΡττστε εσσεστστσ. εεσεστεε (τε εστσσστ

τσεσ σε τττεετε. τ›εττεισσωε._ετ στσετε σε τε(τσττε τεσ

σ.τεσετσστ (Ισε(τ εττσετιιε ετσετεετσε. ετ τιετεττεε ετιιε

(Ιστ τἱττετἰτετεισ τστεσεττστ (:στσιιστ τεσσε. ετ τσ επιστ

τ›σε εσΡε(ττττεσττ)σε (Ισεε (τε εετετσ τεεετὶστ. εετστττσισ

εεισΡτεσεττστ (Ισε(τ ἰΡεεισετ τεεετε εσσσεσττ. ετσσ1ο(τσ

εὶσε εσσττε(ττεττεσε εσσεστισσ (:εισσστε τεσσε. ετ

οσ111τσΠ1 Ρετεσσετσσ1 Ρτο εστσσστ ττ(:εστετ Ρεεετστ

τστττετε τετιστετσισ Ρετ τσετε 8τεστ τεσσεσεε8 σετεσε

(τσεε11τετσσι τἱτ›ι·ετσπσ (τεσεττσι·στσ τεσσεσετσισ τσ σσε

(Ισε(Ισε εσσε. (τσιστσσ(τσ εεισΡετ εσισ ιστεεττιιτ Ρε

εσσὶεσι τΡεεσι Ρετεε σετ σσσετσε εσσε εεισ (:εσεσ

τττ1σε τεσσε σε εοπσσστ (:εσετειιεστ. (ματ τ(τεσ ττιετσισ

εετ. (Ισσστεισ εστω τεισ(ττ(:τσε εττσετσε τεσιιεσετ σττττ

σισττε (ττεσε ετ›εε(Ριὶε ττ(τετττετ ετ επσἰεετ›ὶτἱτετ εκτύ

σεισσε (τε (τετστο ττ(τετττεττε (με σώσε τεσεστστ (Ισεσ- Ο ταστεεετ. Ρετἰὶτ ε Ρτε(ττεττε εσσεστἰτσιε στ εσσι ετ. τισ

τσισ ε(τ σα: ετττεστιιισ Ρεττἰσετ. τετ (με ετσττεε σετ

τσεσε εστ 1σετετ1τε σετ (Ισεεσισ(Ιιτε Ρετεσσε Ρτο σττ'εσι

(τεσ(τε τεττε τεσσεσετισσ σετ (τετσσσ ειιτ τστσττε τεετετι(τε

σττε ισε(τε εττεστ (τε τετι·ε τΡεετστσ -σετεσε τεττεισ

τεσιιεσετσισ τσττετε σστσετττ σεε Ρετ τ›εσεισ (Μεσα (:σισ

τοτε Ρεεεε σσεττε στ Ρτετστσετσισσε ετ (ττετσττσεσττσσε.

(φοιτ ετ (τἰετιιτττετε σε(Ιστσετσσσε εκ (με τε (Μεσσ

σεττισσε. (:εσεστἰτ›ιιε εεισσστε τεσσε (Ιστ Ρτο τεισΡετε

ττ.ιεττστ στ σεττττεεΒτισσε. ετ (τιισετεσε σεεεεεε τσετττ

σετ ὶσ(τε τε(Ριτετττ σετ εεσπσσστττ τσετἱισσε Ρετ σοσ

εστεε εεισιιστε. σετ εεετεττεσστσ σσττετ1ττ εστ ττεεεστ

σετ εετσσι ττττεττε ετε)τττε εετσσστε τεσσε εἰΒὶττετἰε εστ

εετισσ εεττε (σωστο σσε τεσετστσστ εσεεσι·τει·ε τΡετε

ειστωτ)σε εεετττε εσισ στσστ Ρεεεε ετ τετττε σεεττε σε

τισσετεισ ετιιτττττετεσσ ετσττεττε τεσιιε. ετ (Ισσετεσε τεσσε

εἰσἱτεε εετεισ σετ σεσετεετετσ ἴεεετἱτ ε στεττσ1τττσ σε

(Ισε Ρεττσσ1σεσεττε ετ σε(Ισε σεεττιιισ ετσετε εστεστσ

σσε ει( Ρετεεστε σεετττε ττ:ττ τσ τττε εετε σετ (:εσετ

σετε ειισι σσε ισττττε ετ εετστεστττισε (τεεεσι. ε(τ στσσε

(ττεΡεσ(ττισσ (:σισιιστε τεσσε ει(σεΡττε εετ(ττε. ετ εετετεε

τιεσιτσεε σεεττεε σστ›ὶε(·ιπσ πστσεΒσσιιε τσ τττε σετε

σετ σειιετσετε ετεστ σιεσ(τειιεττστ (:σσεστεε εεισσστε

(Ιστ Ρτο τετσΡετε ττιει·ὶστ σε εστ(τσε τττοε (Ισσε ετττε

(τε(τεττστ. σα: (:σισ ισετεεΡὶσε ττσεσ1 σττετσ σετ ττε

(ειστε σετ εοσεστ(ττεισ σττεσι τεετετσιιε εὶσε τἰεεστὶε

ετ .στ(ττιιεττοσε εισστσισ σετ σ1ετσττε Ρετττε (:σσειιτισσ

εεισσστε τεσσε. ετ στ: Εεε τττ:τεε εΙστι1(ΙσεΒτστε (τεσε

ττετιισι τεσσεσετστσ ε σετ1τε εεεεΡσσσε. τιεε εσιστε

τειτεε ετσε ειιΡτε(ττετε τ›εσὶτὶτἱε :ετ τεσσει·τττσεσττε (τσ

σετεστ. σετ τιεσεετε Ρεττττεστ εσσεστεε= εσσσεστεε.

Ρσετ(τσεσι ττ(τετττετεπσ τσι·εσττ εστσσστ τεσσε. ετ(:στ τσ

ττεεει·τΡτσσι εετ. ετ (Ισσ(τ (τετσεεΡε τσ εισστ ε:(ει·(:ττσ

(Ισεισ ετιιττεε τεσσε τεσει·ττ ε Ρεττσ ισσσεετιτ σε(Ισε

εε τστττισ (τε στει·εετε ΡτεΡε τσετε σετ τσσ(8ε ἱΡεε

ττ1ττ σετ ττττσε εστ σεΡεε ετσε εὶσε εστ(ττε. εσισ ε(Ιστε

ετ ετσιτε σιττττετττ:σε ε(τ στε.σ(τετσ τετσεσ εσσισστε ετ

τεετττστὶεσεσι Ρετ(τττε. ετ Ρεττσεσετ1ττ τσ ετ(ττσεττσσε

ετ σιεσ(τετε εοσεστσισ εσσισστε ετ (ειστε εκει·εττιιε.

τ1σε· τσεσεττετσσι ετ (:εσεστεε (τεετετε εεσετσε εεσεεε

εετσστ ετ εσσι τσ σετσἰσε εεε ετ τιστε(τσισ εσστσισ

Ρτο τεσ(τε τιτσεεττσετσστ τεσσεστεε στ εσΡτε. ισ(:ι.1υσ:ι.

τσ(ττεττεσε (Ιστστε ωστε (τε(:τσιε (ττε εσιδσεττ.

Μ Εεε τντττετσισε εεττθε Ρεττττ σετεττσε ΡτεεεΡτε εσΡτε

(ττετστσισ (:σσεστσ(σ εεττΡετ.

( σεΧε1Χ )

Λιντεειυε .4Ζύστεε·τιω , ίαιιι(ε:ι.εέ ετυΣτατε τιεπε.ττ(ιτα.9 ,

_β(ίεΙΖιατέ.ε ..σιετ·απιεαιωιπ. .μπιεσωτ..

ττ'7δ , τε εσειιεττ .

σε. Α. χω. σε. τ.

ς σ. τ..)

› τεσσε τσ εεΡὶτστσ εεσεστσισ. εε(τετσ (σε (με τεσε

_2-.---.... _

Ρετ τ›εσεισ ττ(τεσι ετσε ττειι(τε ετ τσετε τσεεστε σοσ Ρι·εεετὶΡτε τεετε τσττ. τσεσσττσεσττ τστεσττ εττσετσε ετ
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τατετιοε ταοτιε εαστοεαπστιε εοαπισειιιε ποσά σε οποιο α εστιΡτοπι εοτ σετιτο ιοταπιεπτι ιπττατοτιε Ροετ εε

ετιτ οετατ ετ ιισοιιε οοπιππι ιαπισε εισοτ παεεαιιπε

σοπιιιιο εσο. ποο ειπιτ ιιι ι`αετο σοι εσιιειιιο απτ απο

εεπεο οποσ σοιπππο ιαπισε Ρετσατ τεττατιι σοι τοπο

τεπι σε το ποο ποσο ιιατετ πει σε σετετο ιιατετιτ.

ιπιπιο Ρετ τοπαπι ιισεπι ασιοοατιτ οοπιππιε ασ σα πια

πιπτεπιειισα ετ οποσ σειπιεεΡε ιπι σιππι ειποτειτο σοεππ

εισιταε ιαιιοε ιεσετιτ α Ροττο πιοπιασι οεσσε τιιττιπι

σε πιατεεια ΡτσΡε ππατε σοι ισπιτιο ιΡεοιτιτ πει ιιιιοε

απτ πεΡσε ειπε οσοι ει;Ιπιε οτ ατιπιε πιιιιτατιτοε ειπε

εσππ ασ οιαπσαπι ταιιιεπι οοπιππιε οτ τοετιτοτισπεππ

Ροτσιτε. ετ Ρετιιιαιιοτιτ ιπ ππιαπισατο ετ στσιπατιοσε

εοπεοιπππ εοπποπιε οτ σώσε εππετειτοε. < οι

(000) κι·

Ιατιιιοπεοε σοτιεπιιΖε.τ. διιΣΙΖίεΙπποπι πιστο|ιέστιοπι Μσε.τάσ

.οοτσπι /σοσοταταπι εσπττα Ρίεσπισε οι Μι2Μερέποε

σεάιισετε , αΙέασαο @στο σοιάττο ρι·στιΜιιπτ..

τ

πιο , πιεπεε πονεππτι·ι · ·;ι '.

·_ '

,. πι: ; · ·τ π.

Οσσ.Α.|ιιι. Με. ·Ξ . ε

(σα.)

Νοε ιαππεπιεισπι οσπιεοιεε σε ·. εοπιοπιιιιιαιιεαισιιε

σε ταποιοτιο. ιαιιιι·απισοε αιτετισιιε. ισεσ. σε ιι·οεια.

πιισσια σε τοσπιτο. €σιιιιειπιπε σε πιεπ·σπο. οι τσια

ιπιοτοε. σσποεπιιπιπε ετ Ρτσπιιττιπιπε τΙοοσ. εα.ιοα.τιπιστ

Ρετ τοπιαπι ιισειπ. οπετοσιεπιοε οτ ·ιιιιΜποετιωπ

σε σετετο επιιιιεισιοπι πιατσιιιοποπι οοπιππι ιιιιιιπι

πιιοπσαπι αιτεττι σοτει οτ ιιοπιιπιοε εισε.ασ τεεεοτοοι

ιπ τοτα τεττα ετ σιεττιστο πιοεττο. ετ οτιοσπιιισε.Ροοεο

ιιατσετιπισε. ετ σατιιιιοε οι σει .σατι;:ιασισπισεΡοτ

τετοιο πιοεττοπι οοιιεοιατπππ ιιτταε σσεεπταεσιιιιιισσα

πιστα. Ρτσ το τππο σοτιε σοπσοπιτ ετασιιπΡιοτειιτ

πιαπιτ. ετ σοπισπι οπαπι ειτι εσππεπιιοπτεππι ιπιιιοποτιιισε τποστιεπε ιαπιπαπι οεπετιτ σετσα.τιισεΡιταπ·ι.

ει τεττο Ριεαιιι. απτ ππαιαετπιπιασΡτοσσπιποστ.ιοπο ιποαπι

ποτιεεπππ τεστ. ιαππσιστπε επιιιιοιοισε πιατειιιο. ετιιιιε

τισε ασιππΡιοτε Ρτοππιειτ. εσπττα εσππ σετεπι .ιοοει·ιπιτ

ιπ σστεισαπι α σπατοστ παιειε εσΡτα. σσιοπιπιε ·ιιιππε

εσππ Ρετ τσπαπι ιισοπι ασιοπατιτ.οοτ Ρτο ιπισιετιοπιε

ππαιαεΡιπα. ετ ιιιιο ειπε πισττσοιισι ατσιιο·Ριεαπισ οοιι

επιε σσπι σοστοε ποτιιιτσε Ριεαπιε.ταπτ Ριοιπιτοειιιι

σοαπτσπι Ροτετιτ. ττοσε σαΡετε σοππεπιτ.· ετ ιπι-οοετταέπι

Ρστοετατεπι Ρσπετε Ροετσιιαπιεσε ιιι ποεττιιπι Ρστεετα

τσιπ Ροεπετιτ. σατιπισε οι ιιτταε εειπσειιταε εσππ ετ εοισοε

ττοεσεειπι οτ σειιατιοε ποστοστ. οτ ει εαπιο σΡιπσπιοπι

πιαιαεΡιπαιπι εσιοπππισσο απτ ιιιιπιπ ειοε πποττοειιοπι

παπωσιωΡτιππι Ριπτεει.ιισπι Ροεεετιειο πωπετωπ ιπισι

ειστε Ροτοστατεππιι ειπιιιιτετ ΡιοεστιΡταπι`ιιιιιιππιιιοι

ισοτιπιέτστοπι· οι Ροτεοιπεισπισε.ΐ. οποσ ει εσιοιππισσο·ιΡι

εαποπι εοπεσιεππ. σσπι σοοτοε απτ Ριοτιτσεπστιιιτιπε

σε εισιτατε Ριεαπα ιπι ποετταιπ ττασισοτιτ Ροτεετατεππι.

Ρετεοιοεπισε οι ιιτταε σσιπι€επιταε ετ σπιιισπατπιπτα.

πιεσ σε σετετο ιιισιεπιιοε τισε Ρασειπ απτ ιιπιεπι. οοπι

Ριεαιιιε απτ πιαιαεΡιιια σει στο. σπιιι ειτ ιπι ιιια Ραοε

πει ιισσ ιαπισιοτοε πιιατσιιιο. ιιεε σπιπια ιοταποτοπιτ

Ρετττοπιαπι-ιισεπι οτεετοατε ει: σοπιιΡιοτο ΡτεεστιΡτι

ειπιτ εοπειιιοε-ι σε ωποει:- ετ εισαι τοιιπσσεπτ· Ρετ

.Αιιεειπιοε Βαττισε. . ·” . . ι

εοπεπιιτο.ε. οτ Με ειππιιιτετ Ρετ οππιιια τοποαπτοτ.

ετ οποσ πιο πιο αιιοε Ροετ εε ιπττατιιτσε ειπιιιιτετ

οοπεττιπππαιιτ. ετ πιο αιιοε ετ ειε σοιπισεΡε Ρετ τεππ

Ροτιε εοσσεεειοποππ. ασ τω ειπιιιιπποσο ΡτεεετιΡταππ

οοποοπτιοποπι ιοταποτοπιτ στεετοατο ετ εοππΡιετε. ιιι

ιταεστιΡτι εοπατοτεε. οττο σε σαιατο. ιι·εσεπτιο Βοο

τατσοε. οπτισοε ππαιιοποε. οδσιιιιπε πιαιοποε. τω

πιοπσσε οττο Ρεσσσισε. στοττσε τεεαισατιιε. αοεαισσε

ποτε. εοτεοε σε Ραιαισιο. οττοτσπιοε. δαπισοιιιιε τοστι

ιπισε. οττο ππαιιοποε. πιοσισε τω. ιπαττιπισε τοτποιιοε.

πισσια επιττιασοε. εττειαΡστσοε. τπταισοε σε οιοτιισο.

τιεασιοε. τοταισπε σε Ριπιαεσα. σιιι-ιιιειιιιπε στιεΡιποε.

στοττσε εΡιπσια. τπταισοε οεοεπιατιε. Βπιιιιειιοοε πο

σοε. σ8ιοτιπε οεπτπε. ατσοιποε. ταισιτιο πεπεππατιε.

ταπΒιοτιοε Ρτι1ιΡι. τσιισεοαεεαιιοε σε ατειια. ετ ετιιππε.

ετ εοιπσοσιπι αιιι σε πσπιιοτσ οσπιειιιατστοπι σετειιτ

σσπιεοιεε ασιιοσ ιασετε ιοτατο πετΙοε ιπ οοπιππι σπιτι

σπαπιπιτα ιποιπιπποε. σε οατιε ετ )ισοπιειε εισιτοε ειιιε.

ιισσ ισοπι ιπταπιεπτοπι (ισεσ σοπιειιιατοτεε. στ εοΡε

τισε εσπιτιπιετοτ ιοτασετοπτ. αστα επιιτ ιισσ ιπιιιοειπισ

σοπτοειιπιο εεΡτοαιδεειπισ τεττισ. ιπισιετιοπιε νο πιοπιιε

ποσοπιττιε. ιτεππ εσπιοεπετοπτ ΡτεεστιΡτι σσιιεοιεε οι

ιοταοετοπτ τποσσ τι στο ιαιπσιοτσε ιπατσιιισ πΙσσσ

στο ιπι ππαπσε ετ σατεοτειπι Ριεαπιστοπι σασοτοτ. ομοσ

τοσα ιισσ εοοειιισππ ετ απειιιππι Ρτεετατσπτ. ' σιποσ

αιιεοιπατοτ. ετ σε οοτσπι οατσοτε ιιτοτετστ. ιστοσε

τοπτ ιπιεοΡετ στ εοπειιιατοτοε εοΡετιοε Ρετ οπιπια
νιιιαπιπε ιδασιιοπιοε. Α ~ Η

ναεεαιιοε ετιιιοε. Ε ·. '

Οσιιιιοιπιπε ιοσαοοιιιιε. Ϊ ·:· Ϊ .·ιΪΪ

Ρτιπποε τετισιιοπι. Ύ ·

ιισσ σε ταισιειοπο. '

Απεαισσε 8οιιαε. . ·· τι

ιισπ.πετιπε σε ιοετα. ι .

υπο εσοτοε. - - · π

Οττο οιιο. · ' ·:

τ.ιοιιιιοιπισε οτεταιιιισι.

ιιιπτιοοε σε ταπειετιο.

ισισειισιισε. .. . ο ί '

(ιοιιιιοιπποε πιιδετ.

Αιτετιεπε. - ' ι :

Απεειπισε τσσοτισε.

ιιαπιταπσσε σε εασιιδπιοπο.

(2 Οιοποε σε ιπιεοια. ' . . ι'

Βεπεσιστοε σε εαπιΡο. ι `. . ..'

ιοτσαιισε σε Ρσττα. ·· ο ο. -

Ματσιι. αιιπιετιι.Ραδαοπε επτισα

ιεασατσοε. .

πεπιε · ·-ι

Οιιπετιοε οοιιππι. ω” ι '

Βοποεπαεεαιιοε εσετισε. Δ · .

ιοιιαπποε σε Ρτιπα. . :- ι -

(ιιπιιιιειπιοε ΡιΡοτ. 5 · ·

ι)ιοπιιτιοε. ' ι . .

(ισιιιιειπισε απιπατισε. · · · ι έ·

ιιαιπιοπισσε σε ταΡαιισ. · .' ε ” '

Πιπιιιιοιπποε σοτιε. ο ι -



ευιτι·τιτι 280

Ιοιιυτιοεο.

ουοτοειτε ευτείιοε.

Ουυειε ουεευτειιυο.

Βετοιτιο εε τουτι.

Βυιειειο εοτεουοετιυο.

Ετιτιουο ιεουυειιυτο.

Γυιεο υουοτουτιο.

θυιΠιειτουο ΡυΡυ.

Μυττετιιιο υετιιυοιουο.

Νιοοιυυο.

ευιιιτυωυο το υιΡυτιυ.

Μυτ·οιιιο ιυυεοιυ.

Ουιιιιειτουο εε τοεεοιιεο.

Ουιυυουο.

Βυιευιυυο Ριιοουο.

Ποτε ευοοιου.

Οιιεττυο Βουτυο.

ΟΡιττο οευτυ οουτυτουουυο.

Ιοιιυοοεο Βοιιυο.

Ιοτευτιυο το τοιοιιυειε.

Ευοιιτυοευο ιιυοιιετιιυο.

(εεττ-ε ιιοουτουτυο.

Ρυοοιιυιιο ειιε.

θυιΠιειττιυο ίετουτιυο.

Οτόετιυο οοτιιιυ.

Βοτετιευο.

ΝιυεΠοτυο.

δτυιιιιιο.

Ουιιιιειτουο ουΡειιυι·ιττο.

θυοευιτιτο οοτιιιυ.

Βιιιιυιευο ιετουι·ιυο.

Αοουιευο εε τιιετο.

Ευτιιτυοευο ΡιΡετ.

Οττο εε ιιεΠυτουτο.

Μιοιιυει ουττ.υτιυο.

Αττιτοοουο οΡυοιυτουο.

Γτεεειιτιο το τουτο.

θυιτυτευο εε τεοιιο.

Μιιιυο.

Μιιεττυο το ουοετο υτοιιτοοιο.

ΟυιΙΙιειτττυο οοιιυτο οτιο.

τιεο υετυιυο.

Ιοοι:ιεττυο τυιιυιευο.

Αττιιοτιο το τουττυ.

Βειιεειοτυο ττυοιιυο.

ΒοουουυοουΠυο ιιτυουο.

Αοτοοουο ιιυοειιετιυο.

Αοτέειετυο υιοεοοτοεο

Βυιιυιευο ΡιΡετ.

Τοιουουο.

Πε ροτταιτεοετιζτ ττοΖιοιτατε ιιιίο.τί ττιει·ο|ι_ἰοτιἰσ

ίτιτααετισιτ.

Ιειιυτιοεο Ρεττι τεΒιο.

ΡιιιΡυο Ροττυουεοετιο.

Μυοουο εε Ρεττυ.

Βειιυο ιιτυουο. οεεο.

()υοτυΒιιυ τιεοοουο.·

Βυιιεοο Βτιτουιευο.

α Νιεοιυ οΡιοειιυο.

τι

οΒιετιτιο τ;τυυτυοτ ουο.

Οιιεττοουο τουτυτειυο.

ΒοιΙυοευο εε ιτιου!υ.

Βυτυοευο.

Οιιυετιυο ιιτυτιου!υο.

Εοτιουο το οοτυυιο.

θυιιιιειτουο 8τυοουο.

Γυυιυο τέττ1τυο.

Βεευιιιιο εοοεεουο.

(ιυιεο το Ριουου.

Βυιιυιειιο εε ευοειιυ.

1οιιυοοεο εοουο.

Οοιυτοιιυο.

Μυττιουο ιιοιοοτοεοε.

Ιιυτιιτυοουο εε υττεευτιο.

νυοουιιυο εε ουτουοο. - ~ · τ·

Μυοττεευο ιιυοοιιετιυο. -

ιιυοττυοευο ιιυτυτιυο.

Μετοιιιο - ιιυιετ.

Ετιτιουο εετεουιυε.

νυοουιιυο τ$τυοουο.

τιεο τυτιειετιι.

ΟυιΠιειτουο Ρυτιειουο.

Ρεττ·τιο τοετευευοτε.· · · ·

Βυιιυιευο τυιιευο. τ .

Αοουιευο 1ττω8τω.

Οτοιυτοοοτε.

θυιΠιειτουο τοτιο.

Νιοοιυ ιιοευτιι.

6. Αοουιευο ιιιτιουο.

Ιυοοιιυο ιιυιειειετιιο.

(ιυιεο εε οτυτιοτιο.

(ιυιεο ουιιιιιο.

Ρυτιτυιευο Ρεειειετι.

Τιτοτουο ουτεεου. . .· .

Με ουΡτυ.

Βοουουυοουιιυο τουιτιιιυοτετ.

Βειεοοετιυο εε ουτιιοου.

Ρυττ·ιυο.

Βυτιιυυυτιυ.

Ιοιιυοοεο τοεττυυο οιτιο.

Ευοίτυιιουο τιτοευο.

Αοετευο ιιυτεεοοιο.

(ιυιεο ουτοΡυετιι.

α' 87τοοτι θυιτιουτο το οουυτιυ.

ς οοοι )

Πεοτετιιιιι Ζατιτιεποίιοπ οοιιταΖτοιι, οπο , σε ρτιττετττιπ

ο “Μιτου Εποπτεία: τεεε!!ίοπετιι , οετετο οτώτἰἰτί

τιοιιτιοΖΙ2, τητα· οπο: ΒαΙ‹ἰω εε δεσει, ίπ. ΙΙοεττατετιι

·υοεατιτιο·.

Η”, θ εεοετοιιτιο

τω. Α. [οι. 38. ο.

( Η. Η. )

Ιτιουε ιο Ρυιιιιοο Ρυτιυττιεοτο. εοοουιεο εε εοτουιιι.
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Μυττιουο εε ιιεευοττι. τιιοοιυ εε τοετιιτο. Με το Έτεοιυ. ιιεΠετ:τιυτυο ιυτι
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!!·οποπε ο!!›οι·ὶοπε οτ Βιιι!!ιο!ιππε πο πιοι·οιιο. !ειππο- α ΐι·ιιιιοπε ει!!ιοι·ιοπε οτ ὅπἰ!!ἱο!ιιιπε πο ιιἰει·σιιο !τιπποπο

ποτππτ πποπ !ιοι·τ!ιο!οτπε !!!ίπε πποιιππιιι επιιιιιιΒιει

πο σε πο ιιιοι·ιειιισ. ιισ!π!ιιιπε το !ειποιιιτι. τοι·ι·ιιε πο

Ρειι·ιπο. 8π!!!ιο!ιιιπε πο πο πο ιιιειι·ιειιιο. οτ !!!ιπε ποςπο

ισιιιε πο ο!τιπιιι·ι οτ !ιο!πο το οοετο τιττΙπο Βπἱ!!ἱο!πιπε

πο επιπσπο οπιιι πτι·Ξε‹Ιπο .ί!!!ιε οτ ΐι!πι!οπε ειιιτ !ιτιοι·ι

οτ επι οιιιιιι εοι·πιτπτιε πὶιιοπ!ο τι!ιεο!πτι. οτ ιιιοι·τι τιπ

ι·επιπο !!!ποι·τοτο !ιοιιστο οοπιιιιοπο πο !ιοιιοπτισ ποτἱπο

οιπιτοτιε ι·οιιππιο ροι·τι·πειιιτπι·. οπιοιιπσ εοι!ιοοτ ποιι

ποιιπσ πσιιπππο Ροι·ιιιπτιιιιπσ πι εο!πτππ.ι πειιιπσ οτ επι

ει!πε ετιρπ!ιιππο εοιΙπο ο!ἱἱε !ο!:ι!ιειιιιπο τοετοιποιιτπιπ

ιΙπστΙπο πο οοτοτει οιπι!πι ιιοΒοτιο οπωπο ε!πο σπιτι!

ἱιιιΡοπἰιιιοιιτο οτ οσιιτι·τιπιστισιιο ι·πί!!ιιι οοιιιιττιε οτ πιο

ι·πιιι ειπε. οτ ππι!οπιοι·ιο οτ 6110ωω οτ ιιορστππι οτ

Βιι·ιιι·πι εοοι·σιο οτ Ε!ιοι·πιπ οἰπε. ποοποπ ί!!ιοι·πιιι

πιισππειιιι τιι!πι!πι οοιιιἱττἰε οτ ππιποι·εοι·πιιι σου οσε.

οτ ποιιιπιπ οοτοι·σι·πιιι πιιιποιεοι·πιιι !οππιιὶιισι·ππι πώ

τοιιιΡοι·ο πιεοσι·πιο ιιιτι!περιιιο οοιιτι·τι πιππο πι·!ιοιιι

οιι·ιιιτι ιιιοποι·ο πω; ι·ο!ιο!!οε οιπετοι·ο ρι·οεπιιιΡεοι·πιιτ.

τΙπσπ ιποσ τοιοτπιιι οετ. τΙποπιππι οοιι-τι·ο ί!ποιιι σοπ

ποιιτἰσιιὶε οτ ετιιιεπιιιιε (με πιιιπο πι·!ιἱ οι·τιιιτ πιπ!τἰ

τοι·ιοιιι ο!ι!!πειτι οπποιεπε οτιιιι ι·ο!ιο!ιοιιιε οσι·ππο επ

ιποιιτοε ιιιιΡιο οτ εοο!οεπεειιιιο οι·πιιι ιιισποι·πιιτ οτ πιει

ιιποετο εο ιιιιιιιιο!ε πεεσοπιιιπσ το!Ρπ!ο!ιοο ιεπιπο τοστ!

επιιτ !ιοετοε. οποιο οπιιι τειιπ !:σιισι·πιπ σιιιιππιιι ιΙπιιιιι

οτιοιιι οπΡἰτἱε πιπιεεἰσιιο. ιιιιπιοιιἰ οι·ιιιιιιιο Ρ!οοτοππι

οεεοιιτ. ιισιιιιιιο πιιιπιοτο πι ποπεπι εοι!ιοοτ ι!!οι·πιπ τμ!

το!ιο Ρι·οεπιιιΡεοι·πιιτ οτ τοπσι·ο !!!ιοι·τειτιε Ρι·οεοι·ιΡτσε

οιιιιιοε οτ !ἰ!ιοι·τπτο πσιιοι·πιιτ οπιιι

πιιιποι·ειε τ1πο Ρι·ο Ροοπ!ἱσ πο! (Ιπστιπσ ιιισπο !ιτι!1ο

πι οιιπιιιἱεοιπιιτ.

Μπιτ. ΡοετιΙπειιιι Ρι·οεοιπρτσι·ππι οσιιειι!πιπ ιιιτιππειτσ ο

ππο!ιτοτοπι οσιιιπιιι πιιιπο ιπι·τιποι·πιιτ. οτ οποπ ποὶιι

οοΡε πποπιπὶπ ιιι πιεοσιππι ιεπιπο οιπιτ:ιτιε ἰοπιπἱοτι

το!ιο!!οε Ροι·εοποτειι·οπτ. π!!ππι οιε. οοιιεὶ!ὶπιπ πο! ειπ

ε!!!πιπ Ρι·οετοι·οπτ._ Ίπποι επιιο ιιιπππιιιιεε!οποπι πι

πποιιειε Ροτιπ!πε οτ πιο οοπεπ!οε πιπ!το τοποιο Ριτσ

εοοπτἰ εππτ. Μπι !τιππο ιΡεοι·πιιι οοιιειι!πιιι τοτιπε

ΡΟΡπι επτ!ιοπισ οοο!οιιιοιιτιε πετ πω: ιπι·ππιτ οπεο!ππε

οιιιτι·τιππε επΡοι· πιπιποπι τοτἱπε ΡσΡπ!! ειπα! Ριο

εοι·ιστειε ιπειιιπιιπεεισιιοε οπιιιοε ὶΡεο ἱοππο ΡσΡπ!πε

οιοπι τοιιιΡσι·ο Βι·ιιιοε οτ ιιιοοιιοπεεειε !ιο!ιο!ιιτ οτ το

ιιο!πτ οτ ιιπ!!ο ιιιοπο τι!ιππειιιπο οσιιτι·οποπιοτ π!πιπιε

πο Ροτιπ!σ ιΡεο. ιποι.ιιιιιιι. ὶππἰοτἱοπο τι. ιισιιο πιο

ποοοπισι·ιε. '

Εερ ννἱ!ἰο!ιιιπε οο!ιοο Ρει!!π ιιστοι··ιπε Ριτοοοι:ιτσ επιιι·τι
ππιοτσι·πιιι οοιιεπ!πιιι εοι·ιΡει. ε· ·

τ τ

ς οοοπ ι

Μιιπιιτπἰεεἰο ΖαπτοοΜπιέ πο δαπάαζ/πβιοτο ίπ οπέιωι

πο· ροοπτιιπ Ζαναπίοπείαπι οσπιίτιοπ , : πασα! ι·οοοΖΙοε

ο.·ι·τί2οι·ίπτ ι:οτιττ·α Ιαπιιαο οοιππιπποπ ο ; 4
τ·

. ! ..
Β¦.¦·ι !ι

!

Με, ο πθωωτιεττ=·

- τ ο: . . ' τ. "ι

στι. π. τω. το.

( π. π.) η·

!ειιιπο οι [ιπ!ι!ιοσ Ροτ!πιποπτσ. οσιιεπ!οε πο οσπιπιιι

ιιιδο ποπ'ι·οειει. πιοο!ο πο τοππ!τσ. !ιο!!τιιιιιιτπε. Μπι

ι·πιιτ πποπ ο!!ιοι·τιππε πο Βιιιιππ!το ειτ πο οοτοι·σ !!!ιοι·

οτ ο!› σιιιιιἱ εοι·ιιιτπτἱε ιιὶιιοπ!σ οι!ιεο!πτπε. οτ οπιιι

οιιιιιι!ιιιε ι·ο!ιπε επὶε ιιιο!:π!!!ιπε .οτ ιιιιιιιο!π!ι!ιπε Ροοπ

!ιτιι·ι!ιπε εοπ τΙποππο πιοπο !ιο!πτιε ιιιοι·τι Ρπι·τιππο !ι

!ιοι·τοτο. !ιοτιστο οοιιιιιιοπο οτ !ιοιιοπτιο τ!στιπο οιπιωτιε

ι·οιιιοιιο ροι·τι·ποτπι·. οπιοιιπσ εο!!ιοοτ ποιιποππσ πο

ιπιππο Ροι·ιππτο.ππο πι εο!πτπιπ πειιιπο οτ επι πιο ετι

Ρπ!ειιιπο εο εοτιπο πιο ο!:!!πειιιπσ. τοετοιιιοιιτπιπ ππσππο

πο οοτοιτο οιπι!ιτι ιιοπστιει πιοιοιιπο ε!πο οιιιπὶ ιιιιΡοπι

πιοιιτο οτ οσιιτι·τιπιοτισιιο οποιοι οτ οποιοι επι τροπ

ποπι σιπισιιιε οτ οπιιιιππι Ροι·εσποι·ιιπι Ροι· οσε. οποπ

ιποσ πιοτππι οετ τιπσιιιοπι τοπο!ππε οτ οιιι·ιοπε οτ πιει

ιιιιιιο μπε !πππιιιιιοι·πιιι οοιιτι·π ίὶποιιι εοιιΒπἱιιἰε οτ ππο

!ἰτειπε Ηπα ιοιιποιιει πιο! οι·τιπτ ιιιπ!τιτοι·ιπιπ ο!ι!ιΒτιτι.

6 τιπποι·επε οοιπι ι·ο!ιο!ιοιιιε 001°ι1118. εππιοιιτοε. ιιιιΡιο :το

εοο!οετιεειιπο οι·ιιιπ ιιισποι·πιιτ. οτ Ροι· τοοιιιπε εο ππ

ιιιιοιε :ιεεοοπιιιπο ι·οιριι!ι!!οο πιππο διοτι επιιτ !ιοετοε.

φωτο οπιιι τοπ1 !ιοιιοι·πιιι οιιιιιιππι πιιτιιιι οποιο οτι

ιπτιε ιιιιπεεισιιοιιι Ρι·σ πιω ιιιιπιτιιιι εοο!οι·ο Ρ!οοτοιιπἰ

οεεοιιτ. ιιοπιιιιο πιιιπιοτο πι Ροιιτιπι ει!ισοτ ι!!οι·πιιι πώ

πιο Ρι·οεπιιιΡεοι·πιιτ. οτ πιπσι·ο οποιο !ι!ιοττοτιε. ιππι

πὶοτπιιι ο!!›οι·τἰιιππι πιτιππιιιιεοιππτ. οτ !ι!ιοττειτο ποικι

ιτπιιτ οπιιι πιπποι·ειε οπο 'στο Ροοπ!ὶο πο! ππσκτπο

ιιισπο !ιο!;ιοτιπτ. ιππιπιοτἱ οσιιεπ!οε ΡοεττΙππιπ οτ οοιιι

Ροιπποιιι οτ ί!πο!ιτοτοιιι οοιππιιἰ πιππο ιπι·οπιτ. οτ πιισπ

ποιιιοοΡε τΙππιιιπἰπ ιιι πιεοσιιππι ἱπιιποπεἱε οιπιτοτιε

Ροι·εοποιο!)πιιτ ἰοιιιπὶοτι το!ιο!!οε ιιπ!!πιιι οσιιει!ιπιιι πο!

ειιιει!!πιιι οὶε Ρι·οετο!ιιτ πποπι επιιο ππιππιιιιεεισιιοπι

ἱοιιποιιεὶε ΡοΡπ!πε ιιιιι!τσ ττιποι·ο Ρι·σεοοπτπε οετ τιππι οτ

!τιππο οσιιεπ!πιπ οτ τστἱπε ρσΡπ!ι επΕι·ειΒιο ποο!ειιιιοπτιε

στο. επι πιιετι!ππε οιιιτι·οο;πε !πι·τιπιτ επΡοι· ειιιὶπιειιιι

ιΡεοι·πιιι οιιιιιιπιπ.τ1ποπ !:ιοπο ιιιτιιιπιιιιεεισιιοιιι ΡοΡπ!πε

πιιιποιιειε Βιιιιιπιιι οτ ιποσποπεεειιιι !ιτι!ιο!πτ οτ τοιιο!πτ.

οτ ππ!!ο ιιισπο οσιιτι·οποπιοτ ο!ιτιπτιιιπο πο” το Ρο

Ρπ!ο ἰΡεο. ιιιοι.ιιιιιιι. ιιιπιοτιοπο νι. ιισιιο πὶο ποοοιιι!αι·ιε.

ΕΒο ννι!ιο!πιπε οιι!ιθο Ριι!!!ι ιιστοι·ιπε Ρι·οοορτο εποπτ

πιοτσι·πιιι οσιιεπ!πιιι εοι·ιρει.

( οοοπι )

θπιτωεωιπε ιπατ·οοίο Μαεεαο ρτ·σπιέεεἰοποε Ιππιιαο

οοπεαΖΣύιτε /ποταε :σκοπο ίιυ·ατ, απο απο οιιατιιρΖιτ

Γεω οπο· απο Ϊιοιιιἰιιἰὐιιε.

Π”, 26 ἱοιιπιιιἰἰ

απ. Α. χω. πο. τ.

( π. ιι. ;

@το ππι!!!ο!ιππε ιπιπο!ιισ το ιιπιεεπ ί!!ιπε τΙιισιιποιιι

π!!›οι·τἱ οοι·ει οσιιποιιισ οτ Ρι·σπιιττο πο!ιἱε οοιιεπ!ὶ!ιπε

τιιιεει!πσ το τοπο!οι·ἱσ !οιι!ιτιποσ π!!ιοι·ὶοσ. ἰιιΒσιιἱ το

τι·οιπο. πιοο!ο πο τοππ!το οτ €πι!!ιο!ιιιο το πιοι·οιιο

στο !ιο!!τιπιπτο οσιιεπ!ἰ!›πε οοιιιπιιιε ιεπιπο 'πιο ποτπε οτ

οσπιππι πιιιπο. τιποπ τιιιιοπο εο!ποποο οπετοπἰοιιι οτ

ιιπιιιπτοιιο!ιο πιπποιιεοε οτ ππιποι·εσε το πιετι·ιοτπ οσι·πιιι

οτ ἰι›εσι·ιιιιι !ιοπο οτ ι·οε οπιιιοε πι τοτε τοπιο οτ πι
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ετπ·τοτο ποοο το ιοοπτ οτ -τοι·ιιο. οτ οτιτοοιο(ποο ροεεο ο Βοττοττοε. · ..

τιοτιοοι·ο οτ Βιοτειιο οτοοπο Βοοι·ποπο οοτ πιο οτ ποοοπο

Ροεοο πιο τοπ·ττοοι Ρτοοοτε οτ οάτοτοι·ττιοο οοι·οιο. οτ

οιιτοοι·ετε τοτοιτοτε ἱοὶιιιο πιά-οποιο. οιπροοεοε το απο

τοι·ι·ο οιεο. οτ οττιο τοτπ·οοι ποοοι:ο οά οιτροοεοο οο

ιοοιιτ8 τοοοο. ετοοτ. οιοοάοοοπτοτ οοοεοτοο (πιο οπο

τοιπιροπο τοοι·τπιτ οτ άοτιο τοι·τοιοι οιοοπο (το πιιοεοο

οτάοττοοτ τοππιτοοττοοι οτ οοι·τοπο ππιοοιπι τοπιοοοεττιοε

00Ι18τ1τττ)τ18 οτ τοοοοεἱτιοε. οά τοοτοοάοπο Βοοπιπ·οπο οτ

οοοοποοοτοπο οοιοττιοε τοτππιτοτε εοτ.ο. οτ οάτοοοτιο οοο

τΡεοπο πιοττοοι·ο οοτ τιοοοοι ττάοιο. 5οτοιι οοπτο οοο·

οτιτοπιοιο. οτ τοοτοπιι οποιο οο(Ιοο το οοιιτοπο (το ποιο

ττοι·ττιοο τιοοιτοττιοε ιπιοεεο τοοοπο οτοοπο Βοοι·ι·οιο ρτ

ειιοτο. τιο οποοττιοε τοτπιιτοτε τοιιοοοετοπο οτ τοοοοττοπο.

οτ $οτοοι·ο οτ ποοοοτοοοπ·ο οποοοε τοπιοοοεοε οτ οπο

οοι·εοε άο άτοτττοτο οοι·οιο οτ ι·οε τΡεοποπο οτοοοοι(Ιοο ο

ροεοο τιοτιοοπτοτ. οτ τοτοοι τιοοο οοοοοοττοοοιπι οι

ροι·το -εοο ἱο (Ιοοοτοοι Ροτοοι·τοτ. μι· τιοπιοπο ττάοπο

οτιεοπ·οοπο. (Ιιιοοτοοεοοπο(1οο τοοοοοεοε οετοπο τοοοι·τοτ

οοτ οοοοτοοτοιπι τοοοτιοτ τιο το οετο ἰττο οοτ οοοοτοοτο.

οοοι Ροετο οτ τοπ·ττο οιοο οτ (:οπο οοι·το (Ιοειοτττοτο

ποττττοοι οτ εοπ·οτοπιττιιοι. εἰοοτ οοοεοτοε οοποοοτε (πιο

οπο τοποιιοτο τοοπτπιτ οοτ οοτοοι οοι·τιιιο οοπιττοιο

ιπιοοάοιιοι·τοτ. Ροετ(ποτιοι το(το οοποποοοττοε τοοτο. οοτ

τροοε οοιιοοτοε οποιο (πιο οπο τοιοΡοι·ο οιοττοτ οοτ

οοιιιοπι οοιιτοπο οοοττοιο οοτ ττττοποε ετοτττο (:οποοιιτο

τοοοο ετοτττοτοε. οτ ποοιιοι·ο το οοάοπο εοτοτττο οτ ποοο

(τοτο οτ οι·(ττοοττοοο ἰΡεοι·οιο οοπιοοτιιιο. ἱτοπο Ροπ· τιο

πιοππι-·τἶιάοιο ετοάοτιο οοποριοτιοοάοι·ο· Ρὶεοοοπο οοοεο

τοιο οτ οοτιἰτο8· Ρτοοοοε (ιιιοοοπο(Ιοο Ροτοι·ο οτ (τοπ:

τοροτοετοτο τοοοοοετοπο οοοεοτοπο οτ τοοοπιετοπο. οοτ

τοοοοιο ττάοιπι.- οτ οπο το οπιιοττιιιο οάἱοιΡτοπιάτο τιο

(τοπιο άιιοε τττἰοο ππιοοο οτιετάοο (πιο ετοοτ οιοοο οοτ

τοτε οιοτιο οοτ οπιοο οποιο: οτ οττοι·. τοοο.οτοοτ οοτιτο

οοοετιτττιοο "Ρτοοοοτττ. τιοο οιοοτο τοι·οοττ Ρι·οά.τοτοο

;τ.ττ1ττττοτποοε ποοιιοτιτο..τοοττο οοοι·οοοοοττο οοοο.Βοτττο μι·

τι0οοιιι ττάοπο 0τ38ΒΙττ18ΓΒ οτοοποοτοι·ο. τοοοο το ρτοπιο

οοοετττο. οοοο ππιτττοετποο. οοοτοετοιο. εοΡτοο.Βοοοοο

φωτο. τπιάτοττοπιο νι. ιιτοοετοιο(ιιιτοτο άἰο τοπιοοτττ.

Οοποοε ττττοε ιτοτοτάτ.

Ρτοοοοοε (το οοι·οοι·το..·

Αττσοι·τιιο (το <ιπ·τοοοι·άο.
ο

Ατοτποιτοοο οοοτοε. ·κ . . Η .τι κ .Βτιτιοτάο8 άο··τιοι·ποτ. . ν· ·.ι . · ει. ι

Ατιιτιοιιοε (το ττεζιοτοο. Α· π.» ι ·.ιν τ . .

Ροτοο)ι·τιιοε (το οοττο. |

Βτοτοττοε.

8οι·ι·οοτιιιε (το ποτποοοάτοο.

Οττττοε (το τοττοοτιιοτο.

Ροπ·τοοοε οιοοτε.τοπ·.

Βτιιοοοε (το ετΒοοοο.τ

8οι·τιτοοοττιιε.

δοπ·π·οοοοοε._: '· _ , ·_ .; ·

Βτοτττ5 (ω φωτο· · . . τ· ..ιι...- τον; Το. . π:

(.··ι ο .· ..

Μοοοοοε ττοτοι·ιοτοε._ , _ τ ο . Η .

ΒΒιτ-ιτ8 (τβ 88·τττΦωοτο- .· :. π: ω): .. ι. το ' ·

τ.τοτάοοτιιε (το οοροττο. Ο ο -

ΒθττΠε ΡθΙ'θΒϊ'τΠθ·ι >· . · ποιοι το οτιοπιοιιιιι.τ (ιιτ·.ιι·ιτι;ππι.ο

-Αττιοττἰοοε άο ι110οτοοτοο. . -. ο ο.

Βοοοοοπ·εεοε ίἰτἰοε οιιι·τοτ. .

οω(10 (το εοι·τοκο. .. τ ο·

Ροι·ι·οτοε. . ' κ ·

νττοτοτοε άοοτοοτιοοο. ''τ τΑι·οοτάτοοο (το οοοοτο οττοττ. ·· ι

ντοτοοοε ττ·οτοι· οξιοττοι (το ι:πιοπττοοτο.

Ατάορι·οοάὶοοο.

Μοοοοοοττοε (το ροτοο. . ·

Ττι·οττοε. ' ο τ· · τι

Βοτοτοε. . ·(

(τοὶ(το (το τοοτοι·ο. . .° -

ττ”οπ·π·τοοε άο τιοπ·οοτο. . τ ·· .ι . .·

Βοτττοοε. ι. τ τ

Αττιοι·ττοοε οι·ποοιιτοτ. (τ.

ττοτππιοοάοε άο τοτπ·οπ·το.

τ)οποτοτοοο άο 2οττο.

Μοπ·ττοοο άο εοι·π·ο. · · το . ·: .ὅ ·. . :· τ

Οτοοττοοε (το τοοοειο. . ι. . ·: ο· · ι

Ντ.8οι· (το εοοοτο οττοτι. τι . .ο Δ: .

τ)οιοτοτοοε τιοοοοάοι·άτ. - τι · · · :

(τοτπ·οπ·άοε άο π·οοοεὶο. . Ξ. . - το·

ντοοοττοο. . . .· τ ·. ή

Βοππιτοτοοο άοτοι·οοοτιτο. ι · :συ ν: · το

Βοτοοετοετο. πι: ·. :·: τ.. · · · .τ

τ)οοοοοτοε; ο 7 · τ . τ τ τ -

Βοπ·π·τοοττοε Μου. . Ε π:

Βοοιτοδοε πιοεοιιτιιε..

Τοτἱοε άο ·οοΙ›οοοτἱ. τι π τ. το” . > ·· :το

ΒόΠ8118Π.τ11Π1.τ. ] τ '. τω. ' Δ' .ΜΙ ο

ο...

Αττιοτττοοτ.τ1ιο (το .τοοττοο. ζ .. . :

(ττοοτοο άο το.οοιιοτο. 4

Βοττοτοε (το οι·οιιιτο.

Θοττοττ·οάοελάο ποοι·τοάο. πι. ιι .Ι .υ'Ι.;τ,..'Γι

Τοάοεοτοοιι ττττοο οτάοτιι·οοάτοο Μ

. . . ω...οι!.:τ«τ·σ 'τ..ι..

.ϊιι.:.π·ι··.; · ·:·;ἱ οε.'ζ (. ο

π _, < .

τ.τοοττοοο.άο τοοτοοο. ..ο (π... .. 2 . π. Απ.

.Βοοιιο (το οοοοτο.οὶτοτἰ. . το ·. τ' . [οι

Οοπιάοτίἶιοοε ττττοε οοοοι·ιιοοτο. τ .. . .; ..;.ΣΊ.τιττ'Ι

Αττοτοοοε. τιοττοο(τοε. .. ε..;1.Δέ·ι·ιο

Βιιοττοοττοε (το ποοττοοοο. κι .: ·...ττ ι .··»: Ξ:.:..(›

.Πεοττπιοε τιοτττο.ο. · ο τ: ζ.··.ι .ἐΪ:π. ;· 2ίτ·.ο

·Βοοιτοτοοο (το δπ·τττο. Μ . π .νο (Ϊ:: τη το

Μοιοτοε. .- . · τ.ιιο::·.τ.

Οοοοτὶοοε (το Ροτοο. . . . . ; Η ερ . π; . '·.τ.ζ.·π (οοτ

ο Βοποτιοτττοοε άο οε(ΙοἱΒοοοοζι·›ο πο.: Μ" π .ιι;ι·ιο3..τ·

Ποιοττοοε (το οοττο.

τοτιοοὶιιοο (το οτοοοοο. Δ

Βοτιοττοοο άο οοττοττο.

Μοπ:τοιοο .οοτοτοο.··.- . · '.ιι`.'.·. έ.Μτουττοοττιι€.1το .οοοοοτοο·.ι

Ροτοτιοπ·τοο. Θειττδιιετ..-ο·. νι οοο. .:

(τοττττοτοιοε τιοοτἰοοΒιιο.

ζι_.

. . ο

ι στοκ. . .τ'.τ'ιττττ τα

. ο
.' 'π. π ι .ι.τττ.ι

.Λη "Η Ότι

ι Μ-10...τ..1ι

Μοοεοοοττοε τιοπτοι.. . Η ΡΟΠ.

τοοτοπ·τοε π1ιοΒτετοι·. -

Βοττοτοε. Βοοοττοοε. ή· Η _ ή, ω)

Οοοι·τοΒιιτπιοε. : Η' η -

Μοοτοοοοοο. 

Βοπ·οοτ(ττπποε άο τσοττοοτιι·ο. τω! οοττ...π ο· ·ιοιιΜ

Ποτάο (το ιοοοτιιο(το. ι
Ροποοι·οιοε οοτοι·ὶοε. .τι πέτοοΕπι ματ οτι ο;; ι:'.π)·1 μ'

.
.

ΜΜΜ Μ(ττττιττ°τάι
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θεπιτοτιπιε τεπιοιπε.

Μοττιοειιπε τιε Ρει·ιοοε.

Βετεεεοετπε.

θεστοιπε.

(ιοτιοπιε οοετοδοσιιπε.

Αιι€οιειιπιε.

Π8οιιοπε.

θπιιτοττιπιε Ρετε.οι·ιοπε.

Πιιιοτπιε. πιιτοιοτπιε.

Μεττιοπιε τεττετιιιε.

θπιιιιιοιιοπε πιιιιο·οπιε." - ' · .

Βσιιεοτιιοπε πιο ιετιττο. · ω '

ιιοπιιιιεττιοπε. - -. - ·

Ρειιοειπε. ,

Βσοοετο.

ΡτεεετιΡτι ιισιοιοεε τιο ιοεεεο οπιοετε εεοτπιο επιο

τιεειιο. τοετιε εοετσειποετιε επεοεειιιε. ιπιτοποτποτ ιο

εποε ιοστιπιπο.

Μιιιεειιοσ εεοτοειιοσ εοΡτιιεεεειιιισ τεττισ. ιοτιιετισοε

νι. οιοοεο ιοεττιι. οΡπιτι ιοεεεειο. ιο Ρτεεεοτιο εσο

επιπιιο Ριεειτσι·πιοι τπιιιειτιι ιοτεετιι επι ιιιι ετοτ Ρτο

εσιιιποι. ετ ιτισοιε Ριειι εσειι ειπε. ιο εστιοπο οε8στιο.

οττιπιε πιτιποοι ιππεεοειε εεπειτιιει. ετ Ροτειιτιε εττι·πιε

ττπιιε ετ ιιιτιιειε πιο ππειεπιιο. ετ εοτιιισιι. ετ ιοιειιοοι

τιε Ρεττπιιοοοτιε ετ ειιστιπιο τΙπιειοΡιπιτιπιιπ. εεε ιπτσ

οτι εεοετο τιοι επιειιοοιιε τΙπιστι τιε εετετσ ιο ΡοτΡε

τιιιιιο εειπιειιε ιοειιπιτεοοιισ εττιπο ειιετστιιειο σιοοεε

ιειιποοεεε οτ ιιιεεοεεε ετ εστπιο οτιιππτστεε ετ πιιιιπιοτ

εεε πιο τιιεττιετπι ιεοπιοοει ετ ιπιεεοει. οτ τοε εστποι

Ροι·π·ιισοειο ιιτιειο ππισιεπιποτιπιε Ρεεεε ιποιιιιοι·σ. ετ ιο

ειοπο πιιιειο Βπιεττειιι Ριεεπιιε. τιπειοτιιπι επιιιι ιοοπιειι

ειιιπιε ετ ιπιεοιπειιιιιε 8ποττειο ιιειιπετιοτ ετ εοτετιε ιοι

ιοιειε εστπιιο. ετ ΡσεττΙππειιι επιιιιειιοπε ιοετειιιο ιστ

τιοπο ιιιεεεε τιετιετιτ ιο Ρστοετοτε ιοοπεοειιιιιι ετ ω

εοοειιπιο εοοεπιιιιο πιει εετπιιο εεττι ιοιεει. ειτε ετιιπι

ππειισ οσε ιΡεοιιι τετιοει·ε οτ τεεετε ιοτιε Βπεπ·τοιο

ποιππετειε Ριεοοιε ετ ιοιιοιειε εστπιιο. εοιιιε τειιιεο επτιο

ιοοτειιισιιπιο. ετ τετοιο εσοπεοτιοοεπο οποιο ιοιιιοει

ιοπιε ιιιοτειιισ τιο ιοεεεο ιοειτ ιεοποοειιαπιε ετ ιπεεοειιιπε

εοοεπιιιιπιε. επι Ρπιττε ιοεο ιο τιπιεοτπιο Ρστετε ετιιιιι

Ριει›σ ετ σιιεετπιειισ. ετ σΡετειιι ετ ετπιτιιπιπο ετιιιιιιειισ.

πτ τιπποεπποπιιιε ιειιιτιιοτπιε ποοτειιισ ιειιπεοειιππιε οι: ιπι

εεοειιιπιε εσοπεοιτ ιΡεο ετιιιιιΡιοιιιτ ετ σιιεοτποιοιτ. ο

ιισττε ειιτιππιε ιεοπιοοειπιιο πιει ιπεεοειιιιο εοοεπιπιιιι ο

πιο εσοειιιιιιο Ρσετπιιειιιτ. εσοειιιοιιστ εεειιιιτιιιιο τιπστι

εσοειιιποι Ροτιοτιτ ιισιιε ιιτιε. ετ σιοιιοε ετετιειιτιοε

εποε ιοιτ·ιιι τιιιιετιιιτ ιο ετετιεοτιιε τεοειισ ειεπιτ ιοιειπι

ιιιιΡοεπει·ιτ. ειτιπιτι πετο ετιτιιτπιιιι πιει τιιιιιιοπιτπιιι ιιιετιτ

ιο ιιστ: εεετειοεοτσ Ρετ Ρπιιιιιεπιιιι εετιΡτππο. εσοιπιοι

εστπεεττιιε εσοεπιιιιοι πττιπιετιπιο ειπιτετιε ετ Ρτετιιετι

ιοετειιισιιιε. τιο ετιτιιτε τειιοετ ετ τιε τιιιοιοπτσ ειιεσι

πιοτ. ιπεε οποιοι ειιεοτπειισ ετ ετιιιοΡιοιισ Ρετ ιισοειο

ιιτιοιο. ειοε οποιο ιοΒοοισ οτι ιισιιπιο ετ Ρπτοιο Με

ιεετπππο εσοεπιιε πιττιπετιπιε ειπιτετιε.

τι ( ΠΟΠΗ' )

Ποετοτιοπ ιαπιτειιείιυπ εσωιοΖωοι, οποσ τἰεεἰπια μα”

ριοταιο Ζεἔατοτιωι , ετ ιπετἰἰεταε τἰεεἰπιτιο ειυιοιιἰεο

ποιοι εσετεειαε εατιστι Ζαιιτειιτιέ, εεετε.ιιαε ρτιιετἰἰεωε

ρειΜἱεἱειπἰαε αε.ιιιοπαιιται·.

ΜΝ, θ ΐοιιι·πιετιι

ε'.

στο. ιι. χω. ει.

ς ε. πι. )

ιο εεειεειε ιιεετι ιεπιτεοειι ιο Ρπιπιιεσ Ροτιοοιεοτσ.

εσοεπιοε πιο εοποποι Βιιιιιιοιιοπε ισοεπε. σττειιοοπε.

σττσ πιο εοιιιτο. Ηπιιιιοιιοπε οποιο. ιισοπεποεεειιπε εο

τισειιιε. οτ €ποιιιοωπιε ΡιΡετ ιοπιτιοπιετποτ τιπστι ποι

πιοτει ιιιιισιτσοτεε ιοιιο τιοοιιοιο Ρετιειοεοτι τειιοτιπιοοτ

εΡετι. ιιοετι ιεπιτεοτιι τιεεοοπιιο ιιιιπιε τιπεοτιτοτιε οποιο

πιο Ρετ οιιιιοεπο ιπιτιιεοιππιοτ ιο τοετοοιοοτιε οπο; ετιειο

πιτιιοιε πισιιποτετιιιπε. ιτειο ιοπιτιεπετπιοτ τιπιστι ιτιοιο

σΡπιε εεοετι ιεπτοοτιι ιιοι›εετ ιοετιιοτοτειιι τιεειιοε ειπε

εειισοιειε ειπιετιειο εεειοειο οιιοποτιιο τιετπιτ. ετ ιιεε

τισοοε εεειεειε ιΡεε ΡτσΡιτιο τιιπιιοιτετε εσιιιΡιοτε ιιιοτιτ.

τιπ.ιστι ιτιεο ιιιετπιιο εετ τιιισοιειο εποι ιιιοττιιτ εεειεειε

ιιοοτι ιεπτειιτιι επιιπιε εσπιεττπιετιο οτι οιιιοοε ειπεε ιο

εσιοπιιε Ρεττιιιειιοτ. Ρετ Ριπιτιιοσε οοοσε ιιοΡετιεετε

επιτιτιεεετ οι τιει`σι·ιοοτο οιιοιε Ριοεπιιτ οιιιεοτιετστιιιοε

επι πιεοε ιειιιειετστποι ιιιοΒοοτεε επΡετ ιιιε ιππο οτι

ιισοστειο τιει ετ ιοεττιε εεειοειε εσιοοτιπιο Ρεττιοετεοτ.

επι) ιπτειοοοτι τειιῷσιιε ττεετετε ιιει1οιιεοτ εττΙπε τιι

εΡσοετο. επιιι·οδισ ετιειο ποοιοτιε Ρεττιε ΡσΡπιι ιεπιπο.

ιποιοσ τοτε σιοοιιιιο τΙππι Ρετ οπιπιεισοπιιο ιοτιπιεττιποι

πιτιιιο οιιιετιειιι εεειεειο Ρτσεπτετστειιι οτ Ρετ εποε

τιειο επι σειισοιειε εσοεπιτοτι. τιο ιιειιεΡιεειτο ειπε εετ

τοτο ποιο τεεΡσοεπιοι τιοτιοι·πποτ. Ρτετιιετοοι εσιιετιτπι

τισοοιο ετ ιεπτιιε ιστιοεοι εσοετιτιιοτει οποιο εοοεπι

ιεε ειτ:πιτ εΡοειειι ιπτειοεοτσ τεοειιοοτπιτ Ρτσεοεπτι ιο

Ρπιιιιιεσ Ρετιειοοιιτο ιεπτιιιτποτ. ετ σιιεετπιεοτιεοπ Ρετ

σιοιιιο τιεοεε σΡπε ιεοιτιιετο οεειεειε τιπστι οιιοπο

τιιετιιιιι ειτ Ροτιοετππιι ετιτ. Ρτοτοτοπ ειεπτ εετιεοι

εεοετιτπιτισιιε εεπιτπιιο ετοτ ιεεετπιοτ ιππ·ετε Ρτοιοετι

τι εσοεπιεε οστετισε ιεοπε τιπιστι τιειιιεεΡε τοετοιοοοτπιο

οπτ ιιιτιπιιοπο οιιεπιπε ιππιιιποοειε πσιππιιτετοιο οσο εστι

ιπετειιτ ιο οπο ειεπιτ τιιετπιοι εετ τοετετστ τιεειιοειο ιιιιιιε

τιπιοοτιτοτιε οποιο ειιιι Ρετ οοιιοειο τιοετιιιετοτ σΡετι

ειπετιεοι ιιιεττιε εεειοειε οσο τειιοτιπετ ετ ιισε πετρε

τιιιιο Ρτειοετπιο σΡπιε οτι εσιοΡιοιοεοτιιιο ετ Ρεττοετισ

οειο Ρετπεοετιτ. ιοιιιοειιοο εοοτεειιοσ εεΡτπειιεειποσ

τΙποττσ ιοτιιετισοε εοιπτο εε:πτσ τιιε ιειιτποτιι.

Ειτε ννιιιοιιοπε εειιδε Ροιιιι οστοτιππε ΡτοεεΡτσ επΡτε

τιιετστιπιο εοοεπιιιιιιι εετιΡει.
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( οσον )

Πο:Ι°ο£ιυπ £οπιιοπσέιιππ οοιιΜιτιο, οπο «Ζωα οίνΣτατίε

!):·οο0 σἰο Βοπιο δοποόδΣο οΜοιιοῇ·αττ·ἰὐαε, οοποπιοαο

|ιοι·οτίττιω τιποατοπται·. ο › κι

Π” , 28 ἴοΒτποτἰἱ

1 -

στο Α. χω. :τι

ς τι. τι. )

ἱοππο ὶιι οοιιιοι·ο οοΡἱτπΙἰ. οττο (το οοίοι·ο. οττοβο- &

πιο τοο 'οὶΒοτἱοἰε. Βοπποποεοο!!πε «το οπττοοτιιο. επιτ

]τοτιππο οπτἰο. ιέπιτΙιοτπιπο ῇΡιΡοι· ἰοιιπο οοπεπτοε άο

οοιππιιὶ. Ιοποπποτπιιτ (ποσά 6ι~οΒιιτ ιτο Βοποοοποιτιο

οτ Βοττοε οἱπε ι.πι·οιτάπ.9 ιοΒοπποεοτ οππτοτπο οτ οοι·πιπ

τιοι·οοο5 οΒεοΙπτο οτ ΙἱΒοι·ο «το ·οοτοι·ο -εὶπο οοτιτι·οοι

οτι.οπο οοποπτππι ο·οιππιιἱε -ἰοιιπο οτ···οιππιπιτωΡοτεο

πωπω ρι·ο οοπιππἰ ἰιι πιιοοποιΙπο @πιο ιιτ ροι·ροτππιιι

ρο5οἱιιτ Ροι·τοι·ο πο! ιτήττοι·ο μι· Μοτο οι ΡοΙοιιπε

οποοπιικιπο ποτποι·πιτ ποτοιιο ωστοι·ππι οποἀιἰιι8οιιττυ

·ι·πιπ οὶοπτ Ρι·ορι·π οἱποε ιοιιπο. ποο ττοιπάο πο οοτ

Ιοοτοπ1 οοτ άο.οιτοπι πὶει οτοπτ ιοπποπεοο οοιοοοΠοπ

τπτ. φωτ ἰἀοο τοοτπιπ οοτ. οποιπππι οπιπ @ΗΜ

κ].ο ΒοποοοπειΠο ιιοΒἰΙοιιι ὶοπποιιεοιπ τιοΒοι·οτ ιο υπο

ι·οιπ. οτ ω! Ιιοποτ·οιιι οἰπὶτοτἱε ἰοιιπο ἱρεο οτ ΐι·οτι·οο

το111οπτιιπ οἱποε Ρτορτἰὶ ΙοπἀοΒἱΙὶτοι· ἱιιτοπἀοτοιιτ οτοπο ο

οτπθ.οι·οιιτ οτο τιοο Βοποίὶτἱο οοποοοποποο. Ρι·οτοοπο

οοποπτιοπο οπΡΡΙἱοοππιιτ. οτ οτ› Ιιοο ὶπι·οι·ο οοιιιΡοιοιιοικι

οἱπὶτοτὶο ἰοππο. οτ Ρτσ ΙὶΒι·ἰε ἀποοπτἱε το οοι·τπΙοι·ιιο

.οοεπιππίε ιο.ιιπο οοΠοοτοιιι οπο. οτ οι:πιιο τΙιοΡοποιπιπ

Βιοοιτο εἱοιιτ ιοπποποοε οοιιποποιοπιιτ. οτ άο οοτοι·ο οπο

οἱοπε ιοπποπεοο οοτοιιι τοοουιιιτ Ροι· οοιππιιο ο πἱο

Μοτο πεοπο πιοποοιιπ1. πο ττοβοτ ιιππε οκ ἰΠἱο ιιιὶΙοο

ποστ ιιιἱτἰτοι:π πππιπ ιπἱττοτο πι οετο Με. τπτ πιοπποιτι

άπιιιτοκοτ οοιιιπιιιο. οιιοορτο ο Ιο.<έποτο ποτΙπο εοοιιοιπ

ἰιιίι·ο @ποε εἱοπὶἀοπι ίὶποε άο ΡτοΡτὶο ·εἰΒἱ πἑτιιιιὶιππ

ΙιτιΒοτο άοΒοπτ. οτ οοτοι·οο οιπποε οκροοεοε τειοοι·ο 8το

πιπιτοτ οοι11Ροι· :το Ρι·οΡι·ιο. τιιιοτιιιιι Βοποετο Ροτἰτἱοπι

00115ιιτοε οιιιιιιοτιτοε. ι›οεττἱποιιι οοιιιΡοδυοιπιπι·οποτππτ

οτ οο Ρι·οοοι·ἰΡτἰο οιὶἱιιιΡΙοιιἀἱε οτιποτπιιτ Ρι·οοοι·ἰΡτἱ

η ι:ι1ὶΠοεἱι1ιο οι.κιιιιιι. ὶοἀιοτἰοπο εοιττο πἰοοειπιο οοτοπο

άιο τοτττπο.ττι. ·

Βεο ννἰΙἱοΙιππε οπΙἱΒο Ροει ποτοτἰπο Ρι·οοορτο οποτε

οιοτοι·πιπ οοποπτπιπ εοι·ιΡει. · τ: τ

ΕΒο οιιι·ιοπο ιπο.Ποππε επΒεοτἱΡετ . - . ›_ ι ·Ξ τ

Εφ οιιοο!άπε τρωω επΒοοτἱΡεἰ. ·π'! Δ” μ.

ς οοονι ) Η :ή

ι

· 'Η .4

ΒοΖΖο οπο· Ορέοοποπι πιατο|ιέοποσπ ΜιιΙοφἰτωιπὶτ

Μοτ·ιιοΖΖωπ άπο /ίΖΣιωι, οι! Ιαπιτοπ.έο.ο οοπτυπιίοΜεμο

/οιττοΡοε εκατο, αι·ὁἰττ·ἰ οΙοο2Σ ιιοπιιιιΖΖα ρω Ξέ.εάουτ

ρασΜοαπόέε .τοτ·ναπότι ρτ·οοοίρίαπ2, ιιααο είίοτἱ απο”

οΪιἰοπο.ε τοποτ·ο τροπιίοιιτ. '

τω, Η φωτο _' “ -. .

·:.·τ

στο. Α. χοι.'τ·τι. ' '

(ποπ ·

Νοε πτοοι·τπο πιοιιοτιτο :το ἰοοὶοεπ. τωοποιω οποια

οπο. ε)πποπ ππι·το. τπτοπο «το οοετι·ο. οτ Μοτο, οι:

ιποι·ο.Βοτο οι·οιππιππε οττΙπο ριποοπ)ιπιπο @Με οΡἰοοπἱ

τποιοεριπο πιοτοτιἱοιιἰ οτ πιο ποεττο πιοι·ι·ποΠο. Ριο

οοπττοπο. ' οπο οο ιιιι·οπ:ιοιιτι οοΒττο οπο ιιοτιἱο ορο

οὶπ!ὶτοι· τοποιοιπι ιτο οΒοοιιιιοπἀἱοοτ ειιιοΒοποο οοιιι

ΡΙοιιιΒο ππιποτειο πιππἀπτἰο οτ οτἀὶποτἱοπὶΒπε ποοτι·ἱε

ιΙπο ποτιὶε «το ἀἱεοοτἀἰο οπτ Ρτσ ἀἱοοοτὸἱο οτ οπο”.

@ο ιιιτοι· ποο οτ ὶοπποπεοο ποττοοπτπτ τοοοι·ιπιπο. ιιτ

-τοοιοτιο οποιο οοπιππὶ τοιιπο. οτ ἔιιἱΠἰοΙιπο ιποι·οτιὶοιιἰ

ττο ρο!οιτο. πττΙπο οοιιοοπ8πἱποο οἰπε ιὅπὶΠἱοΙιιιο ιππ

οτιἱοιπ ‹ἰο Π18888.. οτ ι1ιοι·οτιιοπιοπε όο δω. οτππἱ

ποιοίο οοιπππιο ατο Ιοοποτο οτ οοτοεοο. οτ ππὶποιοἰε

ἀοιπὶιιὶο άο ιιιοπτοο]το. οτ ι]οτππιιι ππιποι·ειο τιάιπ

τοιποπο ὶοπποπεἰπιπ. ιΙπι οσε οἀὶπιιοι·πιιτ άο @πιο

οποιοι ποτ)ιεοππι τιπΒποι·πιιτ. ὶτοιιι επΒ οοοοιιι ἰπιπιποιιτἱ

άοΒιτο ποτπε Βι·ιπιτοι· ὶπἱπιιειιιιπο οτ οτάιιιοιππε. ιιτ

οππιἱ οοοοοἰοπο οοεοοιιτο ττο.άοτιε πι τοπιο οτ Ροτοετοτο

ἱοπποιιοἱπιπ οοιιεπιπιιι οο οοιππιπ οοιετι·ιιιιι ἱΙὶοἰε. οτ

οοετι·πιιι οτοπο Βπι·Βπιιι Ροττο ι·οοτο. οτ οοετι·πιπ οι:

ΒΒοι·οιο. ιιτ οτι τοπάιτπο Ρτσ επο.ΒοιιοΡτοοιτο άοετι·ποπτ.

.οτ ιΙποττ ποο ποε πο:: Βοι·οοοο ποεττὶ. ιιοτΙπο οτιτΙππ

:άοιππιπ Ροι·οοπο. Ρι·ο ποτήε οπτ ποοτι·ο οοπεἰἱὶο πο!

,τι·οτιτο9. τοπάπποτπι1τ πτ. επΡτο οἱο μου οπιπιο οτ Μ» τί οιοοοποπ πΠο πιατα «το οοτοι·ο ίπ Ροι·Ροτππιιι οτιι1ποπι

κάποιο οοι·πιπ οΒοοι·ποποπιιι. ‹Ιποιιιτὶἱπ Ρι·οοοι·ἰρτο

οιιιιιιοι ειοπτ οοπποποτπιιτ οτ οιιΡι·οοοιιιιι οοτ επροι·ιπε

οἀἱιπΡΙοποτἰπτ οτ οΒεοτιιοιιοτἱπτ ἰιι Ροι·Ροτππιιι.. τοπ

τΙοποιπιιιτ οποοπο ποσο οοπεπτοο φωτ οτι οπο οοιιτοι·ιι

οττΙπο ὶπττοἱτπο οοππο-οτ οοτοτοι·ιιιιι ι·οι·πιπ :το οοιπππο

'Ροττἱιιοπτἱπιιι οπἱ οοτ οτοἀὶτοι·ὶΒπε ιποι·οοπιπιπι οΒἰἰ

Βειτπε τπτ οοι;πππο ι·οἀἰοι·ἰτ. φωτ ᾶοὶιιοοΡε ιπιτο Ίππο

Ίποιπ πιει οἱοπτ ὶοππο οἰποο ἰροἰ Ει·οτι·οο πο! οοι·ιιτπ

τιοτοοοε εοτποτο οοιπΡοττοπτπι·. ὶιι οοιιτοι·ιο οτ οτιιιιιο

οτ οοτοι·ιε ι·οοπε οτο οοπιππο ΡοττἱιιοιιτὶΒπε ἰοιιιἀἱοτἱε

οι·οοιτοι·ιοπο οΒΙὶΒοτὶε. Ροτἀἱτοο ποιο ειοποε ἱποπι·ιοοι·ἱτ

Μο οι: Ρτοἀἱοτἱε τὶ·οτι·ἱτιπε τιπὶ ἰπ οετοιιι ὶποτἱτ ὶοιιπο

οοτ ούτω οποιο πὶοο οπο τη οτι ιιιὶεοι·ὶιιτ. τιιιιοτιπο

έττοι·πιιι ττἰπιιι Ροιτάοι·πιπ ροετοο τοττόιτιοοτ. ποτ·πττο

ιιιοάο οτιοποποο ἰπτ-οτπ1οτ. οτ φοιτ ἴοοἰοτιο ιιιοι·τιιιι

ειιιο ττοποο άοποτιοιιοιιι. οτ οοι·τοπτι οοπεπΙὶΒπε οο

ιππιιιε ὶπππο Ρτσ οοιιιπιπ. ιιτ τοποο οοΡἰοπτἱε οοι·πιπ

ιἰο οιιιπι ὶπιιο. οτ τοτἰοπο οποιπ- πΠο ιιιοετο ΙιοΒοτἰε

τιοἀἱο. ποΙ τιοΒοΒιτιο ρω· ιοοπεοπι ιιιιππι. οιιτοεΙποιπ

τοπιο πΙτιιιιοπι ἀἰοοοτἀὶοι11 οπιιι ὶοιιποιιοὶΒπε Ιιοτιοι·οτιο.

πι τοτο Ροάιο ἰΙἰοἰο. ιτοιιι οπο οοιτοιιι ἱιιτοιποπτι οο

τιὶτο ποΒἰε ἰπὶππἔἰιππο οτ οττ:Βιιοτππο. φοιτ ιἰο οοτοτ·ο

το Ροι·Ροτππιιι ποο ποε πο:: τιοι·οοοε ιιοετι·ἰ. ιιοο ΑΠ

ππὶε τὶο οπτἱο ο11τ ΪοιιτὶΙὶο ποεττει. οοιι οπο οπιοΙἱΒοτ

Ροιοοιιο. Ρτσ ποτιὶε ποτ οοπειτιο οπτ οοεοποπ ποετι·ο.

ιιΠο ι1ιοττο οἀἰτὶοοτὶε ποτο οο.ιδοοτ οοετι·πιιι. ποτ Ϊοττἱοιπ

ι·πιιτ ιιποιτ «το οοιιιιιπο ίειιιπο οιιιοιιττονο τοιιοοτιιι·ζ ιιΠοιπ ιιτ τοτο ιπσπτο οοτπι. ιιοο :το ιΡεο οοι·πο πετιπο
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ιοπιιοιιι. ποο π» ιρεο ιποπτο οοποιπ ιπ πιι~ι·οοτο πετιπο α πιο τοοτιε οοπτιποτπι· ( ι). οι·οιιοπιιι ιιιοι·τιππι £οππιτπε

πιοιιτοπι οο!π·ιοπι. ειοπτ ιΡεο πιοπε οοιιιΡι·οιιοππιτ οτ

ποιοι πεο[πο Ροτ τοτοιπ- τοι·ι·οπι ποπιιιιοι·πιπ πο πι

Βποτο οτ οο!οεοο. οτ πιο ειοπτ ιποπιιι οοιπΡι·ο!ιοππιτ

πειΙπο το!οι·ιοιπ. οτ πιο πει·επε εοι·ιιιιοπι. οτ ειοπτ ιΡεο

ποί!πιτ παρε ι!οοοπππι. οτ πιο πεππο ιιπ!το!ιιππι. τι

ποιο ο!πιπο Ροι·εοιιο ιππο πιεσε οοπίπιεε οοετι·ππι

πο! τοι·τιοπι ι·οοοι·ο τοιιιιιτοι·οτ πο! π!!ο πιοπο ιιι·οεπ

πιοι·οτ. τοποοιιιιπι ο πιετπο!ιοι·ο. πο πετ ειπο οιιιπι

πιεροππιο. πποπ ει πιετπι·ιιοι·ο ποπ ροεεοτιε. τοποοιιιιιιι

πιο επιο ιι·οππο. οοιιει!ιπιπ οτ οπει!ιπιπ ποιο ιοιιποπ

επιπε οοιιεπ!ι!ιπε οτ οοτπιο οοπιππι ποποο τοππιτπε

ποειι~ποτπι·. οπτ ιππο πι πο!πιιτοτο οπιπιππι πο! πιο

πιο ιιοι·τιε οοιιεπ!ππι πε οοιιιπιιι ιΙπι πιο τοπιροι·ο ο

ιιιοτιπτ ιππο εοτιετοοτπιπ οεεοτ. ποιο επ!ι οοποπι ιππο

πιοιιτι πο!ιιτο ποιιιε ιιι·ιιιιτοι· οι·πιποιιιπε οτ Ρι·οοιριπιπε.

πποπ τι οιιιοππο τοιπΡοι~ο πιεοοι·πιο πο! πρεπει οι·ιοτπι·

πο! οιιιοι·οοι·οτ ιπτοι· οοπεπ!εε οοιπππιε πο! οοιιιιιιιο

ιοιιπο οτ ο!ιπποπι !οποπιππιπ πε! Ροιιοπιππιπ οπτ οπ

επιππιπιπ ο!πιποπι ο!ιοπι Ροι·εοιιοιπ !ιο!ιιτοπτειι:ι ιππο

Ρι·οπιοτοε τοι·ιππιοε πο αποτο. ιιοο ποε ποο !ιοι·οποε

ποετι·ι π!!ππι οοπει!ιππι ιππο ποτιε ι!!ι Ροι·εοιιο πο!

ο!ιοπι τΙπι οοτ οοπτι·ο οοπιππο. εοπ Ροτ !ιοποπι ιιποιπ

πιο οοπιππο ιοιιπο οπιπποι·ο τοποοιιιιιιι. οπιιι πιοιπτι

ιιιι!ιτι!ιπε οτ οοπτππι ιιοιιιε οι·οιίοι·ιε. ειπο εο!πιε. οι!

πιοπποπι ππιπτοιιοτ οοιπππιε οτ ι·οετιτπτιοποιπ οοτπι

τοι·ππι. ιπ οι·πιιιοτιοιιο οοπεπ!πιιι οοιπππιε. τιπι Ρι·ο

τοπιιιοι·ο ιποι·ιιιτ. ετ πιιιποι·εοε !ιοιπιιιοε τοι·ι·ο ποετι·ο

ιιι·ο!ιι!ιεοτιε ειπο οιιιπι π·οππο οτ ιππ!ιτιο. πο πιο

ειιιτ οοτπιο οοιιιππο ιπππο. οιιοοιιτιε ιιιιωπιπ ι!!οι·πιιι

οιιπι τιπι!ιπε Βποι·ι·οιπ !ιο!›ποι·ιιιτ ιοπποπεοε. παρε οιε

°οοπεοπο)πιπιτοτε οοπιπιιοτιε. ιτοιιι επιι οοποιιι ιπι·οιποπτι

πο!ιιτο οι·πιποιπιιε πο!ιιε οτιιπο ρι·οοιΡιιιιπε. πποπ το

οοτοτο πειιπο πι Ροι·Ροτπππι. οοιιοοποτιε οτ ποτιε οο

πιππι ιοιιπο ππιποι·εοε !ιοιιιιποε πο τοτο ρ!ο!›οο Ριο

-οοπιο οι! ποε πε! ποεεο!!οε ποετι·οε εοπ οοο!οειοε πω·

ποε ροι·τιποπτεε π!!ο ιποπο οι! !ιο!ιοιιππιπ !ιιιοτο οι!

οοιιιιιοοποπι οτ οοπεπ!οτπιιι. οτ οοετο!!οιιιοιιι οτ οοι

·!οοτοιιι. οτοπο !ιοετοπι οτ οοπο!οετοπι. ειοπτ !ιο!›οιιτ

οτ πποιιι πιο!ιπε πο τοτο ιρεο Ρ!ο!σειο. οτ ποο ιρειιιιι

ποεεο!!οε ποετι·σε οτ·οοο!οειοε ι·οτιιιιι οτ ιιι·ιιιππι !ιο

!ιοι·ο τοοιοτιε επι ποετι·πιπ Ροεεο επιο: ιιιοππο. οτ π!

ιρεπιπ επιο ποιιιτο ιπι·οπιοπτι ποεεο!!ιε ιιι·οοιΡιοτιε· ποο

ροετοο ποεοοπιοπποτιε. ιτοπι επ!ι οοποιιι πο!ιιτο ιππο

·πιεπτι Ρι·οοιισιιιιπε ποιιιε οτ οι·πιιιοιππε. πποπ ο πο

-οοτοι·ο πο πιι!ειιι·ιε. εοπ ΡΜ !ιοιιιιππιπε τοτιπε ρ!ο!ιιε

ιι!οοοπιο. οπτ πο· ο!πιππιπε οπ ιρεοιιι Ρ!οι›οιπ οοι·

·τιιιοιιτι!ιπε.· εοπ οι! ροεεεεειοποε οτ ιπι·ο οιπεποπι Ριο

το. πο! ι·ο!ιπε ιιι·ιιρεο οοιιτοιιτιε πιτοι· ποε οτ ο!ιπποπι

ιοιιποπεοιπ εοπ οοπιπποτ ιοππο ρ!οοιτπιπ πο! !ιτιπιππι

.οπιοι·οοιιοτ ο·ι~ιοτπι·. τοιιοοπιιιιι ιππο-επιο ιππιτιππι οο

πιπιιιεοοιιεπ!πιπ οοι πιο τεπιροι·ο τιιοι·ιιιτ. οτ επι: οιε

ειοπτ πιιιιιιιοι·ιπτ. οτ ιποιιππποι·ιιιτ. ιπετιτιοπι οοπιιι!ο

ιιοι·ιπτ. ιτοπι επιι οοποπι ιπι·πιποπτι ποιιιτο. ιιο!ιιε πι·

πιιτοι· οι·πιποπιπε πττΙπο Ρι·οοιιιιιππε. οτ πο Ρι·ιιιιο

οοιιποπτιοιιο οτοπο τιπο!ιτοτο. πποπι ίιπο!ιτοτοπι ποε

οιιιπι ιοπποπει ειι·ο!ιιοΡιεοοιιο οτ ποε ιιιπι·ι·πο! οοπιπιιι

Τπιππο οοππεπιετιε οι: ιπι·οπιετιε ιπ οοπειι!οτπ πιπο!οπι.

.ιποιιιε ιδοπτοι·πι οπιπο -·!οπι!ιοι·τι .Βι-ιιιι οτ εοοιοι·ππι

πει· οιιιιιιο οι πι -οιιιιιι!ιιιε τειιοοιιιιιιι.ειοπτ πι εοι·ιΡτιε

ποετι·πι τοοιοτιε πιιοιιπο ποεειππι ποετι·ποτπι·. ιτοιπ ειπο

οιπεποπι ιπι·οιποιιτι πο!οιτο. πο!ιιε οι·πιποιππε. οτ ο

οοπεπ!οε οοιπππιε ιοπιιο. πο! ο!πιπιε ιοιιποπειε οοπτι·ο

ο!πιποπ ιιιοπποτοι·πιιι ποετι·οι·ππι. ειπο οιε ι-οοιπιπε επιο

πε!ιιτο ιπι·ιιιπο,ιιτι ειοπτ ιπ εοι·ιοτιε τοποοτπιπ οετ πο

ιιιι·ο πποπ ο!ιειτ Ρι·οεπιπΡεοι·ιτ. οπτ Ρι·ιιποιιι πο! εο

οππποπι οοπποιιτιοιιοιπ πιοτοπι πο!ιιε ποπ οι:ιεοιπο

ιιοι·ιτ. πιο!ιι!οιιιιιιπε Ρι·οεοι·ιΡτο πιοπποτο οπο επιι το

!;ιιτο ιπι·οιιιοπτι ποΒιε ιιοοιπιπε ο!;ιεοι·ποι·ο οτοπο Ρι·ιιιιοιιι

οοιιποιιτιοποπι πι οοιιεπ!οτιι πιπο!οιιι. ιποπιε 8οιιτοι·πι

οτ εοοιοι·πιιι τοοτοιιι οιε οοιπρ!οι·ο τοιιοοπιιπι. εοπ ει

πιο πιοε κι. Ροεττιποιιι πιο ι·οτιπιειτι πε! οοιπ

πιοιιιτι τποι·πιτ ποπ επτιετοοοι·ιιιτ. πο! ι·οτιοπεπι οοπι

Ρ!οιιοι·ιπτ. ιιοοπτοι· ποε ιποι·ο!ιιοιιοε οτ ιιοπιιιιοε ποετιι

εο!πππι οοιιιιιιπιπ οοοιροι·ο ροεειτιε οΧοοΡτο πο ιπιπι·ιο

ροι·εοιιοι·πιιι. ποε ιπεπροι· οριοο ιπο!οεριιιο οτ ιιιπι·

ι·πο! Ροτοι· οτ ιι!ιπε !ιοο οπιπιο οοριτπ!ο τιπο επροτιπε

εοι·ιρτο εππτ οοπποπιιιιπε οτ ο!›εοι·ποι·ε ιιι·οπιιττιπιπε.

πο!ιιε οοπεπ!ι!ιπε. Βπι!!ιο!ιπο !οιιπο. οττοπι πο οποιο.

5πι!!ιο!ιπο οποιο. !οοποποεεο!!ο πο οπτιοοιιιο. οτ ομπ

ι!ιο!πιο οιιιπι Ρι·ο τοτο οοπιππι ιοππο. οτ τοοτιε οποιο

επιιοτιε οποποο!ιιε οο οπιιιιο ειπο επιιοι·ιπε οοιιτιιιοπτπι·

οτ πιετιιιοτε εοι·ιιιτο εππτ. οοι· !›οποιιι ιιποιπ ο!ιεοι·ποι·ο

οτ οπιιπΡ!οι·ο ιπι·οιιιπε. οιιιπι ποππο ι·οιποτο. οοτει

εππτ !ιοο ιοππο το!ιοιτοι· ιπ οοΡιτιι!ο οοπεπ!πιιι. ιππ

!οειπιο οοπτοειπιο εοπτποποειιπο πωπω. ιππιοτιοπο

.νι. Μπι. πιο ιιιοι·οιι. ιπ Ρ!οπο οοπει!ιο. οιιοοιιτο ποοο!

ππο πιο οπτοο. οριοιο πι οοποιπ οοιιιτιι!ο Ρι·οεοι·ιΡιπιπ

ιπι·οιποπτπιπ τοοοι·οτ οστοιιι ειιι·ιοο οοτιο οτ ο!ιοι·το

!ποεπεο. οιιππ !οποπιοπι οτ Ροι·τοε ιπι·οιιοι·ππτ Ροοοιιι

ιοιιποπει!ιπε οτ οοι·πιπ οπιπτοι·ιιιπε. ο!ιοι·τπε !οοο!ο

επε. ιιοποπιιιπε. ο!πο!ποππιππε. οτ ο!ιπε ιιιπιοι· τοετιε

Βιιπε !οοοο!οει.- ιπιπι·οτπε. ι·πίπιπε οοιποε. ποο!ιππε οτ

.Β·πιι·οι·ππε πιο ειπε. τοο!ππε. οιιι·ιοπε π·οτοι· ειπε. οιιιπι.

ιιι!οοππε. τ!ιοπιιιιπε οπο- οιπε. ποο ειοοπε. ποο!ιππε πο

τπι·ι·ι. οοι·ποτπε πο!!πιπε. ι·ιοιπε ετπ!τπε.· οι·πο!οτιιε.

-ι·ο!!οππιιιοτπε. οτ ι·ο!!οπππε τι!ιπε ετπ!τι. οτ ε)ιποιιι!ιο!

ππε ιι!ιπε τοπιιιιι. πο Ροιιτοοπτοιιο.

( οποιοι )

Ιππποποοε οοιι.πάοε, ιπίιιιιο·τα πιο πό αι·ύπι·Σ.ι οΙοοτίε

πιο οοιιιροποπάίε ο!2.ιείπίτε οι Μάο ε.οοοι·22ε ὐοΖΖΖε Σιιτοι·

πιεσε οτ πται·οιιιοποε Μα!αερέπα.ε , εοι·ναι·ο ρι·οιιιΜωι2.

Μι, !Ϊι πιοι·οιι

° ωι._ Α. οι πο. ο
ο (πο.)

Νοε ο!!ιοι·τπε πιοι·οιιιο το ιιιοιεεο. !οο!ππιππε εποπ

τιπε. ειπποπ οπτιο. ιιι!οο το οοεττο. οτ ι·οοοι·ιπε το

πιοι·ο!ιοτο. οι·πιποπιπε οττΙπο Ρι·οοιιιιιιιπε ποιιιε ιππποπ

ει!ιπε οοπεπ!ι!›πε πο οοπιπιιι. Βπι!!ιο!πιο !οπιιο. οτ

οττοπι !ιοιιοι οττοπι πο οοτπιο. €πι!!ιο!ιιιο οποιο. !ιο

ποποεεο!!ο πο οιιτιοο!ιιο ετ Βπι!!ιο!ιιιο ΡιΡοιι; επιι"·οο

ιπι·οιιιοπτι πο!ιιτο. ειπο ποιιιε ειιοοιο!ιτοι· τοποπιιπι. πο

(η ()οπνοιιτιο ιιοπιιιο »πιο οιιιπι πω. το. οοιπππιε, οποιο ιππο

Ν.° οει.ι·ιιι. ' τ ο '· ' ι ' ο '

?Π

Χ
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ο!ιεοι·ποππ!ε οτ εὶπο ποιιπο οοιπΡ!οππ!ε ιιππιοι·ε!ε τι ιπππο ἱοππο οτο. εἰοπτ !π οτιο!τπ!ο !ππο ?ποτο οοπτἰ

ιποπτ!πτ!ε οτ οτπἰποτὶοπὶΒπε ποεττ!ε ττποε τοοοπτππε

πο!πε πο πὶεοοιπὶπ οπτ Ρτο πἰεοοτπἰο εοπ οποπο.

απο !πτοτ· ποε οτ ιππτο!ι!οποπι ιππ!οεΡἰππτπ. οττΙπο

τ!ππτπ οἰπε πιππ·πο!πτπ ποι·το!›οτπι·. οτ Ροοοιπ τπο!οτ!ε

ὶρεἰε οιπ!ιο!)πε ιποτοπὶοπὶΒιιε τοπ! μια! τΙποιπ !!!!ο.

οτ ιιπἱποτεὶ5 οτ!ὶπτοι·ὶ!›πε οοι·πτπ. πο! το οποπο τΙπτππ

οοππ οοτπππ! πιππο !ιο!:ποτππτ οοε οπὶπποι·ππτ. ὶτοτπ

πι!) οἱπεποτπ ποτπτο ἰπτοιποπτὶ πι·πιἰτοτ πο!πε ἱπἱππ

Βὶιππε οτ οτπ!ποτππε. πτ πιο οπεττο !!!!ο!ε οτ Ροττ·οτοοτο

οοππ τοτο Βπτοο οτ πδοτο!ο. τΙπο !π ποεττιππ Ροτοετο

τω: Ρτοεοτἰρτὶ πποτ·τ:Μοποε ττοποι·ο ποποπτ. επ οτι

:τοππ!τπε ποεττποππο πιο οπιπ!!απε οοπποπτἰοπἰππε οτ

Ροοτἰε οπο πο!πε οπεοτπεπ·ο ποΒοπτ. οτ ππππΡ!οι·ο.

πετΙπο πι πἰοππ ποπππἰοιππ το τοππε Ρο!πππ·πτπ. οΡἰ

οἱοπἱ τπο!οεΡἱπο πο! ο!πε ιπἰεεο !ἰ!›ττιε τΙποπτ!πεοπτοε

Ροτεο!ποτἰε. οτ πετΙπο οτ! πἰοε :τν. Ροετ Ροεοτι !ὶ!›ι·τιε

τπ!!!ο ποποτἰοτππι ἰοπποπεὶπτπ. τ1ποε ε! ποπ εο!ποτὶτἰε

τππο ποτἱε οἰε Ρ!τ8ππε. ὶπ οπο οι·!1ἱτι·πτπ Βοπἱ τπτ!.

οοπο εὶτ εοοπτ·πε το πο!πτο. οτ ποἰποορε πεττπο ετω

οτπτπ !ο!πιπποπο Ρτωπιπππι !ἰ!›ι·οε ιπἰ!!ο οοπτπιπ. οτ

ποὶποοΡε πετΙπο Ρτοκἰπιππι τοετιππ ετιποτὶ τπὶοποο!ὶε

εποε !!!π·οε ιπτ:‹:. οτ !τοτ: οπἱτπΡ!οπτὶε πἰεἱ τΙποπτπιπ

!ἰοοπτἱει ἰΡεἰπε ιποι·ο!ιὶοπἰε πο! επὶ ππεεἰ. πο!πε πο!

ποεττο οοι·το ππεεο οοποοεετι ι·οτποπεοι·ὶτ. τίποπ εἰ ἰΡεο

ππειτο!1!ο. πο! εππε ππεεπε πο!πε. πο! ποεττο οοπο

ιπ!εεο τοι·τπἱππτπ οπτ τοι·ιπὶποε ο!οιιδοποτ!τ τοποοτπἱπἱ

ο! εοτπροι~ οτ! Ρι·οπποτπιπ πο! Ρτοπποτοε τοι·πτπποε.

πετΙπο οτ! !πτοετοτπ Ρτοεοτὶρτοτπτπ τ!ο!πτοι·πτπ εο!π

τὶοποτπ. !τοπι επο οὶπεποπο πο!πτο ὶπτοιποπτἰ. πο!πε

οτπὶποτππε οττΙπο Ρτοοὶρὶτππε. πτ πω! πὶοε ν!. Ροετ

τΙπεππ οοεττ·πιπ ὶ!ἱοὶε οτ Ροτι·οι·οοτο ἰπ Ροτοετοτο ποεττο

πο! τπἱεεἱ ποετιπ επεοοροτὶτἱε. τπὶττοτἱε ὶπ οπεττπτπ

οποπτπἰ. !οοο!οεπτπ οτ !!!!οε. οτ εοπ8ιπππι:π. οτ :τοπο

οιππ. !το πιο! πεττπο οτ! πἰοε οτ:το τιπτο τοετπιπ ετιποτὶ

το!ιοππ!ε οσε !ἱοοπτοι· οκρο!!οι·ο ροεεἰτἰε πο οοεττο.

ὶτοτπ ειπα οἰπεποτπ ἱπιπιποπτἰ πο!επτο πο!πε !π!ππεπππε

οτ οτπἱποιππε πτ ε! ο!!τΙπο Ροι·εοπο ἰπ1ροπἰποτὶτ πιο

!περ!πο οπεττππι ί!δοτο!!. !τοτ τΙποπ οτ! !!!πτπτπ οποιο

!!!ππ !ιο!›οτ·ο ποπ Ροεεοτ ω! ττοποπππιπ πο!οἱε πτ

Ϊπππἱτπε ποετι·ποτπι·. εὶοπτ οοπποπἱτ. ποπ ποτἰε οοπ

ε!!!πιπ π!!παπ πο! οπε!!πιιπ Π!! Ροι·εοπο ποποο οοεττππι

ιπο!οεΡἱπο τοππἰποτἱτ. οτ ΡοοοἱΡἰοτὶε !ιοπππ!!:πε :ποπ

τἱε!οοπὶε πτ τ!!! τπο!οερ!πο εἰ οΡΡοττποι·ἰτ !ππο οοπτο

πω. φωτο ε! οοεττπιπ !!!ππ ππο!οεΡὶππ πσ!πε ποπ

ττοπἰποτὶτ Ρετ· τοτπτπ ιποπἰπτπ ποπ τοποοππἰπἱ οἱ εο!

ποτ·ο !ὶ!οι·πε ππ!!ο οοπτιππ. οικω πεττπο εοποτπιπ ἰο!ιοπ

ποπ! εο!ποτο ποΒοοτἰε. τπἰ!!ο πποοπτοε τΙποε πετΙπο

εππτ:τπτπ ππο!1οο!οτπ εἱτπὶ!ἱτοι·. τΙποτ! εο!ποτἰτὶε οτι!!

ποτππε. πἰεὶ Ρτ·ππο !!!ππ οπετι·πτπ εἱοπτ οοπποπἰτ οτ

ποε οἱ ρι·οο!Ρ!πιπε ἱπ ποεττοτπ Ροτοετοτοτπ ττοπὶποιἱτ.

ἱτοπι επ!:› οὶπεποπι ἰιιι·τπποπτὶ πο!πτο πο!πε Ρτ·οο!Ρ!τππε

οτ οι·πἰποιππε. πτ πιοτο!ποποτπ οΡἱ20ποτΙ1 οτ π!!ππι

τππεπιπι·ι·ιιο!οτπ. τοετἰτποτὶε πι τοππὶ Βοπὶποἰπτπ. οτ

οοτοτἰε ὶπ Ρι·ππο οοπποπτ!οπο οοπτοπτἱε. οπο τοοτο

τπτ πι οοπεπ!οτπ πἰιιο!οπἰ οτ εοο!οι·ιππ. οκοορτὶε !πε

οπο πω· οοπο π!τἱιποτπ οοπποπτἱοποπι οτποπποτο εππτ.

εὶοπτ το πποι·ο!ιἰοπὶ!›πε. τμ! επο ἱππἰτὶο ἰοππο εττττο

τ!οποπτ οτ τΙποπ !ιοτπἱποε Ρ!οοππὶο οτ! οοπ1ΡοΒποτπ

ἱτοτπ επ!› οἱπεποτπ !πττπποπτ! ποΒἰτο πο!πε

ρι·οο!Ρπππε οτ οτπἰποιππε. πτ !οποπἱποε οτ Ροκοπἱποε

τοετὶτποτὶε ὶπ τοπτ!! Βοποπτἱπτπ τΙποπ ο οοτπππἱ εο!ὶτἱ

οι·τιπτ οποπο τΙποτ! !ιο!›οοπτ τΙππππἰπ ππο!!τοτοιπ οτ

Ροοτἰοποιπ οιπποπι τΙπο οετ ἰπ τοο!εττο οοιπππἰε ὶοππο

ετ:τ!Ρτο εἰοπτ οοππ ἰπτοποτππτ οτ οοπποποι·ππτ οπἰιπ

Ρ!οποτ·ἰπτ. ποιο επ!› οἰπεποτπ ὶπτοτποπτἱ πο!πτο πο!πε

ρτοοἱρἰιππε οτ οτπἰπτπππε πτ Βπι·θοπεοε τμ! !ιοπἱο

!ιο!πτοπτ !π Ροτττι τοοτο ποπ τοοὶρὶοτἰε επ !ιπ!›ἰτοπππτπ

ίπ οποπο πἱ!!ο οπτ ποεοππ·ἰἱ εοπ ἱπεπ!ο εἰπο !ἱοοπτἰτι

τποτο!ιἰοπὶε ιπο!οερὶπο πο! ιπππ·πο!!!. ἰτοτπ επο οἰπεποπι

ἰπτοτποπτὶ πο!πτο πο!πε οτπἰπτπππε πτ ·οοεττπτπ ποεε!

ποεττποτἱε. ΡοεττΙπτππ οτοΡΡπιπ πιοτοἰππι ποετι·ποτπτπ

πω. ποιο ποε πτ!πτιπ εοπ ιποπἰοτοτοε Ρτο πτ ποε

επιππε οτ τ1ποπτπππ Ροεειπππε οοεεοπ1πε οτ τοποοεπππε

!τιπποε πιοτοε οοπτι·ο !οπππἰποε οτ Ρτπτοπὶποε οτ οπ

οπτπὶποε Ρτο !πτο π!τἰιπο οποιοι. που οοπεπ!οε οο

τπππὶε πο! οιποτππτ. ποοοτπἱπιιιεἱπεπΡοι· οβεοτποπππιπ.

πτ !ιοτπὶποε πο πἱ!!ο πο! τοποπτ τοι·ι·τιε ἱ!!οι·πτπ πο

τ›οεεἰοπο οτ οοιπἰττππι οποπο ποο!!π! πο τπτι·ο ποπτ

ο!ε πιποτππ1 εππιπ. ο!!οτΙιππ τοι·ι·οε οοτπιπ τ!!τπ!ττοπτ.

πἰεἱ οιππ ἱρεὶε 8ο οοποοτποιιοι·ἱπτ. ὶτοτπ πο!›ἱε (παπ

του οτπἰποτππε. πτ ροπἱπτπ !!!ο!ε πο! Ροττ·ο ι·οοτο οπτ

πἔοτο!ἱ. εἰπο !ἱοοπτἱο οΡὶιοπἱε ιποτοπὶοπἰε πο! πεπτ

ι·πο!!! ποε πο! οοιπππο πιππο ποπ ἰποοετο!!οτἱε. ὶτοτπ

επο οἰπεποτπ ἰπτοτποπτἰ πο!πτο οι·τ!ἱππτππε πο!πε πτ

ε! οΡἱιο τππι·ο!ιὶο πο! !!!πιε πιπι·τ·πο! οοπττο ο!ἱτΙποπ

1ποπτ!τιτοι·πιπ ποεττοι·ιππ. τ]ποπ ο!ε ΐοο!ιππε επο πο

!πτο ἱπιπτποπτἱ. εὶοπτ !π εοτὶρτἰε τοπποοτπιπ οετ. πο

ππο τΙποπ ο!1ε!τ ρτοειιιπΡεοι·ἱτ. οπτ Ρι·ὶιποτπ πο! εοοππ

πεππ οοπποπτἰοποτπ τοοττππ οοπειι!ἰ!›πε Ρτο οοπιππ!

ἰοππο. ποπ οπεοι·ποποι·ἰτ. πἰο!ιἱ!οιπὶππε Ρι·οεοιπρτο

πιοιιποτει. οπο επ!› πο!:πτο ὶπτοτποπτἱ πο!πε τοοπππε

οπεοτ·ποι·ο πτττπο Ρι·ὶτποτπ οοπποπποποιπ πι οοποπ!οτιι

πἰπο!οπἱ. ὶποπἱε Βοπτοι·πἰ οτ εοοίοι·πιπ τοοτοτπ ο!ε

οοππΡ!οι·ο τοποειπππ!. “τι ε! !ππο πἰοε τΙπππτοο!πτο.

Ροετττποτπ !ππο τοτΙπὶεὶτἰ πο! οοππποπἰτ! ΐποι·ἱπτ. ποπ

εοτὶεἴοοοτἰπτ πο! τοποποπι οοτπΡ!οποτ!πτ. !!οοπτοι· οπο·

επ!οε οτ οὶποε ἱοππο. ὶππο επΡοι· ὶρεοε ιποι·ο!ιἰοποε οτ

!ιοιπἰποε οοτιππ εο!ππιπ οτππ!ππιπ οοοἰροτο Ροεεὶπτ.

οποοπτο !π!πιπο Ροτεοποτππι. ποτο εππτ ποο πιππο

το!!ο!τοτ ἰπ οορὶτπ!ο οοπεπ!πτπ. ιπττι.κκιιιι. ἰππἱοτἰοπο

νι. :ιν π!ο ιποτοὶἰ. π!π ἱιιτοποτππτ ρτιοοπι. ορὶιοπ!

ιπειτο!ι!οο! οτ π!!σ οἱπε τππτι·πο!!ο. οτ οοτιππ οπἱπτο

ι·ὶ!›πε. ο!›οι·τπε εΡὶππ!ο. Βιπ!!!ο!τππε οπποττ·πποπε. πο!

πιπππε οποτοἰπε. !›οἰοιπππππε. Ροττπε το ιποιππο.

ι·π!›ο!τ!πε !οι·οοιπιιε. ιππτ·τ!ππε τοτπο!!πε. ο!σοττπε το

οει!οοτπε. τπ!πι!ππο το Ιπποο!ιο. οπτἱοπε ὶπποπ. Ροεο!ιο

!ἰε οπο. τΞπ!!!!ο!ιππε ιοτπ!ππε. Βπ!!!!ο!ιππε Μπα. πιτ!!

!!ο!ιππε τοιπ1οτ!πε. ποο εοοτπε. ιπδο!!ππε πο πο!το.

τὅπὶ!!ἰο!ιππε !οοεπιο!!πιπ. οπεο!πιιε το ιιππ·ο. οπεο!ππε

8ο!ἱοε. οο!οτ!πε ποπτπε. οτιεο!ιππε τςοτι·ἱπε. τοπο!οτ·ἱπε

Ρ!ι!!!ΡΡπε ι·π!›οπε πο πο!το. πιοπἰπιπ τοπ!. οτ τδτ!ιππ!ππε.

πτππ:3οππε. ποεεο!!πε πτ!!!πε. οττο Ροιπ!πε. !ππο τοι·

πο!!πε. ι·οτΒοι·ἰπε πο ὶπετο. τι!!ιοττοππε ι·ἰοἰπε. !›οι·τ!ιο

!οτπε το πο!τπ. πὶπο!οππε. οπεο!ιππε. το οοεττο. ε)ττποπ

οιππο. οτ τπ!ο!ιο πο τ:οετι·ο. πρππ !οποπἰοπι οτ Ρ8ττοε

ο!πε !πιπποτ·ιιπτ Ρποοπι πιο!πεΡἱπο.οτ ο!πε πτ!!πτοιέΕπε.

ποτπτ.

οο!!οοτοπι. οετοτπ. οτ οτπιο!οοτοιπ τ!οΒοτ !ιο!ποτο οο ἰπο πο οοι·ιποτ!ἰιιο. οπ!οππε το ἰπεπ!ὶε. ο!ιοττπε ποτο
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τεππε. επεε!ποιιπε. πο!ττειποε. Βιιι!!ιο!ιππε πιο. οπτιοπε ο πεπι οποττειιι οιποιιι τοπιο τοοοτιιιτ. οπο Ρτο Ροεεο

!ι!εποπε. ιπει·τιππε οοιποε. ιποι·επππε.- ιπεττιππε το

επιιετεπιιιο. επιτετπιιε. ε!ποττπε πο οειιιτο ιιιποι. πεο

οειιοππε. ει·ιιιεππε ττετοι· τειιιοι·ιι. Βιιιι!!ιο!ιππε Βεπτο.

ε!ποττπε τοπιιιιι. οτ ποπεοπτεπε ιι!ιπε τοπικιι.

ς οοονιιι )

Ρει·ιιυε ΙαιΖαι·ιτοπιτε τοστ· ο: Ζιιιἰο.ιι· . Ξιιτοτάιοτα Ρτεοιιτε

ιιι τοτο ο'οπιιιιατω .πιο πιοτοατατα. Ιαπαοτι.ποαε . ριπ

|ιιτοι· οποιοι είοι πωπω οτύοτοπεοπτ ἰιιιἰἱοοπι ρταοετἰ

πω, ρωταω δτοταιο, εοἰἰπο.τ. απαοιιο :πιάτα οοιποττ.

ΓΓ” , ο ιιιττειιτιε ειιι·ι!ιε

πω. Α. [οι. 116. θα!. ο. [οι !θ'”!. ο.

ς π. π.)

ιιι ποιπιπο ποιπιπι επιοιι. οπο Ροττπε ποι ετετιε ιιιποιι

οτ τοι !ιετο!ιτεππε ιπτο επ εειιοτε ποι οπεπεο!ιε τ[ποπ

επ ποο ποτε ιιι επτοε. πεπο οτιεπι οτ πο ιποτοετιοποπι

πιοι ιππιοετπε ιειιποπειππε ειιιο οιιιιιι (πισω. ποο

ιιοτιπιττειιι ε!ιιιποπι Ριεειιοτππι ιιι τοτο ιιιοο ιππιοετπ

ποτδοτιει·ι επ ιποπιπ Ροεεο. ποο τοποπο ποο τεοιειπ

ιιοιιιτο. οτ ει τοι·το ιπι ποποτιιιτ. ποπ ροτιιιιττειιι ι!!οε

ιπι ετετο ιι!ττε πιο ττοε οι: ιιπο εοιποτο. τΙποπ τι επ

Ρι·οπιοτππι τοτιιιιιιπιιι ποπ τοοοεεοτιιιτ. τοπιο ιειιποπεοε

:τοι ιτι πιοο ιππιοετιι ιποι·ιιιτ. πεποεπτ Ροτοετετοιιι ιιι

τοτο ιιιοο ιππιοετιι εοοιιιιοππι τοε οτ Ροτεοιιεε ιιιεοτπιπ ο

ειιιο πιοε οοπττεπιοτιοπο. οτ πιο πεπο ιιι ποο οοπει

!ιπιπ οτ επει!ιππι ιποπιπ ιεπιιοπει!ιπε επ ιποιιπι Ροεεο.

πιει οπεπτπιιι !ιοοπτιε οοπεπ!ιε επτ οοπειππιπ οοιππιιιε

ιεππο τοιποπεοτιτ. τω τιποιτπο οιεποιιι ιεπποπειππε

ιιοττπιπ ιιτοττο οπιιι Ροττιποιιτιιε επιε ειοπτ Ριεεπι πε

ποπεπτ. πο οτιεπι πιο εε!οπι οκ εε!ιιιιε επ οο!!ιεςοιι

πιιιπ !ιποτο οτ τιπιππε πιει ποτο πο!ποτιιιτ. οτ ποπ

Ροτιιιιττειπ ε!ιοποπι Ριεεποτπιπ εοοιΡοτο το εε!ο επ

·ιποπιπ Ροεεο. ποιιο πο! Ρτοοιο ειιιο πο!ππτετο οοπεπ

!πιπ οοιιιιιιιιε ιεππο. οτ πεπο οοπιππι ιεπποε ιιτοιιιιπο

τοετο οπτιιιοετιοπιε εεποτο ιπετιο πετιπο επ επποε

ποοοπι Ροτ ειιιο)π!οε ειιτιοε. !ιπτεε τιιιιιιτςοπτεε ποπε

τιοτπιιι ιεππο επτ πε!οιιε ιιι επτο πιο! ει·οοιιτο ειπο

ιιιοτοιπιιε επτ ποιιετιιε. εοοιιπππιπ τιποπ πε!οππιιτ ιιι

τοττε το !ιε!ετι. επ !εππειποπτιιπι πιιιπε ποοοτιετοτιε ο'

το ιεππε. οτ ε!τοτιπε πο !τε!ετι. ιιιιι ιιιτιο ποτιτετοπι

πιοοτο ποιιε τιπο Ροτ εεοτειποπτπιιι τοιιοεπτιιτ. πο

τιιιοτιπο ι!!ιε οπττοιπ πο οοιιτιι·εκι οπιπ εοτιιιε οτ ετι

οι!!ιε οτ τοπιιε επ :το Ροττιποιιτιππε πιοπι!ιπιιε οτ ππ

ιιιοπι!ιππε. ιπτο οτιιιιιι εε!ιιετο ιεπποπεοε ιιι τοππε οτ

Ροτεοπιε ιιι τοτο ιππιοετπ πε!!ει·ιτεπο ποιιε ιιπο ειπο

ιι·ειππο Ρτο ιιοεεο πιοο τεοοτο πιο τετιοποιπ. ειοπτ

εετπιε ιιιοιε τεοιο .!ιοπε ίιπο. ει Ρειι τΙπειιι ιιιτοτ πιο

οτ ιππιοοιιι ετποτοπεοπι επ ετο!ιιοΡιεοοΡο οτ Ριεειιο

οοπεπ!ο επ Ρτοεοιιε οοιπροιιι οτοπιιιιπε επ ε!ιτιπε

Ρεττιπιπ τιποτε ιιιοτιτ τοοπΡοτετιε τεπιοπ Ριπποτιππε

οτ οπειπιππε τιποε Ρτο ι!!ο ρεοο τοττο ποποτο. οτ πποε

ποιιε ιιπο οτ ειιιο ττεππο τοοπροτεπο. ει ιεπποπεοε

πιο τοππε ειπε ε ιππιοο ετποτοιιει. τοοπροι·εππιε πι

ιποο οπιιι εετπιε πο πε!ετι οοε επιππεπο. οτ ποπ ιιι

οιειιι Ρεοοιιι πο! ττοπιδειπ. οπιπ οο επτ !ιποπι ειπο

εποττειιι τοοτοππτειιι. ποιιοο ιεπποπεοε πιπειπ Βιιοττεπι

ι!!ι τοοοτιπτ. ειπο !ιοοπτιε οοπεπιπιπ οοιππιιιε ιεππο.

οτ πο τοτο ι!!ο ιιποπ πο 8ποττε ιι!ε εοτιπιειοτο πεπο

ιποπιοτετοιπ οοιιεπ!ιππε οοπιππιε πο! οοι·πιπ ιπιεεο

ποπε τιπο. οτ τι οοιιεπ!οε οοιπππιε ιεππο πο! οοι·πιπ

πιιιιτιπε επτ οοπιππο ιεππο. ιιι εετπιποειιι οπιπ οποτ

οιτπ εεοοπποτιιιτ πο! πιιεοτιιιτ Ρτο εποοπτεπ ιιιιοπι

Ρτοετεππο. οτ επ ιπιιπιοιε πιο ποιοιιποππο. οπο πεπο

πιο πιοτπε!ιε οι οπο ιιι εετπιποεπι Ροτποποτιιιτ οτ ιιι

τοππιτπ πετιπο ιεππειπ επιποιοπτοτ. οτ πεπο ιπι!ιτιππε

οτιποε. οτ πο τροπο ιιι οπεττπιπ επιιππι εοιπροτ

ιπτεπο. εεοτειποπτππι τοτιιιε ιετιπε οοιιποπτιοπιε ιιτπιπιιι

πεποτο επ πιο οοτο ροεττιπειιι ο οοιιεπ!ιππε οοιιιππιε

ιεππο. πο! οοπιππο ιεππο επτ οοτππι ιπιεεο ιππο

ιιιοτο ειιιιο!!ετπε. πο! τοττπιειτιιε. οτ επ ιιτοεοπε τεοιειιι

ιπτετο ποιπιιιοε τΙπεπτιπς,τοιιτοε !ειοοε πποι ιππιοετπε.

τιποε ιιππτιπε οοιιειι!ιε οοπιιιιιιε ιεππο πο!ποι·ιτ. τιποπ

πεπο. οοπποπτιοποπι ιπτοτ πιο πιοοετιπο ποτοποε οτ

οοπιππο ιεππο. τοτειπ ίιτιπει;π οτ τετεπι οπιπι τοιπροτο

πιτο επο τοιιοπππτ. οτ τοποτο οοπεπππτπτ. οτ πο !ιπτιε.

πο. πο!ιιτι ποτοτιε τίποπ οοιιιππι ιεππο ποποο εο!πειιιι

ποπε τιπο ππιιτιο οοιπιιιιιε ιεππο ιιιοπιοτετοιπ πετιπο

Ρτοιιιιππιπ τοετπιιι εεποτι ιιιεττιιιι. οτ πετιπο επ Ρτοιιι

ιιιεε πειοππεε τοιιι·πετιι ε!ιειπ ιποπιοτετοπι ιιι ιιιοτοι

πιιε τοττο ιποο. πιπο!ιοοτ ιιι πιο ιιιοτοιππε τΙπεε εετ ι

ιειιιιοπειππε ποπποτο οτ ιεπποπεοε ε εετπιε αποτο εο

το εππτ. ιιι οκτιιπετιοπο πιιιπε ιεπποπειε οτ ε!τοτιπε

εετπι. τςπι εεοτειποπτο τοποεπτπτ τοε ι!!εε !ιοπε τιπο

οιιτιιπετο. οτ ει Ροτπιποτο τοΒιιπιπ !τε!ετι οτ οοπεπ!οε

οοιππιιιε ιεππο πο!- οοπιππο ιεππο. επτ οοτπιπ οικοτ

οιτπε ι!!ππ ιιιιοπι επ οιιροπεεε οιπποε οοιπππιε ιεππο

τοοπΡοτεποτιιιτ. τοοπροτετο τοΒιιο. ποπε ιιπο ιπ.ττε

ττοε επιιοε ει Ροτοτο τοππειιι οοιιιππι ιεππο. πιοπιο

τετοιπ πο οο οποπ ιιι οιιοι·οιτιι ι!!ο οιιιιοππιεεο Ροτοτιτ

οετοπποτο. ν. πιο ιιιττειιτιε ειιτι!ιε.

ς οποτε; ;

[απαοπεοε οοιιεττΙοε Βοἰπιιιιιάο ιιοτοοποπεέ ποιοι ατοπ

οτοτατο , του ποιπίποτα τοοαροτοιιπο απΕατοτίαιπ

ρτοοετοτο, οΖαεεο απ ποο 2ιιετι·ιτοτα. αΙιοιιίίπτε πιο

ροοτἰε ρτοιπιττατιτ.

-_ ε!

Π” , ιιιοιιεο ειιο;πετο

θα!. Α. πι. 87. δω!. Ο. [οι. -ΗΒ. ν.

( Π. Κ. )

Νοε ιεπιιοπεοε οοπεπ!οε πο οοιππιιι. 8πι!!ιο!ιππε

!οποπε. οττοποππε. οττο το οε!!πει·ο. ιδπι!!ιο!ιππε επτιο.

ποτιπεπεεεε!!πε το επτιοοπιε οτ ι3πι!!ιο!ιππε ιιιιιοτ οοπ

ποπιιππε οτ Ρτοπιιττιιππε πο!ιιε τειπιπιιπο ποι Βτετιε

Ροτοιιτι πιο πετποπο Μπιτ το!οεο οτ ιπετοιιιοιιι

ρτοπιποιο πποι! οοπτοτοπιπε οτ επιππεπιιιιπε ποε οπιπ

εοιιποοιπι πε!οιε επ οιιιιποπεπππιπ οτ οοπτιπιετεπππιπ

οτιεττπιπ τοιιτεεοοπο οτ ετο!ετοπεοιπ οιπιτετοιιι οποιο

πιοιειπ οεεττπιπ ετοιιτππι οτ οοτοτε οεεττε ιππιιιτιοποε

ΒΚ
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ετ τεεε (με εσστ τσ τσεττττιστε ετ› ετετετε σε(τσε τστ- α τσάε σεσ εσστΡτεσει·σσσε σετ εττττττετσ τ›εστ στττ σεσ

τττεσι. σε τετσεσ (Ισσά Ρετ ισεσεεισ σσσσε άετ1εσισε

ττεσει·ε ετ τεσετε ττττ τεισάτετεε σετεεε σσετττε εφετι

ετε. ττεσεεετσ σετσ σεσ τσεσεε τσ σσε(Ισσ(Ισε άτε

Ρτο στεσάε σστσεεστσε(Ισε Βετεε σσττ›τε εετάσε σετσ

(Ισσετστε (τεσεττστσστ τσετεστσσι άστε άετ›εττε, ετ σετσ

(Ιστστε ΡτεεεττΡτστσισ τσεετσισ Ροετ(Ισετσ ετ:Ρσεσετε

σετ εσσ(1στετετε τσετττ. ττετστσ τεττετττε ετττττετστ. ττε

(τσεά εσετττστσ σεεττσισ σετ ετσττεττε σσεττε σώσε ετ

ττετεάτττσε σεετττε εττ σεεεεεεεττστσ. ετ τεστεσ ΡτσΡτε

τεε σεε τιεετεστ τσεσάττεισ τεεεττττε τεσετιτισστ τσττε

σστ1τε εσετττσισ σεεττστσ ττάετττετ ετ ετσε ττ·εσάε άετε

εσσι τετ Ρ)ετετε (με ετσε ττεσάε εά τισε εστττεετε στ

άεεστστ στ» σσε σε(Ισε τσ εετάεεττσ εά Ρτσε. ετ ττε

(Ισεά Ρετ τσεσεεσε σσστσ ττ›τ εκΡεσεεε τεεετε άεττεε

τσσε. στττε τσεσεεισ σσσσι σετσ εεε Ρτο σσε(τσε(Ισε

έδεσε τσ άτε εστάσε (Ιστσ(Ισε(έτστε σιετσετστσ σετιτε

άετε τεσεετστστ- εε σεσ σετσ τσ εστεε σεσ τεετε:σσε

Ρεεεσι σε(!σε ττσεσι σεσ εεσσεσττεστε εσιτεετττττε ττεάσε

εσσι ι·εσε ει·ετ3εσεσεε. σετ εστσ εττ(Ισε (τετσστσ Ρετ

εσσε ττεττττειιτε ε ετσττετε τεττσεεε σε(Ιιιε τσττ›τεστ. τσ

Ρτετσάτττστσ σετ σεεσισεστσσι εοσσεσττοστε ΡτεεεττΡτε

ετσε εσσετττε ετ εσσεεσεσ σεεττε σετ ττετεττστσ σεεττε

τστσ. ετ εστε σεε εσσεστεε (τε εεισσστ άε εετετε τε

τσεστεττσ τεετε ττιετττ Ρετ (τσετσεστσ(Ισε Ρετεσσετσ άε

τεττε σετ άτετττετσ σεεττε εάσετεσε εττσσετσ άε τσττεάτ

εττσσε σσεττε. σσε τεττε τττεε τι. ε τεει.ε τεετεστεττσσε

τσ(τε τσεττττετσ εεεσσάσισ τεεεε ετ εσσεσετσ(ττσεε σε

εττεε εεστΡτετττισσε στετ (Ισεστστσ τσετε άετ τσιΡεάτ

τσεστε τετσεσεετττ εστ ττεεσττε εεσ(1σετεσττε σετ Ρτο

ε

εεττετεεεττσισε. ττεεετ σώσε τεττε εετσσσι εειστττσισ

εεετΡετε εκεεΡτε τστσττε Ρετεσσετσισ.› τσ σσετΙσε(Ισε

(Ιστσ(Ισεσστε Ρσετε!σετσ τσάε εσ(στσοστττ τσεττισσε Ρετ

σεε εστ εεττσισ σσσττσισ σεεττσ(σ.-εεσ ττττετεε ετστττε

σεεττε ετ€τττετεε. τεετετσσε σετττε τεσεσεττ εεεστττετε(σ

τιστσε εεσσεσττεστε. Ρετ εσσεστεε ετ εεσετττετετεε

σσεττεε (Ιστ τσσε τσεττστ ετ Ρετ τστεσιεστσσι (Ισσά

σετ εσΡετ εσττσετσ ΡσΡσττ τσ Ρσττττεε Ρεττετσεστε Ρετ

ετσττ·εσστσ. τιεε στσστε Ρετ τ›σσετσ ττάετσ σετττε ετ

τιετεάτττσε σεετττε εττεετσετε ετ εάτισΡτετε Ρτο εεισισιτ

τεσσε εεσσεστσ1σε ετ Ρτεσ1τττττσσε ετσε ττ·εσάε στετ

(τσεστσσι τσετε άετ τισΡεάττσεστε τεστεσεετττ. εστ Ρετ

εάσεστστσ τστΡετετσττε τσ ττεττεισ. σσάε σώσε στάεε

τστ τά τστΡεάτσιεσττ εεεε (]σσά τεετστσ Ρτεάτετσστ

εστσσάε εεισΡτετε σεσ Ρεεετισσε εστ εστι (τε ετστεσε

σεετττε ετ εετσσι Ρεεσστε τεστσισ εεεετ τσ τεττε ετε

€εσεσετε τεθτε (Ισεά ετσε €τεστ άεσσε σσεττε ετσττεττε

Ρτττσε τετιστσε εεσετττστσ τεετσσι τισε Ρτεεε(Ιστ σεσ

Ρεεεεσισε. εστ εεισσστ στττσε(Ισε Ρετττε εεσεετάτε.

τΙσεά ετ εστσσστ σεσεετάτε στττσε(Ισε Ρετττε. εττ(Ιστά

εάάττισσ τσετττ σετ τστσστστσ ετ τσ εεττΡττε τεάσετσσι

άε εάάττε τεσεεισστ ετ άε (ττιστσστε ετ›εστσττ ετ(σσε.

ετ σετσ εά εσσετττστστσ τεττστσστσ τάεετ σε(Ισε στε

άτσσι σετστ:ττε. τισε σεερττσισ Ρτεεε(Ιστ σεσ Ρστεττισσε

τεττσ(Ισετσσε τσ εεττΡττε εεττ (τεσττε τστετσεσττ τεττε

τσττε Ρεετ εεε εεσεσττττσε ιιτ εά τεττστσστσ (Ισετσ σετσ

ετε Ρετ σσε σετ σιισττσισ σεεττστσ εσσετττσεττε ετ τετ

πστσετττττε τά εετσΡτετε τεσσε ττάε ετ Ρετττεετε τεσεεσ

τστ. ετ τεττσσ εεσσεσττσσετσ εττεετσετε ετσε ττ·εσ(τε

άττεττεσε τεσττττισε Ρτεετεσάε. (Ιστεσε ττεσεεεττε τεσε- ε· ετ τσττετστεε Ρεετ εε εεσεστεε ετισττττετ·εσσ άεττττε

τττισστ τσάε τεσσε σττε τσεττττετσ εστσΡτετε. ετ σετσ

Ρτετττετεε ετσττετεε ετ τεεε εσΡεττσε άττττσττε εεσττσσετε

Ρτεεεσττε εσΡετττττεστε τσετεσττε εστ1τσ.8εττ σεσ Ρεε

εεστ. εστ τετεττεσ σετ›τε ετ σετ›τε εστπτσΒεσάε σιτστστε

στάετεστστ τσσε Ρετ τστετσεττε τεκσΡετσισ τΡεστσ τάεισ

εσισΡτετε. τάεετ τεεε τττε άσε ΡτεΡτττε εσετσσει·ε

ΡτεεεττΡτε σ1ε(τε ετ σετεετστσ (τσεστττετε τεσεεισστ.

εεεσσάσισ (Ισσά εεσετττε εεΡτεστσισ στττσε(Ισε Ρετττε

στάεσττστ. ετ τετσιτσετσισ τσετττ. Ρτετετεε τσ εσιστ

τεττε ετ άτετττετσ σοεττε εσσεεάσσσε ετ άετσσε εστ

σετετε τιειστστεσε τεττε σεεττε τσ ΡετΡετσστσ. Ρτεσετσ

ετ Ρεττεετεισ τττ;τεττετεισ τσ τσ.Βι·εάτεσάε ετεσάσ σετ

εσεσσάε. ετ στ άε εετετε σσττστσ Ρεάεστσισ σσττεσι

τεσάεσι στεττττ σειστσε εστστσετετετσισ Ρετ τετεισ τετ

τετσ σεεττεισ ττεστ σττε τσεάε. ετ στ: εστσττ1σε άεσιστσ

εσεεττεσττσσε τιστσσσεε ετστ ετσε τσετττττε. εετσε τστε

στεεεεκσττστσ σεεττστστσ (Ισε(τ ε(τ εσπσσσε σεεττστσ

σεσ Ρετττσετ. εεεεΡτε ετ (τσεά άεσε εάσεττετ τσ σττ

στεσ τσετάεττστ εεΡττετε. σετ τστεει·ετσ τσεττττετσ εε

εσσάσισ τεεεε ετ τ›εσεε εσσεσετσάτσεε σεεττεε σετ›τε

τεεετσεσισε ετ εκετΡττσσε. ετ τιεε άτετισσε εκεεΡτε ττε

τιστστστεσε ττττε (Ιστ τσ Ρετειδσε τσεττστ σετ τεάτει·τστ

ετσε σετσστετε ετ ττεεσττε εεσεστσισ εεισσστε τεσσε

ετ τσετσττε Ρετττε εσσετττετστστσ τΡεστσστ. ετ τεττε

εσσττε εεΡττστσισ εττ(Ισεττ° εεσ Ρεττετσ εοσσεσττεστε

(τσετσ σετ1τε τεεττσσε εττ(Ισεσάε σεσεττσισε. στεττττσσιτ

σιτε εσσσεσττε σεσ τοτε (1σετσ σετττε τε(:τισσε τττσιε

ετ ττττΒετε τσ εσε τστσετε Ρετεεσετετ. εεά ετ τσττ·ε κι.

τ!

τιιτεισεσττ τσάε εσσετττσ8ετε. ετ ττττ εττσε ετ ετε Ρετ

τετσΡεττε εσεεεεετσσετσ τσ ΡετΡετσστσ. εετε εσστ εεε

τεσσε τεττεττετ. €σττττετισε άε εετττεσε εεσεετεττστσ εε

-ιστττε εικτετεστε ετ τετστΙσετσ εΡεετεττε Ρτσεστετετ ετ

σσσετσε ετσεάεστ εειστττε εά τιεε ετσστε εεσσεσττεσεισ

τιεσε εεετΡτεστε. σττε σετσ εεΡτεσττττσε ετ άτεστεττε

στττε ετ τεεεττε τεστε εεσετάτεσ ετ εεσεεττεττσ. ετ Ρεσ

ττε εδτεσιεττεε. στή τσ εεΡττστε τεσιτττεττ εσσεστεε στ

τστ›εσσε. €σττττετσισε τεσττσε. σττε ττε εεττ-ειτε. Βσττττετ

ισσε ΡτΡετ. εττετ›εσσε. ττεσσεσεεεεττσε άε εσττεετττε.

ετ εσττττεττσσε εσττε τεεττε εεετεεεσεττε εσεσσετττε τσ

τεσετσστ ΡτεεεττΡτετσ εεσσεσττοσει·σ εά τσεσσισ ετ

Ρστστσ τστεττεετστσ ετεεετσετε ετ εεισΡτετε. σττττεετσισ

εισαστε. τσάτεττσσε νι ισεσεε εσττσεττ τεττεττετ.

ς· σετσ; )

Βττσσκευε πατσεσεπσ.τ ασια· Ιαπαετι.εέύσ.εέτι υί!!α δαπετέ τξετάίί , πιειἰἰετατεπι τνΖείαε, Μεσα

ειιυι, Ζτίσε:έΖία:π) αΙί(πμιε πιασει ἰπ ρετ·ρετιι(υπ £επετιάσ

οστά”, .τί ρετ·(ἰἰτα, εστω ερε, (ἰεπισιἰα τεειιρει·α

τεττε.

Π” , τσεσεε εσεσετε

(τω. Α. ει. εε. στι. ε στ. στ. ε.

(σ. σ. )

τσ σετστσε εεσετε ετ τσάτστάσε τ.ττσττεττε ετσεσ.

άτεε ε τεετε τεετε:σεττοσε σετ τε(Ιστετττεσε τεττεσεισ εεε ι·ετσισσ(τσε άετ ετεττε (τω: σεττ›εσε εεστεε τετεεε
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ατσοε ιοατοιιιο Ρτοπιποιε σσπο ετ εοποεσσ σοτιε σσπ- τι ππτοιιετο ιιιιισοτεοε ιαπισειιεοε ιπι τοτα τετι·α,ετ σι

επιιτοε οοπιππιε ιαπσο. 8οιιιιοιπιο ιοπιπτο. σττοπι τοπιο.

οττσπι σε σαιιιτο. επιιιιειπποεαπτιο τοιιοιιαεεαιιο σε

απιτιοοιιια οτ Βσιιιιοιπισ ΡιΡετι πιοπιιιιο σοιπιιπιε ιαπισε

σσπισπι πιισιιι ισοετ ιτπισισιιιπι ιιι πιιια ειιιιετι εσισιι. ιιι

ιισσ πποτσατοτεε ιαπσο σοι ασ πιιιαπι ιιιαπι σιιιεττετιπτ

εε οοππσσε τοοιΡετο ετ οσιπ πιοτειτοε εοιε πισσποε

ιιατιτατε οτ πιεσοτιατι Ροεειστ. σπαππ ασ πεπιπ σεπποπι

οτ οτιιιτατεπι οοπιππιε ιαπσο ειεοτ Ριασοετιτ οοιιοεατο

Ροεειτιε. ιτισοιπ σοπαιιιοε σοτιε οτ σσποοσιιπσε σατ

τετιαπι οποιο ειπε τοπιαπι ιπι οιοιτατο πει τοτσο ει

ιιιασιε οοισοτιτιε ατειατειιει. σοαπι οιεσετιτιε ασ σεοιπ

οτ σιιιι.τατοπιι πεετταιπ ετ οοπιππιε ιαπσο ειεοτ ετσι

πατε Ριασοετιτ ιιι ΡοτΡοτοπιιι. Ρτετοτοα σσπιαπισε σοτιε

εισιτατοιιι ιπατειιιο ιπι ιστοστσιπ στ Ρτο στιιιτατο πο

εττα ιΡεαπι ιιατοτε ετ Ροεεισοτε ετ σοιοσπισ οοισοτιτιε

ιιισοτε σετεατιε. Ρτετοτοα σοιιο σοτιε ιιι ιπτε.ιστοπι

οαεττσπι ατοατιιιπι οσιπ Ρεττιπειιτιιε επιε ασ ιιατοπ

σπιτι τεποπσσπι ετ Ροεεισεπσππι οτ οιιιπιεε σοιπιιτατοε

οοετταε ιιτοτε ιασιειισαε. ιιι σιππιτσε Ρτετοι·οα οιοιτα

τιτοε πιατιτιπιιε οτ στο ατσπε εαετοιιιε σοε ιπιιατι

ταπτοτ. ετ εοπτ πει ισοτιπτ α οιοιτατο ατοιατοιιει πεσιιε

ασ σαεττοιπ σε τοττια σο σοτιε ταπι σοπιιπιι σπαπι

ιιιττοιτιιοππ πιοσιετατοπι. ασ ιιατεπσπιπ οτ

Ρσεεισεπσοπι εοεοπσοπι ποιοιιτατοπι ετ ειοετιοπεπι

πεετταιπ. Ρτετοτοα _σσιιο σοτιε Ρτο οοπιππι ιαπσο

οιιιιιεε Ροττοε σοι εοπτ α Ρτοιατο σαεττο σε τπττια

ιιεσσο παττοπιαιπ ιιτ ιιι οπιιιιτιιε ιΡειε σιιιοε πεεττι

Ριοιια ετ Ροτιοστα Βασσεαπτ ιιτεττατε. ταιπ ιιι Ρετεοπιε

οιππιπιπι

σπαιπ ιπι τοτοε ειπε πιοτειτπε σοαε εεοοιπ ειιΡοττα

ιιοτιπτ. ετ ιιτ σιισε ιτι τοοιΡετε ιιοιπετιτιε τεοιΡιατιε

ετ σοσε Ρτοιιιτετε οοισοτιτιε ιπσε Ρτοιιιτεατιε. πιεσ

εσο εσπττα ιιοιοιιτατειιι πεετταιπ ιπι αιισσο οοτσπι

σιιειιισοαπι τεειΡιαπι πει τοσιΡι Ρετιπιτταπι. οιισεΡτιε

σοιπταιιατ ιιοπιιιιιτσε πποιε ΡτοΡτιιε ετ σοι τεττο πιοο

ιπσσιε ισοτιπτ. οτ ο τεττο ασ αιισοεπι ιΡεοτπιπ Ροτ

τοπι ιπιπιισι ποεττι σιποττετιιιτ. οσε ο τετιπετο ιιει

ιιπΡεσιτε οοισοτιτιε ατεσοε σοπειιιο οτ ποισπτατε σε

εττα ιπσε ειστε ιιοπι Ρετιπιτταπι. ιτειπ σο σοτιε ειπιι

ιιτοτ ποιπιπε οοπιππιε ιαππε εαιιπαε σε τσεσο Ροσιοπι

σσοσιιε ετ ιποπτοπι πιιοπιιοι εσππ εοιε Ρεττιποπτιιε.

ασ ιιισαετοιιαπσοιπ ετ σπιεσπισ οοισοτιτιε ΡτοΡτιετατιο

ποπιιπο ιασιεπισιιιπ. ειπιιιιτοτ σοτιε σοπο οτ πσππιπα

τιπι οοιπ σαεττο τιιττιο οτ οιοε τετι·ιτοτιο ιπι ιπτεστοπι

ιτοπι ειιπιιι ιπσσο σο σοτιε ιπεσιετατοπι πιιοιε εαιοσ

οτ ειισεΡτσ Ροεεε .Βοιιιιοιππι τιοιιοτιι ετ .ιιεΡοτσπι.

σσοσ ειε ιιι ιπτεστσιπ οιιοιΡιιπιοε Ρετ οιππια ετ οοπ

εετσαιππε.. Ρτετοτοα ιιι οπιπιτοε τεττιε σοε σσπιιπιο

ποεττο ειιτιοστε εοπτ πει ιπετιιιτ. ειπε σεο ΡτοΡιτισ

οτοπτ ιιι ιιιτιιτοιιι. σο ετ σοποεσο σιοιτιιε ιαποε ιιι

ΡοτΡετσοπι Ριοπιαπι ετ οπιπιπποσατπ ιιτοττατεπι. ταπι

ιιιστοσιεπσσ σπαιπ εταπσσ εεσ τοσεοιισο στ σε σε

τοτσ ιιισειιοετ πιοιισιπι Ρεσασιιιιπι πιοιιαπι ιετσαιπ πισιιιι

ποιπιπο εοπιιπετοιοτπιπ Ρετ τοταιπ τετταιπι σπαιπι ιιατεσ

πει σε σετετο ιιατοετο σειιτ σιιο ιπσσο ιαποεπεεε ετ

ιιτ οπιιιιτσε σεπποπιι ιοετιτιιε οι εκαστιοιιιτιιε ειπτ ιπι

ππππεε. ειιεοΡτο ο σποσ σοοε αιιεττατ ιιι ετιιπειι σα

Ριταιο ιποισοτιιιτ. οτι ιπετιτιαπι ιπτειιταιιι εεοππσοπι

ιοΒοε ετ τοπαε οοπεποτοσιπιοε πσετταε τεεετοαπιπε ετ

οιοιΡιιπιιε. ιτοπι σο σετετο εαιοατο σπετσσιαιπ ετ πια

εττιστιι πιεσ οτ οτιεοπισπο Ροεεε ιιατοετο οτ τεε οο

τσπι ειιπιιιτοτ. ει ποτε αιισοιε ιαποοπειε απτο πιο το

αιισοοππ ταοιιπιπ ππεοιπ ιαπιοιιτασισπιεπι ιεσετιτ ασ

οοτεοε σοειπσοιπσοε σε ιστιεσιοτιοπιο οτ Ρστοετατε

ποσα. εσο ιιιιτα σιοε σπαστασιπτα α τιποτα τεοιαπιατισπε

πιο ιοετιτιαιιι οοπιΡιοτο πει σοιπΡιοτι ιαοιαιπι εοεπιι

σπιπ ιοΒοε ετ οοιιεοοτοσιπεε ποετταε απο σπαιιτοπι

ιοετσ σοι ιιιιΡεσιιιιειιτο απτ ιιοεπτια οοιισιιοτοπτιε τε

πιαιιεετιτ. το Ρτο σιιατισιιε ιοΒιτιιπο Ρτεεταπσα. σοι

τοε τταπεαετιε τεπετστ ιπσε τοσα τισε ιοετιτιαππ οσππ

Ριετε. ατ ιιαο σιε ιπι απτεα ποπ ιαοιεπισε Ραοοιιι

ποσοο ιιιιοιπ ποο εοπιοοπτισιιιε αππιοατιιιε ιιοσπε εσππ

τοσο ατασσιιοπεε. σοι οοπι αιισοσ σποσ ιιι εσΡταεστι

Ρτιε ασπετεατιι οισοπτστ σει εοπτ ετ ιππωπι εοπτ. α

σιιιιτατε τοττοεε πεσοε ασ σαεττοπι σε τπττια ατεσσε

οσπιειιιο οτ οοιιεεπεο ιαιιοεπειοππ εοπεπιπιπ σε οοπιππι

σοι Ρτο τειπΡοτε ιοετιιιτ. πιει τεττο ασ οοιποπειπ οτι

ιιτατοιπ ιιιεαπι ετ πεετταιπ ειπε ιι·ασσο. εοιιιοετ στ εσοτ

ταιπ αιεπιατειπ ετ πτ οσπποπτιοποε εοΡταεετιΡταε ια

ειιισε σοτιε οσπιΡιοτε Ροεειπι Ρτετοτοα Ρτοιπιττο σοτιε

σσοσ ει Ρτο σσποοπτιοπε σοαπι πιοοοπι τωτιε οτ

Ρτοιπιεεισπο το οοοαειοπο αιισοιοε σοΡιτοιι. σοοσ ιιι

ιΡεα Ρτοπιιεεισπο πει οσιιιιοπτιοπιο οοπτιποατοτ. σοτιε

επειτα αΡΡατσετιτ πει οιιο ιπσσο ιπιοτοτοτ αιισπαπσσ

α σοαοσπισπε Ροτεοπα α τσττοσεα πεσσε ασ Ρτειατιιιιι

οαεττοπι σε τοττια. εσο τππο εσπττα οπιιιοε Ροτεσιιαε

σοτιε οτ οοπιππι ιαπιιε στο ιπσε ιισειιε ασιοτστ σπασ

σοεοπιισπο ιπσε οοπιπισπιτοε ιοετο Ρετ σοπεοιεε εσ

πισπιε ιαπσο σει οοτπιπ οεττοιπ ιισπσισιιι. σει ιιττοταε

εισιιιο οοπιιιιιιε ιαπσο εισιιιαταε. ετ ιπσε ασσετεατιιε

οεεττιε σιτιιιτοτ οτ πιοισε ειπε ιι·ασσο επετταπι ιαοιαιο.

ιτοπι σοππεπισ οτ Ρτοιπιττο σοτιε σποσ σιισσιοπε εο

ιιιιιιιε ιαπσο σετεπι το ειιΡεσιοιοπεπι ιοσετιτ σεεεπι

εαιεατιιιιι α πιιατειιια οεσιιε αιτιπσαιιαπι σατο σοτιε

ιιι σετε πιο ειπε ειιΡεσιτισιιε οοπιππι ιπιιιτεε Βοατιιιτοε

ειπε εσισιε σπιτιιε α πιπετιππιιιο οιττα οεσπο αιτιο

σαοαπι οοιπππιο ιαπσο σατιτ σιεΡειισιιιπι ετ οδο Ρετ

εοτοταε Ραττοε. ιτοπι Ρετ τσιιαιπ ιισοπι σοτιε σσπει

ιιοπι ετ ειιισαπι αοειιιπιπ Ρτεετατσ ασ τοσοΡοταιισαιπι

Ροοοπιαπι τοταιπ τοπα ιισσ σπαππ πιαττοιιοιιεοε εισιτοε

σεεττιε ατετοιετππτ σει αιιιε σπιτοεσππισιιο σοε ασ

οοτσιπ σοιπιιιιπππ Ρεττιπετετ. ειιπιιι πιοσσ σπαιισο

σοιπισπο ποε πει ατοιιιοΡιεοοΡσε οεετοτ Με Ρτοσε

σετε οοισοτιτιε Ριεπατιο σοτιε σσιιειιιοιπ ετ απειιιοπι

ππιιιιεττατο ταιπ αΡπσ σσιιιιποππ ΡαΡαπι σσαπιπ οτι

οπιπσπε πεοοεεο ιιιοτιτ σοοσ πισιεπειε οΡιεοοΡσε ειτ

επιιι·ασαπεσε ατσιιιεΡιεσοΡι οοεττι. ετ οι Ρετ σπιπιια

ταιπσπαιπ πιοττοΡοιιταπο εσο στοσιοπε ετ σεοοτοε. ει

ιοττο εσπττα οαΡιτσιπιπ αιισσοσ σει Ραττειπ οσπποπ

τιοπιε σσαπιι ιπιοιιι ιασιτιε αιισπαιισο οοπιιοτιτιε πι

οιιιισπιιιιοε σοπποπτιο ιισσ τοτα. σπαπι σοτιε ιιιοισ

ιιτππα ετ ιιιιτατα εσο τοιιοτε Ρετεεοετοτ. εεσ τι ιπιτα

σπαστατ)ιπτα σιοε Ρσετσπαιιι τεσσιειτιο ιαστα ιπισε ιοετιτ

τατισπιεπι ποπ οοπιΡιοοετιτιε σει αττιττατο τω ιιιτι

ποπ εατιειεσετιτιε ιισεατ πιισιιι Με εαιποιιι εαιιιτισπι

αεοιΡετε εαιπα ιπιστια Ρετεσπατοπι. ο α Ρτοπιιπιιε

Ρτοτοτιτιε ιιαιοπσιε ιοιιι ιιιιι·α αιισοαπι εοΡταεοτιΡτατσιπ

σιπιτατπιπ το ιοσοτιιπι ιπισιιι πει αιισοι Ρτο ιπε τεσ

σιτα ιιιοτιτ πει οιιο ιπσσο αεσσιειτα. πει οτιτ σε σε
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ιετο πποεππιππε πιοπο πειιΙππεππιππε εειπειι. ειιεππ κι ιεοιππι πιει πιπιπιππι ιπειο πει ἰπιΡεπὶπιειιιο. επι

ιιπιεππεπι επππιεπιππι πιιιιπι πει ετΡεπιιιοπειπ ποε

ιιιιι ποε ιιιοπιιππε επππιπει εεΡετειιιιπ Ρετ ιπετε εεπ

Ρετ ιεττιππ πιοιιιιοτπιππε ποπειπιπε ποιοιε ππεειιιτιππε

επΡετἱπε εετἰΡιπ εππι. εεπ ποιππιπε πι επ οπιιιιπ πι

ειπεπιιε ιοειε πποεπιπππε πιοπο εοπεεεπιιε π πιε πει

εοπτΙπιειιιιιε ιὶιιετε ὶπτε ΡτοΡτιειετιο επ ιπειεπππιπ

ππιεππιπ ποιπετἰιὶε ποε ει εοπιππε πιππε ιιειιιεειἱε

ειεπι επΡετιπε πι εὶπιὅπιἱε εεΡιιπιιε ποιπε ποπειπιπιπε

ει πὶειὶπειε εετιΡιππι εει. ἱιεπι ἰπιετπιοειπι πεπ)οιιιιιο

τιιιπε ιοιὶπε ιεττε πιεε ιτε πει πιὶιιετε πε€οιὶειππἱ

εππεπ Ρετ Ρειεππε ειπε ιιεεπιιε οοπεπιππι εοπιπτιιε

ιιιππε ει ιππἱοτἱε Ρετιἰε οοπειιπιιοτππι ἰΡεοτππι. εππι

ειπιεπι πώ εοπιτειιεεετιι πι ιετειπ εεΡιιειιε ει ιοιο

Ρτοπεπο Ρππιππι πει εἰ επ πιειππε ιπππε Ρετπεπετἱι

ιἰεεπιετ επι ειε Ρεπιι ειππιι ·Ρππιειιπτ. ιιεε οπιπὶιι ειπε

επΡετὶπε εει·ιΡιπ εππι ει οι·πιπειιπ επο τε)·ιπππππε πει

ετιιιιιι ππιτ πετιιοπε εοιπεε ιοιιοεε ει τπιιτειιιο Ρτο

πιπειε εοππεπιο ει: Ρτοιπιιιο Ρετ πιε ει ίιιιοε ει ιιε

τεπεε πιο εποεεεεοτεε πιεοε πι ΡετΡειπιππ πιεοπεπεεε

οιιεετπιιππει Ρετ ιιοπιππ ιἱπεπι ειπε οπιιιι ιτειππε ποιιἰε

εοπεπιιιιπε εοπιππἱε πιππε. ει @πι πε εειετο Ρτο ιεπι

Ροτε ιἱιετἰπι εοπεπιεε ει εοπιππἰ ἰειππε. ιπεει πιπ

πετεἰε πώ εππι πει ιπετὶπι πιππεπεεε. ει ιιιεπιπι ιπ

τιιτε πειΙπε επ πποεπιοε πε ιιιιτοιιιιιιιε ει πιιιιιιιιπε

πιεἰε ει πετΙπε ἱπ ιτεοεπιοε πε ιιπτεεπειιιπε ει ειπιιοπε

πιεἰε πποε οπιπεε ειεε;ετιιιε πιο] ιπιπε εοιιπεπιιο

πεπι ιοιειπι ειπε ιι·ειππε εκ Ρειι·ιε επε οιιεετπετιι. ει

πποπ ποπ ετππι ἱπ εοπεἰιἱο πει Βιειο πποπ Ρετ πιε

πει Ρετ ειιιππεπι ιιιιοτ·ιππ τπεοτππι εεπ ιιετεπππι

επι επεεεεεοτππι εεπ ειιιππειπι Ρετεοπειιπ Ρτο ποιιἰε

εοπιτειιιιειπιπ ειι. ειπιιιι πιοπο Ρετ οπιπἰει ιπτετε ιε

επιπι οοπειιιιιιιιε οπιπεε ει τπειειειτειιπε ειπε ικιιιιιοε

οπιπιππι οιπιιπιπιιι πει ιοεοτππι ι]πι εππι πει ιπετιπι

επι ιιι·ειιιιε πεε[πε ιιιι·ιιιππι. πεε πε εειετο ειποικιιιο

Ρτοεετει:τι πι ιπἱιἱιεπι πε ιεττε πιω τιπι Ρτιπιο ιιοο

ιπεπι ιπτιιπιεπιππι ποπ ιιιοπιι. ιιεπι Βιοπιττι ιιιτιιτε

πιτοεππε ιιιιοε πιεσε. τειἰιππππππι επιιωι ει ιπιπιετ

τππι ιιπτιε εοππεπιιοπετπ ιοιιιπι οιιεετπιιι·ε ει εαπ

Ριετε ειπε οπιπὶ ιι·τιππε. ει ππιιει τειἱοπε ειιπΙπιιππο

εοιιιτειπεπιτε. ἰιειπ Ρετ ιιοπιιιπ ιιπεπι οτπιπειτε ει επι

ιπετε ιεπειιοτ πι πιιὶειιπιππε ει; ιιιιετιε πιειε εεπ εκ

ιιιιε .<δεπιιι ΡτεεετἰΡιπτππι οιπιιιιιππι εεπ ιοεοτππι Ρο

ιεειιιιεπι ιιειιπετιιιι εεπ επ εοπιιιιπειτπ πιππιιιιιειπ Ρετ

πεπετιπι ΡτεεετἱΡιπ οπιπιπ ειπε ιτειππε οιιεετιιπτε. ει;

οοιπΡιετε ιεπεειπιπτ ιπ ΡετΡειιιππι. ει ιπ πποπποεΙπε

ππιπππεππιο Ροειππιιιπ ιππε οοπιπιοπιιπε ιπετο Ρετ

εοπεπιεε.οοπιππιε πιιιιιε πει εοτππι πππιιππι εεπ Πι

ιετιιε ειπιιιο εοπιππιε ιιιπιιε ειιδιι.ιπιπε ιιιειιιιπ τεπο

πειτι εεεπτιιιιιεε ιιιιιιιε εοπιιειιιιοπιε. Ρετ πποεπιοε πε

τιιιιιιιιιπε ει ιιιιτοπιιιπε τπειε ει ιτεεεπιοε πε ειιπιιπε

εεπ ιεπτεεπειιιπε ιεττε τπεε. ππἱ ιππε Ρτὶπιο ποπ ιπ

τιιπετιπι. εποε ειει.ιει·ιιιε ποε επι επεεεπεπιεε ποπ

επιεε εοπιππιε ει πι οτπιππιιοπε πεειτει ει ιΡεοτιιπι

πώ Ρτο ιεπιΡοτε εοπεπιεε εοπιππὶε πιππε ιιιετὶπι.

ει5ο πποππε ἱΡεε ππειπποεπιπππε Ρετ εοπεπιεε εοπιπ

πιε ιπππε. ιππε πΡΡειιιιιιε ιπετο ειιπιιιιετ ΡτεεετἱΡιππι

εοππεπιιοπεπι ει ποπειιοπεπι τεποπειτε ιεπειιοτ πι

εοτππι οτπιππιιοπε. ει ιιεο οπιπιει Ρετ ιιοπιιτπ ίὶπετπ

ιιοεπιπι ιιιι·ιιιεππε -Ρετιιε τεπιππεετιι. ‹Ιποπ ει εοπιιιπι

οοιιεοτπιει πιπΙπιπ τιππιιπιπ πει πιπιιππιπιπ ιπετιι. ει

πε εππιιο ιεπειιοτ ει πε πιιιιιππιο ειιιεοιιιιπ.ε ετο. πε

ποπειιιοπε επιετπ τπεπιειπιιε οπιπιπτπ ειπιιπιππι επι

ειειιοτππι εεπ ιοεοτππι ειπε ιπιιιιιιιιππιπτ πει επιπε

ιιιιιππιπτ πι πιετιιιπιιε. ππιιπι ποιιἰε πι επΡετιπε εοτι

ι;ιπειπτ ιεειπιπε. επι ιιτειιιιεπεἱ οιπιιιιιε παρε ιπτιιιππι

ετεἰΡιτππε ποιππιειε πεειτει ειιειτππι πε ιοεειε. πποπ

ποιιιε ἰπ ιπιεπτππι τειιιιεπιπε. ειιεεΡιπ ποπιο πω:

αΙπππι οιιιτει ιοτειιιιιι ποιπε πεπιπε ιιοπεπι ει εοππε

πιειιιεπι ιιππεπι (με. ποε ει ιιοιπι.τιεε πεειτι πποειεπε

ιιιπε πιπετιετεπι εοπιοπε ιιοεριιιιι·ι Ροεειιιε ει ιππε

ιπτε ΡτοΡτιειετιο ππιετΙπιπ ποιπετιιιε Βιεετε. ιπππε

ιπ επΡἱιπιο εοιιεπιππι. ιόπιιιιειιππε πε ειιιιτειπο εσπε

ειπιιιιιε εοπιιιιε :ι τιεο Ρτο ιιἰε Ριιειεεεππιε ιεπιπιιππι

εΡεεἱπιἰε Ρι·οοπτειοι· ει πειπι πιπει πω: ειπε πεειἱιιιιιπε

ιιιετιιι ιεεπιπε. ιιιειιε επετοεπιιειιε επιιιι€ειιιε ἱιιτεπιι

τΙποπ οΡεπι ίὶπειἱιετ ει εοπειιιππι Ρτεειειιιι πποπ πο

πιιππε εοπιεε ει ειπε Με ει ιιετεπεε οπιπεε Ρτεεετἰ

Ριππι ιοιιιπι εοππεπιιοπεπι επιιιιΡιεειπι ει οιιεετπεπι.

ει ι1ποπ ππιι:ι τιιιἱοπε ειιιππειππο ὶΡεἱ πει ειιιππιε Ρτο

εἰε εοπιτεπεπιεπι. ει πποπ πιειππειππι επεεεΡιι ει: ιΡεο

οοπιιιε πε ΡτεεετὶΡιιε πἱεε επει εοππεπὶεππὶε ει Ρε

ειεοειιπιε. ει πποπ ιΡεε ετ Ρετιε επει ιπ ππιιπιπιπ

Ροιετὶι ειπε οπιπὶ πιειιιιιι ΡτεεοτἰΡιει οπιπὶιι οιιεει·

πειιιιι παρε εοτπΡιειιιι. ειπιιιιιετ Ρετ οτππιπιπτεπετιιπι.

τεπιπε ειιιιειπιεπε ει επποειιιιτιπε. πεε ποπ Ροπειπε

Βτειιιιπιὶεπε εεεπιιι ιεπειι. ιι‹:ι.ιικιιιι. ιππιειιοπε τι. πιεπεε

επεπειι.

ςεοοπιι

θυιι.ι.ει.ιιυε Η δἰεἰΖΣαε τετ α θιιἱ!Ζεἰπιο ραιτε πιο

παπι [απιιεπεΣπιιε ο·οπνεπ2α φωσ τ ιδδ έίω!επι εοτι

βτπιαι

1474 , πιεπεε πονεπιιιτι .

Ε:: αροετιιιι|ιο επι|ιοπιίεο αππί ΗΒΟ Ιιε9ίί ?'ιιιιτίπω.πε ωιπωω.

θεά. Α. [οι. 57'. θεά. Ο. [οι. 908.

(επ.)

6! ι)οπιιππε ποειετ. Βπιιιειπιπε. πει πτειιπ τεκ εὶεὶιιε

πποειιπε πΡιιιὶε ει ΡτἱπεἰΡιιιπε επΡπε. εοπεεπεπε Ρειοεπι

ει Ρειειππι τΙποπ ποπιὶππε τετ επιιιιειιππε. Ριιιετ εππε

ισειιιε πιειποτιε ιεππεπειιιπε πιειειιε ιπτπιτι. ιεειι ει:

Ρετιε εππ ει ιιετεπππι ειπε εεεπππππι επιιπι οτπιππ

ιιοπεπι ειπιπειιποτππι Ρτοπιἰιιἰι οιιεετπειτι ιιτπιεπι

εοπεοτπιππι εοπιππι πιππε. πιιοπ ππιιιετει ιιοπιιιιεε

ιιιππε ει ιιιι πώ εππι πε πἱειτὶειιι ιπππε επιπι ει. εε

ειιτι ετππι. ει τεε εοτιιπι πι ιεττει πει τπ:ιτι ποπιιππ

ει Ροιεειπιιε εοτπτπ εκεεΡιιε Βιιιιεπιοτπιπ Ρι·εποπὶιιπε

ει ιιιιε τιπι εοπιτπ Ρτεπἰειὶ ι·επιε .επιιιειπιι. ει ιιετεπιιπι

ειπε ιιοποτειπ επετιπι. ει εἰ ειπΙπιε πε ιιοιπιππιπε επἰε

ιπποπο εὶε ιοτιειεεει·ιι-επιεππειιιιπτ ιπειε ει τειιιοπιιιιι

οιεεετπειιιο ει επιπ1Ριειιο επ ιιοπιππ ει Ριιτππι πιιει (ι) πιο Ν” εοικιπ.
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!ιτοι· ιππο πιοε οοπτιπποε πιπιπι·οοιπτο. ιιοετοποιπ οπο- α ττοοοπτειε ιοπποπειε ιποποτο ειοπτ ιτιπποπεοε οιιροπιοτο

τιιπσπιο πιει ποιπιπο τοει ππι!!ο!ιπο πο! επιε !ιοτοπι!ιπε

πιο τοσοι ίποτιτ ει ροτεοπο στοεοπε ίιιοι·ιτ. ει ποτο ο!ιεοπε

ιιιοι·ιτ οιποππο!ιιτπι· επι το ιπετο ιππο τοι·ιπιποε ιπετο οτ

τετισπει!ιι!ιτοτ εττιτποπποε ειπο ιι·τιππο. τΙποπ τι π!ιτιπιε

πο !ιοπιιπιιιπε ιτιππο οσιιττο Ρποτπιπ οτι οπο. Ρτοπιοτο

ποιπιπο τοει οτ !ιοι·οπι!ιπε οιπε τιιοτπιπ τοοοτιτ πο! οοπ

τιιτ!πιποτιτ. Ρτοπιοτιιιιι Ρποτπιπ ποπ ιιιιιιπε ιιτπιππ1

οτ ιποοποπεεπιπ ροτπιπποπτ. πσποο ειοπτ ιπτοτ ιΡεπιπ

πσιπιππιπ τοεοπι. οτ ιρεοε ετοτπτπιπ οετ !ιοπο ππο πιο

οιιιοπποτππι τιιοτιτ. ππο οιποπποτο Ρτοπιοτπιιι οποτπιπ

τιι·ιππιπ οτ ετει!ει!ο Ροτιππποειτ. !ιοο οιιιιιιο επΡι·ππιοτο

ειοπτ επΡτοεοτιοτπιπ οετ οττοπποπτπι· οτ Ροτοοτπο ο!ι

εοτπτπιππτπτ !ιοιιο ππο ειπο τι·ιιππο οτ ιπει!σ ιπδοιιισ.

οι ιπιττο Ρτοπιοτι ποιπιπι τοΒιε Βπι!!ιο!ιπι οτ !ιοτοππιπ

οιπε. ο οτι απο επι οπποπο ιιοπο οοιιεπ!ο. οτ ιππο

τοτπο!!ο. οτ οτιοττο τοοπιοιιτο !οπτιτιε ιειππο ιΡει πο

ιιιιπο τοπι ιπι·ειτο επιιτ οπιιπιι!οτο τιιοι·ιπτ. οτ ππο τι

οοπεπ!ιιιπε οτ ιισιπιπι!ιπε ιππποιιειΒπε στο Ρειττο οοτπιπ

οτ τστιπε οσιπππιε ιιιππο ιπτειτι ποτιοπτ ΡοεττΙππιπ ιπ

τοτε τποτιπτ Ρτοπιοτο ποιπιιιο τοπ 8πι!!ιο!ιπο οτ !ιο

ι·οπιιιπε οιπε ειοπτ Ροοτιι οτ ιπτειτο επιιτ. π) το ιπ

τοπ)το τποτιπτ οΒεοι·ποτε. πο !ιοο τιπτοπι ππο ειιπι!ιιι

εοτιοτει ειππο ιποπεο οτ ιππιοτιοπο επΒεοτιΡτιε ροτ

ιποιιπε π!οιπππτι τοπιι ποτοτιι πιοτει εππτ. τιπστπιπ

πιιπιπ τοπιο οπτοο ειδι!!σ ειδι!!πτπιπ τοττιιε ππιιτιιε

ποιοι·οππππι ιππππιπ ποτπιπ οετ οτ ει!τοτπιπ ποπ ειδι!

!οτπιιι ππποιιε ιτιππο οετ πεειοποτπιπ. ροετιπσππιπ ειιιππ

ιτιππειιιι ππιιτιιε τοοιιε τοειδιιτιπππιπ. ππο πτ Ροτ οπιιιιτι

ειιπι!ιτππιποπι πιο ιππιοοιπ στιεοι·ποιιτ ιπ ππο πττιπε

οπο ιΙποποιπ ιποεπο !ιττοτο ροτ ιιιοπιππι εοιεεο. Ροτ

ιιιτιππε οιπεποιπ ο!οιπιππτι τοπιι ποτοτιι ιπειππιτο εππτ.

πιιτπιιι ιπ πτ!ιο το!ιοι Ρτιποτπιι Ροι· ιππππε ιδπο!τοι·ιι

ποτιοι·ει!ιι!ιε Ρεποτιιιιτοπι οτο!ιιοριεοοοι. οτ πιτιτ!ιοι τοΒιι

πιοοοπποο!!ειτιι Ρτοπιοτι ποιπιιιι τοΒιε τοιπι!ιοτιπιπ. πππο

πσιπιιιιοο ιποιιτπειτιοιιιε π. οοπτοειπισ εοπτποΒοειιπσ

τΙπειττο ιιιοπεο πσποιπιπ·ιε ιππιοτιοπο νιιι. τοιέςιιι ποτσ

ποπιιπι ποεττι ιδπι!!ιο!ιιιι ποι Βτειτιπ _ωτομεοι οτ ο!ο

τισειεειπιι ι·οειε ειοι!ιο πποπτπε ποπ!ιο οτ ΡτιποιΡοτπε

οποπο ειππο ντιπ. το!ιοιτοτ οιιιοπ.

( ΟΟ(!ΧΙΙ )

Πεοτο2ωπ ίαιιιιοιιεπιπι οσπειιΙππτ, παο βοτοατίο ρω

ε·οτιτίπο το ίατιιτοπεί τοριιοΖέσα ορτίπτο :κοπο ω” έ

οίνιτατίε £τί!πιιτπτατ.

Π” , '18 τιιιοπετι

απ. πρι. 4ο.

· ς π. π.)

ε !π Ροιιτι!ι οειριτπ!ι. οσιιεπ!οε πιο οοπιππι πιοο!ει

οιπ!ιι·ιοοπε.. οΒοι·ιπε ποιππε. ειιποιι ειπι·ιο. οτ ειιιιιοιιε

8τι!!πε. !τιπποποτππτ επισπ !οι·οοι·ιπε_ πο ριποοπτιο ποιπ

οορε_!ιοοπτοι· ειπο οοπττοπιοτιοπο οοπεπ!πιπ οοπιππιε

_ιπιιπο οτ σπιπιιππ Ροιεσποτππι Ρι·σ οοπιπιιι Ρσεειτ Ροτ

τιιτο πο! ιιιιττοτο επΡοτ ιιιοτο οτ Ροτ ρο!τιεπε ιιιιτοε

Ροτ οπιιιι:-ι ιτε τπιποπ τΙποπ Με οο!!οοτειιπ ιπτιι·ιε οτ

τοτι·ο ειοπτ ιππποπειε εο!ποι·ο τοποειτπτ. ποο ιπ οοπ

τιιτιο πο! ιππο τΙπιοτΙππιπ Ροτεο!ποτ πιο ειοπτ ιππποπεοε

ΡσεττΙππιιι ιπττσιτπε τπιιι οτ οεπτοτιι επ οοιπππο το

ποττοτπτ τιπσπ οτ πο ιιιττοιτπ οπππο ειιπι!ιτοτ πιοιιππε.

πποπ ιποσ Βιοτπιπ οετ τΙποπιοπι οπιπ !οτοπτιπε πιτ

ιππ!το ρι·οιιιτοτιε οτ ιπππετι·ιο οτ ποιππε οιπε ιπ ιππιτιε

ιιιππο πτ!ιι οποτε ειππιποιπ οτ ποοορτπιιι!ιο ο!ιεοππιπ

τιπο!ιτοι· οιπιι!ιπιεεοτ πο !ιοο !ιοποίιτιο οοπεοοποππο

οσιιεπ!ι!1πε επΡΡ!ιοππἰτ (Ιπι οιπε !ιοποετο Ροτιτιοπι !ιο

πιο,ππιπ οσπεοπεπιπ οιοοοιιιοποπτοε επιι·τιειο οοπει!ιτι

τοτπιπ ρτοτιιοτπιιι οι ιιοποίιτιπιιι οοποοεεοτππτ πτ τιποτε.

!ειπποπτοε. πιοι.ιι.εινι. ιππιοτιοπο σοτοπο. Μπι πιο ππ

8πετι.

ιππο ννι!ιο!πιπε οει!ις.ιιο Ρο!!ιι ποτοτιπε τιτοοορτσ επρτο

πιοτοι·πιιι οσπεπ!πιιι εοτ·ιρει.

ς οοοιιιιι )

ΒΛιπυιτουε Νατοοππο επτα· :το Ρτονίιιοίαο πιατε?ιίο,

δαποίαε Ρι·ονέποίαο πωπω, οτ διάΖΖοΖπιαε οοπιοε Ροτ

σαἰοιτοτἱι ιπιι£ιιιιπι στοπ τωττωπτω Ιοὅατιζτ /οοπιιε

ίποιω2.

'ΜΤΒ

ω. τι. οι. το

ς π. π.)

Πι ποιπιπο ποιπιπι πιποπ. τοιιπππππε ποι @το

ππιι πτιτ!1οιιο οσπιοε τσ!οεο τιττΙπο πιοτο!ιιο Ρτοπιποιο

οτ ετιποιπε οοιποε ρτοπιιιοιο οτ επι!!ο!ιππε τστοει!ιΙποτιι

οοπιοε. Ρτοιιιιττιιιιπε οτ ιπτειι·ι ιπ οπιπιτι ποεττο Ροτ

επιτιιτππιπ πιιιιοπιπ τιιοιιιιπε τι!ιι Ριιι!ιρο !πιτοτοι·ιο

ιισ!ιι!ι ιτιπποπει !οςοπτο Ρτο οοπεπ!ἰ!ιιιε ιοππο ιπ οιιιι

απο οοι·πιπ. ι·οοςοιπ ποτοπποτο επιιοτπειτο ιειπποπεοε

σιιιποε οτ οσε ππι ιπ πιεττιοτπ ιπππο οοπτιποπτπτ τοπι

ποιπιι·πεσε τΙππιπ ετιποε πω· τοτπιπ Ροεεο ποεττπιπ

τοττο πιοτι οτ αφτι. οτ ειτΙπιε πο Ροεεο πσεττο επι

τιποιπ το ιτιπποπειτιπε εοπ πο πιεττιοτπ οσι·πιπ οοΡοτιτ

πο! τοε εποε πιο!οπτοτ οτιετπ!οτιτ. !ιοπο ππο ειπο

τι·τιππο οροτειιιι πο!ιιιιιιιε πτ Ροι·εσπει πιπιιττοτπτ οτ τοε

ιπ ιπτοττι·πιπ τοετιτποπτπτ. ιτοιιι ειτΙπιε πο ιτιπποπει!ιπε

εοπ το πιεττιστπ οσι·πιπ ττιτιοποπι επι επιππσ το Ρσεεο

ποεττο Ροτιοτιτ. ιππο ιιιοπεοιπ Ρτο πτ ιπο!ιπε οστο

τιιππε. πιει πποπτπιπ Ρτο Ροετπ!οπτι τιιτιοιιι τοιπτιπεοι·ιτ

τιπτ ιπετο ποι ιιπροπιπποπτο ειπτ στο πι!ετισπι!ιπε !ο

.8ιττιιιιο ιπππ!Βοππιε. οιιοοιιτο παπι ετιιιι(επιπιε οτ ειπώ

τοτιο τοτιοποιπ Ρ!οπετιοιπ οσπεοιΙπι τποιοπιπε. ιτοπι

πποπ ποε ιπποπιοιππε Ροιιοπιιιε εοπ Ροπι πιιπιττοπιπε

π!ιπποπι πιο!πιπ πεπιιι εοπ Ρτοποιπ οοιιεποτππιποιιι

επροτ ιπιιποπεοε. εοπ επροτ !ιοιπιποε το πιεττιοτπ οσ

ττππι. οτ τι Ροειτπε οετ ο :οι πππιε πέτο εοπ οσπετιτπτπε

τοιιιοποτο σοι· τοτπιπ Ροεεο ποεττππι τιιοιοπιπε. ιτοιπ

τιποπ ποπιοιππε επ ποεττποπππιπ πιοτει!ιοιιι οτ Ροττπιιι

οιπεποιιι ιιι Ροτεσιιιε πσεττιε οπιιι πιπ!τιτππιπο ιιιιιιτιιιπ

:ιι·ιπειτοι·πιπ επ ιπιππε ποοοιπ ιιιι!!ιπιπ οτ πιτ ροτιπτιπο



303 ΠΗΑΠΤΑΕ. 304

τιἱιιιοε. οι( (οπο τοιιοοοεοο οοοι οκοι·οττιι ττιτοάτιοπιοι·τιιτ.

Ροι·ιιοοοεοοι εοο τιιιιιτοιο (ιοτιοτοππι οιοτττιο οτ ιιοι·τοε

(τοοοετοτο·ετοτ οτ τιοο εὶτ το τιοοοιιτοοττο ·οτι·ἱοε(Ιοο

οποιο οοοι (ιο(ιά (οι οοο άοοοετοτοττιοι·τοτ. .οοο (το

οοτοι·ο οι·οετοτιτιοοο ο(ιιιετττοοι εοο οάτοτοι·τοιο οτ ιο

ετττοοτοπ·. οτ ετ(Ιοτε οοο οτι(Ιοτ οοττοοτ οττ(Ιοο τοιοιιοι·ο

ι·οοάἱτὶοιιι·ο ποοάτιι οιιιοττιοε ουσ ιιοετο πιοετι·ο οοι·ο·οι

ι·οοάτττοοττοιιοιιι Ρποτιἱτιοτιἰιιιοε. ιτοιιι (Ιοο(τ οοο Βιοτο

ιιιιοε οποιο εοο Ροοτοιο οοπο οιιιι·ετττοιιοτιοε; · οοο

οοοι ετοιμο ιιοι·εοπιο ιιι·ο Με· τοοο τιοοοττο οοιιεοτοοι

οοιοοιιτε τοι1οο. ιτοιο (Ιοοά ΐοοἱοιιιοε τοι·οι·ο ο (το οιο

·ττοι·ττιοε οτ άτττοι·ττιιιε τιοι·οοοεττιοο τοι·ι·ο οοετι·ο οτπ·οο

ιοοιιτοτιοεοτοοοιο οοοετττοττο (ποσά ιιοοο(Ιοτο(ιιιο οοι·οοι

Ροπ· °εο οτ οοτ· τοι·οιοοοτοιο οτ οοι·τοιο οτιττΒοτιττ οτι

άοι·ο ποτττο εοτάοε τοοοοοεοε οοοεοτττιοε άο οοποοοἰ

τοοοο εοο οοι·ιιιο οοιιτἱο οοτ οοοοὶἰε τοτιο οιοιιεοο1.

α

οτ τιοο το άτετπ·τοτο τοιποο ετεοΙιι·οάτοτο οοοοοοτἱο οοο

πιοε ι·οιοοοεοι·ττ. τιοο οιοοὶο οτ εοΙιπ·οεοι·ττιτο εοοτ τιοοο

ττάο ετοο τπ·οοάο οε(Ιοο ο(τ οεεοιοΡτἰοοοιιι τιοοτο ιοοι·το

ιιι·οιιτποο οοοτοοττε οάτιοτιτοτιτοιιοε οτετ (Ιοοοτοιο Ρι·ο

οτπ·τοε(Ιοο ιιοι·ττε οοτιιιιτοτο εοο τοετο άοὶ τοάτοο ετοτιττ.

οτ τι τοπ·ιιιτοοιο οοτ τοι·ιοτοοε οοτοιιτοτο οτιτοε(Ιοο

ιιοι·ττε τιι·ο(τοιιοι·τιιιοε. οά τοι·ιοτοοπο εοο τοι·ποτοοειοοάο

ετοιιττ οτ εοτιπο(ττοτοιιι οετ τοοοτιτιοιιι· οοάοιο ιιιο(το.

οδο ιιτιτττροε τιοι·οτοπ·τιιε τοιιιιοιιετο τοΒοτοε ιιι·οιοτττο

οοτιτε άοιοτοο Β. (π·οτιπιοοάο) οοιιιτττἱ τοτοεοοο οτ δ.

(8οοοτο) οοποτττἰ ιιι·οοτοοτο οτ Ο. (Βοτττοτοιο) τοι·οοτ

(1οοι·ο οοοιἰττἰ. οτ το οοἰιιιο οοοεοτοιο τοοοο άο οο

ιοοιιὶ τοι·ο οποοτο οτ εοιιιιοάιοτο εοοτ. ετοοτ οοτιτε

ιιτοιιιὶττὶτὶε οτ τοπ·οπ·ο τοοτττ8...οοι·εο οὶοο τττοετι ἱο το

τοοι·οοι οάτιοιιτοπ·ο οἱετ (ιιιοοτιιοι Ρι·ο οοτοοτοτο οτι·ἱοε

οοο ιιοι·τιε ι·οιοοοοοτ. ιιι·οτοπ· (ιοοά οοοι οιιοι·οττο ποοι·τε

.οοιοοιτπιιοε. . ζ · '

τ.. τ.. .ς(:οοι(ινι .

(-.·ιη·ι τ ι .. ι '..·

1)80ποταπι .ἰτιιιιιοιιτἱιτιο οοπ.ι·ιτΖιιοι, οπο. [οποιοι οοοι»

ιπιοπο α. ροτττίο οτι ατο Ϊἰιιτι·οἰ£α οατιται·ίί αι.ι·ο2· ατι

80τνίΣτοΓ. . : · ι ου. .ο ι.· .ι ο

τ.. : μ; ·.ιι... : ι ··ττ:..:ιι

_ · . . τ.. “το .Ή '·ι το; ι ι.·ι·ιοτ

Ρ Δ .ττ'ἴ?, τοιτοιιάτε τοτσιήοιιι·ττ . , .

. τ' ' 'τ__ · ' η Β

(κ_ ' τ _ Ι ι_. ..,_. ...τι ι . ...ι υ'ι... .

. . ·ι .“ιτ -. .ξ1ι ι τι 'η .3.ιτι.τι ::...·ι. Γι ·· ι."

ι. . · Μ. · τ] .εω·»τίττ?ι·.38:Ψι Ϊ· κι . ι”Ι.`ιιτ

. Β.ττ. . .

μ.. ) το ι..°ι':.τπ :τι ο·

ι .ΠΠ

'Ο

. ..το οοιιττιι.το. ..οοοεοτοε (το οοποοιιἱ οτιοι·τοε οοιιτοε _

οτ πιτοοτο οιοτιττο(ιοε οτ;ιεοτοοι·ιιοτ οοιιιοπιο τοιιοο ο οιο

·ι άττοι·ττιοειιιοι·οτιοι·οοι οτ οτιοιιιοτ Ροι·εοοο ιιοιιβοοο

ιάο οοιιιτ ιοτι:οιτο οοοτοι·ττ οοεοἰ. (Ιο0ά τ(το(ι τιιοτιιιο

.οοτ (ιοοιιτοιιι οοιο τιιττο οοτο οοο ιιτοοὶτοιιι οιιττττεεοτ

οτ οοοεο ο.τετε οτ(·τοο(ιιιο ιιοπ·τ.τε ι·οττοοττιοε οοιιετττο

εοτιτοοτιιοι οτιεοτοοι·οπιτ τπι(το οοπιιοοο· οοτοι·τε. οπωρο

.τττιοε οοο ιοτοι·ιιοοοπιτττιοε ιιοι·τοε ειιοε (Ρίο το οπο

τοοτο Ρο1°τοιιι τιοτιοτιοοτ οάοοι οι·οάττοι·οε οιοι·οτιοι·οιο.

οιοι..ιιιινιι. ττοτοο(ττε τοτιτποοι·ττ. . ι . ..βιο ΜΜΜ οοττοο ιιοττο οοτοπ·τοεορτοοοιιτο εποπτιΗ .

τι ”

ί(ΠΠΟΧδϊ )`

Ποιο ιιιἰπτἰιπἰἰἱοποιζ.έ εοτπω, Βοοοαιοοι·ιωιιιιι, Οοι·οίιιππ,

-Ροίρίπτωι, Ροιιιιαπι αἰἰαςιιο οα.ιτι·α ίαιιωοιπίότω· οοιι

.ιιιΖίὐιω· οοτίοιι.9. οοπωιιἰοιπ ιια.παΙΖω οῇῖοἰτιιι· . :οοοι

Διτιίοίττ(πο (ἰοιπἰπιί ίπιροπ·ατοι·2.9.

η ττ'77, τι εορτοοιτιι·το . ο

Ε:: ορ091°οράτο .ιτιιω·ιιοο Ποιοί ?'αιπίπτωτι το!ιοτ(ιι·ιι. οι

Οσά.Α.|διΙ. Η!). Οοιἰ.Ω.[οΙ. 87ο. τι. . . 1 η

( Η. Β.)

τ

στττ|

ιι"

τι.1

το ιιοππιτιιο (τοιοτιιτ. οδο οττο οτοττιοτττοοετε οσιοοε

(το οοιπποοι τοοοο οοτ οοε ἱπιΒοοοιπι άο τι·οιιιο. Βιοτ

ττοτποοιιι οοοτοιο οτ(Ιοο Βιοττττοτοιοπο τοοιιοιο οττοτιοι·

τοιο ι·οοοτοοτοπιι. οοοεοτοε οοοιοοἱε οι τοοάοιπτοο

οποιο ι·οοτιοτιι·οιιο. οοετποιο οοπτιττ. οοετι~οιπι Ροτιιτιο.

'οτ οοετιιιιιιι Ροοοο. οοοι οοι·ιιο ιρεοι·οοι οοετι·οοοιο οτ

ιιοιττοοοτοε ιιοἱο οοιιοτιοε. οι τιοιιιιιιιιοι. οτ άοτοοοετο.

οοπο οποιο άτετι·τοτο τιιεοι·οπο οοετι·οι·οοι οτ τοοοι·οοι

το τοτοΒΡοι11. οτ οοο ἱο(το οοιοτοο τοοάτ ἱπιοοετὶο το·

τιοοοτοπο (Ιοοιο οποιο τοιιοο οτ Ροι· ο(ιε ιιπ·οοοι·το οοιι

εοεοτοοοοι ι·οττπιοο. ἱτοοι οοοοοιιτο οτ Ρι·οπιιτττο -οοτιτε

οοοεοτττιοε οοο οοποοοτ οοετπ·ο εοτοοιο οτ οοοτοάτι·ο

'οιοοοε τοοοοοειοε οτ ιιοτοοτεοε (το άἱετπὶοτιιοοτοιιο οτ

-ιι·ιοπιοτοοοι·οιο τοτο ιιοεεο οτ (ττετι·τοτιι (ποσο τιοτιοο οοτ

Λάοττοτοπιι·οιιιττο άο οοτοπ·ο τιιιτιοοι·ο. οτάο τΡετε οτ οοοι

άρτιο οοετοε οτ τοοὶε οι· οοοι οοιιο τι088Β (Ιοοά τιιιιτιοο

τιιοττιοτιοοιο ιιι·οιοτττο οοτιτε οτ τοι·ο τοοοι·ο οτ οτιοππ·οπιι.

τοι; ιιοοοιιι το οι·άτοοττοοο οοοεοτοιιι οοιιιοοἱε οιοοο

-Ρι·ο τοοιιιοι·ο Βιοι·τιιτ. οτ ετ οοιοοοο τοπιοο οοτ οοοοιιτοε

οοιπιοιιἰε (Ιοτιιπ·οιτοοιιιοι·ο τοοπιιοτ οττ(Ιο(ι(τ ιιποάὶοτο

ι·οοι οοετι·οι·οιπιτ οοτοοιπιτο οοοι οοετι·ο. οοτ τοοιι οο

τοοι·τοτ. τιι·ο οίτοοετοιιο οοτ @οοοι οοτ πιοοο οοὶοἰε τοι

οτοοάο. τοοοτιοι· το οι·άὶοοτὶοοο ο(ιπιεοτοιο οοιπιοοτε. τττο

ι·ο(τάοπ·ο οτ οτε οοοοοάοι·ο. εοοοοάοπο ποοοάοτοιο οτ

ιιτοοττοοι τΡεοι·οιο. ἱτοπο οοοοοοἰο οτ Ρι·οιοτττο οοτιτε

οοιιεοτττιοε οοιοοοὶε τοοοο. μι· τιοοοιο ττάοπο ετοο

·οιοιιτο·οοάο· οοπιτοι·ι·ο. οτ οοεττοιοι Ρι·οετοπ·ο οοιοοτιτ

°-τοοοο..οοιο (ιιιιιι-ὶιιιοεεο ιοοοι οι τοτο οιοι·τττιοο.τοτι

οττιἱιιιὅοοο οτάοττοοτ οο(Ιοο οὶοἰοιιι. ιπι οι·άτοιιττοοοιοτ

οοτοιιττιτο οοοεοτοιο οοποοιιτε τοοοο. οοτ οπο τοιπιιιοι·ο

τοοι·τοτ. (Ιοοιιάοοοιιι(Ιοο τοάο οοποποοοττοε ττοοπ·ο ιιοι·

ἱΙιεοε οοοεοτοε ιιοτοοιοιο τ:οιττοιο οοιιττοπο. οοτ Πτ

τοι·οε εο8τττο οοοιοοτε τοοοο ετοτττοτοε. οοο ειιιιοι· τοε

οοι·οππι τἱττοπ·οε οοτ οοιιττοιοτοοτ οι·άτοοττοοοε οιι(ττπ·ο

οοτ τοτοτττοοι·ο οττοτιο. τουσ ττο(ιοο τιοοο οοοοοοττοοοπο

ιιοι· τιοιιοοι ττάοπο οποιο ττ·οοάο ι·οποοτει. οτιεοι·οοι·ο οτ

οάοοιιτοι·ο οτ·(ιιιο(τ `άο οοτοτ·ο -οπ·ο·οοτ·οιτ οττττάοτἱεέ οο

ττοοιιτ -οιοοο. ἔ τοιο(ιοοιιι τιοιιιιε ·ιιοοοιιτττοε (τοιοτοοτιοο.

οτ τιοο οπο οοι·οοιτοτττοι· τοοττοβοοι·(ιοττοοτττι-οοοοΒοτοο.

ιτιοοο οοοοοπιττοοοοι οτ Β(τοτττοτοοιτοοτοιοτ τοττο οιΒο.

οπο. εειτοο ττάοτττοτο ιτοιοτοτοττ·οάοι·τοτποιοοιιτ Μιτο

άτοτοι·οιπι (ιοοεοτοοιτ εοι·τιιετ. -ττο-τοττε. · οι : ~· ο' ιν ·ι.ιτιτοι Μ; ι.
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( οοοΧν1 ) . α οιιτἱο οιιοθ. ο οοωιιοὶ ἰοιιιιο τιοΒοοι·οτ Ρτο ιιειιι·ὶε οπο:

οο φωτ!. ωττω όοΒοΒοτ τοοἱροι·ο άο :οιππο Βιοτο οι

Ιαπιιοπεοε οοπειιΖοε @Μπιουτ υἐπτἰπιὶἰἰοπιεοπι οοιπέτουι οοοειιΙοτιι ἰιιεοοἑε ότε ίὶ·οεἰο οτ ΒιιὶΠἱοΙπιἱ άο ιύει·οοο

ιἰο οαεττ·έε ΒοοοΪιαοὐπιπαο, Ποι·οΖΣ, Ροίροιέ οτ Ροπτιαο οτ εοοἰοτιιοο ΙἰΒτοε πιἱΠο εΙοἰοοιιοΒἱιιτο ο. τοπιΡοτο οσο·

[Μετα ἰ“7°8 ί7ΜΜωπο ειιΙοτοε Βἰεοοἱο οτ οοτἱοἱ ωοΠοοἰε οτ εοοἱοτιιτο τοοτο

τοτἰοιιο άοοοι·ιιο οτ ἀἱἱἰὶιιἰοπε ἰιιἀἰοο οοι11ιπιὶ ἰιι Βοιιἰε

-- ·_ φιοπιάοτο οἰιιεἀοιο ΒΙοοοοτἀἱ τοοτιπιιττοω ιιὶἀο!ἰοοτ Π

Π77, Β 88Ρωτπιπ'Ητ Βτοε :11ὶΠο οτ φιἱοτἱοοεἰτιτο οοτο1.ιε. οοτο111ἰι1 οοπιοι·ο.

ἰοπιιοοεἰε ουοτιἰοΡὶεοοΡὶ τοετἱΒιιε τπτ τω οοι1ιιοοοτὶε

Ε:: οΡ09τορ|ιο .πίπιστοπο Βι·οίί ?'αε"·ίπαι.οίε τατιιΙοτϋ. (18 ω8Ιά(ΐ.8Γ08Πτα 0Ποι1888αιΙο Βι8Πο0

@ώ Α. ,-0Μ19- Μ'α[ο!-8τω οο11ο:1ιοο εο.πιοτι Ιοιπο11τιι οτ οθοι·ιο ρο11ο. Μοι.πωνιιι.

(ΙΙ-Κ) ςιιειττοἀοοἰποο :Πο ἱοτιιιιιτἰἱ.

Εεο ννἱΙἰοΙπιιιε οοΕ.Βο ροΠἰἰ ιιοτοτἱιιε ι·οδοτιιε εοτὶμεἱ.

Νοε ἱοοιιοιιεοε οοοειιτοε ιἰο οοτοιιιιἱ. ἰοΒο ιὶο

Β·οιἰο. ΒιιἰΙΙἰοΜοε ιιο11τιιε. ἔοὶΙΙὶοΙωιιε Ιοι:ιδιιε. οποιο

οΒοι·τιιε τοοοΙοοτι1ε. τοἀιὶἱτοιιε ἱι1 τοιιάιιπι τἱΒἱ οττοπιἱ Ι; ( 0οοΧνΙΙΙ )

ιιἰιιτἰιιιὶΙἰοιιεἱ οοοιἱτὶ. οτ Βοι·οτΉΒιιε τιιἱε οιιἱ οτι οοπ

ιιοοἱοιιτ ἰιιτοΒοτιτ οτ οβεοι·οοβυοτ οοιιιιιιή ὶοιιιιο Π807°αΜΜ ίαΙιαοπ8ίαΜ 00Νεα!απι, οπο το:·πιο ορατό”

ποιο το ἰρεο οοι1ποτιἰετἱ οτ ἱτιτοετὶ.. οοεττο οιτιπἰο οτ ο ἐοο!ένο ΜΜΜ »απο οι ἰοοο ααναπ·2 ρο.πωπι

Ροεεοεεἰοοοε οσο οοπιιιιιἰ οοεττο Ρο1° Με ἱρεοε τΙο- Ια"Με 8077ΜΗΜί οάίτα!ίοο8απ

@ο ω τουάιιι11. οἱἀοΙἰοοτ οοετι·ιιτο ι·οοτιοΒι·ιιπιο. οοεττοπι

ΒοτΒὶἱ. οοεττοτο ροἱοἰπιὶ. οοετι·ιιω Ροιπιο. Βιιιοποπο
Δ - . " . Π” , ιι Κο!οποοε Γοοτιιοτἱἱ

οιιοοιιο οτ τΙοτιο11οτο απο ιιιιιοοτειε οιιι·ιιε οτ Ροι·τι- -...- ο

οοιιτὶἱε ἰΡεοτοι1ι. οτ ὶο‹ἰο το ΐοικΠ οοτιιἰπιο. ὶιι ροΒΙἰοο

Ροι·τοωοοτο ρου ιιοκὶΠιιιτι οοοττοτἱ τιιΒοἱ ί1ιιιοετίιτιοε.

ἐτοπι οοοιιοοίωοε οτ Ρτοιιιὶττὶπιιιε ΠΜ οττοιιὶ οοπιἱτἱ

μοι· το οτ τιοι·οάοε τοοε. οιιὶ οοιιιιοοτἱοοοπι οτ ΒάοΗ+ ΑΡιιά εοιιοτιιπι ροττιπο ιἰο οττοπο ἱτι άοπιο εο!ἱιιιοιιΞ.

τετοιο οποιο ιιοΒἰε οτ οοπιιιιιἰ ἰοιιιιο ΐοοἰετἰ οτ ὶιιτοετὶ. οοοεοΙοε άο οοιιιιιοἱ ὶιιΒο εΙο Βοεἰο. ΒιιἰΠἰοΙπιπε εεπ·

ἴοοοτὶοτ ἰιιι·οιιοι·ὶοτ οτ οβεοτοοιιοήιιτ. φωτ! Με οι άσοι. ΒοἰΙΙὶοΙιπιοε ιιοοτιιε. Βἰεοτἰει. οΒοι·τοε τοοειτοειτοε

οοπιιιιιο ἱοοιιο οοιιτοι·οπιιιιε οοΒἰε τπτ ἰιιετἱτὶοε ιιοετι·πε. οτ τὅοἰιἱἱοιτοο8 Ι0ΙΙΒο8. τοοάοτ10Γυοτ (βοά οοπ1ττοο

οτ οσε Ροι· ΜΒΜ [Μοτο @στη βοηἱ ςιοωὶηἱ, βοηοω η ΜΜΜ Ι18ττοετ 8ἱπο 00Ωτ1°8Φ0ττ0118 Ρ8ττ80ο άο οιο.τ18.Γτ

ιιοεεοΠιιπι οἀἰτιοοΒἱοιιιε οτ πιοιιιιτοοοΒἰιοοε τοτἰοοο- οτ @ποιου Ροτεοοοι·ιιπι μι· απο. τοττο111 ‹ἱο οΙοιιοτἱ

ΜΜΜ (το Ροεεοεεἰοοὶβοε οτ τοτἰοτιἱβυε υο8ττἱε. Βοο οπο οετ ο ἀοοΙὶοο οπο οετ ενιροι· «ΜΜΜ τοΒοΙ‹Ιὶ άο

οιιτοπι οοτιιιοιιἱιοοε οτ ρτοπιὶττἰωιιε εοΙοο ΒάοΗτοτο οοεο ιιοτειιε ιππο. τΙιιοά ὶἀοο Βιοτοπι οετ τΙοἰο Μο

ἀοκιιἰτιἰ Ειτοάοιίοἰ τοποειιιἰ ἱτοΡοτοτοτἰε. δω ειιοτ Ι1οο Π8ἱ5 το5τἰΒο5 ΡτοΒοώτ18οΜοΒοοε ΙοοΒιιε Ρτο οοιιιυτή

οιιπιἰο ὶειτιιιο οτ τοΙοοτο το οοοΙοεἰο εοιιοτὶ Ιοοτοοτὶἰ Μ ΡιιΒΙἰοιιπτι οεεο. οτ ώ οιιτἱΊιιο πππο οεοιιο ἱΠιιο

ἰο ΡοΒΙὶοο Ροι·Ιοπιοοτο. πιἱοοΙο οωΒτἰοοο. ουιιοΙοοο. ΒοΒιιἱεεο άοοιιτειιιιι. Φωτο οοιιειιτοε ὶΙΙο‹ὶ ΒοΒοοτοε Ρτο

(ΜΜΜ ΒοΠο_ 51τωΠο (18 (Μετα), οβοι·ω το”. Βοποιοτο Ριιωἰοο οοιιεει οο€τιἱτει Ιειιιάοιιοττιπτ ιιτ εορτο. ιτιοωτινιιι.

άο ιιοΙτο. ε)π11οτιο ιιοοτο. οτ οττοιιο Ι›οπιο ΗΜ οττοπιἱε ἱπᾶἱοτὶοοο κ. εοοιιιιοτο Μι!οτιοοε ἴοΒτοοτἱἱ.

Βοι1ὶ τΙο οΙΒοτἱοὶε. οοιιιιοοοτὶε τοετὶΒιιε. ωἰΙΙοεὶπιο σφι-Λ ΒΒο ννἰΙὶοΙιοιιε οοΙὶι(:)ο ΡοΠὶἰ ιιοτοτἱοε μ·οοορτο εορτο

τοεὶπιο εοΡτιιοΒοεἱιιιο εορτὶπιο. ἱοἀὶοτἰοοο πωπω. τιιήιιτο ιἰἰοτοτιιπι οοιιειι!ιιω εοτἰΡεἰ.

ἀἰο εορτοπ1Βήε. '

τω. Α] χω. 4ο. θα!. ο. [ω. οι.

( τι. κ. )
α

( ΟΟΟΧΙΧ )

( οοοΧνΙΙ )

τί Ιαπιιοπεοε ο·οτι.εαΙοε όαηο;ί θΙουατ·έ απιρΖίατΖοποπι ,

Βοοι·οταπι Π8·οπιέε έαπαοπείε ατ·οΜορίεοορί, οιτο Μισο.: ΘίΜάθΜΜ |ιοδίωπωωτ 6°ΟΜΜ00ΐΜΜ ρ7'07780987°θ Μ·

Βτατιοαπίο τμιοπάαπι α ο·οποπιιυιτ ίαπιιαο εο!ιιωε, ιι2- Μ8οπτ88, ποτυιΜ!α σοοι: πονο ρταοεοπ·ιμα αοάΜο·έει

ροτο ί!!όοίτα.ε, οΜοπτ ι·οετειιωπτωο άεσοπ·πί2. ο οο·οο τοϋ οοποοσσὶοοοοι άοοοοοτιοστ

Με, 14 τ."ωτοι τω, Η οστοτοε

στα. Α. χω. 40. ο ω!. Α. Μ. ω. Ωω. ο. [ω. Δε.

(πο.) (ΕΚ)

17380 ΗΒΟ ὶΒΠΠΒΠ8Β ω·οτιἱοοἰεοοροε. ςΙοἰο μου ἰᾶο- τοιιιιο ὶο οοΡἰτιιΙο. οοοειιτοε ατο οοιοιπιὶ. ηιιιιοΙτοιιιιε:

ιιοοε τοετοε οοτόοοιιἰ Ποσο Μοτιοοτάοε ἱιι ορὅι·ἰτοἀἰοο ΒιιὶΙἱὶοΙωιιε άο ιιἱΒτοοο. ΒοιΙΙιοΙωιιε πιοττιιιε τα” οτιΙιιο

ἰπ οπο το Μο τοσο τοἱΒτοιιἰτ οΒι·οηιιοοἰοιιὶτ ιιεοτἰε. Βἱεοοἰπιιε Βιιιοοιιοτοπτ φιοά Βιιτεοοεοε άο οΙοιιοτι πιο

οτ οοΒποοἱ τὶἀο οοτοτοιο οτ οειιτιιἱοτὶοτοω ὶοοιιοοεἰε ειιοτ οτ τοοιίοτ οτ οοιιιοι·πιτ οἀιίἱοοι·ο ώ οτι ροττο

πο



307 ()ΗΑΠΤΑΕ 308

πιο οπο οοτ ποι·οπε οοετι·πιπ ειοιιτ τοι·ιπιιιοτπιπ οοτ ιπ τι ιπιπιετοι·ιπιπ οιι!ιιτ›οι·ο οπτοιππο ιιποιι ειπτιπ!ιο πιι!οιπππι·

οι·ιιιππτιοπο οοπεπ!πιπ οοιπππιε ιΙπι εππτ οτ Ρι·ο τοιπ

ροι·ο τιιοι·ιπτ οπτ οποτο!!οπι πο! οοετο!!πποι·ππι !ιο!ιοοπτ

ιπ ι·πδο Ρι·ιιπο ιπτοι·ιοι·ι ιΙπο οοτ παπι πιοπι τοππ!οιπ

πιο οο!ι!ιο τι·ιειπτει ι!πο!ιπο ποιπιπο οιπΡτιοπιο πο! ιπι·ο

!ι!ιο!!ι ιπ Ροι·ροτππιπ πιει οτ οοι·πιπ !ιοι·οι!οε εο!ποπιιο

ιιοπιπ·ιοε ιιποιιοοιιπ ιπ ιιποιΙποιΙπο οππο οτ ιτο ιιποιι

οοι·ι·ιιΒιππι ιπιι·π ιποπειιι·πιπ οοιπΡπτοτπι· Ρι·ο ιποιιο

!οτιτπι!ιπιο ιιοιποι·πιπ οπο οι·ππτ πιτ πτπ·πι1πο τετοιο πιο.

ιπ οοοππι!π ποι·ο ι·πΒο οτ οοι·ι·πισιο ιποιιιο !ιοΒοοπτ

τοτιπ!οπι πιο Ρι·οοιο εο!ιιοι·πιπ ι!ποτποι·ιιοοιιπ ποιπιπο

οιπΡτιοπιε. πο! ιπι·ο !ιτιο!!ι εο!ποπι!ο ι!οπιιι·ιοε οοτο

οιπ8π!ιο τιππιο. ιπ τοι·τιπ ποι·ο ι·πΒιι !ιοΒοοπτ τοΒπ!οπι

πιο εο!ι!ιο εοΡτοιπ οτι ΡτοΡι·ιπιπ πο! εο!ποπιιο ι!οπο

ι·ιοο ιΙππτποι· Ρι·ο οππποι οοπιιιοτιοπο. ιπ Ρ!ποιο ποι·ο

!ιπ!ιοοπτ το!ιπ!οιπ πιο εο!ιιιε ιΙπιπιΙπο ποιπιπο οιπΡτιο- &

πιο ειιπι!ιτοι·. πο! :κι !ι!ιο!!πιπ ποιπιπο οοπιιιοιοπιε

εο!ποπιιο πω· οππιιιπ ιιοππι·ιοε ττοε. ιτει ιΙποι! οοι·ι·π

πιο πιο ιποπεπιπιπ οοιπΡπτοι·ι ιιο!ιοππτ οοοππιιππι

ι·οτιοποιπ ιι·οπτιπιπ ι!οιποι·πιπ. οτ !ιοο !ιο!›οοπτ ειπο

οοιιτι·οιιιοτιοπο οοπεπ!πιπ οοιπππιο ιοππο οτ οιππιπιπ

ιΙπι ιπ ιΡεο τοι·το ιπε π!!πιπ Ρι·ορτιοτοτιο !ιο!ιοπτ. 80!.

ποπιιο πιι!ο!ιοοτ πο! Ρι·οοιπιπ. πο! οππποιπ οοπιιιοιο

ποιπ. οιοπτ επΡοι·ιπε ι!ιετιποτπιπ οετ. ιπ ο!οοτιοπο ιΡεο

ι·πιπ τιπι·οοπειπιπ οοιπππι ιοππο ι!ο ιΙπππτο οι! οοιπππο

Ροι·τιποτ. πο! οοτοι·ιο οι! ιιποο Ρι·οΡι·ιοτοε Ροι·τιποτ. οι:

οο ιιιιοιι ποπ οοτ οοιπππιο. ι1ποιι ιι!οο τοοτπιπ οετ. οπο

πιοιπ οπιπ πο πιο!ιοι·ππιιο !ιπι·πο οτ οοετι·ο οιιιτιο οοπ

οπ!πτπο οτ οροοιπ!ι ιπι·πιποπτο τοποιοπτπι·. πο ιιοποτοιπ

ιπππο πτ!ιιο οτ οοιππποιπ πτι!ιτπτοιπ οπετι·ι ππτιὅι οτιΙπο

Βπι·οοπειιιιπ. οτ πτ οιοιπε ιιιοποιο !ιο!ιιτοτοι·ι!1πε !οοπο

ι·οΡ!οοτπι·. Ρι·οιιιοτοπι τοι·ι·πιιι ιοιπι!ιοτι οοποπ!οε πιοπ

8πι·πι·ι τοοοι·ππτ οτ οιιτιιποι·ι οτι1πο ιιιετιπ8πι πω· οοτ

ιππιο οτ πιπο ιιτ !οιτι οοιπσι!ιτπε οιιΡοοοο!απτ. πτ επΡι·ο

!οπι!οπτοο. ιποι.κιινιιι. ιπιιιοτιοπο κι. ποποιιοοἰιπο ιιιο

οοτπιπ·ιε.

Εξιο ννι!ιο!ιππε οο!ιο;ο ρο!!ιι ποτπι·ιπε Ρι·οοοΡτο οπΡι·ο.

ιιιοτοι·πιπ οοπεπ!πιπ εοι·ιρει.

ς οοοιοι )

Αι.πιιΑπποπ μπω Πί οίνιωπ οτ οο·ο·ίο.είαο ίαπιιοπ.π.ε

ιἰουο£ἰοπο οτ ι·ονοι·οπτια οι·8α .τ·οάοιπ αρωτο!ιο·αιιι πιο

πι: ) ίαιιιιοιι.ιοπιι ατ·οΜφί.9οοριιυτ ιίί8τιΣτατο @ατι ο

Ζατοι·ο ίπ ρατ·τιύω τι·πιι.ιιιιαπίιτίε οοπιἰοοοι·ατ.

!!?θ, ν ιι!πε ορι·ι!ιο

οπο. Α. [Μ. (Π.

( τ!. Β. )

Α!ο›ιοπι!οι· οριεοοριιο εοι·ππε οοι·ποι·ππι ι!οι. ποπο

ι·ο!›ι!ιτ›πο τι·πτι·ι!›πε ιοι·οοο!ιιπιτοπο οτ οπτιοο!ιοπο Ρο

τι·ιπι·ο!ιιε οι·ο!ιιοΡιεοοιιιο οριεοοπιο οτ ιιι!οοτιο τι!ιιο

ππιποι·οο ο!οι·ο τι·ππειππι·ιπο εο!πτοιπ οτ πΡοετο!ιοππι

ιιοποιιιοτιοποιπ. πΡοετο!ιοο εοι!ιο οπι !ιοοτ ιιπιποι·ιτι

ρι·οοιι!οιππο πιιοτοι·ιτοε ποε ιποποτ Ρι·οροπειπε οτ ιπ

οοοππο!πιπ ιτπο!ιτειτοιπ οτ ιποι·ιτο Ροι·οοποτπιπ οιοπτ

οοπποπιτ Ριιοπιιιοι·ο. ππποι·ιτιο οπτοιπ ιΙποιι Επι: οστι

οιι!οι·οτιοπο ιπι!ποτι οτ ιιοποτιοποιπ οτ ι·οποι·οπτιοιπ οτ

οοιιπ!ιτοτοιπ ο!ιοοιΙπιοι·πιπ οπο πο!2τιο ο!ιιπ ιππποποιε οο

ο!οειο οτ τοτε οιπιτοο ιπ οιιοι·ιιιο εοιειποτιο οπιπι ιππιι

ιιοπο τιιποι·ο ΡοετΡοειτο ποΒιε ιπ Ρι·οΡι·ιπ Ροι·οοπο

ποετι·ιειιπο ππποιιε οιι!ιιι›πιτ. οτ ιΙποπτο ποε πιοεδπιτι

οοπτιπ οτ· !ιοποι·ο επει:οπιτ ι!ι!ιποπτιπο ειττοπιιοπτοο οι!

οιιοιπΡ!οι· ππτοοοεεοι·ιο ποετι·ι το!ιοιο ιποιποι·ιο ιππο

Ωωπι ΡπΡο οπο Βοοτο Ροτι·ο οτ επποτο ι·οπιοπο οο

ο!οειο τιι!ο!ιοοιιππ Ροι·οοποιοτ οπιπ ιποττοΡο!ιτοπο ιιο

οοι·οπιιππο ιιιππιτοτο. οτ πτ τοιπ ο!οι·πο ιΙππιπ Ροππ!πο

ιοπποποιε οι! οοι·πιτιπιπ οτ !ιοποι·οιπ οοο!οειο τοπτο

τοι·ποπτιπο οοοοπιιοτπι·. ιΙπππτο οοο!οοιπιπ οτ οιιιιτοτοιπ

ο εοι!ο οιΡοετο!ιοπ οοεποπιτ οιπΡ!ιπο ιιοποτ·οι·ι. !οδο

τιοποιπ οοποοοοιιππε οιποιιοπι οιπιτοτιο πτοπιοΡιεοοΡο

τι·οποιππι·ιππιπ. ιτο ιΙπιι!οιπ πτ ειπππ!ιο οοτοπιιο οπιπ

οΡιεοοΡο πο! οοι·ι!ιπο!ι ι·οιποπο οοο!οειο Ροι·ιτοι· ι!!πο

ποοοιιοι·ο ι!οτ›οπτ οιππιιοιπ οποτοι·ιτπτοπι οτ Ροτοετο.τιο

Ρ!οπιτπι!ιποιπ ι·οοοΡτπι·πε. ιΙππιπ οΡιεοορπο πο! οπιπ

πο!ιε !ιοΒποι·ιτ ιιπι ο ποτπε πο! εποοοοοοι·ι!ιπο ποετι·ιε

ιιο οοι·ροι·ο οοο!οειο πό Ροι·τοε ι!!οιε ιιιοι·ιτ ιιοετιππτπο.

ιπι!ο οοτ "ποπ ππιποι·ειτοτι ποετι·ο πω· οΡοετο!ιοπ εοι·ιρτο.

Ρι·οοιΡιοπιιο πιππι!τιπιπε ιΙππτοππε ιποιποι·οτο οιπιτο.τιο

πι·οιιιοριεοοΡπιιι οι οπιπ οριεοοΡο πο! οπι·ι!ιππ!ι π !π

τοι·ο επτπιπι Ροπτιτιοιε ι!οετιποιτο ιΙπππι!οοπιπιιπο τιιοι·ιτ

πο. Ροι·τοε ι!!ειε ττοιιοπιιεοπε ποπιθπο οπι:οτιο οτ Μπο

ι·ιτιοο ι·οοιΡοι·ο οτ ιπ πιο οπο πο επ!πτο ποετι·π οτ

Ρι·οίοοτπ πιο ποιοπιιο τιιοι·ιπτ ειοπτ !οποτο ιιπι οππι

οο πτ επΡι·ειι!ιοτππι οοτ πο οοι·Ροι·ο οοο!οειο ιπιοεπε

τιιοι·ιτ. ετπι!οπτιο !ιπιπι!ιτοι· οττο1τω. ι!οτπιπ !ειτοι·οιπι

τι. ιι!πε ορι·ι!ιο.

( ΟΟΟΧΧΙ )

Βοτιιτοπτο Ποσα: δ2οοΖΙο22 ιἰοιπἰτιο τι·2!παιυπ ι·οάιίοι·ο

ατ·ο·λέορί.τοορο οτ ο·αποτιίο·2.ε· ίιυιιτοπο·ίοιω, κ!!ο.:ι.·α2ιάοι·

ριιρα ΙΙΙ ιιτ .τοπια πιίπαο·ίτοτ· οίιίοπι ἰπἰιιπἔἰτ.

”!!79, ντι !ιο!οπι!οε πιει

πω. Α. χω. οι. τ.

( π. π. )

'ο

Α!οιιοπι!οι· οριεοοΡπο εοι·πιιο εοι·ποι·πιπ ι!οι. ποιιι!ι

ιιιι·ο ποσοι ι!οιπιπο ει!;ιο!οτι εο!πτοιπ οτ πΡοετο!ιοιππ

Βοποιιιοτιοποιπ. Ροι·ποπιτ επι ποε οι οοπιιποοτιοπο πο

·ποι·οιιι!ιο £ι·πτι·ιε ποετι·ι οι·ο!ιιοΡιεοοπι οτ οπποπιοοι·πιπ

ιππποποιπιπ ιΙποι! σπιτι οτι οοι·πιπ οοο!οοιπ τοπιιπιπ

!τιο!ποπε. οιε οοπετιτπτπιπ οοπεπιπ οο!ποι·ο Ποδ1ιθο οτ

ι!ο!)ιτοιπ ιιι!ο!ιτοτοιπ ιπι·πι·ο. ιΙποπιπιπ ιιιιτπι= ποπ ι;!οοοτ

το εποι·ιε ιιοι οοο!οειο ιπιιιι·ιοιπ ιι·ι·οδοι·ο. οπιπ οι !ιοο

οιππιΡοτοπε ι!οιπιππε ιδι·οπιτοι· οιιοιιιιοτπι·. ιποποιππο

ι!ιοοι·οτιοποιπ πιοπι οττοπτιπε οτ ιπππιιοιππο ιΙππτοππε

Ρι·οιιιοτιο πι·ο!ιιοι›ιεοοΡο οτ οιιποπιοιε ι!ο τοπι!ο φωτ!

τοποε πο ιΡοιε οοπεπιπ εο!ππο πιποι!ο οοπετιτπτπιπ

ι!ιοιτ ιιτ πιο. οιι·οπ οιπποε οι·οι!ιτο πο!ιιε ι!ιεΡοπεοοιοπιε ειι!ιτι·πτπιιι ι·οοτιτποιε οτ ίιιιο!ιτπτιε οιι!ιιτ›οπε ιιιι·πιποπτππι
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ω! !!ειιτ!ιιι:ιι ἰρειιιιι οιιιιιιιιο ὸὶιιιὶττειε. εειιιιι·ιιε προ!! α !!!ιι·ειε τιάθιιιαι [πο εοιιετι·ιιειιάε ε! εάι.ί!οειιι!ιι $ιιι·ι·ε

ει! .ιιιιιιιι!ετο ι·ιοειτο που ρειτιιετἱε :το ιιιιι!!:ιιιιι ει!. ιι!

ιιτιρ!ειιάιιιιι ε!οπιιιιο ειιει:οτε εοιιιρε!!ειιιιι8. ι!ιι!.ιιιιι !α

τετε.ιιι ν:: !ιιι!ειιὸεε πιει!. ,;,Μ

.· .. . η . ιι'ανκ

-πτοε.ιι·- σει·ι-·ιιιι.; πω! με· ι ι ιν . · .; . ι .

- - ( ΟΟΟΧΧΠ; ) ι πιο ε· - ·=.Ϊι

Αιιικωνιιιιιι μερα ΙΙΙ Βα!άιιίτιιιυπ ί? |ιίει·όεοΖίπιέ

ωιιιωι π·ε8ειιι, ω ἰπ:ετ·ἰρ£ἰοιιεπι αιιι·εἰι· 222ει·ίε έπεσα!

|υ2απιε έτι £επιρΖο ροεἰωιπ ε! α ρα2ι·ε .πιο ιἰεΖεωυι,

ρεεαπΞεπιφιε ώ εοάεπι Ιαπωεπεϋω ιιωα2απι πεσ222ιιαι,

!ιοι·£ιι£ιιτ #ε©ν·οδα:ι · υ .τι . ··ι··:-· · ω

__

Π”, νι !ιε!επτ!ειε ιιιεἰἱ

ω!. Α. [ω. ει. -

( ει; ε. ι

. ΜειωιιΙει· ειιιεεοριιε εει·ιιιιε εετιιοι·ιιιιι ἀεὶ ΜΜ

ειιτιο ει «Απο ΗΜ !!!ιι8Π°! ἱετοεο!ἰιιιοι·ιιιιι,ι·ε8ὶ ειι!υ#

Μπι ε! ειροετο!ιεειιι !ιειιεάιετιοιιοιιι. 8ιειιι!!εει€ιιιιτ Με!!! .

«·ΙΠεετι ΕΜ ασεπ! :οεπιειι!εε ιιιιιιιειιεεει εινα! οιιιιι οοπι

ιιειιτιο ετ ιιιιεετἱο=·ἱετιιιειιειιιιιι ·ιιιεεε!ε8ιιι ι!οιιιιι;ι!0!

εεριι!ειά ίιιἰιεετι ιιιωω ιιιιιιειε· .ἀειιετε!ω !ιιωιε 'πιω.

ιιιοι·ἰε ειιιωιι·ιι$ φιοιιι!ειιι τα Ρσεειτ! Βιιιιε .εεει:!.ετιι Με!

!Η:€ετεε ὸε!ἱιιἱι·ἰ. ειι!ιεεετιιιιτ ι:ιιιιιιΡει: φαιά !€!0ιιι ΕΟΧ

ιιιιιιιειιε!!ιιιε Ρετ·›ιιἱο!ειιτἰιιιιι ιι!ιετιι!!!: π:ετΜιιιι. Ι;ιε00Βδι0

εωτιιἱω!ειιι ι!ε (με ιιιι!!επι Ρομτιιιοι!ιιπι· ·ρο!ικει:ΗΜ

ι·εεπιτιιι.ιοιιετιι !ιιι!ιετε. ιιιιοιιιιιιιι άξι·ιτιιτ Με! ι°88ἰΜ οι

πιειιιιιιιιι!ιτιετιι ρι·ει!ιε!οε ιιιτιιιειιεεε ε! ειιιι!ετεπι Μπιτ”

ω! τιιιιιιι ι!ειιο!ιοπιεπι ει; ο!ιειεςιιιιιιιι τετιιιειιε. ιιιιιιιεε

ιιιιιε εεκεε!!ειιιιιιτιι τιιιιιιι εοτιειι!ιιιιιιε ε! ιιιιι1ιε!ειιιιιι8

ιιιιε!ειιιιε !Μει·ειε ειιιι·ειιε εισαι; Ρι·ιιιε ιιοτιι!ε Βιετειι!

ε! ι!!ι ῖιτεϊειειἰ :εδώ ι1ιειιτ!ει!0 ε!εεττιιετε Βιειεε τεεει·

εει·ηω ιιιιιιιειιει!νιιε ρεειιιιὶειιι ι!!ειιιι ειπε άι!!ιοιι!!:ει!ε.

ι·εε!.ιτιιιιε παει» ειε μπει· τιιιιε ει!›ετιι!ει·ε!. ιιἱο!ειιτετ.

ιτε (Νεά ιΡει ιιιετιιο ΡοεεἰιιΙ: ετ Με!! ο!ιεεειιιι0

τω: ωε1ιωεωω. ιιιτειιτ!ετε ε! ιιοε τεΒιιιιιι Ρι·0ιιικ!ειι!!ω11

άε!ιεειιιιιιε ιιιετἱω οοιιιιιιειιι!ειτε. τ!ει!:ιιιιι !ιι€ετειι! ν!.

!ω!ειιι!ειε .. -

;. (εεεΧΧιιι)

ι Ϊαιιιιε:ιεεε ε·οπειι!εσ υιιιωαυι ιωἰοπεπι ε2 /ὸειἰιω

ι ι αυτι ύπωέ>παιεω2 ερέα·ορο έπειαι2,

με _

Π”, 7 ιιιι€ιιειι

ω!. Α. ει. Με.

ς ιι. π. ;

!ιι"τιοιιιιιιε άοιιιιιιι. οοτιιιειιτὶοιιειιι !εοετιιιπ ὶειιιιιειι

εεε οοιιειι!εε ι!ε εοιιιιιιιἰ. ιιἱεο!ιι ειιιΒτἰεειιε. ο8!ει·ἰιιε

ιιεκι!;ιιε;οετο!ιοιιιιε. Βιιἱ!!ἰε!ιιιιιε ειιιτιε. ε! !:ιτι!!·ειιιοιιε !ιι·ιι

η!ετειιε!ε εμὶεεοριιε. ω !ιιιιιε ιιὶιἱε!ἰεετ πιο(!ιιιτι. :ικανά

ιιιιιιιετιεεε εοιιειι!εε άε!ιειιι άστε ρι·εεειιιιιιο εριεεορο

Μ

Με ιιι εειει:ι·ο. :Νεά Δω!!!- οεειιΙἱε. ει: ιιιάε ε!ιετήιι

Βει·ε ιιιιπιτυνοε ειπο!! ιιεςιιε ειιτιετιιιιι Μπιο

ιιειιι ειι!ι!ιι·οιε τιιἰΒἱιι!ιι Ρετεο!ιιειιι. με Μπι ωι·τε ε

ά!!ιοειιιι;!ει ιιιιιοιιεττω!ιοεο!ο. οι ε!τει·ο εεετι·ο. εως!

!ιοεο!ο ιιοιιιιιιει!.ι.ιτ. ε! €!ε!ιειιΙ: !ρειιιιι . ΘΡ!84:0ρ11ΙΙ1 ε!

εεε ειιεεεεεοι·ειιι τεειρετε. ε! 11.11ιιι€:1'805 !ιοιυἱιιεε

εεωΔω ερἱεεοΡι. ω ρυοτεετἱοτιε ε! ι!ε!επειοτιε εεε.

ειιαιτ ειιεοιρἱιιιιτ !ιιιτεειιεεε εεειτοι·ιιιιι ε! !ιιιτ·8οιηιτιι εο

ιιιιιιιιε ιιιιιιιε. ετ ω! εεε άεϊειιάειιόοε ε! -τιιετιιι!ειιειιε

θ.οε τ.ειιε!ιιιιιτιιι· 8!ο11!: πειιειιιιιι· ρι·ορτιοε 81108 !ιιιι280ιι= Δ

εεε. ε! εἱιιεε ιιτιειιιιιτειιετε ει; ιιιιιιιι·ε. ε! ε!ε!ιειι!; ἱρει

εοκιοει!ει·ε ιιεΒο!ιιι€ιο:ιεω ὶιιιιιιε αυτ! !ιειιεθΕξδ8. ε!

εοιιιοάο ειιι!!.ε!:Βι 8ἰειι!ι !;ιιιι·Βειιεεε ·οοετι·οιπιιι ΜΜΜ

ωωπει·. ε!. 4!ο!ιοιι! πι Ρι·εεειερω Ωω!! ωωιιωω

μπειτε. (με ει! εκρεαιειιε Βιιι·8ειιιιιιιιιι ε! ερϊεεεριι

πεπε!ιιιιιιιιι· ειιετοι!!ι·ε ε! εε!ιιειτ°Β ι.ρεει ει! !ιοιιοτειιι κι!

88Γεωιιιιι Μπι εΐιέ5εσριφιειιι -οοτιιτιιιἱιι .ἱιιτιιιοι ε! ἰικ!0

8ι1ει·τειιιι.ετ · ριιι:ειιι·. ίεεειτε άρει! ει: οε!ει·ι.ειιε!ε!!ειι!

ειιιωεμ ε! ι!ιιιεθειιιεει π! ·ιι6!ιιιιτετε οι οι·ι!ιιιιιτιοπε

‹:οτιειι!ιιιιι εοπιιιτιἰε. ε! ιιισ.!ε ω! 08.8Βε!!ιιιι!. φαει

Βιιι·Θετιεεε οπιιιεε ε!ι ειιιιιἰε εεκἀεεὶιιι ιιαΙιιε ἱιι εεριιιε

@Με εΡεεἰε!ἰ ιιιι·ετιιειιτο τειιε!ιιιιιτιιι· ι!ε ιιιιιιιάεω ετ

ιιο!ιιιιαιτε ἰι›εἰιιε εΡἱεεομἱ. ιιι·ετει·εει ιιπιἰιιει·ἑ›ὶ !ιοπιιιιεε

ε!ιι8άειιι !ιι·ιιιιὶει!ειιεἰε ερἱεοοΡἱ. «εἰ ειιιιτ ει!ι ειιιιἰε κνι

ιιειιιιε πι τω! θε τρωω ιιιτ!ε!ιιτιιι· οοτιειι!ι!ιιιε οοιιιιιιιιε

άε!ιειιτ ιιιιιιιτε ειι!ιιειι·ε ε! ειι8τοάιτε ιιιιἱιιΘΜὸειιἰεΙΝΜ

εεε ει άε ἀὶετι~ἰοιιι ιειιιιιε .ετ οοτπιο Μπα ἰιι·£.0!ο

ἀἰεΕτἱεΙ.ιι !ιι·ιιιιἱετετιεἱε εΡὶεοοΡἰ. ει: ιι!ιιειιιιιφιε Ροεεε

!ιε!ιιιει·ἱιιι. πιει: ι!ε!ιειιτ εεεε ἰιι οοιιεὶ!ὶο πε! Βετο.

(μισά ιιἱιιι .ιιε! ἱτιἱιιτἱεπι τε!ιιιε ιιε! Ρει·εοιιἱε Ρεο!ειιτιιι·.

ειιιτ πιει!ει οεΡτἱοιιε εερἰειιτιιι·. Δε! τρικ! οοιπππιε ιιιιιιιε

Ρει·ό.ειτ εειετι·ιιτιι ε!ἰ‹Ιιιοι! εειι τει·ι·ετιι ιιε! Ροεεεεειοιιεε

απ! !ιοιιοι·επι ιι!!ιιιιι. άε.!;ιἰε τιιιε !ιε!ιετ ιιε! ι:!ε εετει·ο

!ιε!ιιιει·ἰτ. ε! ει εεὶι·ειιτ ιιε! ιι!!ο πιοι!ο εοΒιιοεεει·ειιι.

(Ιω εσωτε!!ιεει·ε ιιε!!ειιτ. ει! ειιιιιιι ροεεε ειπε !:ιειιιτ!ε

Η άιιιιιιι·Βε!ιιιιιτ. ε! ε! άιετιιτ!ιει·ε που ροεεειιτ ειιεπι

ει1:ιιιε ειε ει!! ροεεἰΒἱ!ε ει! ιιο!ὶτἱεπι_ἑεοιιειι!ιιιτι εοιιιιι‹

ιιἰε ε! εεετε!!ιιιιι εεε. Με!!! ἰΠὶιιε !οει ι!!ι «πιο πωπω

Με!! ταιεωι·ετιιι· εεε Ρει·εοπιε ἱΠἱιι8. ὶιι εμε ΐοι·τε οΕ

ίειιεειο ρει·ε.τετιιι· Βιοἱειιτ ρει·ιιειιιι·ε. ετ !επε!ιιιιιωτ

ει ιιεεεεεε ίιιει·ιτ. ιΡΙ'0ΠΙΡ!ΉΠ1 ειιεειιτειιιιι !!ιο8Γ8. ει;

Εάε!ε ειιΒεἱἀἱιιιιι Ρτε5τει·ε. εειε0;ι·ο ροττιιιιειιετἰε. ιι!!!ε

ει; Β·εεεει·ἰἰ. ει; ιιιειι!ε. ιιιιοσιειιε ιιεεεεεε Με αιμο

τιει·ιιιτ. ε! Μπι ιΡει Ετι!ιιι8 φ1επι σετει·ιε 11τιιιιετ5!5

ιιιιε εοπιιιιιε ιιιιιιιε !ιει!ιετ !ιοἀἰε πο! !ια!ιιιε1°Β. ιι Ρ0ιιΕ11·

ιιετιει·ιε ιιειίιιε τεΡρε!!ιιιιι. Ηιιιιιιι Ρετ οοιιειι!εε οοπιπ

ω, ιιε! ωεφ1εω ε!ε εεετε!!ιιιιἱε. ιιε! Ρι·ε!ετἱε ὶΡεοτιιτιι

ε:ιετι·οι·ιιιιι εοιιιιιιοιιἰτι Μάικ. ιιε! εοι·ιιιιι οετ!;ιε Μ·

εετἱε ιιε! ιιιιιιιιο. Μπι !ιιι·ε!ιιιιιτ ειιιι!ε6 ε! τωειιιιΕεε

Ρετ εττειτειε ει οι·ι!!ωιτιοιιε εοοειι!ιιιιι οοιιιιιιιιε. εει!ιιοι·ι

ει; εεειιι·οε ὶιι ιιε!ιιιε ει: ΡΒ1'80Π!8 !ιε!ιετε. ι!!ι ειιιιιιιιοι·

ιη εΙιιει!.ιι01° ειιιιι5 ε!ε!ιειιτ Βιεετε εο!αιιιι εοτιειι!εε μι·

τει·ι·επι ἱΙ›εἱιιε εριεοορι εεειιιιόιιιιι !ιιιο!! ειιιιι ὶΡεο

ερὶεεορο εοτιοοτάε!ιιιιιι. ιιε! ειπε ειιεεεεεοτε ετιιιιιιιι

ε! τε!!οιιιι!)!!ετιι. οιιὶιιε τεεάιετε!επι ε!ε!ιε!; !ιει!ιει·ε ιΡει:

εριεοοριιε. ιιε! ειπε ειιεεεεεοι·. ετ ε!τει·επι οοιιειι!εε

εοιιιιιιιἰε ιιιτιιιε. ι!ε αΙιιιιωοτ !ιι αΙιιειιιοι· ιιιιιιἱε ι·ειιο

ιιε!ιιιιιτιιι· Ρι·εεει·ιρτε ιιιι·ειιιιειιτε. ε!ι Με ιιιι!ε!ιοε!. «Ιω

ιιοπι ὶιιτειιετἱτιτ. ε! (Η: ηιι!!ιιιε ρ!εειιει·ἰ! οοιιειι!ἱ!ιιιε. ε!.

ι‹›
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τι!!! !!ιοι!πτ τι!! τιππ!ε τινι. ειιρι·ιι. Μπιτ: οοπποπτ!οποπι τι οιπ.Ρ!οιππτοε. Ρτοπ!οτο τιππιιο !ιοποπτ!ο οτ ρι·οιοΒοτ!πο.

!!ιο!οτ. οτ !!ι·ιιιο!ι!τ οιι!εοοΡπε. οπιπ ειπε οοιι!!·οττ!!ιπε.

οτ οπιπ ποεεο!!!ε ορ!ετ:ορ! τμ! οτ! ποο ιιοοοοεεπι·!! π!

πο!ιππτπι·. ο!ιεοι·πειιιπιιιιι !π ροι·ποτππιπ. οοπεπ!οε τιπο

τ;Ιπο οι·τ!!πει!ιππτ οτ !!ιο!οπτ τιποπ οοπεπ!οε τι!!! πιο

τοπιποι·ο ί!ιοιι!ιιτ ε!πι!!!τοι·. τιποιιι πτ επιιι·ο οοπποπο

ι·ππτ ο!ιεοι·πειι·ο !ποοποπεετι. οτ !ιοπο τ!πο οπ!ιπΡ!οι·ο.

επο !πι·τιτποπτο τοοο!ιππτιιι· που τοπιΡοτ!ε εποοοεε!οποπι.

ε!πΒιι!!ε τιπιι!ε πο!ιοπτ οοπεπ!οε ειιοο!τι!ο ιπτιπποτπιιι

τοοοι·ο. οτιετο!!ειπ!ε οτ !ιπι·οοπε!!ιπε. Ροι·τπποποτ!ε τιπ

εοπτ!!. π!!!ο. οτ 87εο8τι·! ε! ιιοοοεεο !!ιοιι!τ Ρι·οπιτιτπιπ

εποοπτεεπιπ. οτ ππε!!!πιπ ίτιοοι·ο. ποο οπιπ!τι οοπποπ!τ

οτ Ϊοο!τ ποπι!ππε. Ε. ορ!εοορπε οποτοτ!τοτο οτ οοπε!

!!ο ποιπ!π! πτὅοπ!ε !τιπποπε!ε τιι·ο!ι!οιι!εοοιι!. οτ :ιππο

οιιτοι!ε οοο!οε!ο. ιπ!ποι·!! π. !τιτιποτο. οτ τιι·πιτιπ! πιο

τι·!ε ο!πε. ποτο εππτ !τιππο. Μοι.ιιιινιιιι. !ππ!οτ!οπο :τι. 6

νιι π!ο τιιιΒιιετ!. τοετοε Ρ!ι!!!Ρπε !ιοι·πο!!. ιπειτο!ιοτπε

πο οο!τιεοο. οιὅ!οι·!πε τιποπποιπ ο!ιοι·τ! πο !τιεποτο !!!!πε.

ιο!ποι·!πε πο !τιπποτο. οπποοοτπε. οι·ιπτιιιπε π·τιτοι· ο!πε.

ι·ο!!οππ!ιιιιε εοι·ο!οπε οο!!Βο πο!!! !ο!ιοπποε το ο!τιποι·ο.

οτ ο!ιοι·τπε !ποπε ο!τιπ!εοι·.

ς οποιοτιν )

Ποοι·οτιιιιι ἰαπιιοιιεἰιιιπ οοιι.ι·αταιιι, παο δοτιο·ίπε, το

πιαιιαο τούτο εοι·Επέαι·έιτε , ρι·ορτοι· πιάτα. ἐαιιιιοιι.πωπ

οἰνἰιτπι ο·οοτιτί απεοι·Ξότται·.

!!79 , !ίεορτοιπ!οι!ε

θα!. Α. β!. ό!). ν.

( π. π.)

Ιτιππο !ιι οοιποι·π οιιΡ!τπ!!. οοπεπ!οε πο οοιππιι! π!

οο!ο οιπ!π·πιοπε. οιιοι·!πε ποπτπε. οττο!ιοππε. Βιι!!!!ο!πιπε

οπτ!ο. οτ οιιι!οπε Βι!!!πε !τιπποιιοι·ππτ τιιιοπ π!ι· !!!πετιι!ε

οοπο!πε ι·οιποπο πιτπε εοι·!π!πι·!ιιε πο οοτοι·ο ε!ιιοτιι!!ε

ειππ!ε ε!πο οοπττοπ!οτ!οπο οοπειι!πιπ οοιιιππ!ε !τιιιπο

οτ οπιπ!πιπ Ροι·εοπτιι·ιιιπ πιο οοπιππ! Ροεε!τ πι!ττοι·ο

!τι!ιοι·τιτπιπ ευρω ιιιτιι·ο πο !τιππο .οτ ο!πε π!ετι·!οτιι

μι· εο πο! ιπ!εεπιπ επιπιι ποο ιιιο!ποι·!τ πο επο πο!

οποπο Ροτ:ππ!π ε!πο οπιπ! οκοοτ!οπο τιπτ οο!!οοττι εοπ

!ιοποι·ο τι!!τιπο πιι!οπε !!!ιι·τιι·πιπ πποοπτιιι·πιπ !ειπποπε!ε

ιποποτο. τιποπ !ποο τ!ιοτιιιπ οετ. τιποιι!οιπ οτε! τι (2

ιππ!τ!ε ι·οτι·ο τοπιποι·!!ιιιε !τπιπο πιιτι!ε τ!πο!!ε οτ π!!!

Βοπε επτ!ε ειιπ!οπε οκτ!τ!εεοτ. οτ !π Ρι·οιποιιοππ!ε οπο

επ !ιοποι·οιιι ο!πεποπι ο!ιι!τοτ!ε Ροι·τ!ποι·ο π!ειι !!ιοι·τιπτ

!!πο!!τοι· !ο!ιοι·τιεεοτ. τιπειππο τοπιοπ ι·οπιπιπ επ οοπ

ο!!!ιιιιι Ρι·οτοοτπε οετ ποιπ!ππε οι·ο!ι!οιι!εοορπε οπιπ

Ρι·πποπτ!!ιπε π!ι·!ε οοε πι ποιπο.επτι !ιιοποι·!!!οο !ιοερ!

τοτπε !!ι!τ. οτ οιππ!ιποποπι ι·οποι·οπτ!τιιπ οποπο ποπο

ι·!ποοπτ!τιιιι ο!ε οιι!ι!!ιοπε !ιι ιιοΒοτ!!ε οοιπππ!ε !τιππο

οοππ ποιπ!ππιπ Ρορειιιι ρι·οιποποππ!ε. ε!ο ο!!!οοικ οτ

ετππ!οεπε οιττ!τ!τ. πτ !πτοτ οοτοι·οε ι·οπιπποε !π !ιτιο

ροι·το Ρι·οτοοτο ε!ιιΒπ!οι·!ε !πποπ!ι·οτπι· οτ οπιπ! !τιπποπ

ειε οιπιε ροεεοτ ποπ ιπιιποι·ιτο ι·ορπτοι·!. τιιιοι·ο πιο!

τ!!οτ! οοπεπ!οε !π οιποι·!ε επ! Ρ!οπ!τππ!πο οτ τπ!τ!οπο

πι ι·οπιιιποι·πτ!οπο οτ!πιπ Ριιοετ!τ! ο!ιεοτιπ!! οτ Ρι·οετιιππ!

οποτοτ!τετο οοπε!!!τιτοι·πιπ οππι ποπτιποι·ππτ πτ επΡι·τι

!τιπποπτοε. ποι.:ιιινιιιι. !ππ!οτ!οπο κι. πποποο!πιο π!ο

εοπτοιπ!ιτ!ε. .

!ππο νν!!!ο!πιπε οει!!τιο πο!!! ποττιτ!πε ιιι·οοοιιτο οππτο

π!οτοι·ππι οοπεπ!πιπ εοι!Ρε!.

. τοοοΧΧν τετ .

Ραπ ιιπἰοιιιζτ, ιιιπΕοπίαο οτ /οοποτ·ίε Μπα τ

Σιι2οι· α!όέπέιαποπ.τοε οτ ίατιιιοττεοε ο·οπεα!ο.ι.

Π”

ω. τι. πι. π. απ. ο. πι. πι. πι.

ς ιι. π. ι

' Μ: ποο π!ο !π ειιιτοτι. ποε ιιοΡπ!πε τι!!ι!πτὅοποπε!ε

!!ιο!οιππε οετοιιι οτ οτιπο!οπτοπι εοοππππιπ ποετι·ιιιπ

Ροεεο ποπ· οιπποε ιιιτπ!ττ!πιτιε ροι·τοε !·π οι·π!ιπιτ!οπο

οοπειι!πιπ οοπιπιι!ε !τιππο τι!!! εππτ οτ πιο τοιπΡοι·ο

!ειππο !!ιοι·!πτ οτ !ππο τοι·ι·τιιπ Ρτο εποτιι·επ !!ιο!οππο

οπο!!! οοετι·οι·πιπ πο! τοι·ι·πι·πιιι τιποτε !ιτι!ιοπτ !τιπποπεοε

πο! πο οοτοι·ο !ιο!ιο!επιπτ. ποποτιιιπ ρι·οπ!πο!ο οτ ει!οιοιπ

πι·!ο Ροι· Βοποπι !!ποιιι ο!ιεοι·ποι·ο τοποΒ!ιππι· οτ το

οοι·ο ο!ιεοι·πιπ·ο Ροι· Ρορπ!πιπ οτ ο!ποε ποετι·οε τιττιπο

!!ι·ιπτιι·ο εοοππππιπ τιποπ οοπεπ!οε οοπιιιπ!ε !!!ππ οοπ

ετ!τιιοι·ιιπτ οτ Ροτιπ!ο επο ο!ιεοι·ποππππι οιπ!πτιποιππτ.

οτ !Ρεπιπ ο!ιεοι·ποιιο τοποπτπι·. ποιιοτο οπο οοπεπ!οε

οοιπππ!ε !τιππο το οοτοι·ο τοοοι!πτ ε!οπτ ιπππππποι·!πτ

πο!ι!ε οτ ποε !!ιο!οπιπε οτ !!ι·πιπ οτ !πτ:οποπεετι τοπο

!ι!ιππι· ο!ιεοιπιιι·ο οτ !!ιοοι·ο ο!ιεοι·ιππ·ο Ροι· ιιορπ!π.πι

ποετι·πιπ οτ οεεοοιιι·τιι·ο ε!οπτ οοπειι!οε οοιπππ!ε πο!ι!ε

ιπτιπποποτ!πτ. ε!τιπ!ε ο!!ι!ποτιποπε!ε !π τι!!τιποπ οι !ρε!ε

ποποτ!ε οοο!ποι·!τ. τοο!οιππε !π οπιπ π!ππ!οτοιπ. εοοιιπ

ππιπ τιποπ οοπεπ!οε· οοιιιππ!ε !τιιιιιο !π ο!ποε εποε

!!τιοοι·ο τοποπτπι· οπτ τοποΒιιπτπι·. !!επππι ο!!ι!ιιτιτιιιοπεο

οι!ππο !π Ρο!!ειεπε ποπ πτιιι!εει!ι!τ τιπ!π ιιιοτ!ποι·!! οτ

οιπιιοε οππτοε ιιι ιΡεο οτ Ροοππιτι οτ!ππι [Μαιο εισφο

π!ειπτπτ !π οιπ!ππο!οπο οοπεπ!ιιιιι οοπιππ!ε !ιιππο. οτ

οο!!οοτοπι εο!ποπτ ο!ε πο! οοι·πιπ πππτ!!ε εοοιιιιπππι

τιποπ ο ο!ιι!!ιπε ειπε !ρε! οοπειι!οε !π ε!ιιι!!! π!ο›ὅ!ο

τιοοοΡοτ!πτ. !ιοο π!ο!ιπιιε οιιοοιιτ!ε !!τ.3π!ε οπο πιο εο!ο

!ποι·!πτ. !π !οεοτ!οπ!!ιπε τιποτε οοπεπ!οε οοιπππ!ε !τιππο

(π. οοτοι·ο_Ρι·ο οοιππιι! ιιτ!!!τειτο τοοοο!πτ ποπ· οιπποε

ιιιοι·!τ!ιιιοε ροι·τοε ιπ·οιι!πτιπτιε οττΙπο !οιιο!πτιποε ποε

οτ οοιπππο ποετι·ιιιπ ε!οπτ οοπιιιιιο !οπιιο εοοπππππι

Ροεεο ποετι·πιπ !π !ρε!ε !ο5πτ!οπ!!ιιιε οιιΡοπποπιπε.

ιιπ!ποι·εοε οππτοε οτ ι·οποππτοε τοι·ι·τιτοππε εει!πο!ι!ιππε

οτ ποπ οποπποιππε !π ι·ο!›πε πο! ροτεοπ!ε ε!πο οι·π!

πιιτ!οπο οτ ιπτιππειτο οοπεπ!πιπ οοιπππ!ε πο! εππτ οτ

πιο τοιπΡοι·ο !ειππο τποτ!πτ. ττο!οτιιιι πο! ει!!τιποπ !!ττιππιπ

οπτ·εο!ο οι·ιποι·! πω! τπιοε ποετι·οε πο! το ροι·τ!!ιιιε

οτ π!ετι·!οτπ ποετι·ο οιι!ι·ο ποπ ροι·ιιι!ττοιππε. τιπ!π πι!

ιπ!τπε οοιιι!τπε πο! οοιπ!τ! πιιτιο!οτ!! οτ οτιιι!τ.τι οπιπ

Ρτι8πτπ·πιπ οτ απου! τμ! !π !ρε!ε !ιτι!;ιοοπτ ροτοετειτοπι

!ρειιιπ οτ επο εροο!τι!!τοι· ειιεο!Ρ!οπτοε οτ ρι·οποπε!πε
ρτ!ιπο !πι·οπτ το ππ!!τι οποπε!οπο !!ιο!οππτι !π !τιππτι
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σε! !ιοισὶσεε σἱεττὶοτσε ἰατισε αστ α!ἱοσὶ σε ατσὶοἰτἰἰε α τεστὶἰεσὶίἱοαι·εἱσοεΡεται1τ σ1αεσα οοστεστἱο εκοτεσἰεεετ

ὶαιισε σα! σώσε σε Ραοε ο!σεετιιασσα τεσεαστστ Ρετ

εοσσεστἱοσεσι σε! Ραοετο οσισ ὶΡεὶε ἰασσειιεὶΒσε ίαοτατσ

αστ ἱσ α!ἰσσοε σα! ἱασσατι1 σασαστ σε! ἰσσε εκεαστ

εκοεΡτὶε σ! πιεσε σἰαστ!α ετ εατο!α σιοσετατε. οοσεσ!εε

σα! Ρτο τεωΡοτε !!ιειαστ σ! α!!›ὶσ€ασα. σε! Ροτεεταε

τεσε!ασστστ ταοετε ὶσετἱτἱαπι ετ τατἰοσετσ εεοσσσσισ

εοτσισ εεσεσισ !1οσα ί!σε !ιοισἱσἰ!›σε ατο!ιἰεΡὶεοοΡατιιε

ἱασσε τΙσοο!εσε αστε !Ρεοε σσετἰτσοσὶασπ ταο!εστ οοσττα

α!σ:Ισεπι σε ὶσι·ὶεσἰοτὶοσε 1·σοεττα ὶσΪτα σἰεε απ. Ροετ

Βασικα· !αισεστατἱοσειιι. Με! σσαστσσι !ὶεεστὶα οοπ

σσετεστὶε τεπσασεει·ὶτ αστ Ρτο σἱ!ατὶτ›σὶ!σσε !εε!ττ!σιε

ἰσσσ!οτἰε. ιΙσἱΒιιε τι·ατιεαοτἰε Ρατττετ τεσεΒσοτστ εἱι1ε

Ϊτασσε. !ιασε τοτασ1·εοσσετιτ!οσεσ1 σιταΒιιστ οοσειι!εε.

ετ εεκαε!στα σε πιο!!οτ!!αιιε α!!σὶσἔασε. ετ. Ρτεοο α!!σσ

Βασε εσΡετ ασ!ισασι τοτὶσε ΡοΡσ!ἰ. ετ οοσεσ!εε ε!σε

Ροτεεταε τΙσὶ εἰσεσ!ἰε ασσἰε ετσστ Ρτο τεισΡοτε. σε

σσατσοτ ἱσ σιιατιιοι· ασσὶε τεσοσα!στστ ὶσταπιεστσπι

εσΡετ αισισαισ ΡοΡιι!ὶ. ετ σε σεοεισ ἰσ σεοεπι αστιοε

τεσοσα!αστιτ ἰσταπιειιτα εεκαΒἰστα ισε!!οτεε (ΙΜ ὶστα

σετἰστ. σε! α!ἱἱ ισοε ἱΡεοτσω. Μοι.ιωινιιιι. σι οοτιεσ!ατσ

σὶοο!ε εισΒτἱαοἱ. οΒετσ σεστἰ οττοσἱε !1οισδσ!!!!ε!σσ

αστὶε. !›α!σὶιοσἰε σεσετσατἰε ετ απιἱο! ετ!!!!.

( οοοΧΧνι )

Πεε:τεταπι ταπιαεπεία›π εοπω!ιιπι . :ρω αό.«Με , ω:

στα., πια Ιι8παπϋπε πάσα ορει·ίτ·ε ·υε2ίτιιυι κίεεΙατατατ. ‹·

__

πω, τι σιωωσ !ε!›τσατἱἰ

ω. Α. χω. το. σ. ω!. ο. χω. τ.

( 11. Π. )

!ασιιε σ! σοισο ιΙσε Με οἔει·ἰὶ εετὶ!›ε οοσεσ!εε

οοτσσσὶε τιἱοο!α εισΒι·ἰαεσε. απσοσε ω”. οττο!ποστιε

ετ .8σ!!!!ε!εσσε αστὶε !ασσασετσστ φωσ ασ!!! Ρετεοσε

!ὶοεατ σο!τασι ιι!!ασι εεσ εοοΡεττστασι !!Βσασισσε ία

οετε σσε ττασεεατ α!› σπα Ραττε σἱε ασ α!τετατσ ἰσ

σιαεττο οαιτιὡἰο στι! εετ α Ροττα ποσα εασετε!!σε!

Με ασ σοιοσισ τΙσοσσαπσ οΡὶιοσἰε σπισεε! ετ α σοσιο

σσοσσαισ οἱ!!! !α!αιιοἰ ετ ίταττ!ε Ρετ εαττιιΒἰσπι εσ

Ρετἰοτεισ ιιεσσε ασ εασοτσσι !αστειιτ!σισ σ! σσο εταστ

ο!!ισ οοσίὶσὶα Ρ!αοὶτοτστσ σἰετἰσοτα. ετ α σοτσο Ίσω

σασι Βαισοίο!! σε Ματ! σεσσε σοτσσισ !ιετεσιιισ Ρωσ

ἰο!ιασσἱε !›ιι!!!ετὶἰ ετ α σοτσο α!!›ετἰοἱ σε πιατἰ σεεΙσε

σοπισπι σσοσσαπι €σ!!!!ε!σσ !:σεοε αεἱσὶ. ετ α ισατὶ

Ρετ εαττι1!1!σπ1 Ρ!ατεε !οσΒε σεσσε ασ σοπιστσ εὶσε

σεισ !›σοοε αεἰσἱ. ετ α σοιτιο σσοσσασι Βασσσ!!! τσΒεἱ

σεσσε ασ σωσσισ !!ετεσσσι σσοσσαπι σΒοσἰε σε Βισ

εκατο. ομοσ ἱσεο ταοτσπι εετ σσοσἰαπι ειπα οοοαεἱοσε .

τσττἱε φωσ! σ!!! τΙσσσσαπι εσἰ!!ἰε!ισὶ τ!ο!ιει·σ σ: Ρτε

σἰοτο οαττσΒ!ο φωσ εετ ειι!1τσε εοο!εεἱατσ εασοτὶ !ασ

ατσσε σἰεοοτσἰα. ετ εεΡἰσε ἰσσε τισεεετ οοσε!!!σπι εε

!ε!›τατσσ1. τασσεισ Ρετ ἰσοσεοε τεετεε Ρτοβατσισ @τι

Ρτο οοσιστιὶ ετ ἱσεττστσεστὶ ΡσΒ!ἰοἰ ί!σε ο!ατιστ τΙσοσ

ο!!πι Ρετ εωεσσατοτεε ετσεσσατσσ:ι ΐσ!τ ετ !ασσατσισ

σι Ρατ!αισεστο Ρετ οοσεσ!εε οοπιστήε τοΒετοσσσι.

Βσἰ!!ἱε!ισσισ σεστσισ. ο!αεττσισ εΡὶσσ!ασι. ετ Ρὶοατσἰ

!ἰσισ φωσ ἱσ αστρο σε Ρτεσἱοτἰε οαττσΒἱἰε οοσττα

!ασ1σ!οτασ1 ίοττσαπι εσἰΒοατἰ τιστι Ροεεετ ετ ἱσεο

!ασσασετσοτ στ εσΡτα. ετ τΙσοσ εἰ α σἱε Ρτεσἰοτε

εισεσσατἰοσὶε ετ !ασσἰε εσἰἱὶτἰσπι α!ἱσσοσ ε οοσττα ία

ετσια εετ σ: α!!σσο σε ΡτεεοτἱΡτὶε οαττσΒἱἱε σεεττσα

τω. - Μοι.πωσε. ἰσσἰοτὶοσε σιιοσεοσσα. εεοσσσο !τα!εσσαε

Ϊεβτσατὶἰ.

Εφ νν!!!ε!ισσε οα!!.ε.7)ε Ρα!!ἰὶ σοτατἱσε Ρι·εοεΡτο ειιΡτα

σ!οτοτστσ οοσειι!στσ εοτἱΡεἱ.

( οοοΧΧνιι ) Η '

Βεστετωπι ίαπιιεπείαπι ::οπ.εαΙιιυι, ιμιο αιτιοπιίοοε εε:

ο!εεέειε εαπετί βααι·επτί2 ίπ ασςιιἰεἰτἰοπε τεΙιϊμαεραττίε

άπασα· θέματά δε·τἰὐαε αΙἰςιιἱὑιω· .πώ ραο£ἱε μπώ

τ·επείο.σ ιἰεεετπιιτιι.

Νεο, σιωαεε ἴεΒτσατὶΙ

ω!. Α. χω. το. υ.

( σ. α.)

!ασσε ἰσ σοισο :με !!στ οΒετσ εοτὶοε. οοσειι!εε

οοσισσἱε εσἰ!!ὶε!ισσε αστἱε. σἰοο!α εσ1Βτἰαοσε. ετ απιὶοσε

ετ!!!σε !ασσασετσστ στ ἰσ σσοσ τεισασεἱτ σε σοπιο

οΒετἰἱ εοτἱ!›ε οασοσὶοἰε ετ εοο!εεἱε εασετἰ !αστεστἰἱ ετ

τΙσοσ ἰσσε αοσσἱετασετιιστ σσ!!ο τετσΡοτε α!.1 εοο!εεἱα

εασοτἰ !αστεστἱἰ α!ἰεσατἰ Ροεεἱτ. πιει: ασ εσὶίἰτἰισσ τα

οἱεσσσισ σ!!σσι οσἰσσαισ εοο!εεἱα σε! οασοσἱοἱ ἱσ

οοσοεσετε σα!εαστ. ιΙσοσ εἰ τΙσαασο οοατταίαοετε Ρτε

εστσετεστ ΡσΒ!ὶοετστ σοτσσε ετ οοστισσἰε ὶασσε σἰσσὶοτε

σοπσσε ε!!!ο!ατστ. τΙσοσ ἱσεο ί-αοτιισι εετ. σσοτιἱαπι

ειπα σοσπσε ἱΡεα σεσα!ὶε εεεετ. ετ εκ Ραττε Ρτο απο

Ρ!ὶασσα ισα εισεσσατσισ Ϊσἰτ Ρετ εσ1εσσατοτεε Ρσο!ὶοε

στἰ!ἱτατἰε ὶστσἰτσ στ οαοοσὶοὶε φωσ σε σοσιο ἰασι σ!οτα

τετσασετετ σεσσετετστ. ετ ἰσ !ιοο Βετο οτσσὶοσε εα

σοσἰο! Ρτετετεστστ. εσισ ἰσκτα !ια!›ετεστ α!ἰαε σοτσοε

ετ σε ίοττε ασ Ρτἱσατοτσπι πιασσε Ρεπιεσἱτετ ετ σε

οοσττα οοπισσετσ ιιτὶ!ὶτατεσ1 ετ εοο!εεἱε οοπιοσσπι

εσἰίὶοαι·ἱ Ροεεετ. !ιοο ετὶασι ὶστιιἱτσ σε τεττα ὶΡεοτσισ

(με Ρτο ατσΡ!ἰασσα σὶα Ρσ!:ι!ἱοατα τσ!τ α σοισἱσἰε

οΡετὶε εασοτὶ !αστεστὶἱ. ὶσεταισ εασε τεοοισΡεσεατἱο

σεφ. σ! ε!σεσεισ σοτσσε τεεἱσσο Ρτοισσετε τεεει·σστ

οοσεσ!εε εκτἱπιατστσπσ ατ!σττ!ο στ εσΡτα !ασσαστεε.

ωὶ!!εεἰτσο οεστεεἰπιο οοτσαεεε!σιο ὶσσὶοτἱοσε Μ!. Κα

!ετισἰε ΪεΒΒτσαι·ὶἰ.

@το ννἰ!ἱε!ισιιε οα!ἱΒε Ρα!!ὶὶ σοτατὶσε ΡτεοεΡτο ειιΡτα

σ!οτοτυπι οοσειι!ισσ εοτἱΡεἰ.
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(τε εετστεάτσε.. .ετττεττετ.·. ετστεστε ετ εεετστστσ. εστω

σετ.ττττ(.' τσ(ττεττοσε στι. @τι άτε στεάττ. τσττεεεττΡττ

τεετετστεε τστειιετιτστ τσ Ρσττττεε Ρεττεστεστσ ε(τ τττεσσ

εεττΡτισσ (τ). '

Ασεετστσε Βετττσε.

(Με Ρειστσε.

Ετεττεσττε τάεστε ς;5σστετάτ.

Οετεσε στεεεστσεε.

(τεΡστ ετΒετττ.

Πεεττσσε τσεττεσσε.

Τεσετετσε ΡτττττΡτ.

Ασ8ετάσε ττσττεττσε.

Οττεττσε Ρεάτεστε. '

Βσττετάσε Ρετεεττσε. ^ τ.

θισττττετστσε εεττττσσε. ·

Μετετττε.

τάσ Ρτετσε.

Βεττεσάσε (τε εεττσεάτσε.

Οττε (τε τσσττε.

Ρεεεεττε άε τσεττσε.

Οττε εττε.

Οττεττσε ττεττΒετάσε.

Οττεττσε τσεσε.

Οττε ιτε στ.ετσ.

Οττετ·τσε τεστ.

Βεσσε άε ετεττε.

Θστάε ττττσε εττετττ εΡτσστε.

-ΓΓεσετετιτε ετάε.

ΒΡεσεΡεττε.

Ασεετισττε εει·ισσάτσσε.

Οττεττσε (τε τεττε.

Βετσστάσε ετ·εεστσε (ε).

. ...

··|Δ '

ς εεετττττι )

ΒεεΙ·εΒασι Ζωπ(ετι.σιτισι εε:ι.π(2ιισι, (με Λε·παΙιία.τ σε

ίαεεύασ ΡωτεεσΣε δτι·Ζετέ ειιοπιάασι #ΙΞέ ετ Βεθετω

εετωπ :ιερο.ε έιστωεσ.τε.ε είνα (ίεε!ατα:ιτισ·.

” ΗΒΟ, 20 εσεσεττ

(σε. τι. τω. τι.

ς σ. σ. )

τσ εεΡττστε. εεσεστεε άε εεστσστ τεττε (τε ττεετε.

Βσττττετστσε σεστσε. ετττετ·τεσε. ετ εττσεσ εσττε τεσάε

(τ) ντάε Ν." σε”.

(9) Οσττττεττσσε εετσσε τστεσττ τσ σερττστε ττττ.τσσττ. Βετισιιετσε

(Ι

α'

σετιττιτ (Ισσά σττ·ττετάσε εεσετάτεσε ττττσε (Ισσσάεισ ίστ

ωστε ετττεττ ετ τεεεττσε τττετετ ετσε ετ(Ισε τεττετ·τσε

σεΡεε εστσισ ττεεστει· Ρετ Ρετεεσε ετ εσΡτε ·τττετεΡετ

σττε Ρεεετστ σετ τστττετε άε εσε σετ εττεσε Ρεεσστε.

τττττετστσ άσσεστετσσι άεσετ·τετσστ τεσσεσετσσι σετεσε

ετσε εεσττεάτεττεσε ετ τστΡεάτστεστο τεσσεσετσστ σεσ

εστσσι άε- εεισσστ ετ επσστσστεΡετεσσετστσεΡτε εε

στσστ ετσε εστστ εσττεστε σετ Ρτεετεττεσε. (Ισσά στα:

τεετσστ σετ (τσεστεσι σετσ τ:εσε ισεστεττε Ρετετ εετισστ

ττττεε ετττετσε ε στστττε τεττε τε(ττΡεττττσε. Ρτο στστττε

εδτ·εττττε σττεε(Ισττε ετστττε τ›εσεττττσστ ε. εσσεσττττσε εε

τσσστε τεσσε εεσεεεστσε τστεεετ. Ρσετ-:ισσττεστ Ρετττε

εσΡΡττεετσστ τττττ εσσεσττττσε (τε ττΡεσ ττεσεττττσ εστ

Ρετττε ετσιττττσάτσετσ εσσεε(τσεσάσ. (Ισοτ·ισσ τιεσεετε

Ρεττττεστ εεσεστεε εσσσεστεε. σε εετστττε

ετ ττάετττετε εεστσστε τεσσε εττεετιτεσάε τστεσετιτστ.

ετεστ τσ τεστεττε ετσεάετσ εστσσστε τεσσε εσσττσετστ.

ετε τετσάτετσστ τσεσεττετστσ τσάστσετσστ ετ εεε·ιτσάε

τσσεεττσετσστ στ εσΡτε τεσάεστεε. τστττεετισε εεστεετ(σε

ωστε. τσάτεττσσε στι. Με άτε @εεττ τ · τω·

Εεε τντττετστσε εεττε;ε Ρεττττ σστεττσε ΡτεεεΡτε εσΡτε

(ττετετσστ εσσεστσισ εει·τΡετ.

. ὅ' '

ς εεετεετ ;

!;.τη-”

δαυοπεπεεε, αιἰἰεετἰε μισώ,

έ(εισειι.σ εευπσιωτιΞ` σε ειιὐἰἰεἰιειι.

·ι·ιετ , ετ "ωστε - Ι

Μ .. ι”

£εά.Δ.βττ. (Η. ε.

ς τι. σ.)

1: σ” ν--.'τ

._ _ “.-.-η μ· σ”

Ισ σε(στσε άεσττστ ετσεσ. σεε ΡσΡστσε εεεσεσετε

εττ σεσ άτε τσ εστεε τεετεστσε εετεστ ετ εεσετσετεστ

ετ εσττεετεε εεεσσάσστ Ρσεεε σσεττιτισ Ρετ εισσεε τσε

ττττστεε Ρεττεε τσ στάτσεετσσε εσσεστσισ εεσστστε τεσσε

εστ Ρτε- τετσΡετε τττεττστ. ετεστ τεσσεσεεε εε τεεεττστ.

άεσετε (με εεσεστεε εετσσστε τεσσε τεεεττστ ετ σσε

τεετεστσε ετ τεσετττστστ (σε ττττσε. ετεστ σετττε :σεσ

άεσεττστ. ετ σετσ εττ(Ιστε εεσσεσετε εε άεσετε εεετάετττ

εεΡτεστσε Ρεεσστεισ ττττσε. ετ τσ Ρετεετετε εσσεστσστ

εεστσσιε τεσσε τεστσισ ε:: εε Ρεεσστε τστττεστσε (Ρεεσ

τσισ τσετττ άεσετστσ. ττ8σισσ ετιτσάε (τε εεεσε σεσ

τττττ τσ Ρετε;ετσε στττε εετάτσεεστ εστ τ›ετετττσεστεστ

σεσ Ρτισε τσετττ τσ Ρεττσστ τεσσε. ετ εκ εε Ρσττσ

σεσ εττττττ1ττ στετ εστσ στετεττ Ρεττε ττετστσσστ τεσσε

(Ιστ τσ Πειτε τττε εεσεε σεθεττεσάτ σε άεττεεστ. ετ τσ

εσάεστ Ρεττσ (τά άτεεετττεεσάστσ τεάτττττ. ετ ετ(Ιστε εεε

σεσετε σετ εεεσεσεε ττεσστσ στετ στ εσΡτ·εάτετισσ εετ

(Ισεά εττεττ άττττεττστ. εεσεστεε εεεσεσεεε ετεττσστ τσ(τε

τσ ΡτεσεΡτε ετ στάτσεττεσε εσσεστσστ εστσσστε τεσσε.

τσ τε8εττεσττ›σε (Ισεε εσσεστεε εεστσστε τεσσε Ρτε εσ

στσστ στττττετε τεεετττττ Ρετ εστσεε Ρεττεε στετττττσεε.

εεε ΡεΡστσε εεεσεσετε εκΡεσάετσσε Ρτε ττττττε σεετττε

ετεστ τεσσεσεεε τσ Ρτεάτεττε τεθεττσστττσε εκΡεσάετττττ.

Ρεετσστ εττ(Ισεά εσισ εττ(Ρτε Ρετεσσε (τε εετετε σεσ

τττετετεσε. τσ (με Ρτε(ττετεστ εεσσεσττεσεστ Ρετ σσιστε

σεσ εετσεισσε ετ σεσ ετεεΡτεστσε. ετ ετ εεσττετεεε

τττσσε σετ τττετσστ τσετ·ττ. εεε (τε Ρεετε τττσ (Ιστσσεττε

Ή!. τστττ Ρστεττστσε ετττεστσε ττοσε σττε. σεε εεεσεσετσστ εεσ
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ειιἱεε ετ τετιιε ΡεΡιιἱεε εεεπε ἰιιτεΒὶιιιεε Εεεε τετειιι ει ἴειιάἱ. ιιεΒὶε εεεειιΠΒιιε ὶετιιιεεεἱΒιιε. ἱάειιἰ Ρἰιε. :εκει

εεεεειιτἰετιεπι Βι·ωετε ετ ἰ!!ἰΒετεω τεεει·ε εΒεετιιετε

ετ_ εάἱωΡΙετε. ετ εεεειάεε εεεπιε εεειιεκἰω ὶιιι·εΒιιιιτ

Εεεε τοτειτι εεεεεεεεεεπι ὶτι ΡεΒΙἱεε Ρειάεωεετε. ετ

Εστω ΡεΡεΙιιε άε εεετιιοι· ω εεεωετ επεσε. Ρι·ετετεε

εεεεεεεεε εεεειάεε εἱεΒεΙἱε ειπιὶε ΡεβΒεε ἰτι Ρει·Ιε

πωπω ἰετεΒιιετ. εεεά εἰ εἱὶειιὶε εεειιεεεἰε Ρτεάἰεωπι

που εΒεετεεεει·ἰετ ειιεά ίιεεἰετιτ ὶεάε ιιἰτιάἱετει11 ἰπι

ετάἱπετἱεεε ετ ΡτεεεΡτε εεεειάεπι εεωιιτιἱε ἱετιιιε. ετ

ἱετεΒιιιιτ ιΙεεά Ϊεεἱεπικ ὶιιετὶτἐετε εεεωιάιιω Ιεεςει11 ετ

Ροεεε εεεε ὶεεεεεεὶΒιιε ετ ΙιεπιὶτιἱΒιιε ἰεειιειιεὶε ει·

εΙιὶεΡἱεεεΡε£ιιε ειε ειπε εεε :Ιεετἰπιειπἰεω Ϊεεὶεπτ. ετ

εεε εάἰειΡΙεΒιιεΩ ἰεἱῖ·ε άἰεε κι.. Ροετ ΐεετετε εΙεει·ἰ

πιεεὶειιι. ετ εἰ Ροεεε εΙἰειιὶεε εεεεειιεὶε ιιεὶ εΠεεετιιτε

εΙἰειιἱ ἱεειιεεεἱ ιιεἱ άε άἱεττἱετιι ὶετιιιε Ιεεάεεετὶιιτ ετ

ἱιι εε!ετιιτε άεάετἰετ εεεεεεεὶιιτιι εεεειάεε. εεε εεπι- ό

ειιδεε ετ πουμε ΡεΡεΙεε εεεεε Ρει· Βει1επι Βάσια εά

ἱειιεΒἱΙ11118 ὶΡειιπι ἰεειιεεεετε ετ Βε:ιε ὶΡεε τεεετε ε!.

ιεεειιτετιετε εεΙ·ὶεάε ίεεει·ε Ρι·ειιτ άε εεε τΙεἱεεεἰά

ιιε!ιιει·ἰτ. εεετι·ε ἰΡειιπι εε! ἰΡεεε ειιει·ετε Εεεε Ἐιιετὶετ.

Ιἱττετεε εεητἱεε ετ Ρι·εεεΡτε εεεειάιιπι εεπιιιεἰε ἰεηιιε

Βεπε ίἱάε ειιεεἱΡἱεπι εεάἱεω ει εκειιάἰετε εττΙεε επιε

ειιτἱετιὶ πιετιάεΒε. εεε ἱΡεεε ἱἰττετεε τιωιεἱεε ετ Ρτε

εεΡτε ειιΒ εΙὶεΙιιε ί:ι·εεάε ειιεεἱΡετε ετ εἱάετε άἱίἴετεπι

εε! ιιἱτεΒε. εἰ άε εοεττεετὶΒιιε ετ εεεεεετἱεεἰΒιιε ἴεετὶε

ειπα· ἰεειιεεεεε ετ εεεπεεεεε εκττε ὶειιιιεπι άἱεεει·άὶε

επιετεετἱτ. ετ εΡεεἰεΙἰτετ άἰετιιιε ίὶιετἰτ (Νεά ἱεπιιε

άεΕεετ ἱτιάε εεετιεεεἰ ετ ἰιιάἰεει·ἰ ὶεάἱεειιιτ ὶεειιε ετ

εεεεεεεετιιτ ετ ὶιιάὶεετιιτ εΙἱεεΙιιἰπι εΡιιά εεεπιεπι. εκ

εεΡτε άε εε (Νεά εεεὶάετὶτ Ρεετεεεει άε τεττε πεετε

εεε: εειιἰε. ειιεά εἰ ὶεπεεει ιιεπιετὶτ ἰεειιε εο<όπε- ε·

εεετιιτ. ετ εἰ εεεπετε ἰιιει·ὶΙ; εεεπιε. Με επι1ιἰε Ρετ
Βεεεπι ίὶάεπιι σκεπή ΐτειιάε ετ ιεεΙἱτἰεγ ι·επεετε εΙσεει·

εεΒὶιειιε ετ εάἰιεΡΙεΒἱπιιιε εεε εεεειι!εε ετ τοτεε Ρε

Ριάιιε εεεεε. τιὶεἰ εεεετιιτι1 ειπε άεἰ ἰπιΡεάἰπιεεϊε

εεε εΒΙἰιιἰειιε επι Πεεεήε ιιιεἰετἰε Ρει·Ι;ὶε εεεεε1επτι

εεπιεεἱε ἰεειιε τειεειιεετἱτ. εἰ ἱεετιιπιι άεὶ εωετεετἰτ

ὶπιΡεάἱωεετιιω εεΙ εΒΙἱεἱε εε εειιε ττ·εεεεετε άε

ει11πιἱΒιιε Βεπιε ίὶάε Ρετὶτει· τεεεΒὶπιιιτ. Με εειιιεΒεεἰιεε

Ρτὶειε ὶιιάἱετὶεεε κι”. πιεπιεε ωετεὶἱ ιάτἱιπιε άἰε. ἱετειιἱτ

ὶειιετΙιεε εει1ειά εεεεε ἰιι Ρτεεετιτἱε εεπιειάιιω άε εε

ειιιεἱ εεεεΙάἰ άε τεεεΙετἰε. ετιεεἱτεἱ Βεττἰἰ :ιιιιιεΠεεἱ

ἰάεεἱε .Ρὶεἰὶ Βὶεεεὶεὶ ετ ΒεὶΙΙἰεΙπιἰ ειιτἰε ετ ει1εωΡιιι

ήπιε εεΜΠεει ὶεπιιιεπεὶιπε εἰιιὶει11. ετ ἱιιτειιἰτ εὶωἱὶἱτετ

εεεΞεε εεε; εειιιιεετἰεεεπι ἱΡεεω ε:: τοτε ΐεεει·ε ἱε

-ι·ετε ετ ειπε εεεἰἰε ειιἰε ἱπι ΡιώΠεο ΡετΙεπιειπε Ρε- ά

ΡιιΙιεπι εεετιε.

( εεεΧΧΜ )

Αεεειιιεε Ζ2α·έπεκ.ε: αὐὐαε ›πεάίε2α2επι ἰπειιΖαε .σαπε£αε

Ματ8αίἰ2αε ίαπαεπείειιε εεωιιΙὶὐαε [πιώ έια·ε εοπ

εεάέ2 ω Με ια Ζω εα.πτ·απι α ειιηςιαπ αεάΜεαπ·ε

ρεεεεπ2.

ΜΒ! , πωπω ἱυΠε

Ε:: επΕεεπιρ|ιε Πεείί Ήιετϋισπ.εί.π £αΙσπ!ιυ·ίί. £οιἰ.Α.[οἰ. Μ.

( Η. Β. )

Πι εεπιὶεε άειιιὶιιὶ ειι1εε. εεε ειυὅετὶεε. @Με Π

ι·ὶεεπεἰε ετ Πεε·εε πιεετι·ἰ άεπιιιε εδω εεάἱπιιιε εεπιὶεε

τεε ΒετΓἱ. εεεε]άε άε τι·εεεΙιετ. εειιεΙεπιε. Βεεεεἰιιε.

ΒυΞΙΙἰεΙωε άε ειιτἱε ετ ιιεεττὶε ειιεεεεεετἱΒιιε ωεάἰετετεω

ὶιιεεΙε εεεετε πιετΒετἱΙε. Ρτο εεεττε εάἰίὶεεεάε ετ Βιιτεο

Μ εε ιιἰάεΙὶεετ Ρει·τε. ἱε εεε εεωΡετετιτἰιιε εεεεττιιἰ

Ρεεεὶτ. εά εεΒεπάεω ετ τεεεεάεπι ειιἰετε Ρτο εεπιιιιιἰ

ὶετιιιε ἰε Ρει·Ρετιιε. εὶπε εεεττε ετ εωιιἱιιι11 Ρτο εεΒἱε

εειπι·εάὶετἰειιε. ιιΒὶ εεΒὶε πιεΙἱιιε ιιἱάεΒὶτυτ. τεΠ πιεάε

ιιὶάεΙἱεετ. εεεά τοτε ἰεειιΙε εκεεΡτε τεττἱτετὶε. ἱιι εεε

εεετι·ιιτε ετ Βιιτευ.ι11 άεβεετ εεεεκτιιἱ Ρετ εεε1ιπιεε

ειιιὶεεε άὶιιἰάετιιι·. ειε τιιεάἰετετειε ΙεΒετεΒἰΙὶε τετι·ε

ετ ιιιεάἰετετεω ἱώεετὶΒἰΙἱε ει Ρει·ιεε ευετιιει· άὶιιἱ

άεπτ. 5ὶε ειιεά Ρει·τεε ὶιπετ εε εά ἰειιἱεεω Βεεε

εεεφιεπωτ. Ρεετεε ιιετε εἰ εεπιιιώ ιιεΙπιπετε ιιοπι

Ρετετἰπιιιε άε Ρει·ιε εεεἱΡὶειιάε εεηεετάετἰ. εστω. άἰ

τἱιεετιιτ εεΙιιε εετιειι πιεβἰε τετεετε ὶτι εε άεεετἰιιτ11

επιπε εειιιιετἰιπ. ειιἰειιιπιειιε σετε μπε εεἱὶτιε εάΙιε

εετἰιπ. εκΡεπεὶε ηεειτἰε τεειιΡετετἱε άε σετετο εεπιιιεεε

ετιιετ. εεεΙεεἰε ιιετε εετιεττιιεΙ.ε πει εετιεττεεεάε ειιπι

εεεἱεεἰεετἱεἱε εά πιοετι·ιιπι $Ρεετεεεετ άεπιὶεἱιιω. εετεπι

ω: εεε ει εἱειιετι·ε Ιἱτἰπειιεἱιιω ίὶ·ετι·ιιτε εεεττετιιτε

εεηεἰΙὶε. ιιὶάεΙἰεεΙ. τεὶωιιεάἱ άε πιεετει·ε Ρτὶετὶε 111εἱε

τἰε. Ρετι·ἰ Ιετει·ἰὶ. Βετττεεάἱ άε ΒεΠεεἱτε. Βετττειιάἱ

άε ετ·Ιεάε. τεε£ε1ιάἰ ι·ἰεΙιει·. ε!εττἰεὶ Ριῇἰει·ἱε εἱειιεττἱ.

ετ εΠει·ιιιε επιπήιιει. εεεε ἰιιεετπιετὶεεἱε άειεὶτιἱ ινιετ.κκκι.

πιεπεε ἱιάἱε Μπι Ι‹εἱετιάεε ειιἔιιετἱ. (με άἰε εΒΒεε

Ρτεάὶετιιε ω Ρεεεεεεἰειιεπι εἱιιεάεπι ἰεειιΙε πιἰεὶτ ὶάε

εειε Ρὶιιιω εεεευ.Ιεπι ἰεειιεπεὶε εεειιιεἱε Ρετ εε ειιεε

εεε εεεειάεε.

ς εεεΧΧΧιι )

Ιατιωεπ.9ε.τ εεπεω!ε.9. πιεπιαπετἰιιπι Ζίπίπετισε . ε£ εε

εΖεεΖαε επιπε.9 ἰπεαΖαε .εαπε2αε Μαηςαπ·ίωε £αεμάαε

.πιεσέρία:ι2 εεπ£πι επιπω, 62 ρταεεει·2ϋπ εοπ£πι δα

τ·αε·επεε.

ΜΒ! , :αν Ιιε!επάεε ειι€ι.ιετΞ

Ε.: αεω9,·ιφΙιε Πεεϋ ?'ατα·ίσιοπ:ίσ ωεπ!ατϋ. θεά. Α. [εΙ.°209.

( Η. Β.)

Πι τιετεἰπιε άεπιἰεἰ ειιιετι. εεε εεεειάεε εεπιυιιἰε

ὶει1ιιε εεεειάιιε άε τεεεεεετ. εεεε!πιιιε Βετιά. επιπε

Ιεειιε. ὶάε Ρἰεἱιιε. Βεεεεἰτιιιε. ΒιιὶΠὶεΙπιιιε άε εετἰε.

Ρτο πιεβὶε ετ εεεεεεεετὶΒιιε εεετι·ἰε Ρτετεἰττὶιτιιιε ιιεΒἱε

εεΒει·ὶ εΒΒεε Ιἰτἰεὶ ετ Β~εττἰΒι.ιε ιιεεττἰε ετειιε εεεεεε

εετἱΒιιε εεεά ἰιι Ρεεε άτυπο ειπε εετεεειιἰε επεεάε

ἴεεὶεπιιιε. ι11εεεετετἰεπι υ.εεττεπι άε Κήπο ε: επιπεε

εεεΙεεὶεε ἰτιειάε εεεετε πιετἔει·ἱτε Ρετιεπιιιε ετ εετετε

Ρεεεεεεἱεεεε. ετ ἰιι τιεεἐετὶὶε εἱεεάεπι πιεεεετετἱἰ τε

Ίιιὶεὶτὶ. Βεπε ίὶάε εειιεἰΙἰιιι11 ετ ειυιἰΙὶιιπι τετὶεεεβἰἰἰ

τει· εεείει·τε τεεεΒἱπιιιιι·. εεε άε εεεΙεεὶε εε! εεεΙεεἰἰε

ἱιιειιΙε εεεεΒε τεετεεήτε. ιεεεεετετἱιιιε Ιὶτὶιιὶ ἰιιεεἱετε

Βἱιειιε. Ρι·επιἱττὶειεε ετἱεπι ΐεεει·ε ἰιιτει·ε εεετεἱΙετιἱε

ηεεττἰε ετ ΙιεπιὶπὶΒεε ΦΠ ἰΒἱ Ρτο τεπ1Ρετε ἴιιετἰτιτ

ειιεά Ρει· εεε ετ ειιεεεεεετεε πωπω. εεεΙεεἰεω ιιεΙ

εεεΙεεἱεε ὶεειάε εεεετε πεετἔετἰτε ετ πιεεεετετἰεω Π

ι·ἰηειιεε ετ επιιιεε άεπιυπι Ρεεεεεεἰειιεε εεετεειε ει
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ιιοτπιπεε ιιοπιι ιιπε. ιεπιππιιιπ ποειτοε ει εοτπιπ τιι- ιι επεττε ιιι ιιιιιιο. ει Ρετ πιιπιπ ιειιιΡοτε Ρειειε. Ροει

ιιοπεε πειιεππειππε ει ιπειππιειιειιιιππε. ει πετο ε.ιιππιι

πι ιπ ιειιιιπε ιιετι εοιει. ιιιι εοπειιιπετιπιπε. πι εει

ιετιιι ιπειεειππι Ρειιιι€ιιιιπ. ιπειιιιε ιοτπειιοπιπ. πει

πω. ιπεπιειειειπ ιοειιιε ιιιιτοιιπε. ποιιιε εοπεεπιπιιιε.

- εειιιο ιεπιειι εΙποπ ειιιΙπιε ιπππεπειε. πει επ ιιιτιεπι

ειιοπε ιιιιιπεπειπιπ πιειιιι ιιιι πειτε ιεπειιιπτ. εειπιπ

εει ποε ιπ ειππειτο ιιτιπι. επιπο ππωιιιιιι. ιιιοετπειιο

πιε ποπιιπι. Μπι. ιειιεππεε επεπειι. ιππε τιπετιε.

εΡεειει πι. ιππιειιοπε ιππ.

ς εεεΧΧΧιιι )

Νιιτύοπεπεεε πε ποπ πιο!εειακάπ Ιαπωεπει!ιαε Ρτο

#ιειο ρεειιπἰαε ιι Βε!πιο.ειο ει Ματιἱπο αὐίαιαε /ἱπευι.

παπι.

'Άι

ιιει

πω. Α. τω. πι. ν.

(π. π.)

Ιπ Ρι·εεεπιιιι ιιειιειιθει·ιι επΡπι ποιιι πιιεει ποιπιπε

ετιπεπειιτιιε πιεοπιιιιεεε ιπτεπετιιπι πει·ιιοπεπεεε πποπ

πειποεΡε παμε πει πεπιιε ειιιιΙπιε ιιοπιο πε ιισιτιιοπει

ιιιειεπι ειιππεπι οιιεπειοπειπ πει πιιπιπιπι ιπιπτιπιπ

ειπε πιπιππι πιετιιππι πιιεπι ιιοπιιιιι πε πιειτιοιπ ιιιππε

ΡτοΡιετ οιιεπειοιιεπι πει ειιιιειιοπειπ Ρεεππιε ςΡιειπι

ιδειεε ιιειιποειι ει πιει·ιιπι Βοιιε πω. ει ει ιοτιε επι

ιΙπιε πε πετιιοπε πει ειιφιε Ρτο ειε οιι ιιοο ιοτιε

ιιιιππεπι ιιιιιπεπεεπι πει ιπ Ρετεοπε ειπε ιπ τειιπε

οιιεππετιιιι. εφε πιω ιιιειεπι ειπεππειτε. ειπε πειιππο

ει πιεΡεππιο ιιιιπε ιΙπι οιιεπειοπεπι τεεεΡετιι. πε

ιπτεπετιιιιι. Ρεγτε πε ιδιιιεε. :ιτππιιιιε Ροπιιπε. εειιιεπε.

ιιετπιιι·ππε πε ιπιιτειο. Ρειτε εεπποτε. εεπειππε. Ρ:ιε

επιπειτ. ιιετιιετππε ιτειπετιπε. Βιιιπε Ροπιιπε. Βπιιιιειιιιπε.

ειειιιιιπιπε. ιιετπετππε. Ρειτπε ιοπιιιετππε. τειιπππππε

ι(.ιιτπιππε. Ρειτε ιιοππειιοτπο. Ρειτε εειιιιιιππε. Ρειτε

πιεπΒεπ. Ρειτε πε πιω. επιιιιειπιπε ποπιιπιεπε. Ρειτπε

τπιιιε. επιιιιειπιπε εοιειπε. ετιιειππε πε πετιιοπε ιππι

πιι Ρτο οπιιιιιιπε.

ς εεεΧΧΧιν )

απτο ει |ιιεπτέεαε. Πειιτέει παοτιπτυπ δαοπειε πιω·

ε|ιίοπΣε [Μ , Ζωιιιετιεἰιιπι εἰνἰιιιπ εοειαἰ ‹ιιἰεετιιιιἰ ,

πάειΖωιειπ ἰιιτιυιιι.

Με, 2ο Με

 

θα!. Α. πι. ΜΒ. π.

( Π. Β. )

Νοε πιιιτειιιοπεε οιιο ει ιιεπτιεπε Με επτιει :πετ

ειιιοπιε εποπε ιπι·πιπιιε εοιιιΡειεπεπι ιιιππε Ρτεεεπιεπι

ει ιπτειιιιιππε ιιιιτπιπτειπ Ροει ιειιιιπ ει πιπιε ιΙπε πειπ

εεΡε Ρτο ιεπιΡοτε ιπετιπι ιπ οτπιπειιοπε εοπεπιππι

εοιπππιε ιεππε επι Ρτο ιειπΡοτε ιιιετιπι. οι ιπτειιπιιε

ιιιιιιιιειεπιπιπ ειιιιιειιιε ιπππε. ιιει πιπειιοει ιΙποπ ιππιιο

ππειιιπιπ ιπετειιπιπ εοιπππετπ ιιειιειιιιππε ειιοπε. ιπι

τι

πιπιειοιιειπ ιιιοιεττι ιιιε ιεπειιιιπτ πι πιειππι εει ιιιππε

ιιιιιιιιιιτε πι επιπε Ρειτιεπι ιπ πιιοπ ιιιιιιειιιιππε ιπ ιπετειιε

πεπιει. ιιοε ιοιπιπ πε εοιιιΡεππιι ει ιιπιιιιεεπιο οιιεετ

πειιιιππε ιιι ιιιππε ιπππεπειππι εοπεπιππι πε εοπιπιιι

@πι εππι ει Ρτο ιειιιΡοτε ιιιετιπι. πεε Ρτο εοιπΡεπιιιι

ιεπειιιιιιτ ειιιτε ιπ Ριειειιο εεπεε ιιιιιιιε. πιει Ρτο ιιιιιπει.

πεε πεπιτε επ εοπειοπεπι πει επεειπιπ ειπε επ ιιιιπεε

ιττιιιειιπειε. ει πποειεπε (πω. ιιιτιπε. πειπεεΡε οειεπι

πει ειιΡεπιιιοπεπι ιεεετιι. ιι Ροτιε. ιιετιτειιιιε ει πιπ

ιιπιιιιο ει Ρειοπο ει ππιιειιιο παρε ιππτε. ιιιιι πππε

ποειτπιπ ιπ οειε πιει πει ειιΡεπιιιοπε. επιιι πιΒιιιιι ει

επιπιιιιε πιιιιιιιιπε ειπε εοιπιε. ει επ ειιΡεπεπε εοπιππιε

πε εειει·ιε. ει ποπ ιιιειειιιπε επειτππι πιιιΙποπ ε ιπΒο

παμε πειτε. ει ε. εεΡιιε πιεπε πειιπε ειιιιιιοιε επειτππι.

ει ειππιε ιειππ ιεεετιι ποπ πειιιιιππε ιιιιππι ιππε εοπ

ειιιππι. πει επειιιππι. ιιιιο επ ιιιππ πεειτπειιπππι Ρετ

ι›οιιειπ ίιπειπ οΡειπ ει εοπειιιπιπ πειιιιππε.

( εεεεικν )

ιατιιιετιεεε εοπειιΖεε , ΟΔιοιιἱ ει Ηεπτέεο . |ιιεπτίσι

ιμιοτιπαπι δαοπαε ιπαι·ειι2οπ2.τπΉίε, ορεπι ει πιιωἰΙἰιιπι

έπιρετιί:·Σ ροΙΙίεεπιιιτ.

πει, πο πιει

θεά Α. πι. ΜΒ. ν.

( Π. π. )

Ιπ ιιοπιιπε ποιπιπι εππεπ. ποε ιετιπειιεεε εοπεπιεε

πε εοπιππι. ποπ επιετειππε πεε ιπιππεπιπε ποιιιε οι

Με ει επτιεο ιιιιιε ποπιιπι επτιοι ιπετειιιοπιε. ιΙποπ

Ρειιετ πεειετ ιιεπτιεπε ει Ρειιτπι πεειτι. πιιιιιιιεππε ει:

οιιο ιιοπετιπε ιιιιιιειιιιπι ιπ ιππτειιε δεοπε εε ιεπιΡοτε

ειπε ιπτετππι ιιιιιιιι:ιεπιπιιι. ει "ποπ ιιιιιιειιππι ιιι επ

πεπι ιπετειιιι. εΙπεππο ειεπι πιειππι εει ιιιιιιιιεειιιπιπ

ιπτειπετππι. ιεπειιιπιπτ ποε ειπιππειτε ει. ιεπετε. ππεπι

επιποπππι ιεπεπιπτ επιππετε ιειιπεπεεε ειιιεε πε ιε

ππιιε επιε ει ι·ειιοπιι›πε. ποπ ιιιειειιιπε επειτπιπ ιπ

ιπετειιε ειιοπε. ειππιε ιιιεετει ιιιι επειτπιπ. ιιοπ πεπι

ιππε Με εοπειιιππι ει επειιιπιπ. ιππε επ ιιιππ πε

ειτπεππππι Ρετ ιιοπιιπι ιιπεπι οΡεπι ει εοπειιιππιπε

ιιιπιπε. ει ιιιοιειιιπε ιπττιτε ιπιτειπτοε Ροει ποε εοτι

επιεε. ι:Ιποπ οιιεετπεπι εοππεπιιοπεπι ιειιιπι. ει εποπ

ιιιειεπι ιπτιιτε ιιιιτπιπτοε Ροει εε εοπεπιεε ππι Ρτο

ιειπΡοτε ιπετιπι. πι Με ειιπιιιιετ ιεπειιπιπτ πειιιιε

επ ποπεπι εοιπΡπεπεπι ει: πειπεεΡε ειιπιιιιετ. ει ιιι ιΡε:ι

εοιπΡεπιιε εετιιιι ει εοιιοεειτι ιιιειειππε. ιιιιοπ ΡοΡπιιιε

ιιιιιπε εεπιΡετ ιεπειιιιπτ ποε Ρεοιππι ποιιιε ιπιιι·ειιιο

πιιιπε οιιεει·ιιιιι·ε. :ιππε ποπιιιιιεε πειιιιιιειιιε. ιπιιιεειπιίι

εεπιεειιπο ι.ιιιιιιιι. πιο πι. Με. ιππιειιοπε Μπι. ιεειεε

τπιιιιιππε ιτειιετ ειπε. οιιο πε επιιιι·ο. οιιο Ρειπιιπε..

ιιιεεειπε ιιιιπε ι·ιιιιειπι ιιεεεειε. οιιετιπε εΡιιιοιιιι. επ

τιεπε ειπτιε. .Βιιιιιιειπιπε επτιε. ε)·ιποπ ιιιιτιε. ειιτιοπε

πειεεπιπε. ιιπιππιππε εοπιεε. ει επιιιι·ιπεειπε Με

πποππεπι πεοπιε ειπιιτιπει. ει τπιιεπε πε ποιιε. ιιι

ειιΡιιπιο εοπεπιεε εοιπππιε. πιοοιει ιπειιιοιιπε. ιιιδο πε

ιι·ειιιι. επιιιιειπιπε ιιιοπιπε ιεττι. επεειππε Ριεεπιιιιππι.

ιιιιειιιιππε ειπιιειειιι ιΡεπιιι Ρετ ιτεε ιιιεπεεε ιειπΡοτε εΡειπΡτεπε.
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Βοο Βιοετει. οποεπι πετο πι Ρετεοιιἱε ει; τεΒπε πει· ιιιε α ω; ι-- η

ει ΗΠοε πιεσε πιπιιιιιιιιειιειΒπε κόπο. ει εεπιι ιιΕΒιι

ιππι ΈΙΙ')ΒΒΜ1'Β Ρτοππιιο.- ει·.όιεεοτιιιε π.ιιπνεπτετ.8ει·ει

φαι πεπε επετιοι ιιιιετ·ιιιιε :ει<.ίἱιἰοε· πιιεοε εκ..πιιπ

Ρει·ιε ει πιπιιπιπιεπεεε ει ειιετο. ··ιιεΒει: - ειπαμε

Ριιτι:ιππι πιιιιιπ πιοιιεεπι Ρετεοπειιι:ι ειι€ετε. (με εΒ

πιι·οιΙπε πετιε ειεει.ε ρετεοπε πιόε .οοεποεεεπι. ει

ςΙποει ιπειππι ίὶιετἱι πάτε ιιιεε ιιππάτειδιπιιι άιΠιιιιοπι

πει πιιιε οοποοικιπιιιι ει! Βεπεριοοιιππι Ριιιιιιππι Ει

επιπι. ει πετο πιώ οπο εοποοτιιπτι ποπ Ροεεεπι.. πιτιπε

πω' μπει ειπιτεοεὶπι· οειπειιΒεπιπ -εἱΒι επιιίΒειιπι.δει

ειιοππι..πιιετο εοτπτιι :Μπα εοτιοοτειιιπετιι ιπάε εειι

ι:ειιιπιπι ΐετεπι. Μαιο οοππειιιιοπεπι ει ρπεειπ ιοιιιιπ

ιπτειΒο εΒο ει επι πιει Ρετ Βοιιετιι Πάσο επιπιριει·ε.

ει: τιπΠο πιοτιο οοπιτεπειιἱτε. οι τΙπειιιἱο εοιπΡεπιιιι.
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Ηεο·-εει ιι:ιετιεπιπι ιπετοειι;ι ειεπι δεότειι επι ιοπι-.

πὶιιιἱπιὶΙὶἰ τειιοπε.Βιιπτ. εἰ ε εοπεπιιΒπε πὶπιἰπιιιἰι Βιειιι.ι ὁ οτε εοπεπΒιιιιε π οΒιιιππεΠοπιι.-τε . › (πω. "Μπι,
Ρ δ» ω

τειΙπὶειιπιιι. ιιοε ιθ.επι ιπτειιιιεπιππι εθο ει επ πιει

τεποπεΒἱπιπε. ει ιιοε ἱπτειιιειιιπιπ πε ιοιο. εοιιιιεπ

ιιοπε πιο οΒεει·πειιιιιε. ειιιοει οΒεει·πιιπάε ει επιτο

Ριειιιιιι. ΐειειειιπ πὶιιιὶιπἰιὶειιεὶΒπε ίὶετι Ρετ εεπιππι Βο

ιπἰπεε πε ι:ει·τιι πιω. εποε πιιιιιιιιιιιειιεεε ειειδετιιιι:

ει. εΒο ΒεΒετε ροιετο ειπε π·επάε. Βεο οπιιιἰε ΐεειε

8πιιι επιπει πι1οιιιιιιε ει ιιιειιἀειἰε οοπιιιιι Ϊτειἰετὶοἱ τοπια

ποτπιπ ιπποετειοτιε ει ὶειιπετιεὶπιιι εοπεπιιιπι πε εο

πιπιιι. :μι επιιι ει Ρτσ ιετιιΡοι·ε ἴπετὶιιι. πειιππι ἰειιπε

πι οεριιπιο ιεειὶΒιιε πό Βοο οοπποοειὶε. ιιἱεοιιιο επι

Βτπιοο ὶιι€οιιε πε παπι. ει τεὶιιειιιιο εεΒιι. οἔετἱο

ι;Ιποπάεπι ιπειτοΒιοπιε Ροτιοτιιιτιι. €πιιιιεΒιιο πε Βοιιο

πὶοἱπο. ιδπιΠιεΙππο ιοτιιειιο. ει. τοπεοιο παμε πωπω

Πιο ΒιΙεοιιὶε ειε εεειτο. επιπο όοπιιιιιεε ιιιιιιπιιιιιιε.

πιιΠεειιπο οειιιεειιιειο οειιιεθεεπιιο ιΙππιιο. ἰιιἀὶοιἰοπε ο

εεεπιιιιιι. οειοπο ιιιε εεΡιειιιΒι·ιε.

Εφ ννιιιιειιιιπε εοιιπε Ροιἰι ιιοιιιτιπε ει πιππειιειε οπτι

εεΠει·ιιιε τοΒιιιπε εοτὶΡεἱ.

( οοειιι.ιι . )

Ρεοτειαπι ἰαπαετιεΖαπι οοιισα!απι, οπο οοιιυεπιια Μια·

θαοπεπι Ϊ/ἰτι2ΖιιιΖΖἰΖ εοπιέιειπ οι απαιιΖωΣΙΖεπεε ε·οιιυπωιε

αρρτ·οὐαπ£ατ·.

ΠΒο , θ εεριειιιΒτἱε

απ!. Α. [οι. πο.

ς π. π. )

ι).ι

.. Ιεπιπε πι οερἰιπιο εοπεπιεε. πε εοιππιιἰ. ιιὶεοιε επι

Βτιιιοπε. ε)ιπιοιι ειπι·ιε. ιιιΒο πε παπι. ει ιεπΐτιιποπε

οιΡετ. Ρτεεοτὶριε εοιιπειιιἰοιιι οποιοτἰιιιιὶε επε τοΒπτ

ΡΙειιετἱε ποοοιποοιιιπι:εε ιιιπάειπετπιιι εΙποπ Ρει·Ρειπο

πιθεει ει ιππιιειιι ἰπεοποπεεε. :μπι επι οοπιπιιεπι πι;τιπε

ειπε Ρετιιε πιιιιιιιιειπ. ει ποπ εὶιιε πιππεπειε πτΒἱε

Βοποτε οοπιτποιε ἴπἱι ειεπι: ίιτιπειε. επιιο ᾶοιπἰιιἱοε

πειιπιιιιι:ιε. Μει.ιιιικν. ιιιιιιειιοτιε εεοπιιιιει. ιιοπο ιΒε

εεριειιιΒτὶε. Εεε ννὶιιἰειιππε επιπτε ΡειΠιι ποιειτὶπε 'ιτε

8π.ιΠιειιιιι ·ιοτπειιἱ.‹ιὅπὶΙ|.ὶειπιὶ- επτἰε. επιἱεἰ ετιιιι ει επι!

Βειπιι οιΡετιε Μει.κιικνι.· ιτιιὶἰοιἰοπε πι. εεοπτιάο ι:Ηε

ίεΒΒτπετιι. · · -. :

ΑΒ ειπϋπο -ιιοπιπε επιθ.οπιε Βιιι·ιιειι παρε πει επ,οιι.ιπιιι

ο€ετὶὶ πειιιἱ Ρετ ιπεάιππι οεττπΒἰπιπ Ρεπεε ειπαμε

ιπιππε ροιιιειΒπε ΜΒΜ. · -

ΑΒ ειιι€πιο οιὅετἰι πεπιἰ πετΙπε επι οπεπιππι ·ιιιττιε

εἰπειτιειιι οοετπ οποποεπι οΒετιὶ ιπι·ι~ιε Ρεθ.εε ιιεε ει

ιετειιι. ' - "π · · ι -

Ρτοπε άοιππππι (με επ.ιιι ἰπιει· ἰΡεοε επε,πιοε οεπιιεΠε

άπε τπιππε. ΡοιἱεἱΒπε επιπςΙπε.

ΑΒ ειιι8πιο Βπι·ποἱἱ πειΙπε επι επεπιππι π5οπιε ιιΙΒε

τιοὶ οιιιιιιεΠε ειπε ει Ρειιεε επειποτ ιιιιιιπε ΡοΙὶοὶΒπε

ιι·ὶΒπε.

Α ιιοπιο Βιιιιιιοι οΒετιὶ ΡειΒοπιε ει: Έτειι·ιπιι πειΙπε

επ επ5πΙππι ιιοπιπε πειοπιε ιιΙΒει·ιει. εεπιπεΙιε ιΙππιποτ

ει Ρεε πιιπε ει: ροΒοεε άπο. '

ΑΒ επ8πιο ειπεάεπι ιιοπιπε π8οιιιε πιΒετἰοἰ παρε επι

Βπιππι ειΒετἰεἱ ρεάεε ιΙπππιπε ει ΡοΒοεε όεεεπι.

ΑΒ επι€πιο πιιιάιεἱ Ρειιιοπιιιτπιιι παρε επ επιδπιππι

ιπττὶε ειΒετἰοὶ οεπιιεΠε ιιπὶιιιιπε ειΑΡεπεε ιιεε πιπιπε

ιετοιε.

ΑΒ επι€πιο ἰΡεἱπε ΒιιιιΒοι πετΙπε επειππιπ ειπιἰοτιἱε

ΒπὶΠὶεΙιιιἱ πετιιι Ρειιεε ιΙππιποτ πιπιπε ιετοι:.ι.

ΑΒ ειιιιδπιο ει:ειιοιιιε ειπεάεπι επιιιιειπιἱ παμε :κι επι

ΘπΙππι Ρτειιιοι:ε ιπττιε ιιιΒετιοι οεπιπεΠε πει: ει πεπεε

άπο. ει πιπιιιΒπ5.

ΑΒ οιι€πιο ειιιιιοιιιε εἱπεἀεπι ΒπἱΠἰεΙπιἑ πει]πειεει.ειι

Βπιππι ιπΐει·ιοτειπ ειιιιοιι ιοι·ρειἰε ρεπε8- οειο.

Α ιπττε ειΒετἰοὶ παρε άοιπππι οΒετιι άε'ποιιειοειπ

ιιεΠε ιΙππιποτ Ρεθ.εε ι.τεε ει: ιοτεἱε. _.

ΑΒ εποπιο ιιοπιπε οΒετιἱ πε ποΙιει παρε επεπιπιπ

ιιοπιπε €πωι οπτιἰ. εεππεΠει πιω ει Ιιοιιεεειιεεεπι

ει ιιιπιὶιἰἱπε. . _

Α πιπτο εοοιεεἱε εεπειὶ θεοτθπ παμε ει! -οπεπιππι

πιτπάιοιε ιιοπιπε ιδπιιιοιι οπτιὶ. επιιιιεΠει πιιει ει ιιεε

πιιιιπε ΡοιἰεὶΒπε ιτὶΒπε. . ,

.. α · .

Χ .

Μεπ.ιατα πιειται2 6>ι·απέ είε πωπω μπω α'ε μάπα.

_... .

ΑΒ ειι€πιο ιιοπιπε διιοτππι ιΙποιιιιεπι επιιει πε τιιπτιπ

πειιπε επιππιππι ιιοπιπε ιιιιεπιτιοπἱ πε Ιιοτι;ιι οτιιιπ·ειιιι

οεριο επιιτιιτιιοιοτπιιι εοπεπιππι εοι·ιΙιει. ποε ει ρεπεε άπο πιπιπε τΙιι:ιτι::ι.
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ΑΒ επεπΙο πωππε πεεεεΙΙἱ πἰοεεοιπὶτἱε πεππε επ επ- α τπεω·πιπ. επππεΠε πιω ετ ρεπεε 91180101” ιπἰππε

€π!ιππ πωππε επεεππωπ πε Ροττε ετ ΒεΙιππετἱ ππ

τι·πιπ ρεπεε (Ιπἱπππε ιπἰππε τεττπι. παω·

ΑΒ επδπ!ονποιππε ὶποπἰε τπΒεεἱ παμε πωπιππ ππο

ι·πι11?!(Ιπωιπωιι .. ή _ '; _

ΡοΙἱεεε ππο.

ΑΒ @ειπο εοπεππ.πωππε ἱπωπε πειΙπε επ ρπεεττπιπ

ποιππε επΒεττἰ !ει·εει·ὶἰ οε.ππεΙ!ε ττεε ετ ρεε ππππε

τετοιο.

ΑΒ εοπε1πΡἰΒιεττο επΒει·τὶ Ιετοετἰἰ παρε πωππιπ

ὶΡεἰπε ιπΒεττἰ επππεΠε ετ πἱιπἰπὶπ.

ΑΒ εοπειπ Ρπεεττο π.ε(Ιπε επππΙπιπ ππεπτποπὶ εππ

πεπε τι·εε ετ Ροἱἰεεε. ποπειπ ετ πὶιπὶπὶπε Ρεε.

ΑΒ ππΒιπο ποτππε ΠΒοι·πιπ (Ιπωιππιπ πτπὶεὶ πε ιππττει

πεππε επ πωππιπ ἰποπἰε τεΒπεὶ πει· ιπεπἱπιπ πιει·

οειτπιπ εεππεπε (τπετπω· ετ ρεπεε (Ιπετποι· ετ πἰιπἱπἰπε.

πε ὶπεπἱἱεχοειπιιεἱἱε πιω ετ

. “ Π, .

πίετιεαπι απετ·σα22 ιιε8ετ·Ξε είε πωπω.

Α πωπο επτἱεἰ ππποεεΠἱ πεππε επ επεπτπιπ πωππε

εἱπεπειπ επτὶεἱ εειππεπει ετ Ρεε ππππε ΡοΙὶεὶΒπε

πποΒπε.

ΑΒ @ειπο πωππε ετ τππὶε ωπὶεἰ (πάω πεππε πωπππι

πεεΒετπ πε Ρωτε ρεπεε (Ιππτπω· ετ ΡοΙὶεεε εερτε(π.

ΑΒ ππο επεπΙο εἰπεπειπ τπττἱε επ ιπεπὶωπ ετπτὶοπετπ

ετιππεΠε τι·εε ετ πὶτπἰπἰπ ετ ΡοΙὶεεε πεεεκπ.

ΑΒ επιππΙο εὶπεπεκπ τπτι·ὶε παρε επ επ.8π!πτπ ετε

τἱοπἱε επτὶεὶ ιπεΙοεεΙΙὶ (:εππεΠε ττ·εε ετ πὶτπἰπἰπ ιπὶππε

(Ιωπ(Ιπε ΡοΙὶεεε. › `

ΑΒ επεπΙο πωππε ΒοππεεεεΙΙἰ πε τπεπο|ἰεο παρε επ

πιπ:ςπΙππι πωππε πΙω·πιπ πε πεπειπετἱε εεππεΠε τι·εε

ετ Ρεπεε ππο ετ Ροποεε (Ιπετπω· πωπω· πω.

ΑΒ επεπτο ετεπωπε επιπ(:ἱ ιπιποεεΠἰ παρε επ επεμ

Ιπιπ πωππε πΙοι·πιπ πε πεπειππιπε Ρεπεε ττεε ετ Ρο

Βεεε (Ιωπ(Ιπε ιπεπεπτε πω( ροΒ(:ε ππο πππω· πω.

ΑΒ επδπΙο πωππε εππωπεοτπτπ πε(Ιπε επ ειπεπΙπιπ

πωππε ΒοππεεεειΠὶ πε τπεποΒεο. (:ειππεΠε ττεε ετ Ρο

Βεεε ππο. ὶετε εετ ιπὶππε πε ΡοΙἱεἱΒπε πποΒπε.

ΑΒ επεπΙο πωππε επποπἰεοτπτπ πε(Ιπε επεπτππι πο

τππε ίὶἱἰοτιππ ετποππωπ ιὅπὶΠἰεὶπ1ἰ ΡὶΡει·ἱε εεππεΠε

τι·εε ετ Ρεε πππε ετ(Ιπε Ροποεε (Ιπετποι·. ἰετε εετ τω

ππε πω( ΡοΒεεε ττεε ετ πὶιπἱπὶπε.

ΑΒ ειπο εππιπο εὶπεπειπ πωππε πΒω·πιπ (Ιποππωπ

€πππεΙππ ΡὶΡετἱε επ επεπΙππι πωππε εεποπὶεωπιπ.

εεππεπε τι·εε ετ ΡοΒεεε (Ιπετπω· ετ πππἱπὶπε.

ΑΒ επεπΙο ππὶπε πωππε εεποπἰεωπιπ παρε επ (πἱπιπ

ππιδπΙπιπ ιπτετὶπε πωππε εοτπιππωπ εεποπἰεωιππ εππ

πεπει ππε Ρεε ετ ΡοΙἰεεε εερτετπ.

ΑΒ ειπεπΙο πωππε εεποπἰεοιππι πειΙπε ππ8πΙπτπ πο

ππποι·πιπ πε πἰΒι·ο επππεΠε τι·εε ετ. Ρ(πεκ-πππε. ππ

ππε ΡοΙὶεὶΒπε πεεειπ ετ εεΡτειπ πω.

ΑΒ (πωπω πωππε οττωπε πε πὶἔι·ο πε(Ιπε επ οο!πιππωπ

πωππε εὶπε τπττὶε ΡὶεετπἰΙὶωππι Ρεπεε (Ιππι(1πε ετ

ροΒεεε ππο ππὶππε ·ΡοπεϊΒπε εεε ειπε.

ΑΒ (πωπω ὶπἴετἰοι·ὶ τπττἰε ΡἱεετπὶΙὶοι·πιπ παρε επ

ππεπΙππι πωππε οττωπε πε ππςι·ο Ρεπεε εερτειπ ετ

ροπεε8 ππο ππππε ροΗωΒπε (Ιππτιιοι· (απ.

ΑΒ επε9ιπο τιιι·ιπε ΡὶοωπὶΒοι·ιιιπ παμε πωππιπ πεπο

ό

(μεινω. .:.

Α τππ·(·ε ΡὶεειπἱΙὶοτπτπ παρε ποιππιπ Βὶπιὶτοτππ1 εππ

πεΠε· ποπεπι ετ Ρεε πππε τπὶππε (μεινω.

‹
..

ς εεεΧι.ιν )

Μαπ·|ιέοπεε πε Ροπποπο ει εαοπεπιεεε εοπεαΖε.ε, :πάω

[πωπω Βουιαποταπι ίππρεπιτοτ·έε θ! σουυπατιιζε ία

πα(ιε, πιισ2ιιαπι έπειστι2 πω· εε βαἰιιε.

Π8θ, 8 ΐεΒιὴπετἰἰ : Κω '

Ε: προωαρ|ιο απΝιεπιίεο Πε9ίί ?'απτίπε:ι.πε £αϋπίπτίέ.

( Η. Β. )

δεπετἰ ερὶτὶτπε εππτ ποΒἰε ἔτπτἰε. ποε Βεπι·ἱεπε

ἰπεοΒπε ετ ΡοπΖο. ιπει·οΒὶοπεε πε Ροπιοπο επ εεπετε

πεἱ εππιπὅεἱὶε ὶιιι·επ1πε (Ιποπ πε @απο ετπππε πει·ἰ

ππεΙεε εππὶεἱ εωπππππὶε εἱπὶτετἰε εεοπε ετ πε οοιπ

Ρε(3πε τωπ(1πωπ εππ εἱπεε εἱπεπειπ εἰπἱτπτὶε εἰεπτἱ

εετ εοωΡεεπε ετ με τειπΡοτε τεποιιεΒἱτπτ. ετ εἰπε

πειπ εὶπεε τεπεΒὶιππτ Βο(: ὶπτετπεπτο εεΙπει·ε πετεπ

πει·ε ετ τππππτεπετε ετ εω·ιππ ππο ετ ιπτἰοπεε ετ

εεεΙεεἰε ειιπετε ιπεπἰε ετ ερὶεεοΡετπε εποπε ετ τοεἰπε

εοιπιπππὶε εποπε ετ Βοιπὶπιππ ιπωω·πτπ ετ ιπἰποτπτπ ετ

εω·ππι ι·εε ετ Ροεεεεεἰοπεε ὶπτπε ετ απο ππεε ἱπετε

Ροεεὶπετ πε! πεἱπεερε ὶπ ΐπτπι·πιπ πεο ρι·ορἱεἰο Μπω

τετε ροτει·ἰτ οοπττε. ωππεε Βωπἰπεε επεφτε πωπἱπο

ἰπιρετετοτε ετ εωπιππω ἰεππε. εετ επτε πωπππιπ ππ

Ρεπιτοι·ετπ ετ εοπππππε ἰεππεπεε (Ιπωπ τἰΒἰ επἰππετε.

εεΙπἱε ίὶπεΙὶτετἰΒπε (ΙπἱΒπε τεπειππ1· ετ ὶπτωπεπτὶε πο

εττω·πιπ ὶπτετοτπιπ ετ εἰ ΠΠ εππει·επε (:ωππιππε εποπε

ὶπ ἰππε τεΡπἔπετεπτ Βοπε ίὶπε ἱΡεπτπ εοπππππε επ

ὶππει·ε ετ εἰ πεοεεεε πω( ἰΡεἱ εωπιπππὶ εεοπε ποε

πεπε ὅπετὶπτε ειππετεπε εποε ὶπἰτπὶεοε ε πωπο ποεττει

ετ πωπο Ροεεε πε! ε πωπο επε ετ Ροεεε ΒπετἰεΒἰ

τππε ἱπ οτπἰπετἰοπε εοιπκπππἰε εποπε. επ Βεε ποε (Ιω

επΡτε τππτοΒἰοπεε Ρετ Βτπτὶειτπ ετπΡΙὶοτετπ εΒ8(1πε

ππο τεποτε τειπὶττἱιππε ·ποΒἰε εοπεπΒΒπε εεοπε εππ

ΠεΒποτο (π Βπιιεεο ροππωπ ΒεΠοτ ωπΒτοεἱο ἱππἰ(π

ετ επΒει·το ΒεΠὶεπε Ρετ ποε ετ Βοπππεε ποεττοε πο

τπὶπε εωπιπππἱε εεοπε ετ οιππὶιιτπ Βοππππιπ οοτπ

τπππὶε εεοπε ετ εὶπ8πἱετὶτει· ωππεε οπεπεειε ετ ἰπἰπ

ι·ἱεε (μπε εΠ(Ιπο ὶπ τεκπΡωε ί-εεἰετἱε ετ ερεεὶεπἰτετ

(μπε ποΒἰε ετ ΒωπἰπἰΒπε ποετι·ἰε πε επΒπιοΙπ ΐεεἰετὶε.

τεπεΒἰιππι· ετἱετπ ἰπεπρετ Βοε ὶπτειπεπτο Βοε ἰπ Ρετ·

Ρετππτπ ίὶιπππππ ΒεΒετε ετ ΐεεετε ἱπτετε ποεττοε Βο

πιὶπεε πε ροπποπο πε εΡἰΒπο πε εεεεΠο πε πει·πΖἰπο

πε οεΠὶε ετ πε πΙΒπιοΙει ἱπ οτπἱππτὶωιε εοπεπἱετπε

πιοπε πε εεππεππο ετ οπετοπἱεππο εοιππιππε πωπο

ετ Βοπππεε εωπιπιππε εεοπε ετ τοτο ΡειετοεπἰππρΙεππο



336 ιιιιιιι·τιιιι. = 332

ειιιιιιιε ὶιι Ριεεειιιὶειιιιιιιὶιι7ιιιιο ιιοειτοι·ιιπι Ιοεοι·ιιιιι κι. ει ιιιιιοειοὶὶεειτι ἔιειιεἀὶοιὶοιιειιι. επι ιιιιιὶὶειιιὶειιιι. Ιιειιιὶι

ἱὶεεὶειιιιιε ιιοε ὶιιι·ετε Ρτειὶὶειὶε ιιοειτὶε ὶὶοιιιὶιιὶὶιιιε επικε

ιιιιιιε ωρα· ·ε·ιιιιιιιιιιι ειιιιιιι·ει ιιΙὶοιπιιιι Ρτεεειι

ιιιιιιι ει ὶιιΙιειιιὶιιιιιι ειιιοε οοιιειιιεε εειοιιε ιιιιιιιτοιιὶιιε

ὶιιἀεκ .ιιοιιιιο ιιεΠοι ΒιιὶΙΙὶεΙιιιοιιιε ιιε Βιιιιεεο ει ιιὶ

ιιετιιιε ὶιεὶὶὶιιιιιιε ιιοὶιιιιιειιε ει εοιιεὶΙὶο ὶιοιιιὶιιιιιιι άε

εοιιεὶΙὶο ειιοιιε ὶιιτειιιιιε επι ειιιιειιι ἀεὶ ειιιιιιἔιεὶὶει Ρτο

εοιιιιιιιιιιὶ ειιοιιε ιιε εειετο ειιιιιιιτε ει ειιειοἀὶτε επιτ

εὶιὶοιιεε ιιε Ροιιιοιιο ιιοιιιιιιιιιι Ιιειιτὶειιιιι. άοιιιιιιιιτι

ὶιιεοΒιιιι1 ει άοιιιιιιιιιι Ροιιιοιιιιιιι ει εοτιιιιι τεε ει

ρεεεεεεὶοιιεε ει ειιοε ὶιοιιιὶιιεε ει ὶιιτε (με ὶιιειε ιειιειιι

ει· Ροεειάεπιι ιιεΙ ιιιιε εἀιιιιὶιετε Ροιετέιιι ει εἰ οιιιιε

Ιὶιιει·ὶι εὶε Βιιεττὶιιιιἀιιιιι ιι @πιο ι10ειτει 'ει ποετι·ο

Ροεεε ιιοιιιι Βάι: εοιιιτει ειὶιιιιι οιιιιιεε τιετεοιιιιε ειιὶιιιι

ίὶιὶεὶὶιειιε τὶοιιιιιὶ ὶιιιΡετιιιοτὶε ει εκεεριο εοιιιιιιιιτιὶ

ὶιιιιιιε ει εεὶιιὶε ὶιιτειτιειιιὶε ιΙιιὶὶιιιε ιετιεπιιιτ ει ιιε

ιιιὶιιὶΙιιιε εΙΒὶιιΒιιιιε. Ρτοὶιιὶιιὶιιιιιε ὶτιειιΡετ ιιοε εοιιειιὶεε

ιιοιιὶε ὶιιιιιἀὶειὶε ιτιιιτεὶιὶοιιὶΒιιε άστε ιιοΒὶε ὶιι ειιοιιιι

άοιιιιιιιι ιιιιιιιιι εοιιιιειιὶειιιειιι ιι ιιοΒὶε ἀιιι·ὶ ει: ιιοιιὶε

εεεὶΡετε ει οιιιιιὶ ειιιτιο ὶιι οοιιιιιιι Ρειεειιε τεειιτεειὶοιιὶε

ὶὶὶιτειε άεεειιι ἀειιιιτὶοτιιιιι ὶειιιιειιεὶιιιιι. ιειιεΒὶιτιιιτ ειὶειιι

Ρτεἀὶειο ὶιιτιιιιιειιιο Βιεετε ὶιιτετε ιιοειτιιιιι ειιιιιΡει

τὶιιιιι ειιΡετ ειιιὶιιιιιιιι ΡοΡιιΙὶ ειιοιιε Ριιιιὶὶεε ιιι Ρετὶιι

ιιιειιιο Ρτειὶὶειιιτιι ὶιιτειιιειιιιιιιι οιιεετιιετε ὶιοε ιοιιιιιι.

ιιιιε Ρεειιιιιι ει ιιιτειιιειιιιιιιιάεΒει τείοπιιιιτὶ ιιιιειιάο

ιιτειιὶε υστερα-ειπε ειιοιιε ὶιιιιὸιιειιὶιιιτ ει ιιιιιε ὶιιιεὶιὶι

οιιιιιὶε ὶιοιτιο ιιε ὶρεει εοτιιΡεΒιιιι ιιι ὶΡεο ιιτειιὶ τιιιο

εειιιιὶιιεὶιὶιι:ιτ ει ιιιιιτοΙιιοτιεε Ρτεἀὶοιὶ ει ειιὶ ιιοτιιὶιιεε

ιιε Ροιιιοτιο εΡὶἔιὶὶ εεκεὶὶὶιιετιικὶιιὶ ΟθΠΙΠ'ΙΠΠ ει ιιιιιιι

πιο εἱιιΒιιΙειὶιετ·ιἰε άοιιιο ὶιι άοιιιιιιιι ιιι οτᾶἱιιιιιὶοιιε

εοιιειιΙὶε εοπιιιιιιιιὶε εεοιιε ιιιιὶ Ρτο ιειιιιιοτε ιὶιετὶι ο

ὶειταὶιιιτὶι. ιὶιιο- ὶιιειιπιιιιειιιιι ιιιιιιιε εοιιιιειιιὶοιιὶε εετὶΒὶ

@Με ει ἀὶιιὶ‹ὶὶ Ρετ ωεεεωω- ιιειτιιιιι ιὶιὶι εεε εο

ΙειιιΡιιὶιετ Με ΡιιΒΙὶεο ΡιιτΙειιτιειιιο ειιοιιε ὶιι εεεΙεεὶιι

ειιιιειὶ Ρειτὶ ιεειὶιιιιε :κι ιιε:: οειιιισεειὶε Βοιιοὶοὶιιιιιιιε

ιοΜτειο Ρετεετιιιο τιιΒεο ειιεεὶιιιο ιιε ιιτοιιὶει εττιεὶιὶο

ὶοιιιι ιιιιιιιο τιιιιεο εὶετὶο €τειιιιε ὶἀοιιε Βιιτεειτειιο

ιιτιιιιΜο ΙεΒεΠο ΒιιὶΙΙὶεΙιιιο Βιιεεο τιιΒειὶἀο ειιεεειε :ιιι

εεωο ειιιιάειε ει: τΙιιὶὶιιιεἀει1ι ιιὶἰὶε φιειιιΡὶιιτὶΒιιε ιιιιιιο

ἀοιιιὶιιὶεε ιιιιιὶιιὶιιιιὶε ιιιὶὶὶεεὶιιιο εειιιεεὶιιιο οειιιιιιὅεεὶιιιο

εειιιο ὶιιἀὶειὶοιιε ιει·ιὶιι ἀὶε οειειιε ἴεὶιτιιετὶὶ.

ΕΒο ὶοιιιιιιιιεε ιὶε άοιιιιιο ιιοιετὶιιε ειιετὶ Ρεὶιιεὶὶ το

Βιιιιιιι εετὶΡεὶ. '

( εεεΧι.ν )

ΠιιιιΑιιυε ρεφ:: ΠΙ, ΒιιΖάιιιιιιιιιι |ιιετο.τοϋιιιιιαιιαπι τε

8·ειπ, ίαιιιιεπειιιιπ εοπιπιειιάαιιι ιἰευοιἰοιιε ει! πωπω

απο, ιιι πιό ιιιιιεεεε.τοτώαε ἰἱειἰειιι οοποεισα ι·ε.πέιιιιιι,

επία·ε ?ιοτ2αιιιι·.

Π8θ, ιν ὶἀιιε ιιιετιὶὶ

:' " ρ . Οοιί.Α.[ο!.8'7.τ.

_ ι , ( Π. Β. )

·Πτὶ3:ιι1ιιε εΡὶεεοριιε εετιιιιε εει·ιιοτιιιιι ἀεὶ ὶωτὶεεὶιιιο

τε€ὶε εεΙεὶιιιόὶιιὶε ρειπιειιὶτε φαι εὶιιὶιεε ιιιτιιιε Μι εε

Ιοεο εὶι Ροεὶιε ιιι: ειιρετ· ἀεὶ ετιιιιιιιιι ·ιοτιιιιιιιιιιε

ριιιἱιετ ει: πὶΒοτε ΡυεΡοιεει.ιιιι ιετι·ε -ὶετοεοΙὶιιιὶιιιιιε

ιιιιιιιιιιιι ιιοεεὶι ·οοιιιεττε ειιΒεὶἀὶιιιιι Ρει·ὶιετ ει Βιασ

τειιι. ιιιιόε οιιιιειιιιιιιιι εει. ιιε Ρτο ειι|ιιιιι ειπε σε!

Μειειιιιε εὶι ιιἀιιιὶεειι· ιιε! ὶιι Ροειιετιιιιιιτιοεεὶι ιιἀιιιὶιιὶ

ὶιιιιιιειιεὶιιιιι ιεὶιιὶτιι1°ι1 ιιειτοι:ιο ρετιιιτιιειιιτ. ιιιιοιιιὶιιιιε

τιειιειιιιι επι ὶΡεὶιιε ιεττε ειιΒειιτειιιιι εοιιιδι·ιιιιιιι εοὶΙὶι

εὶιιιἀὶιιεπι $ει·ει·ε. ει εἰ οιιΡοι·ιιιιιο ιειιιτιοτε ετιιιιιε

ιιὶτε. :Ιιιοτιὶειιι ὶΒὶιιιτὶιιιιιιειιεεε εὶιιεε ειπε εὶΒὶ ει ιιοιιε

ιιιειιιαὶε τεΒε ιιιιΙάιιιιιο εοιιεεεεε Βιετιιιιι Ρι·οεεεειι

ιειιιΡοι·ὶε εε ιιιτιὶεὶεεε φιετιιιιιιιτ. ιιιοιιειιιιιειεπεει

Ιειιιὶιιιιι ιιιιιιιι ει οτιεπιιιτ ὶιι ιὶοιιιὶιιο ιιιιιιιειιιιε ιιιιοά

εὶε Ρτειιιειιιε τει ιειιιιιοτε πιω ειιιιι°εο ὶιι εοιιιιιιὶεὶ

ιὶοιιε ιει·ι·ε ΓεΙὶεὶιετ ἀὶπιὶεειτιιτιι ιιοεειιιιτ εοιιεεεεἱεεε.

ιιὶειιιιι εεὶὶὶεει ιιιιιιιιι εὶιιε ΡΙειιιιειιιιι ὶιι ὶετιιεεὶειιι ει

ιιὶιετειιιι ὶτι ἱοιιε ιετιἱιιιτι τιιιοιιιιε Ρετιειιι εεεετὶε εκει

ει εεοιι. απο ιετιὶει Ρετιε ὶιιιτσὶιιιε ειιιιιειιε ει ἰιι

ιτοὶιιιιιι ὶρειιτιιιιι εὶιιὶιειιιιιι :κι ειιιειιεὶοιιειτι ὶειιΒε

ιιιιὶιιε τεειὶιιιειε ει ὶιι ρεεε ἀὶιιιὶιιειε ιιιιι ειιιι ιιειιει·ε

ΒὶΙὶ δειτε ιιοειτο ιιειτ.ιιτειιο ετεὶιὶεΡὶεεοΡο ει-ιὶὶὶεειὶε

ίὶὶὶὶε ιιιεεὶειτὶε ιιιἰΙὶιὶε ιειιιΡΙὶ ει όιοτιιυε ὶιοεΡὶιεὶὶε πιει

ειιιι άιιοιιιιε ει εὶε εἰ οιΙ11ιεε ιιειιιιὶιιει·ὶιιι ὶιιιετεεεε

ὶιιειὶιὶε › Ρὶειιὶιιιᾶἱιιειιι ιιοιι ᾶὶιὶετιιε ειιὶιὶιιετε. άιιιιιιιι

ιιετοιιε ιιιι.· ὶἀιιε ιιιειτεὶὶ.

Γ; :ε

( εεεΧι.νι )

Πιιιιιιιιυε ραριι ΠΙ, £τιρο!έιαιιιιιιι ι·ε8·ειιι, ΒιιΖάιιιιιι π

|ιιει·ο.τοθ·ιιιιιαπί ι·εέισ εαπιιοι·επι, ιιι [ιιιιιιειισιόιω

ΜΜΜ ιιιπίειιι τεεειιιιειιιία ειιτει, πιοιιει·τει ρο.πιιΙαι8.

' ιι ..τι :ιιι

· · ιιι..ιι "τε

' ι
Δ.- ..η.=.

' 1188, ιν ὶἀιιε ωιωει ·

ω. Α. χω. σε.

( π. ιι. ›

τί ΠτΒιιιιιιε ερὶεεοριιε εετιιιιε εετιιοτιιιιι ἀεὶ. άὶΙεειο

ίὶΙὶο ιιοὶιὶὶὶ ιιὶτε εοιιιὶιὶ ιτὶΡοὶὶιιιιιὶ τεἔτιὶ ειιιιιιεπικει

ιιροειοὶὶοειιι Βετιεἀὶειὶοιιειιι. που ὶΒιιοτει ιιιε ιιοΒὶΙὶ

ιιιιὶε ὶιιἀιιειτὶιι ιιιιοά εὶιιὶιειε ὶετιιιειιεὶε ὶιι εε ὶοεο εὶι

Ροεὶιιι. ιιι εε Ρετ ἀεὶ 8τιιιὶιιιιι ίὶιτιὶιιιιὶὶιιε ρετὶιετ ει

ιιἰΒοτε Ρτεροὶειιι ιιι ιεττε ὶετοεοΙὶιιιὶιειιε ιιιιιΙιιιιιιιοοιι

ιεττε Ροεεὶι ειιιιεὶἀὶιιιιι ρετὶιετ ει ιιιιιοτειιι. ιιιιάε σει

ιιειιτιιιιιι εει ιιε Ρτο :πάρει ειπε ιιεὶ ὶιιιειειιιιε εὶι Με

ιιιὶεειι ιιεὶ ἱιι ροειετιιι1ι Ροεεὶιαιιὶιιιὶιή ὶειιιιειιεὶιιιιι ει

ιιὶιιιτι ιὶειιοιὶο ΡετιιιτΙιειιιτ ιιιισπιιιιιιε ιιεΒειιιιι ιὶε ὶρεὶιιε

ιεττε ειιΒειιτειι εοιιετιιιιιτι εεΙὶεὶιιιἀὶιιειιι μπειτε οι ει

οΡΡοτιιιιιο ιειιιΡοτε ειιΒιιειιὶτε. ιιιιοιιιιιιιι ιΒιιιιιι ιιιιιιιειι

εεε οὶιιεε ειπε ειιιὶ ει ιιοιιε ιιιειιιετὶε τεΒε Βειὶἀιιὶιιο εστι

εεεεε ιὶιετειιι Ιιτοεεεειι ιειτιΡοτὶε εε ιιιιιὶεὶεεε τιιιετιιιιιιιτ

ὶιτ ετὶειο ίὶὶὶο ὶετοεοὶὶιιιὶιιιιιο τεΒὶ ιιε!άοιιιιιο ειιὶιιιεπι πιοιιειιιιιε ἀὶεετειὶοτιειιι ιιιιιιτι ει Ρετ ιιιιοειοὶὶειι εετὶριε
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σιασσαισσε σιιατεσσε φωσ ε!ε Ρι·είαετσε τε!! τεισΡοτε α

τΙσο ειισα εε !σ εοσσιι!ε!τ!οσε τεττε τε!!ε!τετ σ!ισ!εα

τιιστ σοεο!τιιτ εοσεεεε!εεε σ!οιιισ ιισσισ ε!ιιε Ρ!ατεαισ

σ! !ετσεα!εσι. ετ α!τεταισ !σ !οΡε. τετε!αισ τρωμε

Ραττεισ εεεατ!ε στου!! ετ αεοσ οσα! τετε!α Ραττε ἰσ

ττο!τσε εατεσε ετ !σττο!τισσ !Ρεατσισ ε!σ!τατιισ:ι ασ

εκτεσε!οιιετσ !εσ8ε ιισ!σε. τεετ!τσ! ίαο!αε ετ !σ Ραεε

σ!σι!ττ!. αυτ εισι σεσετε!ι!!! !!ταττε σοεττο σασατεσο

ατε!ι!εΡ!εεοΡο ετ σ!!εετ!ε ί!!!!ε σιαε!εττ!ε ισ!!!ε!ε τετσΡ!!

ετ σοσιιιε !ιοεΡ!τα!!ε αιιτ ει!!! σιω!ισε ει! ε!ε ε! οσισεε

σειΙσ!σετ!στ !στετεεεε !ιιετ!τ!ε Ρ!εσ!τσσ!σεισ. Ρτο !Ρεο

τεΒε ειι!σε Ρτοειιτατοτ ειι!ετ!ε σοσ σ!!!”εταε ει!ι!!ιει·ε.

σατιισι ιιετοσε στι. !σσε σιατε!!.

. -. ( οεοΧι.νιι )

Πιιιιασυε ραρα Π!. Μετοεο!7ΜΜπωπι ραττίατε?ιαπι

τα ΜετωοθεσπΕΜπαπι τε8·επι είσαστε εατιιτοτειπ £τἰ

ροΖίταπτυπ :·ε.ε·ετπ «τα τεε2έταεπσε Ιευιαεπείσαε αόΖατα

ίσσαεα2, |ιοττατιιτ ετ τοἔατ. ·

ΜΒ!! , σ! !σσε σιαττ!!

ω. Α. [ο!. 88.

( Η. Β. )

κ

Πτ!ιασσε εΡ!εεοΡσε εετσσε εετιωτιισι σε! σεαετα!α!!!

Γταττ! !ετοεο!!ισ!τασο Ραττ!ατο!ιε εα!στεισ ετ αΡοετο!!

εαπ! !›εσεσ!οτ!οσεισ. εσεεεΡτα εοσσσεετ!οσε ο!ισστσ

!ασσεσε!σισ φωσ ε!ε σισ!τα σε !ι!ε (με !›οσε σιεισο

τ!ε τε!! Βα!σσ!σσε !σε!σεετατ Ρτοεεεεσ τεισΡοτ!ε ε!στ

εσστταετα !‹αι·!εε!σιο σ! ετ!ετο τ!!!ο σοεττο !ετοεο!!σιο

τιστι τεε! ετ σετ!!! σ!το εοσι!τ! ττ!Ρο!!τασο !σασ!!ο

!ετοεο!!σι!τασο Ρετ αΡοετο!!εα εετ!Ρτα ισασσασ!ισσε στ

ε!ε !!!α τεετ!τσαστ αστ εα!τεισ !σ Ρτεεεστ!α σεσεταΒ!

!!ε τταττ!ε σοεττ! σαιαι·εσ! ατε!ι!εΡ!εεοΡ! ετσ!!εετοτσσι

!!!!οτσσι σοεττοτσισ τσασ!εττοτσισ τσ!!!τ!ε τεσιΡ!! ετ

σοσισε !ιοεΡ!τα!!ε σιωε ασ !ιεε σισι!σισε σε!εδασσοε

!σετ!τ!ε σοσ σ!!!εταστ Ρ!εσ!τιισ!σεισ ε!ι!ι!!αετε. σσσε

!!·ατετσ!τατ! τσε Ρετ αΡοετο!!εα εετ!Ρτα σιασσασισε

ατιΙσε !τι!σσε!ισσε τΙσατεσσε σ!!!Βεστετ αττεσσεσε ετ

ε!εσεσι τεε! ετ εοτσ!τ! εο!!ε!τα εκοττατ!οσε ΡτοΡοσεσε.

σωστα!!! Ρετ!οιι!ιιισ ετ σ!εετ!σιεσ ιισ!σετεο τε;5σο ει:

!ασσεσε!σισ Ροεε!τ σ!εεοτσ!α Ρτοσεσ!τε !Ρεοε σιοσεαε

αττεστ!σε ετ !σσιωαε. στ οε!ετ!τετ ε!ε σε! α!!!ατα τεετ!

τιιαστ. σε! εστι! ε!εσεισ Ρτο στ ισε!!σε Ροτετσστ εστι

εοτσ!τετ Ραε!!!εεσσε εοισΡοσαιιτ. αστ ε! ατσ!οα!1!!!ε

εοτσΡοε!τ!ο Ρτοσεσ!τε σοσ Ροτειστ. τΙσοσ στ!) !σσ!ε!α!!

εα!εισο !!ιετ!τ σ!!!!σ!τσσι τατιιισ !ια!›εαστ Ρεσ!τσε ετ

!σεοσεσεεστσ. σατιισι τιετοσε στ. !σσε σιατε!!.

( οοοΧτ.νιιι )

Πιια.ισσε ραρα ΠΙ Ιαπωεπε2απι έπιίεισπ22ατέ .τωιίεσε,

?ιέετο.τοϋσπίταπο ραττίατε?ιαε. τα αυιοιιέσο.τ άοπιἰπἰεἰ

εεριιΖε?ιτί αεί ίσετεατατιάασι ρτ·ορτέίε εαπιστωαε ίπεετί

ρ2έοπετσ σι £επιρΖο ρωΖωπι εοπαρε!!α2. ἰσἰαπὅἰ£.

!!88, σ! πω!! σπιτι!!

ω!. Α. χω. οι

( ι!. α.)

Πτ!ιασσε εΡ!εεοΡσε εετιισε εετιωτισσ σε!. σεσετα

Μ!! Ϊτατι·! !ετοεο!!ισ!τασο Ραττ!ατε!ιε εα!στε1σ ετ αΡο

ό ετο!!εαισ Βεσεσ!ετ!οσεισ. σοσ !Βσοτατ τσε ί!·ατετσ!τατ!ε

!σσσεττ!α τΙσοσ ε!σ!ταε !ασσεσε!ε !σ εε !οεο ε!τ Ροε!τα

στ εα Ρετ σε! Βτατ!ατσ ἴοττ!τσσ!σε Ρατ!τετ ετ σ!8οτε

ΡτεΡο!εατ στ τεττε !ετοεο!!σι!τασε σισ!τσισ εοστεττε

Ροεε!τ εσΙιε!σ!σισ Ρατ!τετ ετ σ!εοτεισ. σσσε εασεσσσισ

εετ σε Ρτο εσ!Ρα σιτε σε! !ιαετεσσε ε!τ ασπσ!εεα σε!

!σ Ροετετσισ Ροεε!τ ασισ!ττ! !ασσεσε!σισ ε!σ!στσ σε

σοτ!ο Ρεττιιτ!ιετστ σσοισ!σσε σε!›εατ σε !Ρε!σε τεττε

ειι!σειιτεσ εοσιδτσαισ εο!!!ε!τσσ!σεσι ιδετει·ε ετ ε! οΡ

Ροττσσο τει:σΡοτε εσΒσεσ!τε. σσοε!τεα σ·ατετσ!τατ!

τσε Ρτεεεστ!σσι ασετοτ!τατε σιασσαισσε σσατεσσε ε!

σεισ τεττε Ρτεεασεσε !σ τστστιισι εασοσ!οοε σοσι!σ!ε!

εεΡσ!ετ! σα! εετ!Ρτιιταισ !!ττετ!ε αστε!ε ε!ιαταταισ σσε

ετατιιτα !ωσε σιεσιοτ!ε Βα!σσ!σ! τεε!ε ταετα !ασσειιε!

!ασε εοστ!σε!›ατ. εσ!Ρα!›!!! ΡτεεσισΡτ!οσε οΒ!!τεταεεε

σ!εσιιτστ. ασ εαπ! ε! ιιετσσι εετ φωσ αεεετ!τιιτ Ρτο

Ρτ!!ε εσσιΡτ!!ισε τεεταστασσαισ ε!σε σ!!!σε αΡΡε!!ατ!οσ!ε

οΒεταεσ!ο εεε!εε!αετ!εα εεσεστα εοσιΡε!!αε. ε! σετο

!ισ!σε ΡτεεστσΡτ!οσ!ε ασετοτεε σε! σωττσ! εσστ σε!

σοσ εοσιΡατσετὶστ σο!! Ρτο!ι!!›εαε !ασσεσεεε. ε! εαπ!

!Ρε! σσκετ!στ τεεταστασσατσ τΙσοισ!σσε σ! !!!›ετε τα

ο!αστ. εεσ ισαε!ε ε!ε ασ !ιοε εοσε!!!σσι Ρτεετεε φωσ

Ροτετ!ε ετ τασοτεισ. σατιισι σετοσε τι! !σσε σιαττ!!.

( οοοΧτσι )

ΠαΒΑσυε μερα ΙΙΙ Ναεατεπαπι ατε|ιΖερίεεορπω ει!

σεα8·ίεττοε πιέΖέτ2αε 2επιρΖΣ ει ?ιοερέτα!Σε ?ιἰετοεοζχσιἰταιιέ

Ρτο ιἰἱεεἰάἰἐ.ε Με· Ιαπιτε:ιεεε ετ Βα!ε!ιτίπωσι σΣετ·οεο

(Ζ ζ)·υπτατιιωι τεέ;εσι ασε, άτβσέεησί.σ Ζασίεε.τ Ζτιαρρε!

Ζαὐἰἰεε εο:ιετίτιιί2.

ΠΣ!!! , ισ !σσε σιαττ!!

ω!. Α. ει. εν. ο.

( α. α. )

ΠτΒασσε εΡ!εεοΡσε εετσσε εετσοτιισι σε! ιιεσετε!ι!!!

Ϊταττ! σασατεσο ατε!ι!εΡ!εεοΡο ετ σ!!εετ!ε !!!!!ε ειι!ε

τσα8!εττ!ε πσ!!!τ!ε τεσιΡ!! ετ !ιοεΡ!τα!!ε !ετοεο!!ισ!τασ!

εα!στεσι ετ αΡοετο!!εατσ !›εσεσ!ετ!οσεσι. ΡτοΡοε!τα σώσε

σ!!εοτοτστσ !!!!οτσισ σοεττοτσσι ε!ιι!ισσ !ασσεσε!σισ

Ίσετ!ισοσ!α Ρατείεε!τ φωσ !ιατ!εε!ισσε !σ οτ!ετο !!!!σε

333
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σεετετ ττετάστσσε τττσετττε τετεεεττστετστσ τετ( στεσσι (ι

σσστσ εμε Ρτετττεετσ τσ τετσεετεστ ετ εττετεστ τσ τσΡε

τετττετσ (μσ(με Ρεττεστ εεεεττε ετεστ ετ ε(:σσ εσστ

τετετε Ρεττε τσττσττσε εεττιεσε ετ τσττεττσστ τΡ8ετστσ

ετσττετστσ εά εκτεσετεσετσ τεσσε στττσε (με τεττε στε

στσττε τετ. ττετάστσσε τετσΡετε (με εσστ εε τσ εσσ

(μτετττεσε τεττε τεττεττετ άττστεετστττ ττττε σεεεττστ εσσ

εεεετεεε εττε(με τεττσσε εσττττεετε ττττεττε (τεττσετ εε

εσΡετε ετ εε τΡετετσάάετε (:σσττεάτεττ. σσάε (ττεετεττεστ

σεεττε Ρτεεεσττσστ εσετστττετε στεσάεστσε (μετεσσε

Ρετττττσε εσσσεεεττε ετ τεττεστττσε τ1τσε τσάε Ρτεστσε

εσάτττε ετ εεεστττε (:εσεεισ τΡεεστ εστττετε εΡΡεττεττσστε

στσετεεστσ ττσε άεττττσ τετ(στσεττε. ετ εστεστ στσσεε τσε

εττε(μεσάτε σε(μτσεττττε τστετεεεε άσε σε5ττσ111 σε στ

εττττεσττσσε εσε(μεστστ. (τετσσι σετσσε στ. τάσε τ:σετεττ.

ς εσστ )

Πτσιστευε μιρα τ!! , μ·ίοτί ετ εαπετιέ(:ίσ μεσω

.9ερι(ίε?ιττ ιιτ αατεασι ίαι.τετ(μέεπεσι .πατατα Βα!(ίασιί

π·(>8τε ία:ιαεπε2εω εεσεε.τ.τα εε:ιστιεπιτεπι, α (μώιωάασι

τω· τεττε (ίεΙετασι, ρτερττέ.ε εισπρτέσα.τ σι.παιιτ·εστ,

ρταε(:ιμτ.

ττ86, ισ τάσε τσεττττ

-

σε τ. ε. (σ. ε.

ς Π. τ.)

Πτ·ττεσσε εΡτεεεΡσε εετσσε .εετσετ·σστ (τετ άττεεττε

τττττε Ρττεττ .ετ (:εσεστετε άσσττστετ εερστεττ εετστεστ ετ

εΡσετεττεεστ τσεσεάτεττεσεστ. Βτεστε ετ εστΡετττττε Ρτε

εστσΡττεστε εσετισττεε ε(τ εσάτεσττετσ σεεττεισ τε.σσεττ

ετσισ ετστσστ εσσ(μεεττεσε Ρετσεσττ (μσά (μτάετσ άε

(:εσεστετε σεετττε εσ.τεετσ ε(:ττΡτστεστ (με ετετστε τεττε

στετσεττε ττετάστστ τεστε τστετ εσστ ετ τΡεεε τεσσεσεεε

τσττε εεσττσεττετ (τε εττεσττσ εττεττε στ›τ Ρι·ετεετε τττ

τετε τεάτεττεστ άεστΡσετσττ.τ ΡτεεστσΡεεττστ τστ(μττετε

(τετετε. στ τετ εεετε τσετσεττεσι τεττετεστ ετ Ρτετεεττε

τεσσεττεττισε άτεεειτεετεστε ετ εεεσάεττ τσετεττεστ (τε

σετ·ετεστ. εσστ (τεττε τετε Ρετετε εττεττεστ σττττε τεττε

τετ. (μσά ετεστ (τε τΡεετσστ εσσεετάτ:τ τεττε ' τετεεεττ

στττεσε στστττισε(ττε εσστσάτ ετ άτεεστάτε ετ τστττεττοσε

τΡεστσισ δωσε Ρστεετ ε(:(:τ(τετε άετττσιεστσστ. (με

ΡτεΡτετ (ττεετεττεστ τσε Ρετ εΡεετεττεε εεττΡτε Ρτεετ

Ρτεσάσ στεσάεστσε. (μετεσσε εεε (μτ Ρτε(ττετε τσετεστ

ετττττετεττεστε εσ(:τστεε εεττΡττττετττ Ι(μεστ (τττ(τσισε τε

ττεετε εεισΡεττεττε εστ ετ ττττ στεττστ εσστ σετ εττεε

τετεττεσ σεσ εεισΡετεστ. σσε εστ τεετεστεττοσεισ ετσε

τστΡεσεεε τάσσεεε (τε εεσισστττσε τεεσττεττττσε ιστστ

εττεττε. ετ Ρτε(ττ(:ττε τεσσεσετττσε σετσ ι·εετετιι·ει·ε σε

τεστττπτε σσττσισ σιττιιτσε -Ρτεετιτττεεττετεεστστστΐ (με

τστσσε τιιττττεττε (τεσσσ τ·εττετ·εττεσσσετττσττετττε εσττ(με

τεσεσειττ. τσεσισσεστστσ. (μσά εσστ τττετττ εσετστε

άσσιτσσ τεττεσετσστ. εειιεεττε εστττττσε(ττε. σε. τσ Ρτε

(ττετε εεττΡτιιι·ε ετιστττε ΡτειιττσΡττειττε τσσειιετιιι· εττ.εεε

ς εεεττ ) .

Πστ.ττεε μιμι [Π. [ίι(δε:ιεαπ εστω (τυπώσετε (τ:

ετατωτιτσι εεππεε .τεσπα [άε!έταα.αμε εαεταπιστιταππ

(:οσυπσπ.2 σε εεετε.τ(2ιε τατισειι.ετ ρταεε2ετ, ωστε (με.

αάτιτύέτί.ε, πισσετ. .

ττ8θ, ν τάσε στεττττ

(τω. τ τω. σε. τ.

ς σ. σ. )

Πτττεσσε εΡτεεεΡσε εετσσε εετσετσστ άετ άττεετε

σττε ττσεςσστ άε €ςτττεττετε εετστεστ ετ εΡεετοττεεστ τεττε

(ττεττοσετσ. (μσστεστ ττάεε ετ άεσεττε εεετεετε ετ ετστ

τεττε τεσσεσετε ε σετττε εΡεετετττετ ετ ε εε(τε εΡεετεττεε

Ρτεστετετστ. στ ετε τστε εσε (μεστστσ τσ σώστε εετ

τστεΒτε ετ ττττττετε εετσετσσε άτεετεττεστ τσε Ρτεεεσ

ττστσ ετεστττεεττσσε στεσάετσσε (μετεσσε ετάεστ εεετε

ετε ετ ετσττεττ τστεστεστστσ ττάετττεττε ετ(τττττεεε. (μσά

εσσε τσσε ετε Ρτο ετττεττετε (μσά εε ετε τεσσττ ετ τσ

(τεττεε ετ( ετσε εσεεεεετεσε τεσετε ετιτττττστεεε (ττ(μεεετ

τσι· ετ εεσεστσ εσσσσστ ετ ετετστσ(σ. (μετσ άστσ

σττ(ττ εττεετσττ εσστ επσστττσε (με άε εεσεσ τΡεσ εετε

σσε εσστ εσττττεετε ετεστ τσετσστ τττετττ ετσε άττττεστ

τετε Ρετεετσεε. εττε(μτσ σεσετετττττττσε ττ·ετττττσε σεετττε

τετεεεττισττεσε εσττσεττεσσ Ρετττετ·ετιτε τττττττεσετ ετ

τττΡετττεσε εΡτεεσΡτε ε σετττε (τετσστ εεεε σεσεττε τσ

τσεσ(τεττε στ τΡετ εά σσε εττε(μεσάσστ τε εεετεετεεττεε

· άτετττεττεσε εεστΡεττεστ. (τετσστ σετεσε ν. τάσε στετεττ.

ς εεετ.ττ )

Πιτσ.τσσε μιμι [Π. ιιτ Ηαδοτιε(›ι Ο(?τε!!ετέ .(τεστίπωη,

:ΜΜΜ σωματα .τεΙυε:·ε, ετ [(!εΙΕταττ.ε .ταεταπιεσπαστι

εοπισπισί ετ εεεΖεείαε τατιωε:ι.σ ρ1·αε.στατε τεαιαεατεσι ,

στ! τα εοαιρείτατ. κ.ίιιττοετιεπε ρατττατ(:τιαε

ττττττ, ν τάσε τσεττττ

(τω. τ. τω. (τω.

. - ς σ. τ.. ›

_ τ.τττσεσσε εΡτεεεΡιτε εετσσε εετσετ·σισ (τετ σεσετετττττ

ττ·ετ.ττ εσττεεττεσσ Ρεττ·τει·εττε. εετστεισ ετ εΡεετεττεσσε

τ›εσε(ττεττεσεστ. ετεστ Ρτε τ·εεετ(τεττεστε ετεπεσάετ ετ

τσετσε τετττετττ Ρεσττττσεε ρτε(τεεεεεει·εε σσετττ τισθεστ

(τε .8τττεττετσ. Ρετ εΡεετεττεε εεΡε εεττΡτε τσεσάεσετειττ

στ·-εεετεετε ετ ετσττεττ ·τεσσειτετ εσιισσστ ετ ετ.ετστσστ

σεσεστε (μσά (σε με τττττεττετε άεττετ·ετ εσστ εσιστττσε

(με (τε σεσεσ τττε ..τ εε Ρετ εσιτσε ττεεεισ ετ εεΡτε(σ

8σστ_ζεσττττερτε Ρετ·εστεετ·ετ..ετ·Ρτ·ετεετε ε(:ετεστεε ετ

0τμττεττ ττάετττεττε ττττετιιετττσισ εττιτττετ·ετ· εσστ-σσε.

τισθεστ σττε άσε. (μτ τετσ·εσω τΡεεσι (τεττε ετ ετσε

εσεεεεετσσε τεσετε άεάτσισε τσ στεττ(τεττε στ εε τττεετε

σεσ ετσστττετ.σετσισ άστε εττ τΡετε τεσσεσετττσε (τσ

εσε. (τετσστ ττετεττε στ τ(τσε τσετεττ. ττττετστ σε τΡεσ τσεσάετσισ εΡεετεττεσιττ ετεστ Ρετετ
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εἱιιε :ἴεεὶτ εεΗτε τεΒεΙΙἰετιε εεετει:τιΡι1ετ. ιιεΙεπιιιε τὶτ- οι Ρτεάεεεεεει· εεετετ ΜΒΜ ιιὶτε ·ΙιεΒετιἱ άε 8εΒεΠετε

τιιὶτετιτι1ε ΡτεεἱΡἰετιάε τεεεάεωι1ε ειιετεεεε ἰΡειιι11 :ά

Με εΧεττιιεεάεω ι11οιιεεε εττετιτὶιιε ετ ὶτιάιιεεε. φοιτ

εἰ εά τεεεάετάτε εεεττειτι. ετ ειειιἱτε τεε τεεετε τεττε

ιιεΒΙεκετἱτ τε ειπε εΡΡεΠετὶεεε τεκτιετε εά εεε εεεΙε

εΞεετὶεε άὶεττἱετἱει1ε εεειΡε!!εε. άετιιιτι εετετιε ν. ἰάιιε

τι1ετεὶἰ.

( (30(ΠάΠ ) `

Πετωπεε ραριι [Π. £τΖρεΖέτα:ιαπι ε·επιέτευι ιιτ Πιι€ε

πεπι δἰὐεΖΙε£ἱ άεπιίυιιιπι επί .πατατιωι εεπειι::ι .τείνετι

έπει, ετῇιἰεἰἰτατἰε εαετιιπιεπταπι εεπιπιιιπέ ετ εε·εἰε:ἰαε

ίαπαετιεί ρταε.πευιάιιυι ίτιάιιαιτ, επιί.τε :εμε

- .. · 1186, Η τω. ιεεττἰἱ

- _ . 7 ·4; Μ. 0; ' _

· Οκ!. Α. [εἰ. 88. . . -

ενω . ~ ·
. ' η .. . .

Πι·Βεπεε εΡἰεεοΡεε εετεεε εετ·εετεωάώ άἰτεετε

ίὶΙἰε εεωὶτὶ τιἑΡεΙἱτεεε Βεεἰ|ε ·τεΒεὶ ἰτιετεεεἱὶττιἰτεπιὶ

εεττιτεετ ετ εΡεετεἱὶεεω Βεεεάἰετὶεεεττι. εἰειιτ Ρἱε τε

εετάετὶεεὶε ε!επετιάει· ετ !εεἰεε τετεετιὶ Ρετιτἰίὶεεε με

‹ἰεεεεεει·εε πεεττἰ τιεετιὶ άε ρὅεἰΒεΙετε Ρετ εΡεετεΙἱεε

εεΡε-εετἱΡτε επετιάεεετεετ. ετ εεεΙεεὶεετ εἱιιὶτετἱ

ιεεεεεει ειιιιιιιιω ετ ετετετιιτττ εεεεεω ει" ειε Ρτο

ΒἱΒεΙετε άεΒετετ. εεττ οιεεἰΒεε εεε άε εετιειι-ἱ!!ε

Ρετ εεεεε άεεετε ετ εεΡτεπι ειπιτ ειιτττεετε Ρετεετ

ιιει·ετ ετ Ρτετεετε εεεΙεεἰε ετ εἱιιἰτετἱ ΒάεΙἱτετὶε ἰιιτεἐ

τεεετεω εκΙιἱΒετετ εἰε εεε εΒετιἰ ΒΙἱε εἰιιε ειε τετ

τεττο ἱΡεεττι άεΒετ ει εὶιιε εεεεεεεὶεεε τεεετε άεάἰπιεε

ὶε ιεετιάετὶε ιιτ εε τεεετε εεε εὶπτιὶττετ. εετειιι φάει

Με ἰΡεἰε ἰειιεετιεἰΒιιε άεεἱτετετ ιτε ἰΡεε τ1ιεεάετιωι

`εΡεετεΙἰεωτι εἱειιτ Ρετετ εὶιιε ΐεεὶτ εεΙὶτεττεΒεἰΙὶειιε

εεετεεεΡεετ. εετἰἱἰτετετε τιιειιι τοθετειιε εττετιτἰι1ε ετ

πεεεάειιιιιε εεετεπιιε ἰΡειιιιι εά εκεεεεττάιιτε ευεά

εετἱΒἰπιυε πεεεεεε ετ ἱιιάιιεεε ΡτεΡεε8ἱεε άετεω εε:

τεεε η”. ἰάυε ττιεττἰὶ. -

ι
·.

.

. :(- εεεων

·Πιττωεσυε μερα Π! £τέρεΙΖωπε ερέσεερε ιπαπιἰαε,

Πιι8επειπ εεττ-ιετι άεπιέπιιυι επί εεπτειπι τε!νεπτΙππι,

α: βιίε!ίτατέε .ταεταπωπαιει σετπυιαπέ ετ ευεΖετειε ίκτ

πεεεπά ρίαετεεπεἰιιιτὶ, .τί τεπιιετ22. Με @πιο «Με άο

Ιεέατίε εστερε!!ιι2. -- τ ο ·. - · ε

. τ _ ` ·' Η .η σε Ί

“Η - π. '. ¦Ε

Π8θ, ιιι ἰάεεῆειεττἰἰ ε Ντ', ,; Ρ

- τ σ Ε' τι

(_ ὸεά.Δ.|ε(.θ8. ' ° ." ;

τ τ' (ιι.11.)· '

.με .

ΠτΒεειιε εΡἰεεεΡιφ 5ετιιιιε εει·εει·ειε άεί ιιεεετε

ΜΗ Ϊτεττὶ ττἱΡεἱὶτεεε εΡὶεεεΡε εετετεττι ετ ερεετ.εΠεεπι

Βετιεάὶετὶετιεττι. εἰειιτ Ρἰε τεεετάετὶετιὶε εΙεκεεάετ ΡεΡε

Ρετ εΡεετεΙὶεε εεΡε εετἰΡτε ττιεπάεεετετ ὶτε ετ εεε

εἰ· άεάἰπιιιε ἱε ττιεττάετὶε ιιτ εεεΙεεἱε ετ εὶεἱτετἱ ὶεειιετιεἰ

εετιιιιιτε ετ ετετιιτετε εεεειπτι ειε εἰε άε εεεεΙτετε

άεΒετετ. ειπε ειετιἱΒιιε ειτε εε εε άε εεεεε Με Ρετ

εεεεε άεεεπι ετ εεΡτειε ειπιτ εεΙ:τ.τεετε Ρετεετεετετ ετ

Ρτεάἰετε εεεἱεεἰε ετ εἱιιἱτετἱ ὶετεπιεετιιττι ΒάεΙὶτετἰε

ειτ:5Βετε εὶεετ ὶεετιιω ίεετἰτ εεε εΒτεἱττετ. φάει εετε

ετ ἰΡεἰε ἰειιιιεεεἰΒιιε άι1Μτετι1τ εε πεεεάετιιτε εΡεετε

Ηεάτιι εἰειιτ εετετιεε Ρετετ εἱεε εεΡἰεε ίεεἱτ εεΠἰτε τε

ΒεΠὶετιε εετιτειτιΡεετ εεΙιτειιιε ίἱτττιὶτετ ΡτεεἱΡἰεεάε

ε:ιεπάειτ.ιεε (Ιι1ετετ1ι15 ειπε εά Με ετεειιεεάεπι εἰ τω::

Ρτο' κτιειπάετἰ πεεττἰ τειιετεετἱε που ἰτεΡἱειιετἰτ εἱτιε

εΡΡεΙΙετἰετιὶε εΒετεειιΙο. εεε!ε5ἰεετὶεε εεπειιτε εεε ειπε

εετὶεετιεεε ἰΙιει·εεεΙὶειἱτει1ε Ρετι·ἰετετιἰε ετ ττἰΡεΙἰτεπε

-εεεπὶτε. εεἰΒεε εἱτεἰΙε κτιεπάετυπι ἴεεὶπιεε άἰεττἰετε

εεπιΡεΠεε. άετιιιτι εετεεε ιιι. ἰάιιε ιτιετεὶἰ.

ξ( · εεεω )

Πεεωυε .ΡτσΡε Π! εειπἱτἐ, ω: τα·22ωπ

Ή·2ροΖέτ ραυ·τεπι Ιειπιιεπτέεατ αὐΖατα:π τε.%Ζωαιτ , αϊ

Μ·ξετε ίπϊσιιιέ>έτ. ·› .

1188, ιιι ἰάιιε πιεττϋ

ω. Α. τω. σε. στα. ε. χω. εεε.

( ε. τ.. )

Πι·Ι›εεεε-εΡὶεεεΡυε εετειιε εει·εετεει άεἱ ΜΒΜ

ιιὶτε εεττιὶτἱ ττἱΡεὶἱτεεε εεΙετεπι ετ εΡεετεΙἰεεω Βε

τεεάἰετἰεεεω ΡτεΡεεὶτε 11εΜε εἰεἱεπι ἰετιιιεεεἰετε εεε

τὶπιεεὶε Ρετεἴεεἰτ ειιοά τει·τὶειε Ρει·τεπι ττἰΡεΙἱε τεἰε

ετιετττιε τετἰεεε ευΒττεετετε εεΒὶἱἰτεε τεε άετἰτιεετ

ὶΡ5εττιττιιε ὶΠἰε τεάάετε εετιττεάἰεἱτ. εεάε τιεΒἱΙἱτετεττι

τι1ετι1 π1εεεττ1118 εττετιτὶι1ε ετ ι11ετιάειτ1υε ειιετει1ι15 άἰ

Ε8επτετ εττετιάειιε εεεά εἰεετ ττεεετεετἰεε τεττε εκ

εετωπ εεηεετάἰε ·ττιιιἱτἰΡἰεικ ὶεετειιιειιτειιι ἱτε εκ άὶε

εετιεἱειιε τ·ἑΡεετιιπι 11011 πιεάἱειιτε Ροεεὶτ Ρτειιεεὶτε

_άὶεΡεεάἱιιτε τεττὶετε ΠΙεττι·Ρεττεπι εἰε εεεειιε εεεττε

άἱετἰειιε τεετἰτιιεε. πετ ειιτ› εειιετεΒὶΙἰ Β·εττε τιοεττε

πεπετειιο ετετιἱεΡἰεεεΡε ετ άἰΙεετἱε- ΗΜ επεἔἰεττἰε

τετιιΡΗ ετ τιεεΡἰτεἱὶε ειιτ άιιετιιε ειτ εἱε εἰ εππιεε εε

ειιἱιιετἰετ τπτετεεεε ὶιιετἱτἱε ΡΙετιὶτιιάὶεεει που ιἰἰτΐετεε

-ειιΜΒετε. άετιιω ιιετετιε πι ὶάιιε τεετεὶὶ.

_ Δ·τε:τ:τ.νι ›

ΠεεΑκυε Με ΙΙΙ £τευεΖίταπο ερἐεεορε›, τα 2τέρεΙέ

απαιτει εοιηίτεπι πιά τε.πέωεπιία›π τετάιυπ Ττψοίίσ

μ2Μεπι Ιαπιιεπεέύιισ αὐΙαπιτπ ἰιιιἰαεατ. ρταεεΖρΞτ.

- ; τά!8θ ,' ιιι ἱάυε πιεττἱί

Η 'Ή π

σε. τι. χω. ει. ω. ε. χω. Μ». ι

· (πι) :Λεω .

· ΠτΒεεεε εΡὶεεεΡιιε εετιιιιε εει·εετεπι άεὶ ιιεεει·ε

ΜΗ ἴτετι·ἰ ττἰΡεΙὶτετιε εΡὶεεεΡε εετιιτεει ετ εΡεετεΙἱεεω

ο
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ιιεπεπιειιοπεπι. ΡτοΡοειιει ποιιιε ειπιιιπι ιεππεπειππι α πει ισειι ππιιιπε ιιιιετε τπεπεεπι ει πεθοιιεπιπτ ιιι

τιπετιπιοπιε Ρειειεειι. ιιποπ ποιιιιιε πιτ εοπιεε ιτιΡο

ιιιειππε ειε ιετειιιπι Ριιτιετπ ιτιΡοιιε ειιετιπε τιιιισπε

επιιιτπειεπι ιιιιειιπ ΡτεεπτπΡιιοπε πειιπει σεεπΡειιιπι

ιΡειιιπππε ιιιιε τεππετε εοπιτειπιειι. πππε ιτειιετπιιιιιι ιπε

Ρετ πΡοεισιιετι εετιΡιιι ΡτεειΡιεππο ιπεππεπιπε ππειεππε

επιππεπι εστπιιεπι πιιιπεπιετ πιοπεεε ει ιπππεειε. πι

πει ειεπεπι ειπιιιπε ιετιιιιτπ ιιιππι Ρετιεπι ειιεττπε

πιιιιεπιιειε τεειιιπιιι πει επιι επιπιιπε ιι·ιιιτιε ιιοειτι

πεπετειιιιιιε πι·ειιιεΡιεεοΡι πεπετειιι ει πιιεειστπιπ πιιο

τππι - ποειτοτπιπ ιππειειτοτππι ιετπΡιι ει ιισεΡιιιιιιε

επι πποτππι εκ ειε ει οπιπεε πεππιπετιιιι ιπιετεεεε.

ιπειιιιε ιιοπ πιιΐετει Ριεπιιππιπειπ ειπιιιιετε. πποπ ει

ιιιεετε ιοτιε ποιπετιι ιπ εππι επ ιιοε εεειεειεειιεε

πιειτιειιοπε πΡΡειιειιοπε· εεεεεπιε εοπιΡειιεε. πειππι

πετοπε πι ιππε τπιιτιιι. `

( εεει.νιι )

Αι.εΑιιυπει .πτύοτεειε τ·εέ;έπα, Ρτο τεειιρει·τιππο τει;πο,

ιατιιιετιεἰιιπι ορευι πεπιτε ΡΖεπτιο.ττεςαιτεπε. Μπασι

είπω· πιίαςιιε ρΖιιτίπια ΖΣ.πίευι εστι ε”. εαπευιπαε

εε ε.1°επααιιιτ·αιπ εροππει ει παπι.

ιι8θ, 8 σεισιιτιε

πω. Α. χω. ιοι. πω. ε. τω. εε.

( π. π. )

ιιι ποπιιπε ποιπιπι επιεπ. ειδε ει.8ειιπτθε πει Βτειιιι

ιιτιιστεε τεπιππ εοπιιειιιο ει Ρτοιπιιιο πσιιιε Βιιιιιει

πιο ιστπειιιι εοπεπιι εοιπππιε ιιιππε τεειΡιεπιι Ρτο

πσιιιε ει εσειιε πεει:τιε εοπειιιιιιπε Ρτο ιοισ εσπιππι

ιιιππε. ιτποπ πειπεεΡε Ρετ :πε ει ιιστπιπεε ιπεοε

επιπειιο ει επειοπιππι ππιπετεσε ιιιππεπεεε ει οπιπεε

Ρετεσπειε πε πιειτιειπ ιπππε ιιι Ρετεσπιε ει τειιπε ιεττιι

ει πππε. ειιτιοε ει πειπιτεποε ιπ ιοιο. ετιιστεπει Με

ειιιιι. ει ιπ ιοιο Ροεεε ει ιοτιιε ει ι:εττιι πιεπ ιΙπππι

ιιιιιιεο πει πε εειετο πειτπιειετο. ει ιστιοε ειιιτπιε ιε

ππεπειε πει· πε πιειτιειπ ιιιππε επιε ιιιε τΙπετιιποπιππι

6

Ε'

ιεεετιι πε ειιιππει Ρετεοππ πιει ιππιειιιπε εεπ πιειτιειπε ·

ιππε Ρτοκιτποε τΡιππι·επιπιπ (Με Ροει ιιιειε.ιπ τεειιιιπει

ιιοπεπι ει ιπειιιιππι ιισπε ίιπε εστπΡιειια εεειιπππτπ τει

ιιοπειπ. επι τιπιιπιππι ιιεεπιιε εσπιτπετεπιιε τεπιππεετιι

επι Ρετ πιιειιοπειπ ιεπιιιιιπε·ιιιππιιπιπ. ει πετο ιιιε πει

τεειειπιιιιιοπεπι ιεεετιι. πιιειιι ιεττπιππιπ πει ιεττπιποε

Ρτοππιιετιι. επ Ρτοπιιειππι πει Ρτοππειοε ιετιιιιποε

ιεπειιστ. ει ππιεπι πποπ πεπε επετιει ειιιιιιοπ ιι€πιιιιι

ιειππεπειππι επι πε πιειτιειπ ιιιππε πεπιτειδιππι Ρειειειιιτ

ιιι ιοισ ετιιοτεπει ιππιεπιπ. πει ιπ ιοιει ιοτιιτι ει ιεττε

τπεπ επεπι ιιιιιιεσ πει πε εειετο ειεππιειετσ ει ιιοιπιπεε

ιπει ειιιιΙπιπ Με ιιειιπετιιιι ιιιειπιπ ιιιππ Ρετ ιιοπετπ

ιιπεπι Ρτο Ροεεε πιεσ ιπ ιπιεπτππι τεειεπτειι·ι. ει ω

επΡετ ει Ρετ ειιιππεπτι Ρετπεπιιππι ιΡεοτππι ππει·ιιποπιε

εσπιτε ιιοτπιπεε πιεσε ιιιειε ιπετιι πε ειε ιιιππιειετπ ει

εετε ιεπειιοτ. ιιεπι εσπειεπιιιιο ει πιιιιο πεδοιιειοι·ιιιπε

ιιιππεπειε πιειτιειπειπ οτπιπιιιιοπε εσπεπιπιπ επι εσπ

ε!

ιιπεπεεε ει ιιοπιιπεε πιειτιειπε ιιιππε ειπε ειιιτΙπο πτιειπ

ιπ ισιο Ρτεπιειο ιππιεπιπει ιεττε ει Ροεεε ει ιοτειε

πιεε. τΙπιιπι πι: πιειππι εει ιιιιιιεο πει πειπεεΡε εαρι

ειετσ ει ιΡεοε επιπειιιο ει πιεππιεπειιο εοπιτε οιππεε

Ρετεοπεε. ιιειπ Ρτοπιιιιο ει εσππειιιο @ποπ ει επ σε

επεισπε πποπ ιιιππεπεεε επ τεεπΡετεππππι ετιιστεπεε

τεεπππι πιιειιι εοπιεττε Ρτοπιιεετπιιι πεε ιιιππεπειιιπε

πππε πει επεττε ειιππε ε Ριειιπιε πει ειιππει επιε

Ρετεοπε ιιΡετπει·ιι;. ιιιτιπειιεεε Με ιππειιο πετΙπε επ

ιιτιεπι ιΡειπε επεττε. ει ιιιιε Ρετεσπιε ειπε ιι·ειππε

ιιιπειιπ επετττιπι ιιιειειπ Ρετ πιε ει ιιοπιιπεε πιεσε.

πεε Με Ρειεεπι πει επεττιιτπ επι ιι·επιδετπ επι επεττειπ

τεει·εππιιιπι ιιιειπιπ ειπε πειε Ρειτειιοιε οπιιιιππι πει ιπιι

ιοτιε Ριιτιιε εοπεπιπιπ εοπιππιε ιεππε. Ρτοπιιιισ ειιεπι

ι1ποπ ΡσειιΙπππι εοπεπιεε πει εοπεπι ππι ε” ειιτπιπεπιπ

εεεεππετιι επιπ ιδειειε ιπιιιιιιιπε ει ιι€πιε ει ετεπιστιιιπε

ει ιπετιπειτιιε ειιτπιπεππι ιιΡΡιιεπετιι πιτιππειπι επιπ

ειεπιεπι ειιιι ει Με επι εππι εε ιπετιπι .πιο ει εσπ

ειδπειιο ιιοπιι ιιπε ειπε ιι·ειππε Ρτο Ροεεε ιπεο. Ρτε

ιετεπ ει; ι;Ιπο πσιπιππε πιιειιι ιει·τιιιιι πιειιιιι εοπεεπετε

πιεπειιιιιπτ τεεπΡετιιτε. εοπειεπειιο εοπεπιιιιπε εοπιππιε

ιιιππε πει εετισ πιιεεο εστπιπ. Ίπειτι:ειπ Ρετιεπι ιοιιπε

ιιιιτοιιπε πτιειε τεππιιε ιιτιιστεπειε ιππιειιιπε. ειιεεΡιο

πιπο επτιε ιπεε ειπε ι-τιιππε πεεεεεετισ Ρτο πεΒιιιε

εοιπππιε ει ειπιππι ιιιππε. επι εσιιεπιππι εοιπππιε

ειεειιοπε ιιιιι·ειε πιιιιε πεπετιοι·ππι ιεππεπειππι επππε

ιιιιι. πποπειιπε ππιπετεπ πειιιιιι εοπιππιε ει ειπιππι

πππε ιπετιιιι Ρετ οπιπιιι ει ιιι ιπιεετππι εοιπιε. πππ

ιιπιπ πει πππιιοε επεπι πει ιΙπσε. εοπεπιεε εοπιππιε

ιεππε. οτπιπππετιπι ιπ επτπιπειιπι. Ρτο εοιιιιδειιπιε πε

ιιιιιε ει ιπιτσιιιιιπε εποτπιπ πειιιιστπιπ ειιιιιιιιιο ει

επειοπιιιιπ εσπιτε οπιπεε Ρετεοπειε. πεε ειε ιστειιιπι

επι πιοιεπιιετπ πε ιπιτοιιιιιπε Με. ιιιειιιπι επι ιιιεετε

πιιο ιποπσ εσπεεπιιππι. εεπ ιιιιετε Ρτο εστππι πειιε

οιππεε ιπιτσιιπε εποε τεεοιιι€ετε ει Ρτο ιιεπεΡιεειιο

επσ ιιιεετε εοπεεπειιιι. ει: εοπιιιεοτ. εποπ ιιιιι ιτεε

ε1πετιετιι επιιι οιιιιΒιιιι εοπιππι ιιιππε Ρτο πειιιιιε εσ

ιπππιε ιιιππε ει ειπιππι ει πππε ιιι ι8πετπιει ιεπειιο

Ρτο εσπιππι ιεππε.· ιτπιιπιπιπ εοπιππε ιιιππε ει ειπεε

ιιιππε πειιιιπιπ εσπιππιε ει ειπιππι ιιιππεπειιιπι ιιι ιιι

ιειδι·ππι ιπετιπι εοπεεειιιι. πε ιιιε οπιπιιιπε ιοι εεεπ

τιιιιιεε ιιετι ιιιειειιιι Ρετ ιιοπιιπεε πιεσε. ιιπσι ιεππεπει

ιιπε εοπεπιιιιπε Ριειεπετιιιι. ει Ροπιιππι πεΡοιεπι τπεπιπ

ΡοειιΙπεπι επ ειπποτιιπι (Ιππιπστπεειτπ ειιιιειιι Ρετπε

πετιι. ει ε εοπεπιιισπε εοπιππιε ιεππε ιπετσ τετιπιειιε

Ρετ εε πει Ρετ εππιπ εετιππι πιιεεππι. επι εετιιιε πι

ι:ετεε επειε ειιιιιισ εοπιππιε ιιιππε ειΒιιιιιιεε ιπ εστυπι

στπιπειειοπε ιιιτετε ιιιοπω ιιοπε ιιπε ειπε ιι·ιιππε. Ρτο

Ροεεε ιπεσ ει πε Ρτεπἱειιε σιππιιιπε ιπτεπιεπιο ιεπετι.

πποπ ει πιιοπ ιιιιειι ισιπιπ πι επΡετιιιε πιοιππι εει

ποπ οιιεετπεπετο Ρεπεπι ιιιιτπτπιπ ιιιιιιε πτ8επιι Επι

ιιοιιιε Βιιιιιιειιπο ιστπειιο εοπεπιι ιειιπε ειιΡπιειπιι Ρτο

ποιιιε ει: εοπεπιιιιπε ιιιππεπειε εοπιππιε εοειιε πεειτιε.

πε Ρτο εστπιιπι ιειιπε τεειΡιεπιι Ρι·οπιιιιο. Ρτο Ρεπει

ππιπετεπ εοφ/πιω ιππε ει ιιιιιιειιππ πσιιιε Ριπποτι

οιιιιέ;3ο τεειΡιεπιι Ρτο εοιπππι πππε. ει εΡεεἰειιιιετ

οπιπιει ιπτει ει τπιισιιεε οιππεε. πππε πιιο πιοπο ιιιιιιεο

πει ιιιιιιειιο ιπ πτιιστειιει ιππιειιιπ. ει ιπεπΡετ Ρεπει

επιιε εοπιππιε. τΙπι ιιι επτπιπεειιιι εεεεππετιι. πστποε εσιππιιεεε` πιειιιιοπιιππε πεε εοπιιεπιιο ει Ρτοιπιεειο
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ίιτττιο. εοττιΡοτ οτ ιιιοοτιοιιοοο ουσ τοΒοτο Ροτοοιιοτοτ. ο οι Ρτοοιιι ιιο1οτιοιιο το ροι·εοτιο οτοορτο ι·οοιοιιοι·ιιιιι

οτιι·οιιιιιιτιο οιιιιιοιιιε οοτἰοιιὶτιιιε οτ τοτιοτιοιιιο. :ιιιοιιιε

πιο ιιΠο τιιοοο οοτοτιοι Ροεοοιιι. ·πιτ:Ιιτο τιιοτι :Μοτο

οτμιιιοτοτἰτοτο ιιιοοτιιπι οοιιοοιι8τι.ιοοοτιιιιι. .τοΒοι·ιι οτ

Βοτιιοι·οι ::οιιιιτιο τιικοιιειε. Ρτοοιιτοτοτιο τοΒιε οτοδοτιο

ιιι ρτοιιιιιτιο. οτ ιιοΡοτιο οιιιε τοἱιιιιιιιοἰ Βοοιοττι. ιιτ:τιιο

οττιιιτοι οο ΡοΙοοο. οτ Ροιιτἱἱ οοοοτἰἰ οο Βοτοτιἱιιοιιἰο.

ιιιιοιιιτ ἱιιιειιΡοτ Ιιοτττοαιιἱε ο:: οοιιιΒιιοτιο το::τιο οπτο

εοιιοτιε οιιοιιΒοτιιε οιιΡοτ τιιιιιιιοπι Ρτοοιοτο τοΒιιιο Ριο

οοιιτιο οτ ιιιτιοιιτιο. Ροτ Βοιωτια ίιοοτιι οτιοοι·ιιοτο ροτ

οποιοι ειοιιτ ειιτιοτιιιο οιοτιιιιι οετ. πιει :ιιιοιιτιιιτι τι

::οτιτιει οιιιιιιιιιιι ιιοἱ τιιοιοτιο ροττι8 οοιιοιιτιιιιι ::οιιιιιιιἱε

ιιι.ιιιιο τοιιιοιιοοτιτ. :Ιω οι τοτιιιιιιιιπι πο! τοτιιιιιιοε Ιιτο

οιιαοι·ιιιτ :ιο Ρτοοιιοτιιοι πο! Ρτοοιιοτοε τοτιτιιτιοο τοπο

τιιτιιτ. απο οιιιιτ !ιοο οριιο πο” ιιι οοπιο ροτοτιοτι

:το οοτοτιτοτἰο Ιιτοοοτιτοιιιο ιιι.8οιιο :το ττοειο. οιιιοτοει

ειιιτιο.ι ΒιιιΠιοΙιιιο τιιιι·οτιο. οιιτιοο τοιιοτοτιο. Βιιιοοιιο

οοτοεοιο. ιιοττο οο Βἰτιιιιοο. Ροττο :το οοο. οτ μοτο

ιιοτο οο οοΙοτιι·οι·ιο.. οποσ οοπιἰιιἰοο ιιοτιιιιτοτιο. πιο

Ιοεὶτιιο οοιιτοοὶοιο οοτιιοΒοεὶιιιο οοιιτο. ἰτιοἱοτἰοιιο τοπιο.

οοτειιι:ι οἰο οοτιιτιι·ιο. ·

Εφ .οΒοτὶιιε τοπιο ιιοτιιτιιιε τοΒοτιιο ε::τιιιοι.

Ηοο ιιιι·:ιτιιοιιτιιπι τοοοτιιτιτ οπιοΙοοε ροΙοτιτιιιο οτ τοι

ιιιιιιιοοε τοΙοιοττιι5 ιιοροε οοττιὶτἰε Βικοιιειο. ·τ οΒο

ἰιιτο :ιο οιιιι::τοι οοι οιιοιιΒοτιο φωσ ιιιοιιοειτο οττι0·

ι·οτιοοπι τοΒιιιοι:ο οτ οΡοτοιτι οτ ετιιοιιιοι Ρτοετοτιο :τοσο

οοιιιιρΙοειτ τοιιι ἰρεει :ιιιοιιτι τιοροε οιιιο Με” :Ιιιοτιοειτο

ιι€οιιιο οο Βοεοιε οοπιιιιιι ιιιιιιιο. :τοσο ιΡεο ι·οδιιιο

οοιιιιοιιιτ ιιοἱ ::οιιιιοιιοτιτ ::οιιιιιιιι ἱοιιιιο. :Ιιιοο οι οστι

ττοΕιοτιιιιι οεεοτ οιε οοιιιοο οιιει!ιιιιιι οτ οοιιει!ιιιιιι τιιιτ.το

ιιτοοο οι.ιτιο. ιιοο οιε ιιΠοτοτιιιο οοιιτοτιιιιι.

..ι

1ι·:· 2 ς οοοι.νιιι )

..τι Η' ΑΠ)

!ιυιιιοτι.το.τ οροπι .ο!δαοιτηοαο .ώ·ίιο1·οοο ι·ο€ἰκιιο, ρω

:οριο ι·οο·ιφοι·απείο αάνοι·.τιι.9 Ρἱταπο.τ, ροἰΙΖοἰ£Ζ, .Π

ιίώπ.τα.τ .οι·ιι.ττοιιαο ι·ο.10, οίιι.εάουι ο·οπ.πιπέμιέπειιτ,

:Μάτι ρτοσιιι·ατοτ2τ Με ροι·.τοπα ατο ραοτέ.9 οὐ Μ έπἰτἰ.τ,

[πο οιιιἰοπι οτ .9ροπ.τοτ·.

Αν.. ·

Προ ,ο 0::τοΙιτιο
··¦ι. ῖ¦ἴ$!ἰ'ἔξτ ' .

στο. Α. β!. ο:›.

( ιι. ιι. )

··· ο..

"οι ιιοτιιιιιο οοπιὶιιι οπιοιι. οΒο ι·οοοι·ιιιο !ιοτιι:ιι·οἱ

::οιιιοε οικοιιοιε οτ. ρτοοιιτοτοι· οοτιιἰιιι τοΒιε οτε

Βοιιο ιο Ρτοιιιιι::ιο οοιιιιοιιὶο οτ Ρτοτιιὶττο ιιοτιἰο Βιο

τιιο!τιιο τοττιοΠο ::οιιοιιΗ ιειιιιιο τοοιΡιοιιτι Ρτο οοιιοιι

τοπιο οοτιιιιτιιο :ιιιοο τοοιοιιι ει:: :τοσο οοπιιιιιιο το::

ειτοΒοτιο ιιοτιὶο ρτοιοιιττοτ οτ εοΡοτ οτιιιιιοιιι οποιο ιο

πιο το::ιοτ οτ οτιεοτιιοΒἱτ το τοπιο ιιιοοιιιτι. ο.:.ι;ο Μ”

οοἰ ετοτιει το:: οι·οοοτιο οοτιτιοο Βοτοτιιιιοιιιο οτ Μοτ

::τιιο Ρτοιιὶτιοὶο ::οιιιιοοιο οτ ρτοττιιττο ἰοιιιιοιιοὶβιιο οστι

οιοοιιιε :το οοπιιιιιι. οτ τοτὶ οοπιιιιιι οποιο μι· το οθο

τιιιπι [τοκοι ιιιιοοιιι:ιι ιΠοτιιιιι ι·οοἰρὶοιιτοτιτι Ιιτο οοπιιιιιι

ιτιιιιιο οτ Ροι° ρι·οεοκιτιο τιιοο τω.: οοιιετιωτιοιιοιιι οσο

ίιτιτιο. 8Οι5ττΡθΤ οιιιιτιοιιτι ιτιοιιιτι ὶιιι·:ιι·ο τιιοιιοο οιιοο

ιιτι.ροτοτοτο ιιοΙ ίὶΙἰο οιιιε @ΜΝΗΜΗ τοοοτιιιτ ιοτιιιοοεοιιιε

Μ! οοπιιιιιἱ ιιιιιιιο οο οοοοεἰοιιο :τοσο ::οτιτοι·ι·ο Ρτοιιιι

8οτιιιιτ ο:ιτιο:ιιιΒιιιιιοο ττιοο οττιοτοιιειιιιιι τοΒἱιιο :ιο τα

οιιροτοιιοιιιιι τοειιιιιιι οτ ἱιιοὶοοτιιττι οττιοτοιιεοπτι ειτε

οτ ιιοΡοτι οτιιε ίἱΙἰο :ιιιοτιοοπι ΙιιιΒοτιἰε :το Βοο.ειε. οδο

:ιιιοιιιοιιι Βιιοττ·ει οτι οιιτοιιοτἱτ πιο. Ροτοοιιιο Βιιοι·τοιιι

τοοιοτιι Ροτ πιο οτ Ιιοττιιιιοε ιιιοοο. πο:: ἰιι τοτε τοι·ιτι

ιιιο:ι ἱροοε ι·οοιΡιοπιι πιο:: ι·οοἱροτο οοιιεοιιτἰοιτι :Διοτι

πο! τοσοι. οτ οι οοτιτιοθοι·ιτ ἰΡεοο ἰτι ριιττοιιιε ιιιοἰο

ομρἱἱοοτο Ροτοοιιοε οτ τοε οοτιιιιι οοΡἰοιιι ιιοΙ οοροι·ο

τοοοιιιι τιοιιο τιοο ρτο ροοεο ιιιοο. οτ τιοιιο Βοο ορο

τοπι οτ ετιιοιιιπι Ρι·οετοτιο οΠιοει::ιτοτ :τοσο τοΒιιιο οτ

ιιοροο οιιιε οιιω. :ιιιοιιοειιιι Ρι·οοιοτι ιιτ.5οιιιε οο Βετεειε

οοιοιρτοοιιτ :Ιιιο ιΡεο το8ἰιιο οοιιιιιιιι ιοι::ιιο οοιιιιοιιιτ.

:τοσο οι οοιιτι·οΒ.ιοτιιιτι οεοοτ :τοσο οοιιε οοιιοττοτ :τοτπι

οορε οοιιοἱΙὶιιιιι οτ οιιεὶΙἱιιτιι οιοιιιιι οιε ειιτιττοτιοιτι ιιοο

οιο ιοτοτἰιιο ::οτιτοι·οτιι ποο τιοιιιἰιιοε τοττο ιιιοο οἰο οοιι

τοττο οοτιοοοοιιι. ιτοπι Ρτοπιιιττο φωτ οι ρὶοοιιι ιιοΙ

Μονο ο.Ιιο Ροτεοιιιι Βιιοι·τειιτι το::οτιιιτ ιοτιιιοιιειΒιιο σοὶ

οοοιιιιιιἰ ὶοιιιιο. οο οοοοοιοτιο :1ιιοο οοιιτουι·ο Ρτοιιιι

801°ιιιΙτ τιιο3οι·οιιοι' τοΒιιιο πιο τοοιιροτοιιοιιιιι ι·οΒιιιιιτι

οτ -ἱιιοἰοοτιιπι οττιοτοιιεοπι οτι οτ ιιοΡοτι οἱιιε ίιτιο

:ιιιοιιοοπι ιι8οιιἰε :το τιειοειε :ιιιοτιι:τιιι θιιοι·το Πιο οιι

τοιιοτιτ. οτ οδο οτο Ρτοοιιι·οιτοτ Ρτοιιιιιοιο ὶΠἱε ισοτ

εοτιιε @οποιο Βι::ιοιιι Ροτ πιο οτ τιοτιιιιιοε Ρτοιιἱιιοἰο.

πιο:: ιο τοτει τοττο Ρτοιιἰιιοἱο ο!οο τοοιΡιοιιι ιιιιιτἱ ιιο!

τοπιο ιιοο τοοιΡοτο οοιιοοτιτἰοιιι. οτ οι οοιιτιοδοι·ιτ ἰρε08

ιιι ΡοττὶΒιιε Ρτοιιἰιιοἰο οΡΡΙἰοοτο ΡΒ1'50Ι188 οτ· τοε οσ

τιιιιι οορἱοιιι πο! ::ειΡοτο το::ιοιιι [και τιοο Ρτο ροε80

. ιιιοο. Ρτοιιιἱττο ιιιειιΡοτ :τοσο τοπον. Βετο ιιιοιι::οττι ἰΡεοαιι

ι·οοιτιειιιι οτ οἰιιε ιιοτιοτοιιι ίὶΙἱιιιιι :ιιιοιιοτιπι ιι€οιιιε οο

Βιιεειο οτ ετιιοιιιιιι οτ οτιοι·τιιιι οΙΒοοοιτοτ Ρτοετοτ›ο :τοσο

οοιιιιτοοιιτιτ :τυο ιΡεο τοΒιιιο οοιιιιιιιι ιοιιιιο οοιιιιοτιἰτ.

:τοσο οι οοιιτι·οτὶιοτιιιιι οε.ο.οτ :τοσο οοιιο οοιιοττοτ οοιιι

::οτιο οιε οοτιεὶΙἱιιιιι οτ οιιειΠιιιιι τοοιιιιι ειι.Βττοτιοι:ιι ιιο::

οιε ιι1τοτιιιο οοιιτοι·οιιι οιιτ οοιιτοττο τοι::ιοιιι πιο:: τισ

ιιιιιιοο τοτὶιιο τοττο ιιιοο οὶο οοιιτοττο οοιιοοοοιιι. οιοτο

ειιιιτ το:: οριιο οτοοε ιο οοιτιο ροτοιιοτι οο οοιοτιτοτιο.

Ρτ·οοοιιτοιιιο οι·ιιοΙοο :το ριοοοο. τοιιτιιι.ιιοο Βιτοιοττο.

Ροτιτἱο. οοοοιιιε οο τιοτ::τιιιιοιιιο. Βιιὶοοτιο οο ` Ϊοεεἱο.

μισο οο οοο. Ροττο οο Φωτο. οιΒοτιο οο Μαιο.

οιι.τιοο το.ιιοΙοτιο. οποιοι οιιτιο. οτ Βιιο!ιοΙιιιο Βοτ

τοιιο. τοπιο οοιιιἰιιἰοο ιιοτὶιιἱτοτὶο. τιιὶΙΙοεἱπιο οοιιτοοιιτιο

ι.ιιιυ:νι. ιιιοιοτιοιιο τω. οἰο ο::τιοοτιο.

° ( οοοι.ικ ι

Β.ιιιοεοτυο τιο·ι·Στατιωτ Μεσα ίαιιαοτι.εί οοπιπιιυιέ οροπι

οοπτπι Ρί.ταιιο.σ :ή |ιοΖΖωπι ο.τ::ίται·οτια· οἰαεάοπιςΜο

οίνίοιι.9 ραττοοίπίαπι .το ιἰατιιπιπι .τροποο2.

Π8θ . 24 ιιονοιιιτιι·ἱε

σο. Α. χω. ω. τ. στα. ο. τω. ιοι. τ».

(ο. τι.)

Ιιι ιιοιιιιιιο οοιιιὶιιἰ. _

Βέτο Βειτοοοιιιιε :τοι Βιοιττι ιιιοοιι τιιττιτοιιιιε οοιιιτοτιὶο

οτ Ρτοτιιιττο ιιοΒιε ΒιιιΠιοττιιο τοτιιοΠο οοιιοι.οι οοπιιιιιιε

ο
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ιοιιιιο ρι·ο οοιιιιιιιι ιιιιιιιο ρου πιο οτ ιιοι·οτιοε ιιιοοο τι

(Ιω ροετ πιο τιιι·ι·ιτοιιι ιιιιιιοοε οι·ιιιιτ ειιιιιιιι·ο οτ πιει

ιιιιτοιιοι·ο ιιιιιιιοι·εοο ιιιιιιιοιιοοε οτ «ιο τιιετι·ιοτιι ιιιιιιιο.

ιιι ροτεοιιιε οτ ι·οιιιιε οοιιοε οτ ιιιιιιτι·οο)οε ιιι τοτο τοι·ι·τι

οτ ιιιάιοειτιι ιιιοο οτ ιιιιιοιιιιιοιιο ροοεο ιιο.τιιιοι·ο τοι·ι·ο

οτ οτιιιιι. οτ ρου ιιιιιιιοι·οοε ιιοπιιιιοε ιιιοοε οοιιιοε οτ

εοοιιι·οε ιιιοιιοι·ο τοοιιιιιι. οτ τιο οιε οιιιιιοιιι ιιιιιι οτ ιιι

ιιιτιιιιιι ρι·οριιιοειτιο ιιοιιο τιιιο. τιο ιιιιιιιοι·ειε ιοιιιοιιτει

τιοιιιιιιιε. @Με τοοοι·ιιιτ ιοιιιιοτιοοε ειιιο ιιιφο ιειιιιιοιι

οιε πο! τιο Δι5ωοω ιιιιιιιο οοιιτι·ει τιιιφιοιιι τιο τοτο

Μπιτ οτ τιιετι·ιοτιι ιιιοο. οριο οι τοιιοιιοιι ρου ιιοιιιιιιι

ιιτιοιιι ιιιετιτιοιιι οοιιιριοι·ο ιιιτι·ο τιιοε ιιι οοιιτ.ιιιιιο. οτ

ειιιτοει οι ροτοι·ο ιιοιιο ιιτιο εοοιιιιάιιιιι ιοΒοο ι·οιιιιιιιτιο

οτ ιιοιιοε ιιειιο. ιιιοι τριοιιτιιιιι ιιιετο τι.οι ιιιιροτιιιιιοιιτο

οοτ ιιοοιιτιο οοιιτριοι·οιιτιο τοιιιοιιοοι·ιτ. οι ποτο ιιιετιιιιι

άοι οιιιοι·οοι·ιτ ιιιιροτιιιιιοιιτιιιιι οο τι·ειιι5οοτο ροι·ιτοι·

τοιιοτιοι· ιιετιιιο οτι οοιιιριοτειιιι ιιιοτιτιιιιιι. ειιιιιιι ιιιοτιο

οτ οι τουτο ιοιιιοιιτοτοι· ιιιιοιιι τοι·ιιιιιιιιιιι οιοοειιιιοι·ιτ.

τι·οτιεοοτο τοι·ιιιιιιο το ιιιοιοιιάειιιι οκτιιιιοι·ο ιιι3τιτιο.ιιι

τοι·ιιιιιιο οοιιοτιτιιτο ειιιο τι·ειιιτιο τοιιοιιοι·. ιιιιιιιοι·οοε

ιιοδοτιοτιοιιοε τοτιιιε ιιιτιιοετιιο οτ τοπιο πιοο ιιιιοι·ο οτ

οιτροτιιτο οοιιοοτιο ιιιιιιιοιιοιιιιιε οτ ιιοτιιιιιιιιιιε τιιετι·ι

οτιιε ιιιιιιιο ειιιο οιιιτιι ιιι·ιοτιι οτ οκοοτιοιιο. Ιοοει Φιο

τιιιο οτ ιιιιιιιοιοτιοε οοιιιιοιιιοτιτοε οιο οοιιοοτιοτιι οτ οοιι

ειΒιιοτιο τΙιιιιιιιο εο ι·οοιροι·ο οιιιιι οιιιε ιιιοι·οοτιοιιιΒιιε

οτ εοοιιτο ιιιο.ιιοτο ροεειιιτ. τιιιοιιτιοοιιιιιοιιο οτ Φιο

οιοιιοοιιιιιτριο ιειιιιιο οοιιειιι οοο οοιιειιιοε ιιι οοι·τιιιιοοτιι

οεοοιιτιοι·ιτ ιιοι τιεοοιιτιοι·ιοτ οιιιιι Βιιιοει πο! Βοιοιε οοιι

οιιοτοιτιι. . . . . . . . . 8ειιοοιιι ιιοι Βοιοτιο εου. οκοι·οιτιιιιι

. . . . . . . . . ρι·ο ιιοθοτιιε οι·τιοι·οο οριο τοιιοιιοι· οιο. . .

. . . . . . . οιιιιι τοτο τοι·ι·τι οτ Βοιιτο πιο ροοεο ιιιοο πιο

ττιιο οτι ιιιιοπι ιρειιιο ιιοδοτιι. οτ τιοιιοο ιιιιιιιοι·οο τιοιιιτει

οριο ιιιτιοκ ιιι·ιιοι·οιιοιε τιοτιοικιτ οοιιιιιιιι ιιιιιιιο οτ οιιιιιιιιε

ιοτιιιοιιοιιιιιο τιιοι·ιιιτ ιειιιιιοιιοοε οοιιεοοιιτι οοιιτι·ιι οιιτιιιοε

ροι·οοιιο8 οπο ιιιτιο πιο οοιιττοι·ιο οιιτιτοι·ιιιτ. οτ τοτο

οοιιοιιιιιιιιε τροπο Βιιιοιε οτ οκοι·οιτιιι. οιιιιιοιοιιτοι· ιιι

οτιιιιιιο ιιιιιιιεττοιιο. οοο ‹ιο ιιιιιο ειοιιτ ροτοι·ο οτ ο‹Ιιιοε

ιιιιιιιοι·οιε ιιιιιιτιιιιιε τιο οιιοι·οιτιι οοιιιιιιι άειιιο ροι· τιο

ιιιιιιι ιιτιοιιι. ειιιιιιι ιιιοτιο οτ οοτειιοιιιε (Ιω ρι·ο ι·οσιιιιι
ιιιιοι·ο τιιιοιιτιοπι οι·τιοι·οιιοιε ιιιάιοιε οοοοιιάοι·ιιιιτΌιιοι

οεοοιιτιοι·ιιιτ ρι·ο ιιοΒοτιο οι·τιοι·οο ιτιτιοιιι ιιιοτιιοιιιι οτ

οεριοε ειιιιιοιοιιτοι· τιιιιιο ιιι οττιιιιοτιοιιο οοιιειιιιιιιι οο

ιιιιιιιιε ιοιιιιο. ιιοι ιιιιιιο (Ιω ρι·οοι·ιτ ιιιι ρω οοιιιιιτιι

ιειιιιιο οι ειιιιοτιο Βιιοτι·ει ιιοι Βιιοι·ι·ο τρωει ιιοιιε οιιοι·τειτ.

ιιιτοι· ιιιιιιιοιιοοε οτ ριετιιιοε οιιιοι·εοι·ιτ ιιοι οιιιοιιοοι·ιιιτ.

οδο ειιιο ιι·ειιιτιο τοιιοιιοι· ρου τιοιιιιιιι ίιάοιιι οιιιιι τοτο τΐ

τοι·ι·ο οτ ροεεο ιιιοο οιιιιιιιοι·ο ιειιιιιοιιεοε ιιοοιιο ειδ

ίιιιοτιι Βιιοι·ι·ο ειιιο Βιιοι·ι·οι·ιιιιι. οτ ιρειε ριεειιιιε ρου

πιο οτ τοι·ι·τιιιι ιιιοοιιι Βιιοι·τιιιιι τιιοοι·ο. ιιι ιιιτιιοοτιι

ιιιοο οτ ροι· τοτειιιι ετιι·τιιιιοοιιι. οοο οι: ιρεο Βιιοι·ι·ει

ιιοι Βιιοι·ι·ιε ιιιιοιιι ιιοι ροοτιιιιι ιιιιιιιιι τοοιιιιιι ειιιο οοιι

ειιιιιιιιε οοιιιιιιιιε οποιο. οτ οοι·ιιιιι οοιιιτιιιιοιιτο. οτ οικι

ετοιιτο Βιιοι·ι·ο ιιιτοι· ιιιιιιιοιιοοε οτ ριεοιιοε τριοοιοιιε

ιιιιιιιοτιοοε οιιτιι 8οιοο ιιοι ιδοιοιε τιιι·ι·ιτειιιιε ρειι·τιιιιιε

ορριιοιιοι·ιτιτ τι:ιιιο οιε ιιιοτιιιιιιο ειιιιιοιοιιτοι·. ειοτιιιιι ιιι

ιιιιο ιιι οοριτιιιο. τοετοε 3Υπιοιι τοπιο. Βιιιιιιοιιιιιιε οπι

τιι·ιοοιιο. ι·ιιιιοιιε τιο ποιοι. ιιοπιιτοοιιιε τιο ιιοιτει. ίιιιι

ιιι8οιιιε τιο τιιο5ειο. οτ ιιι.5ο Βιιτι1τοιωτ τοι·ιιοιιι. ιιιιιιο

ειιιιο. ο. ι.ιικιτνι. ιιιτιιοτιοιιο τμιιιι·τιι τιιο ιιιτιοειιιιιι (μπω

( οοοι.ιι ›

ι Π

Ιι.ιιΕΕ0Ν808 οι:·ιι€οιιιιο :του ρι·οιπιζτ:α ο Βο8ιοτίο Βοτ

ιιαπἰ2 οοπιἰτο ]ιι.τοπ.τι, φαω ρα·οοιικατοι·ο, οοφιτπιτιτ

οι ιαπιτ.

Ή8θ, ιιιτιιιιιι άιο ιιονοιιιιιι·ιο

Ι ι

στο. Δ. οι. το.

μι. κ.)

ιιι ιιοιιιιιιο τιοιιιιιιι ειιιιοιι. οδο ιιάιιε ιιοι Βι·ιιτιιι ι·οιι

ιιι·ιιΒοτιοιιειε οοιιιοε ιιοι·οιιιτιοιιοιιειε οτ ιιιοι·οιιιο ρισ

ιιιιιοιο οοιιιιοιιιο οτ ρτοπιιττο ιοιιιιοιιειιιιιε οοιιοιιιιιιιιε

‹ιο οοιιιιιιιι οτ τοτο οοτιιιιιιι ιιιιιιιο ροι· το οΒοι·ιιιιιι

ριιιιοιιι ιιιιεειιιιι ιιιοι·ιιιιι ι·οοιριοιιτοιιι ρι·ο οοιιιιιιιι ιιιιιιιο

ό οτ ροι· ρι·οοοιιτιο ιιιοο ιιιιιιο οοιιετιτιιτιοιιοιιι οοιιτιι·ιιιο

τιο ευρω· οιιιιιιοιιι ιιιοειιιι ιιιι·οι·ο ιιιοιιτιο ροκ· ροτιτιιιιιι

τιο οοι·ιιοι·ιο ιιιιοτι οι ριετιιιι ιιοι Μάριο :Πιο ροι·οοιιιι

οκοορτο ι·οιιιιιιιο ιιιιροι·ειτοι·ο οτ τιιιο τιιιοι·ι·οιιι τοοοι·ιτ

ιιιιιιιο ιιοι οοιιιιιιιι ι:ιιιιιο οο οοοιιοιοιιο οιιοτι οοιιτοι·ι·ο

ρι·οιιιιεοτιιιιτ οοιιειιιιδιιιιιοο ιιιοο οι·ιιοι·οο ι·οοιιιο οτι

ι·οοιιροι·οιιιιιιιιι ι·οετιιιιιι οτ ιιιιιιοοτιιιιι ιιι·τιοι·οο ειιιι οτ

ιιοροτι οιιιο τιιιο οιιοιιιιιιιιι ιιιιΒοτιιο τιο ιιοοειο. οριο

τριιιιιιτιιιι Βιιοι·ι·ιι Πιο ιιιιι·οιιοι·ιτ. οτ πιο ροι·οοιιιο οοοι·

ι·ειιιι τιιοιιιιιι ροκ· ιιιο οτ ιιοιιιιιιοε :ποσο ιτο τρωει ιιι

τοτο τοπιο ιιιοο ιροοε που ι·οοιριοιιι ιιοο τοοιροιιο οοιι

οοιιτιοιιι ποιοι ιιοι τοι·ι·ιι. οτ οι οοιιτιιιΒοι·ιτ οοο ιιι ρω·

τιιιιιο πιοιε ορριιαιτο ροι·οοιιοε οτ ι·οο οοι·ιιιιι οοριειιιι

ιιοι οιιροι·ο .τιιοιιιιιι ιιοιιιι ίιάο ρι·ο ροοεο ιιιοο. οτ οι

ιιιτοι·ιιιι Βιιιοο οι·ιιιειτο τιιοι·ιτιτ ιιι τοιιι·ει ιιιοει ‹ιο πιο

ι·ιτιιιιο ρι·οοιριιιιιι οι·ι;ιιιιτοι·ιιιιιε οτ ρι·οοιρι τοοιιιιιι τρωει

ροι·οοιιοε οτ ι·οο οοι·ιιιιι ιιιιιοιιιιιοιιο ροτιιοι·ιιιτ οοριειιιτ.

οτ ιιοιιιι ίιτιο οροι·οιιι οτ ετιιτιιιιιιι ρι·οετιιιιο οιτιοιιοιτοι·

τιιιοτι ι·οοιιιο οτ ιιοροο οιιιε ιιιιιιε τιιιοιιιιιιιτι ρι·οι:ιιοτι

ιιιιοοιιιε τιο Βοοειε ιιιιιιιιριοειιιτ οοο ιρεει ι·οΒιιιο οο

ιιιιιιιι ιοιιιιο οοιιιιοιιιτ. τρωει οι οοιιτι·ειτοοτιιιιι ο88οτ

οιιοτι άοιιε οτιιιοι·τοτ. τΙοιτιοορε οιε οοιιοιιιιιιιι οτ οι»

ειιιιιτιι τροποι ειιιιτι·οιιοιιι. οοο . οιε ιιιτοι·ιιιο οοιιτοι·οιιι

ειιιτ οοιιτοι·ι·ο τοοιιιιιι ιιοο τιοιιιιιιοε τοτιιιο=τοι·ι·ο ιιιοο

οιε οοιιτοι·ι·ο οοιιοοτιιιιιι. ιιοτιιιιι ιιι οιιεοοειοιιο ι·ο‹ιο

ρι·οοοιιτιιιιιε τ. ιιτιοιιει οριεοορο. Βιιιιιιοιιιιο τιο τιο

Βιοι·οιιι. ρ. τιο Βιιιιιτιιε τιιιι ιιοο οοι·ιρειτ ρι·οοορτο τιο

ιιιιιιο ι·οοιε. οποιο ιιοι.ιιιιιινι. ιιιτιιιιιι τιιο ιιιοιιειε ιιο

ιιοιιιιιι·ιο.

ς οοοι.ιτι )

[απαοπ.το.9 οοπ.ταίο.3 οροπι ΒαΡο.3οτιο τιιτ·ι·ι2απο ἰιαἰἰοέ

οια.εάοτιπ|ιιο .τιιὐάἰι°ἰ: ραττ·οοίπιαπι Επιροι·£ἰτ·ἰ ο |ιο!!ιιπι

Ρ23ατιοτ·απι ρατ·το ίι·τ·ιιροι·Στ ροΖΖιοοπτιιπ·.

ΧΧ 'Πω, ιιιτιιιιιι άιο ιιονοιιιιιι·ιε

ι .
Χ Μ - '

τω. Α. [οί. ιιι. στα. ο. χω. τω.

( π. τι.)

ιιι ιιοπιιιιο τιοιιιιιιι ιιιιιοιι. Με ιιιιιιιοιιεοο οοιιοιιιοο

τιο οοιιιιιιιι ιιοοιιιιιιε ιιιοΠοιιιιε ι·τιιιιιιιιιιιιιο τιο τι·οοιιι

ΒιιιΙΙιοικιιιιε τοι·οοιιιιο. Βιιιιιεθιωοε οποιο. οιιιιοιιο .5ι·ιιιιιε

οτ ΒιιιΠιοιιιιιιε ριροι·. οοιιιιοιιιιιιιιε οτ ρι·οπιιττιιιιιιε τιιιι

_ Ι10ττοπιιιτιο.· οτιτιι·οο οποιο ροτ ιρειιιιι ιιοι·οοοιιιιιιι ιικιιοοιιι τιιι·ι·ιτοιιιιιιι
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εοεετιτττι τιιιιττι ειττττε Ρι·εεετετοτ εκτεττε ετ ττετειτεε τι ττετττετ. €ιτττττετττιιτε εει·τε. Βιιττττεττττιτε ΡτΡει·. ετ επιτευε

ετιτε εετ Ροετ ειπε τιιτττεεε ετιιτττ. ετ εε εεττεετττετττ

ετ τετεττιιτττ εοτττιιτττ τεττιτε ειτε τΡεε τεετεκ εεπιτεττττε

ττεΒετ εε τιττεττιετττο ττττττετε φοιτ εε.τιτεττττττιτε ετ πτε

τττττετιετττττιιιε τΡειτττι ετ ττοττττττεε εοτιιτττ το τοτε Ρεεεε

ετ ‹ττετττετε τιοεττε τη τεττ:τ ετ εφε τεττεε ετ Ρετ

εοτττε ετιτιοε ετ ττευττεΒοε ττοττε ττττε. :τε ετττεετετε τει

ττιετττεττοτττττιτε τΙιτεε τΡεε τεττετι ετ ετιτε ττετεκτεε τΙιττ

Ροετ ειττ1τ τιττττεεε ετιττττ. ετειιτ τττετιτττι εετ. εετ εττττετε

ττοτττττιττττι τΡεετιιτττ τεεετττττ εοττττε εττττττετττ τετττιιεττεετττ

εετ ‹τε τττετττετιτ τεττεε τεττεττττττετ Ρετ τ›οτιετττ ττττεττι

τιιεττττττετ εοτττΡτετε ττιττ·ε ιτττττττττ εεττττττιτοε τττεε ετ

@Με ετ Ρετειττττιτε ττοττε ττττε εεεεικτιττττ τεεεε τετττεττεε

ετ ττεττοε πειτε. τιτετ ττττετττετττ τιιετο εετ ττττΡεττττττετττο

εετ ττοεττττε εεττττττετεττττε τετττεττεετττ. ετ πετο τυετιττττ

εττττεε τεεττττεετετττ ττιιοττ εττττετιε ιτε εεεειιετει·τ ετ

8ττετττιτε ιτε ευετ. ετ εοτιττττ ττετεττεε ττεττεετττ ετ τε

ττεετττ ιτε εετετο τιιτε ττττετττ. οτττττετττ τεττ·εττι ευεπτ

εετττεττε τετιιτε. ετ ειιι·τε. ιτε τττιεοεττο. ιιτεε εετ ττεττετε

τη τεεο ττιιτ τιετ:ττττιτιτετ ειιετ. ετ τη εετττΡο τοιιετιττττο.

ετ το τειιιΒτεκετ·το. ετττεε Ρετττττετττττε εετιιττι ετττε

εεττττ·ετττεττοττε εεττειιτιιτττ εετειιτττε ττττιιτε. ετ 0πιτττιττ11

Ρετεοττετιιτε Ρτο εοτττετττ. ττε ττττττετι ττιιοττ τεττειε τΡετιε

τττεττοτεττε ετ τ›οτιτττεετε. ετ εεττ ττετεττει·ετε τττεετε

ττεττεετττ. ετ οετττ.ιετττετιττττιιε ετττοτττπιε τττεετ·ετ·ε. ετ

τεττττετε ετττειιττε ετττττε εετττετιτ τεττιτε ετ 00Ι1ει1τττ1115

εετ Ρτο τεττιΡετε τττεττετ εετ εοτετττ τιιτττττε τττετττε

τετεττι ττιιετειττττ. ετ ττεττττετιι Ρεττεττι ττε Ματια φωτο

τοττε εεττττττειιεττετ. ετ εετττΡετ τεετο ττετεττε ττεττεττοε

εετ ·ετττετεετττ ττττΡειτττττετττετε. εε ττεττεεετε Ρετττετ ο ττιτοττεοτττι ττοτττττιε εοτττττεττετττε εετττετε. ουτε τεττεε

τε·ττεττττττετ τιεττεε τπτ εεττιΡτετετττ τιτεττττεττι. ετττιτττ τττοιτο

ετ ετ τετττετττετετ ττοτττε τει·τεττιιττττ τεττε ετοττεεεετττ.

τπτ τττετεττττετττ εττττττετε τιιεττττεττι τει·ττττττε εοττετττετο

ετττε ττ·εεττε τεττεττττττιττ. ετττετε οτε τεττε τιιτττετε τιττττ

τεττττ τεττι18ττ1 ττεΒοττετιιτττ εεττετττ.. τττ›ετε ττεττετ ετ εκ

Ρεττττε ττττ ττεττεττεττ ετττε ειτττττ ττττετο ετ αυτή εκε

εττοττε. τπτ εετττττττε τε.ττεε Ρετττττετττε ετ εττιειτο ειιεττε

εετ Βιιεττε. ττττετ τΡεοε τιιτττεεε ετ Ρτεεττοε ετττετεετττ

εετ εττιετεετττττ. εετ Ρτεετττ ετε ευεττετττ ττεττ τεεεττιττ.

εεε τεττεττττττιιτ Ρετ ττοττετττ ττττετττ. εεε Ρετ εοτττιιττε

τεττττε τττττε εετΙιτε εττ ττττετττ ετττεττε εετ εεεττ·εττετττ

ετττττττετε. εεε ετ τΡεε διτεττε εετ τδυ.ετττε ττττετττ εετ

Ρεετιιτττ Ρ τττττττττ τττετετττττε ττοε εετ εεττειττεε εεττττιτττε

εετ Ρτο τετττΡοτε τττετ·ττττ ει1τ1900ττ1ττττε τετιιτε. ετττε

τΡετε τιιτττετττιτε ετ εοτιττ1τ εετεετεεετε.- ττε τττε εεττε ο

εττττττττιιε ττττττττετ οττεετεετττττε ετ ττοττε ττττε εοττιΡτεττ

οτε; εεττ ττεττττο τετετττεττττ τεετετττττετεττεττ. ττιττετετεε

Ρεετ ττοε εοττειττεε ετ ττττ ιτττοε. ετ ετε ττετττεεΡε Ρετ

τετττΡεττε εεεεεεετεττετττ. ετ εΡεετετε εεΡτττττιττττ τη τττειττ

εοτ:τετττετττ εεττ:τωττε ετ τη τττετττ εοτττΡεεττε ε:: Με εεττ

εεττττετιε ττεττ τττετετττιτε. ετ εεττοειιττ ετο. ετ φάσεω

ττεε ττε ττετετο εετιετττ τττετττ. εετ τεεεε εετττΡεττττετττ τιτ

τεεεττττ ιτε Με εοτιιτετιττοττε τττεοτιειτεεε εττεετιιεττττε

ετ ττοττε ττττε εττττεΡτετττττι τεεεεετττ. εετιιτττ τεττιτε τη

εεΡττιττο εοττειιτιιττι ττε οοτττιττττ. τεεττττεε τπτ ττοε εεττ

ττοεττττε εττττοττε ττττττε. τττοττε·ιτεεε.τ·τττεάττιο. τεττθετιεο

τεετε. ετ τοττεττττε εττιττεετ.'· εττττο ττοτττττττεε ττεττιτττεττε

ττττττεεττττε εετττεεττττο εοτιιεεεεττττο εεκτο ττττττεττοττε

ττεει·τε ιτττττττο τ:ττε ττοιτετττττττε.

Εεε ντττττετττιιτε εειττττε Ρεττττ ττοτεττεε. ετ εεττεεττεττεε ε!

τεττττε ΡτεοεΡτε ειιΡι·ετττετοι·ιτιτι εεττετττιιτττ εεττΡετ.

ς εεει.Χτι ›

Πεετ·εταυτ £απιιεπεταπι εοπειιΖαπτ, :με τιοτιπιιΖΙτι ίαιςετα

ίπ επτά: ΡΜεσατ·ίί .Με ετπρωτειιτίεατίο πω: £εττετιτἰα

Επτ·έεο ιἰε δ'α.τασε2ετ·2 ετ θέτ·ατ·ιίο τἰε .ένετ £τ·τιάτττιτ2.

ττ8θ , τδεεετττττττε

θεά. Α./οΙ. 180.

( τι. τι. )

τεττττε τε εεετεετε εεττετε τττει·τε ττε ιττττετε. εεεεετεε

εεττττττττε τττττττε. εΒοττττεε τττεττοττιτε. τεττττεττττιτε ττε

εεε εεττιεττε τεττιτε εεε εττττετε Ρτο εε εττττττεττττε

Ρεεεττ ετε ειττεττε. εετ τττιΡεττττε. εετ ιτττεττι ετ1Ρετττττ

Ρεεττετττ τεεετε. ττιτοτ.τ ετ εοττττ·ετεετιιτττ ττιετττ. ετε εο

τττιιττε Ρεττετε ττττΡττ Ρτεετετ. ετ τττεττΡετ ετετ ττττεττε.

ετ ιιετε Ρτετεττετειτι εοτιτττετετιετ:ε. εττττεεε ετ Βατωτ

ττιτε. ετ εοτιιτττ τιετεεεε ετιττττετττττ εεττ εοτιιετττττ. εετ

τεττειτττ εεττ τττεττετεεετττττ. εετ ττετεττετετε τεεετττττ

ιτετεε ιττοε Ρεττετττ ττιτΡττ οοτττετττ Ρετεοτιττττττ. ττιτο‹τ

τόεε τεετιιττι εετ; ττεετιτειττι ειπε ετΡειττι·ετ εοττιετττ τεττιιε

Ρτετττοτττε τεττειε ττεεετ ιτεεεττεε. εετ τττεττετετττετττιτττι

ετ Ρτοτεετετττ τοετιτε. ΡτεεεττΡττε. εττττεο ετ Βιιτι·ετττε

τττεττοτεττι εετττττττοττετττ οττετεττττττιτε εεε εοττεεεεετι1τιτ

ετ εεετεττειιετετιτ. εεειττιττιτττι εεττεεττττετιετττ 8ττιτιτττετ

ετ ττοττετεοτετττετε. τιτττε τττττε Ρεττεετετττ. ετ εεΡτει

τειιιτε.τττεε. ετττιε ττοτττττττεε ττεττιτττεττε τττ:τ.ττττκντ. τη

τττεττοττε τω. οετειιο ττεεττττο τττε ττεεετττττττε.

Εεε τνττττεττττιιε εεττττε Ρετττ ττοτεττεε ΡτεεεΡτο ειτΡτε

εεττΡτοτετττ εοττευτεπτ εεττΡετ.

Βετο οττο Ρεειτττε.ε ειτττεεττΡετ. εδο ττεττεττττο εετττετττεε

εττττεεττΡετ.

( εεετ.Χιτι )

Ητετοεοτρπέτατιτ τε€πἱ εατεπεε·τατιωεπείεαε, οὐ Μετ·τω,

τέττετ2ατεπι εοπιτπετετί τη. τοτο Μετε.τοθεπίταπο τε8πε

ετ ειιτἱιιτττ εοπεετίαπ2.

τω·

Ε: προεταρτιο ττπετ·οπο Ιτεεττ ?'απτίπεπ.τίε τιιτπι!ετττ. θεά.Α.[οτ. 68. ε.

( Π. Η. )

τη ττεττττττε εεττετε ετ ττττττιιτι;τιτε τττττττεττε Ρετττε ετ

τττττ ετ εΡττὶτιτε εεττοττ ετττετι.

Νοτιιττι εττ εττττττβιτε τεττι Ρτεεετττττττ1ε τΙιτε.ττι ττιτττττε

ττιτεετ τοετοιτεε τεετττ τετεεοτττττττετττ Ρεετ τεετττττεττττε

ττεττετιι ειπε τιποτε εετττεετιιτττ ειιΡτε τττεττεεεετετετττ

τττοεττετττε ειπε ετετττεΡτεεεΡτε ετ ΡτεεεΡτεττττιτε τεττιΡττ

ετ ττεεΡττεττε @το εοτιετττιτττ. ιττττετττεε τετι·ετττ Ρεττττ

τιιττι τττ ττε εοτττετττ εοτιετττο τ.τετιιιεττετττιτε εετιεεεεετιιτττ

ττττεττετεττι τη τττττι·εεειι ετ εΒτεεειτ τττττ ετ ιτε τεττιτε

ετ ττε πτετεεττοτττττιτε απ” τε τττττιτττ τττττεεετττιιετ
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οοιιοοιιτ :του Ροι· πιοι·ο εοιι Ρον τοι·τοπι ιιιι!!οιιι ρτσι·οιιο “

ττ!!ιιιοιιτ οοιιοιιοτιιτ!ιιιοιιι. οτι Φωτ! ὶροοε Βοτιιιοτιεοο

ω! άοτοιιο!οιιοπι οὶιιἱτοτὶε Ρτοιιιρτοο ιιιιιοιιοτιιιιτ οτ ροή

ι·οτ.οο. οτ τἱοιιιὶιιο- τοτὅἱ οτ ι·οο)ιτιο ί!άο!ιτοτοπι εοι·ιιοιτο

ιιο!ιιιιτειτιοε. τιιιοιιιιεοτιι:ιτ τιιιτοιιι ε!ιοτι !;ιοι·οτιοε οτ Ρου

οοιιο απο οοτοτἰο τοοιο οτ ι·οδιτιο!ιοπιιιιι!ιιιο δοκιιιοιι

οι!ιιιε οιοι!οι1ι !ιο.τιο τοοοι·ο !ἱ!›οτ·τοτἰο οοιιοοεεἰοιιοιιιι

τοτοκιι οτ ετο!:!!οπι οοεο ορο!! ἀοπιἰιιιιιιτι ι·οοοιιι οτ το»

@πιοπι ιιτ οι Ροι·Ροτιιιιιιι οιε οτ ιιιιἱιιοτεὶο τ!ιοτιο ε!»

πιιιοτιει!ιιιο Βιιιιιτι ιιιοτιοειτ οτ «φώτο. !ιιιιιιο οπιιιτιιτειτιο

οτ !ὶ!ιοι·τοτἰε τ!οιιτιτιο. ὶιι οιιτιτ!οπι πιοι!ιιτιι οιετ!οπιι··οοτιο

οοεοοι·ιιιιτ οιιι·ιοπιι το τΥτιιτι1 !!!ιοι·τιτιι οτ οιιι·τοιιτι ουτοπ

τ!οιπι οτ! !ιοο οιε ι!οΙιιιτειιιοτιιιιτ. ιιἰἀο!ἱοοτ τικιοο!!ιιπι

οιιιιι ττ!!ιιιε ἀοιιιὶτιιιε ὶροι πιτιοο!!ο οοιιτἰΒιιἰο οτ απο

Ρ!τιτοιι οτ ιικιιιιοι·οιο οἰτιο τιΡΡοιιτ!ιοΒο. οτ απο ε!ιιο!πιε

ι!οιιιοτιιπιι ιτιειι!ιο τΙιιο 8ι:τΙιτ @το ἱΡοιιιιι πιτιοο!!ιιιιι. οτ

άοιτιοει οι οοιιτιοτιοε τ!ιετ!ιιοτο οι 11112 ροι·το σοι μι

Β!ἰοο οκ ει!τοι·τι ρειι·το οιιοάειιιι οοιιιιιιοοτιι πιο! οοι:ιιιτο

οτ Ροττ·ιθυιιτιιι· οι απο Ροι·το Μονο οι! άοιιιιιιοι τοο!ιο!τ!ι

οιιτιί!οιε οτ οκ οι!τοι·ο. Ρειι·το ιιετΙιιο οι! άοτιιιιι:ι τιιιοιιι:!οπι

πιοε!εττι Ροι·ι·ι οοιιιιοιιεἱε. !ιτιιιο οιιτοιιι οοιιοοεεἰοιιοιιι οτ

Ρο!!ιοιττιτιοιιοπι :οτι !ιο!ιοτιτ!! όοιιιὶτιο ι·ο.ει οτ τοΒιιιο

τοοοτιιιιτ τι·οε οτο!ιἰοΡὶεοοΡὶ. ι!οιιιιτιιιε ιοοο!ιιο τιι·οπιοιε1

ι!οιιιιιιιιο !οτ. ιιοοειτοκιιιο. όοπιιιιιιο ιιιοιιοο!ιιιε οοεοι·ιοιι·

το. !ιοι·οτιοε. οοπιοο ττιρο!ιτοιιιιιο. οοιιιοο ἰορΡο ι·οτὅπιἰ 80·

πιοεοο!ουο. ι·οοιτιιιε ι!οπιιιιιιο ε)κτοκιοιιοιε. !ιο!ιοιιτιο·δο!το

το” οοετιι·οο, οτ :ι!ἱἰ !ιοιιιἰτιοε ι·οΒἱε οτ τοΒὶιιο εικοσι Ρω

του!. οτ Β·ειτοι· τοττιοιιε ρι·οοοΡτοι· τοπιΡ!ὶ. οτ Β·οτοι· Μπι:

Ρι·οοοτιτοι· !ιοεριτο!ιο. ιιτ :οποιο !ιοο Βιοτιιιιι ειΒιιιιπι Μι

!ιοτιτ !!ταιιτιιάιτιιο οτ το!ιιιι· ετο!ιι!ιττιτ!ε. Ρτ·οοοιιτοπι Ρο

Βιτιοαι:ι κ!ιικοτ·ιιπιτ οΒιιιο άοιιιιτιὶ τγι·οτιοιε οι·ο!ιἱοΡἱεοοΡἰ

οοιιειδιιοιιτ!οιιι. ιιοτιιιιι οοτ !ιοο τοπιο ι!οιτιιιιιοο ιπσπ

ιιειτιοιιἱο ιιιὶ!!οοἱιιιο'οοιιτοοἰκιιο ι.κκκντι. ὶιιἀἰοτὶοτιο ν.

ιιι Ρο!οοιο τ!οιιιιιιι ω-οττοΡοο0Ρι τγι·οιιοιο. Βιιι!!ιο!ιιιο

ΡἱΡοτειτο οοιιοιι!ο οτ ιιὶοοοοτιιιττο οοιιιιοιιοιιιπι τμ!.

τοετι!ιιιε. τ!οπιιτιο ι·ειὶιιιιιιιτ!ο Μπιτ άοτιιιιιο ειιι!!ιο!πιο

τγ!ιοι·ιοττο ᾶοπιἱτιο ι·ο!ιοι·το ‹!ο ΡὶτιοΒοτοΒιιοο.

( οοοτΧτν;

ΜοιτΑισιιυε Ματιτόπέ Εαναπίαο οοποίτά.οβ2ίω. [είοΙττατοιπ

αὐ αΙἰἰ.τ οοπτί2Ε!πιε αφτο ι 166 σουινπαπέ ίιιπαοπο2μπο

.πίτευτι. Μπιτ.

!!88, τ! οοτο!ιι·ιο

στι. Α. [Μ. 3!!. ν.

(ιι. ιι.)

Αιιιιο Μοι.κκκνιιι !ιι‹!ἱοτἰοιιο οοιιτο κι άιο οοτιι!ιι·ὶε.

ιιι οοιιειι!ειτιι ίἱι!οοτιἰ5 τ!ο οιιετ.ι·ο. ιιιοο!ο οιιι!ιι·ιτιοι.ιιι

οοιιὶει ι!ο τι·οοἰο οοοι·ιι ιιοιιτι. ειιιιοιι!ο ειιιτἱο. Βο!τ!ιιἰπιἱ.

ο!ιοττι οριιιιι!ο οτ ερο2.οροττο. τιτιοπιι·τιιιτ!ιιε . τι!ιιιε σποτ·

τἰιιἰ ·οοιιιιττιο ιιιτοιιιτ οι οοΡιτιι!ο ἰοιιιιο Ιιτοεοπ·ΞΡτοπι

Βτ!ο!ιτοτοιιι οτ οοιιιιοπιτιοιιοπι εει!ιι:ι. ιιτ ευρω ι!οτοι·

πιιιιοτιιι· τιτ!ο!ιτειτο ιπιροι·ιο!ι· οτ οΙι!εοοτιι !ιο!ι!οκιειο. οσω

Ρειετιειιιι οτἰοπι τ!ο οιεοετι·ο ιιιτειιιιτ

. (οοοτκν ; . .. τ

Ρε.ι·ιτυο .4Μοτοαο πιο οτ ἰαιἰο.τ.·, ΒαΡ8.90πί.9 τμτοπιάαπτ

τ·ο8ίε ήΖία.9, τἰοὐἰτα οοιππιιιιιέ οτ οΣυτόιω ίαπα.οπ.9ί&τω

.το .τοΖωτια·απι, οΕ.αίουιφτο .φωτο ίπ Ζιυ·έστωιο ακἰ εοιι

τατιτ @σώου οοιι.στπ·ιτοττάαε εα#ίο2οπε, αΙΖιαμο "πάτα

.το άειτατ·ιυπ ερ0π‹ἰο2, ετ ταπιιοΜία:π οίντταπ οοοταί

αάτοτίθοι·οτατ.

!!έθ, εορτἱπιο Μιιο ἴοβτιιειτἰι

Ε.: αιιτοφ·αρ|ιο Κο9ίί Ήιπτίποιωί.σ τα!πιίπτίί. θα!. Α.[ο!. Π». (:0ά. Ε. [στ. 98.

ς τι. π.)

'ο

.ι ' .' Η' '

!ιι ιιοιιιἱπιο τ!οπιιτιι οιιιιοιι. «τοο ροττιιο τοπ οτ ιιι-τ

Ζ) τ!οτ οι!ιοτοο τΙιιοιιττοιτι !ιειι·οοοιιιε ι·ο8ὶε οτ ἱιιἀἰοἰε οι·

!ιοι·οο οοιιιιοιιἰο οοιιειι!οτιιι οοιιιιιιι.ιε ισιιιιιο Ρτσ οο

ό.οιιι οοπιιιτιι οτ οιιιι!ιυ.ο ιτιιιιιοιιοι!ιιιε φωτ! τοτιιιιι άο

!ιττιιπι οοιιιιιιιιο ἰεπιιιο οτ οιιιιιιιτι ιειιιιιοιιοιιιιικιωφιος!

άο!ιιτιιαι· ὶιι οιιτἰο· οοιιειι!ιιιιτι ιοιιιιοιιειιιαι ‹!ο ιι!οοίττε

οτ !ιοο οι Βιοτο τοοορτιιε Ρτσ οἰιιο ιιιιιισ.ιοποι Ροτ· η”

τιοιιοπι Βιοτιτ οετοιιοιιιιι πιο ε!οτιοι·ο Ροι·οο!τ1οιιοτο!ι

πιοι!ο Ροι·οο!ιιιιι:ι. εο!!τοοτ @το οτιιιιιιιτιτιι οοιιειι!!Βιιο

οοπιιιιιὶο ὶειιιιιο τιιιτ οοι·ιιτιι οοι·τιε ιιιιτιτιιε πο! ιιιιιιτιρ

ιιιοόιοτοτοιιι τοτἰιιο ιιιττοιτιιο οοιι ι·οοο!το. Φο οτι! (Γιο

οβοτοτ οτ! ι·οοιιιιιιι ιιιοιιιιι οι·Βοι·οο. οτ π! ροοιι!ιατο

ιιιοιιπι φιοοιιπιιοιιο τιιιοάο Ποτ ειιιο μι· ιιο1ιτ!ιτιοτιοιιι

οιιτοτοι·ιοτιιττι οι·ιτιοιιτειιιιοτιιτιι ιιιοὶοι·ὶοι·ιιιιι _ιιιοοπιιι

πιο !τοι·!τὶτοι·ὶοι·ιιττι ιιοτιοτιοπιιιιιι ιιο! ΊιιοοιιιιιτΙιιο πιοι:!ο

Ροτοετ οιτοοειτοτι. ααα! ο!ἰ‹Ιιιι‹! Ροοιιιιιο ι·οοο!!!Βοιτιι

ιιι ι·οοτιο τιιοο τττ!ιοι·οο. ιτοτιι ιιιοι!!οτειτοιιι ειιΡι·τιοοι·ιΡτι

ιτιττοιτι.ιο οοιι ι·οοο!το οιιρτοεοι·ιΡτο τιιιιιτἰο ιιο! ιιιιιιτ!ιο

.οοιιιιιτιἰο ὶοτιιιο ιιιο!οτιτοι· οοιι ο!ιςΙιιο πιο!ο ιτιοο!ο που

ειιιτοτοιιι ιιοο οι.ιτοι·ιτι τοοὶοιιι. ιιοο οοιιοοιιτιτιιιι. ιιτιιιτιο

οι! ιτιοι!!οτοτοιιι ὶρεὶιιε ιὲοοο!το εοιι ιιιττοιτιιο·ι·οτ!ιιοιιτ!οπι

οτ ·ιιοιιοιιτοιοτιτ!οτιι τιιι1ιτιοτ ιιο! ιιιιιιτιιο ευρτοεοτιρτιο

οοιιο!!!τιπι οτ·οτ!ὶιιτοι·!ιιιιιρι·ο ροεοο τιι·ο!ιο!ιο.·ειά !ιιιἱοο

τοἱ οοιιίἱτπιοτἰοιιοπι οτ εοοιιτιττιτοιιι. ο.Βο ιρεο ροττιιε

τα οτ ιιιι!οι τιτ!ιοτοο ιιιιοι!ιο ιιι ροτεοιιο ποσο ρω·

!ιοιιοπι .ίιι!οιιι ειιιο &ιιιιιτ!ο οτ ει!ιετιιιο ιι!!σ πιο!ο Κιου

τιζιο απο ειτο!ιιορ!εοορο (Ιω οτἱτ ιιι τοι·ι·ιι πιω. οτ ω»

οριεοσΡιε οτ απο ο!ι!ιοτἰτιιιε. οτ απο Ρτ·ιοι·ι!ιιιο. οτ

απο οιιιιιι!ιιιε !ι!ιοι·ιο οτ εοι·ιιιο οειτιιτειιιοιο τοπιο πιοο

ιιι·!ιοτοο οτ απο οιιιιιι!ιιιε ιιειεεει!!ιο ιιιοιο ‹Ιιιοε !ιτι!ιοο

ιιιοτ!ο οτ τΙιιοε !ιιι!ιιιοιιο ι!οιτιοοτιο. φωτ! οιιιιιιτι οτο

εοι·ιρτο οτ ειιτε.οι·ιρτο ο!ιεοωο!ιδιιιιιωοτο!ιοοτοοτι έταξ

οιοτιιιιο!ο8ειτο πο! !οοειτιο οοτιιιιιιιειιοτιιιο. οοιι·Ρτοουο

ι·οτοι·ἱ πο! ρι·οοιιτειτοτ!!ιιιε οιιιετ!οττι οοπιιιιιιε. ΦΠ οικι

ετοι·οτ Πι οι·!ιοι·οτι. Ρτσ τοοο!!ιδοτο ι!!ιιτιι ιιιτι·οιτιιιιι

ιιο! ι!!οιιι ι·οοο!τειιιι. «αἱ ιιο! τΙιιο οοτ ρι·οεοτιρτο οτ

ωτ5ω·τΡω. οτ εἰ ·οΒο. .οοιιτιιο· ιι!!τιιιοιπιτοκιι!Ροιο·ι·πιο

οοιοιιτο τοοοι·οιιι. οτ ιιτ ειιΡ:·τι ιοτ οιι!ιτωι·ι!οοιττωιροι·

οπιπιἱο 1ιοπι τιττοιιι!οι·οιτι. ομοσ! οοιιτι·ο -οοπιιτιιο.!τιπιτο.

ιιοο οοιιττο ι!!οε (μι οτο οοιιιιιιι! ἱοιιιιο ιιοιιιτοιιτ.

οοιιει!!ιιτιι ιιοο ειι!ιιιτοτ!ιιιιι ιιιιο!ι!!ι!οι·οιιτ ἱ!!ὶ (Ιω ετι

Ρι·ειοοι·ιρτι ειιτιτ "Με οοιιιιοιιἰο οι! τοοιοιιάιιπι ππιοοιιτιι

!ιοο εοοι·οικιοκιτιιιιι. !ιιοιηιοτ Μ! τω” το! ιιιτιιοι·οιιι

οοκιθι·πιειτιοιιο11ι οτ εοοιιιιιτοτοπτι τ!τι!ιο οτιεττιιιιι οεοιιιε

ιιι Ρ!.8ιιοι·ο οι πιοτιιι οτ ιο Τιοτοοτοτο !οειιτἰ πο! !οεει

(τ) ντεκ Ν.° παταω τοπικη. οοιιι·ιιιιιε ιιιιιτιο «ΙΜ ο!ι..!ιοο ηιοοιο!ιτοι· ποσο
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πω. πι (με ειιετειιο πεεπιε ει(ιετεπτ Ρτε επειτπιε τι Ρεττι επ €τετιει ιιτΒετεπειε ιπ(ιιειε ετ ι·ειτ.5ιε τειπ(μειπ

ιΡειπε επετειιι εεΡτεπι εετπιεπτεε ιιιιιπεπεεε ετ πππε

ειιετειιιιππε. (μεε εετπιειιτεε ετ (μειπ επετειιιιππτιι Ρετι

ειιΒε. ει: πιιΒε ειε ιιιπειππωπ επιιιειεπτεπι πε ειππε πι

τιιιππιπ πε ιπετι ιπεπιετιιτε. ετ ιιεε ειππιπ επΡτεεετἱΡτε

εΒεετπεΒο επιπ ειππιΒπε επιιτεεει·ιΡτιε ιιοπιιπιΒπε τεττε

πιεε ετΒετεε ειπε π·ειππε ετ εΒε(με επε ποιο. (πιοπε

(με επΡτιιεετιΡτπιπ πεΒιτπιπ ιιιππεπεε ιιιετιτ Ρετεο

ιπτππι. (με πεΒιτο εοιιιτο ειιι€πιι εοπεπιειτπε ιιιππειι

εεε τεπεειπτπτ τεππετε επΡτεεετιΡτπιπ ετιεττππι πεεπιε

πιιειιι επι ιιετεπι ιπεε πω: ιπεττι. πιεε επτ εεττε ιπεε

πππτιο επι ποε (ιεετεπετε. ει: ιιεε επι εεππιτιεπε. ει

ιιιππ εεεττπιπ ειπιττετετπτ ιπ ιτεππε επετειιτιπι ετ εετ

πιεπτιπιπ ιεπιπεπειπιπ πει επεπιπε εεπ ειπ(μετπιπ Βε

ιπιπππι ιεππεπειππι (μι ετππτ ιπ ιιιε ειιεττε. (μεπ

ει ποπ ειιπιττετετπτ ττιπτετ. τεπτε Ριπε τεπεεπτπτ επ

ΡτειεετιΡτι εοπεπιετπε πε εωπππι ιιιιιπε τεππετε ιπιειιι

ιιει-επΡτεεετιΡτι ιιιππ ειιεττππι Ρεετ εειπτππι πεΒἰτπιπ

πι: Ρτεπιετπιπ εετ. Ρτετετεε (μπι ποιο είπω πεεεπιιπε

ετ ειπιε ιι-ιππεπειε. πιιΒο πειπιπε ετειιιεΡιεεεΡε ιιιιιπε

τειειπ οπτιειιπ ιπ τεττει ιπεει ετΒετεε. επιπ τοτιπειπ

εετπιε ετ επιπ τιιιιτει Ροεεεεειεπε. (μειιε εετ ιιι:ι επτιπ

(μπω ιιειΒετ πει πι πτΒετεε ετειιιεΡιεεεΡπε Ριετιππε.

ετ πεΒε ιπ εειπΡειεπει ιε.ιιπεπει ειπιιπιιτιιπ πΒτιιε

(ιπιπ(Ιππειπτει ιιιππεπειε πιεπετε πε ιπεει ιιιε(ιιετετε.

(μεπε(με επΡι·ειεει·ιΡτππι πειιιτπιπ Μπι εειπτπιπ. (με

(ιεΒιτε εοιπτο πειΒε ειιπιπτετ επππετιπι π εειπειπ εοιπ

Ρειδιιιι ιιΒτειε εεπτπιπ ειπεπεπι τποπετε. ιτειπ ει(μιε

ειπιε ιιιππεπειε ιπ τεττε πιω( πτΒετεε πιοτιετπτ ποπ

ιιιιΒεπιπ ειιι(μτιπι Ρετεετετεπι πι επιε Βειιιε. πεο ει:

ειε ειπ(μιπ πιοιεπτετ Με ειπιεττιπι. ιιπιπε ιιεΒεπτ Βεπτι ε·

ειπε πιο επι πετεετειπετιτ. ετ ει πεειπετετ (μεπ ποπ

εειιπετετ τεετεπιεπτπιπ εοπεππΒπιπεπε πει Ρτειιιιππε

ειπε ιιεΒειιτ ιιι(ι Βοπει. ιτειπ πιιΒε εειπππι πωπο. ιιι

Ρεττπ. (μι πιειτπτ Ρεττπε ιειππεπειε (μι εετ ιπ ετι

ετειιιε τεττειπ τεπτειπ (με ιετιζιε επίπειετ επ ιπΒτιειιππειε

ιΒι εεπτπιπ Βπτεεπε επιπ εεττιΒπε ειπε εεππεπιεπτιΒπε.

ετ ει ιΡει ιιιππειιεεε ιιπΡεττεπετιιιτ τι πειιιιιιο προετο

πεε πτ ιιεΒεειπτ εεειεειειπ ιΒι ιιι πιο Ροττπ. ειὅε πειΒο

ειε τεπτεπι τεττειιι ιιι εεπειπ Ρεττπ (με ιειι·Βε επιπειιιτ

επ ιιιΒτιεπππεπι ιιιιιιπ εεειεειετπ επιπ ειιπιτετιε ει;

επτπ πειιιιΒπε ετ επιπ επττε επεετπετιε ετ ειετιεοτπω

ιΡειπε εεειεειε ετ πιιΒο ιιιι εεειεειε τιιιιτειπι Ροεεεεειο

πειπ πιιπε Ρεεειτ ιιεΒετε πιετπιπ ετ πεετιτπιπ πππε

επεετ(ιεε επιπ ειετιεο ετ επιπ εετπιεπτε επε.

Αππε ποιπιπι ιπιιιεειιπε ει.ιιιιιινιιιι. ιππιετιεπε εεκτε π

εεΡτιιπο Με ίεΒτπει·ιι.

ς εεει.κτι )

Νιεει.Α Εεεπιιιιριιατ, Απ( ατύετεπείε Με ετ ιπποει

Ζε8(ιιιι.ι·, εοιππιιιιιι ιαπι(επει πάεΙιτα2ιτ ταεταιπειιπωι

ΡΓ'0 Ι'θέ'θ ρταεε2(ιι!. .

·ιι8ε , Ρτιπιε ι(ιιιεπ(ιιιε πιιιπιι

πω. Α. πι. πιει. απ. ε. χω. ει.

ς π. π. )

πι ιιωπιπε πεπιιιιι πιπειι. επε ιιιεειε ιεειιππΡτιιιε

ιιιτε επ εεπετε πει ειιιιππειιει ειιΡετ επιπιππι πεπιιπι

ειπε εΡεειειιε ππιιτιπε ετ πε ειπε εΡεειπιι τπιπιπιιτε.

(μεπ ιΡεε ειιπο(ιε τεπεΒιτπτ ιπτειιπεπτε εειπΡεθπε

ιιιππεπειε (με εετ ετ ιιιετιτ πειπεεΡε πε(με επ ει(

ττειπππι πιτε επε πιειπ. εεεππππιπ (μεπ πι ιΡεο Βτεπι

ειπεππειτπτπ εετ. ετ πιετιτ Ρετ επιεππιιτετεε ιιιππεπεεε

ειπππιιε ειππιε ετ (μεπ ετιτ ιΡεε τει( πειιιεεΡε πετιιιι

ετ ίιπειιε εοιπππι ιτιππε ειεπτ Βοιιπε πεεεειιπε πο

ιπιπε επε εειιπε πωπιπι ΡιιΡε ππειιτιιτε. ιπτε ετιεπι (μεπ

εΡεειειε πιιιππειτπιπ τπιειιι τω( ιΡεε ιππειι (μεπ ιιεε

ιπτειιπεπτει ετ εοιπΡεἔιιε ετ ιι(ιειιτετιε επΡετ ειπιιπιππ

επειπι ιπτιιτειπ ιιιππε. ετ ιπειππειτππι ιιιππ Ρεετεε ππιιε

πιοπε τεπεεεπιτ. ιτειπ ιπτε (μεπ ιΡεε τετ επ ετιπετει

επ επεπθειιε ετ εΒεετπ:ιτε ετ εωπΡιετε ιπτειπιτ. (μειπ

ιιπιπεππιπ πι επτεπτιεο εετιΡτε (μεπ πεΒιε ττεπιπι

ὁ ειδιιιε επε ΡιπιπΒεε τοΒοτετε ετ πιπιεε Ρετ Α. Β. Ο. π.

εωιτιπετπτ ιπ (με εππτ πιιεε ιιιςτιπτι ετ εεε εετιΡτπτε.

Ρτετετ Α. Β. Ο. π. ετ επεφτε Ρτιιπε ππεε πιστα Ρετ ”

ιπειετεε ιιττετεε (με ιιιειΡιτ. ιιι πεπιιπε πειπιπι. ει; πι

τιιπει (με ιπεἱΡιτ. εππο ποιπιιιι. ειιεεΡτε (μεπ πι εστι

Ριπιπ εετ πε πειεειιιιιε (μεπ ποπ ιπτεπιτ. ποτε εππτ

ιιεε ιιιππε πι εεειεειτι Μπι ιιιπτειιτιι ιιι ΡπΒιιεε Ρετ

ιιιιιιεπτε. ιιππε πεπιιιιιεε πετιπιτετιε ιπιιιεειιπε εεπ

τεειιπο εετπιιτιεειιπε πειιε ιιι(ιιετιεπε τι. εεειιππο ιτε

ιεππιιε ιπειπιι. ,

Εεε -ννιιιιειιππε εειιι€ε Ρεπι πετετιπε τοΒιιτπε εει·ιΡει.

ς εεει.ι(νιι )

Ριι·τιιιιε έτποτειιε τεστ ει Μπεστ

έτι ειυειιι ει ·υαεεαΖΖωπι εειιπιιι(πιε Ιατιταιε τεειρίιατ.

Με, Ρτιπιε ι(ιιιεππειε ιπεπιι

απ. Α. πι. ιοε. τι. απ. ε. πι. ει. ν.

ςππ)

ιι

ιπ πωπιιιε πεπιιπι ιιιπεπ. ποε ιιιιιπεπεεε εοπεπιεε

πε εοιππιιι. Βπιιιιειιππε ει:πΒτιπεπε. €πιιπειπιπε πεπτπε.

πιεειεεπε πε ιτιπτι. εττε πε ιιιςττε ετ €πιπο εΡιππιιι

Ρτε πεΒιε ει; εεειιε ποεττιε τεπεειπο πε ιπεπτε Βιετιτιε

ετ Ριεεπιιιιε εΒεεπτιΒπε τεειΡιπιπε ιπ εειπΡεθιιεπι ιτι

ππεπεειπ ετ ππεπτετειπ οοιπππιε ιιιππε Ρεττπιπ επ

ιδτιιτιπ ιιτΒετεπεειπ τεΒειπ ετ ιππιεειπ πππιπ (μωιπειπι

Βιιτεεειιιε τεΒιε ετ ιπ(ιι(:ιε ιιτΒοτεε Ρετ τε ιιιεειεπι ιε

ετιππΡτιπε ποΒιιειπ ιπππεπεειπ ειπεπι εΡετιειειπ ιπιεεπιπ

ετ- Ρτεεπτετετεπι ειπε ειπε πιεε ετ πε ειπε εΡε

ειιιιι ιπτιππετε πι ΡπΒπεε Ρετιπιπεπτε ιειππε ιΡεεπι

ιπππεπεειπ εεπ1Ρειδπειπ. ειεπτ ιπ Βτεπι πιο ιιιετε ετ

ειπειιπετπιπ ετ εετιΡτππι εετ πει ιπετιτ. ετ ππειιτιιτειπ

εειπππι ιιιιιπε. επΡετ επιιπειπι ειπε ιπτεετι επιπει πε

πιιιιι ΡειΡε ππειιτειτε. Ρτοπιιττιιππε ιτιι(με τιΒι ειπεπειπ

ι·ειδιε Ρτεεπτειιετι ετ επ επιιετε επ επεππειιτι ιπτεπιπε

(μεπ Ρετ ειπειιππτετεε Βτειιιπιπ ιιιιειεπιπε εειιεεετι

ει: Μπι ιιι Βτεπι εεπεπιπιπ οοιπππιε ετ Ριπειτοτπιπ

παμε εειιιΡε8πε. (μεπ εεπεπιεε ιιιιιπε (μι πειπεεΡε

Ρτε τειπΡετε πιετιπτ ει. ΡεΡπιπε ιιιιιπειιειε ιΡεππι Ρε

ττπιπ τεθειπ ειπειπ ιειιιπειιεεπι ιιιιΒειιππτ. ετ εειιιπιιιε
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(ὶιιιιιιε ιιεεεεὶὶιιιτι ιετιειιιιιιι. (Ριειιἀὶιι (με ει ὶΡεε εσιι- ‹ι ιιιὶιιιιιτι. Ρστιιιε ὶετιιιε ἀειιειιιιε ?που ἀεὶ ιιι ΡεΠεεὶιι

ιιειιὶι ει εεεεειιι·ειιιὶι εσιιειιΙὶΙιιιε ειεσιιιιιιιὶ ὶειιιιε οι»

εετιιιιιιιι ει ιιἀὶιιιΡΙεὶιὶι. εὶειιι ὶιι ειιιειιιὶεὶε εετὶΡιὶε

εὶιιε.. εὶΒὶΠσ Ρὶιιιιιὶιεσ εσιτσὶιστειὶε ὶιιἀε Ϊεειὶε ει ιε

εὶειιἀὶε εσιιιΡτειιετιειιιτι εει ει ιὶιετὶι. ὶιειιι εὶιιιὶὶὶ ιιισἀο

.ὶιιιτειιιι·ὶε Ρσει ιισε εοιιειιὶὶιιιιε ιισε ὶἀεπι :ιιι εὶε ειιιε

ἴτειιἀε. (ιιιεειπιειιἀιιιιι ειιὶι ἀεἱιὶισ ὶιιτειτιειιιὶ τεἀἀειιιιιε

ὶτι. εετὶΡιὶε. ει (ιιιο(ι ὶιι(ὶε εΙὶσε ειιεεεἀειιιεε εστιειιιεε

ὶιὶἀειιι εεε ἀεὶιὶισ ὶιιτειιιειιιὶ ὶεἀε εσιιειτὶιιΒιιιιι ει

ὶΡεὶ πιεσε ει εὶε ἀεὶιιεεΡε Ρετ ιετιιΡστὶε ειιεεεεεὶσιιειτι.

ιιεε ὶιιι εὶειιι Ρτεἀὶειιιιιι εει εεετσεειιειὶε ειιειιιὁεὶὶὶε

ιεειὶε ὶιιτειιετιιιιι ΒιιὶὶΙὶεὶιιιιιε ειιιὶιτὶιιειιε. Βιιὶὶὶὶεὶιιιιιε

ιιετιιιιε. ιιὶεσὶσειιε ιιε ιιιετὶ. σιισ ἀε ιιὶἔτο. Βιιὶἀσ (Ρισ

(ιιιε εΡὶτιιιὶε εειιειιιεε εσιιιιιτιὶε Ρετ ιισιιιιιιι ίὶιιειιι σὶι

εετι1ετε ει εστι εσιιιτειιειιὶτε. ὶειιιιε ὶιι εεεὶεεὶιι ειιιιειὶ

ειιιιειε ιιιετὶε ἀε ετὶειε.ι:ισ ιιιεὶστὶ. ει ειιιιι ιεειὶιιισιιὶὶ

Ρτὶιιιιιε ἀει.ιε ει εε.ιιειε ιιιετὶε ει- σιτιιιὶΒιιειεειιειὶε ει

ἀσιιιὶιισ ιιιιιι·ὶιιὶειτιο ισι·τεὶει εΡὶεεσΡιιε ιεττιιὶΒειιεὶε ει

ἀσιιιὶιισ εσιτιὶιετιιιε Βειε. εΡὶεεσΡιιε ιιεεὶὶειιεὶε. ει ἀε

πιὶιὶσ ιιιετὶιιὶειιιιε ἀιι(ὶε ιιτπιειιιετὶὶ ειιτιειε ιιιιιτὶε ἀε

ειι·εὶιὶεΡὶεεσΡειιι ιιτὶιστεε. ιιε ειιτειστὶιιιιε Βιιτιιεστι ἀε

εεττε ιιιεὶστ ειιτειοι· ἀε εειτιΡὶιειιο. στιοεστ. ἀε ὶεεοιι

εεΡὶειιε ειιτειιστ ιιε Ρειι·ιε ιιεεὶὶειιεὶε ει εσιτιὶἀιι ἀε ὶεεσιι.

Ρεεε ειιτιιιοτ ἀε Ρετιε ιιεΙετιιὶε. Βει·ιιεστιε Δε εεττε

ιὶὶὶιιε (Ρισιὶἀειιι ἀοι1ιὶι1ε ι1ετε. ειιτειιστ ἀε ιιετιιετὶε

ἀε ιιιειιἀτε σὶἰεεὶ. στισεστ ἀε Μεση ίὶὶὶσ (Ρισιιἀετιι

Ιιετεεσιτιὶε τα ει ὶιιἀειτ ετὶιοτεε. ειιτει(ιτ ἀε ὶιετΒιιτὶε.

ἀεΒιιειὶε.

Ει εΒο Ρειτιιε Ρει€ειιιιε ὶιειιεεὶὶιιτὶιιε ἀσιιιὶιιὶ Ρειτὶ τειι

 

Ιειιτειιιὶὶ ὶιι Ριιιιὶὶεσ Ρετὶειτιειιισ. ιιιιτισ ἀσιιιὶιιὶεε ιιε- ό ει ὶιιἀεκ ετιιστεε Η ιιιιιιε ειιι·ιιιιε εετὶΡεὶ εσιιίὶτιιιειιὶ

ιὶιιὶιειὶε ιιιὶὶὶεεὶιιισ εειιιεεὶιιισ σειιιεΒεεὶιιισ τισιισ ὶιι

ἀὶειὶσιιε τι εεειιιιἀσ ΒιιΙειι(ι. ιιιεἀὶὶ.

Εεε ινὶΠὶεὶιιιιιε ειιὶὶ›Βε ΡεΠὶὶ ιισιετὶιιε ι·σΒιιιιιε εετὶΡεὶ.

εεει.ι(νιιι_)

Ρε·τιιυε (ιι·(ισι·ειιειε τετ ει ιαάεα·, Ιαπιιεπειιωι να:

εα!!ιιε εάεε2ιω) ΖΖειἰειιι (ιι·ειιιιι ιιι έιιι·επαπο ιιιβείειι

ιεπι με εειιιιιπι οβι·ιπίε ιιι (ιιι εοπειι·ιιειιάιε εσιιεειι'ίι.

'Η89, (ιιι:ιτιο ΜΙειι(ιεε ὶιιιιὶὶ

Ε:: (ιιιΙσσινιρ|ιο Πει|ίί ?ιιιιτίιιειι.ιι.ε £ιισιι!ιιτίι.

θεά. Α. ει. 108. τ. (Μ. Π. [οι. 98. ` ι '

μι. ε.)

ιιι ιιοιτιὶιιε ἀοιτιὶιιὶ ιιιιιειι. εεε Ρειτιιε τει ει ὶιιἀεκ

ιιτιιστεε ει ιιεεειιιιιιε ὶειιιιιε εὶιιἰε ιιιιΒεσ ἀειο ε εο

ιιιιιτιὶε ὶιιιιιιε. Ρτο ισιο ιετιιΡστε ιιὶιε ιιιεε. ει Ρσει σιιὶ

ιιιιιι ιιιειιιιι ὶιι ΡετΡειτιιιιιτι ·ιειιιειιι ιετι·ειιι ὶιι ιιὶΠιι ἀε

ετὶειιιτιο πιεὶστὶ (Ριὶ Ϊεὶιι·ὶεετὶ Ροεειιτὶι εειιιιιι1ι ιισιεε>εε.

Με ειιιιι ιετὶιιὶιιἰ (Ιω ιιειιὶι ὶιι ·ὶεεε ιιὶε ειπε ετεὶιὶ

Ρεὶιιιὶὶ εειιειε πιιιτὶε. ει Ρσειεε ι1ετιὶι τι Ρὶιιιιιιειιὶε

ἀσιιιιιε εεειιιὶε ειιεὶΠε εειιειε ιιιετὶε ἀε ετὶειετιο·. ει

Ρσειεε ιιειιὶι ιει·ιτιὶιιιιιιι ὶειιιιιι ε Ρὶιιιιιιειιὶιιτιι ἀσπιιιε

ὶστΒὶ ΡεΠεε εετιιιιε ειιιιειε ιιιει·ὶε..ει ἀεὶιι(ὶε ιιειιὶι εἀ

ὶΡεετιι (ὶειιιιιε (με ιισειιιιιτ εοιιιὶιειτιιιε ιιε εεττιι. ει ιιειιὶι

ει ἀεἀὶ Ρετ Ρει·ειισιιι ὶΡεὶιιε Ρειτιιε ει ὶιιἀειι ετιιστεε.

ειιτιο ἀοιιιὶιιὶ ιιι(;ι.κκινιιιι. ὶιιἀὶειὶοιιε νι. ιιιι ὶιεὶειιἀεε

ὶιιιιὶὶ.

. ( εεειΧιι( )

ι

Ρε·τιιιιε άι·ύοτειιε τε.:ε ει Μακ· Ϊιιιιιιιιε εοιππιιιιιι

(ιιιιιιιατ Ιἱὐι·αε σειιια8ιιιιιι ιιεςιιε (ιιἰ (ἰεὑἰιι ε.τιίιι

ειιοπεπι .τε εοΖωιιιταιιι .ε·ροιιάει.

Π89, (ιιιετισ Ιιε!ειι(ιεε Με; - ι -

η μ. ο

ω. Δ. ει. πω.

(ει.) ”

·ω:ι

1'ζ!)

ιιι ιισιιιὶιιε ἀσιαιὶιιὶ ειιιειι. εεε Ρειτιιε τει( ει. ὶιιἀειι

ετιιστεε Ρτοιιιὶιισ ιὶΙιὶ ιιὶεσὶιι ιεεειιιιιε ιεεεισ εσιιιιιιιὶε

_ὶειιιιε. Ρτο εσἀετιι εσιιιιιιιὶ. Εεε ἀετο τι εὶιεὶὶιι εσιιιιιιιιὶ.

ειιι ιιιιιιιὶσ ιιε! εετιὶε ειιιε ιιιιιιιὶὶε ὶὶὶιτεε σειιιεΒιιιισ

ὶειιιιειιεὶε τιιστιειε Ρτο ιιιιο(Ρισ(Ριε 811Ι10. ιιε ιιιειιιτι πιο

ἀὶειειειιτ ὶιιιτοὶιιιιιιιι. ει ὶειιιιιι ἀεὶιὶιιιιτι ἀειιο 8Ι1ΠΙΠΙτ

ιὶιιι ιιιιιιίὶιιε (Ρισἀ εεε ιιειιειισ Ρεθιιιιιι1ι οιιιι:ιε ἀεΒὶιιιιι.ι

ειιισε εεε ἀεὶιιεσ ἀετε εστιιιιιιιε ὶειιιιε πιει εὶιιὶε ὶιιιιιιε

εεειιιιἀιιιιι (ιιισ(ι ΙιεΙιεσ ὶιιτεισ. ει εει ὶιιεετὶΡιιιιτιι= ὶιι

εὶὶιιιιι εει·ιιιιιι. ει ἀειιὶισ ὶεισ. εεἀ·ὶιι ειιτιιι εει ὶεετὶΡιιι

ιι εσιιιιιιιὶε ιιιιιιιε. ει ιιιιιιιὶσ πει εὶιιε ιιιιιιιὶὶε Ρτο 089

τι ἀσιιιιιε ιιιειτὶιι Ρετεειι. ει ιιειιὶι ε ἀειιιιιε Βιιιιιιετὶ ά ειτιιιιι εειιτιὶ (Νοε εεε ἀεὶιεΒειιι εὶε ἀετε. ει Ιε5(ιισ

Ροττιι. ει ιιειιὶι ε ἀσιτιιιε ιιιετὶιι ἀε ὶεεσιι. ει Ρσειειι

ιιειιὶι ιι (1οιιιιιε .ειιιιιιιιτὶ Ροττιι (Ριετιι ειπε ιιὶειιιι Ρστιιιε

ὶειιιιε. ει ι1ειιὶιει ἀειιιιιε ειειιστιε Ρὶειστε ιιιιε ειιιιιει

Βιι:ιιι(ιιιιιιιε ιιιεὶιεὶὶει·ὶιιε. ει ἀεὶιιἀε ιιειιὶι ε ἀοτιιιιε ἀε

ιιιιιιιε τιιειιιτι·ε. ει ιιειιὶι ε ἀσιιιιιε (με ἱὶιὶι εσειειιιὶιιιιε

ιιε ειιιιιιΠε ὶ(ὶειιιιι εεεὶιστε ει ιιειιὶι ιι ἀοι1ιιιε ιιιιιτὶε εοεο.

ιιιιιι·ε ιετιιιὶιιιιιιι ιιὶιιιιι Ρστιιιιιι ὶιιιιιιε. ει ιιειιὶι ε ἀοπιιιε

Ρειτιιε ὶσιιιὅιιε ὶιεει Ρὶιιιι:ι Ρστιιιε ιιὶε ὶειιιιε. ει Ροειεε

ιιειιὶι εξι ειιτὶειτιι (με ίὶιὶι ιιε ιτιειτὶιι ἀεεεετειὶ. ει πισἀο

εει ἀειιι ιεειιιιιιιιιιιι.ειιι ὶιι ΡετΡειιιιιιιι. ιιι ὶΡειιιιι ιιὶ

εοὶε ὶεειιιιιιιιιιιιειιι ὶιεὶιεει Ρτσἀε ἀε Με ειιτὶιι. (με

ειιΡι·ιιεει·ὶΡιιι ὶΡεε ει ίὶὶὶσε ίὶὶὶοτιιιιι ειιστιιιιι ει ιιειισιεε

ιιεὶισἀσι·ιιιιι ειιοτιιιτι ὶιι Ρει·Ρ(ιιιιιιιιι. ει Ρσειειι 'ὶειὶιιε

Ρτο ιιιειι(ιιιισ εετιειιὶε ἀε εσιιιιιιιὶ. ει ..εσιιεὶΙὶετὶὶεἀὶ

ιιιὶεετιιιιι ιιιὶειιὶ εεειτιιιιι εειιιιὶ. ει ειιιιι ιεειεε ἀε ὶισε

ἀοιιιἱιισ ιτιετὶιιὶειιιιε 2.οτιιΜ εΡὶεεσΡιιε ιιε ιεττιιΙΒιι. ει

ἀοττιὶτισ εσιιιιιιιιιιιε ιιεὶε εΡὶεεσΡιιε ιιεεΠειιειε. ει ἀσ

ιιιὶιισ ὶιετιὶιοὶστιιε(ι ιιιιιιεε ειιιιειὶ ιιὶεσὶεὶ. ει ἀσιιιὶιιο

ἀσπιεειὶειιε Ρτὶετὶ ιιε ι:ιοιπιτεεισ ει ἀσιιιὶτιο ιιιετιιιιιιιιιιε

ἀιιἀει ετιιιειιιετὶιιε εειιειε πιιιτὶε ιιε ιιτὶειειισ. ω

Ει εδο Ρειτιιε ΡεΒειιιιε ὶιειιεεὶὶιιτὶιιε ἀσιτιὶιιὶ Ρειτι τει

ει ὶιιἀει( ιιτιιστεε. Μ ιιιιιιε ειιτιιιιιιιιι εετὶΡεὶ εσιιΠτ

ιιιιιιιὶ ει ἀεἀὶ Ρετ Ριιτεὶισὶειιι ὶΡεὶιιε. Ρειτιιε τει( ει ὶιιἀεκ

ετιιστεε ει ὶιι Ρτεεειιιὶιι ὶειὶιιε ιεειὶιιιιε ει Ρτο πεπι

(ὶιιιο ὶΡεὶιιε ὶιιἀετ τιι·ιαστεε Ρὶιιιιιὶιο ὶιιιὶὶειε ἀε ὶιιιὶὶιι

εὶιιε Ρειτιιε τει ει ὶιὶἀεκ ιιτιιστεειΒιιΠετε. ίεει. ιιιιιιο

ειιτὶε ἀσιιιὶιιὶ ιιὶεοὶε Ιεεετιιιιιιιιι.ειιι ιιειιὶι ὶειιιιιι ιετ ἀσιιιὶιιι Μει.ΧΧΧΥιιιι. ὶιιἀὶειὶοιιε τι. πω. ὶιειειιιὶεε ειπε.
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( ΠΟΠΗ!!! )

Ρ!:τ!ιυε /!τύω·εαε τει· ετ Μαι· εοπισιιισέ ετ ε·ία2ειω

έα!ιαεπείεεω· α .τε σεὐἰτα εο!υετε ετ εοαιραεπε!π, εἰ:

σεπιςιτε 2ει·ταε .!·ρατίωσ ασ εεστιιπι @είπω ετ ετ·

εΙεσασ! αεσέσειισσα!π ειιἔῖεἰεπε , ετ σωστα! ατε?ιἰε

ρ!εοορο ίατιιΔεε @σε Ια!ιαεπείαπι ἰστωὶτιι ροΖΙίεεωτ.

!!8θ, οι!αττο !ια!εσσαε !ι!σ!!

Ε.: σΜ09ΜΙστο Με!! Τσιι!·ίσεωι3 ΜύαΙαι·σ.

δω!. Α. [Μ. ω!! ο.

( Η. Ε. )

Ισ σοσ!!σε σο!!!!!!! α!!!εσ. εδο Ρεττι!ε τε!! ετ !σσε!!

ατ!!οτεσε!ε σι!οσσαισ !!αι·εεο!!!ε τε8!ε !!!!σε ετ !σσ!ε!ε

ατ!ωτεε εοσσεσ!ο εο!ιει!!ατιι! εο!σι!!!!ε !ασιιε Ρτο εο

σε!!! εο!!!!!σ! ετ ε!ιι!!!σε !αι!ι!ε!ιε!!!ι!ε. σιωσ τοτσ!!! σε

!!!τι!ισ εο!σι!!!!ε !ασιιε ετ ε!ι!!ι!!!! !ασσεσε!σσι φωσ

σε!!!τι!ισ σ! ει!!·!α εο!!ει!!!!!σ !α!!σε σε Ρ!αε!τ!ε. ετ

!ιοο ε! !!!ετο τεεεΡτ!!ε Ρτο ε!σε !ασι!ε. Ρετ ι·ατ!ο

σεσ! !!!ε!·!τ οετεσειισ! !!!ε σε!!ει·ε Ρετεο!σε!·ε. τα!!

σωσο Ρετεο!σαισ. εε!!!εετ σα!›ο ασσσατ!σ! εοσει!!!!!σε

!α!!ι!ε αιιτ εοτσι!! εει·τ!ε σι!!ιτ!!ε σε! σι!σε!ο !!!εσ!ετα

το!!! τοτ!!!ε !σττο!τσε εειι τεεο!τε. σ!!! σε! σσε εΡεετατ

ασ τεἔσσσ! πωσ!!! ατ!!ο!·εε ετ ασ Ρεει!!!ατε πωσ!!!

‹Ιι!οοι!!σσι!ε τσοσο !!ατ ε!σε Ρετ σε!ισ!τ!οσεισ εσ!·α

τοτ!ατι!!!!. αι·ισε!!ται·ια!·ι!ισ. !σαιοτιατι!ισ. Ριεεα!·!α!·ι!!!!.

!ιετ!‹!τε!·!αι·ι!σι σεσατ!ο!!ιιισ σε! σι!οει!σισι!ε σ!οσο Ροτεετ

ε!ιεοΒ!ται·!. @σοσ α!!‹Ιι!!σ Ρεεσσ!ε !·εεο!!!Βα!σ σ! τεσσο

!!ιεο ατ!!οτεε. ετ !τεισ σσεσ!ετατεσι !ετ!ι!ε !σττο!τι!ε

εε!! εο!!εετε !ετ!ι!ε σι!στ!ο σε! σι!στ!!ε εο!!!ιισ!ε !ασσε

ι!!ο!εστει· σε! α!!ιΙ!ιο !!!οσο σοσ αι!!!ετα!σ σεε ασ!ε!·τ!

ταε!ασ! αιιτ εοσεεστ!αισ !!σσιο ασ !!!εσ!ετατε!σ !Ρε!ι!ε

οο!!εετε εε!! !σττο!τι!ε τετ!σει!σα!σ ετ σο!! αι!!ετεσσα!σ.

σι!σε!ο σε! σι!στ!!ε !Ρε!σε εοσεε!!!σισ ετ αι!εε!!!ισσ Ρτο

Ροεεε Ρ!·εετα!!ο. ετ σα!!ο σ! εο!!!Ραεσα !ασι!ε. α!ισι!ατ!ισ

!!!αταε σιι!σσιια8!στα !ασι!εσε!ε σωσετε σε !σεα !!!εσ!ε·

τατε. ιΙσοι!εσσε τοτσ!!! σε!!!τσ!!! ε!σε σε!!!τα εο!ι!τα

!!!ετ!!!τ. σιω σε!!!το εο!στο σα!!ο ε!ισ!!!τετ ασ!!ι!ατ!!σ !!ι

εασε!σ οο!σΡασσα !ασιιε !!!!ταε εεστι!!σ ε!σεσε!σ !ασσε

!!!οσετε. !τε!σ σα!!ο οο!σσσ! !ασι!ε. !σ Ροττσ σ!!! σ!

ε!τι!!· Ροττσε !ασι!εσε!ε. σ!!! εετ !σ ατ!ετατισο ταστα!!ι

τεττασ! ε!σε !αι·σε ει!!!!ε!ατ ασ Ϊα!!!·!οασσαε σ!! εεστι!!σ

!!στε8αε ει!!σ ειι!ε εοσσεσ!ειιτ!!;ιι!ε ειιττ!ε. ετ ε! !Ρε!

!ασσεσεεε !ισΡεττασετ!στ α σοσι!σο αΡοετο!!οο στ !ια

!!εαστ εοε!εε!αισ σ!! !ι! !!!ο Ροι·τι!. εδο σα!›ο ε!ε ταστα!σ

τεττα!σ !!! εοσε!!ι Ροττι! (με !α!·Βε ει!!!!ε!ατ ασ τω!!!

εασσαισ !!!αισ εεε!εε!ασ! ετιισ ε!!σ!τετ!ο ετ ω!!! σο

!!!!!!ι!ε ετ εστι! ειιι·τε εαεε!·σοτ!ε ετ ε!ετ!εοτσισ !Ρε!ι!ε

εεε!εε!ε. ετ σα!!ο σ!! εεε!εε!ε ταστασι Ροεεεεε!οσετσ

σ!ισε Ροεε!τ !ια!!ετε σἰοτι!!σ ετ ι!εετ!τσ!σ στ!σε εαοετσοε

ει!!σ ε!ετ!εο ετ εετσ!εστε ιισο. Ρτετε!·εα σα!!! σο!ο

ε!!!ε! σαεεα!!σε ετ ε!σ!ε !ασσεσε!ε. σα!›ο σο!!!!ιω ατ

ε!!!εΡ!εεοΡο !ασσε τα!εσι εστ!αισ !ι! τεττα πω!! ατ!!οτεε

ω!!! τοτ!σεισ εετι!!ε ετ ω!!! “στα Ροεεεεε!οσε. τΙσα!!ε

!!!α εστ!α σιια!σ !ια!!ετ σ!! !ι! αι·!!οτεα ατο!!!εΡ!εεοΡι!ε

Ρ!εασι!ε. !τεσι ε!σσ!ε τ!ι!!ε !ασιιεσε!ε !σ τε!·!·α σιεα ατ

τι !!οι·εε σ!οτ!ετστ σο!! !ια!!εαισ α!!εΙσασ! Ροτεετατεισ σ!

εσ!ε !!οσ!ε. σει: εκ ε!ε α!!σι!!σ σ!ο!εστε!· !σσε αστε

πω!. !ισ!!!ο !ια!!εατ !!οσα ε!σε !!!ε ει!! σετεεται!ετ!τ. ετ

ε! αεε!σετ!τ φωσ σοσ εοσσετετ τεετασιεστι!!σ εοσεασ

Βιι!σει!ε σε! Ρτ0Χ!!!1115 ε!σε !ια!:οεαστ !!!α !!ο!!α. ασ

ο!!!!!!ι!ισ !ιοτι!!σ εοσΗι·!!ιατ!οσεσ!. εεε Ρεττι!ε το!! ετ

!ι!σε!! ατ!!οτεε !στο ασ εασετα σε! ει!ασ8ε!!α !!! Ρετ

εοσασ! σ!εαισ. φωσ Ρετ !!οσαισ !!σε!σ ε!σε !!·αιισε

ετ α!!ετΙσε !!!!ο !:σα!ο !σΒεσ!ο οτσ!!!α σι!ε εσΡτα εετ!Ρτα

ει!!ιτ ο!εεετιια!!ο ετ ασ!σ!Ρ!ε!ω. Ρτετετεα ΐαε!ετ!ε !ι!

!·ατε ατε!!!εΡ!εεοΡσισ ετ εΡ!εεοΡοε ετ α!!!!ατεε ετ Ρτ!οτεε

!!!!ει·οε ετ εετσοε εαΡ!τασεοε ατ!!οι·εσε!ε !σσ.!εατσε φωσ

ει! Ραττε ει!α εοσσεστ!οσετσ !ιασε ο!!εε!·σα!!σστ. ετ

ε!σε !!·ασσε οΡετα ετ ετσσ!ι!!σ ασ!!!!!ε!!!!στ φωσ !ι!σει

εοσσεστ!οσε!:σ Ρ!·εεε!·!Ρτασι ασ!!σΡ!εατ. ετ !!!!!!ατασ!

Ζ) ο!!εετι!ετ. Ίσα! ε! εοστ!·αΐαεει·ετ α!σΡ!!ι!ε ε! εοσεε!!!ι!!σ

σε! αι!!!!!!σσι σο!! σα!!ι!!ιτ. ετ ειιστ τεετεε σο!τ!!σσε ισα

!·!!ι!α!!ι!ε εο!·ι·α!!! εΡ!εεοΡσε τε!·τα!!!εσε!ε. σο!!!!σο εο

!σ!τασσε εΡ!εεοΡι!ε σεε!!ε!ιε!ε. σοσι!σο σοισεετ!οσε

Ρτ!οτ! σε !ωσα!·εατι!ε. σοσ!!!ιο α!!!!αε σε εασετ! σ!

εο!α! σε Βιιι·ει!. σιωε !Ρεε σο!!!!σο ασοεε !ια!!ετ σο!σεσ

!!αι·τ!ιο!οισεσ. σοισ!σο !σα!·!σ!α!ιιιε σι!σα ατσιεστατἰσε

εα!!ετε !σα!·!ε σε α!·εετασο ισα!οι·ε. σε εστατο!·!!!σε

!!αταεο!! σε εεττα !σασ!!ι!. ει!!·ατοτ σε εα!σΡ!τα!!ο. οτ

σοεοτ σε !αεοσ εαΡ!εσε οι!!·ατοτ σε Ραττε σεε!!εσε!ε.

οταοεο!· σε !αεοσ !!!!ο σσοσσα!;σ !!αταεο!ι!ε τα ετ !ιισε!!

ατ!!οτεε εσι·ατοτ σε !›ατ!!αι·ἰα σα8σετ!ε. !!ατι!εοσ! σε

εετ!·α !!!!ο σσοσσα!σ σο!σ!σα !!ετα εσ!·ατο!· σε σ!α!!σ!·α

ο!!εα!. εοσ!!σα σε !αεο!! Ρεεε ει!τατοτ σε Ραττε σα!εσε!ε.

Ετ εεε Ρεττι!ε !!αιδασσε !ια!ιεε!!ατ!σε σο!!!!!!! Ρεττ! τε!!

- ετ !ιισε!! ατ!!οι·ε!!ε!ε τ! !ιασε εαττσ!α εετ!Ρε! εοσί!τ

!σασ! ετ εεε! Ρετ Ρατα!ω!α!σ !Ρε!σε Ρεττσε τε!! ετ

!σσε!ι ατ!!οτεσε!ε. ετ !ι! Ρτεεεστ!α !ετ!σε τεετ!!!ι!ε. ετ

Ρτο σ!ασσατο !Ρε!ι!ε Ρετ!·σε τε!! ετ !σσεκ ατ!ω!·ε!ιε!ε

Ρ!ι!σ!!ω !!ι!!!ατα σε !!ι!!!α ε!σε Ρεττι!ε τε!! ετ !ι!σεκ

ατ!!οτεσε!ε !!ι!!!α!·ε τεε!.

Ασσο σο!σ!σ! σ!!!!εε!!!!ο ο!.!!!ι!ιν!!!!. !σσ!ετ!ο!ιε ν!. !ι!!

!τα!εσσαε !σσ!!.

ς οοετε!!! .)

Πεο Βατ8ιιπισίαε σπα· Ιαπωεπείειιε ρατι·οτ·έσέιωι έ!!

τοτο .στο σου!ίπατα !πιρε!·τέ!·2 ροΖΙίεεται·, εο.σμιε [ι

ω!εωιεεω οπιπσπω .σε·£επεἰὐαε εο!ιο·εεεί.σ ετ εοπεεσε!ι

σέ.! ασ /τ·ιιέςιτε σεύετε σεεΙα!·ατ.

!!θθ, !ό !”ε!!!·ι!ατ!!

Ε.: ε!ιτοο!·α!!|ιο εφε ?'αστίσεωί.! τα!ισ!ω·σ.

δεσ. Α. [Μ. 295.

( Η. Β. )

ΠΒο σε! Βι·ατ!α σσα !!ι!τΒσσσ!ε. ετ α!!ωσε!!ε!ε εοσιεε

σ!!!σετε!ε ασ σιωε !!ττετε Ρτεεει!τεε Ρετσεσετ!στ. εα

!ι!τεσ! ετ σ!!εετ!οσεσ!. Ρτεεεστ!!!σε !!ττετ!ε ι!ο!!!ε σα!!!

σ:ιι!ε !!!τ!σια!ισσσι. σοε σ!!!ι!ετεοε !ασσεσεεε ετ σε

σ!ετι·!ετι! εοτσ!!! !ι! Ρ!·οτεετ!οσε σοεττα ετ σε!εσ

ε!οσε εΡεε!α!!τε!· ειιεεεΡ!εεε. ιιτ Ρετ τοτασ! τε!·τασι

4.!
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ετ Ροεεε ποεττιιτοτ απο τεΒιιε ετ ωει·οεεὶοιὶὶΒιιε ειιὶε. α ειιω. εο!ιιετε ιὶἱἀεΙὶοετ ιοειτοΙιετιιω ΊΠὶΠΊΠθϊΠὶὶἱΠΠΙ ετ

εὶτιε οωτιἰ ὶωΡεἀἰωεὶὶτο εεὶιιὶ ετ εεειιτὶ ὶτε άεΒεοω:

ετ τεό1τε. εοΙοεοάο ὶΙὶ8ΙΙ1 Ρεἀοεὶὶ άοωτοκοτ Ρτεετα

οὶοὶὶεω. φεω εετεοεεε οὶιιεε Ρει·εοὶιὶι;ωτ. υὶὸεὶὶοετ

οΡωὶ οειΒιιΙοηεω ἀειιετὶοε εεκ ἀὶοὶοοεοεὶιιω Ρετ επιτ

ωεω εὶυε ειιττὶεειω. ὶτι ειιτιάο ετ τοτὶἀεω ω τετὶὶω.

οΡοό εεετεὶὶὶοοεω ωοτιιωάεω. τιμά τΙιοεδτιε άσσο

ω ειιτιόο ετ άιιοε ὶτι τεἀὶτιὶ. οΡιιά Βε!ωεω απο ω

ειωάο ετ τὶὶεὶιὶὶ ω τεἀὶτιι. ιιΡιτά ιὶὶιιὶοὶὶεω τὶεεεω

τ. ευτιάο ετ άεεεω ω τεἀὶτιὶ. εἰ ιιετο ΡΙοτεε ετιιιωτιε

εὶιὶε ωι·τὶεεε τετοὶετὶιπ οποιο ιὶετιιΙετὶοτ. ιὶε ΡὶιιτὶΒοε

εὶωὶὶὶ ωοτὶο. άεσεω εοὶιὶετε οεΒεω:. εὶ ὶεὶτιιτ εὶὶτΙιιὶε

ω ποιο Ροεεε οοεττο Π! φεωειιωττοε ὶΒΠΙΙθΠ5θΠ1 ιιεΙ τὶε

ᾶὶεττἰετιι ἱοτιιιε. Ρτεόπω ιιεὶ οίΐεοεὶοτὶεω Βιεετε Ρτε

ευπιΡεετὶτ. :τά Ρτεάοω ὶΡεεω τεειιΡετεωάεω ετ ὶιιετὶ

τὶεω Εστω ίὶιὶε ὶο ωειιεΐοετοτεω εὶιετοειὶἀειω είδω

εὶτετ ΙεΒοτειΒὶωιὶε. (μισά εἰ εωΡΙὶιὶε εοτιι1εωιωτε

ειεΕεοεὶΒυε. τωιτυωάεω ετ ὶειιιὶετιεὶΒυ5 οΒεετιιετε άε

Βεωιιε. ετ εΡεοὶειὶὶτετ εοω1εωωιιε. Με οωπὶε Ρετ

Βοηεω ίὶᾶεω οΒεει·ιπιτε εοωιεωωιιε ετ Ρτοωὶεὶωιὶε

ὶειτιυε οοὶὶευὶὶΒιιε άε εοωιὶτιὶ. ΠΙΒΙΙΓὶΠΟ τοἀοοτιὶ. τώ

ωιωάο άε Παω. εγωοιιὶ υιετιτο. ὶἀοτιὶ άε οετωεἀὶτὶο.

ὶετὶΕτετιεο ΡὶΡετὶ. εἰ; ὶιεὶιτὶεο Ρἱοεωὶὶὶο. ε! Νιούε ωστο

εεοετὶε ειιοτιΒεὶὶὶ5 εττετιάετε ετ εἀὶωΡὶετε ἰιιτειιὶωιὶε

εΡι1ἀ ὶοωιετιεεω εὶιιὶτοτεω ὶτι Ρειὶοτὶο £ΟΠὸὶ()ὶ Βιὶὶὶὶἱεὶ

ωὶ ωεὶοοεὶΙὶ. ΡτεεεὶιτὶΒιιε ετ τοἔοτὶε τεετὶΒιὶε. ὶοὶὶοτὶτιε

ιἰε 8ετ11ε8ὶο. τοθ.ιιΠο τὶε Βοτττειὶ ωὶὶὶτὶΒιιε. πεε ποπ.

ΘιιὶὶΙὶεὶωο εειὶὶΒε Ροὶὶὶ ὶειτιιιε εετιοεὶὶετὶο οΒοοε άε

ωοοὶεω ετ ΒιὶὶὶΙὶεΙωο ὶεωΒεττὶ. άετιιω ὶεωιιε ὶτι τοπ

ιΒεο Βιιὶὶὶὶεὶωἰ ωοὶοεεὶὶὶ. οτωο ἀοωὶιιὶεε οετὶιιὶτειτἰε.

ωὶὶὶεεὶωο εεὶιτεεὶωο ηοπιοΒεεὶωο ὶτιἀὶετὶοιιε ντι. φὶτι- ο

ποιὶεοὶωο ἀὶε ἴεΒτιιετὶὶ.

ς οοετΧΧιι )

Ηυοο Βια ιυιεἰἰαε εἰιωτ Ρ?ιί!ί έ ΙΙ Ρτατισοτιιπι Ρε τα·
ΐ › ΡΡ ό'

Ιειςα2ατ , ρτο 2πιπ.φωαπάίε :πἰΖἰ£ἰὐιω ε.πιτρεάί22οπέ

Τεττοε δαποειιε αιἰτἰἰοτἰτ, σπιτι ίαπαετι.ποατ οοπτα!Σύασ

μεσω ίπί2.

Πω, Ιθ ΐεΒτιὶετὶὶ

Ε.: αΡο9:·α[ο σωστοπο Βε9ίί ?"απο·ίπωσίτ £αύΜαι·έτ

θα!. Α. [Μ. 9θ4. σ.

( Η. Β. )

ΙΡ ιιοωὶοε τὶοωὶω εωετ1. εθο Ροδο ἀεὶ Βὶ·ετὶει άιικ

Βυτἔιωἀὶε ε! ειὶὶοοὶὶετὶεὶε εεππεε εοωιεωο ετ Ρτοωἰττο

ιιοΒὶε εοτὶειιὶὶΒιὶε ὶιωιὶετὶεἰιιω άε οοωιιτιὶ. ωειιιτὶτιο το

άοειω. ττιὶωιιτι‹ὶο ‹ὶε ἴτεΧὶο. ε)χωοω αφτο. ὶιὶοω άε

εειτωετὶὶτιο. ΙτωΗ·ει1εο ΡὶΡετὶ. ετ ετὶτὶεο Ρὶεοωὶὶὶο. Ρτο

άοωωο ΡΒὶὶὶΡΡο ἀεὶ τὅτετὶει ὶὶὶιιεττὶεεὶωο τεττε Βατι

εοτιτω. ειιὶιὶε !εεετιιε ειιω ετ Ρτοοιιτιειτοτ οωτιὶωοὸεω

ειΒ εο ΕτοιιΙτετεω ΜΒετιε Ρεεὶεοειπὶὶ ιὶοΒὶεειιω. Ρτο

εο εεειωάιιω τΙιιοά ὶπ Ιὶιιετὶε ΡεπάεπήΒιιε ειιο εὶΒὶΠο

οετὶτιΒετὶτετιιω φὶὶι‹ΙιιειΒὶτιτἐι ω ετ ὶεεειὶἰε ετΒετιτὶ

τιιιωετιιω εὶιιεἀεω Βοτιὶωτὶε ειιὶιιε εετ @Με Με ετ

ἔειπὶ φαω ιὶοΒὶε ττειἀὶτὶὶ Ροιὶᾶετὶε ΙὶΒτειτιιω . . . . . .

Ρτο ωἱὶὶτὶΒιιε εεκεειπὶε τΙιιὶτιφειΒἱπτε ετ εειὶτἰἴετὶε

ωὶὶὶε ττεεετιτὶε. τιτφε ωὶὶὶε ττεεεωὶε εφὶε. τΙιιοε ω

ιπιιιὶΒιιε ιιεεττὶε ετ ὶὶοωἰωὶω ιιεεττοτιιω Μπα ωστε

Ροτωτε ἀεΒετὶε. οιιω ὶΡεο τε8ε. ιὶεὶ ΒετοὶιὶΒιιε εὶιιε.

απο ειτωἱε ετ ειττιεεὶο ωὶὶὶτιιω ετ εειὶτὶίετοτιὶω ετ

ιὶὶειιἀει ωφε οὶιιετὶο ΒοωὶὶιὶΒιιε ετ εφὶ5. Ρετ απο

ωετιεεε ειὶΠὶοὶεὶπὶ ετ ιιὶπιο Ρτο ιτι1ετοοτ ωειιεἱΒιιε

τεωτιιω. ΑΒ εο ιὶἰε φο ΡτοΡὶοὶο ἀὶιιὶὶὶὶτειτε εουεει

ειωἀὶ υΠ;τει τιποτε ὶτετ εττἱΡιιει·ὶτιτ άε ὶεωὶεοεὶ εὶιὶὶτετε

ετ ΡοττιιΒιιε ἀὶεττὶετιιε εὶιιεἀεω. φετιιω ωετοὶιετιιω

εά Ρτεεετιε άπο ωὶὶὶε ιιοΒὶε Ρετεοὶιὶὶ. ττὶει ωὶὶὶει ιιετο

οετὶτιἔεπτε ετ φἰτὶοιὶειἔἰτὶτα φε τεετεωτ. ωεόΞο Ρτο

κὶωὶ ωετιεὶε ὶιωὶὶ. εδο τω! τει: ὶΡεε ὶοιιιιε εὶ1ιε Ετ·οιιάε

τοΙοιεωιιε Ρετ τιοε πε! ωὶεεοε ιιοεττοε. Ρτο φὶΒιιε

τειω ιὶὶετιὶεὶὶε (μπω εετετει οωιιὶει φε Ρετ ὶιοωὶπεε

ὶΡεὶιὶε ι·εΒὶε ετ ποεττοε ὶειωιε ετ ὶτι ἀὶεττὶοτιι ἱεωιιε

εοωΡεττιΒιιητιιτ. ὶιεΒεετὶε εΡεοὶειΙὶτετ Ρὶετιοτὶ οΒὶὶΒετε.

εοωὶεπὶο τρωμε υοΒὶε (βοά ὶΡεε τει ΡτοΡὶτὶε ἀὶ

ιιὶτιἰτετε άε εὶιὶὶτετε ὶεωιιε υ!ττε ωστε ΕτειτιεὶΒὶτ. Βετο

πακετο εεωτ.ε. πω: εὶ οΙὶφο ὶιιετο ἀεὶ ὶωΡεἀὶωετιτο.

ιιεὶ φειοιτιοφε άε @Με ι·εωοηετετ. ΡΓὶΠΟὶΡΒ8 εὶιιε

(Ιω τω εὶιιε οτἀὶτιοεὶοτιεω ττειτιεὶΒιὶιπ. άε ὶΒΠΙΙΒΠ8ἰ

οὶιὶὶτετε ὶτετ ειτι·ὶΡὶετιτ. ὶτεω Ρτο ὶΡεο τεΒε εοοιιετήο

ιιοΒὶε. ετ Ρετ Με εοωιιιιὶ ὶειτιυε. φοά ω τοτε τεττε

φαω ἀὶιὶὶιὶει Ρτεετετιτε εὶεωετιτὶει. ὶΡεε ιιεὶ Βοτοτιεε

εὶιιε ὶτι τω: ττοπεἱτιι ιιΠτειωεήοο ειεφὶεὶετὶιὶτ ι1Πο

ωοάο. ὶοιιιιεοεεε ετ ὶιοωἱοεε όε ιὶὶετιὶετιι Μουτ: Μι

ΒεειττΙ: οωτιὶωοτὶοω ὶὶΒεττετεω. Μι «ρω Δε:: ω ω

ττοὶΙ:ο πεε ω εκὶτιὶ. πεε Ρτο ωετεοτὶοτὶε. πεε εΙἰει

ιτΠει οεεεεἰοτιε. ᾶτὶετιὶω ιιΠιιω. ιιει εὶὶ‹1ιὶοω άεωιιω

Ρτεετεεὶοτιεω εκεοὶιιετε άεΒεοπτ. ετ ω ὶΡεὶε εὶιιὶωτὶ

Βιιε ετ ὶοεὶε φὶ εΙἱφετὶιὶο εὶιτὶεΡὶεωοτιιω ΐιιετιιω.

ΜΒεειτιτ φὶοφὶά οὶὶφεωτὶο ὶεωιιετιεὶε οὶιὶὶτεε. υεὶ

εὶιιεἀεω ωεττὶκ εοεὶεεὶε Βεοτὶ Ιειιιτειὶτὶὶ. πιει εοτιιω

ετπεεεεεοι·εε ΜΒιιετιωτ. 'ὶΙ'1 εετετἱε ιιετο οὶιιὶτοτὶΒὶιε

εειττειοεοοτιιω. ᾶεΒὶτ ιιοΒἰε ὶΡεε το:: εεεὶεεὶεω ίὶιὶιἀὶ

ειιω ΐιιτωιω ετ ὶπιὶτιειὶω. τιττΙιιε πέφτω ω ειιο. ὶεωοε

ιιὶεεεοωεε ωωιετιτ. ει1ω Ρὶετιτι ὶιὶτὶετὶὶετὶοτιε. ετ ε1ιιοά

ουΠιιε ὶεωιὶεοεὶε ιιεὶ εὶε ιὶὶεττἰετιι ὶετιυε. Ρτο εὶὶφο

ωεὶεὶὶεὶο ὶτὶεετοετετιιτ εὶ ίὶἀεὶιιεεοτεε ιιεΙ ΡἰΒΠΙΙΒ άειι·ε

Ροτετὶτ. ετ ειιΒ υὶεεοοωὶτε ὶοηιιετὶεὶιὶω ὶιιετὶτὶειω ετω

ά Βεειω; εοπτΙοει·ει1Η. ἰεωιὶεπεε5 οω11εε ετ άε ἀἰεττὶοτιι

ὶιιτὶιὶε. ὶτεω Ρτοωὶττὶωιὶε. οικω τω: ετ Βοτοοεε εὶιὶε.

εεεωὶτετεω ΪοοὶετιΙ:. ιὶε ὶεοιιετιεὶΒιὶε ετ ὶὶοωὶοὶΒιὶε

εοτιιω ἀὶεττὶετιὶε 8ΒΙΙΠΙΠ(Η8 ετ ωεωιτετὶετιτὶὶε ω τεΒιιε

ετ Ρετεοιιὶε ωοτὶ ετ τεττε. .

Ηεο οωὶιὶο Ρετ Βοηεω ίὶτὶεω οΕεετιιοπάει ετ τόΏο

ΡΙετιάει ο άοωωο τεθε ίὶ·εὶιοἰε ετ εε ὶΡεο εὶτιε ἱτειιτὶε

ὶιιτειὶὶτ ἱΒΟἱὶ8 εειετοεοτιετὶε ει1ετιὶὅεὶὶὶε. τὶοωἱτιιιε ΙιοΒο

ἀεὶ Βτειτὶει άουτ Ι)ΠΓ8ΠΠ(Ηθ ετ οὶβοοὶὶ εοωεε ὶΒΠΙΙΒ ω

οεΡὶτιιὶο εοι1ειιΙιτω ΡτεεεοτὶΒιὶε εοτιεὶὶὶειτοτὶΒιιε εο

τιιω. πεε Ποπ ετ ΒιὶὶΙὶὶεὶωο άε ετεωΡὶε. υΒοηε τὶε

ωοοὶεω ετ 8υὶὶὶὶεὶωο ὶειωΒετΙὶ ιὶὶετωετὶεὶ ετ εΙὶὶε φταιω

ΡΙιιτὶΒιὶε οποσ ιὶοωὶτὶὶεε ὶὶοτὶιιὶτετὶε. ωὶΠεεὶωο εεπ

τεεὶωο Π0Π8ΒΒ5ὶΠΙΟ ὶπιὶὶοτὶοιὶε εεΡτὶωει. εεὶιτοἀεεἰωο

τοΒοι·ε1ὶε ιιοΒὶε ὶτπὶο ὶΙ'θΠ$ῖΠὶ58ὶ8 εοηΙὶτιεωτ. εκΡτεε τὶὶε ἘεΒτιὶοτὶὶ.
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ω ιιιιυιιι;· ο...: 00ΠΒΧΧΙΙΙ τ.. . ..._ι η.

..του4- Ιω . ρ

Τοιιιιιιοοε οτ Επτ·έοιο.9, Βοτ·τι·απιέ ά:: 'τιω·ι·Ε,-Μυοπίαο

οοπτίω ῇΙΖἐ, οαρέωΙα α λιιυαιιἱαο οοικέτώιω αυτι Ια

ιιιτοιω!οπε αποτο ιιθθ Μετα ΜΜΜ.

· ζ . -'. .ι
κοσιισιο-σ ο”. «ιι το ι

ι._ιιι Ι _....

. .ι. ·· · Πω). Η τοτιι·ιιιιι·ιι

-

(”οά. Α. [Μ. πι.

ο ( Η.Β.)

·· Άιιτιο··ιιοι.ιιιιια. ἰιιἀἱοτὶοιιο εορτιιιιοι. ιινιιιι. Φο το

τιι·ιιιιτιι. ὶιι οοιιοιιτιιτιι ιιιιιιιι·ιιιι. ι·ιιιιιιιιιιττι ττο οττο.

εἰιιιοιιἰε τιοιιτι. ιοοιιιε ττο οιιτιιιτιττιιιο. τοιιτι·ειιιοι Ριροι·ιε

οτ οικω Ριοτιιιιιτιι ρι·οεκτιτιτοιιι οοιιιιοιιτιοιιοιιι οτ 6- δ.

ιτοτιτοτοιιι ἰιιιτιιιἰτ τοτιοΙ‹τιιε [Ποιο 1ιοι·τι·ειιιιιε :το ταπι

οοιιιιτιο οτ οτιιιἱοτιε Μιτου οιιιε ειιιιιτιτοι· ιιιι·ειιιιτ (ι).

ι

( οοοι.ΧΧιν )

00ΜιΑυυ5 υιαΙ'6°|ιἱ0Ιιἰ.$ Μοπ£ἰ#ὲι·ι·α£ἰῇ!ἰιω, Ζ)ν·ί, δέ

σἰοπιἱ.τ αφτο ΒοήΠιί είουιίιιιτε. Ιαπιιοιι.είειοι ιιιοι·ίτα

ι·οροιιιαίοι·ο .9αταδοπ.τ, απτἰςιια ίΕ.Μοιπ ρι·ἰτιἰἰοἔἰπ οοιι

π7·πια2 :ιοναφτο οοιιοοιἰἰτ-.

ΗΒΟ. 'Η ιιιιι·ι!ιο

.. · δ.: ιιατιιψηι|ιιι Χιού ?”ιιιιι·ίπε:ιείε Μ|ΝτωΓΝ.

· τ · ' Μ σωι.ι.ρι.οο.

( Η Π.)

το ιιοιιιιιιο ειιιιοτο οτ ιιιττιιιιττιιο τι·ιιιιτιιτιο ριιτι·ιε ο!
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Οοιιι·τι.4:τιιο ιιιιιι·οτιιοιιιο πιοιιτὶετοττοτι ίΠιιιε ιιιτι· ιδιο

τἰειαιι ιτοι· τ)·ι·ἰ ιιττΙιιο εἱἀοιιἰε οτ Βοιιἰττιι ττοιιιιτιιιε. ιιο

Μ· ιιιτ'ο ειοετι·οιιιιο. ΘτιΚτοιιὶ 8Ριιιιιιο.ιοτιιιοιιει.οοιιειιτι

οιιιεθ.οιοτίτιο οωτωτιτ · οοπιππι ιιι Ροι·ροτιιιιιιι. ττοοοτ

φιοιιιτιτιιιτ οτ Ροοοιριιο τιιτιειο οοιιειιιιιτ. οτ οοιιιιοιιιτ

Ρι·ιτιοιΡι ι·οοτοοι οοιι. ιιιι·ιειάιοτιοιιοιιτι :ιο Ροτοετιιτοιιι ιιο

τιοι·ιτι ιιτ όιο)ιιτι Ρτο ι:οοι·ιτιο ττοβοειτ ι·οιιοιιττοι·ο τιοιιοτἱοἱει

οτ Ρτοοοι·τιιιι απο ότι ὶπιροιιοο οτιεοφιιο ιιιιιιιοι·ειτοτι

ιτοτιοτιιι·. ιιοπι· ΡΙιιι·ιτιιιιπι ιιιιτοιιτ οτ· Ροεει:ιιιτ ιιιιιιιοτει

ιιιιιιι'ειιι οτι. ι·οοοιοιιτοει ιτιιι· ιιοπι πιο ιιἱὶιοο οτ τιιιι- "ά(Ι ὅ ὅ τι

οιιτιιτιτοτ ωιιω5 Ποιοι: Ρτο ΙὶΙιοι·τιτἱοιιο οι·ιοιιτιιτιο ιιο

Βιοιιἰε ειτι ειιιτιτΙιιιε ι·οτι·ο τοπιροι·Πιιιε ιιιιοιιοιιοτἰτ οτ ι.τι

τροποι εειιιοςιιιιιιε οΠιιοιοιιο ιιτιετἰιιο Μιοι·τιιτι ι·οοτιτιιοι·ο

οιιιοιιιοι·ϊτ οοιιιιιι.ιι οτιειιιι ίιιτο ‹έοἔιιοεοοιιτοε Ρι·οιιιτοτοιι;ι

οοι·ιιπτττοιιτι οιιιιιιιιι ιιι ρι·ιτιοιΡιο τιιιἰιι8 ωρτωιωιο

οποιο ιιιι·ιτιτοι· ιΠιιττ ιιιοττιοιιιιι οτιετιιιιιοι·ιιιιι φωτ :ιιι

ιιοι·οι·ιιττ ττο τοιιοιΒιιε τιιιετιιιοι·ιιιιι οι··ιΡοι·ο οτ 1ιοΐοιιττοι·ο

ετιιιιιιοι·ιτ. τιιιιιιιι οτιιιιιι ιιιειδιιιίιοο ιιι Ρτοοοτιτἱ οτιει

ιΙὶοιιο οιιιιτιιτιο οοοοιιοιιεὶε οοιιειιΙ Ρι·οιιοιιιιιιιιτιιε ιιιιτι

σπιτι ιιοτοἱἱἰτιιαε Φωτο” οτ ι·οτττιιιο ροριιτο ουσ τοπι

τιιιιιιιι @τι ιιιέιοτιοΒοι οιιετοΠο ιιιτιοτιὶτιἰε ιιιὶΙἱτἰτιιιε Ρο

ιἱἱτὶτιιιε τιιιτιοτειι·ιιε οτ εειιὅἰττειι·ἱἰε 5ο τιιιτιιιοτἱιιτ ιιιιιι·ι

(τ) ΥΜο Μ· ‹:τ:ιτι.ι·ιι.

τι τοι·ι·οοιιο τιιτιοι·ιιιιοιιιιιιτ ιιτιιρεο οιιιιιτιπιι τισιιοιιιιιιιι το

ιιιιιιιοοιιτοι·ο οτ ο ρι·ι.ιιοιμΙιιιιε ω: ΓιἀοΙἰΒιιο-οιτοτιιροτἱοεὶ

τυποι οι·οοιιιιιιο οσε ττοτιοι·ο οοιιιιιιοιιάτιι·ι οτιοιιιιιτιο

ιιιτι. 'ιάοοοιιο τι·ειάιιιιιιε οτ το ροι·ροτιιιιιη ταπι μι·

ποο τ1ιιιιιιι ειιοοοεοοιιοε τιοετιιοε ιιοτιοι·ο- ·τιιοοιιοιι5οο

ττοιμιιιιιιε οτ οοιιοοάιιιιιιε οτι Βιιιττο ερἰιιιιΙο Μο

οοιιειιτι οι: οοιιιιιιιι οτ ρου το οοπιππι οὶιιἱτιιτἰοτιιο.

μοι· τιιιτιο μτοεοιιτοιιι εοι·ιμτιιι·ιιιιι οοτιίιτιιιοιιιιιε ΠΜ οτ

οοπιππι οποιο οτ οιιιιιιιιιιε ιιιιιιιοιιοιτιιιο οτ ιτιοιιοιιοττιτιο

ἀἱοτἱο ἰιι οιιιιτειτο ττ·ι·ἰ οιιι·ιιιιιι ΗΒοι·ιιιιι οτ Μιο·ι·τοτοιιι

ιιιει·οοιοιιώ οτ οοι·οοιοιιάι ιιι οιιιιι μι· τυπο εοιι Ροκ

τοιιιτιιιι οτ Ιιτιοι·τειτοιιι οιιιοιιιτι οοιι ιιοιιοοιιτιι ιιι ·τιιιιιάιοο

οιιιεττοιιι τω ειοετιιιο οττο ι·οό.άιτιι. οτ τιιιοιτ ιιιιΠιιο ιιι

ιιιιοιιειε Ποτ Πιιιτιοτιειε ττιοτιιε Ιι088ττ οοιιιιοτιιοι ποο ιιι

Ρτοοιτιιιιι 1ιοτιιιο ιιι οιιι·ἱιιιιι οτιοΙικιιιι ιιοοειι·ι αυτ: οοιιιΡοττι

οτι ειΠοιιοά Βιοτιιιιι ιιοτ οι·ιπιοιι ιιιοι ιιι οοι·ιιιιι οιιτιο οτ

ἰιιἀἱοὶο. Με ττιΒιιε τιιιιιοτι οιιοοιιτιο ιιιιτοτιοοτ τιοιιιιοι

άιο τιιι·το οτ ιιιιιιιιιο. τ]ο τιιιιτιιιε οτἱοιιι ιιοτιιιιιιιο Μουτ:

οοιτιιιιιιιιἰτοι· Ρτοιιιάιοοιιιπιιιε τοπιο ἱἱι ατομο Ρι·οιΉ

οτοτ·ιιιιι οι·ὶιιιἱιιιιιιι. οτ οιτοιιειιιιι ιιι οοι·ιιιιιττοιιι οτιι·ιοιιι

Ρι·ιιιε ττοτιοι·ο οοιιιιοιιιι·ι. οτ (μισά ιιιιΠιι.ο ιιιιιιιοιιοιε

ιιοτ ἱοιιιιοτιεἰε άιοτιιο τΙιιειΙὶτιοτ οοοοοιοτιο ιιοτ οττοιιοτι

Ροεεἰτ ποο όοτιοειτ ἱτι οιιι·οοι·ο ιιιιττι ποο τιιιοιιἱε ιιτιοιτο

οοιιετι·ιιιει ειτι ιιτιοιιο οι ΡΙοιιιιιι τιιιτ ίὶᾶοἰιιεοοτοιιι ιιτο

ετοι·ο ιιοτιιοι·ιτ ειιιτ Ροτιιοι·ιτ ιιι Ιιοο τοπιο ·οοτιιιιιριιιιι

ιιιε τιιοι·ιτ. ιτοπι ιιοιιιιιιιιιο τιτοιιο οοιιοοάιιιιιιε ιιιιιιιοιι

ειε τειιιιιοιιοιΒιιε οτ ιιιιιιιοιισιτιιιε ἀἰοτἱο Μιοι·τιιτοιιι οοιι

τιιι·ιι [Νικο οτ ιιιοττιι οτ οιιιιιιιιιιι ιιτιοι·ιιιιι ιιιοιιειιι·ειι·ιιοι

ιιι οπο. ιτιάοιιι ιιι Ριιι·τιΒιιε τ)·ι·ὶ ττοιιτιιιιιιε οτ τι·τιιτἱ

ιιιιιο οτ οοιιοοάιιιιιιο οι» Βιιιττο ειιιιιιι!ει ιιιιιιιοιιοι οοιι

ειιτι οοιιιιιιιιε τοοιιιιοιιτἱ Ρτο οοιιιιιιιὶ ιιιιιιιο οτ Ρτο

ἰοιιιιοιιεὶτιιιε οιιιτιιτιιιε οειεειτο ειιιιοτι Βοοι·Βϋ απο οπι

ιιἱΙιιιε όιιιιειε ειιἱε οτ οι·οοιιιιι απο οιιιιιὶΙιιιε ἀἱιιἱεἱε ειιιε

οτ πιοετιιιιιι ιοι·άιιιιιιιι το8ἰιιο οτ Ροι·ιιιιιιι ιιιι·άιιιιιιιι ειιΒ

οοετοΠοτο Ροειτιιιιι οτ ιιιικτιιιιιι1ι ριιιιιιιιιιι @ιδιο ιιιιιι·ιιπι

οιιιιττιτιο ρι·ορο οοετοΙτιιιιι ιιοεἱτιιιιι οτ πιιιτόιιιιιιι πιο

τοι·ιιιιιιιιιιι ιοΒιο οιιιιι οιιιτιιτιιιε ροι·τιιιοτιτιιε τω. ιτοπι

πιοιιοπιιιε ιιττιιιο ο‹ιιιοοόἱιιιιιε οτ τι·οἀἰιιιιιε ΠΜ πιοιιιιιιο

οοιιιιιιιιε οποιο οτ οὶιιὶιιιτι ιτιιιιιοιιειιιιιι ιιιτι·ει οιιιιιιιοπι

οιιιιτειτοιιι Βοτιιοειε τιιιτο άοιιιιιιιι·τιιτοοιιιε τ]ο ΪιιΙοεὶτι

Ροειτοιε ἱιι οιιὶΒιιε ιιἰι·ἱ οι ιιιιι!ιοι·οε ιιιιιι Βτιιιιοοιιτιιι·.

οτ τιιτιιιιιιι ττο Βιιτεο ιιοιιο. σπιτι ειΠει ιιοΙτει ειτιὶ οοιι

τὶΒιιει οτ τιιιο(Μοτιι ιι1ειοοΠιιιτι απο τι·ιτιιιε ττοιιιιτιιιε

ειτιὶ οοιιτὶιιιιἱε. οτ οπιιιοιιο ρτειττιοοιιιι τοπιο οτ Μάο οτ

οικτοπι ιιιειοοΠο Ροειτο.ιιιι. οτ οιιο Ροτι·ὶΒἰτιιι· ιιετιιιο ιιιιτο

οοπιππι τιειτιιτιτιο Ριεοοτοι·ιο. οτ ιιιιιιιοι·οοε άοι1ιοε ττο

οιιιιτιιιε ιιιειιΠε οττο εοπτ ειιιτο ιρειιιιτι ιιιοοοΠιιιιτι (ισο

Ιιοτι·ι8ιιτιτιιτ οι που μειττο ιιετιιιο πιτ οοπιππι τοτιιιτάι

ιιιιι·ἰίὶοἱε οτ οι ιιτταε ιιοτιιιο ειτ ττοιιιιιιιι ιιιοΒιετι·ι Ροτι·ἱ

ιιιιιιιοιιοιε. τιιιο ιιι ιιιιιιιΙοοιο ι·οτιιιιιιιιτι οοιιιἱτἰε ποιοτι

ττιτιἰ οοιιτιιιοιιτιιι·. ιτοπι τ]οιιοπιιιε τι·οιτὶιτιιιε οττΙιιο οοιι

οοιιιιιιιιε οι» ιειιτιάιοτο οιιιάοιιὶ οοιιειιτι οοπιππιε ιιιιιιιο

ι·οοιιιιοιιτι Ρτο οοπιππι οποιο οτ Ρτο ιιιιιιιοιοιτειτο ιιιιιιιοιι

ειιιιτι τοι·τιειιυ ιιτιι·τοπι ιιιτιοιτιιο οτ ιοἀἀἱτιιε τ)ιι·οιιειε

οτιττιοιιο. ιτε ιιΜοΠοοτ φοιτ ?σοτιε οιιιιιιΒιιεοκροιιοτε

τιιιιιιιοάο ιιωτι τοι·τιιιιιι τιειτιοειτἱε οτ @το Ρι·οΡι·ιοτειι·ιο

ροοειάοιιτιε ροι·ιιοτιιο :κοπο ι›οι·οὶΡὶειτἰε. οτ οκ οο τΙιιιο

"πιο ιιοτιιοι·ιτιε ίὶιοἰιιτἱε ιιτιετιιιο πιοι οοιιτι·οοιοτιοτιο οτ

οειτιιιιιιιιιιτι ειιιτ ει!τοι·ιιιε ιιοτοετιιτιε εοιι ττοτιιιιιι ττιι·οτιειε

ιιιιτ τιτιοιιιιιε ειιοοοετοι·ιε ιιιοι. ιτοπι ττοιιτιππιε ιιττιιιοοοιι

το
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οοι!!ιιιιιο τἱ!ιἰ Ρτο οοιιιιιιιὶ ιιιιιιιο οτιοιιιιιοιιε!!ιιιε οιιιιιι!ιιιε ο εὶοιιτ ι!ιοτιιιιι οετ οοιιιιιιοι·οιιτιιτ. οοοιι5ὶοιιο Ρτιιιι!οΒιι

οτ τ!ο άἱεττἰοτιι οιιιει!οιιι οτ ιτιιιιιοιιει!ιιιε ι!ιοτιο τ!οιιιιιιιι

οιιο τι.ιιτ οΡἰοὶοιιιε !οιιιτιοιττ!ι.8ιτΡτο Ροττι.ιιιι τ)ιτι Ροοιτειιιι

οιιιιι οιιιιιι!ιιιε Ροττἱιιοιιτὶἱε ειιἱο ειιοοτιιιε οτ ιιιτοτιιιε

ιιιτοι·ιιιε οκτοτιιιετιιιο. οιιι οο!ιοτοτ οτ ιιιιιι Ρειττο άο

ιιιι15 ο!ιοττι τ!ο ετιιιι!ιι!τι οτ οι ο!τοτει άοιιιιιο δειιιι!ιι!τι

οτιοιιοιιοιε οτ ιιιιτοει ιιιο Ριι!ι!ιοιιι οτ τοττο πιο ρτιιιτιτει.

ὶτοιιι ι!οιιτιιιιιιε οποιο οοιιοοι!ιιιιιιε οτ τι·τιἀἱιιιιιε ιιο!ι!ε

οιιιιιοε τ!οιιιοε οτ οιιιιοτιιιιι τοιιιιιιοιιτιιιιι φωτ! ιιιοιιιο

ι·οι.ιιε οΡἰοἱο τοτιο ρι·οιιοιιι!ιιειτοιιι άοιιιιιιιι οποιο ιι!ττο

ἱειιιιἀἱοτοιιι ιιιιιιιι Ιιτιιιοτιιιιι !ιτιτιο!ιειτ οτ τοιιο!ιοιτ. ιιτ

ειιιτοιιι !ιοο τοιοτιιιιι ειΒιιιιιιι ίιτιιιιττιτιε ορτὶιιοιιτ. !ιτιιιο

ΡοΒιιιοιιιι Ροτ ιιιιιιιιιιιι ιιιιιειεττὶ οι!τ!οιιιε ιιοτοτἱι ιιοεττι

οοι·ιτιι Ρτοοοιιι οτ εἱτὅὶ!!! ιιοεττι ρ!ιιιιι!ιοι ιιιιιιτοοειοιιο

ιιιιιιιιτι.

Ηιιιιιε οιιοιιιιο τοι ειιιιτ τοετοε.

Αιιετι!τ!ιιο !ιοιιὶιιὶοὶιιὶ οτιετο!!ειιιιιε τμ!.

Βοι!ι!ιιιιιιιο τι·τιτοτ οιιιο.

Οιι!!ιο!ιιιιιε τ!ο ο!οἰιιιἱειιιο.

Δω ι!ο ειιιιοτο ειι!ιιιιτοι·ο.

Δω ι!ο ιιτι!οιιτἰιι.

!ο!ιοιιιιοε εττιι!οτει.

Βοι!ι!ιιιιιιιε οοιιιοε.

Οοι,οτιιιε Ρειιιιε.

ΗιιΒο !οτοοιτιιιο.

Βο!ιιιιιετιιε οιιιε τττιτοι·.

Αοτιιιιι ο8τ !ιοο τιιιιιο ι!οιιιιιιιοο ιιιοειτιιειτιοιιιε ιιιι!!οο

εἱιιιο οοιιτοοοιιιιο ιιοιιιιτιοεειιτιο ιιιι!ιοτιοιιο νιιι ι!ιο ιπι

ι!οοιπιο ιιιττειιιτιο οιΡτ!!ιο. ιιι οιιιιτειτο @τι ιιι !ιοοριτιο

!ιοτιιιιτι!ι ι!ο τοιιιιι!ο τ)ιτοιιο!ε ιιιοοοοιιιιτιο.

ς οοοι.ΧΧν )

(!ιιιιιο |ιίοι·ωοΖ ··πιίταιιιω τοπ· ὶιιτα οτ τἰιιἰΖο ία οπιιιότι
_) :

ιμιώτω ίατιιιοπείε ροριτΙιω ιιι οέα22αιο ιίοοιι απτο οπο:

οι: τίοιιοπι τιιούατισ· σο” :Ματ κουτι ιιο αιἰἰιι ί!.
Ρ ›

!!90, 4 ιιοιιτιο ποιοι!

θα!. Λ. [Μ. θ!). σ.

( Π. Β. ) τ

Ιιι ιιοιιιιιιο οιιιιοτο οτ ιιιάιιιιτ!ιιο ττιιιιτοτιε Ριιτι·ιε οτ

οτι οτ οιιιτιτιιε ετιιιοτι οιιιοιι.

Νοτιιιιι ε!τ οιιιιιι!ιιιε τειιιι Ρι·οοοιιτιτιιιο τιιιιιιιι τιιτιιι·ἰε

ποστ! οδο τιιιιι!ο Ροι· ι!οι .ξ;ςι·τιτιοιιι ιιι ειιιιοτει οιιιιτειτο

ιοτιιειι!οιιι τοκ !ειτιιιοτιιιιι οοτιιιιιιο οτ τ!οτιιιιιτι ε!!ιι!ιτι

ιιιιοτ ιιιοει ροτ οτιιιιι!.οιιι ιιοιιοτει!ιι!!ε τοοιιιτι οοιιίιτιιιο

ιιιιιο ιιο!ιιε ἱειιιιιοιιεὶτιιιε οτ ιιοεττο οοιιιιιιιὶ οιιιιιιιι ἱιιτο

ιιοεττει οιιο ειιιτο οοιΡτιιιιτειτοιιι τοττο ιιι οἱιιὶτειτο ποο

τιοιιεὶ !ιο!ιοτο τ!ιοιιοεοο!ιοιιιιιιι. έ!ιιιιιιιο ιιιειιΡοτ οτ οοιι

οοι!ιιιιιιε ιιι οιιι!οιιι οιιιιτιιτο ιιοτιἰε οτ ιιιιὶιιοτεὶε οοιιι

ιιιοτιιιιτι!ιιιε ο Ροττιιιιοιιοτιε ιιετιιιο οι! ιιιοιιοο!ιιιιιι Ίο!

ι!ο ιιοετττει ἱιιτἱεἀἰοτὶοιιο οτ τ!οιιιιιιιο οοεο άιιιοοοιιιιτιιτ

!!!ιοττιιτοιιι ιιιττειιιι!ι οοιιιιιιοτειιιι!ι οτ οκοιιιιτ!! οιιιιι ιπιι

ιιοτοιε το!ιιιο ιιοεττιο τιιιιι Ροτ τιιιιτο τΙιιοτι1 Ροτ τοττιιιιι

ειιιο οιιιιιὶ τ!τιοτιιτιι. ιτε τιιιοτ! ιιιι!!ιι Ιιοτεοιιιι ει!τοτιιιε

ιετιιιε το ο!ἰττιιτι άτιοτιιττι ροεειτ 5ο τιιοτἰ ιιο! ει!ιτιιιιιιιι

εἰ!ιἱ οοιιιιιτοτο !ι!ιοττειτοιιι. !ιοιιο ειιιτοιιι οοιιίιτιιιιιτιο

ιιοτιι οτ οοιιοοεεὶοιιοιιι τιιοιιιιιιε ιιο!ιἰε οτ ιιοεττο οοιιιιιιιἱ

Ρτο τιτ!ο!ιτιιτο οτ εοτιιιτιο τιιιοι! ιιο!ιιο οτ τοτὶ οτιετιιι

ιιἰτιιτἰ ιιι ο!ιειιΉοτιο ιιοοοιιοιιεἰ ιιιιΡοιιι!ι5τιο. οτ ιιτ ιιι

τοτιο! ἱοτοεο!ἱιιιἰτοιιἰ τοοιιΡοτοτὶοιιο τ!ο οοτοτο οτειι ποε.

οτ ιιοεττοε !!ι!ο!οε οτ τοτιιοτιτιοτοε οιιιετιιτιο. τιιιτιιιι ει

τιιιιτ!οιιι οοιιίιτιιιοτιοιιοιιι ττοι!ιιιιιιο ποο!!! οτ Ρτιιι!οιιτι

ιιιτο Βιιιι!οιι! οοιιειι!ι ι!ο οοτιιιιιιὶ. @ιιι οιιιιι ο!!ιο ιιο

!ι!!ι!ιιιο ιειιιιιοιιε!!ιιιο ρ!ιιτὶ!ιιιειιιιο ι!ο ροΡιι!ο ιιι οτιεἰ

ι!ιοιιο Ρτοτ!ιοτο οἱιιὶτιιτὶε ειοοοιιοιιειε οοιιττει ειιτττιοοιιοε

τοττιτοτ τ!οοοτττιιιιτ. !ιιιιιιε τοὶ τοετοο ειιιιτ. οοιιτιιτ!ιιε

ιτιειτο!ιιο ἀοιιιὶιιιιο τω. οιιιιοτιοιιε τοοιιιε οοιιοετο!ιιι!ει

τιιιε οοιιιοε ιοΡΡο τοτιο! οοιιοεοοι!οιιο. !ιιιιὅο τγ!ιοτιοιάιο.

δι Βιιιιτι·οάιιε τοττιιο. Βιι!ειιιιιιε ι!ο ο!ιοιιοο!ιο ετιιιιο!!ιιο.

ττιοτιιιιι οετ. τιιιιιο ει!) ιιιοειτιιοτιοιιο ι!οιιιιιιι ιιιι!!οειιιιο

οοιιτοοιιιιο ιιοιιοιόοειιιιο. ι!ειτιιιιι ιιι ο!ιειι!ιοτιο ιιοοοιιοιιεἰ

Ροι· ιιιιιιιιιιιι Ροττἰ τοτιο οτιιιοο!!ιιτιι. οτ ττἱΡο!ἰτειιιο οο

ο!οεὶο ιιτο!ιιτ!!ιιοοιιι ιιιι. ιιοιιειε τιιοι!!!.

ς οοοτιοινι ι

Ρι.οιιιιε ]οι·οία!ίοιιτώ ορί.τοοριισ οτ Εαπιιοποοε οοπτιι2ο.τ

πιιιταιιιπ .Με ίτινέοοιιι ρατι·οοίπίαιπ ἱιπροττἰι·ἰ ρο!!2

οοιιτιιτ.

!!90, Ώ ιιι!!!

 

Ε.: προοταιι|ιο .ιίιιστοιιο Ποοίί ?'αιιτίποιιιίσ £ιιΙιιιΙατἰἰ. (τω. Α. [οί. απ· ν.

( Π. Β. )

Εφ τ!οι·ιιο τ!οι ετιιιτιτι τοτοιιι!ιοιιειο οοἰεοοτιιιε. οοιι

ιιοιιὶο οτ Ρτοιιιιττο ιιο!ιιε οοιιειι!!!ιιιο οοιιιιιιιιο. ιιιιιιι

τἱιιο τοτ!οιιιιι. τιιιιιιιιιιι!ο ι!ο τι·οειιι. ειιιιιοιιι ιιοιιτο.

Μου! ι!ο οιιτιιιιιτ!ιιιο. !ιιιιττιιιιοο ΡὶΡοτι οτ οιιτἱοο ρι

οιιιιιι!ιο. τιιιοτ! ιιιιιιιοτεοε ιτιιιιιοιιεοο οτ ι!ο ι!ιοττιοτιι

ιιιιιιιο. ο οοι·ιιο ιιετιιιο ιιιοιιτιο!ιιιιιι. ειι!ιιτι!ιο ι!οτοιιτ!ιιιιι.

οτ ιιιτιιιιιτοιιο!ιο ιιι το!ιιιε οτ ροτεοιιιε ιιι τοτο ροεεο

οτ ᾶἰεττἰοτιι ιιιοο. ὶτοιιι ιιιιιιιοτεοε ιιιιιιιοιιοοε οτ ι!ο

ιἱἱεττὶοτιι ὶτιιιιιο οποτε ἀοτοιιιιἱιιιιτο. @οι ι!ο οοτοτο οστι

ιιοιιοτιιιτ οι! ιιιιιιτ!ιιιιιο τω! ἱιι!ἰἰ. οιιο ιιτιιιιιοιτιιιι τοετο

εειιιοτἰ !ειιιτοιιτιι οο!ο!ιι·τιιιτιιι·. οτ τοειτο ειιιιοτι ιτιΡ!ιτιο!!ε

α' οιιο ιιι ιιιιοτιιιοτιιιο οιιτιο ειιιιι!ιτοι· ί!ιιιιτ οτ! τοετιιιιι

ετιιιοτι ιιιιιτ!ιοι. οτ οι! ιιιιιιι!ιιιτιο ετιιοτ!τ οιιο διιιιτ εοιπ

Ροτ τιιιειττο τ!ιο τ!οπιιιιιοο Ροετ Ριιεο!ιτι. τιιοτι ΡτοτοΒοτο

οτ ιιιτιιιιιτοιιοι·ο Ρτοιιιιττο. οτ ιιιιιιιοτειιε πιο οτ ιπποει

τιοιιοε ιΙιεοτιιιιι !ιοιιτι τιι!ο. οιιιιιιι! ι!ο !ιοιιιε ὶΡεοτιιιιι.

Ροεττιιιτιιιι !ὶττοι·ὶ!ιιιε ιιοεττιο τιορ!ιοοιιτοε ιιι τοττιιιιι

ι!οεοοιιι!οτιιιτ. ιιιο!οιιτοτ ει!)!ιιτιιτιι τιιοτιτ. τοτιιιιι οιε.

τοετὶτιιἰ Βιοιιιιιι. ιιο! ι!ο ρτοοτιο τοετὶτιιτιιιι. ιιιι!!ειιιι

Ρτοεττιτιοιιοιιι ιιιι!!τιιιι 1!οιιιιιιιι ι!τιοιτειιιι ιιο! οικιοτιοιιοιιι

ιιι ἰιιττοὶτιι ιιο! οιιιτιι. αυτ: :-ι!ιο ιι!!ο τιιοτ!ο άο!ιιιιιτ ιιι

τοτε τοτιο ιιιοο ιτιιιιιοιιοοε οτ τ!ο @πισω ιιιιιιιο. ιιιεἱ

τιιιιτιιιιι ι!οιιιιτιοε ὐιιοἀοοἰιιι μι· ιιιιιιιδιιιιιιξ οιιο Ημι

τἰοο. οτ εο!ι!οο τ!ιιοε Ρετ τοτεο!!ιιιιι ιιι ιιιιιιάιιιιε ετιιιοτἱ

ι·ιιΡ!ιτιο!ιο τειιιτιιιιι οτ τ!ο Ροοιιε τοτεο!!οτιιιιι οιιι!οιιι τοι

τιοιιτιο Ιιτοτοτ ι!!οε πιο ιιιττει τοτιιιιιιοε ειιιιι·τιτ!ιοτοε τιοιιο. οιιιιι ι!!ο ιιο! πιο ιιιιοιιι ιιο! ιιιιοε οοιιοιι!οε το
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ιοιιπἱε (ΙΜ Ρι·ο τοιιιΡοι·ο ίιιοτὶιιτ. οι ὶΡοὶε ιιιιτιάἱοἱε κι ποε οοπειιτοε. ἴοοἱοιτιιιο ἰιιετὶτὶο ΡΙοιιἱτυάἱοοιιι οιτιἰΒοή

·Ρτοτο(:οήπιτ. οϋΒοπ11 οΒο ποιου Ρτοιιὶτιοἱοτοττι οτ ὶΡεο

οποιο ἰοοιιοοεοι1ι. (Ιιιἰ ἱιποπιοτιτο τοποοτιτυι· ΙοΒοΙἱτοι·

(:οΙ111οτο Ροιιτιοε. οτ τοτἰάοπι (ΙΜ εἰπιἱΙὶτοι· τοιιοοιιτιπ·

οά (:οιοιιτιοιπι ποοι·οοτοττιπι ιιτἱΙὶτοτοω. εροοἰοε οτ πιου

οοε. (Ιιιο ιιοπάιιιιτιπ οά οοοτοτἱιιτο ιιοτ ι·υτπιπι ττιιτἰ

Ποιο οἰιιο ρουεοτο. (ΙιιἰΒιιε (το ἰΙ1τ1°0ὶτιι ὶΡεο οοπτιο οτ

οοιιτοτἱἱ. (Ιιιοά ἱιιετιιπι οτ ο(Ιιιιιπι Ϊι1οτἱτ ΡτουἱάοΒο

τοπτιιωάοπι ἰοτιιιοοεἰΒιιε. (Ιοοπτιιπ1 ΡτοιιὶιιοἰοτἱΒιιε εο!

ιιοπιάο. ἱπι Ρτοάἰοτἰο οιιτιάὶπἰε οτ (Ιιιοιτιάἱιτ άιιτοιιοτἰτιτ.

τοοἱοω οιπι·οτο εοκτοτἱοε εἰιιο (Ιιιοι·τἰτιοο ἱοτιιιοοεοε :ποτ

(:οτοε οτ τοττοτοο οτ ποπ οἱἱοε. οτ οἰε οτωιοπι Βτοιιοπι.

οτ (:οτοι·ο (Ι11(ο οοκτοτἰἱε πιοοειττοτἱ οοηειιοιιοτιιοτ εἱπιο

τὶ·οιιάο ωοτιοιιτοτὶ. οΒο Βοιτάο ρτοΡοεὶτο Βι·ιτήτοτ (ποτά

ΒοΒο. (Ιιιοά πιάτο Ροι·οοπο (:οΒοτΙοπιι Ϊοοἰοτ ὶτι ιιιπιάἰιιὶε

Ρτοάἱοτἰο. ὶάοοτ οπιοτ πιοτ·οοε υοτ ι·οο οὶὶάιιοε. οοιιοο

τοιιοτιάοπάἰ ὶι1 ιιοτιάἰιιὶε ὶΡεἱε. οκοοΡτἱε (Νο οά (Ριο

τἱάἱοτιιιι1ι οτ ιιοοοοεοι·ἱιιτο ιιειιπι Ροττἱπιοπιτ. ιιτ Ροιιἰε.

ιιτιιιιτο. οοτιιοε ι·οοοοτοε. οἰοοο Ρἰοοοε (Ιιιο(Ιιτο εοΙ οτ

τιιιἰιιοπιοάἱ. (βοά εἰ (ΡΒ οοοττοτοοοτἰτ πιοι·οοτιιπι το

εοὶτιάἰ τοοὶοτι1. οτ ὶιιειιΡοι· ὶπάο ιιὶπιάἱοτοτιο οοπ1Ρτοβο.

(που ὶΗἰυο οοι1εὶτὶο (Ιοί Ρι·οοι·ἰτ τιιιτιάὶοὶε ἱΡεἰε ρτο

ὶοοιιοιιεἰΒοε. ιιτ οιιτοπο (το τοτεοΠοτοπο (Ιιιοοτἰτοτο πιάτο

εἱοιιτ (Που ροοεἱτ (Ιιιοοτὶο ευΒοτἰι·ἱ ροοἰοε Μ εὶΙιΒιιΙὶο

άιικὶιοιιο οκΡι·ὶπιοιιάοο. τοι·οοΠιιε ττο(Ιοο Ροποοτιιιτι (το

ιτιοιιοιιτο τιοΒοτ Ροοὶοε (Ιιιοτοτάοοἱττι άο οοιιοτο τὶοτιοι·ὶο

τοτἱάοω. (το οοτοτἰε Ροπιιὶο (το (Μοτο Ροοἰοο άιιοάοοὶπι

εοά τ01°5οΠι18 εοδοτιιπι ΙιοΒοτ Ροοἱοε άο(:οπι οτ απο.

Ροιπιοτυιο άο τἱεοο οτ άο οοι·άοτιο οτ (το Ιἰπιοἔὶηἱε Βο

Βοοτ Ροοἰοο άιιοάοοὶπι. τοιτοτιεἰιιω οτ οτοωΡοιιτἱιιω.

Ροοἱοε εοκ. Βοτιιοεἰοτιιτο πιοὶοτιιτο Ροοἰοε άιιοάοοὶιτι.

Βοι·ι·οοτιοοιἱιιω Ροοἰοο ττἱΒὶοτο οτ (ΙιιἰιπΙυο. οττοιἱοιπιτιι

Ι›οοιοε ιιιΒἰοτἱ οτ (Ιιιοτιιοι·. υἱιιτοτιουιιπι Ροοὶοε σου

τιιπ1. οοοοΡοοἰοτιιω Ροοἱοε (:οοτιι111 άυοάοοἰτι1. (πιτ

ιιοτεἰε ἰοπιιοιιοὶΒιιε οτ (το άἱεττἱοττ1 ἱοιιιιο. ο οοι·ιιο οἱ

άοἰἱοοτ ιιε(Ιυο πιοοοοιιιιι. (ΙΜ οτιτο πιο Ιοωοιιτοοἰοτιο11ι

τοοοι·ὶιιτ (:οτιττο (Ιι1οιιο(:υπι(1ιιο άο τοτο τοι·τ·ο οτ άὶεττ·ἰ

στο (ποο ί-οοἱοιιι ἱιιετἱτὶο Ρἱοιιὶτιιάὶιιοπι οκτιὶΒοι·ἱ ἰοίἱ·ο

άἰοε ιιἱἔὶοτὶ. ιιοτ οι1τοο. οἱ ροτοτο εὶι1ο τι·οιιάο. ιιἰεἱ

(Ιιιοιιτυπι Ιἰοοιιτἰο οοτιάοοι·οοτἱε τοωοιιεοτἱτ. Κα: οππιὶο

μι· Βοιωτοι ίἱάοτι1. οττοττάοι·ο οτ οοκιιΡΙοι·ο οοοιιοτιὶο

οτ Ρι·οκοἱττο. ιιοτήε οουειιἱὶΒυο ἰιι τοὅοὶὶτοτο οτ οτάἰιιο

πιοο οτ Ροτ Βοτιοπι Βάση τ-οοἱοτο ιιοΒὶε ττοοεπιἰττἱ.

οοι·τοπι Ροτοιιτοοο. οτ οπο οὶΒὶΠο τοΒοτοτοι11 τιιιἰι1ε (:οι1

ιιοητἱοπἱο οοτιδτιιιοπάο. ο άοπιὶιιο ἱτάο άοὶ Βτοτἱο ονο

Βοποοοὶ το.Βο. οτ ο Βοι·ι·οἱἰ Ρτο(:ι.ιι·οτοι·ο οὶοοάοπι ποτε

ἰτι ρτοοἰοτἱο. οτ (το οττιπὶτοοάο οοοιιιοτοτο οι :ποιο οτ

τοττο Ρι·οετοπιάο: ὶι1 Ροτοοπιἰε οτ τοΒιιο ιιτιὶιιοι·εἰο (Ιιιἰ

οά υιιπάἱιιοε Ρτοάἰοτοε ὶιιοι·ἰτιτ. ιιοτ τοάἱοι·ἰητ.

Νοε οοοειάοε οοπτοιιἰε ὶοοιιο. οιιι·ὶοιτε ΡἰοοιιιἱΙἰιιπι.

τοιιΒ·οοοιιε ΡὶΡοι·. ἰάο (το οοτπιοάἰτιο. "ποσο ι1οιιτιιο

τοὶιπιιτιάιιο άο ἴτοεὶο. οτ(Ιιτο τιιοιιτἰιιιιο τοάοοιιὶ. οστι

τ1οηἰωι1ε οτ Ρι·οττιἰττ.ὶι1ιι1ε ιιοΒὶε άοιτιἱοο Ποιο τ-οι·οἱιι

Ιἱοι15ὶ τοιιοι·οοάο οΡἱεοοΡο. (βοά ιιτιὶιιοτεοε Ι1οπιἱτ1οο

τιοεττο8 οτ Ϊοτ0ἱιιιὶοι1οο8. ποε οτ εο(Ιιιο11τοε Ροετ 1105

οοιιειιτοε οοπιιπήε ἱοτιιιο. (Ρο Ρι·ο τοπ1Ροι·ο τῖτοτἱτιτ

εοτιιοΒἰιηιιε άοτοοάοιοι1ε οτ ιτιοοοτοπιοΒὶτοιιο ἰιι Ρώσο

οτ Ροτεοοὶε. ὶτι τοτο Ροεεο οτ άὶετι·ἰοτυ. πιοεττο. εοτώε

άοιιοτἰε Ϊοοτὶε. οτ ίοοἱοιιάἱο. οἰεάοπι (Ιττο(Ιιτο τιοπιἱτιἰ

Ειτε ιιοοττὶε Ρον Βοοοι11 Πάοπι. ποε οτ εο(Ιιιοιιτοο ροετ

Μάο άἰοε ιιἰΒὶιιτἰ οτ (πιτοο εἰ ροτοι·ἱωιιε Βοπο δάο.

(Ιιιοοἰοι1ε οοοτι·ο (Ιιιοπισιιιιι(Ιιιο (το τοτο τοτι·ο οτ άἰοτι·ἰοτιι

πιοετι·ο τοτιιοι1τοτἱοιιοιτι Ϊοοοι·ὶτιτ. τοπι τοτοΜΠοπεοε φοτο

οοτοτἰ τιοωἱτιοε ιιοοττὶ. ο(:το ετιιιτ !ιοο ἰοιιιιο ἴοΙἱοἰτοι·.

Μ οοοΙοεὶο οοιιοτἱ ιιἰοτοι·ἱε. οποσ άοτοἰτιἰοο :ιοτἱυἰτοτἱε.

πιἱΠοεἱπιο οοτιτοοἰπιο πιοτιοἔοεἰπιο. ἰοάἰοτἰοιιο εοΡτἰποο

ιιἱΒοοὶτοο 5οοιιιιάο άἱο ὶιιΙἱἰ. τοετοε Βοι·ττοποοε άο οοἱἱοπιο

ΐοτοἰιιτἰοοεὶο (:οηοπήουε. (τοτυυε ρὶροι·. ΒτιἰὶἱἰοΙπιυε τοιο

Βοτάοε. οπιἱοιιε Βοοοοιιο. ιιοοεοΠιιο δοτου οἱιιε. ετοΡτιο

ιππο οοΡοὶτοπιιιε άοτιιἰτιἱ Ϊοι·οἰιιΙὶοι1εὶε ορὶεοοΡἱ. Ρτοάἰοτοο

Ρτοετοοὶοι1οε ὶιι ιωτιάἰηἰε τοητιιιι1 εοτιιοπάοε ἰτιτοΠὶΕἔἱ

πποε. (1ιιοιιάο οἱἰὶε τοιοΙ›οι·ὶΒιιε οά Ροι·τοε ἴοτοὶιάἰἱ πο

Βοτἰοτιιπι ιιοάιιοτ εἰοιιτ εοΠτυπι οετ. άοποι·ἰοο (τιποτα

Ρον τοπιιιτο. οκοορτο ι1οιιοτοι·ἰο εοτιιοτο άοΒοιοτ το

ιιιιοπεοε.

ς οοοτ:(Χντι )

Βο(·Ροταπι ἰατιιιοτιοἰιωπ (·οποι2Ζιυπ, (ρω δί:·απι'αε Βο

πατα(·αι άο ςιιἰὐιοπἰαπτ ίιι€ο2·Σύειε ται Ρ:·α.τοατ·ίί αιτία

ρο.τίτί.ε οπιρωτοιιτίοατίο έιυ·ο έτι ροφοτιιιωι ἱπυοετἱτατ·.

ΤΙΜ) , 22 ουτςιιετἰ

στα. Α. χω, :οι

· ( τι. ο. )

Ιοκιιιο ἰιι οοΡὶτιιΙο. (:οοοιιΙοε (το οοπιιιιτιἰ. ἱάο (το σοι·

(: ι11οάἰτ1ο. εχο(ιοτι ιιοτιτιιε Ιοηττοποιτε ΡἱΡοι· οτ ι·οἱτιιιιπι

(Με άο τἱ·οιὶο .Ιοιτάοιιοτιιοτ (Ιιιοά (ὅἱι·οτάυο Βοοοτοοοο

οτ οἱοε τιοι·οάοε ΙιοΒοοοτ οτ τοιιοοοτ τιιι·ο ΙὶΒοΙΙἰ τ11

Ροι·Ροτιιιπτι ὶιιἴτοεοτἰΡτοε οιπὶο (το ττοεοοτἰο τοι·τοε

(τώο(Ιιήά υὶάοτἰοοτ !ιοΒοτ Μ οωΒτοεἰοιιο οιπἱο ἰρεο οτ

ὶτι οοοοΒοοοο οτ ἰτι .οτουευτοΠο Ρτοπιππι οτ ιιοοιιιιιιι ἰιι

Πιτοετιιιιι εἰοιιτ άἰιιὶάἱτιπ τοι·το ἱΡοο οΙοιτειιτοΠο ο τοττο

οοτιοτἰ οοιιιτοβοιπἱ οτ Μοήι.ιε τοεεοτυπι (το οττοτο ροι·το

τοιιτοτιο ειιΡοτὶιιε τοτ·τ·ο (Πιο άὶοἱτιιι· εοτοττἱιιιπι. ἰτο (μισά

εὶτι8ιιἱἱε οτπιἰε οοιιοαΜουο (:οπιιιώε ιιοτ οοι·ιιπι οοι·το

πιἰεεο πιοάἰοτοτοπι οιτιοὶιιιιι Β·ιιοτιιιιαι (Ρο οκ τοττὶε

ἱΡοἱε Ρτοιιοτιὶοοτ άπο άοΒοοτ οτ τοι·ι·οο ἱΡοο8 (τοπ

Ροἱοτοτο εοά Βοτιο Πάο πιοΒοι·ουο.(μοά εἰ :του το(:ο

Ποτ ὶάοετ Ρι·ο οοοάἰοτὶοι1ο :οοάὶοτοτοι1ι Β·οοτιτυπι Δου

εοἰιιοτἰιιτ οιιτ τοττοε Ροὶοι·οι·οοτ άτιΡΙτιτο τιοτοἱπο Ροτιο

οοτιοιιΙἰΒιιο οτ οοπ1υι1ἱ ἰοτιιιο οοτιιοι·ο τοοοοιιτιιτ. οστι

ειιΙοε ποιο Ι›ι·οεοτἱΡτὶ οοιιιιοτιοτιιτιτ Βοτοι·άο οτ Ρω

πιἱεοι·ιιοτ (Ιιιοά (τα: ὶΡεἰ (ποο (:οτιειιΙοε (ΙΜ 'που τοπ:Ροτο

τὶιοτἰιιτ ὶπιροάἱοτιτ οιιτ ειιΒττοτιοιιτ τοττοε Ρτοάἱοτοο

ἰρεί 8οτοτάο τιοτ οἰιιε τιοτοάἱΒιιο εοά |οΒἰττἰπιο άοΐοι1

άοτιτ ποο οοοάὶοτὶοτιοω οιι€οΒιιιιτ οιιτ› μοπο εο!άοι·ιτυο

οοπτιιπι Ρι·ο Ροτιο τοπι Βἰι·οτάιιε ο(πιουΠΒιιε (Ιιιοπι

(:οι1ειιτοε υοι·εο(ιἱοο Βοπο οοτοιιιιἱε ὶοτιιιο οἱ Ρἱἔποτἰ

οΒτἰΒοτιιιιτ. (βοά ἱάοο τοοτιιιτι οετ (Ιιιοτιὶοιπι απο τοσο

ΡτοεοτἱΡτο (Ιιιοεἱ ἱποιιἱτο οκἰετοι·οιιτ ειιττΡτὶοοιιἰτ-(ὅἱιοτ

(Με οοοειιὶἰΒιιε (μισά οἱ οτ ΙιοτοάἱΒιιε ειιὶε οά πιοΠοι·οιι

άστο οτ πιοάὶοτοτοιο &·οοτιιιιπι εὶτιΒιιΙἰε οι1ι1ἰε τοάάοο

(Μπι ΙἱΒοΙΙοτὶο τιοιοἰοο τοι·ι·οο ὶΡεοε οοιι(:οάοτοοτ. οιιἱιιε

τιοιιοετο Ροτὶοὶοι1ὶ (:οτιειιτοε οτιοιιοπτοε οά οουωπιιιιοπι

ιιτὶἱἰτοτοιο οτ οοπιιιοἱο ἱοπιιο οτ ὶρεἰιιε Βοι·οι·άὶ τοι·τοο
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ιιιιιι·οοοι·ιρτετε οι οτ ιιοι·οτιιιιιιο οιιιο·-ιιιιοιιοι·ιο-ιπιο οτι τι

ιιοπιιιιο οστ1008$8Πιι1τ··οτ ιιτ-επρι·τι ιεπιτιοιπ ιιοι·ι ιιιοτι-`

τιτιτιοτ·ιιιιτ. τιπιιο τιοτιιιιιιοο ιιιιτιιιιτοτιο. σοπ

@τοτο ·ποποΒοοιιιιο ιπτιιτ:τιοπο νιι. ιιιΒοοιιπο εοοπτιτιο

τιιο οιιτόπετι.

ΕΒο τωιιοιωοτ οτιιιθο-ροιιιι ιιουιι·ιπε ριιοοορτο εορτο

τιιοτοιιιιιι οοποιιιππι ετιι·ιρει. '

ΒΒο ' 0τωτο οριππιο ετιιιοοιιιροιι

Ετιο τ:οιιιπε επιιετιιιιρει. .

..¦ . '

τ τ:οοι.ιτιτνιιι )

.Βοοι·ο2ιτπι έατιιιοπείαπι οοπ.τα!ττιπ, τμτο ποτυια22α σιτ

Ρέαο Ρι·τι.τοτυΖί έπονται (;ίπιτ·τίο Βοπαωοε?πιο ίπ ροτ

.ποπ

πω.: τ;·.; · ·

το ·
..ι .· τ. '

το! τι.ι τ ΟΟΟΙ:ΧΧΠι-) -:

ι τω.. ·ι_ .ο :αποτ' _] τη( οτι”.

ΒοΑιτιυΝιιυ8 Π! ατιτέοοΜπητ3 ρι·Μοορι.-ΒΜΜ[πιο

οΕρί.τ [Μια. οοποαΙτιωικ ..ότι ;!:3τέτισΜομΒαοάτσιτι οι

θαὐιιΖο) οτ ρΙοπτιι·ιωπ οοτππιοιτοἰέ Ζώοι·ωτοιι3 [επικεντ

_τ-ίωω 00Μεά“_ ι :ι ι.ι..$Ι.Ϊι:..: ι·...:'...

; ·.-.. τι .

ΠΕΠ), ι εορτοπιιοι·ιε . ι

'Ι...

Ε:: τηισμαρ|ιο .ιἰποττιιιο ιιττοϋ ?'τιιιτίιιοπ.τί.ι ταοττ!ατιί. θα!. τω. Π.

°' (ΠΚ.) '

,

ιιι ποιπιπο ετιποτο_οτ ιιιτιιπιτιιιο τι·ιπιτοτιο @το οτ

Με οτ εριι·ιτιιε ετιποτι ειιποιι. ποτππι οιτ ππιποι·ειε ιιι

ποτιταπι οιπρωτοατίοαι·ίο παο ρο.33έτίοπτια ττ·τιάατιται". & οι·ιοτο ιιτιοιιιιιιε τιιιοτι οοο τιοοιιιιιπτιτιο ρι·ιποοριε τιιιτιο

ΗΘΗ , Ή τιιιιιιιοτι

004. Α. [οι. δι”.

' ιτιπιιο ιιι οτιριτιιιο. τ:οπειιιοε τιο τ:οπιιιπι ιτιπιιι·οιιοπε

' ριροι·. ε)ιπιοιι ιιοπτιιο. πιο τιο οοι·ιιιιιτιιπο οτ ι·οιτπιιπ

άπο τιο ποιοι ιτιιιτιτιιιοι·ιιπτ τιιιοτι .Βιι·οι·τιιιο ιιοπτιτοτ:οτι

ειιιο ιποιοτειοοτι ιιτιιιοτιτ οτ τοποτιτ ιιιι·ο ιιιιοιιι ιρεο οτ

ιιοτοτιοε οιιιε τριιτ:τιπιτι οιιι·ιο τι·τιετ:τιι·ιι ιιτιιιοτ ιιι ειπ

ιιι·οκιτιπο οιτιιιειιιοιιτι οτ οοπτιιιοοτ:ο ριοπιιιπ οτ ιιτιτ:τιιιπι

ιιι· ιιιτοετιιιποοιιιοπτιο οιιιοπιιιε οποιο οοπειιιιιιπο οοιιι

ιπιιπιο ιιοι οοι·ππι οοι·το ιπιοοο ιποτιιοττιτοιπ οιππιιιιπ

ιι·ιιοττιππι'τριι οκ τοι·ιτιο ιρειε ρι·οποπιοιιτ οτ τΙιιοτι τοι·

ι·τιε ιρετιε ποπ ροιοι·οι·ο. οοο »αποτο ιποιιοι·οι·ο το

ιιοοτιτιιι·. τριοτι οι ποπ τοτ:οι·ιιιτ ιτιοετ ειοοπτιιοτιοποιπ

ποπ οοιιιοι·οιιτ τιιιτ τοιιτοε ροιοι·οι·οιιτ. τιι.ιριιιιιι ποπιιπο

ροιιο οοποπιιιιιιε οτ τ:οιπιιιιι ιοπιιο εοιποι·ο τοιιοοπτπτζ

τ:οπειιιτιο ποιο ρι·οοοι·ιρτι οοπιιοιιοι·ιιπτοι.ποιι .εωρο

τιιι·ο οοτ: οιιιιτι·πιιοι·ο τοι·ι·οο·ιρετιειειιιτ οοπτιιοτιοιιοπι

ιιποοι·ο εοπ ιοοιττιπιο τιοΐοπτιοι·ο ειιιι ροπο οοιτιοι·ιππ

οοπτιιιπ ρι·ο ροπο ειι·τιι·τιιιε ιιοπτι οπο τ:οπετιιιιτιιιο οτ

οτιιιειιιοο ιιοι·εοπιτιο ιιοπο τ:οιπππιε ιιιιιιιο οι ρι€ιιοτι

οιιιιοτιι·ιιιιτ. τοι·ι·ο ρι·οτιιτ:το ττιιτιπι· ιιοιιοτ ιιι οιτιιιειιιοιιτι

τιιιι·ιτι ιι·τιοτιοι·ιιτοιοτιτ τιιπιδιτιιι· τι τοι·ι·τι ετιιιοτι οοιιιπι

ιιοπι. οοιιοι·οτ ειιροι·ιιιο τοι·ι·τι οπο Διοτι” οοιο.ι·ιππι

ιπτοι·ιιιε τοοετιτιιιιι το τιιτοι·τι ροι·το ιιιιιτειιιιι. οπού. ιτιοο

τιιοτιιιπ οοτ. τ[ποιιιτιιπ οιιιιι τοι·ι·ο ρι·οτιιοτο τρωει ιιιοιιιτο

οιτιετοι·οιιτ ειιρριιοιιιιιτ τιι·ι·τιι·τιιιο οοπειιιιιιιιο τριοτι οι

οτ·ιιοιιοτιιτιιιε επιε οτι ιιιοιιοι·οπτιιιιπ οτ ιιιοτιιοττιτοιιι

οιιιΒιιιιο· τιππιιι ι·οτιτιοιιτιοιπ ιιιιοιιοι·ιο ιιοπιιτιο τοι·ι·τιε

ιροτιο οοπτιοτιοι·οιιτ ιτιπιιιε ιιοποετο ροτιτιοιιι οοιιειιιοε

τιππποπτοε οτι οτιπιππ-οπι ιιτιιιτειτοπι οτ οοιππιιιο οτ

ιροιιιε Βοι·τιι·τιι τοι·ι·τιο ρι·οεοτιρτοε οι οτ οιιιε ιιοι·οτιιιιιιο

ιιιιοιιοι·ιο ιιιι·ο οοποοοεοι·ιιπτ οτ πτ επρι·οιοιιτιοιπ ίιοι·ι

ιποτιτιτιιιοτιιπτ. οπιιο -τιοπιιπιοο ιιιιτιπιτοτιο. πιιιιοειιιιο

τ:οιιτοειιιιο ιιοιιιιοτιειιπο ιιιτιιοτιοιιο εορτιιιιτι -ιιιιδοοιιιιο

5οοιιπτιο το οπτιιιοτι.

ΕΒο= υνιιιιοιιπιιε οτιιιΒο ρτιιιιι ποτοι·ιιιε ρι·οοορτο. ειιρι·τι

τιιοτοι·ιιιπ ~οοπτιτιιιιιπ εοι·ιρει.

ΒΒο οπιιιιιε οιιι›εοι·ιρει.

(Η.Β.) ι τ

οιιιο. ι·τιιπιιιπτιι ιιοιιο ιποτποι·ιο ριτιποιριο οπο ποιτιπττιτο

οτ τ:οποοε3ιοπο τιοιπιπο οιιιιΠο ρι·ιποιριεεο ιιιτοι·ιε ιποο

οτ οπιιιιιιιπ ιιοι·οτιιιτπ ιποοι·ιιτπ τιοιιο οτ τ:οποοτιο οοιι

οιιιτιτπι ιοιιιιοπειιιπι οτ τοτι τουτο ιοπιιοποιο τ:οιπιιπιτοτι.

Μπιτ: ιιτιοττοτοιπ ροι· τοττιιπ τοι·ι·τιιιι ιιιοτιπι ιπ οπτιο

οιιιο ιτιοτιιτ:ιο <6οΒιιιο οτ ιιι «το τοι·ι·ει οι οοοι ροι· τιοι

ιιοιππτειτοπι οοπτιιιιειοι·ο. τιτ τιο οπιπιιιιιε ιιιιε ι·οι;ιιτε

ειτιο ιποι·τ:ιπιοιιιιε τιιιο ιιοπιιιιιτ οτι τ:οιππιοι·τ:ιιιιπ ποι

ιοπι οιππιιιο οπιιτιο οτ ι·οτιοιιιιτιο ιιι ιιοιιτιοιιτιο οτ

οιιιοπτιο τοτιτιτιπτ τ:ιιτιο ρι·ιιιοιρειιι οοιιειιοτιιτιιποπι. ιιοπο

ιιιιοι·ττιτοπι ιιτ τιικι μι· τοττιιιι τοι·ι·τιπι πιοτιιπ οιε οοιι

τ:οτιο οτ ρου πω: ιιι·ιπιιοΒιιιιιι οοιιιιι·ιπο. τριοτι οτ το

τιιιπ ειτ οτ τιο οοτοι·ο ιποοποποεπιπ ροτιιιοποιιτ ει€ιιιι

ιποἰ ρι·ιιιοιριιιιε ιιπρι·οοειοπο πιιιιιιτι ρι·οοορι οτ τ...»

ετ:ι·ιρτιο τοετιιιιιε οοι·ι·οιιοι·τιι·ι ιιιιιιι5 τοι τοετοε ειιπτ.

οποιο τιο @το ι·οτιιιιιιιε οοιιετοιιιιιοτιιιο. Βοτιιοοιιιο

εοπο5οοιοτιο ροτι·ιιε τιο Ιοοιιο. ροτι·ιιε τιο ιιοιοι·τιο. οι:

ιιοι·ιτιο οτιιποι·οι·ιιιο. Βοι·τιιοιοιποπε ιιιιιι·οεοοιοιιο. οτιτιο

το ιπο)·ι·ο. οποσ τιο οιιιιιιιιιο. ο11ττοιωτιε τιο εοπτ:το

ρτιιιιο τππο τοιπροι·ιε τιιιιτ τιιιτιοοιιιο. τιιτ:τπιιι οοτ ιιοτ:

ρι·ιιιιιοοιπιπ ·τιιιιιο ιιιοοι·ποτιοπιο τιοπιιπιοο. ιπιιιοειιιιο

οοπτοειιπο ποποοοοιιπο ιιιτιιτ:τιοιιο πο. ρι·ιιιιτι πιο πιοιι

ει:: εορτοιπιιτιο. τιοτιιιιι ρου πιτιπιιπι τιιιιιοι·τι τιιτιι·εοπειε

οι·τ:ιιιοριεοορι οτ ρι·ιπτιιρειιιο οπι·ιο οοποοιιοτιι.

τ οτ:τ:ι.ιτιοτ )

.Βοοι·ο2ωπ ία:ιττοιι3·Ζιτπι οοιι.9ιτ.Ζαιτι, απο &οπτι ποτυια!!τι

τί οτυ·2τιο Ει·τι.τοαπ·ιέ οτιιρ?ιιτοατιτ:τιτ·ίο ἰιτι·ο το ροφοταιτιιι

/ι·ττοιιτία !)οπιιιΜο .οτ Ζατιβπ·πο . οοιιοοάιωτω·.

· ι·ιοτι, ο 3ορτοιπιπιε

Πιτ!. Αἰ [οἱ. 307. ν. ι ”

( ΕΠΙ.
ο

Ιτιπτιο ιιι οοριτιιιο. τ:οπειιιοε τιο οτιιιιιιιιι. οιιι·ιοικ

ριοοτιπιιιιππι ιτιο τιο οτιι·ιπιιτιιπο.οτ 5]πιοπ ποπτιιε ιου
τιειιιοι·ιιπτ τριοτι τιοιππιειιιε'τιο τιιιιοοοιιιοιοτ ιτιπτοι·πιιε

οτ =οοι·ιππ ιιοι·οτιοε ιιιιιιοοιιτ οτ τιο οοτοι·τι τοποοπτ πιο

ιιι.ιοιιι ιιι ροι·ροτιιιιιπ ιιιιιοιοοιιρτοε τοι·ι·τι14 °ωοο "ο

Ποιο . οττο ρο2.οιιοε ·οιιιιετ·ι·ιρει. ιιιτιοτ:οι·ιο ροτιτιπι ιιιτιοιιτ·οτ τ‹·ι·ι·ο τριδιτπ ιρετιιτειιι·ιπ τι:



365 εττει:νι.τ ΧΙΙε 366

ττετε ετεε εετ τε εετττΡο τεεετιτττιε εετε εετε Ρετττεεε- α ττττεετεετ ετ ετετιετιιτττειττ. ετ εεεεεεετε Ρτεττεεττττε

τττε Ρεττετττ τεττε ιτε ττετιειτο εετε εετε Ρετττττετττττε

Ρεετεττι τεττε ττιεττετε ετ Ρεετετε τεττε ιτε ΡτΡετε

εετε εετε Ρετττττετττττε ττε ιτεειτ ετττε;εττε εετττε εεεεε

ττττεε εεττιτττετττε εετ εοτετττ εεττο τετεεε τεειττετετετε

οτετττεττι ττττετιιετττ εετ εκ τετττε τΡετε Ρετεετττετιτ ιτετε

ιτεττετττ ετ τεττεε τΡεττε εεττ Ρετετετε εειτ ττοεε. ττιτε

τττεττετετε. ιτεειτ ετ εεττ τεεεττετ τιτεετ Ρτο εεειττεττετιε

τττειττετετετε ττ·εετεετε εεε εοτεετττιτ εετ τεττεε Ρετε

τετετττ ιτεΡτεττι ττετετττε Ρεττε εεεεεττττεε ετ εοπτετττ

τεεεε εοτεετε τεεεετττετ. εεεειιτεε εετε ΡτεεεττΡττ

εεεεεεετεετ ιτοττττττετε Ρτο εε ετ Ζετττοτεε εετεε Ρτο

εετετετ ετετ. ετ Ρτεττττεετιττιτ ιτεειτ εεε τΡετ εεε εεττ

εετεε :τετ Ρτο τεττιΡοτε ττιετττττ τττιΡειττετιτ εετ εεττ

ττετιεετ τεττεε Ρτειττετεε τΡετε εετ εοτεττι ττετειττττεε

εειτ τετττττττττε ιτετετιιτεετ εεε εετιιττεττετιετττ εεεεττετττ

εεττ Ρετιε εετιτοτετε εετττετε Ρτο Ρεεε τετττ ιτετετττετιιε

Ρτο εε ετ ιετττετεο ειιτεε Ρτεεεττττοτ ετετ ττεττε εεε

εεεεεττττεε ιτεετε εεεειιτεε εετεεετεε ττεττε εοττττττετιτε

τεεεε ετ Ρτττττεττ εττττττετεετ. ιτεειτ τιτεε τεετετ1τ εετ

ιτεεετετττ εετε τεττε ΡτεεεττΡτε ιτεεετ τεεεττε ετττετετετττ.

εεΡΡττεεεττ ιτοττττττετεε Ρτο εε ετ ιετττετττο ιτεειτ ετε

ετ τιετειττττιτε εετε τεττεε τΡεεε ειτ τττεττετεειτετττ ετ

τττειττετετεττι ετττΒεττε εττετε τειτιτεττιτετττ ττττεττεττε εε

τετεε εεεεειτετετττ. εετεε `ττεττεετε Ρεττττετττ εεεεετεε

εεεεεετεε ειτ εοττττττετιετττ ετττεειΙεε Ρετττε ετττττετετττ

ΡτεεεττΡτεε τεττεε ετε ετ εετεττι τιετειττττεε ττττεττεττε

τιιτε εεεεεεεετιιτττ ετ ετ εεΡτε τεειτεττι ττεττ τττετιιτε

εετετττ ειτττο ιτοττττετεε ττεττεττεττε. τιττττεετετε εετττεετττιο

εοεεεεεττττο τττιττεττεεε εεΡτττττε εετιτο ιττε εεΡτεττιττττε.

Ειτε ννττττεττττεε εεττΒε Ρεττττ ττοτεττεε ΡτεεεΡτε εεΡτε- τ:

ιττετετεττ1 εεεεετετε εεττΡετ.

Ειτε εετεεε εεττεεττΡετ.

Ειτε οτ›εττιιε εΡτεετε εετεεεττΡετ.

( ΟΟΟτ.τΧΧΧτ )

Βτεττεεεε άτιεςΙταε τετ [απιτετιετιιτπ φωτ με ετρε

άτττετιε Τετταε δ'απεωιε τεεαἰτεπε, εεετἰεπτ τα ιματι

2οετιω· ρτ·αεε2επτ, ετιτ.τε τ·εέμιτ.

ττ90, Η οετεττττε

ετα. Α. [ετ. Ώθ5. τι.

ς ε. ε. )

Ριτεετιτεε ιτετ ιττεττε τετ εττεττε ιτε:: εεττττεττιττε εφτ

τετττε. εετεεε ετιιτεθεεεττετε. ιιτττε εεεετετττττττεε ετ εεττετε

ττεττεετττετε. ετετττεΡτεεοΡε. Ροτεετεττ. εοττεεττττεε ετ εεε

ετττε. ετττειτιιε ττετττε ττετττττττττεε τεεεεττετττεε ειτ ιτιτοε

Ρτεεεττε εεττΡτετττ Ρετεεττετττ εετετετττ. ιτεεετετε εεε

ειιΡετ ετττεεε εττεε τιετετττεε τετ εεεετε τεττε τετεεεττ

τεττεττε εεττετεετεετεεεττι. ΡτοΡεττετετεπι ττεετεεεε εεττ

εττειττεεει ττεττετεττε. εε εεε ειτ Ρτετεεετεεεττι ετεε

εετε τεττε ΡτοΡοετττιεε εττεττεεττιτε. εεεττε ιττεετεττοετ

εεεεεττττεε τετττττεττιτε. ττεεετττ ττεττεε ιτττεεττε εεεττε.

εετε τε εετετε Ρτεττττττε ειτ τιεττετειττ ιτετ ετ εεττττττι

ιτεειττιτττ Βεττττττιιττι ειιΡετ·τττετε. τε ετττΡιιιτττ εΡιιιτ Βε

τεττε ετττττεε ΡτεΡετεττττττεε. ετιιτε εεεττε ετεεετττεττ.

εετε ιτεεετε Ροεειετιιτε Ρτεεετττ τττετεεττε ειιΡττεετεεε.

ιτειιτεττεε ιττετττε Ρτετεττε τετεττε ετ εεεττε εεττττττειττ

τεττε τεεΡεετε. εετε ιιεεετε Ρετεττττε εΡΡετετε ειτ

εττετεττετττ εττττεττεττειτι ετττε εττττττ ιτττεεττεττε εεετεττε.

εετετττεε Ρτο εεττε. εετε οτττττε Ρεετεττι ετ εεττεεε

ττετιετττ ττεετε εετετεεετε τεεττττεε ετ εεε ττοτττεεετττ.

εετττε ττττεθτε τετιεττττειιε. ετιεεΡτο Ρεεεεετε. ιτεετττεττι τη

Ρεττεε ειιττε εεττ ιιΡττεεττεεε. ετ εετε εεεεε ετ τττετε

ττετττ ττττετττετε εοτττεεεττι ειτιτιτττεττττε. ιτε τεττε ι1εεττι

ε εεττεεεετε ιτεε ΡτεΡτετε Ρετετττεεε εττττττετ·ε. Ροτετε

εεεττε εεε εεε ιτετ›ετ.τττ εεεττττεετε ετεετ ττττετ εεε

εεεεετιττ. εετττε Ρτετττιτε εεετετετει·. ετε εετετε τετττε

τ1εετετιττττ ετ ιτεετ1τττετεττ1 εεετετττ εεεττετετττ ετ Βεττττε

6 εεεττε Ροτετεεεεε εεεττετττ εΡττεετετττε. ιτε ττετετε εε

τετττ. εετεττε. εετε τι τεττιΡετε εκ εεε ειτ ετιετεττεττι

εττττεττετιιιττι εεετετιιττ ττετ ετττΡεεττετ τττειττετετετττ

ετιΡεττεει·ιττττ ιτετττε ττττετττε Ρετεετεεετεε. εετετεττι ετ

τετε εεεετεττττετε ετ εττττεεετ εττττεττεττττεττε τττεεττ

εετε. εετ εεττεετ εεετετ ττιττ τη Ρεττττειιε εεττε. Ρτο

τιειτοεττε εττττεττεττττεττε ειτ εεε ττεττεττ1τττττττεε. τοΒετττεε

εττεεττεε. ιτεεττεεε ετ τεετιτεετε ετετεε εττττεττεττττεττε

ειιΡετ· τττε ειτε εετττε ΡτεΡοττετ ττιτετε ττέτειτΈ. εεε

εετε εετεετεε. εεε τιτετε. τττεεττττεε Ρεεεε εεε ει

Ρεττε ττοεττε ιτττιετττ εετ τεεετττ. τετττιτεετε εεε τιτετττ

ττοε τη ΡτεΡττε Ρετεεεε ιττττετττττεε εετ τεεετττττεε. ετ

ττιετττ ετ τετιιιττ ττεττεττττττεε. εεε εετετττ ιτετιτ εεΡετ

ττοε ττειτοττο τεετεττ ετττε. ετ ττετττετεετ δετεετετττ ετ

8εττετετε ιτε” ειτ εκετεττεττι εττττεττεττετττ ττεττετττττ

τεττε. Ρετ εεειτετττ. τεεεττεετττ ττετετε εετε ιτττεεττεττε

ετττετττεεττε. εετε εοτττε τΡετε εΡειτ εεοε. τι ιττε εετεττττε.

( εεει.ΧΧΧττ )

Βιι:.ιττευε .4ττ8Ζταε τεστ ρεστα απτο ίατιιιεπείετω 8ἰ

εεετίε με τίτντ.είοπε αεςιιττ·επάεπιπι εετιττα δατεεε

πο: , ετ με ε.τρεπείε τη ε.σφεττ'έττεπε /αεἰεπάἰε Μία: ,

έτειίετε εετ·νατε ρεΙΖτεεωτ.

_

'ΗΒΟ, Η εετοττττε

στα. Α. τω. εεττ.

( ε. ε. ;

τττεετιτεε ττετ Βτεττε τετ εττιδττε. εεττ ττεττττεττιττε εκτετ

τετττε. εοτεεε ετιιτεεεεετιετε ετττε εεεετετττττΒεε ετ εττττετε

ττεττεεττετε. Ρετεετεττ. εεττεετττειιε ετ εεεετττο ετττειΡτε

ττετττε ετττε τεεεεττετεεε ειτ ιτεοε Ρτεεεεε εεττΡτιιτε

Ρετεεττετττ εετετετττ. ττεεετττ ιτττεεττε εεεττε. εετε ετ

τττειττετετετττ τττετετττ. εεε ττοτττε τη εοττεεττττοτιε Ρτο

τττιεετετιτ ττεττεττ ιιεετττ ετ Ρεττε εεεττε. τετεεε τετ

ττεττι Ρεττεττι εετττιτεεεττ εεετττ. ιτεειτ ιτεε ΡτοΡτετο

ειιΡετ εεττει:εττεε τεετετττεε. ιιετττε Ρτεετεε εοτττετετττεε.

ετ ιτε ιδετετε εεετττε εκ ιτεο ειτ εττετεττετε εττττεττε

εετε εετττετιιττ ττετ ετττΡεετττττ ετ εετε τε εετετττε

ιτετ τττετετττ τεεετττττ. τττειττετετετε εττΡεττεετετε ττττεετε

ττιετετειιε. τεττε εετττε ττΡειτ εεεττ. τΡετε τι. ιττε εετιιΒττε.



367 ()ΠΛ!!ΤΑ Ε 368

( ΟΟΟΙΑΧΧΧΙΙΙ )

Βοοι·ο2ωπ Ζαπαοπετιωτ οοπτειιΖιτιπ. οπο οοιια ιιοπτια!!α

οποία: Ρ'τ·α.τοατ·ίι οιπροέτοιαιοατίο ιοιο έτι ροτ·ροτιιαπι

ρο.τ.τέάοτιτία ]ι·ιτοπιάατμτο Ιοιιτιππέ δαιττἰαπιεετι οτ αΖἱἱ.9

τπτσιτιπττιτ·.

ποιο, 99 τιονοπιιιτιο

«τω. Α. πι. πιο.

ς τι. τι. )

!οτιπο ιο οοριτιι!ο. οοτιεο!οε οοπιιποιε. !οοιι·οοοιιε

ριροτ·. οτιτιοπε ριοοτοι!ιπτο. πιο τιο οοιιτοοιιιτιο. οτ τοι

τοιιοπιιιε :ιο τι·οιτιο. !οπτιοπιοτ·πτιτ τΙιιοτι ιοιιοοοοε οοιι

τιοτ·οεεο. τι!ιιιε φοτιτιοιτι οιοττιοι τιο ετ·ορπι!ο. οτ ιο

!ιοπιιοε ιι!ιιιε οριοοτιιε τιο οοετιι!ο οτ οοιπιτο ιιοι·οτιοε

ιιοιιοοιιτ τιο οοτοτ·ο οτ τοτιοοτιτ ιιιιιο !ιιιο!!ι ιιι ροι·ρο

τππτο τΙπιοτο. ειτιο οοιιττοτιιοτιοοο οοοεπιιιιο οοοιπιοιε

ιοτιιιο οτ οτοοιπιο ροτεοτιοι·πιττι ρτο οοπιιιοι. ροτιοπι

τοι·τ·ο πιο ιιι·ιοΒιιο!οτο. τιιιο οετ οποιο ιι·οοοοτιι. οπι οο

!ιοτ·οτ ο τιιιοιιπε ροι·τιιιιιε πιο. ιοτοτιιιε τοεεοτπιτο ιιο

εο!ιοτιι. ο οποιοι ροττο τοι·το ρο!οἔιὶ. οοετο!!ι ιι·οεοοι·ιι.

ιτο πιτιο!ιοοτ. τΙποτι πεττπο οοοιρ!οττπτο τιοοοιιτιιιιιο ιιοτιο

ίιτιο τοττοτο ιρεοττι ροετιιιοι·ο πιοιιοοτιτ. ιιιοοο τιοιιιιπε.

οτ οοετοοοιε. εοοιιοτιιιτο τΙιποτι τοτ·ι·ο οοιιποτιιοιιε τποι·ιτ.

οτ ειορέιι!ιε οτιιιιε οοοειι!ιτιπε οοπιποιε πιο! οοι·πτο οοτ·το

τοιεεο πιοτιιοτοτοτο οιιιιιιιιιο ιι·ποτιιιιτο φι οι: τοπιο

ιρεο ρτοποοιοιιτ. οτ τοττοτο ιρεοπι ττιο!ιοτοι·ο. οτ τιοτι

ροιοι·οτο. τΙιιοτι ει οιιοποτιπι οοτιπιιτιοοοοι τιιιιοτπιιιιτι

οιιοιτοο εο!ιιοι·οοτ. οιιτ τοττοττι ροιοτοτοοτ τιπρ!ππι

ιιοτοιοο ροτιο οοτιειι!ι!ιιιε οτ οοτοιιιιι ιοτιπιο. εο!ιιοτο

τοοοοτιτοι·. οοτιειι!οε ιιοτο ρτοεοι·ιρτι οοτιποιιοτ·πτιτ ιοιο

τιιοτιε ιο!ιτιοτιι οοιιτιοτοεο. ιοιιοτιτιι ορι2οοιε πιο οοετπ!ο.

_τΙιιοτι οοτ: ιρει. οοο επιοοοτιοοτοε. φι ρι·ο τοτοροτο

τιιοι·ιτιτ οοοεπι!οε ιτοροτιιοτιτ πο! επιιιττο!ιοοτ οιε πο!

οοτοτο ιιοτοτ!ι!ιπε ρτοτ!ιοτοπι τοιιι·οτο. εοτι !οΒιτιπιο ιιο

τοτιπιοιιτ. οοτ: οοτιτιιοτιοτιοτο οποο!ιπτιτ ειι!ι ροοο 80!

τιοτιιοι οοπτιιιο οπττι ετιρπι!οτιοτιο επιιοιιοι. ρι·ο ροτιο

τοπι ιρει οτιι!ιο ιιοιιο οπο οοοεπιιιιιιιε. τΙπειτο οοτιεπ!οε

πιοτ·εο πιοο ιιοπο οοτοπιοιε ιοιιιιο οιε Μουτ-ι οιι!ιοοι·ποτ.

( οοοτιοτιπν )

Ριιιτιι>ι>υε τι Γταιιοοπιπι που. ίαιιιιοπεία»ι οποίοι

οοπιπιοπάατ1.τ. ιπα.:τιπτο οι ο.9φοάϋτοπο Τοτ·ταο δαπ

ε·ι€αο , πιιι!ττι 22.ετίοιιι ρι·ἱυἰΖοἔτα οτ οποιαπίτοτοε Ζοτ

ότιτιο· [Ματέο οιιαπιρι·τιπαπι οατἰοπι [Μάτ ροτττιω.

ΠΕ!!!

το Α. χω. το.

· μι. ο.)

!ο τιοπ:ιιοο εοιιοτο οτ ιοτιιιιιπιπιο ττιιιιτοτιο οτιιοτι.

ριιι!ιρπε τ!οι Βτοτιο τι·οοοοτπιο τοπ. τιοποτ·ιοτ πιοιιιοι·ει

ὁ ρτοεοπτοε ροτιτοτ οτ οποτε οτι φοε !ιττοτο ρτοεοοτοε

ροι·ποποτ·ιοτ. τιιιοπι ριιορτοτ· .φοτο ο!ιεοφιο οπο τιοιιιε

οτ ιιοτοτιιιιιιε τιοετι·ιε ιοοπιοιιεοε ιοιι!τιριιοτιοιο ιιτιροτι

τιοι·πιτιτ ιο πιοι·οοιιιτιοτιοοο εοιιοτο οποιο οΒιιοπε. οστι

ιιοοιτοπιε οτ ρτοιοιττιτοιιε οοοεπιιιιιιε ιοτιιιο πιοπιτ·ιτιο

ι·οτιοοιιι τοιοιιιτιτιο τ!ο τι·οεειο. ε)ιτοοοι ποιιτο ιτιοοι

τιο οοτιιιοτιιτιο. !οτιιι·οιιοο ριροτ·ι οτ οιιτιοο ριοοτοι!ιο

οτ ροι· οσε οοιιιιιοι ιοτιτιο. φωτ ιοιιπιοιιεοε οιοοοε οτ

ιιοιιιοι·ει πιο τιιετι·ιοτιι ιοοπο !ιο!ιοοτιτ οτοιιιοιοτιοτο ιι

ιιοττοτοτιι ιο τοτο τοι·το οποιο τιιιιιοο ρι·οετοοτο ο!ο

οιοτιτιο οοτιιιιειοτιτοπε ρου ποε ιιο! ροτ ιιοτοιιοε εοπ

!ιοοιιοοε οοεττοε οιτοορτο ιιορ)ο οτιο!ιο ιιι !ιοο ττοοειτπ

ο!ττοιοοτιοο φοτο ιο ιτιοοιι οτ ροτοετοτο οοετι·ο τοπ

τιοιιιτοπιε εοπι το οοτιοοεειτοιιε οτ οοοοοτιοτοιι.ε. ιτο

φοτι οοτ: ιτι ιοττ·οιτπ τιοο ιτι οιιιτπ οοτ: ρτο οιοτοο

ο τιοτιο ποο ρι·ο ο!ιο ιι!!ο οοοοειοτιο τιι·ιοτπτο πι!!πιοι πιο!

ο!ιπιπιοπι πιοτιιιιτο ρτοετοτιοτιοπι οιεο!ιιοτο τιο!ιοοιιτ. ιιι

ιρειε ιιοτο οιιιιτοτιιιπε οτ !οοιε οπο ο!ιφοτιτιο οι·ιετιο

τιοτπιτο τιιοτποτ. οτ ποε οοτΙπιειοτιτοπε ροι· ποε πιο!

!ιοι·οοοε οοτ ιιοπιιτιοε οοεττοε οιτοορτο τοΒο οτιο!ιο πο

!ιιτοπε τιιιοτι !ιοιιοοιιτ φιοτιιιιτι ιοιιιιοιιειε οιπιιτοε οτ

οιιιετιοτο ιιιοτι·ικ οοο!οειο !ιοοτι !οπιι·οιιτιι πο! οοι·πιιι

οτιτοοοεεοι·οε !ιοιιποι·ιιιιτ. τοιο ιιι οο πιιτιο!ιοοτ ροτ·το

οποιο ιο τοοιιιι οτ ροτοετοτο οοεττ·ο τοτιοιιοι·ιτοπε.

φοτο ιιι οο φοτο ο!ιι οοοοοεοιοιιιε πιο! οοοοοτιοτιιιιο.

ιο οοτοτιε οιιτοττι οιπιτοτιιιιιε οτ !οοιε εοττοοοοοτππι

οπο ιιοε πο! !ιοτοτιοε οπτ ιιοπιιοοε ιιοετι·ι οιιοορτο

τοΒο οιι5!ιο τιοο ποιοτιτο οοτιπιειοι·ιοιπε. τοτο ιιι τοτι·ο

φοτιι οοιιιε τ·οτιτιιιοι·ιτοπε φοτο ιο ι!ιο φοτο ο!ιι

ιι!!ο οιοπιο οοοοοεειτοπιε πιο! οοοοοεοοτ·ιττιπιο. ‹ιο!›ιτοιιε

τΙπιοτι ιτιοο τοοτιιτο οετ φιοτιιοτο οιιτο ρι·οτιιοτο τοττο τί οιε πιο! οοτ·ιιτο οοι·το ιιπιοτιο τιοτοιτιο οιπιτοτιε ιοτιπιο

τιιιοει ιοοιι!το οιτιετοτοτ ειιρ!ιοοιιιιιιτ οιοιιο ιρει ιο!ιοτιοοε

οοοεπι!ιιιιιε. τιιιοτι οιε οτ !ιοι·οτιιιιιιε οτι ροετιτιοπτιιιτο

οτ !ιοιιιτιοοπτιπτο οτ τοοιιιοτοτοτο ιι·πιοτιιιιτο ι·οτιιιοπιιτιτο

ειιι€τι!ιε οοοιε ρτ·οτιιοτοοι τοττοοι οιε οοοοοτ!οι·οοτ.

τιιιοτπτο !ιοιιοετο Ροτιοιοτιι οοτιειιιοε οτιπποοτοε. οτι οο

ιοπτιοτο πιτι!ιτοτοπι οιε τοι·τ·οτο ιρεοττι ιοιο !ι!ιο!!οτ·ιο

οτ οοι·πιοιιιοτοιιι!:ιπε ιιι ροι·ροττιπιττι οοποοεεοτιιτιτ πτ

επρι·ο !οπτιοτιτοε. οτιοο πιοπιιιιιοο οοτιιιιτοτιε. τιιι!!οειιτιο

οοοτοειτοο οοιιοδοειτοο. ιοτιιοτιοοο ντο. ιιιοοειτοο οοιιο

τιιο οοποιο!ιτιε.

Εφ υνι!!ιο!ιοπο οο!ι5ο ρο!ιι οοτοι·ιιιε ρι·οοορτο ετ1ρτο

τιιοτοτιιπι οοτιεπι!ιιτο εοι·ιρει.

Εφ οο!ππιε επιιεοι·ιρει. οριο ιι·οτιοιιοιο τ,τοοτοι·πιιιε εοιι

οοο!οειοπι τιιοτιιοιιτο τιιτοπιιι οτ !ιο!οοιιτο οτφο ι·ιιοτοιτι

ρου τφιοτιιοιπτιιτριο οιιιιτοτοπι ιιι φο πιι‹ιο!ιοοτ ι·ιι€ο

ιοοποοοιε ιιιοοοοιοοε πιοτιοοτ ομοι ρ!οιιο ιπι·ιετιιοτιοτιο.

πιο!ιιτοπο οτιοπι οτ οοιιοοτιιτοπιε τιιιοει ιιπ!!πε ιοτιιιοτιειε

πο! ‹!ιετι·ιοτιι τιο ιοοιιο ιιι ο!ιτΙπο ρι·οτιιοτοτιιττι !οοοτ·τιττι

οοφιι·οοιιοτιιτο ιιιτιο!ιοοτ ρτο τι!ιτιιιο τιιο!οτιτιο ιτιοοι·

οοι·οτπιτ ει ιιτιοιπεεοτ·οοι 5πιοτιοτιπι πο! @εποε ειιιιιτιοτιε

πιοι·ο ροτοι·ιτ. εοτι επιι πιοοοοτοιτο ιοοιιοποι τΙπι ιο

τΙπιο!ιιιοτ οιιιιτοτο πιο! !οοο ο οο!›ιε ιιο! ιιοι·οοιιιπιε εοπ

ιιοπιιτιιιιπιε τιοετι·ιε οιτοορτο ι·οοδο οτιο)!ιο τιοο ρι·οριτιο

οοφιτ·οοτιο οοτιετιτιιτιιε ιιιοτιτ ιπιετιτιοπι οιτιιιιιοοιιτ οσο

τιιιοτ·οοτι ιοοπιοιιει. οτ τιο τιιεττιοτπ ιοοιιο. !ιοο οπτοτο

ιποοοοπεεο πο!ιιοιπο οιιεοι·ιιοι·ι τοττι τιο ροττο οοτιπι

  

εοτιρει. τοιιτιο οποιο ποιιιε ι·οτιοιιοιιιτοοο οποιο τιο τιιιο οιιιπιε
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οοιιοοεεπππε πο! οοιιοοεεοι·πιιπε. οτ οοε οπιιιοε οπι- α οοι·ιππ ο!ιεοοιιπι οιιιπι !ειι·τιπ!ιιιι !ιοιιιΒιιιτοτο οτ πποο

!ιπε πιάο ροι·τοπι άοάπιιπε πο! άοάο:·ιιιιπε τοοιοπιπε

ιπι·ειτο πτ ποο οπιιιπι ποοο ίιάο οοι· εο οτ ειιοοοεεοι·οε

εποε οάππΡ!οι·ο άο!ιοοιιτ οτ Ροι·Ροτιιο ιποοποπεεο οοι·

ποτο. οτ ιΙποά πιάο εοιπιτπτειιιι Ρπ!ι!ιοτιπι οπτοιιτιοειπι

επο ειδι!!ο ειδι!!οτειιιι τιιοπιιιτ. εἰ ιππε οπτοπι οπἰ οοτιπὶ

ειτο οοι· ποε ροι·τοπι τοι·ι·ο άοάπππε πο! άοάοι·πιιιιε

!ισο ποπ ο!ιεοι·πιιι·οτ οπτ (μισά ει!ιε!τ οοιιτι·οποτιπ·οτ. ποε

πιιιποπεοε τοςπὶεἰτι επ!ι άο!ι!το πάο!ιτειτιε ι!!ι εοι·ι!ιο

πιπε Ροτ οοτππι ππιιτἱοε !π·πιιτοι· Ρι·οοιΡιοπάο πτ πιοο

άιοτο οπιππι ποοο Βετο πάιιιιο!οοιιτ. οτ ο!ιεοι·ποιιτ. οτ

ιιά !ισο πιοιοιιάππι οοπει!ιππι ποοο Μο επιο οιτοοιιειε

ποεττἱε Ρι·οετο!ιιιιιπε. εππὶ!ἱτοι· πσ!πιππε οτ οοπποππιτιπε

οποσ! !ιοι·οάοε ιιοετι·ι που ππιποτιεοε ι·οοπιειτι επιιὶ!ο

πιοπάειτππι πιοπιιιτ οτ ποοο πάο οοιιεἱ!ἱπιιι Ρι·οετοιιτ.

τΙποά πτ Ροι·Ροτποπο ο!ιτιιιοιιτ ετο!ιι!ιτπτοπι εἰιὅὶ!!ο οοεττο

ιπεεπιιπε οοπιπιπππ·ι τοπ!! ιιοπιπιἱε οιιτιιτοι·ο ιιιτοι·ιπε

ειπποτειτο. τοοπιιπε !πιι·ιεειιππιι.ι οοπειιιιοπιιιοποι ιιοετι·ππι

οτ πάο!οπι !ιπ.Βοποπι άποοπι ποτε! ι·ειάππππι άο οποιοοο

οτ ιπτιτ!ιοπιπ άο πιοιιτοιποι·ιοιιιοο οτ επει!τοι·ιπιιι οιι

Ρο!!τιιιππι ιιοεττππι οτ ο!!ιοι·ὶοππι ιποιοεοει!οππι πιο

πο!ιἰε ἰπτοτο. τΙποά ποοο τοττπ:π εοι·πιτοιπ οοιιποιιτιο

ποιο οοι· πωπω πάοπι ο!ιεοτπο!ιἰιππε οτ επιο τι·ειπάο

οοιιιρ!ο!ιιιιιπε. ιιιο!ιι!οιπιιιπε τιππιτΙπο Ρτοάἰοτι ιπι·ιιπο

ι·πιιτ οοι· εο πι Ρι·οεοπτπι οοεττο οοιιετὶτιιτι ποσά οπο

οπιο!ιππτ οτ ποοο πάο ετπάο!ιππτ ειπα! τιι·οάιοτο

οπιππι οάἱιιιρ!οιιπτπι·. οτ ι!!ι!ιιιτει εοτποπτπι~. οοτπιο πωπο

οποσ επι ιποπτποτιοπο άοπιπιὶ πο”. ι·οι.ιπι ιιοετι·ἱ

οοτιο π. οετοιιτπιπε πι Ρο.!οτιο οοεττο τΙποι·πιτι ιιοπιπιο

ειέπο επιιροειτο εππτ. ειΒιιππι ·!· οοπιὶτιε τοο!ιοι!άι άτι

@οι ιιοεττἰ. ει€τιπιπ ·Ι· επιάοιπε !ιπτιοπ!οι·ἰἱ. επιπππι ·!· ο·

πιτιτ!ιο! οοιποτοι·ιι. επιπππι ·!· τοάπ!τὶ οοπετει!ιπ!ιιτιι.

Βετο πποοπτο. ( πιοπ06η·αΜπια οοποο!!τιτπι.

( Ο(Χ)ζιΧΧΧΥ )

ΗΕΜπουε ν! Βοιπαιιοτ·απι £ιπροι·αίοι·, οοποοεετοιιοε

οιπποε α Ρ:·πίοτ·έσο ! Σιπροτ·ατοτο Ιαπωοπεϋπε/ποταε

τοπιο ι ιοο (ι), πεάοινι οστιπππαιτ. ι .ο

η . _ πι· · τι

Μ!!! λ πι !το!οπάτιε πιο!!

'ι -Π

θα!. Α. οι. 53.1'. στα. ο. [ο!. 99. ν.

( Η. Β. ) -

πι ιιοττιπιο ετιιιοτο οτ πιάὶπὶάπο τι·ἰπἱτοτιε. !ιοιιι·ιοπε

5οιττιιε ά!πιτιο!πποιιτο ο!οπιοιιτιο τοπιπτιοι·ππι ιπιιιοι·ειτοτ

οτ εοιπροι· ιιπΒπετπε.` !ιοοτ ω! άοοοτοπι οτ !ιοιιοι·οιπ

τωΡωι οτ! ποεττοπι επτιπ! 8!οι·ιοιιι εΡοοτοτ πιπ

ποτεο·ε ιιπροι·π ιιοεττι πάο!οε οοπτοποτο οτ τιιοι·ι άι

!π.5οτο οτ·οιιιιι!οοτπ τα! ι!!οι·πιπ τοπιοπι ΡτοοιΡιιο τπτο!ιιιιι

τιι·οποπειπε ετπάἱππι οτ ππο!οπτιοι·οπι οοτπιο πιοι·ιτο

άο!ιοπιπε οά!ιὶ!ιοτο. άο τιποι·πιπ άοποτἱοιιο. άο τΙποτππι

εοτπιτιο οτ !ο!ιοτο οποτε οιπι!τοτιοτιοιπ οοιοοιιο ιιοετι·ο

πωπω· εποε πο!ιιε πιοἱΡἰτ ιιι·ι·ιάοι·ο οτ Πάποπι ρι·οπο

οπο. οοιι€ι·ππιπ πιἱτιιι· οτ ι·ιιτιοιιο!ιι!ο ιιιάοτιιι· ποε

(τ) πο. Ν.° οοικιτνι. ι

  

τπι!! τπιιιιιποοπτπι τιά εοι·πιοιπιιι οτ !ιοτιοι·οπι πιιροι·π

!ιοπιππιπε ορρ!ιοοι·ο. τΙποτππι πιάπεττπι οτ. ππ·ιππι

Ροτοιιτπι. οι! οοπεοι·ποιιάποι ι·οπιπ!ι!ιοο ετιιτππι. τιπο

οοτοτἰε ο)!οι·ιοεπιπ Ροτοετ οοπτοπο ιποι·οιποπτπαι. πιιάο

τππο πιτιποπεοπι οιπιτειτοιπ ο πάπια επε ίππάοτιοπο

οπτιπτ εππιπ @του :ιππε οιπιτοτοε τποι·ιτιππιε ει!τιπε οι:

τπ!ιεεο οτ Ιιοι·εριοπιε ιιιι·τιιτπιπ ειτοπο πιπ!τοι·πιπ Ριο

!ιιτοτππι οτιοι·ι!ιπε τοπ·ο ιππιπιπο οιιιπι τοπιιιοτο Ριο

Ρο!!οι·ο νοι·ειο!τοι· ειπάιπιτππε. Ρ!ιιοπιτ οοεττο πιτιιοετιιτι

τοιιτοτπιπ ππ·οι·πιιι οπιιιιπιπ πιάο!ιοοτ πιιιποπειππι ο

άο!ιτοτοπι ο!ιοοι·ο τοιιοι·ο. οτ οππι οιιιπι !ιοπινο!οπτιο

[πιο ιππε οοιιεοι·ποι·ο. οοετιπο πι οοπιιπιο οοιιο)ιοπιε !ιο

πιοιοι!ιπε οτ οιιιΡ!ιοι·ι!ιπε !ιοποίιοιιε εοτιι[ιοι· !ιοποι·ιιι·ο.

Ρτοεοι·τπιι σπιτι ποε πιεοι·ιιιιι εοι·πιτπε οτ εττοππιε πι

!ιοτπιπε ιδι·ειτοπτοι· πτι πιτιιι!πιο πι ιιιιιι·ι ιιονει!!τιπε

!ιο!!ιε ιιο!πππε ιιιιιτο ι!!πά οοεττο π‹ι!ιιπτοτἰε ιιι·οροειτππι.

ειπο ποπ εο!ππι πι τοι·ι·ει. εοά οποιο πι σπιτι Β!οι·ιιιιπ

οτ !ιοιιοι·οιπ ι·οιιιοπι ὶιιιιιοι·π ά!!ειτοι·ο πιοάιε οπιιιι!ιπε

οτ οοι·ι·ο!ιοι·οι·ο ιπτοιιάπτιπε πο άοειάοι·οπιπε. οτι Ριο

τιτοι· οοοποεοοπτ ππἱποι·ει πάο!οε πιιιιοι·π Ρι·οεοπτοε οτ

ίπτπι·ι. τιιιιιιιτο Βι·ειτιο οοεττο οτ !ιοιιοι·ιε τιτπ!ο τΙποπτιι

οποιοι !ιοποποιοτπιπ οο!!οτιοπο. πωπω ά!!οοτιοτιιε οιοο

!πτποπτο οιπιτειτοιιιι πιιιιιο οκο!τοπάοτπ άπιτπιιιιε οτ !ιο

Ι10τοπάοι1ι. οοιιοοάπιιπε οιιιπι οτ άοιιοπιπε οοιιεππ!ιπε

οτ οοπιππι πιπποπι τοοάιιπι πτ οποο!οπε !ιοετοιπ πο!

οικροά!τιοποιτι οπτ οκοτοὶτππι πιοοι·ο ιιο!ποτπιτ εο!πιι

τοπιοτι πάο!ιτοτο ιιπροι·ιπ!!. !ιο!ιοπιιτ τοττιπι πιοτιτ!πιπιπ

ο Ροι·τιι πιοπειο!ιι οποιο οι! Ροι·τππι ποποιοιε. πι ι!!ο

οετο οιιοι·οιτπ πο! οιτροάιτιοιιο. ειιιιο ποο ετοτποπτοε

οτ Ρι·ορτοι· !ισο πι οοτοι·ἱε ιπετιτιο οοιπιτππι οπτ πιει·

ο!ιιοπιππ ποπ πιιπποτπι·. ποιο άοποιππε οτ οοποοάπ

ιππε πι τοοάιιπι οοπεππ!ιπε οτ οοπιπιιι πωπο !!!ιοι·οπι

Ροτοετιιτοπι ο!ἰΒοιιάἱ οι εο ιρειε !π·ιπιιιιάι οτ !ιιι!ιοπάι

οοπειι!οε οτ οιε ιιτοπάι :πιο !ιο!ιοοπτ πιε οτ τοοιι!τοτοπι

!!!ιοι·ειπι τοοιοπάι ιπετιτπιπι οτ Ρπιιιοπάι ιπο!οποιο πι

οπιιτειτο οτ άιετι·ιοτπ επο ποιοι πάο !οειττιιιιο οτ εο

οπιιάππι τιοιιοε ιιιοι·οε πιειιιε οιιιιτοτιε. οτ άτιπάι τπ

τοιιοε οτ οπιτιτοιοοε οτ ιιιιιιιάιιιι!άοε οτ οοτοι·ει οιιιππι

ειπο πιάοιτ οι·άιππι·ιπε ο!ι ιπιτιοι·οτοι·ο άο!ιοτ !ιιι!ιοπο

οι οπο' ιπτιεάιτιοιιο πι επο άιετι·ιοτπ οτ πι εποε τιποτε

οιε οοποοεεπιιπε οτ οοποοάιιππε. ποιο ετιιτιιπππε οτ ιι

ιιιι!!τι ιιοι·εοιιο τοάι·οι·ι _άο!ιοειιιτ πο! !ιοερὶτοι·ι. οτ οιε

Μοτο Ροτοετιιτοπι ποπ πιιΡοιιοπιπε. ποιο οοιιοοάιιππε

πιπποπει!ιπε πτ !ιοοοτ οιε οάιποπτο οιιεττππι οιιιπι·

Ροι·τππι ι:ποποο!ιι. ιιά !ιοιιοτοπι ιιιιΡοι·ιι οτ άοίοιιεειο

ποιο οιπετιοιποι·πιπ οοπτι·ο εο.ι·ι·οοοποε. πει οΙποά ποο

οοετι·ππι οτι πιιΡοι·πι!ι ιποἱοετοτο τοποοπτ πι τοοάο πι

Ροι·τιοτππιπ. επ!ι οο τοποτο πτ πιεπιπ οοετι·πιπ επ οιι

ροειτππι οτ Ροι·τιτπιπ ειά εοτπιτιππι πιιΙιοι·π. οππι ποε

πο! π!πιπἰε εποοοεεοι· ποετοι· ιιο!ποι·ὶπιπε 8ποι·ιπιπ πιοοι·ο

πιοεει!ιοπεει!ιπε πο! πιο άο τιι·οπιιιτπι. ἱτοπι οοτπιο

άπιιπε οιε πι τοοάο οιιετι·πιπ οιιιπι! οπιιι -Ροιιτιιιοιιτπε

επιο οτ οιιιπι ππο· οτ οοπιοάο ο.ά πιεππι Ιιοττιποιιτι.

Ρι·οτοι·οο οοεττο οπιιιπι Ροι·τιιε τοΒιι!επι. οτ Ροεεοεειοποε

ππο οτ τοε πππιοι·εειε τιοοε πι οιτι·τιιιιοιπιιε Ροι·τι!ιιιε

τοιιοπτ !ιο!ιοπτ πο! Ροεεἱάοτιτ οπτ :ιππε οστοιιι ιιοπιπιο

οιε οοποοάιιπιιο οτ άοιιοπιπε πι τοοάππι. οτ άο Βιπιτπι

οοεττο πι .ιιοπροτιιιπιπ ιιπροτιιι!! οποτοτττ.οτο πιοάιε

οιιιππιιιο οοπτιι·ιπππιιιε. ιιτοιιτιοτειτοε τιιιτοπι οτ π!!οάπι

τι
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εστααι ειε ιιιιετε εσιιεεαιαιιιε. ιιεπι σσαεε(ιιιιιιιε ει; α αειαιιιααι Ρεεει ιαετιαι εσΒιισεεειατ αει εσαεαιαπι'εαιι

(ιιιαιαε ειε ιιι ιεο(ιααι εγτειεαεειιειι(ι ειαιι;ειεαι. εαια

· Ρετιιαεαιιιε εαιε σαιιιιιιαε ει: ααεεαιειε (Ιαιιι(ΙαιιΒιιιιε

εειιιειιατι(ιε ι:εττε ιτι α(ιιιε ιισιιι εια ειιιιαιιετιιιιιι ιιιιαε

ιεττε. ει ει ιστιε ιιιι αεετιι ια ιεττε εσαιιιιιε ε)(αισιιιε

(Ιαοα (ιειαετιι (:σαιΡιεειιατ. Ρτειετεει εοαεε(ιιαιαε ει

(ιααιαε ειε ια ιεα(ιαπι ιιι αιια(Ιαιι(Ιαε ειαιι;ειε ιιιετιιιιιιε.

(με ΡτσΡιιια αιαιαιιιιιε ε ιισιιιε ειιΡιει ιιιετιι αει ιισιιιε

τε(ιαιτει. αειτιαε ταεειαι αιιειαι εστααι αεΒσιιαισι·ιιιαε

εσιιαειιιειιι;εια. εαιιι εεειεειε ιιειαεσ ιιαιαιεσ ει ιιιι·ιισ.

εσαεεαιιιιαε (1ασ(1αε ειε αι ιιι ειι(Ιαει ιεττε (μετα (ιε

εειετσ αεσ ειαειστε εσα(ιαιειετιαιαε εσταια εαειιισ

εεειειεαιε ιιαιιαπι ατισιααι 1ιαιιαα:ι Ρεααιιεααι αειειι:εια

(1αειαιιιιιει: αεεασιεια αει ιιιιΡσειιισαεαι αετιι ιισαιιιιεε

εστααι. ειι(ιιαει (ιιι ιιιαε ιισιιιε τεααιι(ι ιαετιι. εσιιεε

αιαιαε (Ιασ(Ιαε ει (ιειαιαε εσιιεαιιιιαε ει εσιαααι ιεαιαε

ιιιιετειια Ρσιεει:ειεαι ειιΡειιειι(ιι Ρτσιιιτιιιειιεε ει ιι·ειιι

ειιὅειιειε ειαιιεε Ρετ πειτε αει τεαεατιιεε ε ιιεεεσιιει

ιισαε ισιιαε εισιιιε ει ισιιαε αιειτιιιαιε ει επιιαιιτιε ει:

ειΡαιιε ει σαιαιε ΡτιιιειΡειαε αειιειστααι. ειιαιιι

ιΡει αετιειι ιδι·ειιειαι ιισειτεια ει ιισαειαι ασιαιιιειεπι

ιιιετιαι εσιιεεεαιι. ει αεαιιαε ειε (Ιασα ιτι ι:εττιε (Ιαιιιαε

αεέσιιειιααι ιαετιιιι ιισαιιαεε εσταια ιιειιιεειιι: αιιααι

αει (ιασε αει Ριατεε ιεαιαειιεεε φα ιτιιετ εοε ιαειιιι(ιιιι

ιιιει(ιιιι ει. τειισαεια. ει (Ιασα ιαετεειισι·εε εσταια αιιι

(Ιαε ιιι:ετε Ρσεειαι ιιειιετε εαααι Ρσααιιε ει ειιααι

ιιιεαειιι·εαι. (Ιαιιιαε ιαιετ εε- τεε αιετεεε(Ιαε εαειε τε

εσειισεεεαι. ιιειιι (:οαεε(ιιαιαε ει αειτααε ειε (ιασα

ει(Ιαιε ειαιιετεαε ειι(Ιαεπι ιειιιαειιεειιι. αει ιισπιιιιεε (ιι

ειτιειαε εστιαιι (1αι ειι ιαπιαε αει ιιι ιεττιε (Ιαιιε ειε

εσιιεεεειαιαε (Ιαετιιιισιιιιιαι ιεσει·ιι. ιισα ιιεαεειιιιατ ια

ιιαετιεεε αει ιισιιισ (ιιειτιειαε εσταια εοτι(!αετεαιι ιιι

σετε τιιιισιιεπι. αιει ειιιε ιειιαειιεεε ιααιεεε. ιιιι (1αιαεαι

εεεαιι(ιααι ιεεεε ιισειτειε ι·στιιειαεε ει ιισιιιιε εσιιεαεια

(ιιιιεε εσταιτι ιαειιιιιιαι ιιιει:-ιαι εσιι(ιιιετειιιι. ει ει ποε

Ρι·εεεΡετιιααε ειιιεαι ιιιειειιαειτα εεεε ιαειιιιααι. ιιιιτε

ιεταιιιιαια εσααειιιεαιεπι ει ιαειιιιιιαι ιιιειειιι ιειιιαετιεεε

ια(ιιεεε εεεαιιαααι (Ιασ(ι Ρτεαιει:ιιαι εει:. (Ιασα ει πισ

·ιαετιιιι ειπε ασε ιΡεε ιαειιιιει δει. ει (:σαεεαιαιαε ειε

αι σαιιιιααι αισιιιιιααι εισαι εει ιιι πατε εταεαισ αιστιειιε

ει Ριαιιιιε ειτισιε Ρτειετ ιι1ειεσε (με εεΡετιιιι ιΡει ιιι

ιιαειιεεε. αιεαιει(ιιεαι ασε ει ειιιετεαι αιεαιειαιεπι ιιε

ιιεειιι: ιΡει ι:-ιιιαεαεεε. ιιε ιειαειι (ιασα εστιεαιεε ιισιιει

ιι(ιε ι(ιιιστειιι: αι: ιΡεα αισιιιιιε ιιι ιΡεσταια αειιεαιαιιι

Ρσιιεειαιειιι ει;ειε (ιιεΡσιιιιαιατ. τειι(Ιαα σαιιιια ει( ιισειτιι

ιιισετειιιαιε ειε εστιεε(ιιαιαε. Ριει.ειιεε (ιιιαι·ιεαι Ρετιει11

ισιιαε Ρεεαιαε Ρειιι(,·ιι Ρι·ειειι·ιδειαιαεε (με επι ασε Ρεταε

ιιετιι αει τεααιιε ιιιετιι ιΡειε ιαααεαειιιαε ιιιιΡετιειιι ιιιιε

ταιιι;(ιιε (:σαεεαιαιαε ει ιισιια Με ειααειιιαιαε αι ιιι ιιε

ειτεαι Ρσιεει(ιι:εαι (ιεαειιιει; ιΡεει Ρεεατιιε. ει ειε αιεΡστια

ιατ ειιιε ιτεια(ιε. ιιεπι ιισιαιιι:ιτιε εσιιεεαιαιαε ειε αι ει ει

Ρτσκιιιιε Ρτει:ετιιο ιεεισ Ρεεειιε ει( (με (Με (ιε €τειιι(ι

ιισει.τε ε(ιιΡιεεειιαα ιαιιαειιεεε ειαααετιιιι. εσταια Ρε

εαιιια @με αει αειετιιιι εει α ειεαισ αει ειι(Ιαει Μια

Ρετεοιιε Ρετ εαιιι ιεττα αει ιιιετι. αει αειαεεΡε αιμα

ιιιετιι αει ιπιΡεαιιε ιιεισειιιιι ιΡει ιετιιιεαεεε αιεεειιιιιιαι

ισιιαε (ιιιΡιε Ρεσαιιιε (με πα ασε ει εοε Ρει·ιιειιετιι ει

(ιεαιαιιιιι ιειιιααι ι'αετιι. ει αετοιαιιιαειαετιι. Ρτο τειιισαε

ειιιιεεε Ρεσαιιιε τεειιιαιισ ιαιτιιιειαι·. ιιε ιειαιειι (ιασ(ι

Κ

ιιιει Τ(
«ε--

Ο'

(ι

εαε ετεααιιιειε ιισε εεετιιιιιεαιαια ειπε ιι·εια(ιε. ιιεαι

θετιετειι εαιεισ ει ιι(ιιιιισ εΡεειειι εαειοτιι:ειε ιιιιΡε

ταιστιε ειιαειιεαιαε αι ιιαιιε Ρετεστια πιαιστ αιιιιστ

Με ιαεαιει ειι(1αειι:ειιαε ιειιαετιεεε αει ιιισε (Ιαι εατα

ειε ιιιετιιιι ια τειιαε αει Ρετεσιιιε σιιειιααι. ει ει(1αιε

ι:ειαετιιι·ισ ειαεα εσιιιτειιιιεετε ΡτεεααιΡεετιι αιιιαιειειαι

ιιιαε ιιιειεαιαε. εεεαιιααπι (ιασα ιιι εαιεισ ει ικαιιισ

ει(Ρτεεεαιιι ιιιετιι. πιει (Ιαειιιιιαι Ρετ Ρετειισιιιια :ισα

εσεειεια ιιιιαε (μι ιαιιιτιειαι Ρ:ιεεαε ετιι. 'ειαι ιιιααειι

ειαια εσιιεαιααι τειιι(ιιιεετιι. 1ιεε εσεεαιαε εκετειιααι

ιετιαειιεεαι ειιισ ιτε τιιει ασαιιαειιαι ιια ιεττεε ιιιιετ

ασε ει: εοε ειιΡτεεεεε ει ασπιιιιειαε ειιε(]αε εστατα

ιισιιιι ασιατιιειε. ιιεε εσιέειιιατ ιιιααετιεεε ασιιιε ιιιεετε

σει;εια αει εΧΡε(ιιιισιιεπι ειιιειιιι Ρτει:ετ ιειιιια. πιει ει

Ρωιιααιωιε (ιασα (ιιιειι ειαιιιιιεπι ιιιι(Ιιιααι αε πια

τιιιιιιιε ειαι ιιιετιιιαιειε ει ετειειε αε(Ιαε (ια αισιιιεαι

εειιιειι ειαιδειι ει ιιι (ιΡαιιε (ιι(Ιαε σειιειιι·ιει αει εισιιια

(Ια(ιιειιαε :ια εεε Ρειτιεε Ρσιετατιι: ιιιιαιΒισ Ρεταειιιτε.

ιαιιε ιισαει ιιαε ειαιαα:ιιιαιιι ασε Ρεταιι:ει τεεαΡετετε.

αεε αιει:τιαθεαιαι· επισασ ιειααεαεεε αετε σιιειαεε αει

Ρεεατιι:ιαι ιΡει αει ιισπιιαεε εστααι (ιιειτιειαε εσιιιτει

εαειαι ασιααι(ιιεπι. ει: ιιιειειααε ιατατε σσαεαιεε ΡειΡιε

Ριεεειιιιε ιετασιιε ει εειε ειαε Ρσιεειιιιεε ειιτααι ει

αιιιιιιιαι ει παιτειιισαεαι αε ιιισαιειεττειο. ει ιιιισε

ειιτιει δαετειι ει ιαετειιισαεε (ιε ιισεεσ ει πιιιτειιισ

αεπι αιαιειαεΡιιιετιι. (1ασα (Ιαειαιαια ιαααεαεεε ιαετιιιι;

ια ειιΡεαιιισαε ασειτε ααιιειαι σιιεαεισαετιι αει ιιιια

τιειτα ιιιειετιι ιιιιιαειιει ειαιι:ειιι αει ιιι ειαε αιειτιει:α

αει ιισιαιιιιιιαε αε ισιιαεαει αιειτιεια ααι ιιι τειιαε εσ

τατιι ιιι ειι(Ριε Ρατιε αιιι ιιιιιιεειιιι Ρσιεειιιι:επι. ει: ει

(Ιαιε εσαιτειιιεετε ασιαετιι ιιστιει ιιαε εοε αειεααειιι:

ει ειαιααειιιααι ει ιισε ισιτααι ια (ιειιιισ ιι(ιειιιαιιε ειε

ιιιιααΘεαιαε. ει ει ιΡει οιιειι(ιετιιιι πασα ιισε ιιστιε

ιι(ιε εαιειιαειιι. ιισειτσ (ιασ(Ιαε Ρι·ιαιιειδισ ιιταιειαιιιε

(Ιασ(ι ιιαιιαε ατειιιεΡιεεσΡαε. ιιαιιαε εΡιεεοΡαε. ιιαιιαε

(ια:(. ααιιαε ιαιιι·ειιιο. ιιαιιαε εσαιεε. τιαιιιιε Βιιειειαισ.

ιιιιιιει ταεΒαει αει Ρειταει ιαιΡετιι ιισειτι Ρετεοαει. ια

Με (με ι(ιιιιιειιειιιαε εστιεαιιιιαε ει εσιιιαιιι ιιιιιαε εστι

εεεειαιαε ααα ιιι ειιιιιειε ιειααε (μεσα εκιια αει (με

αεσ αιιειστε ιιι ιιιιατααι εσιιεεαεαιαε. ιιι(Ιαιειετε πιο·

ιεειετε σιιεααετε αει αιεαεειιτε Ρτεεαιιιαι:. ει ει(Ιαιε

εστιττειιιεετε ΡτεεααιΡεετιι Ρεαεια αιιιιε ιιιιτειτααι εατι

Ρατι εσαιΡσιιαι αιεαιειιιι;εαι εει1ιετε τισειτε ει: ειιιετειια

ιαεαιειαιεαι ιΡειε ιιαιαεαειιιαε ιιιιετειι(ιεια. ιιειιι :ισα

ιιιειετιιαε ιιιιεαι Ρετ 'ασε ιιεε ιιετι ιιιειεπιαε αει Ραεεια

αει ιτειιΒιιαι αει δαετι·τιια τεετεααιειαι. ειπα ιατι€τεασ

αει (ιιισ (Ιω ιετιειιι τεεαιαα ειειιιε ει εΡαιιε εετιιτα

ασε ια ισιο αει ιιι Ρετιε ειπε ασιαιιι:ειε 4εσιιεαιατιι

εστιιααιε ιιιιιαε σιιιαιααι αει αιιιιστιε Ρειτιιε. αει Ρο

ιεειει;ιε Ρτο ιειιιΡστε ετιι αει ιιιστιαιι (Ιαι Ρτεετιιιιι

ασιαιιιιιιε εσιιεαιαιααει Ρσιεειειιε εκειιειιαι ιαααειιειαια

σταιιιααι αει ιιιαιστιε Ρετιιε (Με ειπε αι. Ρι·ιαοιΡεε

ααιεαι ιισειτοε (ται ετααι; ια ειιΡεαιιιστιε ιισε ιατιιι·ε

ιιιειειααε ειιιε ιι·(ιιιαε ει; (Ιασ(ι ιιαιαεαεεε φα εταιιι

ια ει(Ρε(ιιιισιιε εειαεΒαιιι ιιεε εοε σιιετιαειιιι ειαι; τε

ιιΠεεωι ιιιει ιαεισ αει ιιιιΡεαιιιιεαισ τειααιιεετιι ειπε

ιτεα(ιε ει αιεισ ιιι.ιςειιισ. ιισιτι ει ει(αιασ ιιι εετιιιιισ

ιαιΡετιειιι αει ιιιειετι(ισ €ιιει·τετα Ρτο εε. (ιιιι Ρσειεα

  

αειαιιιααι ειαιεεε Ρεσιιιιιε Ρετ ιιιτειαιεαιιαιι ιιισταπι (Ρα εε σεεεεισιιε ειιι(ιιιιε ιιοαισ αει «ωιεε ίεεει·ιι ασι›ιε
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ιδαει·ι·ειπ ιπάο ποπ οάιααεπιιπαπ ποπει ίιάε αππαε εά α ιιάε οι απππαε ιι·οιαάε οι αιειο ιπΒεπιπ ποπ οππειιαει

ρεπειι:ι πω». ποπ ιπάο ιιιοιειιιιαπ πιπε αππιπ ιιπειπ.

ς πεπι.ΧΧΧνι ) π

Ιαιιιιεκπεπ εοππωιοπ πρωι ο2 αιωσιίΖωπ Ηεπι·έσο κι

Βοπιαποι·ιιπι ἰιπρει·ιι£οι·ἰ ρο!!έπειι2αι· ρι·π Ρεπιιρεπιιιιἰα

διεί!έα, έρα!ία επ δα!απτ·ια, εὶπιιο πάοΜα2οιπ ιατ·απι.

πω, ιιι ιιιιιοπάειπ ιαπιι

θεά. Α. [οι. 54. π. θεά. Π. [οι. 93. π.

( Η. π.)

ιτι ποιπιπε άοιπιπι αιποπ. επο ιαι·π παπά επ πει: π

άιο ιτι επτειι ετο ίιάοιιπ άοιπιππ ιιεαι·ιεπ ι·πιπεππι·αιπ

ιαιρετιιτοτι ει: καψει· εαΒαπτο εισαι άε ιια·ε άεπεο

άοιπιπο ει: ιιππει·ετοι·ι ιπεπ ει. ποπ ετο ιιι Βιετο αει

εοππιιιο παπά πετάει αιιιιιιι πιιαιπ αει ιπειππι·αιπ εο

ι·οπειπ αει ιιπποι·ιαπι αει ιιπποι·ειπ πααιπ. πω; ειαι

ιει.ειπ ιειιιιε αει επιπιιετιιπι εαπ οιαπ άιπιι·ιειαιπ οι πι

Ροι·άιάει·ιι παπά ιιππιτ ιιιαιιππ επιπ ι·εεαΡοι·ει·ο ποπε

ιιάε. οι κάποτε ειπε ιι·ειαάε εππιτε πιππεπ ιιοπιιποπ.

οι ιαι·π παπά επιπαπε ιεππο ιπειει; ει οπτειπ οι: ειπε

άιτιοπεπι Ρετ ιιιει·ο παπι παει £οποι πεπε ίιάε επππαε

ιιπαάε ει: ιππιο ιαπειιιπ. ει: ιααεπο άπιπιπαπι παπο

ι·ειοπεπι εοππαιππιτε πιειιιιιιπ οι επιαιιειπ οι: επιππι·ιαιπ

ει: ΡτιπειΡεταπι περιιε. πααι:επαπ εά εεπ Ρει·ιεπ πωπω

πεαιΒιο Ρει·αεπιι·ι. οι ειαιτετεπ ο.άιεεεππεπ ιιτοι·ιπαπ ιιι

πειιιιπαπ ιιιιπ. ετ πι Ριειεαει·ιτ άοιπιππ ιιπρει·πιοι·ι εππο

Ρτεπεπιι πιιιεετ ιιι ιιειεπάιπ πεπτειππι·ιπ αει ιιι πεπαεπτι

ααπο πει· ιοι:αιπ αππαιπ επιπαπο ιεππο ιποιετ ει οποια

ει ειρεάιιιιοπεπι ιιιιιιιι παπι παο πιει πππε ίιάε. οι

πι εππο πεπαεπιι παπά άοαπ εαεττει: ιαπτο ει: εαιάεπιι

ιπιπεάιιποπτο εκπεάιτιοποιπ πεπε εοπιπιει·ε ποπ Ρο

ιει·ιπι:. Ροπιεε άεπειπαπ Ρι·επειι·ε που ειππαπ:ι τειπΡαπ

ιππιιοπιπ. ιτε τιιιποπ παπά πει ε ιιειοπάιπ παπι αππαε

πιά ιιειοπάεπ πεπιειππι·ιπ. πε παπά ιαπε πιοαεπιτ ει:

παοιπποειαπ Ρπτει·ιτ ποπε ίιάε αεπιει εά ειιοι·πιιαπι

άπιπιπι ιιπρει·ειωτιπ οι Ροπτειι ποπ ι·ειιππαοι επει·ειταιιι

ειπε. πιπι ιαπαιιπ οι εαιάεππ άοι ιιπΡοάιιιιοπιαιπ ιπ

ιει·πεππειιι. αει εοπιιιπιι.ιπ τει·ι·ιπ παΡι·πάιοιιπ επι ι·εά

άιιιπ αει ιιεεπιιε άοιπιπι ιιπρει·ετοι·ιπ·αοι οιαπ πετά

πιιππι εά ποε άεπιιππιι. ετ πι πεπιιιπιτει ιποι·ιτ πιειιιε

αει ειραιιε αει επιππιιιι αει Ρι·ιππιπετιιπ εεΡαε.·ιιιια

παπι ιππαεππεπ εαπ: ι·ειιπει·ε. πο· ιππιεπ ποπ εοπεπται·

απο ιπι.· ει: πι Ρει·άιάετιι: παπά εππιτ. ι·οεαρει·ετε

ποπε ιιάε εππιτει πιππεπ ιιοιπιποπ οι ποιπιπειιιιπ εππ

ιι·ει τεπει·εάαιπ αει ειιαιπ παετπιιπει. πια ειιπαπιπ

ιιιαταιπ -τει·ι·ει·ιιιιι πεεαΡεπιι. αει πεπεπιτ εοπτια αο

·ιαπιιιτειπ άοιπιπι ιπππει·πιπι·ιπ. οι ποπ ιιιειειπ ιιπειπ

πεπαε- Ραεοιπ πεπαε ιι·εα.επιπ πεπαεπαεπτεπι ι·οοι·ε

άαιοπι παπι επάειπ αει παπα ειιπαο τεπεπιε ειιιπαπιπ

παρι·εάιπιει·απι ι:εια·ειειιιπ οππιτε αοιαπτει:επι άπιπιπι

ιιππετειοι·ιπ ετ ειπαμε ειαπ Ρει·πποιε. οι παει·ταιπ

ιπάε ιιιειειπ. ετ ιατο παπά ιιιειεπι ιαι·ειι·ε·.ποπε. ιιάε

επππαε ιπειιο ιπΒεπιπ οπιπεπ ιεπαοππεπ ειαεπ ο ιινι

εππιπ παρω οι π Μπι ιπιι·π ποπε ιιάε ιπεπα ιιι·ορι·ιε

ποε πεοι·ειπεπιιιπι ιιάειιιατιπ οι ρειειι··ετ παπά ποπο

παπι. οι παπά ποιιε ιιάε ιαααπαπι οιιιπ ι·ετιπει·ε. οι

πι Ρει·άιάοι·ιτ τεεαρει·αι·ε τπαιιπ ιποιιιιιπειιπ επ ει·οιιιιιο

αππαε πιά ιποπτειπ πεπειι επιδειι. οι παπά ιΡπεπι πάε

ιιτειτειπ οππει·αιιπαπτ άοπιιπο ιιππει·ετοι·ι πιιειπ οοπ

παιεπ ιαι·ειιιι. ετ ιαι·π παπά παιιαιπ ι·εειΡιπιπ ιιι εππ

παιπτα ιεππο παι ποε πεει·επιεπταιιι οιιιιιε ποπ ιππι

αει·ιι. οι παιεαπιπαε ιιιιιαεππιπ ειιιιπ παπ ποπιιιο εππ

παιετιι ιατεπιτ ιιι πεπιπιπεπτο ρπιιιιιι. ιρπε ιαι·οιπιτ παπά

ιππειπ ιιάειιτει:ειπ πιιαιπ οοππαιεπ άοιιιιππ ιπιπει·ετοι·ι

ιαι·επι ιπιάεπι πει· πο οππει·αεπιτ. ποε πικαπ ιπιειιοετο

παπά εοαπαιεπ ιεππο οι·άιπει·ο άεπεεπι άε ετπιεάιειιοπε

ποπε ιιάε παι ιτε άεπειιπτ επι 'απο οιαιτετε ι·οιπεπετε.

οι πιο Επι. οι: πιππι παει·ιο ειππο ποε ιατειπειιιαιπ

επ ποιπιπιπαπ ιεππο ι·ειιοιιεπιται·.παι ιιιαά ιιοπ·ιατε

αει·απι. ει; πι ποιοι·ο ειιπαειπ ποε ιαι·ιιιπεπιεαιπ ποπ

Ρι·επιιτιππο. επππιιιιπαπ επιπαπιπ ιεππο ποε ιπεπιιεππιπο.

ιιεε οππει·αιιππ ποπει ιιάο πιπι παιιπαιπι ι·ειπεππει·ιτ

ιαπιο άει ιιπρεάιιιιεπιπ επι ιιοεπιιε άπιπιπι ιτπΡετείοι·ιπ

πω; ειπε ποτά παπιιι εά ποε παει·επιεπι.ε ι·εειΡιεπάε

άεπτιπιιιι. πιιπποιιι παοπαε πιπαιι αει οπιπο ποε ιαι·επι

αει ε επππαιεια εππιιποεπι. οι παιιε άπποε πτεά:ιει:απ

εκει·ειταπ ιιιει·ιι: επιιπαιπιπαιαπ. α: παταει εαετοι·ο άοπιιαπ

Με πιω: Ρει·ποταο αειιιατει ποε ιαι·αιποπταιπ ιεεει·απι

ιεπειτι ιοιπαεπποπ Χάο Ριειαπ ει αποιιπαπ ιπιιιιοπαπ. οι:

ιπεπάειτο ιποιπεποιάι ρπιεπαιτιπ ιεππο οι ιτι επιιπαιπ

ιΡπιαπ ιιι ειιει·ειτα ποπ1:ι·ο ιαιιτε πειιροιιιπ.

‹ πεει.ΧΧΧνιι )

Ιαπωπιπεπ επιιπω!οπ πιο ιπαπε!ει2π Μαπε8οΖάι πιτιιιειι.ιέπ

ρο$ε.παιέπ πωπω σία2απι Ηεπι·ίππ ?Ϊ οι παπποεποπϋαπ

ο2απάεπι πι £πιροι·έπ πε πει·αιωτοπροΙΖέπειιιαη .σέ ειπάεπι

ποποοεπα , απ επιίοιπ ο! α παπι παπποπποι·ίπιι.π οικω·

νιι£α ]'ιιει·πιι οι ποπ/π·ιππω. ι

πει , ιιι ιιιιιεπάεπ ιαπιι

πω. Α. χω. πι. π. πω. ε. πι. οι.

( ιι. π. ι

ιιι ποπιιπε άοιπιπι αιποπ. επο ιάο ριειαε ει: απο

ιιπαπ ιππιιοπαπ οι ιπειπάειτο ιπειπεποιάι ποι;επτετιπ ιεππο

πι πιο ειαιτειο πππιι·ει Ρεειποιιπαι· οι εοπαεπιιπιιπ παπι

άπιπιπο ιιοπιι·ιεπ ι·πιπεππι·αιπ ιιπροι·ετοι·ο. παπά ιιάειι

τειτοπι πιιειπ οι ι-οοιιπαπ ετ πεει·πιποπταιπ Ροπή πιππεπ

ιεπαεπποπ εοππαιεπ πιαε Ροιεπτεπ πια ιποάο παπι οι

παιεαπιπαε ιιιται·ι παπι ιαι·επαπι αιιαππαιππαε Ρι·πΡτιε

ιπειιιι. ετ ιεπαεππεπ ει εοι·ιιιπ εοππαιεπ ετ Ρπτεπι:επ

πειπρει· ιιιειεπι ει; οππει·ιιεπαπτ πιππιπαπ παπεοπππι·ιπαπ

ειπε ιιπΡοτειπι·ιπαπ οι ι·επιπαπ ι·οιπππιπ. παεπάπ :επαι

πια ιιιοι·ιπτ α ι·επιπαπ οι ιιιιΡει·ετοιιπαπ ι·οιπεπιπ Ρετ

πε πω; πει· εει·ι:οπ παπειοπ παοπ. ιτε παπά πιει εππ

εεάεπτ ει: εοπιιι·πιεπτ ειπ παοιπεάιππάαπι άοιπιπαε

ιιπρει·εωτ πππιπ επποεππιτ οι εοπιιι·ιπεαιι. οι παππ

άοεαπιπαε άπιπιππ ιιπροι·ετοι·ι άιαιπιταπ ι'αει·ιι: ιππΡι

ι·εταιπ ιι·ο εππι:ι·π παι·ι·εεεποπ ιιι τοτο ιεππο ιαπρι οι

ι·επιπ ιπειοι·ιεε οι ιπιποι·ιεε επιπαιιε ιεππο ιπειει οι

48



375 ΠΠΑΒ'Ι'ΑΕ 376

ωτεω επω επε Ϊοττὶε ετ ὶπιιειπτ επω ισοπε εεε α ὶπ τοτε τεττε ετ ὶπεὶεετπ ωεε. ιιτ πΒὶεπιπτΙπε Ροεεε

εΒετΙπε ιτειιεε ετ ωειο ὶπΒεπὶο. εε επι›ὶπἔεπεπω εε

εε ιιοποτεω σε ετ ὶωΡετὶὶ τοωεπὶ. ὶτε τεωεπ φοε

τοτὶπε τεττε ετ Ρεεππὶε ΡτοΡτετεε εεΡτε πει τεεεὶτε

τετεὶεω Ρεττεω ιιειεεειππε. ετ οωπεε εποε εοτπὶππε

ὶωΡετετοτ ποιπετὶτ ε«εωτ εἰ ιιοωὶπὶπτπ. πτ επτεω

επεωτε εοωὶπο εοπεεεεὶοπεε επεε ιὶεεὶωπε ὶεππε

εἰπτ ΡετΡετπο πειὶτπτε. ιιετεεε)εππε Ρὶπεετπε πωτετ

Ρετ πωττεω Ρετει1οιεω ετ Ρετ τιοεττπω ΡτεεεΡτπω

ὶπτεπὶτ επΡετ πω εποε εεε οι›εετπει›ἰωπε ὶε ὶΡεπω

εετεω Ρετ ωεππω εεττετεω. Ρτοωὶεετππτ εοεεττιεπε

Ρεττὶετειὶε εφἱιε€επεὶε. ΡιιὶιὶΡπε εοιοπὶεπεὶε ετειιὶεΡὶ

εεοΡπε. Βπὶιιὶειωπε τειιεπετιε ετειὶὶεΡὶεοοΡπε. σττε Μ

εὶπΒεπεὶε εΡὶεεοΡπε. σττε επτ Βοεωὶε. εοπτεεπε ττετετ

πωτετ επτ εε τοτεπι1ετε. ιὶεπτὶεπε ι-τετετ επεὶε επ

εττὶε. τεοεοτὶεπε εεππεε εε ιιοετεεὶπ. ιιεπτὶεπε Ρτοτιιο

ποτετὶπε. επι ετὶεω οωπεε ιιπὶπε τεὶ τεετεε εππτ.

Ρτετετεε ιιπὶπε τεὶ τεετεε εππτ ωετιιεπε εεΡπεππε

ετει1ὶεΡἰεεοΡπε. Βοπειεεὶπε ποπετὶεπεὶε εΡὶεεοΡπε. ὶε

εοιιπε εεπετε ετ.τετιιε εΡὶεεοΡπε. εοωεε τειποεο εε οττεω

'Βετο. εεππεε ι1επτιεπε εε οττεωι1ετε. εεππεε ειι$εττπε

εε πωπω εοωεε εετετεπε εε ι›εττιιεὶπ. εοωεε ιεω

Βεττπε εε ιιεττπτειε. εεωεε ττππτιιετπε εε ι‹επεππι›ετειι.

εοωεε δετετεπε εε τοιιεπετεὶπ. εοωεε οττο εε ττεπ

εὶπιὶπεὶπ. εεππεε εππο εε πεΒειιὶπΒὶπ. ιιεπτὶεπε τεετε

ωετὶεοειεπε ετ ειὶὶ ειιεωΡιπτεε.

8ὶ8ππω εοωὶπἰ ιιεπτὶεὶ εεκτὶ τοωεποτπω ὶωΡετε

τοτὶε ὶππὶετὶεεὶωὶ. (πιοποέτταπιηια) εεε εὶτιιετπε ὶω

Ρετὶειὶε επιε εεπεειιετὶπε πὶεε εοωὶπὶ ΡιιὶιὶΡΡὶ εοιο

πὶεπεὶε ετοιιὶεΡὶεεοΡὶ ετ τοτὶπε ὶτειὶε ετειιὶεεπεειιετὶπε

τεοοξὅποπὶ. εετε εππτ ιιεε εππο εοτπὶπὶ 1πεΧετ. πιει

ετὶοπε ντιπ. τεεπεπτε εοωὶπο ιιεπτὶεο εεκτο τοπω

·ποτπτπ ὶωΡετετοτε Βιοτὶοεὶεεὶωο εππο τεεπὶ εὶπε τοστ.

ππΡετϋ Ρτἰιποι εετπω επτε πεεΡοιὶω. Ρετ ωεππω

ωειὅὶεττι ιιεπτὶεἰ ὶωΡετὶειὶε επιε Ρτοτι1οποτετὶὶ. Μ.

ιτειεπεεε ὶππὶὶ Μετα ετπε11.

ς οοετΧΧΧν1ττ )

Οοπετεπτιππε £αττέταπιτε ἰιιεε.τ, Βατεεοπτε ιμοπεαπι

ῇΖἰιιε, ορεπι ετ αιωτΖΖἰαπι Ιαπαεπείειι.τ εοπ£τα Ρί.εατιω

ετ αΙἰοε ἰαεἰεεε δαπ·είπέαε, επεφτε εαΖΖατ22απο ία

είτε, ε$/αετΖέτατετ ποτιπα!!αε με ε.τετεετια'ο εοπτιπετ

είε ειπε ρτοπιέτιί2.

ΠΕΠ , το ὶππὶὶ

θεά. Α. [ει. ΠΩ. (Μ. Ο. [οι. 109. ν.

( Π. Π.) -

Ιπ ποωὶπε εεπετε ετ ὶπεὶπὶεπε ττὶπὶτετὶε. εε πὶετο

τὶε ττὶπωΡιὶειὶε εωεπ.

Εεε εοπετεπτὶππε εεὶ Θι·ειὶε τπττὶτεππε ὶπεετ ιιιιιιε

εποπεεω ισετεεοπὶ ὶπεὶεὶε τπττὶτεπὶ εοππεπὶο ετ Ρτο

ωὶττο επ εττεὶεΡοτεο ιεττετο ὶεππεπεὶε πτιπε Ρετ πεε

ετ ιιοωὶπεε τεττε ωεε εειπετε ετ πιεππτεπετε πτε

νετεω ὶεππεπεεε ετ ιιοωὶπεε εὶεττὶετπε ὶεππε ὶπ τε

ιὶεΒεο ω ιιεΒπετο. ετ Ρετ ππὶπετεοε ιιοωὶπεε τεττε

ωεε εειποε ετ εεεπτω εοε τπεπετε Ϊεεὶετπ. ετ ει› ειε

οωπεω πὶω ετ ἱπὶπτὶεω ΡτοΡπιεει:ο. ι›οπε Με. ετ

εΡεοὶειὶτετ ει› ππὶπετεὶε Ρὶεεπὶε εοπττε εποε. εεε εεω

Ρετ ωεππτεπετε ετ Ρτοτεεςετε τεπει)οτ ετ εοτπω πειτε.

εε ππὶπετεὶε ιεωεπτετὶοπὶιεπε φεε ιὶοωὶπεε ὶεππεπεεε

πει εε εὶεττὶετπ ὶεππε ιὶεεετὶπτ ὶπ τεττε ωεε ετ ὶπεὶ

εετπ ωεο εοπττε Ρὶεεππω ειὶφεω πει εε εὶεττὶετπ

Ρὶεεπο. επτ εοπττε ειὶφεω ιιοτπὶπεω τεττε ωεε. επτε

ωεὶοτεε εε Ροττπ τεττε ωεε. φοε ΡτοΡτετεε. εσπ

ετὶτιιεω ετ ὶπτετε ἴεεὶεω εε Ριεπε ειε ὶπετὶτἰε επιε

ι›επεε. εὶε ὶπετὶτὶεω ιὶετὶ Ϊεεὶεω ει: ὶΡεἱε ωεἰοτὶΒπε

ὶπΪτε πὶΘὶπτὶ εὶεε εοπτὶπποε. επτ επτε ει Ροτετο ι1οπε

εεε. επι εἰ ὶπετὶτὶεω εὶε ποπ ιὶεεετὶπτ. επτ ὶΡεὶ ὶεππεπ

εεε εε ωε εΡΡειιετε ποιπετὶπτ. εεε Ριεεὶτε ὶιιε Με

πὶεω ετ ὶπεὶεειτο. εεεππεπω φοε ωειὶπε ωιειιι ετ

τετὶοπειήιὶπε πἰεπω ιπετιτ. εεεππεπω ισοποε πεπε τεττε

ωεε. πὶεὶ φεπτπω ἱπετο εεὶ ὶωΡεεὶωεπτο τεωεπεετὶτ.

επτ ιὶεεπτὶε εοπεπετεπτὶε. εὶ ὶπετπω εεὶ εωετεετὶτ

ὶωΡεεὶωεπτπω επ ττεπεεετο Ρετὶτετ τεπει:οτ. πεφε

εε εοωΡιετεω ὶπετὶτὶεπὶ. ππὶπετεεε πεεοτὶετὶοπεε το

τἰπε ὶπεὶεετπε ετ τεττε ωεε ιὶι›ετε ετ ετΡεεὶτε εσπ

εεεο ὶεππεπεὶιεπε ετ ιιοωὶπὶιεπε εὶεττὶετπε ὶεππε. εὶπε

οωπἰ ετὶετο ετ εκεετὶοπε. ιοεε εποφε εοππεπὶεπτὶε

ὶπ επὶιεπε ὶπεπεὶοπεε ετ εοωοε εεὶίὶεετε Ρωεὶπτ. εὶε

εοπεεεεω ετ εοπεὶεὁπεΒο. επὶιὶπε εε τεεὶΡετε επω

ωετεετὶοπὶΒπε επὶε ετ ωεπετε Ροεεὶπτ. επεπεο ὶεππεπ

εὶε εοπεπι πει εοπειιιεε εεπ ιεθετπε πει ιειδετὶ εεεεπ

εετὶπτ ὶπ εετεὶπεεω. επιπ τΒειεε πει εειειε εοπττε

τ· Ρὶεεποε πει ὶΡεπω ετΒοτεπεεω. εὶ εοππεπτὶοπεω εὶε

τ!

ιεετεω ποπ οιιεετπετετ. τεπεΒοτ εεε εεὶππετε επω

πεπτε ωεε Ρετ ι›οπεω ιὶεεω. πεεπε εε ιὶπεω ὶΡεὶπε

πεΒοτὶὶ. ετ εοπεε ππὶπετεε εειετε ει› εο ίὶιετὶπτ

εοπεεεπτὶ. εοπττε πωπω Ρετεοπεε φε εὶε εοπττετὶε

εκτὶτετὶπτ. ετ ππὶπετεὶε πὶετπειὶε εεισο πει εετε τεειειπ.

ετ εφοε ὶπὶιὶτὶιωε εποε ΡτοΡτετεε επεεπτ. ὶτε εε

ωιππ ιιτ ωὶιὶτεε εεεπεεπτ. εεεππεπω φοε ποιεὶε ετ

εοπεπιετπὶ ὶεππε πὶεπω ἱὶὶετὶτ εκΡεεἱτε. ει επεττε

πει επεττε ὶπ εετεὶπεεω επτ Ρτο Βετο εετεὶπεε.

ἰπτετ ὶεππεπεεε ετ Ρὶεεποε εωετεεήτ. πει Ρὶεεπὶ εὶε

επεττεω Ϊεεετὶπτ πει ιὶετι ἴεεετὶπτ. επτ ὶπτετ ὶεπιιεὶι

εεε ετ ὶΡεπω ετβοτεπεεω. επτ ειὶφεω ὶπεἰεεω εετ

εὶπεε. €πεττε εωετεετετ. εκεεΡτο ὶπετειὶὶοπε επι

ιπεειτ ιτειιετὶτεππε εετ επω επο Ρεεεω ΒΙ'Π18Π1 ιιεΒεο

ετ ιιειὶετε επΡὶο. πὶεὶ Ρτὶετὶπετπ ωὶιιὶ Ρεεεω ττεεετιτ.

τω· Ρετ ι›οπεω ίὶεεω εεὶππετε τεπεποτ επω ιιοωὶ

πὶισπε τεττε ωεε πεφε εε ιὶπεω ὶΡεὶπε @τεττε Με

επετι·ετπω. πεε επτ ὶΡεε @τεττε πει επεττὶε Ρεεεω

πει ιιπειπ επτ Ρεετπω πιιπω ἴεεὶεω πει ἱὶετὶ Ϊεεὶεω.

εὶπε εοπεπιὶιπιε ετ εοωππε ὶεππε ετ εοτπω εοπεοτεὶε

επτ εοτπω εεττο ωὶεεο ιὶττετεε εοωππὶ εὶΒὶιιο ὶεππε

εὶΒὶιιετεε εει_ετεπτε. ετ φεπεο εοπεπιετπε ετ εοωππε

ὶεππε. εε εετετο εοιιεετεω ιὶεεὶετ επΡετ ιιοωὶπεε ἱε

ππεπεεε. εεε Ρτο οοιιεετε ὶιιε ιιι1τεε εεπτπω εεπε

τὶοτπω ὶεππεπεὶπω εοιπετε τεπεΒοτ ετ εοιπεω ὶπ

οτεὶπετὶοπε .ετ ωεπεετο Ροτεετετιε ὶεππε. πει εοπεπιὶε

φὶ Ρτο τεωΡοτε Ϊπετὶτ εὶεπτ ωὶειὶὶ Ρετ εε επτ εεττεε

ιὶττετεε επεε εοωππὶ εὶἱτὶιιο εὶΒὶιιετεε· επ.τ·πιδοεπετεπτ

ι›πε ετ Ρετεοπὶε εεποε ετ πειιιτεεοε τεττε ετ εεπε πεφε τεετιιω εεπετε ωετἰε ωεεὶἱ επ.8πετι επὶ Ρτοκὶωε
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Ροει: οοιιεειεπι ιιιειιι πεπετιι. εειε εππι ιιεο ὶπ Ρειε- α Βπεττὶε εεε ὶιιιιετ ιε ει Ρὶεεπεε πει ὶπεὶοεε εετεὶιιεε

ιὶο ετεετε ἴειὶοὶιει·. ιιι Ρτεεειιιὶε εοπιὶοὶ ὶοιιειιιιὶε

Ρτιοτὶε εετιετὶε. ὶοιιειιιιὶε εεττοε. επεεειιι εε ποιιε.

ιιετιιιοιεπιει ιιιε τοιεπει εε εετιιιεειιιο. ὶοιιειιιιὶε ιιο

πιεεοιὶ εε ιιι·ικιε. ειιΙπε Ρειτι εε ε>ιτπιιεε. πι (Ιποτππι

Ρτεεεπιιε Ρτειιοιππιειπε ὶπεειι οοπειειιιιππε ιιεε αιιπιιε

οιιεετνετε ειεπε εοπιΡιετε εεετοεεπειὶε επειιΒειιιε εετ

Ροτειὶιετ ιεοιιε ὶπτεπὶι ιιοιιε εεε. εποε εοπιιιιιοε

πειιπιιειιε. τιιιιιεειιτιο εεπιεεὶπιο ποπεεεειιιιο Ρτὶτιιο.

ὶιιεὶειιοιιε οοιεπε εεεὶπιο ειε ιπιιιι. ει εε ιιιειτιοτἰειπ

ιιι Ροειετπιπ οοπεετπεπεεπι ει ειιΡειιειιεειπ οπιιιειπ

επιιιὶεπιιειειιι ι-εοὶι ιισσ εὶΒὶιιο επο πιπιιιτι.

( ΠΟΠΕΧΧΧΙΧ )

Ιαιιιιεπεεε εεπειι!εε, εοπνεπιε α δειειαροι·ε·ο, εοι·ιιοι ε

@ειε , εκει ω»εωω Μία: Οοπε2επιίπε ΜΜΜ

ὐεπ£εε ρι·οιεειίετιεπι εετιιιπάεπι ει/εεεει·ιποι·αιπ εοπ

ιπι Ρι.πυιεε ει αΖἰοε δει·είπίαε ίιαίιεεε εΞεεπι Ρο!

Ιιεεπιιιι·.

ιιοπι, ιο ωιιιι

(Με. Α. [ει. Με. ε. (δε. ().[ει. Μ..

( π. ε.)

ιιι πεπιὶπε εεπειε ει ὶιιεὶπὶεπε ιι·ἰιιὶιειὶε επιειι.

εδο ιπεπε.8οιεπε εεὶ Βτειὶε ὶεππειιεὶε εὶπὶιειὶε εοτιεπι

ει Ροιεειεε εοτιπεπὶε ει Ρτοπιιιιο ιιιιὶ οοπειειιιιιιο

εεὶ ετειὶε ὶπεὶοι ιπττὶιειιο ιὶιὶο εποπεεπι ὶπεὶεὶε ι1ε

τεεοιιι Ρετ ιε ει ιιετεεεε ιπσε επι Ροει ιε ὶπεὶοεε

ετππι ει ιιοπιιιιεε ὶπεὶοειπε ιεττε ιπε Ρετ ιιεε ει; ε·

οοπιππιε ὶειιπειιεὶε πτιιὶε ει ειειτιοιπε εὶπεεεπι ειπι

ιιιιιε εποε εειπειιιιτιπε ει ιπεππιεπειιιπιπε ιε ει ιιο

πιιιιεε ιποε ιιι οπιιιὶΒπε Ρετιὶιιπε εὶοπιὶὶεππειιεεε. ιιι

ιεττε ει ειΙπε εεποε ει: ιιεπιὶ·εΒοε ιιοιιε εεε. ει εἰ

ιιιε επι Ροει ιε ὶπεει ετιι ιιι ιιοο ιπττὶιειιο ὶπεὶοειπ

ιιιὶιιοτ ιὶιετὶι ειιιιὶε πιο: ει ιιιε επι οπειοε εππε ει:

ιιεπὶιπε ιπετιι;. ει επετειεπι ιεττε Ρτο εε ιειιπετὶι. οοιι

πεπιιοπεπι ειιεπι ιπ ειτεὶεΡοτοο ιεθειο ὶειιπειιεἰε πτιιιε

ίεοιειι ει εεεεοπτεειι. εκ Ρετιε οοπιππιε ιεππε ιπι· -

πετιι ει εεὶπιΡιεπετὶι ὶιιιτε πιεπεεπι πιιπιιι. Ρεειεπειιι

ὶΡεε ὶπεε Ρετ εοπεπιειπιπ οοπιππιε ὶειιπε Ρετ εε πει

επεε οετιεε ιιιιετεε ει.Βιιιο οοπιππιε ὶεππε εὶΒὶιιειεε

εΡΡειιειπε ιπετιι. εεε ει εε ιιεο οοππειιιιοιιε ιεπειιι

πιπτ Ρετιιετ οιιεετπεπεε. εε πιιιπετειε ιειιιεπιειὶοιιὶιιπε

επεε ὶπεειι ὶΡεε. επι ειὶεπὶε ιιοιππιπιπ ὶΡεὶπε £εωι·ιι ε εοπιιιιὶεε ιιειὶπιιειὶε πιὶιιεεὶιιιο εειιιεεπιιο ποπε8εεὶπιο

εεπιτε ειὶεπειπ ὶεππειιεειιι πει εε εὶειτὶειπ ὶειιπε

ι;επειιοτ Ρετ ιιοιιειπ ιὶεεπι ει εοπιΡιετε ιπειὶιὶεπι ὶιιιτε

πιθιιιιι ειεε οοιιιιτιιιοε. ει: ειιιε ει Ρειετο ιιοιιε εεε.

εεεππεππι ιεξόεε τοιπειιεε ει Ροεεε πεπε. πιει επειιιπι1ι

ὶπειε εεὶ ὶπιΡεεὶιιιεπιο επι ιιοεπιιε οεπιτπετειιιιε τε

πιεπεετὶι. ει ιπειιιπι εεὶ ειπετεετιι ὶιπΡεεὶιτιεπιπτιι. εε

ιτεπεεειο Ρετὶιετ ιεπειιιπιπτ πεεπε εε εοιπΡιειεπι

ιπειιιιειιι. επιιιιι τιιοεο ει ιεκπεπιειοτ ποιιὶε ιοτιε ιετ

πιιιιππι ειοιιΒεπετιι. εε ιεειετιεειπ ειιιιιισετε ιπειὶιὶεπι

ιετιιιιτιο εοιιειὶιπιο ειπε ιτειιεε ιεπειιιπιπτ πεεπε εε

οοιιιΡιειειτι ὶπειὶιὶειτι. εὶεπὶε εε ιεττε πει ιπεὶεειπ ιπο

ὶειιπεπι πεεειιειιππ νειιετιι ιιιιετε εει;ιει ὶιιι ει ειΡε

εὶειε πεεειιετι ειπε επιπι ετιειο ει οιπιιι εκεειιειιε.

εε οοπιππιε ὶεπιιε Ρετιιπεπιε. εε επιιιι επεττε ει

εει πει εε εειετο ιὶιετὶι. ιειιειιὶιπτ ιὶιιὶ οεπιεττε ει:

εειππετε ιεπι ιπιε επετιι ιιοειτιε εκΡεπεὶε. ιιοο ιποεο.

εποε πιὶιὶιεε ει Ρεεὶιεε Ρτο επιι;ιπε πι ιεττειιι ιιιε

Βιιειιι ιιιεπεεπετιε. εε εοιεοε ει πιειιεειτι ιπεπι εεε

ιιιὶιἱιεε ει· Ρεεὶιεε εε ιε ιιι εετεὶιιεειιι τιοειτὶε πεπι

ειιε ει πιετὶπει·ὶὶε εειιεπεειιιπε. ει εὶ Ριεειιὶ Ρετ εο

ιππιιε επΡετ ιε πεπετιπι ει ειιΡετ ιεττεπι ιπειιι. εο

πιπτιε ὶειιπε πι ιοιο επεὶιὶο πειιὶει. ει ιε παμε εε

ιιι1επι ὶΡεὶπε ιιεΒοιὶὶ εεὶππειιιι ει πιεππιεπειιὶι εε ιπεπι

πὶειιεεπι. ει ιπ πιοιπειιε ει εετε ιεπεετιε. ει εεποε

πιιιιιιιιπε. εποε πι ιπο επκὶιὶο Ρετ οοπιππιε επεεπιπε.

' εεε εκ ὶΡεε θπεττε πει επετι·ιε ιὶπειιι Με Ρεοιιιιιι

πιιππι ιεειεπιπε εεε Με εοπεπιεε οοπιππιε επι Ρτο

ιετιιΡετε ιπετιιιι ειπε ιε ει ιπε οειιοετεὶε Με ιπι εετιὶ

ιιιὶεεὶ ιπεε εετιεε ιὶιιετεε εειετειιιιε. εε ιιιε εεπε οπι

ιιὶιιπε ιιτιπιιετ οιιεετπεπιειε ει ιιοιιε εεε οοιιιΡιεπειε

επιι εειιιιο ὶπτειιιειιιι ιεειειιιπε ιεπετὶ πιι;τειπτοε Ροει

ποε εοπεπιεε ει; ιιιι ειὶοε. ει. ειε Ρετ ιειιιΡοτὶε επε

εεεειοπεπι εεὶιιοεΡε. ει εΡεοὶειε εεΡὶιπιιιπι ιιι ιιτεπὶ

οοιιεπιππι εοιππιιιε ει ιιι ιστεπὶ οοπιΡειὅιιε εκ ιιοπι οοιι

πειιιἰειιε ει Ρειειο ιὶετι ιὶεεὶεπιιιε ει οοιιοοετὶ ειε. πι

επὶεπιτπΙπε εε εειετο εοτιεπι ιπετιι πει Ροιεειεε ὶειιπε

επι ὶεππε εοπιΡεΒιιεπι ὶπτεπετὶι. εε ιιεο εοππειιιιοτιε

οιιεει·ιιεπεε ει ιιοπε εεε εοιπΡιεπεε ιειιεειπτ. ιιοπι

εειιιιιιπε ποιιὶε πει πιιεεο πεειτο ει εειιεὶἔιιειιὶιππε ιιι

πτιιε ιιοειτε ιειιιεπι ιεττειιι. πιιἰ εειιιππι εοιιπειιὶεὶι

ιεπι εε εοπιοεπιιι πεειτπιτι ει πιετειιιιιι πεειτετπιιι

εοπειτπετε Ροεειιιε. ει ει επεπεο επιιι ειπΙπο τεΒε

πει ΡτιιιοιΡε επι οοπιιιιε ειιτὶειιεπο πει εεττεεειιο.

ὶεππεπεὶε οιπιιεε Ρεοειτι πει εοποοτεὶεπι ιεεει·ιι. ιιοε

ιιι Ρεοε ιιιε ει εοποοτειε ποε εεεοιὶειιὶιπιιε. ὶιε εποε

ππιιεπι οιιετιειοιιειτι ει: ειὶεπο ὶΡεοτπιπ Ρεοὶειπὶτιὶ.

εειε επιιι ι·ιεε ιιι Ρειειὶο ετεετε ιειὶεὶιετ. πι Ρτεεεπ

ιιε εοπιιιιι ὶοιιειιιιὶε Ρτιετιε ειιτιετιε. ὶοιιειιιιιε· οεττοε.

επεεειιι εε πειιε. ιιετιιιοιοιπει ιιιε τοιιειιεἱ εε εετ

ιιιεεὶπο. ὶειιειιιιὶε ιιοπιειοιὶ εε ιιτικιε. Ρειτὶ εε Βὶτππεε.

ιιι εποτππι Ρτεεεπιὶε ειτεὶεΡοτοπε ιεθει:πε ὶειιπειιεὶε

οὶπὶιειὶε ὶπτεπὶι εε εεποιε εει επειιΒειὶε. εποε ιε

ιιπειιεὶε Ροιεειεε ει ιεοπιιειεπι εοποεεεὶι. πι επΡετ

ιιιε επὶεεπἱε ει πιεετειπτ ιεεετε Ροεεει. ει εποε

Ρειεειεε ὶειιπε ει; οοπιππιε ιιεο ει οιιεει·πειιὶι ειεπε

εοπιΡιειιὶι. ει ει ιιιε οετιετιι εοιεπιΡιιὶιετ εοτιΡιειιι

ει εὶΒὶιιο Ριππιιιεο ὶειιπε ειΒιιιειετιι Ρτειπειιιοτειο ὶπ

ειει εοπειειιιιπο Ρετ ιπὶεεππι επππι ιτειιειιιιιιει. επιιε

Ρτὶπιο ὶιιεὶοιὶοιιε οοιεπε εεοιπιο ειε ιππιι.

ς @ειε ι

[ε8αιι Ηειιτίει Βοιιιαπει·ιωπ ίιπρεταιετίε ροείιυπ ει

ιπεπιεπι Μοπαεί, ειπε ροι·2ιι ει ιετν·ίε εεΕεεειιιίύωε)_

βιαἰί ἱιω·ε, ίιυιαεπεΣύαε εοσιεαΖΣύωε ροτεὰἰεπεἰα £τασ!απε.

πει Ϊἔ ιπιιι ,'ι

εεε. Α. χω. ε. ε. ω. ε. τω. «κι ω.

( ε. π. ;

ιιι ιιοπιιιιε εοπιιιιι ειπειι. εεε ετπειεπε ειτὶοιπε εε

Ριεεειιιιε ὶπεειι. ει ε.ιιιει·ιπε ειτπιὶπε οτειιιοπεπειε ὶπ
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στα άοιιπιπ οιιτιοἱ ι!οι οι·ειτιο ι·οιιιοιιοτπιιι ιιιιΡοτιιτοτιο ο οτα ιιι τοιοτο πο! οοιιοοιιοπ ιι!!ο ιιιοι!ο. ειπα! οοιιιιιιιο

οτ οοιιιΡοτ ειποποτι ιιπιιοἰὶ οτ !οεειτι εἰοπτ επι οο 5Ρο

οιει!ιτοτ ιιι ιιιοιιἀοτἰο ειοοοΡἱιιιιιε. τ!ο.ιιιιιε οτ ττοτ!ιιιιιιο

πο!πο θιιι!!ιο!πιο ι.οτ!ιιιιο οτ οττοιιἱ επειτοοο ἰοιιποιιοἱ

οπο οοιιειι!!!ιιιε ι!ο ιιιετιτιο οτ ιιππο!οιιο ι!ο ο!!ιοτὶοὶε

οτ ττοιιο!ιοτιο ει!τ!ο τιιιι !ιπο ποτιὶεοπιιι ποιιοτπτιτ το

οιΡιοιιτι!ιπο ιιοιιιιιιο !ιοιιοτο!π!ιο οοιιιιιιιιε ἰοιιπο Ροε

εοοειοιιοιιι οοτροτο!ιτοτ Ραπ! οτ ιιιοιιτιο ιιιοιιειο!ιι οτ

Ροττπε οιιιει!οιιι οτ τοττο ειι!πιοοιιτιο οπιιι επιε οιιιιιὶ

οπο οιιιτ!!1πε οτ Ροττιιιοιιτιιο οτ πιιο τοτιο ιιιοιιτἰε τιπτιιιι

Ροττπε. οτ ιιτ!ιτιοοιιτιο τοι·ι·ιτοτ!ι στ! οιιετι·πιιι οτ !ιπτοπιιι

Δω ΡτοΡὶτἱο οι!!!ιοειιιτ!πιιι. οτ ΡοτΡοτπο !ιει!ιοιπ!ππι οτ

ιιι τοπτ!ιιιιι τοιιοιιι!πιιι οι! !ιοιιοτοιιι ιιιιΡοτιι οτ Ρτοί!

οππιιι οτ ιιτἰ!ὶτοτοιιι οοιιιπιπε !ειιιπο. Ρτοτειοτι ποτο οοιι

οιι!οο. 8π!!!ιο!ιιιπε ιοι·Βιιιπε οτ οττο επειτοοπο οπου!

οιιιιι ιιππο!οιιο πο ο!τιοτἰοἱο οτ ττοιιο!ιοτιο ει!τ!ο Ρτο- τι

τ!!οτ!ο. !ιοιιο ιιιποετιτπτοιιι ΡοτΡοτπι τοπτ!ι ἰιιιΡοτὶὶ ιιο

πιιιιο οοιιιιιιιὶε ιειιιπο. Ροτ τιιιτιοε ο!ὶποτπιιι επεοιΡιοιιτοο.

Ροτ Ροι!!πιιι ι!!ιιιιι ιιιοιιτιοτιι οτ Ροττιιιιι ποοιιι!ιιι!οπο

τπιιτοὶτοιιιιιπποππο επΡοτιπο οτ ιιιτοτιιιε οιιιιι Ρτοτ!ιοτιε

ιιιιΡοτ!ι ιιπποπο οτ οΡοοἰο!ἰτιπε !οΒιιτιο τΙπι ιπεεοτ·ιιιιτ

Ποτ! ιιι‹!ο Ρτοεοιιτοιιι Ριι!ι!ἱοοιιι 8οτἰΡτπι·οιιι. πτ !πιποοτ

πι Ροετοτππι οτ Πτ!ο!!!ιπε ιιιιΡοι·ιι. ο!ειτιιιιι οτ ιιιτιιιι

τοοτπιιι. ειοτπιιι !ιοο το!ιοιτοτ ιιι Ροι!ιο Ρι·οτ!ιοτο ιιιοιιο

ο!ιὶ. τοετι!οιιε οι! !ιοο οοιιποοοτὶε τιππο!ιοττο Ρτοο!ιιτοτο

οτ ιιιοιιτιο!ιο οοο!οειο ετιιιοτὶ Ροιιοἰι τΙπι ετιιτ ειιιο !ιο

!ιιττιτ ιιι οοο!οειο ιΡειιιο Ροττπο ιιιοιιοο!ιὶ Βπὶ!!ὶο!ιιιο

ποο!ο πο ιιιοιιοοο. ἰειιπτ‹!ο τι·τιπποει πο τοοοοι!ιτπιιο.

Βιιι!!ιο!ιιιο τειιιιιπιπ!ο τ!ο τπτ!ιιτ!ιι. ο!ιοττο εοοτ‹!ο πο

ειιιιοτο τοιιιιι!ο. !ιοι1ιτοτιο τοΒοι·ι!ιιιι πο ειιιιοτο τοιιιπ!ο.

.8πι!!ιο!ιιιο τοοπιιιο πο τοοοοτιι·ιιιιτι. ιὅπἱΠἱο!ιιιοτο τ!!ιο ο

Ρτοττιιτοτι τ!ο τοοοο!ιτπιιο. Βιιι!!ιο!ιιιο !ιοειτοο!ο πιτιποιιει.

οιιτιοο- οιι!οΒιιτιο ιοι·ι!τιι;ιο ιιππο!οιπ. τπ!ιο!τ!ο πο ποιοι

πιω ο!!ιοττο πο οοΡο!!ιιπο Βποττ!οτοτο. ιιιοτο!ιοειο Βοοει

Βιιιιιο. €πι!!ιο!πιο !οιιι!:ιτιι·τ!ο. ι3πι!!!ο!ιι:ιο ΡτοΒιιο. ιο!ιειιιιιο

τοτειιιο. οιιτιοο πο οοπτιπι. ττοιιοπΡ!!!ο. ιόπιτ!οπο !ποοιιοι.

οιιτιοο ιιιποεο. ιιιοττιιιο τ!ο εοτττιπει!!ο. οτ Ρ!πτἰ!›πο επιε.

οιιιιο τ!οιιιιιποο ιιοτιιιιτοτιο ιιιοι.ιιιιιιιιι. ιιιτ!π:τιοπο τω.

απο εοοπιιτ!ει ιπ!!!.

@ιο ιο!ιτιιιιιοε πο τ!οιιιιτο ιιοτοτιπο τοιτοτιιο εοτ!Ρει.

ς οοοΧοι )

θΑπουι.ττ·ο ιέτα.π·τα, οτ ατά απ· ετοιπέπτε βέιι8·ιτίτταο,

ίαιιιτοποτ οοπιπιιυιτ ετο οοτιιιιι ραι·το @ποτέ /ϊιίοτττατοπτ τ!

ἰιιταπτ.

-Α

!!9! , Η) πι!!!

στο. Α. χω. πιο. τ.

(ιι. π.)

Τοετοε τπ!ιει!τ!ιιε ι!οτοεο!πο. Βιετιτιιιπο. οττο επιιι·οοπε.

τπ!οο πο Βπἱ5π!ί”ο. οο!οτιπε πο Ρο!!0 οτ ειι!!!ιο!ιιιπε

ιιιποοοτιι5.

Ετιο ετιιιι!π!τπε ο!οιιἰο πο ει!!ιιιι.εοπτι. ἰιιτο οι! εοιιοτο

το οπτιιιοο!ιο. οποσ! πο οοτοτο οτο ποιοι οτ !3ιι!ο!ιο

ιοιιιιο Ροττ!τιτ τοτττιιιι πο! !ιοιιοτοιιι πο το οπο !ιο!ιοτ

πο! πο οοτοτο !ιειτιο!οιτ. οτ ε! π!!ο ιιιοτ!ο οο8ποιιοτο ι1ιιι

οοιιτττιτ:ιοοτο πο!!οτ. π! Ροτ !ιοιιιιιιι ί!τ!οιιι ι!ιοτπτ!ιο!ιο.

τιιιοι! οι ι!!ετπτ!ιοι·ο ιιοτιπιιιοτο. Ροτ !ιοιιιιιιι Βτ!οιιι π!

ιιοτιίιοο!ιο τιπειιιιοιοιπο Ροτοτο τοοτοτι οτ Ροτοετιιιτι ιιι

οπο. οτ οοιιεπ!ἰ!ιπε επι! Ρτο τοπιΡοτο πιοτιιιτ. !ιο.ιιο

τιι!ο!ιτειτοιιι ιπτο Ρτο Ριιττο ιιιοο ιιιιιδπ!!ιο. αΙιιιιιιι πο

οοτοτο Ρτο οοιιιπιιι ιιιιιπο τοοοΒιιοεοοτο οτ τοιιοτο

τ!ο!ιοο ιιι τοπτ!πιιι. οπο!!! ιιιοπο Ροτ οιιιιιιτι ιπτιο.πιτ

πιοο!ιπε ο!ιοττπε οοιιοτιιιοπιιιοπε οιπο. ιιιοοιιτιιιοιιτ! πο

ιιιιιιπε ιιιτιτιοεο!ι!πε ιοιιπο οιιιιτ.ο.τιο οοιιεπ! οτ Ροτο$τοε

τοιιι Βοιιτ!π!τπιιι οποιοι ο!ποττπιιι ιτιποετιιιιτ πο Ρειττο

οποιο !ιο!ιοιιτ ιιι πιιιΒιιι!ιο. πποπι πο: οοτοτο τοποτο οτ

ι·οοοειιοεοοτο Ροτ οοιιιπιιο πιιιπο ι!ο!ιοιιτ ιιι τοπτ!πιιι.

ιιοτπιιι ιοτιπο ιιι ι!οιιιο πποπτ!οιιι οιιΡιτιο ιδο!!!. οπο οετ

ιπιιτο Ρο!οοὶπιπ ι!οιιιιπι πι·ο!ιὶοΡἰοοοΡὶ. ιιιι:ι.ιικιικι. ιιι

τ!ιοτιοιιο νιιι. ιενιιιι πιο πω.

( Ο(3ΟΧΟΙΙ ›)

Ουιοο |ιΖοτο.ι·οΖίπιτταιιιω ι·ο.:τ·, Βιοαι·ετί .έπέ·τίαο ι·οοτε

ρι·αοοίοιτ.τ πιοτιτ.ε , τιποιωιίωτω οτ μ·ἰνἰΙοἔἱα ταιιιιτία

ταπιιοιωτοιω οοποο.τεα, τίπτοιιι τ·οιώι·πωτ.

!!θ! , νπ !ιο!οιιι!τιο ιιοποπιι!ιι·ιρ

τω. Α. οι. ιο.

( ιι. ιι. ι

!ιι ιιοιιιπιο οοιιοτο οτ ιιιτ!ιππ!πο ττιιιιττιτιο Ρειττιε οι.

τι!!! οτ 8Ριτιτπε ετιιιοτι οιιιοιι.

Νοτπιιι ειτ οιιιιιι!σιιο τοπι τπτπιπο οποιο Ρτοεοπτ!!ιπ5

πιιοι! οττο Βιιἰτ!ο Ροτ τ!οι ετοτἱιιιιι ιιι ειιιιοτο οὶπὶτιιιτο

ιοτποει!οιιι !ειτιιιοτιιπι τοκ νιιι. οοιιίἱτιιιο πο!ι!ε πιιιποιι

οι!ιπε οτ ποεττο οοιιιπιιἱ Ρτοοο οτ πο!πιιτιιτο τ!οιιιιιιι

τὶοοττ!! !!!πετι·ιοειιιιι τοΒιο ειιιτι!ιο οιιιιιιιι ιπτο ποεττιι

οπο απτο οοΡτὶιιἰτοτοιιι τοτιο ιιι ο!πιτειτο ιιοοοιιοιιει

!ιτι!ιοτο ἀἱιιοεοοΒοιιιἰιιὶ. τ!οιπιιιιπο ιιιεπΡοι· οτ οοιιοοι!!

ιππε ιιι οτιτ!οιιι οιπὶτοτο πο!πο οτ πιιἱποτειε οοιιιιιιο

τοιιτ!!ιπε τι Ροι·τπ ιιοιιοτιο πεππο ιιιοιιτιοτιπιιι πο! πο

ποετι·τι ιιιι·ιεάιοτιοιιο οτ τ!οιιιιιπο οεεο άιιιοεοπιιτιιπ οτ

οιιιιιἰτιπο πιπποιιε!!ιπε τ!ο τιπἱτιποοπιιιτιπο Ροι·τἰτιπε ιιι!

ποιιοτὶιιτ !ἱ!ιοττοτοιιι !ιιττοτιάι οοιιιιιιοτοιιτ!ι οτ οιιοπι:ιτ!ι

οπιιι πιπποτειο ι·ο!ιπο επιε πιιο Ρετ ιιιοτοοποιτι Ροτ

τοττιιτιι ειιιο σπιτι! ι;!τιοτιιτει πει Ηπα! ιιιι!!ο Ροι·οοιιτι

ιι!τοι·ιπε εοιιτιο Ρτοτοτ ι!!οε τΙπι ιιιτι·τι τοτιιιιιιοο εποε

ειοπτ τ!ιοτπιιι οοτ' οοιιιιιιοτοιι·τπι· οοοποιοιιο Ρι·ιιπ!οοιι!

-ιετἰπε ο!ιτιπιι ο!) ι!τιοτπτει Ρο5ειτ 8ο τποτἱ. πο! ο!!τιππιιι

οι» ιιοτιπιτοτο !!!ιοι·ττιτοιιι. !ιοιιο τιπτοιιι- οοιι!ιτιιιιιτιοποιπ

οτ οοιιοοοεἱοιιοιιι Βιοιο ποτιιε οτ ποεττο οοιιτιππι Ρτο

τιι!ο!ιτοτο οτ Ρτο οοτπιτιο πιιο‹! ιιο!πο οτ τοτο οιτιοτιπ

ιιιτειτι ιιι ο!ιοιι!ιοιιο ιιιιΡοιιτ!ιετιε. ιιτ πι τοτιο! τονωτι

!ιιιιιτειιιι τοοιιΡοι·οτιοιιο πο οοτοτο τοπιο πιο οτ τιιοοο

!!τ!ο!ο5 οτ τοτιιοιιτιοτοε οκιεττιτιο.τιιιοπι οιππιι!οιιι,οοιι

ίιτιιιοτιοιιοπι τττιι!ο ιιο!ιι!ι οτ Ρτιιι!οιιτι πιιο πισττιιο

οιιο τοο!οοιιι πο·Ρ!ιιτ!ιοιι !οιιιδει τοιιοπ!ι ‹!ο οοιιιππι.

οοιιιιιιιι πιιιιιο ειοιιτ !ιοιιιιε ιιτιοετι!!πε τ!οπιιιιο οποι τσιπ! οιιιιι ει!!ιο ιιο!ιι!ι!ιιιιι ιιιιιιιοιιοι!πιε Ρ!πι·ι!ιιιοτιιιο τ!ο
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ΡοΡιιΙο ιη οΒεἰάἰοιιο Ρι·οάἰοτο οιιιιτειτιε εισοοιιοτιειε α Βιιιιιτι·ειιιοιιε Βι·ιιιιτιτιιε.

οοιιτι·τι ετιι·τειοοιιοε ίοττἰτοι· άοοοι·τοιιἰτ. τω” τοι τοετοε

ειιιιτ. Βιιιιτι·ιάιιε άο ΙοΖἰΒιιἱοτο οοιιιοε ιοΡΡο. ειδιωοτιοιιε

οοτιεττάιιιΙ:ιτιυε τοειιἰ ἰοτοεοΙἰιηἰτειιἱ. Ροδο τ)ιΒοι·ιοάιο.

Βειι€ειιιιιε άο οτιοιιοοτιο. €ιιιιίτιάιιε τοι·τιιε. ιιτ<Ξο πιοττιιιἱ

ετ ΒοιιιοΠιιε. Ε-ιοτυιιι οετ τιι1τοπι. ιιτιιιο ει!) ιιιο:ιττιιιτιοιιο

άοιιιιιιι ι1ιάΙοειπιο οοιιτοεἱιιιο ι.κκιαι. ἰιιάἰοτἰοιιο πισω.

άτιτιιιιι ἰιι οιιοι·οὶτιι ἰοΡΡο Ρετ :παπάκι

τω ιιοετι·ἰ ν". Μιτειιάειε ιιοιιοικιΒι·ιε.

ἔἱτειτάἰ αφει

( οοοΧοιιι )

δοτι.πι!ε.τ ετ οοπ.τί!ίαι·ίτ εοπιπιαπίε άΙε.ταποίι·ίαε μεσω

σπιτι ίαπιαεπεί&αε ε·οπειιΖώα.ι· αππο ιι8ι Επιίτα εοπ

βι·πιαιιτ.

Π9Ω, 'Η τεβι·ιι·.ιιι·ιι

στα. Α. χω. 908.14.

( ιι. ιι. ι

Ποτ: οετ ιιιι·οιιιοιιτιιιιι οοιιτιι·ιιιειτο οοιιιιειιτιοιιιο τσοκ:

ιιιιιιιοιιειΒιι8. τιιιοά ἱτιἴτεεοτιΡτἰ οοιιειιΙοε οοπιιιιιιε σο

εοι·ιε Ροετ οειι·τειιιι Μάο. Βιοτειοι. οτ οοιιειιιιιτοτοε οποιοι

ετ άο ΡοΡιιἱο οοι·ιιιιι. καιω: ιιι άιιιιι€οιιτοε. ιιιι·ειτο !ιο

ιιιιιιοε ΐοοοι·ιιιιτ -Ρει· οὶιιἱτειτοιιι. 880 ὶιιι·ο ιιά ετιιιοτο

άοἱ οιιειιιΒοΙὶει. (βοά οοιιιιοιιτὶοιιοιτι οΙἰτιι Βιοτειιιι Ρετ

οοτιειιΙοε οοπιιιιιιε οοεειτἱε. ιιιιἱ .τυπο τοιτιιΡοτἰε οι·ειιιτ.

εοι!ιοοτ οποσ άοιιιιιιιοο ἰιιοειτιιειτἰοιιἱε. 11ιάιοειιιιο σοπ

τοεἰιιιο ι.κιαι. ὶειιιιιιειιεὶΒιιε. Μο ιο ὶιιεττιιτιιοιιτὶε Μάο

τωι5 ·οοιιτιιιοτοι·. Πι·ιιιειι1ι οτ τετοιο τιιιτιοΒο οτ Ρετ

Βοιιειιιι ίιάεπι οΒοοτιιειΒο. ειιβεοτιιιοιιτοτ τιιΠιιιιιε Ρτεοο

ειιΡοι· ειιιιαι:ιιιι ΡοΡιιΗ οοετιι·ιο. Ι1οο ἰάοι1ι ιη ΡιιτιΙἰοιι

οοιιοὶοιιο ιιι ΡΙειτοτι πιειὶοτι απτο οοοΙοοιοπι ειιιιοτι Ροτι·ἰ

ιιιτειιιιτ. :ποιο άοιτιὶιιἰοο ιιιοιιιι·ιιιιτιοιιιε. ιιιιΠοειιιιο οοιι
τεεἱιιιο ιιοιιοΒοειιιιο ιι. ἰιιάἰοτὶοιιε κά. άὶε ΧΙΙΙΙ. ιιιττιιιιτἱέ

ἴοΒΒτιιετἱὶ. '

Μειιιτιιοάιιε άο πιάτο.

Βοιιοι οειιιἱΒἰε. -- · '·

ΤοΒειΙάιιε Βιιτιεοοιιι1ε. ·# =

οωιιωιωω Β·ειιιοοεοιιε. τ· 'τη

Μειιιττεάιιε “τω-ά .

Οιιοετειιιιιιιιιιι οοιιειιΙοε.

ΜΒοι·τοοιιιε ι·ειιιοιιιιε. '

Βοοοειοοι·ιιιιε. -' :

Οττο άιιι·οιιε. '

ΒιιΒιιιιε εοειοειιιο!. ' 'ι -

ΒοΗειιιάιιε άο οετ. -

Ιειοοτιιιε οι·ειιι:ι.

@Μάο ιιιοοὶιιε οοιιιιοι·τιιε.

Οάοιιιιε ΜΜΜ.

Ιοτιειτιιιοε άο ιιιεάὶοΙοιιο.

ΑιιεοΙτιιιιε άο οπιιι·οτι. ' 'Η

Οτὶοιιε άο ιιιιτιιτιο.

Ιοτιειιιιιοε ειι:ιτοιιιιιε.

θιιιΠιοΙπιιιε ΒἰΒΙἰιιε.

ΟιιιιΙΜιπιιιε οοιιοἱιιε.

ΜειΒιιωιιιε ΠεειΒοιιοε. " τοποιο ιτε επιιιοο.

Βιιιιιετιιιε άο οοπιιττιΒιιε. . - ' ' °'

  

Βοτιιστάιιε άο Ροιιιοτε.

Βοι·ιπιτάιιε ιιιειιοι·Βιι.

ΜΒοι·τιιε ιιιειοιιοι·ἱιιε.

Μιιιτι·ειτιοαε άο οοπιὶτἱΒιιε.

Ιοτιειιιιιοε Ροιειτοε.

Βεττττιπιοε άο ιιττιἰε.

Βοι·ιιτιι·άιιε ιιιώιιΡιιιιπι.

Βοιπο ΙοιωΙοοιιιιιε.

ΟΒοι·τιιε ιιιοτιιιε.

8τιΡει ι·οιιοτειιτιιε.

Μοιιίι·οάιιε άο οιιοεο.

ΟΡι2ο τοιιιτιιιιιε.

ΟιιἱΙΙὶοΙιιιιι5 Βειιιοειιε.

ΟιιὶΗὶοΙιιιιιε τιειιιιιι·ιιιε.

Οιτειι·άιιε άο ετιΒιοιε.

Ι.ιιιιιτι·ιιιιοιιε άο οττοιιο.

ΒΡιιτοιιιε Ριιιιιιιιετιει.

Οττοβοιιιιε.

Βειι·ι·ιιτιο.

Βιιιιιτι!άιιε άι: τιιΙοοιιο.

ΜειιιΕι·οάιιε άο οιιτάειτιο.

Αιιτιοιιε Βι·οε.

(ἔειιτιιιιιάὶιιε Ροοι·τι.

Βοτεοιιιιε Βοτὶιιιιε.

οικω ΒιετοΙιιε.

Αιιιιοτιιε.

Αι1εοΙωιιε ττιεοι·.

Βιιιιιιιιιιάιιε τιιαΙειιιοΙττι.

Οιι~τιι·άιιε άο ΡΙτιτοει.

ΒοΒὶοτἱιιε τὶειιει.

ΑιιεοΙιιιοε.

Βει12ο οτοεο!.

Αιιτιοιιε ε!ατοΙιιε.

Ιοτιεπιιιοε ΒΙἱι1ε ἰοτιιιιιιιἰ5 Βιιιιι·οἰιιὶ.

Ρι·οάοιιιοτιιιε.

Ρεττιιε τιιοιιε.

ΒοιιεοΒιιοι·. άειιιιά. '

8οιάοιιιιε άο τΙυετεπειιτο.

Βει·ιιειτάιιε Μεσιτικά.

ΒειΙάιιιιιι15 άο επειτα.

ΘεΙοι·ιιιε άο ΗΒΡο.

Ατιεοιιιιιιε άε σάπια

Βιιοοετιιι5.

Βει!άιιιιιιιε Βιιτιεοτιιιε.

Διιι·ιοιιε Ροιιιιοτιιιο.

Πεο άο Ρώσου.

Ιοτιειιιιιεε οετιιτιἱιιε.

Ατιιοιάιιε οιιιοτο.

ΟιιιΠιοΙαιοε ἰοιιιιοιιειε.

Μειτιίτοάι.ιε εοειιιιοιιἱει.

ΒοΙΙειιιάιιε οοιιο.

Τι·ειιοετιιιε. ἱοΙιειτιιιοε τετεοΙάιιε.

Βοιιἱιιιιε εειι·τοτ.

ΟΡάοτιιιε άο ε|οιιει.

Ρώσο τοττοΒιιο.

Ροττιιε Βιιοο.

ΙιιοοΒιιε πιειτοιιτο.

ΗιοοΒιιε πωπω.

Αιιτιιεειιε (το τοι·ιιιιιο.
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Οιτειι·τιπε τιιιιιτπι·τι.

Βιιιιππε τιο οττοιιοι.

Οπιιιιοιιποππο.

Οπιοπιιιιο τοπτ-ιεοι·ιπο.

Βοι.οτειτπε.

Πιιοι·τπε τιο δικιο.

ιιπιιππο ποπτι.

Βοτειτιπε τιο τιι·τιιιπο.

Πιιοττπε οοιπειτιπο.

Βοι·πτιι·τιοτπο.

Οπιιιιοιιππε τιπτοι·.

ι.ιοπτοπτιπ5.

(ιιι·οι·τιπο.

ιτιοοιιπε εοπτειι·ιπε.

Μοοπτ:ιιπο ποτοι·ιπο.

Αποοιιππο τ:ι·οιιο.

Πιιοι·τπε τιο πιτιπτοι.

Ροττ·πε τιο 8τιπιο.

Οπιτιο τιο ρι·πτο.

Οπιιιιοιιππο τιο ιο.

ι)πι·ιιοοοπε ιτιτι·οιιιο.

ιιπιιιιιτιπο ροπ.

θπιιιιοιπιπε οι·τιπο οι;ιοττοππε.

Βιιιιιιπε ρι·οοιιιτοι·.

Βπιιτιιτιπε οοιιο.

Αιιιοττπ5 ιιτιιιιπο.

Οπιοπιιιιε τιοοτιιιιο.

8οποοι·οιιπε ιποι·ιποι·ιπε.

Οι:ιοι·τιιε 5ροπτοοτιοποι·.

Αιτιι·τιτιπε οπεοιπιπο.

Ροτιπο τιο οτοπο.

ιοιιοπιιοο ιποιοτ.

Ροττπο τιο 8τοπτιοπο.

Οττοιιτιο οτιοππο.

·Απιιιοεπε τιο 2οι·ιιο. '

θποιτοι·ιπ5 τιο ποιοπτιο.

Ροττπε οοπτιτοπππι.

Αι·πιιιτιπε τοετο οοιιιο.

Βπι·οιπιππο.

Αιιιοττπε ιιιιιτιπιπι.

Πιιοι·οοππε οπεοιπιιιο.

Βι·ιι€ποιπε πιοΒιετοι·.

ιτιοοιιπε πτιππο.

Οδιοι·ιπε 8τιτιπτιοι·.

Αιιιοττπε τοπιτιι·ιο.

Ποπ ιιοτιππε.

Θπιιιιοιιππε ππΒτιι·.

Τοιιτιιτιπε τιο ιποι·οε.οοτ.

ι.πιπιι·οποπε τι·ιοοροιιε.

Βπιιιιπε οι·τιιιτιπο.

Πιιοι·τπε τιο τ:οετιιι.

ΡπΒιιπε τιο ιοτο.

Οιιοι·τιιο τιο ι·οικι.

ΗΒΟ ιιι·τιοο.

Αιποτιοπε τιο ρτιπιο.

Ροπετιιιοπο ρπιοιτοι.

Βοι·ποι·τιπε ποεοοι.

Οπιιιιοιπιπε τιο τιτιπιο.

?ποπ εοποτπε.

τι Πιιποι·ιπε τοειιτιι.

‹ ιοιιτιπποε τιο ωραιο.

νιιιτιππε τ:τιιπιππο.

· Μπεεπε οτιρποπιιο.

Βοι·ποττιπε ιιιτιοτιποτιιιο.

Αιιιοι·τιιο ιιτιοεπε.

Μτιπιἶτοτιπε τιο πτιιοπτιτι.

Αιπιτ:πε τιιιιππε.

ιιπιιιιπε.

Οττο.

Πεο τιο ει·πιοι·ιο.

Οπιιιιοιιππο τιο τωιοπο.

Μοι·οοιιππο ιιποοι·ιπο.

Πιιοττπε τ:πι·τιιο.

Οριιο τιοτιι·ιπιιο.

Βιιιιοιτιπε τιο ειιιΒποι·ι·τι.

Βπιπιιτιπε ιοΒοιιτιο.

Βιιιιιοι·ιπε ετιποτπο..

Βοιιιο ετ:οπτιι.

Βιιιιππε.

Αποοιιιιπε τιο οποοιιπτιπ.

Ροττπε ιι·οοιποι.

Μοπιι·οτιπε τιο ιοπιιττι.

Βοιιοποοι·ιπο τιο οοπιροιιπο.

Βοι·ποττιπε τιο Βι·οοετι.

Βοι·ποττιπε τιο τ:τιπτοιπρο.

θπιπιππε.

Αι·ποιτιπε ιιποτ:τι.

Βοιιοπ8οι·ιπε οοι·ιοιπο.

Οπιιιιοιπιπε ειδοι·ιπο.

Οπτιιιι·οτιπο ποιο.

Οιιοι·τπε πτιππο.

Βτιιτιιιιιιπε ποιοι.

Βοι·ποι·τιπε ποιοι.

θποιοι·ιπε τιο εοιοι·ιο.

Βιιιτιπιππε τιο Βοπτιπιτο.

Απιιιειιιο ιιτιτοποζ.ιιπο.

Βπιπιιτιπο τιο ιιποοτι.

8)πιιιε τιο οττοπο.

Απεοιπιπε ποτο.

Μοο1τωε τιο ροι·ιπτι.

Οιιοττπε οοιτιτιππο.

Αι·ιιτιιτιπε τοετο.

Οπιιιιοιπιπε πιοι·οπε.

Μοπιι·οτιπε οιιιιιιτ.

τἰ Ροττπε ιιιιι2ο.

Βπιιππε τιο ιι·τιοττι.

ιιιοοιιπε τιο τιπιιιοι·το.

(ιποι·τιτιτοι·.

Βοπτιτιπο.

ιιπιιππο τιο ιιτποιι.

Απιι.ερππο πεο.

Βπιιοιτιπ8 πιοιοι.

(ιπιτιο οοι·επε.

Ροττπε ιιι·πιπιτπε.

Βιιιτιπιιιιι.8.

Ποπτ·τιτιπο.

Αιιιοι·τπο ειιοπο.

Απι·ιοπο ιοπτιετιιε.

ιιπιιιιπε τιο Μετα.
δοιπποι ιιπιιοπε.
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Ντιτει· Ρετει·ε.

Βέτο Ρτεεετετ.

ττεττττεε ιτε τοτο.

τοττεετιεε ιτε ττειιει:ε.

θετιτε ιτε-εεε.

Βοιεε.

Ρεττεε ττετττεεττεε.

Λεττετεε ιτε ετετ.

τεττεεεεε Ρετεετ.

Αιττεεεεε εε εειτο.

Ατιττετε ιτε ετιττεε.

(ττετεο Ρεττεε εεετε.

θεττττετετεε τεττεεε.

ττεττττεε εετετιτε.

Οιττεττεε.

ττεττεεε ιτε εεττειιτε.

Οττε τεεετιτιιε.

θεεεττεε.

Ρετεττεττεε.

Ατττετιτεε εεετεεετ.

τττεττττεττττεε ττεεττεττεε.

Ατιεεττεεε ι:ετεεε.

θεττττεττττεε ττεττεε.

Πττεττεε ιτε εετε.

.-ττττει·τεε εεττετ.

τεεεττττεε εΡετει·ετεε.

τεεεττεε ιτε εεεεΡτττο.

Βεττετιτεε εε €εττττεττε.

ττεττττεε εεττττε.

τ3ετετ·τττεε εει·ετιττεε.

Ρεττιτε ιτιιετ·ετεε.

τεεοττεε τττειτ.

Ρττεεεε.

Νετεεεε.

Ρεττεε εεεεεε.

θεττττεττττιιε τττετττττιτε.

Μετττεεε ττεττεεετ.

Νετεττεε.

τεεεττιιε ιιεττετ.

Βεεττεττιτε.

Ρεττεε τττεεεε.

θετττετιιτιιε τττετεεετε.

Οττεεε ιτε τοτ·ιεττε.

Αττττειιε εΡτετιεε.

Μεττττεεεε εετ.

Αττεεττεεε τεεεεΡτεεε.

θεττττεττττεε Ρεεει·.

Βεττ›ε ιδτι·ετιτεε.

Βεττετιιτεε εετετιτε.

Βετττετειιε τεεεεττεε.

Οττετιτεε ειτεεττεττεεε.

Ρεττεε ετττετ.

ττττεττιτε ιτε τοτε.

Αεεεττεεε εεεεεττε.

Εκτοτε Ρειττ ετ εττιεττι.

ΟΡτεε ετεΡε.

ΟτεΡε.

Αττεεττττεε ττττΡετετεε.

Αττττοττεε.

Βετεεττεε Ρεττττι:τ.

τι ντιτεετοτε.

Ρτετεε ττετετεε.

Βετθετιετεε εε εεεεε.

Βεττεττειτε ετττετεεε.

τεττετιττεε ττιττετιιτε.

Βεττττεε ετττιειεττεε.

Αετττεεε ιτε εττιε.

Ατττεττεε.

θεττττετετεε ΡτΡτειιε.

Ρεττεε τεττεττεε.

(ττεττειιττττε εεε”.

ΒεττεττΒεττεε.

Πττεεττεε ττιδει·τεε.

ττττ.ττετιτεε εε τττεεεε.

(τεεετεΡετεε.

Οττο ττετιιτε Ρτεεετετ.

ττεττεεε ιτε εεττττττε.

τοττεττεεε εε εεεττοττοεο.

Βεεεε τεττεεττεε εετε.

Ατττετιτεε τω.

Οττεττιιε ιτε τεττετεο.

ττεττειιε ειιετετεε.

(τεττττεττττεε τοττΒεε Βετετεεε.

τοττετιεεε ιτε ετεττεττετ.

Ρεττεε εεεεετιτεε.

Μεεεε Βιιεττ·ε.

Μεεττειτεε ιτε τττετεε.

θεττττεττεεε Ρετετεε.

Οττεεε ιτε οετεττε.

θεττττεττειιε ττι·τΒεοττιτε.

, Αεεεττττεε ιτε ΡοΡετε.

()εττεεεττεε Ρετττιε.

Βετεετεεε τττετε.

Αττεεττττεε τεττεε τεττεεεεε.

Οττεττεε ειιιτεε.

(ττεττττετετεε εετε εττεεττεε.

Βεττττεε εττεεττε.

Εττττεε τττιδτεεε.

.ΠΒο ιτε ιδεεεεε.

Οττε τττι5ετ.

Ρτεεεετεε.

Αεττι.

ντιτετεεεττε.

Οττο εεεεεεεετεε.

Αττεεττεε ιτε ετοτ.

τι Βεττεεττττεε.

δττεε ιτε ετεττε.

Ατιεετττεεε εε ττετει·.

[τιμ.

τετιεττειιεεε τττιιττετεε.

Οεττεεεε τετττετιτεε.

Μεττττεεεε τεττεττεε.

τεεεττεε ιτε εεετεττε.

Βεττεττ€εττεε ετττετεε

Οττε ιτε ετ1τειτεο.

δ)εττεττ εε εεττο.

Πτετεττιιε.

τετιεττττεε ιτε εττοττεττε.

Βεεεε τοττεττττεε εετεττεεεεε.

Πτετττιεεεε.

τ τ·

·τττ
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οΒοι·τιιε ά:: Ριπεο.

Αιιήοπε άο πάστα.

ΡιιΙει·ιιε Μπα!.

Ο:Μιιετιιε Ρἱ112ει.

Οφωοιιιιε οολιιὶπιιι.ε.

Μπι1Β·οάιιε ἀἰοιψιἰιιε.

Ρτειιε ειοοιιἱατ.

ΡεΙ:πιε άε ΒιιώΒ·εάο.

Ροτι·ιιε οοτειιε.

ΜΔι1ΐτοόιιε οοι·ευε.

Μο.τιΈτεάιιε Ιὶττιιε.

θιιἱ8ει·ἰιιε.

ΠΒο άο Ροιπ·ειω.

Ρεπωιάυε ΟειΙιιετἰυε.

θπἱΠἱβΙ111115 τεετιιοοιιἱε.

Επ:οΒιιε ττοεοΙ.

ΟΒεττιιε τιὶἔοτΒοπιιε ειι·ἰεοι15.

ΑεοΪιετἰιιε ιιϊΠειι1ιι5.

Α1Βεττιιε τὶε εεικὶἱε.

ΑεοΒοι·ἰυε οὶτοιιΙιιε.

0Βοττι15 πειτε.

Οἀοιιυε.

Αιιΐιιεειιε ΒετΒειιιυε. . .Η

οοπτειάιιε ΒήΠι1ε.

0Βει·τιιε τετοἱιιε.

Βο1·ι1ει·άοε ‹ἰε σκοπο.

ΜειιιΒ·οάιι8 οειιωεωιοτυε.

θιιἰΠἰοἱωιιε άε οστΙο.

θεοτ€ἰιιε Βεεεοἱε.

Αι1εο!πιιιιε άε τοΙΙωιάο.

Ρει·οπεΙ.

ΜεὶηΒοε.

ΠΒιιεήιιε ιἰε :παοκ

Ρε8ι·ιιε οιιἰει.

θιιἰὶΙὶε!τι1ιιε τετιιε.

ΒιιίΒιιιιε άε οοπιΜΒιιε.

δώΙΙΜπιιιε τιιΒει1ε.

ΟΒἱετἰιιε άε ὶοὶιεητιε.

ΒιιΒοήιιε.

Πτευε.

θιιὶὶἱἱεἱωυε πιΠω1ιιε.

ΟΒει·τιιε όε τειἰοΙἰε.

ΟΙ1ΠΗΘΙΙΙ1118 Μαι τιεπἰπιιε.

ΟΡὶΖο άε οενετε!.

θιιὶ!ἰὶεΙωιιε οαιιε!ει·ἰυε.

θηὶἱἱὶεἱωιιε άο ε)ΙΙει.

ΙπιΒι·ειιιατιιε τΙε ει:οιο.

Ρεθἱτιιιε οιιττιι5.

ΒοΒατιιε Βιιωήι1ε.

ΒιιΒιιιιε άε: οττοι1ε.

Βει·ττειωτιε άε 8ειΒιιοπο.

Βιώτιιιε Ρὶιιιε.

Μι1εειιε οΒοιοιιἱ.

ΡΗ1Π18ΠΠ18 Ρειιιειτἱτιιιε.

Βει·αιτι15 οαΙοΒει·ἱυε.

Βωιί_τω1οιμε άο ἀἰειτιο.

Βιιίὶπιιε πιοΒιιΙει.

Μοπΐτοάιιε άσε: ιιὶοετιτἱο.

Οἀἀὶτὶιιι15 άιιτοιι5.

α ΟΜΕ) 4:Ιο ειιιιτειι·άο Μετα.

Ρειεεω·υε οττοοτὶεριιε.

ΒιιΕτιιιε Βι·ειε.

Πεττει€ι1ε Ϊτεἀετὶοιιε.

ΟιιΠΙΜωιιε ι·οιιει·ἰιιε.

ΑΙΒεττιιε.

(ἱιιὶΠὶεΙωιιε οὶι·οιιΙιιε.

Ειιὶ.ἱιει·ὶιιε.

(ὶιιὶΠἰοὶπιιιε Ιοτιιειιιο€ὶε.

θαπἀιιοἰιι8.

.ΒεΙἱεπι€οι·ἰυε ο1°ἱυ5.

Ειοοβυε Βειικι.

ΟΡἱιο ‹ὶε Ιοι1ιοΙΙο.

ΟειτΙοιπιτἰιιε (Ισ Βοηπιεἰοτ.

()ιιΠΙΜωπε εἱε ΒοτΒοΒτιο.

6 νἱευιοι·ει.

Αττωιάιιε πιὶτειτἱιιε

ΑττιειΙάιιε άε ΒυτεεΙ.ο.

Βειεἰοευε.

ΔΙΒοτἰοιιε άε Ρεττοτἰοο.

Ρετι·ι.ιε τεττἰυε.

Α[Βιιττιι15.

ΠΒετκιιε.

Αι·ηει|άιιε Ιοι1Βιιε.

1οΙιετιι188.

Αιπἰοιιε ετοττεὶουιιε.

Οιω @ω οοιπἰττἰΒιιε.

ΜΒοι·τυε άε ΡΑΙειτ.

Ορἰιο σπαει.

Αητἱοιιε ιιὶεεΒἰιιε οοτιειιΙ.

Ο Α.τιεοΙιι1ιιε οπο.

Βιιίὶιιυε Βιιειτοὶιιιιε.

ΒειΙΒιιε οειιιἰοττο.

ΑΙΒει·τιιε Βιιειτοὶι1ιιε.

θἰτειτᾶιιε ι]ε οἱοιιο.

Μιιττιιε άε μπω.

ΒιιΒι1ιιε Βει]εει.

Γειιιτιιε Ιιιοἱιιε.

θἱτοὶπιιιε άε: ιιειἱεπτἰει.

ΝὶοοΙειιιε άε ε!άτειεΙο.

Ιιιιιεοοιιιιε πιειειιε.

ΟΒετὶυε άο ρειιἱειτιο.

Μιιεειιε άσε Βετ1111ΙΜΒο.

ΒιιΠὶιιιιε άο Βετο.

ΟειτΙο σ.Ιο Βεοοο.

ά ΑΠ1ε1Ιάι15 ἀο ΒιιτυΒειΙάο.

( οοοΧοιν )

Ιααιιιεπεε.ε σοιισαίε.9 μπαι εαπ ά!αταπάτΣπέσ

αππο ι ι8ι ἱπἰ£α τεπουιιπ2.

Πθ2, 'Η ΐσ:Βι·υ:π·Ξά

Ουά. Α. [οἱ. Μ. τα.

ς κ. π. )

Νοε οοτιειιιοε οοιπιιιιὶε ἰωιιιε. οΒΙοιήιιε ιιοιιτιιε. Μ:

Ηεὶποἱἀιιε εἰε :τιοι·Ιὶοἱο.
ιιιιυοΙοπιιε. Μο Ρἰοἱιιε. Μεειτδο. ω οΒοττιιε ιιειιεπιιετἰε.
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οοιιίππιοιιιπε οτ οοι·ι·ο!ιοι·οιιιπε πο!ιιε ιιιοιιποάοάο ππο α τπτοε τοι·ιιιπιοε εοιιιιιοι· τοιιο!ιοι·. οποιο οιι οοιιιιι!οτιιιιι
 

οτ το!ιο!άο οοποιάιοο οοιιεπ!ι!ιπε οο8οι·ιο-οοιιποιιτιοιιοιιι

ι!!ιπιιι φωτο ο!ιιιι ρω οοιιιπιιι ιοιιπο τοοοι·ιιιιτ ο!οιιοιι

άι·ιιιιε ειπο οοειιι·ιοιιει!ιπε οοιιεπ!οε οοιπππιε ιοιιπο. πιο

τππο οι·οιιτ. οιιεο!ιιιπε Βοι·ιπε. ιάο Ριοιπε. ιιππο!οιιιιε.

!ιιοιιτιο. πο οοι·ιιιπ εοοιι. ειοπτ πι εοιπιτο ιιιάο τοοτο

οτ ειιει,ι!!ο οοιπππιε ιοιιπο το!ιοι·οτο οοιιτιιιοτπι·. οτ πι

επροτιιιιιιοιιιοιιτο οοιιιιοιιτιοιιοιιι ι!!οιιι πο!!ο!ιιιιιιιε. οτ

που τιοοε οοιιτοε ιοπποιιεοε οιποε. οπιιι ι!!ιε άο οοτι

ει!ιο ειπο οι·οάοιιτιο οοεττο οοιι·ο!ιοι·οι·ι οο τιι·ιιιοι·ι το

οιοιιιπε.. οτ οοι· οιιιτι·οοπιιι επιιοι οιιιιιιοιιι ΡΟΡωι ιο

ιιποιιειε οτ πι οιι!ι!ιοο οοιιοιοιιο. Ρι·οτοι·οο οά ιιιοιοι·ιε

άιι·οοτιοιιιε οπιιιπ!πιιι. οτ πτ οιιιιοιοιο ππιοπ!ο ιιο!ιιε

ιιιοΒιε οετι·ιοτι οεεο άο!ιοοτιε. ποε οτ ιιοτιπ!πε οοεοι·ιο

οοιιάοιιοιιιπε οτ ι·οιιιιττιιιιιιε πο!ιιε ιιι·ο οοιιιπιιι οοεοιιιο.

οιιιιιο Ιιοάοδιπιιι. ιιποά ο!οιιοιιάι·ιιιι ειπο οοεοι·ιοιιεοε

οά Ροι·τοιιι ιοιιπο ιιιιοετοιο εο!ιτι οι·οιιτ Ρι·ο οοιιιπιιι

ιοιιπο. πο! πιοοοοιιιιττι!ιπε. ιΙπι!ιπε ειοπτ τοιιτπιιι πιάο

άοάπιιπε οτ οι! ιιοιιορ!οοιτπιιι ιΡεοι·πιιιι εοτιετοοιιιιπε.

ιτο πτ !ι!ιοι·ο ιιιτι·οι·ο οτ οιιι·ο άο!ιοοιιτ ιοιιπο οπιιι ι·ο!ιπε

οτ ιιιοι·σιιιιοπιιε ειπε άο οοτοι·ο πιιιιιπιιοε. ο!ι οιιιπι

Ροάοειι ιιι·οετοτιοιιο. ειοπτ Βοιιιιιιιάιοιιεοε εππτ. οτ ο!ι

οπτπιπο ιποι·πιιτ. οοτπιο πιιιπο πι οοιιιτπ!ο.

( οποιον )

!)ε·ι·ιιπε αι·&οποπεί.9 ποιο οτ ἰιαἰο.:ι· , Βαι·οεοπί.ι πτωτι

ιἰιιιιι πίία.9, Ιαπωοπεί&α.ι ρατιιοοιιιιαιιι ίπιροι·τιι·2 ειπαμε

αι·οοο ιρατιιιιπ αεί οοπτιιιιι @οιιιπι οι οοοΖο.παπι αο

άιποειπάαε πι έιιι·ί.παιιο .ιιιβοίοιιι ιππο , οτ οαι·ιαπι

αι·ο·|ιιορία·ορο οιιιιπἰοιιι, :μια /ι·πούαται· ρι.εαπτω αι·

ο!ιιορι.ιοοραε , ρι·οιππιπ.

"!!99, 2ο το!ιι·ποι·ιι

Ε; οιιτ‹ι9ι·αρ|ιο Πεοίί Τοπιπιεσι.ιί.ι πωωιι.

Επι!. Α.[ο!. Η!). στι. Ο. [στ. θθ.

( ιι.ιι.ι

πι ιιοιιιιιιο άοιιιιιιι οιιιοιι. οπο ιιοττ·πε άοι 5ι·οτιο

τοι οο ιπάοιι οι·!ιοι·οπειε ιι!ιπε τιποιιάοιιι !ιοιοεοιιιε

ι·οοιε οτ ιπάιοιε οι!ιοι·οιιειε οοιιποιιιο οτ ιιι·οιιιιττο πο!ιιε

Βιιι!!ιο!ιτιο !ιπιοιιο οοιιεπ!ὶ οοιπππιε ιοιιιιο πιο πο!ιιε

οτ εοοιιε ποετιιιε οοιιειι!ι!ιπε οοιπππιε ιοιιπο ειπα! άοιιι

οοΙιε που πιο οτ !ιοιιιπιοε τοι·ι·ο ιιιοο οπετοάιοιιι οτ εο!

πο!ιο πιιιποι·εοε !ιοιιιιιιοε ιοιιπο οτ άο άιετιιιοτπ ιοιιπο

πι τοπιο οτ ιππο οτ ο‹Ιιιο εοιιοε οτ ιιοιιπ·οοοε ποοο

τιάο πι τοτο τοπιο οτ άιετι·ιοτπ ιιιοο οποιο ιιπιιο !ιο!ιοο.

πο! άο οοτοιο οοιιιιιειοι·ο. οι τοι·το ο!πΙιιιε ιοιιποιιειε

πο! άο άιετι·ιοτιι πωπο οιιτο πιο ι·οο!οιιιοτιοιιοιιι τοοοι·ιτ

επιιοι· ο!πιποιιι ιιιοι ιπάιοοτπε εοπ άιετι·ιοτπε. οπο οι

οοι· !ιοιιοπι πάοιιι ιπετιτιοιιι οοιιιιι!οι·ο τοιιο!ιοι· ιιιτι·ο

ιιποάι·οειιιτο άιοε ιιοετ τοοτοιιι τιποιιιιιοιιιοιιι οπτ οιιτο

ο Ροτοι·ο οοτιο τιάο εοοπιιάπιπ !οιιοε ι·οιιιοιιοε πο!

!ιοιιοε πεπε τοι·ι·ο ιιιοο. πιει οποιιτπιιι ιιιετο άοι ππ

ιιοάπιιοιιτο ι·οιιιοιιεοι·ιτ. οπτ !ιοοιιτιο οοιιοποιοιιτιε οπτ

οοι· άι!πτιοιιοπι !οεδιττιιιιο πιάπ!οτοιιι. οοι τι τοι·πιπιπιιι

πο! τοιιιιιιιιιοε οοιιετιτιιοιιτ οι! οοιιοτιτιιτπιιι πο! οοιιετι

ιπετιτιοιιι. ει ποιο οποά ο!ιειτ !ι.ι.ιιιπιιι ο!πιποά πι τοτο

τοπιο οτ άιετι·ιοτπ ιιιοο ιιποά !ιοτιοο πο! !ιοτιποι·ο οοπ

τιΒοι·ιτ ιιοπιιιι€οι·ι. οτ !ιοιιιιιιοε ιιιοι πιάο ο!πιιιιά !ιο

!ιποι·ιιιτ. οπο ι!!πά τοτπιιι που !ιοιιοιιι πάοιιι επιο οιιιπι

ιιιοπάο τοοιοιιι πι ιιιτοει·πιιι ι·οετοπιοι·ι. οτ πιεπιιοι· ε!

Ροτ· ο!ι‹Ιιιοιιι Ροι·άοιιτιπιιι. ιιιάο οάποιεπε ο!πιποιιι τοπιο

πο! άιετι·ιοτιιε ιιιοι ιιποι·ιιιιοιιιο πιοτιι τιιοι·ιτ. οπο ο!ι!ιιτο

ι·οοτιτπι τοοιοιιι οτ ιιιο!ιι!οιιιιιιπε ιιιιιάιοτοιιι πιάο τοοοι·ο

τοιιο!ιοι·. ποιο οοιιποπιο πο!ιιε ιδπι!!ιο!ιιιο !ιπι·οιιι οοιιεπ!ι

ιοιιπο ρω πο!ιιε οτ εοοιιε ποετι·ιε οοιι8π!ι!ιπε ιοιιποιιειε

πιτιιε. οτ Ρι·ο οοιιιπιιι οτ οπιι!ιπε πι.ιιποιιει!ιπε πο!ιιε

επ!ι ετιρπ!οτιοιιο Ιιι·οιιιιττο. ποσά πιιιποι·επιιι άοτιιτιιιιι

οοιιιιιιιιε οτ οιπιπιιι ιοιιπο. ιιποά άο!ιιτπιιι πι οοτιο

οοιιεπ!ιιιιι ιοιιπο άο Ρ!οοιτιε που ιοτιοιιοιιι οετοιιεπιιι

ιποιιιτ πιο άο!ιοι·ο μοι·εο!ιιοι·ο το!ι ιιιοάο ροι·εο!ποιιι.

εοι!ιοοτ τιοοε! άο!ιο οιιιιποτιιιι οοιιεπ!ι!ιπε οτ οοιιιπιιι

ιοιιπο._οπτ οοτπιο οοι·το ιιπιιτιο πο! ιιπιιτιιε. ιιιοάιο

τοτοιιι τοτιπε ιιιτι·οιτπε εοπ ι·οοο!το οττιπο ι·οάάιτππιιι

ιιπι πο! οπο εΡοοτοιιτ οά ιοΒιιιιιιι οι·ποι·οο. οτ οά Ρο

οπ!ιοιο ιιιοπιιι οποοιιιιιοπο ιιιοάο Ποτ. ειπο Ροτ ποπ

άιτιοιιοιιι οπτοτοιιοι·ιιιιι οιιιιοιιτοι·ιοι·πιιι ιιιοιοι·ιοτπιιι

Ριεοοιιοτπιιι !τοι!ιιτοι·ιοι·πιιι ποιιοτιοιιπιιι πο! ιιποοπιιι

ππο ιιιοάο Ροτοετ οιοοειτοι·ι. ιιιιοά ο!ιοπιά Ροοπιιιο

τοοο!!ιδοπι οδο πο! ιιι·ο πιο ο!ιπε πι ι·οΒιιο οτ ιπάιοοτπ

οι·!ιοιιοο. ιΙποιιι επιπιάοιιι ιιιοάιοτοτοιιι ι·οοο!το ρι·οάιοτο.

οτ πιτι·οιτπε οποιο τοάάιτπιπιι ιιπιιτιο πο! ιιπιιτιιε οο

ιπππιε ιοιιπο πιο!οιιτοι· εοπ ο!ιτιπο ιιιοάο ιιοιι οπτοι·οιιι

πο! οπτ”οι·ι·ι οοιιεοιιτιοιιι. ιιιιιιιο οά ιιιοάιοτιιτοιιι ιΡεπιε

τοοο!το οτ ιιιτι·οιτπε οτιιπο ιοάάιτππιιι ιιιπιιτοιι·οτιιιοιι

άοιιι οτ ιιοιι οιιίοι·οιιάοιιι ιιπιιτιο πο! ιιπιιτιιε οπο. οοπ

ει!ιπιιι οτ οπιιι!ιιιιιι ιιιοπιιι πιο Ροεεο ιιιοο ριοετο!ιο. οτ

πιεπιιοτ άο!ιο οοιιιπιιι ιοιιπο επιππ!ιε οιιιιιε. !ι!ιι·οε οοπι

τιποοιιιτο άοιιοι·ιοι·πιιι ιοιιποιιειιιιιι άο ιιιοο ιιιοάιοτοτο.

πποπεοπο άο!ιιτπιιι οτ άο!ιιτο πιιιιιοι·εο τιιοι·πιτ πι πιτο

@απο οιιεο!πτο. οπο άο!ιιτο εο!πτο άο!ιο επιιι!ιτοι· οιιιιπο

πιο οοιιιπιιι ιοιιιιο !ι!ιι·οε οοιιτπιιι οιπεάοιιι ιιιοιιοτο. ιτοιιι

άο οοιιιπιιι ιοιιιιο πι !οοο τιπι άιοιτιιι· Ροι·τπε ιοιιποιιειε

πι οι·ιετοιιο τοιιτοπι τοι·ιοιιι οπο !οι·Βο επΙΪιοιοτ οά το!ιι·ι

οοιιάοε !ιπτοποε οοιιτπιιι ι!ιι οπιιι ειπε οιιι·τιε. ιιπι!ιπε

εο ι·οοιιιοι·ο οτ οιιιιι ιιιοι·οοτιοιιιιιιιε ειπε ιιοεεπιτ ιιιοποιο

ιιιοι·οοτοι·οο ιοιιποιιεοε. οτ ει ιΡει ιοιιποιιεοε ιιιιιιοτιοπο

ι·πιτ ο άοιιιπιο οιιοετο!ιοο πτ !ιο!ιοοιιτ οοο!οειοιιι πι ροι·τπ

ι!!ο. οπο άο!ιο οιε τοιιτοιιι τοι·ι·οιιι πι οοτιο ι!!ο οπο

!οι·ιιδο επίιιοιοτ οά ιιιεοιιι οοο!οειοιιι τοιιτιοοιιάοιιι οπιιι

οιιιιιτοι·ιο οτ άοιιιι!ιπε οτ οπιιι οπιτο εοοοι·άοτιε οτ ο!ο

ι·ιοοι·πιιι ιιιειπε οοο!οειο. οτ άο!ιο ι!!ι οοο!οειο τοιιτοε

Ιιοεεοεειοιιοε πιιάο ροεειτ πιιπε εοοοι·άοε οπιιι ππο ο!ο

ποο οτ πιιο εοι·πιοιιτο ιιιοτπιιιι οτ ποετιτιιιιι !ιο!ιοι·ο.

ιιι·οτοι·οο ποιο επιιι ιιοεεο!!πε οτ οιπιε ιοιιποιιειε. άο!ιο

άοπιπιο οτο!ιιοΡιεοοιιο ιοιιπο το!οιιι οπιιοιιι πι τοπιο ιιιοο

οι·ιιοιοο. οιιιιι τοτιάοπι εοι·πιε οτ τοιιτο Ροεεοεειοιιο

ππο!ιε οετ ι!!ο οοτιο οποιο !ιο!ιοτ πι οι·!ιοι·οο ριεοιιπε

οι·ο!ιιοριεοοιιπε. ει τοι·το οοιιτιο.οι·ιτ ποσά ιοιιποιιειε πι·

Ίπιε πι τοι·ι·ο ποοο ιιιοι·ιοτπι·. ιιοιι !ιοοοτ ιιιιο!ιι οι:

!ιοιιιε ι!!ιπε ππιοτιποιιι !ιο!ιοι·ο. ποο οπο οι; !ιοιιιε ι!!ιπε

ο!πιπιά πιο!οιιτοι· οπτοι·οιιι πο! οπιοιιι·ι τοοιοιιι. πιιιιιο

άοιιτπι· ποοο ι!!ιπε ειοπτ άοιπιιοτπε ιρεο ιπάιοοοοι·ιτ. ει

ποιο πιιιιιοιιειε ο!ιοιπιε πι τοι·ι·ο ιιιοο πιτοετοτπε άοοοε

εοι·ιτ ποπ !ιοοοτ ιιιιο!ιι !ιοπο ι!!ιπε οοοιροι·ο. εοά πι

.οι
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Ρσιεειειε (ιαοι·απι αει ιτιιαπ ει( ιπειιστιιιαε ι:ιααετιειιιαε (ι σΡετε ει-εοπιειιιααι (μοα ιΡεε μπει (μ(αποιειαε μια·ιι

(μι ιιι ιει·τει πιω ιαετιπι. εε αατι ιιιειαπι εισοπει

Βπιιιι·ι ιεπαιιτπι αααιιεεπαιι.··ει- εοπεαιειαι ιεπαε (ιεπαα

ει εσπειιέπεπ(ιιι. ιιέειπ Ρτοπιιιιο ασιιιε (πασα ιεπιιεπεεε

σιππεε ει (ιε αιειτιεια ιιιπαεπειαιπ πιαπαιεπειιο ει αε

ιιιιιαεπι ει: τεε εστααι (ιοπιτε σπαπεε Ρετεοπεε. ει (ιιι ειε

επιπειπ ααα ει πιει-πω ΡτσΡαιεειιο. ω ιιστατπ οπιπιαπι

εοπιιτιπαιισπειπ ιιιειειπ ατειιιεΡιεεσΡαιπ εΡιεεσΡοε. ει

(ιιιιι(ιιεε Ρτιστεε ιιιιετοε εετασε εεΡιιεπεσε ετιιστεπειε

ιααιειιιαε. (πασα εκ Ριιτιε με εσπαεπιιοπεπι ιιιιπε οιι

εειαπικαιι. ει ειπε ιι·ιιααε σΡετιιαι ει ειααιαιπ παπι

ιιειιαπι πασα (πιο ιιεε οπππιε ιιαιτπΡιεειαι ει ιιιιιιιιιιιιπ

σιιεεταεαι (μρα ει εσπιτειεεει·ο πιι(ιιιι ειπΡιιαε εσπ

ειιιααι αει εαι(ιιιαπι ποπ αειιαπι. Ρτεαιειει ιιιι(με

οιππια Ρτεπ1επισταιαε ιααειι Ρειταε οιιεεταιιτε ειι(με

εοιπΡιετε ιιιτειαιι ειιετσεεπειιε επεπεειιιε εστΡστειιιετ ύ

ιειειιε. αι εαιεπι ιιεε ιιι Ροειεταπι ιι(μεειπι. ιΡεε Ρειταε

ιααει( ιεειι εε Ρετ πιαπαιπ Ραιιιισεαπ επσιιιτι. ει ειΒιιιι

εαι εασιστιιειε ιπαπιτι. ιιεκπ ιατεαιι :ια εεπεια αει

εααπεειιε Ρειταε ια(ιειι ετιιστεπειε Ρτεαιειαε. (μοα ιιεε

οπιπιε ιατειιπεπισ ιιτιπειιιιι αε (ματισ ια (μετιαιπ

ειππαππ εεπιΡετ ιπιι·ε (μιπιαπιαεειππαπι αιεπι Ρσει

(μετα ιΡεε ιπαε Ρετ εσπεαιειιααι σοιπαπιε ιεπαε αει

παπιιο επο εαι (:ετιιε ιιιιετιε εοιπαπι ειδιιισ ειΒιιιιιιιε

ιποπιιαε ·ιιιετιι. (οι (πασα εειειειιιι τεεπι ιιτιιοτεε αε

Ρσιεειειε εεειειιεπσταπι ιιιπαε .ποπ ειαιει·ει επι ειαιεττι

εοπεεπιιει. ιιπιπο (ια εε ιεπεπαε ιΡειε επιειειιιιιιιε σΡειπ

ει εσπειιιαπι εααιπ Ρτεειαιιιι. εειε εαπι ιιεσ ιπ εεειεειιι

εαπειε ιπετιε αε (ιι·ιειιιπο. ια ιιεειιιειι αιαειιεει εαπειι

ιπιειιιιειιε (με (ιιειιατ Ρατειαιεαε. ιιι Ρτεεεπιια αοιπιπι

ιαειι ετειιιεΡιεεσΡι ετιισι·εε τειππαπ(ιι (ιε ιαττιΒιε. τει- Δ(:

ιπαπαι ιιιιι ειαε. τειιπιαπαι (ιε δώθε. ννιιιιειππι αε εε

Βαι·(ιια. ι·ειιιπαπαι αε σώμα. ιιι(με ιιετπεται αε επ

Βιετσιε. ει Ροπιιι αε ιιιιεσ αππο αοιπιπιεε ιιειιαιιαιιε.

αιιιιεειιπισ εεπιιεειαιο ποπειεεειιπο εεεαπασ ιπαιειισπε

αεαε αιεεειιπσ (ιιε ιειιταετιι.

Βιμ οιισιισπαε ιιπΡετιιιιιε επιε ποιετιαε τοεαιαε εετιΡει.

( εσεΧενι )

Ροι·ιπι(ι εαε·ι·απιεπιιέ (ιο ατειιίεριεεορο ερίεεορίε , αό

εκει”, ρπ·ἰοπ·ἰὐιιε, Ζἰὐετἱε, εεινίε ει εαριιαπείε αι·

διοτειιειε ἰιι(ἰἰε(ι2ιιε ρι·αεεΙαπι(ἰἱ έιωτι(ι ι·οπνεπι(ι ει Ρτο

πιἰεε(ι Ιαπωειιεέύιιε α Ρειτο ατοοτειιει ἰιαἰἱεε.

ο

ΝΒ? , πο ιειιτιιιιι·ιι

ι

σε. Α. [ει. πο. α.

( π. π.)

ιιι ποιπιπε ασπιιπι επιεπ. εδο ιιιιιε ιατσ :ια εαπειει

αει εαεπεειιιι ιιι αετο ειαιαιστιαπι ει εσπειιιατπ ει ιιι

εαπιαπι Ρσιετο ε (ιστπιπο Ρειταε τει ει ιααειι ετιιο

τεε. (πασα ιΡεε ειιιεπαπι σπππιιιι Ρειεια ει εοπαεπιαπι

(μοε ιΡεε ιατεαιι ει εσπαεπιι ιι εσπεαιιιιαε ιιιπαε. ει

ει πιεσιιι ιεεεπαΡιιιιε ιεεειαε εσταιπ εσπεαιαπι ει εσ

ιπαπι ιεπιιε. ει ει ιειιαε ιααειι ποπ ειιεπ(ιετει ιεισ

 

ιστπετε £εωι-ι. :ια ιεια εοπιιεπιαια. Και εαμαιιευιΡιαππ.

ει ει ποε ποπ ιεειεεει. εεε ποιιι (παω: (ια ιΡεαια ια

(Με παπι· εαιιιιοτιαπι -πιππ -εσπειιιαπι ιιε εαειο ιιι(:ια

(μιιεει εαΡτεεετιΡιαπι ιπ ΡετΡειααιπ. ει οπιπεε ιω

ππιπεε ιιι αειια εσαιΡ(αιιιι (ιε ιιιπαε--αεπετιι ιπ επικι

τεει. ει ιια ιΡεαιπ πιπιστ (μι αε(ιετιι ιιι ετιιστεε Ρτο

τεειΡετε πεδσιιιι ιαπαε πιο Ρετ ·ιπειεαιααι-ει εεεαπο

ια (Με Ρετεοπιε ειαε ει τειιαε ε Ροεεεπι πιεσ ει ιιι

πιει ιειιαε ιααιειε ει ει αιεεετο Ροει πιστιεαι ειπε.

ει ει (ιιι(μειπ Ρετεοπεπι ασιαετιι ειε οιιεπαετε αει

οιιεπαετε ιιιειαι. ο ια Ρετεοπιε ο ιιι τει;ιαε. εδο ει Ροεεεαπ

ππεσ (ιιιιιο ααιαιοτιαπι ει εοπειιιαπιι αι ποπ 0ιιειαε

ιατ. ιιεε σπιπιε σιιεεταιιιιο ιισπιει ιιαε ει ειπε ιι·ιιααε

ει πιειο ιπεεπισ. αν,

( σεειιενιι ›

Πεο ι·ε.ιισ ει ιιιάε.ιισ .4π·|ποτεαε, Πέφτω α!£ετἰιιε (χαοτι

(ἰαπι πωσ , Ι(ιπιιεπεεε ίπ πιο (ἰοιπἰπαιιι εσωπιετεία

ε.τετεεπιεε ε(υ·ιοε ιεεισε(με εετναι·ε , ἱἰειἰεπιςιιε εε

ταμεία ποπιπιιιΖΙα ιτίύιιετ·ε ρτοπιιιιί2.

Με, 20 ιειιταιιτιι

απ. Α. ει. απ. ν.

ι α. π. ι

ιιι ποπιιπε ασππιπι αμεα. ειδε πιο (μοπαεππι αδοπιε

αε ιιεεειε τει: ει: ιααει( ιιτιιστεπειε εοπιειιισ ει αασιστι

ιαιε τειιαιαπαι αε ιατι·ιειει ιιιιτιιειπι παει. (μεπα πιεαπι

ια ιισε εεεα εατιιιοτεια ειεει. εοπαεπισ ει:Ρτοιπιιιο

αοιιιε Βαιιιιειπισ ιιατοπο εοπεαιι εοιπαπιε ιαπαε. Ρτο

ασιιιε ει Μπι αεειτιε (:οπεαιιιιαε εοπιαπιε παμε.

(πασα (ιειπεεΡε Ρετ :πε ει ιισιπιπεε ιεττε πιεε επεισ

(ιιιιπι ει ειιιααιισ απιαετεοε ιιοπιιπεε ιεπαε ει αε (ιι

ειτιεια ιεπαε ιτι ιεττα ει παπι ει α(μπι. εαποε ει αεα

ιτιι€οε ι›σπα ιιαε ιιι ισιιι ιεττει ει αιειτιεια πιεσ (μειπ

παπα ιι(ιιιεο αει ιιειιαετο. ει (μοα ιΡεσε ιεπαεπιεεε

ει (ιε αιειτι(:ια ι(ιπαε ει τεε εστααι παιπαιεπιειισ ει

(ιειεπαιιαι (:σπιτε οπιπεε Ρετεοπεε. ει ειε ειε οπιπειπ

αιπι ει ιπιατιιαπ ΡτοΡαιειιιιο. ει ιστιε αιι(μιε ιπιπαεπειε

αει αε αιειτιεια ιιιπαε ειπε ιπε τεειαιπιιιισπεια ιεεετιι

εαΡετ ειι(μειπ πιει ιααιεειαε εεα (ιιειτιειαε. εεε ει

Ρετ ιισπεπι ιιαεπι ιαειιιιιιιπ εσπιτιΡιετε ιεπειιστ πατα

(παιι(ιτπιπιπιε αιεε Ρσει ιιι(:ιπιτπ (μετιαιοπιιιιιπ επι απιιεει

ει Ροιετο ισοπιε ιιαε. εεεαπααπι τοππαπειε αει ιιοπσε

αεαε ιεττε ιπεε. πιει (μπαμπα ιαεισ αει ιππΡεαιππιεπισ

ι·επιεπεετιι. επι ιιεεπιιιι εοπ(μετεπιιε .επι Ρετ (πιω

ιισπιεπι ιεΒιιιιιπε ιπααιειειαι. (μι ει ιετιπιπααι αει

ιετιπιπσε εσπειιιαετιι (ια εοπειιιαιαππ αει εοπειιιαισε

ιετιπιποε εεππΡετ ιεπειιστ αε(με :ια εοιπΡιειεππ ιαειι

ιιαιιι. ει αετο (πασα ειιιειι ιι€παπι ιιιι(μοα ιπι ισιε ιεττει

αει (ιιειτιεια ιπεσ εσπιιπαετιι π(ιιιιι·ιιΒιιι·ι ει. ιιοπιιπεε

πιει ιπαε ειι(μια ιιειιιιετιπι. εδο ιιιαα ιοιαπι Ρετ

ιιοπεαπ ιιαεππ ειπε οπιπι ιτιιααε ιιιειαπι ιιι ιαιεΒτιιιπ

ειιΡτεεει·ιΡια. ει ιιιτεαπεπισ (μο(ι ιεειι. εεε (αει ι·εειιιατιιτι. ει ιπεαΡετ ει Ρετ ειιι(μεπι Ρεταεπιιαιπ
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ιπάε ιιάαοτεαε αιιπαοπι τεττο οτ άιεττιεταπ πιει παο- τι ποπαπτ. παπά οπο ποε οπιπιει αάιιπΡιεειιπ οτ ιιιιπατο στ.

τιπιοπιε πιστα ιιιοτιτ. οπο ειπιοτε τεπτιται ιιιοιαιπ.··οτ

πιοιιιιοιπιπαπτ αιπάιοτειπ ιπάε ιιιοετο τοπεποτ. ιτεαι

εοπαοπιο αοπιπ παιιιιοιπιο πατοπο εοππαιι ιεππο. Ρτο

αοπιπ οτ ποοιιπ αεπττιπ εοπεαιιπαε ιιιιιαοππιπ πω. οτ

Ρτο οοπιαπι ετ ειαιπαπ ιεππο αοπιπ εαπ ετιΡαιιιτιοπο

Ρτοιιιιττο. παπά απιαοτεαιπ άεπιταπι επιπαπιπ οτ ειαιαπι

ιεππο. παπά άεπιταιπ ιιι εατιο εοπεαιαπι ιεππο άε

Ριπειτιπ τατιοποπιιιτοτ οετοιιπαπι ιιιοτιτ επιπαπο οι οιαοε

ιεππο τεοιΡετο άεπετο ιιι ετποτεε τειι πιπάο Ροτεπι

αεπι.ιποιιιοετ παπά άτιπο επιιαετιπι. εοπεαιιπαε οτ εο

ιπαπι ιεππο. επτ επταπι οεττο παπτιο αει παπτιιε πιε

άιοτατεπι τοτιαπ ιπττοιταπ που. τεεπιτο ετπαο τοάάιτααπι

παι αει παο εΡοεταπτ ειά τεΒιιαπι ατποτεε οτ εά Ρε

εαιιατο ιποα.ιιι. παοεαπιπαε πιοάπ πετ. ειπε Ρετ αοπ

άιτιοποπι εατειτοτιιιταιιι ετπιοιιτοτιεταιιι πιαισι·ιε.τιιιπ.

Ριποπτιαι·αιπ. ιιοτιιιτοτιεταιπ. αεπετιοπαπι. αει παοεαπι

παο ιποάο Ροτεπτ οιιεοπιτπιτι. παπά πιιπαιά Ροοαπιο

τοεπιιπαιπ οπο αει Ρτο ιπε ειιιπε ιιι τοππο οτ ιαάιοετα

ετποτεο. επτ ιιι εοπεαιαιπ οοιπαπιε οιοετιοπε ιιπταε

πιο άοπετιοταπι ιεππο ειππαιιτιπι. παοαππαο άεπιτα

ιιιιιιιοι·πε επιπιαπιε ετ ειαιαιπ ιεππο Ροτ οπιιιια οτ ιιι

ιατεπταπι ιιιοτιπτ οιιποιατε. ααποιοπ οτ παπτιαπι παοιπ

παοεαο επππαιεε επιπιιαιε ιεππο οτάιπααετιπτ ιιι πατ

ιιιποοιιιι Ρτο επιιιδοπάιε οτ ιπττπιτιπαπ εαπταπι απο

τοταπι. εειαεπο οτ οαπτοάιιιτπ οοπττε οπιποπ Ρετεοπαε.

ποε οιπ ιπττιππι επτ πιοιοπτιιιιπ που. ιπιαι·ιειπ άε ιπ

ττοιτιπαε ιιιιπ ιποιεπι επτ ιιετι αιιο πιοάο ποπεοπτιοιπ.

εοά ιιπετε οοε Ρτο εοταιπ πιο ιπττοιαιπ πιππεπ ιΡεπε

τοοοιιιποτε ετ Ρτο πεποΡιεοιτο παο ιιαπετε εοπεοάιιπι.

ιτειιι άο εοπιαπι ιεππο ιιι ιοεπ παι άιειτατ Ροτταε

ιοπαπππιπ ιιι ετοετιιπο- τοπτει:π τοττειπι παο ιεππο παι

ίιοιπτ·πά ιιιπτιοαπάεπ ιτι πατοΒιιπ οοπταιπ παπι παιπ

οαττιπ παιπαε πο τεειΡετε Ροεπιπτ ιιιετεατοτοε ιεππο

τετ-επτα τοπαπ παιε ιιιιιπετε. οτ ει ιο.παοπποε ιιπΡοττα

αετιπτ π·.άπι:ιιιππ οιΡοετοιιοο ατ ιιοπεππτ οποιεπιπιπ ιιι

Ρπττα πιο. οπο άεπο οιπ ττιπτοπι τεττειπ ιιι ιιιο Ροττα

παο ιεππο =εαιιιειατ εά ιΡπαιπ οποιοπιιιαι τεπτιοαπάοιπ

παπι οιιιιιτετιο ετ άοπιιπαε οτ παπι οαττο πεεετάοτιπ

οτ οιετιεοταπι ιΡειαε εεειοειο. οτ άαπο ιΡει οποιοπιε

τει.πτειπ Ροεπεπειοποε απάε Ροεπιτ απαπ εεεοτάοπ παπι

απο ειοτιοο ετ απο εεταιεπτο αιεταπι οτ αοπτιταπι

πεπετε. ιτειπ άειπο ετειιιεΡιπεοΡπ ιεππο τοιοιπ οατιιιιπ

ιιι τοττοιπ πιοπιπ ατποτοε πατα τοτιάεπι ποταιε ετ πιατα

Ροεεεεειοπε. πααιιε εετ πιο οατια. παεπι πεπετ ιιι ετ

ποτοε Ριπππαε ετειιιοΡιποοΡαπ. πι ιπττε εοπτιπποτιτ

παπά ιεπαεπειπ τιιιπαιε ιιι τοτε τοττε ιποα ιππτιετατ

ποπ ιιοοιιτ ιπιοιιι οι πππιε ιΡειαε παιεπαειιπ πεπετο.

ποο οπο οι ποπιπ ιιιιαε ειιπαιά αιοιοπτοτ εαιεταπι

αει επι-επι ιιιπιπιπ. ιιπιπο άοπτατ ποπο ιιιιαε ειοατ

άοτιιαταπ ιΡπε ιαάιοπαοτιτ. ει ποτο ιεπαοπειε ιιι τεττιι

πιοα ιπτεεταταπ άοοεεποτιτ. ποπ ιιοοπτ πιιοιιι ποπε ιιιιαπ

εεοιΡοτο. εοά ιιι Ρπτοπτειτο άαοταιπ αει ττιαιπ οκ πιε

ιιοτιπαε ιαπαοπειπαπ παι ταοτιιιτ ιιι τεττα ιποε οἱε άπτι

ιιιοιπιπ οτ εοππιππιιτι ιαπαειπ ειάάαοεπάει οτ οππεαιειται

ιεππο. άο.πάε ετ εοπειδπιιπάει. ειά ιιπταπι οπιιιιαιπ οοπ

ιιτπιιιτιοπεπι. οιοπω ετοιιιοΡιεεοΡαπι. οΡιποοΡοπ. επικι

τοε. Ρτιοτεε ιιποτοπ ποταοπ οαΡιταπεοπ πτποτοππιπ παι

οιιταπ. ιατατο παπά οι Ραττε εαπ εοπαεπτιοπειπ ποια:

οππετιιεπαατ. ετ ειπε ιτααάε πΡετειπ οτ πταάιαιπ πάπι

πεταεπι. παπά ει εοπττειιοεοτο πιιοιιι επιΡιιαε επαπιιιαπι

αει εαπιιιαιπ ποπ άοιπαπτ. Ρτοάιοτε ιταπαο οιαπιπ..Ρτο

πιοπιπτεταπ ιαάειι απο οππετιιετε ετ επιπΡιοτε ιατεαιτ

εεοτοεαπετιε οαοιππειιιπ επτΡοτειιιτοτ τιιετιε. ετάε παεττο

ιιι παετταπι ειππαιπ ποο ιατειπεπτο ιιτιπεπιτ. εοιπΡοτ

ι τι παιπταπιάοειιπαπι άιοιπ. Ροπτπαειπ ιΡπε ιπάε Ρετ

εοππαιπταιιι επιπαπιε ιεππο. αει ειαπ παπτιο επτ πεττιπ

ιιττετιπ επιπαπι ειδιιιο ειδιιιετιε πιοπιταπ ι'αετιτ. οτ παπά

οειπτειια τοπια οτ ιαάιοεταπ οτποτεο. άε Ροτοπτετε ειι

ετοιιαποταιπ ιεππο ποπ ειαιοτοτ. επτ ααίεττι εοπποπτιετ.

ιπιο πιά εε τοποπάε πΡεπι οτ εοπειιιαπι παιιιπ Ρτεπτο

πι. ποτε εαπτ ποο ιιι οοειοειε παποτε ιπατιε άο ετεπτειι0

ιιι παειιιοε αιάειιοετ επποτι πιιοπεειιε. ια Ιιτεεεπιιιο

άοιπιπι ιαπτι. ει·οιιιοΡιπεπΡι ειτποτεο. τειαιαπάι άε

ο τιιττιπιει. τειιπαπάι ιιιιι ειαε. τειπιαπάι άο Βιι.ιιπ.· ιδιαι

ιιοπιιι άο εεεετάιε. τειιπαπάι άο οάαπε.· ιιτπαε ποτ

ποτάι άο απΒιετοιο. οτ Ροπτιι άε ταιεο. εποε άπαιι

πιοε πετιαιτει.ιπ. ιπιιιοπιιπο πεπτοπιιπο ποπεπεπιπιο πο

οαπάο ιπάιοτιοπε ποπε πιο άιο τοπιαειι·ιι. .ο

Επο οττοποπαε ιιπΡοτιειιιε εαιο ποτατιαε τοπαταπ πετιΡει.

ς επετενιιι )

Ουιι.ι.ιι:ι.ιιιυπ Βαττοπιιπ πυιιιοπεΣαπι οπτι.πιτ2, παο ριπ

::ίτο, ιίέπείάία πποι· Ροττωπ αι·ποι·επεεπι έτωίιξοεπι , οι

Π8οπειπ , αἰτοτἰιιε Π6,οιιί.π παππιίαπι ατύπτειιείε ία

απο /ΐΙΖιυπ) οπο, επιπροιιίτ. - ω..

ΙΜΣ, 90 ιεπταετιι

(πο. Α. [ω. “κι

( Π. Κ. )

ιιι ποπιιπο οιππιΡοτοπτιε οτ οτοτπι άει οιιπεπ. Ροτταπ

άοι Βτατιιι ιαάειτ ετποτεαειε ιιιιαπ παοπάεπι πετοεοπι

ιαάιοιπ πτποτοπειε οτ απο ιιιιαε παππάειπ απππιπ άο

πεππιπ. παι οιιπι Ροπεοταε ποπιιπεπετατ. οπππιιιπ οτ εα

οτοτιτειτο τειπιαπάι άο ταττιι:5ια ιπειιοτιπ παειπ ιιι ποο

παπα πααπι εατοτοτοπι οιεπιτ. παεπιπαε παιιιιοιπιαπ

πατοπαπ εοπεαι οοπιαπιε ιεππο οτ ιαάοιι οτάιιιοτιαπ

οι οοπτιτιπεαιτ ετ άεάιτ επιπαπι εοποοτάιιι οτ πεπο

Ριποιτο. επιπΡτοπιιεεταπτ ια παιιιιοιπιαιπ πατοπαπι οοπ

παιοπι ιεππο άο οπιπιπαπ άιποπτάιιπ οτ οοπττπαοτειιε

παο ιπτετ οοε αεττεπεπτατ ειιπαο πιοάο ετ άε οπιπιπαε

οιοτιπαπ οτ πεποτιιπ πιά τοππαπι οτ ιαάιοεταπι ετποτοε

Ροττιποπτιπαπ πιιππο ιποάο. οτ άο άεπιτιε ετιεπι παο

οοπιαπο ιεππο ετ ειαοπ οιαεάεπι οιαιτετιε τεοοΡτατι

εαπτ ιιι ετποτεει. παπά ετιιπαπτ ιπάε ειππο παιππαε

αιάοιιοετ ιιιοταπι Ρετ πε ιιι επ παπά ιπάε ιαάιοαπιτ

οτ πτάιπειπιτ. ετ πεπτοπτιαπι παεπι ιΡπε παιιιιειιπαπ

εοαπαι ιπάε ΡτοπιαιΒεαετιτ ιιτπιειιι τεπεπαπτ οι: οπ

εοταιιπαπτ ιιιοάιε οπιπιπαπ ιιιιπατοπι. πιοπαο οποια Ρο

τταπ ιΡπε εο.οτοπεποτιπ οααπεοιιιε επτΡοτειιτοτ τοιετιε

ιατιιαιτ. ετ απο Ρτοάιπταε ετιεπι οιαπάεπι ειιτετοι·ιε παι

ααετοι·ιτετο ιιιταιιιτ πεπτοεαποτιπ οααπεοιιιε επτΡοτειιιτοτ

τιιετιε. ιιπετε οπο Βιιιιιιοιπιιιπ πατοπαε οοπεαι οοπιαπιε
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ὶεπιιε οοπτεωΡιεπεο ιροππω Ρεεὶε ετ οοπεοτεὶε. οπ- ο ιιεο τεοετε πει οοπττεπεπὶτε ΡτεειιωΡεετὶτ επτ πεε

Ρὶεπε εποε τεθππω ετ ιπειοετπω ετιεοτεεετ εὶπε

ωεωιιτε ιο ττεπεπιιιτετε ετ Ρεεε εὶπ εεισεεπτ Ρετ

πιεπετε. ιιεπο τετο ετ Ρτοωπι€ο εεπτεπτὶεπι. ετ πτ

ιπΕι·ειιεειτπι· οτεὶπο εετὶετὶω. πὶεειὶοετ εποε Ρεττιιε

Ρτεειοτπε ετ Ρτεποωὶπετπε πετο πετεπι ὶπτετ εε ετ

ὶππὶοιετπω Ρεοεπι πι ΡετΡετππω οιεεετπεπτ. ὶτεω

ιεπεο ετ οτεὶπο ετεπε οοπετὶτπο εποε εοωππε ὶεππε

πτιιὶε εωωοεο οοπεεεπετπτ ετ ιιειιεετ Ρετ εὶπτὁπιω

εππω ωεεὶετετεπι πι ὶπτεἔτπω τοτὶπε τεοοιτε ετ ὶπ

ττοὶτπε ετεπε τεεεὶτππω οωπὶπω ετιεοτεπεὶε τεεπι

ετ ὶιιεὶοετιιε.- εε επ πὶεειὶεετ εποε ὶπεε ὶΡεὶ Ρεττο

ετ πεοπὶ επΡτεεὶοτὶε ειὶεπο ωοεο Ρετπεπετὶτ εποπεφε

οοπιππε ἰεππε ετ οἰπεε ὶΡεὶπε οὶπὶτετὶε εε οωπὶιιπε

εειπτὶε επε τεεεΡτπτι εππτ ιιι τεεπο ετ ὶπεὶεετπ ετ

ι›οτεε εοιπτὶοπεω ιπτεετεω ιπετιπτ οοπεεεπτὶ. τεεὶεππω

πετο ὶΡεὶ Ρεττπε ετ πεε ειιΡτεεὶοτὶ εεπειὶτετ ιιειιεεπτ.

εοιπτὶε πετο εειιἱτὶε Ρτεωεωοτετὶε. Ρτεεὶοτπε Ρεττπε

πει εὶπε ππποὶπε ωεειετετεω τεεεὶτππω οτππὶπιπ ετ

ὶπττοὶτππω ετφε τεεοιτε ετιεοτεπεὶε τεεπι ετ ὶπεὶοε

τω εοπεεφετπτ ετ ιιειιεετ. ετ Ρτεποπιὶπετπε πεο ει

τετεω ωεεὶετετεω πει εὶπε ωὶεεπε ὶπ ὶπτεετπω ιιει1εετ

ετ εοπεεεπετπτ. ὶτεω ετετπο ετ ὶπεὶοο εποε επεπεο

Ρεττπε ετ πεε Ρτεεὶοτὶ ιπετὶπτ εὶωπι ὶπ ειὶεπε Ρεττε

τεεπὶ ετ ιπειοετπε ετι›οτεε εποε οεπεε οωπεε ετ

Ριεοὶτε ετεπε οοπτειιτὶοπεε ετιιοτειιεὶε τεεπὶ ετ ὶπεὶ

οετπε επτε εοε ιὶεπτ ετ πεπὶεπτ. ετ εποε ιΡει εωι:ο

εεε επεὶτε ετ ετεωὶπετε ετ τετωὶπετε εει›εειιτ πιω

επεω εοωὶπἰ ετ ὶπεὶεεε ετι›οτεε. επεπεο πετο Ρτε

εὶοτπε πεε ειεεεπε ιὶιετὶτ. ιὶεεετ Ρτεεὶοτο Ρεττο εεπεεε

ετ οοπτεπτὶοπεε πωπω επε επτε επω ίὶεπτ ετ πεπὶεπτ.

τεω οτἱωὶπειεε επεω οὶπὶιεε επεὶτε ετ εὶιιὶπὶτε ποπ

οι›ετεπτε ειωεπτὶε πεοπιε Ρτεεὶετὶ. ιτε τεωεπ εποε

ωεειετετεω τοτιπε εποε ὶπεε ὶΡεὶ Ρεττο ειἰεπο ωοεο

Ρετπεπετὶτ ὶΡεε πετο πει ωιεεπε εὶπε ὶπ ὶπτεΒι·ιὶω

οοπεεεπετπτ. επεπεο πετο Ρτεεὶετπε Ρεττπε ειιεεπε

Ϊπετὶτ ιὶοεετ π8οπὶ Ρτεεὶοτο. οεπεεε οωπεε ετ εσπ

τεπτὶοτιεε ειτε επτε επω ιὶεπτ ετ ποπ πεπὶεπτ ποπ

οι1ετεπτε ὶΡεὶπε Ρεττὶ ειιεεπτὶε. τεπι οτππιπειεε επεω

οὶπὶιεε επειτε ετ εὶΠὶπὶτε. ιτε τεωεπ εποε ωεεὶετετεω

τοτὶπε εποε ὶπεε ὶΡεὶ π8οπὶ ειιεπο ωοεο Ρετπεπετιτ.

Ρεττπε ὶΡεε πει εὶπε ωὶεεπε ὶπ ιπτετει·πω οοπεεεπετπτ.

ὶτεω εεπεὶο ετ οτειπο. εποε οεετειιε οωπὶε ετ πιπ

πὶτὶοπεε τεεπι ετ ὶπεὶεετπε ετιιοτεε ὶπ Ροτεετετεω

τπεεω ετ οοωππὶε ὶεππε εεπτπτ ετ οοπεὶεπεπτιιτ ετ

ποε ὶπ ωεεω οτεετετεω ετ οοωππιε ὶεππε εειιεεπτ ε
ε Ρ

Ρετωεπετε. ετ εεο- εε επετπὶτε Ρτο οοιπππὶ ὶεππε

εειεεεω ετ τετὶπετε. εε εκΡεπεεε τεωεπ Ρτεεὶετοτπω

Ρεττὶ ετ πεοπὶε. τεπι ετἰεω εε εοιεὶε εεετειιεποτπω

ετ εετπἰεπτὶπω φεω πὶοτπειὶπω. ει πετο εποε εεπε

εεπεττετ εοπτὶπεετὶτ εποε Ρτεεὶοτπε Ρεττπε οοπττε

πεε τεεετε πει οοπττεπεπὶτε ΡτεειιωΡεετὶτ. επτ .ιιεο

ποπ οιιεετπεπετιτ. τππο εοπιππε ὶεππε εεετειιε οωπὶε

πι. Ροτεετετε Ρι·ειιιοτι ιε.ι5οπιε πει εὶπε εεττὶ ωὶεεὶ εειιὶτ

ετ εοπεὶεπειιὶτ. εὶ τεωεπ Ρεττπε ὶΡεε οιΪεπεὶοπεω ὶιιεω

ετ ωε;ιπω ὶπ οτεὶπετπεπτο οοπεπιετπε οοπιππὶε ὶεππε

ποπ εωεπεεπει·ι-τ ετ εετὶει-εοετὶτ ὶπεε ὶπεε ωεπεεε

εποε. Ροετεπειιι εε οιιὶεπεὶοπε Με πει ΐοι·ὶιὶεοτο ιὶεπἰεο

οοιιετὶτετὶτ οοπεπιὶιιπε οοπιππὶε ὶεππε. ει πετο εποε

ποπ οιιεετπεπετὶτ. τππο οοωπιιε ὶεππε εεεοειιε οωπὶε

ὶπ Ροτεετετε Ρτεεὶετι Ρεττὶ πει εὶπε οεττὶ ωὶεει εειπτ

ετ οοπεὶεπειιιτ. ει τειποπ πεε ὶΡεε οεεπεὶοποω Με

ετ ιπειπω πι οτεὶπεωεπτο εοπεπιετπε εοωππὶε ὶεππε

ποπ εωεπεεπει·ὶτ=ετ εετὶεΪεεει·ὶτ ὶπεε ὶπεε εποε πιεπ

εεε. Ρωτεπεω εε οιΪεπεὶοπε ὶιιε πει το1·ιετεοτο ιὶειιὶεε

οοπετἰτετὶτ εοπεπιιιεπε . εοωππὶε ὶεππε. ει τεττε Ρτεει

οτπε Ρεττπε. εὶπε ιεἔιττὶωο ιιετεεε εε εε πετο οιπετὶτ.

τππο τεεππω τοτππι ετ τεττε ετιιοτεε πεοπὶ Ρτεεὶοτο

πει εὶπε ιιετεεὶ επΡετετὶτὶ ιεεὶττὶωε εε εε πετο Ρετ

πεπὶετ ετ εππω εὶτ. Ρτετετεε ιεπεο ετ οτεὶπο εποε

επεπεο πεε Ρτεειετπε επποε ιπιππ. εκΡιειιετὶτ. Με

τεπεετπτ ὶπτεωεπτο ιὶτωετε. ὶπεε ωεπεεω πππω

Ροετεπεω ωεε ὶπεε επ ὶΡεο ὶιιεὶοε Ρεττο Ρτεεὶοτο

ωοπιτπε ΐπετὶτ. ετ ὶπεπΡετ Ροετεπεω ὶΡεε πεε επποε

κ:: εεοεεεετὶτ. κι ὶΡεπω τεοετε τεπεετπι· ὶπεε ωεπ

εεω πππω Ρωτφεω ἱΡεε ὶπεε ε Ρτεεὶοτο Ρεττο πει

εὶπε ωὶεεο ἴπετὶτ εΡΡειιετπε. ὶπειιΡετ ὶπὶππΒο πεοπὶ

επΡτεεὶοτο_ ειιο εειιἰτο ὶπτεωεπτὶ ω; ειιεπεο ὶΡεε

επετποτεεοὶω εππω επΡιεπει·ιτ. εποε τεπεπτπτ εσπ

πεπτὶοπεπι ετ Ρεοτπω εποε ιὶεεὶτ εοπεπιετιιι ετ εο

ωππὶ ὶεππε εε πεδοτιιε ετ εεππεε ετιιοτεε ὶπτεωεπτο

ίὶττπετε ὶπεε φἰπτεωεεεὶωεω εὶεω Ροετεπεω ὶΡεε

ὶπεε Ρετ εοπεπιετπω οοωππὶε ὶεππε πει ειπε πππεο

επτ εεττὶε ιὶττετὶε εοωππἰ εὶ€ὶιιο εὶεὶιιετἱε ιποπὶτπε

τπετιτ. ετ ὶπεπΡετ Ροετεπεω εε ετετεω πὶεὶπτὶ επ·

ποτπω Ρετπεπετὶτ τε ὶΡεπω ιεσετε τεπεετπτ. ὶπεε

φὶπτεωεεεὶωεω εὶεω Ρωτεπεω ὶΡεε ὶπεε Ρετ ω”

επιετπω οοπιππὶε. επτ εοτπω πππτὶο πει εεττὶε ιὶττετὶε

εοωππἰε εὶΒὶιιο εὶεὶιιετὶε ωοπὶτπε Ϊπετὶτ. ετ ὶπεπΡετ

Ρωτεπεω ὶΡεε πὶΒὶπτὶεπὶπεπε επποε ετΡιεπετιτ. πι

ὶΡεπω τεπεετπτ ὶιιτεωεπτο εοιεωΡπιτετ οοπετωετε.

ὶπιτε ειιὶιιτπωεεοὶιππιπ εὶεπι. εκ επο ὶΡεε ὶπεε Ρετ

εοπεπιετπω εοωππἱε ὶεππε. επτ εὶπε πππτὶο πει εεττὶε

ιὶττετὶε εοπιππὶ εὶεὶιιο εὶεὶιιετὶε ιὶιετὶτ εΡΡειιεωε.=Ρτε

ωὶεεο ὶτεειιε ὶπτεωεπτο εωιιοτπω. επι εε εε εειπετε

ετ οπετοεὶτε. ετ πεε οωτιὶε οιιεει·πετε. ετ Με ετ

ὶιιὶι›ετε τειιετε οεοπιο Ρεοὶε ὶπτετ εε εε ὶππὶοεω εετο

τεοτὶε εεοτοεεποτὶε επεπΒειὶὶε οοτΡοτειὶτετ ὶπτειιετππτ.

τυπο Βπὶιιὶειπιπε ιιπτοππε ὶεππε οοπεπι Με εε ωε

ωοτὶεω πι Ροετετπω οοπεετπεπεεω οπιπεωεπε επι

ιπεπιτετεω εε ωεεὶο εκΡειιεπεεω. Ρετ ωεπιππ Ριι

ιειὶοεπι εοτὶιπ ὶπεεὶτ. ετ εὶἔὶιιὶ επὶ εποτοτὶτετε ωππὶτὶ.

εοτε εππτ ὶπ εεοιεειε εεποτε ωετὶε εε ετ·εετεπο. πι

ιιεεὶιὶοε πὶεειὶοετ εεπετὶ ωὶοιιεειὶε επε εὶοὶτπτ Ρετε

Δε”. ιο Ρτεεεπτὶε εοπιὶπὶ ὶπεε ετοιιὶεΡὶεοοΡὶ ετιινοτεε.

τεὶωππεὶ εε επιδο. τεὶωππεὶ εε τιιι·τιΒιε ὶππὶοτὶε.

8πὶιιὶειωὶ εε εεεει·ειε. ιιετπετει εεεεπειει·οι . τεὶ

ωππει εε οεεπε. Ροπεὶὶ εε Βετο. ετ οεΡειιεπὶ εε

εεἑςετεὶε. εποε εοωὶπὶεε πετὶιιὶτετὶε. ιπὶιιεεὶωο πεπ

τεεὶιπο. ποπετὅεεὶωο εεεππεο. ἰπεὶοτὶοὶιε ποπε. ετ εε

επιιεπω εποεεεω εεοὶωε. τα. εὶε ΐειετπετὶἰ. ;:·.·ι·.·

Εεε οττοιιοππε ὶωΡετὶειὶε επιε ποιετπιει. ΡτεοεΡιο

επΡτεεετὶΡτἰ οοπεπιὶε ετ ι·οεπτιι Ρεττιπω εοτὶΡεὶ.

  

εεπε εειιοττετ οοπτὶιιεετὶτ εποε ειιΡτεεὶττιιε πεε οοπττε
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.. ( εεεΧεπι )

Βιιιιυπουε ειε Ταττε>ιε, εια·αιοτιο πεπιέπε Πεοπιιε,

αΙιειιίαε ειιοιιεεπι Π8οπίε πεζει ε! ἰιαἰἰεἰε έτεοτειιε

[Ζω Βαεπωπειιε εε (ιιιίέ>ο είιω/πι2ετ, (ιιιίΖΖε!ιπαε Με

δεὅετσἰἰα οι «Με, εαειτιιπι δει·£αε ία›ιαεπει εοπιπιαπέ

ειπε ε δαι·είπία σιί.ιεεεεετέπι εε £ι·αείωτοε ερετιιίεπι.

ο 'π'

`ιι¦.

Με , ιιειεπειε πιετιιι

εεε. Α. τω. πιο.

ς π. π. )

ι

Νοε τειπιππεπε εε ιπττιειε Ρτο ιιιε ει πεοπε ιιιιο

επεπεειπ πεοπιε εε ιιεεειε ι·εεε ει ιπειεε ετιιοτεε επὶπε

επτειετ επιπ ὶπ ιιοε εεεπ επ εε ειεειπε ει εοπειιιπ

ιιιε ει τειιππιιεπε εε επιδο ιτειετ ειπε. πεε ποπ επε

ιιειιιιπε εε εεεετειε. ει ιιετπετεπε εε επειετοιε Ρτο

πειιιε ει εοεὶιε ποειτιε ει οτππὶιιπε εε εοτπὶιἰπε ποειτε.

εεππεπὶιππε ειεπε επιι ειιΡπιειιοπε Ρτοπιιιιπππε. ποιιὶε

επιιιιειπιο ιεπτοπο εοπεπιι οοπιππιε ἰεππε Ρτο ποιιὶε

ει εοειιε πεειτὶε εοπεπιιιιπε ει οοπιππι ιεππε. εποε

Ρετ ιοιπιπ πιεπεεπι ιπεεὶἱ Ρτειιππε πεπιεπιεπι επι

επιε ει επιεε εε εετεὶπεε εεεεεπεειππε. εειιπππε ει

εοπεὶιὅπειιὶιππε εοιππο ιπειο ετειιὶεΡιεεοΡο ετιιοτεπει.

επεπι πεειτπιπ ιιι ιιοε εεεπ Ρτοεπτειοτειπ ει ιπιεεπιπ

εοπειιιπὶειἰε ει οοπιππιε ὶεππε. εεειειιππι εετιε εππι

επιπιιιπε Ρετιιπεπιὶὶε ειπε εε ιιειιεπεπιπ ει ιεπεπεπιπ

Ρτο οοπιππι ὶεππε ει επετπἰεπεππι ειεπιὶ ειὶε εεειειιε

τεεπι ει ιπειεειπε ετιιοτεε. ει (Με εεειειιππι ὶΡεπιπ

επὶπε εορὶειπ ποιειε ιεειιιε. Ρτο εειπεπιεπιε Ρετεοπε

τιιπι ει τετππι ποειτετπιπ. εε ιιοποτειπ ει ιιεειὶιειεπι

οοπιππιε ιεππε. επειοεἰειππε ει εειπειιἰπιπε ει εει”επ

εειππε ει: ιπε.ππιεπειιιπιπε εεπιτε οπιπεε Ρετεεπεε.

επεπιειπ ιιι εετεὶπεε ιπετιιππε. εποε εὶ ποπ ιεεετιπιπε.

ει ·πι επΡτε ιεΒιιπτ ποπ οιιεετπεπετὶιππε. ιππε Ρετε

ιοιε ει τειὶοπεε ει ὶπτε. επε πεο Ρτεεὶειπε. επιπε

επεειοτ εεε τειπιππεπε εε ιπττιΒὶε επιπ. ιιειιει ὶπ

τεεεπε ει ιπειεπιπ ετιιοτεε. οοπιππιε ὶεππε ειιιι. ει

ιπεε πειιιε ει οοπιππι ὶεππε ιὶπεπι ιεεὶπιπε πι. εε

εοπιππε ὶεππε ιιειιεει ει ιεπεει ει ιεειει επιεεπιε

πειιοετιι ποπιὶπε ΡτοΡτὶειειὶε. ει ιιεε επιπιε πειιιιι

Ρι·ειεειιπτ. ποε επιπεε ει πιεσ Ρτεειειπε Ρετὶιετ ιεειἱε

εεετοεεπειιε επεπεειιιε εοτΡοτειὶιετ, ιιιτεπιπιπε. Ροε

εεεεὶοπεπι εποεπε ει εοιπιπιπιπ εὶπεεεπι εεειειιὶ επιπ

Ρετιὶπεπιὶὶε ει τειὶοπιιιπε επὶε οπιπιιιπε. ποιιὶε ει εο

ιππο ετειιἰεΡὶεεεΡο ετιιοτεε Ρτεεὶειο τπιεεο ει Ρτο

επτειοτι πεειτο ει εοιπππὶ ιεππε ιτεειιππε. εειππι

πι ειιι·ειπεε πιεειιεει εΡπι εειεπεππιπ. ιεειιιιπε ε)ιπιοπε

πεπιο. ιεοπε εε εετιπεειπο ειεπε ιιεἰεπο ει επετεε

εε εεπε8πειε. ει. Ρειτο ιπειεε ετιιοτεε. εππο εσππ

ιιιεε πειὶπὶιειὶε ιπὶιιεειιπο εεπιεειιπο ποπεεεειπιο εε

εππεο ὶπεὶειὶοιιε ποπε. ιιειεπεὶε τπει·ειι.

Εεε οιιοιιοπιιε ἱπιΡετιειἱε επιε ποιετιπε ι·οθειπε

εετιΡει.

Π

ε

ε

( ΠΟΠΟ )

ΟεπειιΖεε ει εοπει!ιατιέ εοιπιπιιπίε έ!ε.ταπει·ιαε ειε

εμε [απαεπειεαε οοπιππι επιπεε %·πεπειε εα·εεριο εοπ

ιτα Βεπιιυιετιιπι έπιρετ·αιοι·επι , ρω ιεπαιιἰἰε εαε22·ίε

Μοπια!εί2, επιεΙΣέ, Ήιε.ται·οίίΣ ει Ρα.ιιαι·απεε, Μπι

ειωι.

1492, δ” πιετιιι

Η:: επιοεπει|ιο εφε ?'επι·ίπεπιί.ν ιαὐπιετἰἰ. θεε.Α._/οΙ.30ε.

( Η. π. ) '

Αππο εειπὶπἰεε ιπεετπειιοπιε. πιιιιεεὶιπο. εεπιεειιπο.

ιιοπεεεεππο εεεππεο. ιπειειιοπε εεεὶπιε. ειε τπετιιε

ι.ετιιο ιπιτεπιιε ιπετειι. ιιι εεεετὶε. ὶπ Ρτεεεπιὶε ιεειιιππ

εποτπιπ πεπιιπε επιιιετ ιεεππιπτ. ποε εεπεπιεε εε-·

εετιε ιπτεπιπε επΡετ εεποιε εει επεπεειὶε. εποε

εειππειιὶιππε ει: ιπεππιεπειιιιππε ὶεππεπεεε ει εοπιππε

ιεππε εοπιτε οπιπεε Ρετεοιιεε. εειπε ίιεειιιειε εοπιπὶ

ιιεπτὶεὶ εετεπιεειιπι ιιιιΡει·ειοι·ιε. ει ειπε ΡτεεεΡιιε ει

εποε εειπιιειιπππε εεε ιεπετε ει εειεπεετε ει πιε

ππιεπετε εεειτπιπ 8επιι. επιπ ειιτιε ει ειπε Ρετιιπεπ

ιιιε. εε ιιοε εποε ιιει›επι οι ιεπεπι. ει εεπιτεπι τε

ιιοπειιὶιὶιετ ιπ .5επιε ει ιιι ειπε επτιε. ει ποπιὶιιειὶπι

πιοπιειεπιπ. επιειιπιπ ιειιει·ειὶπιπ ει Ρεειοτεπειπ ει

ειπε εὶειτὶειππι. ει ειτειειπ Ρετ ιοεππι ιδεπιι. ὶιειπ ει

ειιεπεπεο εεειιοεεετεπιπε. εποε ιπειπιπ ὶεππεπεὶπιπ

ειιεπε τποεο ιτεειετειπτ. Με εΡετετειπτ. ὶε Ρετ ιιο

πειπ ιιεεπι εἰειπτιιειιιτππε. εποε ει ειειιιτι1ετε ποπ

Ρεεεεπιπε. επειπεὶεὶπε Ροεεεπιπε. εεειειιεπιε πει εεειει

ιεπο Βεπιι πει εοπεπιιιιπε ἱεππε ποιιιὶεετεπιπε. ιιοπε

εεε ει εὶπε ι-τεπεε. ει ιιεε οιππιε Ρτεεὶειε ιεεὶπιπε.

εειπε ίὶεειὶιει:ε εοιππι ιιεπτὶει εετεπὶεεὶπιὶ ὶπιΡετειο

τὶε. ει: εὶπε ΡτεεεΡιιε. εειπιπ ιιι εεεετιε ει ἰπ εεειεεὶε

ιπεὶοτι εεπειἱ Ρειτὶ. ιειιειιετ. πιιετιπετππι ιεειεε. επετ

ιπε εεπὶε. επτιεπε εε ιιεεεεεπεπε. ιιειειι.8ετιπε ετοε.

Απτιιππε. οιιο ποιετὶπε. Ρειτπε εε ιπεξειειτο πιιετιο.

ιεπιτεπεπε εε εεπιεποπο. -

Εεε Ρειτπε ποιετὶπε εεετι Ρειεεὶι ιιεπε εετιειπ εετὶΡεἱ.

ιπιτεεει·ιΡιι εοπεπιεε ει εοπεεὶιὶειετεε. ιιοε ὶεειπ ει

εοεεπι πποεο. πι επΡτε ιεειιπτ ιπτεπετππι.

Ρειτπε εεπειι· ιειιειεπε επεεοππε. ιιοπει. οιιοεπτ

επε. πιειπιτεεπε εε ειπιιο. επεειεπιππε. ειιιετιεειπε

εεπὶΒὶε εε πεττο. Βειι1ιειωεε ιτεπεεεειιπε. επτὶεπε

πιεεειπε. πιιετιπε εειπειὶεπε. ιεεεεεοτππε. τπιιππε εεε

εεπει. τεπεειιπε. τπειπιτεεπε εεεετει. επεειιππε ιιπΡε

ιι.ειπε. εεΡΡε τεπετεειπε. τπιιειεπε εΡοειοιπε. τπιιππε

εε εετπιιιε. οιιετιπε εε Ρπιεο. ιει›ειεπε ιιεειιοι. Ρὶιὶπε.

ιιοπειεειπε εε εππτετεο. ιιοππε ιοιιεππεε. Βιιιιιἱειπιπε

ὶεππεπειε. εττιεπε εε εεεετε. επιιιιειπιπε εεὶπετὶπε.

πιεοιεπε εε εεετεεο. ε)πιιιιειιιιπε εειπεεππε. Βιιιεειιιεπ

επε. οιιο εε ιεεπ. ειιιετιπε επε. Βπιιιιειιππε εοειεετὶπε.

επΡε εε ιπετειεο. ειιετιπε εε ιειοιἱε. τπιὶππε δειετ.

Ρεθιππε. τπιιππε. πεο ιιπιὶππε. ὶεεειιπε εε επιοΡιιιο.

Βπὶεο ΡεΡετὶππε. πιεοιεπε εε Ρεκπε. οτιεπε εε Ρειτε

ι1ειιο. ιδπιιιιειπιπε τεπετιπε. Βὶιιὶιιε Βιετοιπε. ιδειπππ

ειπε ι-οιετὶπο. οΡιεο εε ετιοι. επιιιεπε ιιει·Βεπιιε.

επτεεπε ὅτε. επιιιιειπιπε οτιπε. ιοτεπιιπε. εεεο εε

πεπιειεε. ιιοιεεἰπε εετπιιὶειετ. οιιετιπε εε εοΡε. ειπιπε
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μι” ειιιι·ιοιιε Δε μπαι ιιιδι·ιι. Βιι·ιιι·ιιιιε Βιιιιι›ειιε. α εοειτοι·. ιοΒιιιιιιοέΒειΙει:οϊ.Βιιιιόιιιωε ιιοειιι·. ἴοτιιιεἔἱει

ιιιιιεειιε οιιΡιιιιιιιιε. ι·ιιίιιιιιε ιιι: Μπι. Βιιιιιιώιιιιιε Ειβει·.

ιιιοοΒιιε 5οιιιιιι·ιιιε. Βειιιιιιιιόιιιε ιιιει!ει.<ιειιιι. Βει:1ιειι·ιιιι3

ι.τοιιιοι. ιι€ιρ ΙοιιΒιι5. !ιοι·ειι.ιοιιιι. ιιοιιιιιιιε. ιιιιιττετ:. θεου.

ρετι·ιιε ιἱε ροΠειο.> ΜΜΕ. άε ἴοτο. Ηιιοιιιιιε. οοι·ιιιιε.

ριιεεο.ΐιιιιΒιιε. Βε!ιοιι€ει·ιιιε οι·ιιιε. Μι·ιιιιι·άιιε ιιιειΙει·Βο..

ιιιι1ι·ι·ιιε ιιι: μπαι. ειΠεοιιιιιιε ιιι: ιιιωειιιι. ειΠ1οιιιιι5 όε

ρεΠιιι·. Βοιιιιιιιε ειιτιοι·. ιιιιεειιιιιιε οοιιιι. Βει·ιι·ιιιιιιιε ‹ὶε

ΒιιιιΒιιοιιο. ιιιοοΒιιε ιοΒιιΙάοτιιιε.·Βιιιάο ιιι·ειιε. ιιιιεε!ιιιιιε

οοοεί.Βιιιι. ιιιιιιιΒ·ειιιιε ιιι: ιιειιειιιιιι. Ροιι·υιε ἴετιιειι·ὶιιε.

ιιιοοΒιιε (Ιθ οὶἀι·ἰοο. Βιιετοιιιε ιὶε Βι·ιιιιι]σ. 8”18ι°!ιι8

[πωπω. ιιι150ιιιιιιε Βιιιιο5ιιε. Βιιιιιο ι·ιοι:ι. Βιιιιιιώιιιιιε

Ιω1Ιθω5. ιιιιεειιιιιιε ιίιιιιιιιιιοΒιιιιι. <.έιιιΙΙιειιιιιιε ιιι: Κπή

οιιιο. ι·ιιιιιιιιε (ιο ειι2οριιιο. ιιιιιεειιε Φο εωσεκοιιο. Εισι

ιιειι·ἀοιιιε ΜΒ εοιιοιιιι. ι·ιιΒιιιιε οοΠιιε. ι·ιιίιιιιιε Ριο!ιιιο.

Βοιιιιιιι·ιιιιιιιε. οιτοιιιι5. @πιο ιιοιιιιιιε. ειιιιιιοιιε Πει»

οεεοιιιι5. ιιιιιι·οιιιε. ιοιιιιιιιιεε άιτ ΜΒΑ. Βι2οοιι:ι. 8ὶΓΗ5 άι:

Βιιι·δο. Ροιι·ιιε ιιι·ιιιιιιιιιιι..- =8ιιιιΐι·ιιιιιιε. ιιιιτιοιιε ιιε· αι

8ειιι. Βιι·ειι·ιιιιε Αθ ι:οδιοιε. ιιΜειιοτιιιε. Ιοοιιεπάιι5. ΡΟΠ'Ι18

αιεειι8. ι·ιιιΐιιε όιε Ριιιιιιιι. ιι·ιιιιιδοε. οδο ειταιι·ιιι. Βετ

ι·ειιιιιιε ιἱο ιιιιιιιι1οιιιι. Βιιοτοιιιε άε ·ειιιοι. οιιοβει.. το·

ὸΗΙΓιΙ8 τιο Μπα Μ ιιει. αι·όιοιο. ιιιοοβιω ττοεει. ιιι

ιδια". Πισω. ειιιιιοιιε ιιιι(ιιιιιε Βιιιιιιιι.ιε. ειιι88ιιιιιιε οΠιι

ιιιιιε. 113Γ1Π38. 8ιιει2ειι·ι1ιι5. εΠιοτιιιε Βιιω·οιιιιιε. Βει·τοιοιιιε

ιιι: μπω. ε)·ιιιοιι εοιιωι·ιιιε. ι·ιιΒιιιι.ε πιο ;ιιιιιιοΙ. <ιιιιΠιοι·

ιιιιιε οιιιπει. ορι2ο Ιοιι€ιιε. ιοιιιιιιιιεε:ιωτιιιιιε. Βοιττειιιιιιε

ΒιιιΠοιιιιε. €ιιι!!Μιιιιιε ιιιΒιιιτοει:ιιε. Βιιιιιιε!ιιιιιε σώσω

Νικ. Μιιιι·ειιιοιιε. ιιιβει·ιιιε ιιι: Βιι·ιιιιιι. τιιιιιιιι5 ιιι: Βοει:ο.

Ρει;ι·ιιε Βιιοι:οιιιε. ΒιιιιιιεΙιιιιιε Ιοιι€ιιε. εοιιεοι·οιιιε. Βιά

οιιιε όιιτειιιιιιε. 0Π;011ιι8 60 ωι~ιω. Βιιι!!ιοιιιιιιε ιιιιιιιοιιε.

ιιιιιιιιΐι·εάιιε Ριιι;. ιιιιΒιιιιιιιε ΒεΠοτιιε. τοΠιιιιάιιε άι: ει

θιΒ·αιο. Βιι·αι·ι1ιιε τιο ιιι·ιιεεο. ιιιιο -ιιι·ιιο:ι. οβει·ι;ιιε παπι.

ι·ιιίιιιιιε οοιιιι. βοεο άι: ιιωειοιιε. Βειπο Βιιιιιιιιιιιιι. ρο

ι;ιιιιε ιιι: ί-ει·ι·ο. έοΜειιιιιε ιἱε ιΙιιιιιιΒιιειιιο. ΒιιιΙΙιειιι1ιιε

τοι·οιιιιε. τιιίιιιιιε ιΙο ιιιιιΠιιιι. ιιιιΒιιιιιιιε Ριιιιιι·. ιοιιειιιι1εε

μιειιιι8. ιιιοοΒιιε 888. ιοΙιειιιιιεε Βιιειι·οιιιιιε. Βιιιιιιιιιάιιιε

ιιι: οιιΡΑ. ειΠιει·ιιιε Δε: Μειι1οιιι·ι1ο.οΒει·ιι;ιε Βοιοιιιε. τι:

ιδια” ιιι: Ριιτιεο. ιιι·ιιειωιιε τιιβετιιιιτιιιε. ιιιιιιιιίιει]ιιε. ιτι

@ω Ιπιετοιιιιε. ι·ιιίιιιιιε ιιετιιιι15. ι·ιιιιιιιιε ά: σιτε. €ιιιιιιο

οιιιοει·ιιιε. Βιιιιιιειιιιιιε ΠοΙιετιιε. €81Ι111111ϋΙ18 ΐειι·ει.8ει!.

ιιιειιιιιιιιι·ιιιε ιιι: οοοιιιιιειιιο. Σεισειιιιιιε Ριεοιε. ΘειτοΒοιιι5.

ι·οιΒιιιιιιιε Ιιιοιιι5. ιοιιιιιιιιεε ιια:Εοιιειιιιιιε. ι·ειιιιει·ιι15 :ιο

οοιιιιιιιΗΒιιε. Βιιιιιει·ιιιε. οΒει·ιοιιιιε. Ρειι·ιιε ιιιιιοι·. Πισω

ιιοΙει. ι·ιιΠιιιιε ει.ι·ειοαι. ιοιιιιιιιιι:ε ιιι: μιιειει:ο. ιιοἱειιιιὶιιε

Ωσηε. οικι·ιιιε ειιιι·ιοι·. «;Μιιι1ιιιιιι8. ιιι: [οσοι. ι1ιιιεειι8 ιιι:

.ιιἱΒι·ιι. ιιιοοιιιιιε. ιιιιοι·τιιε οιιι·εειιιιιιε. ιιιοιιιιιιιειι·ιιιε. Διι

εειιιιιιε άι: Βειιδειιιιιιεοο. ιιιι5ιιε ι·οιιιιιιιιε ιΙο άιιιι1ο.

Βιι:ιοοιι. ο2ιιιιιε. οιΒιετιιιε. ιιιιεειιιιυ.ε (18 Ροι·ι;ιι. Ρειιιοι

ιΜΡι. ιιιιιιετιιι6 Δω ιιιιζι·ι8. 2ιξ..ι0τιι1.8. ΒιιιΒιιτι;ιε. Βοιω

ιιιιιιιε. ιοΒιιιιιιοε ειιιιιιιιιιε. ρυεοεΙιε. Βω1ιω1ιΠω Πιατω

τιιιε. Ρειι·ιιε ιοοιιι. ιιιικι·ιιι8 ιι1οτειιιιιιι5. ιιετ.ιιι:ειι.ιιε. οπο

Μ ειιιεειιιιο. οιιιΠοιο ‹]ε ρωιιιιιιιιο. άοι1οιιιε ιιε δώ:

ι·ιο. Βοιιιβιοιιιε οοι·ιιιιι·. Βοιιιο ιι·οεει. :ιεο!ιοι·ιιι8. ἐπι

ιιιιιιε. ιοιιιιιιιιοε Ιοιιιιετι·ιιε. Βιι·ιιι·ιιιιε ιιι: Βειιιοιιε. ο

Βει·τιιε ιιι: εοωιιιιο. τιιΒιιωιιε $Φωι·Ζωιθω. Βι:Ηοιιιιε.

άσε ιιιιιιιιτιο. ιιιιεοιιιιυε ιιιειρι·ειιο.- ειιιιιοιιε. ιο!ιοιιιιεε

Βιιιιι·οιιιυει. ΜεΙιειιΒοι·ιιιε ιιοιι·ιιε ιιιιόει·. ιιειι·ιιε ιιι: Βοι

ιι1οιιιιε. ιιιιο Βειαιεο. ιιιιιεειιε ιιι: ιοεο. οιωιι:ιο Ροιι2ει.

οιιο ΒιιΠιιιε. .ΒιιιΙΙιειιιιιιε ιιι: εειιιιτιο. ιιιιιιιιΐι·ειιιιε ιιε

ι·ιιιε. ιοιιιιιιικ:ε 8Ριιιιδιοιιιε. τοάιιΠιι8 άι: Ι3080118.ιιΙΙΒΜ115

Ρεοιοιιιιιιιιιε. ιιθο εοΙειιιοπει. ιειοοΒιιε άι: ειιοσο. οριιο

ιἰο Ιιτειιζιο. ιιιοοιιιιιει ιιι: Ρειι·ιιιει. με (ιο οι·ιιιοΠο. Βιετ

ιιειι·άιιε Ρι·οιιιιιιιιιΙιε. οπο άι: οαιιιιιιιΜ.Πιιιε. νιώσω

Βι·ειιιιιιι8. ιιιιιιοτιιιε οοιιιι. Βιιωιιιιιιιε ιιιοιει. @Ποια Βιε

ι·ο!υε. Βοιιιιοιιιε εριιιιάεάειιει·. εειιιιιιεΙ ι·ιιΙ›οιιε. οιιι·Ιουιι

Ιω μειιιιιι. οι·ιοιιε άι: ΐοι·ειιιιο. Ριιιιιιιι1ε. Βειπιιιιιάιιι6.

πιο. Βιιιιιιιιιάιιε. ι·ιικοιιοιιιυε. Βιιιιιιι:Ιτιιιιε Βιιι105ιι8. οι11°ιοιιε

σ1οιοιιι5. ειιιιιοιιε ιι1ειίΐοιιιιε. ΒιιιΙΙιειιιιιιε Ιειιπειιιοιιιιιι. Ρεα

Ριιιιιε. €ι.ιειίιειιιιε. ιιιιι]ποειιιε ει:ιιτειιιιιιε. Βιι·ει·ιιιιε 58.ι·ιοτ.

ιζιιιι"ιειιιιιιε σειρειιιιτιιιε. ιιιοοΒιιε €ἱιιοτοι·. ι·ιι1ιειΙάιιε οοι

ιιιιε. ι›ει·ε<ἐι·ὶιιιιε. ειι·ιιιι!άιιε. ιιι·ιιιιωιιε άι: ι·οβοι·ειο.

ειιιεειιιιιιε ἔοἴιτοιἰιιε. <ιιιιΙΙιεΙιιιιιε ρειρεοιιιιιιι. ειιιιιιιιάιιε.

ο

ιιιιι·ιοιιε ιιιει·ιιιιι·ιιι5. εΠιει·ιιιε ιιιει·ιοΙιιε. Ρι·ετει· Άσε ιιι

ύ Ρι·εεειιτιει άοπιιιιι ι(Μοιιιε άεοειιι οι εεΡτειιι ιιιι·ιιιιοι·ιιιιτ

(Κ: ιιιιιΒιιε ιιοιιιιιιει ιΒποτειιιιιιε. οι (Ιω ιιοιι ί-ιιει·ιιιιτ

δει-εμε. ιἱὶε ιιει1ει·ιε νι. ιιιιι·ιιιιτιε ιιιιιι·οιι. ιιιιεειιιιιιε ιΙο

08.11ΒΡ0. Ριιοοο. ιιιτειιιιτ ειιΡαι εειιιτ:Μι ἀεὶ ευειι€ειιει. ιιι

ειι·ωιΒο ›ὶιι ιιιιιιιιιι Ροριιιι. .η

Τ ' η 7 .. ψ _ . _

$ι ' .ζ.·ι·ι η

' ()(](](]Ι ) ~ 'α = ·· ι κ. ι

()οιιιι.ιυυε 1Ποιι2Ε.ψι·ι·α22 Ματτ?ιίο, ε£ ?)·ι·έ ιίοιπέιιιι.ι,

ύεΠιαιπι ]απιιιεωΣιιιπ ·υΣι·ιαιειιι ε£ Ιαὐοι·εε ίπ πεσει.

ρεπιΖίοιιε ?ει·ι·αε διιιισ2αε :ώ ιίαΪεπι 6.:ιταπΜαΔο.9 σαπ

ιιιε:ιιίαιω, ρι·ίνΣΖ88ία, ΖωιιιαιιΜα2ω, κιἰἱαφω/ἐιυοιπὐἱἰἰα

ίπ Τιι·ο, ίορρε, κ!.ισαίοιια, θ! δϊιἰοπε έι.ιάειπ ι:οποθό22.

ι

Ηθ2, ιιιειιεο ιιρι·ι!ι

Ε.: ‹ι|ιορταρ|ιο .ιιιιι.·ι·οιιο Και” Ήιιπίπεπείε ω!πιίω·ίι.

64πιί. Α. |ιιΙ. '70.

ι Η. Β. ) ' '

' ι· · ~ οι:

Ιιι ιιοπιιιιε ειιιιοτε οι ιιιάιιιιιιιιο ιι·ιιιιιιιτιε Ρεπι·ιε οι

ΜΗ οι $Ριι·ιτιιε ειιιιοτι ειιιιειι. οοιιτικιιιε ἀεὶ ετιιι:ιει

ιτιοιι€ιεΐοι·ι·ειιι ιιιει·οιιιο οι ι)ιτι άοιιιιτιι1ε. ιιοΒιιι πιω

ει; ετι·ειιιιο ΒιιιΠιο!πιο ι·ιοιο ιιιιιιιετιει οοιιειι!ι οιιιεάειι1

αμε ι:ιιιιιιιιιε οοιιιιιιιιι ιιι Ροι·Ρειιιιιιιι. άεοει ιιιιιιιιι

ιιιιοπιιιιιο ει: ΡτεοιΡιιο ιιιιιέςιε οοι18ι·ιιιτ οι: οοιιιιειιιι

Ρι·ιιιοιΡι ι·οοιοι·ι εσυ ιιιι·ιεάιοιιοιιεπι οι: Ροτεειειτοπι

ιιιιβειιιι ιιι @Πε μπι πιοι·ιιιε άοΒοειτ ι·θΡοιιάει·ο ιιι:

ιιειὶοἰιι οι Ρι·εεοι·ιιιιι απο όε ιιιιρειιεο οΒεα1ιιιο πτή

ιΖ ιιιιι·ειτειιι άοΒοιιιι·. ιιιιιιι Ριιιι·ιιιιιιιιι ΜΜΜ ιιιιιιιει·ει

φωτο ειιιιιιιιι. ι·οοοιειιιεε ἰΒὶτιιτ ιιιιιιιιι ιιιειΒιιἰίὶοε ιΙιιιιιιι

Βιιιόει!ιιιιωι· ι:ιιιιιειε ιιιιιιιειιειε βιο ιιΒειιιιιιοιιο οι·ιειι

“Με τει5ιοιιιε μι; ειιιτὶιιιιἰε ι·ειι·ο τοιιιμοι·ιΒιιε ιιιι€τιιι

ιιοι·ιι. οι ιιι ιιιιιιιιω εειιι€.ιιιιιιιε οιΪὶιεὶοιιο Ρι·ιειιιιο ιιω-ιω.ι

ι·εειιτιιει·ε οιιι·ειιιοι·ιι. οοιιιιιιει «Μοτο Πάει οο.Βιιοεοοιιιοε

υι·οβιτειοιιι ι:οι·ιιιιιιιοπι οιιιιιιιιι. (με ιιι ρι·ιτιοιΡιο αιρ

τιιιιτειιιε ι·ο.Βιιι ιιιοι·ιιεειιειιι ωι-ιιιωι πιω ιιποιιιοιιιιι

οι·ιεύειιοι·ιιιιι ιΙιιοά ειιΡοι·ει·ιιι. ιιι: ΒιιιοιΒιιε Ρεθειιιοιιιιιιι

οι·ιΡοι·ε οι όειοιιάει·ο εΕιιιΙυει·ἱιιτ. ιιιιιιιιιι οιιιιιιι ιιιειΒιιι

Ηοε ιιι οΒειάιοιιε ιιοοοιι`ὶε ιρει $8.ιιιι!υειιτι Με ιιιιιοιιιιβει

ι·ει$τεΠο ιι1ειοΒιιιιε πιιιιιιΒιιε ικάιιιΒιιε Βιιἱιε1ιιι·ἰὶε εισι

ιι1ιωι·ιω εε ιιιιΒιιει·ιιιι. πιειι·ι 10ι·τ·ειιιιιυ ¦ΑΒοι·ιιιιετιιιι. ει”

ιιιεο οιιιιιιιιιιι ΒοιιοπιιΔι τοιιιιιι1ετιιτοτσιπ ρι·ιτιοιριβιι8

 

ι·οοιιωοιιο. Μετιιιιτιιιιε ιιι; ΜΜΜ. ιιιτιπιιιιιε. Βοιιιο ιιι Αυ Πιιο!ιΒιιε οι·ιειι Ροι.ιεειιιιυιιιι ι·ι·οάιιιιιιε 805 ιΜιειιι:
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εοπτιττεττιτεττ ετ τετττιιττετεττ. τιτεειιιιε ττεεε ττι Ρετ- τι ιι)εττττεττιτεε τττετετιτο ιτε δευτ ιτοττε ιτοτττε εεττειιττττεε:

Ρετιιιιτττ τετττ Ρετ ετε ιιιιειττ Ρετ εεεεεεεετεε πιεσε.

ιτε εετετττετε εττετιτ ετ εεεεττειι τιτεεττεττε ιιττεττε τττεε

ετττττ τεετε ετττετττετ ττττε ιτοττε ετιιιιε εεττεεεε τττττ

ττεττττετιιτε ττετε τειτιτεττετιιτττ εεττειιτ τττ ειιττε ετ Ρετ τε

εοιττετιτ ετιιττεττε τεττιιε Ρετ ττετιε Ρτεεετττετττ Ρειττττετττ

εετττττττιε ιττττιιετετε τεττιιεττετττιιε ετ τετιιιεττετττεε ετεττε
τε ετιιττετε τ εεεοιττε νεειτεττιτ ετ τιι€ειττ ιτεεττειττ εετε

οιτττττ τιιτε ετετττττετε Ρτο ετ ιτττιιιτετττ εεε ττεττιττεττε

ετ ·τετ:ιιττεττε. ”ττετετε ιτοττε ετιιιιε εοττεειτο ετ ττειτο

τετττιττετε εειττιιτιτ ιιιιτειιιιτε ετιιτεεττι ειιττε εεεεττετττ

τττ ετεε Ρετττεετττττε ττεττιιττ ετ τεττεττ. ττειττ εοττο ετ

ιιιιε εεττεειτο ετ Πειτε εε τιεττετιιτεττι τττ ΡετΡετιιετττ

ετεετττ εοττιιιιιτ τεττιιε τετττεττι Ρεττειτι τττττεττιιε εεττιεττε

εεεετττε. ττετττ εεττεειτο ιτεττε ετ ττειτο εττττττττεε τεττεεττ

εττιιτε ει: τεττεετιετττεε ιττεττε τε εεεεττεττι ττττεττετετττ

τττε)ι~ειττεττετ ετ εετειττετιιττ Ρετ τττετε εεε Ρετ τεττετιτ.

ει: ετττεττετ ετιιιτε εετιιτετιιττ τιτ τττττιττεε ετ εεττιεττε ετ

Ρετ τετεττι ετιιττετειττ εττειιιτε ιιττε ι·ειτιτττε. ττειιτ εεττο

ετιιεε εοττεεεεετ ττειτο Ρτεττετε εειττιιιττ τετιιτε εετε

ιτετττ ειιττετττ ετ ττττεττετετττ τιττ.ττειττεττετ ετ εετειττεττετ

Ρετ ιττετ·ε εεε Ρετ τεττετττ ετ ειττεττετ ετ ιιεττιτεττιττ τττ

τεΡΡετττ ετ εεεετεττειττ ετ τετεεετειττ. ιιιιετττ τττ τιιτε ετ

ττι εεεεττε ττεττειττ. ττετιιιιτ ιτοττε ετ εοτιι:ειτο ετιιιιε

πειτε εεΡε ετετο εετττιιιττ τε εειτιιτειιτ τοΡΡετττ εεεε

τοιιετττ ετ τετεεετειττ ιτετττετττ ττετιτειιιιτ ετ τττττιιιιττ εε

ττεττεττττετττ ττι ΡετΡετιιιιττι ετ ετ εεΡτε ιτειττττττειτττι

εεΡιτ.τετιιτττ ττττετεε ειιτεεε Πειτε ετττττ ττεττιιττ τεετεετετ

ετ·εετεετττ. Ρτετει·εε εεττε :πειτε εοιτεειτε ετ Πειτε

Ρτεττττετε εειττιιιττ τεττεε εετττιτειιτ ειιτ·τειττ ετ ττττεττετ.ειττ

τε ειτττιετττ τεττετττ ιιιιετττ ιτε εετετε εεε τετ.ι.ττετττε

ειτιΙιττετετ°0 ειτ ττεττειιιτετττ ετ τεττεττειιτττ τε ΡετΡετιιετττ

ιιιιετττ τα εεεοτιετττ ετ @τεστ ττεττετττ. ετ ειιτειιτ ττοε

ττιετιιτττ ετΒιτιιτττ ττττττττεττε ετ τεττιιτ ετεττττττεττε οΡττττεετ

ττεττε ττει.ττττειτι εετττττ ΡτεεεΡτ ετ εΨτττε ττιεο Ρτιιτττττεε

τττιιτττττ. τιιττεε ιιιτειιιιε τετ εειττ τεετεε ιτειττττιιε ττεττε

εεε ιτε ττττεττττε. ιτεττττιιτε τεχττετιτιιε ε)ιεετττε. εετττττιιε

Βιιεττετ·τιτε ιτιττιιε. τττετεεεετειτε. τεττιιεττετετττ. τιειτττε

εεττττττε έτεττεεε. εττεετεεε Βιιει·εετεε. ε)ιτττεττ ττεττεττεε.

εττεττ.ιιε ετεεεειττεε. τεττεττιτεε Ρτετιιε. ιτιιττττεττττιιε Βε

ετιιιε τιιττεεε. ιτετιιτττττττ εττττε ιτοττττιττεε τιτεετττεττοτττε.

ιιττττεετιττε εετττεεττττε ι.ιι:ιτιιιι. τττιττεττοττε τι. ττιετιεε

εΡττττε Ρετ τττετιιιτιτ τττεετετττ ειτεοτττε Ρτετειιεττ ιτειττττττ

τττετετιτοτττε ττετετττ. ·

: . ( Ό()(Κτττ )

ίτυττττ.τιτιζιιιιε Μεττετιίε ετε δευτο τιτοτπιιυι ιμιαυιάαιτι

έπί εττττ>ο δειτε Με εε τετρετατοτ·ε τίετιττωπι Πυιτατε

εοπτετιωτ εεττ @με εεπεειίτι.

Με, τι Με

τω. τι. τω. ιεε.

ι τι. ε. )

Τεετεε εττεττττε Ρετεεττεε. οιττεττεε Ρετττε. τοττεττττεε

ετττττεετ. ετιεετιτιτε εετιτετιε. ετ .<ξιιιττττετιττεε ττετεε. εετε

ειιττττετιττο ττιιι·εττε. εττεττο ιτειιετττεττε. εετειιτε ιιετττε

ετιιττε τττεεττε εεετΡὶεττττττιιε εεττεττοττετττ ττεττε ττεττττττε

εετττειιτε τετιιτε ιτοττιιιιττ εεε εετττι ττιιτΒε Βειιτ @εετε

τιιττειιε ειττττεειιττ ει: ιτειτττ ιτειττιτο ττττΡετετεττ. ετ τΡεε

ιτοττττιιτε τιιτΡετετοτ Ρεετιττειτετττ ιτττετιτ ιτειτττ. ττιετεττ

εετε εκ τειτε. ιιιιτειιετε εοτιιεττττε εε ιιτττττετεττι εε

ιεεττιε τετιιιε. ετ εετττιιιτε ιετιεε. ειττε εττττιτ τττεε ετ

εττττττετττττεε Ρτο τττε εεττττειττεττεττε. ττεττε εετετττ ιτε

ττεττεττετττ Βετο τετειιτο εειιτττττεετιι ττι ιιττε τττειι. ττετττ

εττιιιεε εεττεττεε ετ τεττοττεε ττττετττ εοτττΡετετττεε. εεττττε·

Βιιττττετιιτεττι ιτε τετεεετε. εκ Ρεετε ιτεοιτ τττεεετττ τεεττ.

ιτε ει; εειτε εετττε ττειτττττε εετττετιτε. ιιτεε εει:ετε τΡετε

ετττεεεττετ ετιΡετ·τττ ετ ιιττ Ρεεετττε. ετειιτ ειιετττετ Ροε

εεει. ετ εεττετττ. εεετττ ττιιτε ττετιεε ιιοτττε εετε Ρτο

|τ ιιττττε. εετετττ τειιεε τττ εεΡττετε. Μι:τ.ΧΧΧΧΙτ. τττετεττετιε

νετ. τω". ιττε τιιτττ.

ς εεεετιι )

τιιιιιιεπεεε εετιειιΖε.ε ορεττι ετ αιτε·έΖτωπι Οττετιέ διά!

Ζτε!πιο ετ· |ττειιτ·ίεε 7τπτετττΖά εεττιτ2τειιε αιἰυετ·ειι.τ

σπιτια, ττοτπτυιω·τιτπ τιιτρει·τιτοτε ι·.τεερτε. ριτ!!τεετιιια·.

'ΗΜ , 7 εεεετττττττε

τω. τι. ει. τω. στα. ε. [ει. Με.

( τι. ε. )

Νοε εεττειιτεε εοτττιιιττε τεττιιε. Βιιττττεττττεε ττιιτειτεε.

08τεττιιε ιιετττ:ιτε. τιτε Ρτετιιε. τττεεετεε ετ εττεττεε εεεε

Πτεττ5. Ρτο 'ιτοτ.ττε ετ εεττετττετττε ττεετττε ετιιιιε εειττετττ

τεεεε. Ρτοιτττττττττιτε τττττ Βεττττεττττε ττττε οττοτττε εοτττττἱε

ιιττττττττττττ Ρτο τε Ριιττε τιιε ετιιιιε ττεττε ττεττε ττεε

ετττε ττ·εεεε τιιιτετε εεε. εετττεετ Ρεττετττ τιιιιτττ τε ετ Ετε

ττετττ τεειττ. τε ττειτοτττε εεετττε εετ εττειττ τε ετεεοτ

ιτττε ιιιιεε ττετιετττττε εεεεετεττε τετετττ ιιιιεε τεττεττε ετ

Ροεετιτεττε τιιτιτε τεετε. ετ ετ ιιετττε ττεεεεεε ττιετττ Ρτο

ττττττττττιτε ιιετττε τεεετε οετειττ εε Ρεττεε ιτε τιιιιτε τττετε.

ιτε ειιΡετιεεε ·εοττιιιτττε τεττιιε. εεε τεεετε τττιτε Ρεεετττ.

€ιιεττετττ τεετειτιιτειτι εεε ττειιττεετ. εττειΡτε ιιοτττε. ετ

Ρτο ειιεττε ιιιιετττ Ρτο εοτττετιτ τεττιιε-ετττττεττττεττετττεε

τεεεττττε τοττ›ὅε εετ οιττιιττι ιιοτττε εΡΡετιιετττ Ρτετττττ

τί τττττιιε εεε τττιτε τιιιιετε ττεττε εεε ετττε ττειιιτε ιιειΙεε

εε ττττειιτ ειιεττε. ετιιιιτε ιιετε ττεττιτττειττ εεεττετειιτ ε

ττττττετττε ιιετττιιιιε ΡτεΡε τττετε ιιοτττε τεττεττεε ιιεεττεε

ετττττττιιετττ. ει; τη οτετττεττοττε εεεττε. ετ εοττειιτιιττι εε

τττιιτττε τεττιιε εετ Ρτο τεττιΡοτε τττετττττ εεττεττιεετε ιτε

τεετττ. Ρτοττττττττττιτε τττιτε ιιεε τεεετε ττεττε Ειστε ετττε

ττεεεε. ιτεττεε ττιιτε εεττετεετιιττι τεετττ. τε οτιτττιεττετιε

ιιεεττε ετ εετιειιτιττττ εοτττιιτττε. εττττττετττ εετ τττετοττε

Ρετττε εετιιτττ ιτετ Ρτο τετττΡετε τττετττιτ. ε ττττττετττε

ιιιιτττιιιτε ιιτττε εττ τε ετεεττοεε οττττττετττ εεττειιτετιι ιτε

εειττετιτ εετ τττετεττε Ρετττε εετετττ ιτιιτ Ρτο τετττΡετε

τττετττττ. τοιττετττ ετιττττττττττ ετ ιττετττετιτε ετιιε. Ρετττιετε

ιιτιτεττεετ. ετιειτ. τττετεττττ. εεετετττοτττ ετ Ρειτττ τετττετιττ

Ρετ ιττειττιιττι Ρετττττ ιτεττετ ετ ετιιτιττ. ττε ιτεεε ττεεετ

ττοτττε εεττειιττττιιε ετ ειιεεεεεοττττιιε ττοετττε ττιιιιττετττ

τι
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ιι08τ1°τ1ιτι Ρτο οστιιιιτιι ιοτιιιο ιιιι ιιοιιοι·ο Ρτο ιιοττο τι τΙιιι Ρτο τοιιιτιοι·ο τιιοι·ιιιτ. οτ $ιφττωτοτ-το οοιιτι·οτοοοι·ο

ιιοεττο ·οοιιιΒοτιτιο. οτ ι·οοιριοιιτιο. ιιοτιο τστοπι οστι

ιιοτιτιοτιοιιι ιιιι·οΒιιτιτ τ:στιειιιοε οοπιιιιιιε ιοιιιιο οτ οσο

ειιιοι·ιι οτ ιιι Ροτιοιτιιοιιτσ ειιΡοι· οιιιτιιο ΡΟΡοιτ τιο οιιο

τιιοι· ιο τΙιιοτιιστ οποιο. Ροι· οιιιττοτ:ιιιιι οεοοοιιι·οοιτιιτ

οτ- ι·οτιοιιοΒιτιιι·. οοιιιο τοτιιοπι τιτιοιιτοτο τιοιιιιιι ιιοτιτιοι

ι·στιιοτιι ιιιιΡοτοτστιε οτ εοπιΡοι· οοεοετι. οτ ιισο ωτ1τω

τΙοοτι οι) τιοτιο τ:στιιιοιιτισιιοπι ιιστι οι·οετ:οτιιι· ειιιο πιι

ιιιιοτιιι: τοτιο ιιι οοιιιιτοτιι Ρι·οοιτ:το οσιιιιτι οοιι οιιιε

οιιο. οοτιιττι ιοιιιιο ιιι οοριτιιιο. τοετιΒιιε οτι ιισο οσο

ιιοτ:οτιο οτιεοιτισ οοι·τιοιιο. Βιιιιιιοιτιισ ιιοοοο. οτ Ροι·οοιιο

οιοιιι€οτιο. στιτιοτ·ιο ροτιο. οτ ιοτιοιιιιο οιιιτι·τιοι. ιιι οιιο

ιιιιιιι Ρι·οοοιιτιο ιιιι·οιιοτιιιιτ Ρι·οτοοτι οοιιειιιοε οτιιιιο5

τοοτιε τ:οι·Ροι·οιιτοι· εοοτσεοιιοτιε οιιοιιοοιιιε τστοπι ιΡεοτιτι

οστιι1οιιτιοιιοιιι ειοιιτ ειιΡοι·ιιιο ιοΒιτιιι·. οιιιισ τιστιιιιιιοο

ιιοτιιιιτοτιε. πιιιιοειιιισ οοιιτοειιιιο. ιισιιοΒοοιιτισ εοοιιτιτιο. ο

ιιιτιιοτιστιο τιοοιιιιο. :στο τιιο τιοτ:οτιιιιι·ιο.

( οοοοιν )

Βοιειι=ιιτ:ιυο δι·ονο.τέαιιαο Μαι·οτιτο,

οτ ιατιτιοιι.το.τ οοτιεττΖο.τ |οοττιτω Ζητω· .το Ματια.

ΠΕΒ , Π' ττοοοπιιιι·ιε

τ:: αιττοτρ·τη:|ισ @οι Τατιτίποιι.ττ.τ ττιτιο!τιτίί. Πιτ!. Α.[στ 143. τι.

( Η. Β.)

ΠΒο τιοιιιτοοιιιε ιιιοτοιιιο τιο τ:ιοιιο5ιοιιο Ροι· πιο οτ ο

ιιοι·οτιοε ιιιοοε Ρι·σιοιττο οτ οσιιιιοιιιο ιιοΒιε τ:στιειιιιτιιιε

τ:στοιιιιιε ιοιιιιο Βιιιιιιοιπισ Βιιι·στιο. σ=τιοι·ιο ιιοιιτο. ιτισιιι

ιιιτ:ιο. ιιιοοοιο. οτ οι:οι·τσ ιιειιειιιοι·ιε ι·οοιισιοιιτιιιιιε Ρτο

οοπιιιιιι ιοιιιιο εοιιιοι·ο οτ τιοτοιιτιοιιο ιιτιιιιοι·εσε ιοτιιιοτι

εοε οτ τιο τιιετι·ιοτιι ἰοιιιιο ιιι Ροιοσιιιε οτ τοιιιιε τοτιο οτ

οτιιιο. οτ ιο τοτο οσεεο οτ τοπιο ιτιοο. οτ ιιιιιτ:ιιιιτιττιιο

Ρστοι·ο ιιοτιο ιιτιο οτ εροοιοιιτοι· Ροτ τστοιιι ιιιοι·οιιοπι

οιιιιτιδοτιο. ο Ιιοτι·ο ιιιτιοιιοοτ ιιετιιιο οτΙιιοτιι οπιιοοιιι. οτ

οτι οιο οτιιτιοτιι οιιο οτ ιιιιιιι·ιοιτι Ρι·σΡιιιοοιιο τοιιοιιοτ·.

τΙιιοοιοιιε οσιιιιιιιο ιοτιιιο τισετοιιι ιιοι οοιιοιτιοτοιιι τοοοι·ιτ

ο Ροι·τιι πιστιοοιιι ιιετΙιιο Ροι·τοιιι ιιοτττοιιιοπι ιιιο ιιι

ιιοετοττι οτ οοιιοιοοτοπι ιιιοτιι ιιι οι·τιιτιοτιστιο οοιιειιιιιιιι

οοπιιιιιιε ιοιιτιο τιιιι Ρτο τοιτιΡοι·ο ιιιοτιτιτ απο πιιιιτιι1ιι8

τιιιοτιιοτ οτ οι·οοτσιτιι›ιιε τΙτιιιιτΙιιοτοιοτο πιοιε οιττιοιιειε

μι· τστοπι τιτιοιτοιιοιιτι ιιιοοιιι ιιιτι·ο ιιοι·ο οτι οιτροιιεοε

τ:σιιιτιιιιο ιιιοτιτιο τιιιιιιτοκοτ οτ ι·οετιτιιτιστιοιιτι Ροι·τιιτο

τιιιιι. οι οιιτιιιιε ιοιιιιοτιειε ιιοι τιο τιιεττιοτιι ιοιιιιο οιιτο

πιο ιοπιοιιτοτιοτιοοι τοτ:οι·ιτ ιοτιοιιοιιτι οι τοοοι·ο τοιιοιισι·

οτ τ:οιι1Ριοι·ο. ιιιτι·ο Ρι·σιτιιιιοε τιιιοτιτοΒιιιτο τιιοο Ρσετ

τοοτοτιι ιοτιιοτιτοτιοιιοτιι. Ποτ τΙιιοιιτιιτι1 ιιοοιιτιο ι·οτ:ιο

ιιιοιιτιο οιιτ Ροι· τιιιοτισιιοπι ιοτέιτιτιιο τιοτοπι ι·οιιτιοιιεοι·ιτ.

τιοιιοτο στιιιιιο οιιο οστιειιιοε οσιιιιιιιιο ιοιιιιο τοοοι·ιιιτ δι·

ιτιο οτ ιιιοοιιοιιεεο στιεοι·ιιοι·ο τοιιοιισι·. οτ Ροι· ιιοπιιιιοε

ιιιοοε ιιιιιιοτο τοοιοπι ιιιιιιοιοΒιιιτοι· οτιεοτιιοτι. ετι·τιτοε

στιιιιοο τοτιο οτ ιτιοι·ιε οτ Ροτ οειε οιιιιτοε οτ ιιοτιοιιιιτοε

εοιιιοτιο οτ τιοτοιιτιοτιι οτ Ρετ· ιισιιιιιιοε ιιιοσε εοιιιοτι το

οιοι·ι:ι οτ τιοτοιιτιι. ιιιιιιιιπι ιιο>ιιιιιτι οιιι·οοιο.ιτι τοτσ ροεεο

οτ τοπιο ιιιοο οι·ιιιοι1σ ιιοι οπιιοι·ι οοτιοοτιοιιι. πιει ιιι

Ρι·οοιιιτιΡεοι·ιτ. τοοιοιιι ιιιτιο ιιιιιτιιοτοπι ιιι οι·τιιιιοτισιιο

οοιιειιιιιιιι οσπιιιιιιε ιοτιιιο. ιιιιιιιοι·εσε ιισιιιιιιοε τιο :οποιοι

οιιιιιιτὅοιιο οτ τιο ισοιε πιο τιιιι ειιιιτ Ρτ·σΡο πιοι·ο Ροκ·

ιιιιιιοτιο τΙιιιιιτιιιο τοοιοπι οποιο ιιι σττιιτιοτιοτιο οστι

οιιιιιτιι οσπιτιιιιο ιοιιιιο. τιο Με σιιιιιιιιιιε οιιοοι·ιιοιι-

τιιε Ρτο πιοιιτιοτσ οτ σττ:ιιτιοτιοιιο οσιιειιιιιιιι οοιιιιιτιιο

ιοτιιιο. οτ τιο ιισοτο οτ οοιιοιοοτο τοοιοιιτιο οτ τωιω

οιιιιιιοτιιιι εσιιιοιιτισ. οτ τιο που τοοιοιιτιο ιιιτ·ο οιιτ τ·οοεο

πο! οσιιοοιι·οτιοιιο οιιιιι οιιτΙτιο ιιοι οιιτΙιιιιιιιε τοτιο»

τιιιιιε ο ιοιιιιο ιιετιιιο Ροι·τιιιιτι οιοιιοοιιι. οτ εΡοοιοιιτοι·

ιιοιιιιιιοε οιιιιιιιδοιιο. οτιτιοι·ιο. εοι·ιιι. τιιοιιι. Ροτ·τιιο· πιου

ι·ιοιι. οοετοιιοι·ιι τοιιιο οτ τιιιιοοτιι. τιιιοιιτιοοιιιιιτΙιιο το

τιτιιπι τοοοι·σ ειιΡοι· .οιιιιιιτ:)οτιοτιεοε. πιοτιιοτοτοπι τιοτιο

οοτιειιιιιιιιε οσττιιιιιιε ιοτιιιο τιο τοτιτο ιιιο Βσιιο τιτιο.

τιο οιιιε ιιοτσ τισιιιιτιοτιε ισοιε 61ο πιοττ:ιιο τοττιοιιι Ροι·-·

τοιιι τστιιιε τοτιι·ι ιΡειε οσιιειιιιιιιιε ιιοι οσι·ιιπι ιιιιοεο

τιοΒο οτ οστιειοτιοΒο. ιτο τιιιστι ιιοοοτ ιΡειε οσιιειιιιιιιιο

ιιιιιιτιιιιιι ειιιιιιι ιιοιιοτο Ρτο οοιιιτδοιιτιο οτ τοτιιιοιιτιο

ιιοττο οσττ:ιιιιιιε ιοιιιιο. οι ιιοι·σ ττοττωιτι τιιοι·ιτ ιιιτοι·

ιισε τιο τ:σιιιοοιιτιο τστιτο οτ τιιιφιιτ1 ιιιτιο Ροι· πιο οστ

ιοοτιιιιι τιιοι·ιτ. Ροι·τοπι οιιο οστιιιιιιι ιοιιιιο οστιτιτιοοι·ιτ.

ιρειε οοιιειιιιΒιιε ιιοι οοι·ιιιιι οοι·το τιιιεεσ τιοι›ο ιιοι τιοι·ι

τοοιοιτι. ρι·οτιιοτο οιιτιιιιο Ρτο· πιο οτ ιτιοσε ιιοι·οτιοε ιιο

Βιε οοτιειιιιιιιιε οοπιιιιιιε ιοιιιιο Ρτο οοπιιιιιι ιοιιιιο Ριο

ιιιιττο οτ ιιιι·ο τοοτιο 5οοιισεοιιοτιε οιιοιιττοιιιε τοτο οτ

ιιιοοιιοιιεεο ιιι Ροι·Ροτιιιιιιτι στιεοι·ιιοιτο. οτ οι οοιιτι·τιτοοο

τιιιιιιε Ροιιοπι ιιιιιιο ιιιοι·οιιοι·ιιιιι οι·οοιιτι ιισιιιε ετιΡο

ιοιιτἱΒιιε Ρι·σιιιιττσ. ιτο τΙιιοτι Ροιιο οσπιιιιιεοο οτ οιτοοτο

ι1ιοιιιιοιιιιτιιιε Ρτ·οτιιοτο οιιιιιιο τιι·πιο οτ ιιιιιιοτο Ρου

ιιιοιιοοιιτ. Ρτο οιιο ροιιο οιιιιιιο ι1οιιο πιοο τοτιο οτ

ιιοι1οιιτιο ιιοιιιε ΡιΒιιοι·ι σι;ιιι€ο.

Νοε ιοιιιιο οοιιειιιοε τιο οοιιτιιιιιι τδιιιιιιοιιτιιιε τοτιο

τιιιε. στοοιιιιιε ιιοιιτιιο. ιτιο ριτ:ιιιε. τιιεοτιιιε οτ οιιοττιιε

ιιειιοπιοι·ιε ρι·στιιιττιπιιιε οτ οσιιιιοτιιπιιιε Ρτο τ:οτιιιιτιι

ιοιιιιο ιιοιιιε ιιοιιιτοοιο ιτιοι·οιιιοτιι τιο τ:τοιιοειοιιο οτ

ιιοι·οτιιιιιιε ιιοετι·ιε τιιιστι οσιιτιιιιιο ιοιιιιο οοιιτοι·οτ οτ

οτιιιιιιοΒιτ οσε τιστιο τιτιο οιιιιι τοπιο οπο. τιιιο·οτι ιιοτ:

ειιτιιοιοιιε ιιιτιοιιιτιιι·. οτι ιιοιιοιιτιοε οτ ιιιοιιιιτοιιοιιτιοε

ι·οτισιιοε οτ ιιοοιιτιοε ιιοεττοε τιιιοε ιιοτιοτιε ιιι ιιιοι·οιιτι

οιιιιιι.Βοιιο. ο Ροτι·ο ιιιτιοιιοοτ ιιετΙιιο οτιιιοπι οι·τιιοοιιι

οτ Ροι· ιιιιιιοτιο τιιιιιιτιιιο ιοιιτιο ο πιοι·ο. οτ οτι τοτιι·ιιιιι

τ:σιιι5οτιτιιιτιι. εοοιιιιτιιιιτι τ1ιιοτι ιισιιιοοιιπι τιιοι·ιιιτ οοιι

τ:σι·τιοτι οοιιειιιοε τ1ιιι Ρτο τοιιτιΡσι·ο τιιοτιιιιτ. τιιιστι οι

τοττο ιτιιιιοοττι ποο Ροτοι·ιτιο οοτιοσι·τιοιιο. ειοιιτ ιιιτι·ο

εοι·ιρτιιιτι ο5τ. ιιιτιοιιοοτ ιιι οιιιιιιτιοτιο. ιιισι·οο τιιιοοιιτιιιιι

ιιι οιιτιοι·ο 1ιτι·το τΙιιοτιτο.Βιιιτο. ιιι οοι·ιιο ιιιπ·οε τιιιοτιτο

τειιιτο. ιιι τιιοτιο ιιιστοε τ:οιιτιιιτι ιιι Ροι·τιιιιιτιιιτιοιο τω”

τιιιοοιιτυ.πι ιιι οοετοιιοτισ ιιιιι·οε οιΒιιιτι ιιι τοΒιο ιιτιι·οε

τιιιοτιτοΒιιιτο ιο τιιιιτ:οτι.ο ιιιιι·οε τι·ιτἔιιιτο οι οιιτΙιιιε ισ

οιιε τιο ιιιοι·οιιο ιισιιιε οτ ιισιιιε τουτο ι·οιιοιιιε οιτιετοι·ο

ιιοιιιοτιτ τ;ιο Με Ρι·οτιιοτιε στιεοι·ιιοιιτιιο. οτ ιιιιιιοοπι Βιο

ι·ιτιιιιε οοιιοσι·τιοτι τιο ισοσ ιιισ οτι Ριοιιιιπι πιιττοιιτιο

οοιιτοι·οοιιιε ιιστιιε οιιι1ι τοπιο τιοετι·ο οτι ιιιιιτι ποδο

τιιιιιι ειιτιιοιοτιτο. οτι ισοιιιιι ιιιιιιιι οτι Ριοτιιιπι ιτιιττοιι

τιιιιιτι οτ οτι τοι·οιοιιι τιοεττοοιιτιοτιι. πιει ιιι ΒοιιοΡιοοιτσ

ιισετι·σ τοι·το εοτιετοοοτιιιτ. ιτοτιι Ρι·σπιιττιιιιιιε ιισε οτι

ιιιιιοτο Ροι· ιιοτιοιτι ίιτιοτιι οοιιτι·ο ιιιιιιιοι·εσε ιιοπιιιιοε

τιο ιιιοι·οιιο οτι ι·οοισιιοε οτ ιιετιιιοιοε ιιοεττοε ιιοτιοιιτιοε

  

οι·τιιιιοτιοτιο οτ ιιοιιοΡιοοιτο τ:οτιειιιιιιιι οοπιιιιιιε ιοιιιιο οι ιιιοιιιιτοιιοιιτιοε. ιιστι οοιιοοτιοιιτιιιε τΙιιοτι οιιττιιιε ιοοιιε
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άο ιποτοο τιιοιοτ ιιιτοιπ πο! ι·οοοοιιι :πιτ οοποΡιτπτιοποιπ τι οοιιπο τιιτπιπ πο! ο οοοτιιιιτιποΡο!ι άο τοτιο οιιττοοο

οοιπ οι.ιιιοτι πο! ο!ιοοιπιιο Ροτοοπιο πιιπιτοπτιποο ο

ιτιποτι ιιοιιπο Ροττοιπ ιποποιοι. Ρτοάιοτιι οιιιιιιιι Ροτ ποο

οτ οοιποιιο ιτιπιιο Ρτοιπιττιπιιιο ποπιο οτ ιοτοιποο τοοτιο

οιιοτοοιιιιοτιο οιιοποο!ιιο τοτε οτ ιποοιιοιι.ιέοο ιο ΡοτΡο

τποιπ οποοτοπι·ο. οτ οι οοπττιιιιιοτιιπι ιιιοτιτ Ροπιιιπ

ιπι!!ο ιπιιτοιιιιτπιπ ιιτοοπτι τοπιο οτιΡο!οιιτιποο Ρτο

πιιττο. ιτο ιιιιοά Ροιιιι Ρτοάιοτει οοπιπιιοοιι οτ αποτο.

πιο!ιι!οιπιπιιο Ρτοάιοτο οπιιιιιι ιιτιπο οτ ι!!ιπειτο Ροτιιιτι

ποοπτ Ρτο ποο Ροπτι οπιιιιιι ποπο οοπιιιιιιο πιι.πιτοοτ

ποποπάτι ποπιο ΡιΒιιιοτι οπιιιδιιπιπο. ιιοτιι οιιπτ !ιοο ιτιποο

ιο οιιΡιτο!ο οτ ιιιτοτο Ροτ ποπιιιιοιιιιπ ιιιιιτοπιοποιπ οτ

Ρτοάιοτοο οοποιιιοο οοπιιιπιο ιτιιιιιο. Ρτοοοπτιππο ποπι

τιιοιο άο ιΙοειτοιιτο. ιιι0τοιιά0 άο τιοτιι. €πι!!ιο!ιπο ποοιι.

ιιποο!άο οπτάοιιο. ιοιιοπιιο οιπττιιοι. οτ οιιοτιο Ρειπο

ποι:·ιππ Ροτ ιπιιτο οοπιοιιτ ποιιπο τιιτιιιπ οι πιοι·οοο

οπιιο ποπάιιιιτ ιιι τιιτο οοποποτιιάιποο τοάάοτο τοπο

ππιιτοτ. ·οι ποιο ποπ ιιοπάιάοι·ιιιτ πιι!!τιιπ οοποποτο

ιιιποπι τοάάοπτ. οτ άο ιιιιοοιιπιιιπο τοι·το οοττιιοοιιοτπιπ

Ροτ τοι·ττιπι τ)ιτπιπ οοιιιοπτ. οι πιοτοοο οπτιο ιιοπάοιιτ

ιο τ)ιτο οοποποτοάιιιοο τοάάοπτ. οι οοτο ποπ ιιοπάειιιτ

πιι!!ειιιι οοποποτπάιποιπ τοάάοτο τοποπιιιιτιιτ. άοπο

ιιοοιιπο οτ οοιιοοάο ιιοπιο οτ οοπιιιιιι ιιιππο. ποσά

ππ!!οο ιιιιιοοποιο πο! άο οοιπππι ιτιππο Ροοοιτ οοπ

ποπιτι ποο ιο Ρ!ιιοιτπιπ ποο ιιι οοτιοπι οιιιιπτιιπ ποε

απο οπτ οοιπΡο!!ι οπ ιι!ιιιοοά τιιοτπιπ πο! οι·ιπιοπ πιοι

πι οιιτοιπ οιιι·ιιι οι ιιιά.ιτιο πιο ττιπιιο τοπια: οιοοΡτιο οι

άο!ιοοτ !ιοιιιιοιάιο ιιιττο οτ τοΡιιιο. άο ποιππε οποιο ποιο

ιπιιο :κοπο οοπιιποιιιτοτ Ρτοιπάιοιιοιπιπο τοιιιπ ·ιιι ιι!ιτιπο

πιο ιιτιπο οοποοπτιοιιοπι οοτιΡοιτ ιπιιπάτιτο ιΡοοτπιπ. ο Ρι·οάιοτοτοιπ οτιιπιιιππι οτ οιιοποοπι ιο οοτιιιπάοπι οπ

ιιοπο άοιπιιιιοο πιιτιοιτιιτιο ιπι!!οοιπιο οοπτοοιπιο ποιοι

Βοοιιπο οοοιιπάο. ιπάιοτιοπο ιι. οοΡτιιιιο άοοιιιιο άιο

άοοοιιιπτιο. ·οτ ποο οπιιιιιι οπΡτιιάιοτπ οτ ιποιοτοιιι

οπτιιιοιι.πτ ιιτιπιτειτοιπ ιιιοιοιππο οοτιπι ιιι πτοιιι. οσο

οιι!οιιι οοπιιιιιιο οτ οοιπΡοππο. οτ ιτε !ιτιπιτοτ οτιιπι!ιτι.

οτ πιιιπιιοιιιπ Ροοοιτ ιο οοπττοτιπιπ οιποπάοτι.

ς οοι:ον ι

!!ι-;ΜιιιΣιιο Τι·οοιιο, ΡοΖατιπτιο οποιοι. Ιαιιαοιι.ιιαπι πιο

ι·ίτα οι Ζώοι·αττοιιο ι·ο8ιτι οι·ιοιιια!ι.τ ι·οιιοιιιίοτο οιιρἰοιιο,

οιιιιπιρ!ιιτΕπιίο το .πιο ιτοπιιιιατα/ι·ιιοπάιο τιιι8ιτιοιιέπτω

οτ ρτίτιιΖοέιτο έ!!οι οοιιιἰοοοτατιιι·.

ιιοο

Ε.: πριιοιιιΝιο ειπα-οπο Βοοιιί Τιιαι·ιπαι.ιιτ ωτιτωι.

Επι!. Α. [πι. Ύ!). τι.

( Π. Π. )

ιο ιιοιιιιπο οοποτο οτ ιπάιοιάπο ττιπιτιιτιο Ροιττιο οτ

πιο οτ οΡιτιτιιο οοποτι οιιιοπ. οπο !ιοπτιοοο ττοοιιο

οοιιιοο Ρο!ιιτιιιιιο ιιοοο!οπο οτ ιιττοιιάοπο οποιο ιιιιι€πι

τω. οτ ιιιπιιοπιιιτοι· οιιιιτιιο ιιιιιτιο Ρτο !ιποι·ιιτιοπο

οτιοπτιι!ιο ιιοΒιπι απ οπτιιΙοιο τοττο τοιπΡοτιποο ιππο

τιιιιοτιτ οι. ιιιΔιιιτιο ο ΡτιποιΡιο !ιοιπο οπΡτιοιτοτιο ιο

άοτοποιοπο πιο οτ οποιάιοπο ιιοοπ οτ ιπ οοτοι·ιο

οιΡοάιοιοιιιποο οποιο ιιιτι!ιτοτ οιιιοάοιπ οιοιτοτιο οιιιοο

Ριι.οιι·οκιοι·ιπτ.οτ οποιο άιι!ιοιιοο οιιΡοποιιο ιπ ιπιιοπιπιο

οοιιοττοοιιάιο. πιιιιτιποοιιιιο οτ οοτιιιοπτιππο οτιΡοιιάιοπ

άιο οιιοτιπιιιοι·ιπτ. οτι ιΡοο οιπιιιιιιιι ποιιοτοιπ τοττιπο

τοτο. οτ ο ΡιιποιΡι!›ιιο οι: !ιάο!ιππο οτιοτι οοτοπι Ρτο

πιτπτοιιιι Ροτιοοιιιιιιιπ οτοάο άοποτο οοιιιιποπάτιτι οτ

ι·οιππιιοτοτι. ιάοοιΙοο ιιοοοιιοπ οτ ιιο!οπτοτο άοιιιιιιο

διοοπο!!ο οιιοτιο ιιιοο ι!ιιιοττιο ιιοοιιάειπι τοπιο ειιπει!τιοι

ιι!ιο άοπο οτ ιπ ΡοτΡοτπιιιιπ οοιιοοάο οοπιο πιο!ιοιιιο

οπι·τοιιιιο οτ οποιο !οτοοι·ιο ι:ιπποιιοιποο οοποο!ιπιιο οτ

Ροτ ποο οοιιιιιιιι ιειιιοο ιπ τττο οι:ιι·ιοπι !ιποτοπι οτ

!ιποττοτοιπ ιοΒι·οάιοιιάι ιπ οιιπι Ροτ Μοτο οοιι Ροτ

τοι·ι·τιπι. οτ ο,οςτοάιοιιάι οιιιοπιιι ιιιτοιιι:ιο οτ ποιτάοπάι

ιιι ιππάιοο.. οι ποτο ιιιπποποοο πιο Διοτι ιιιιιιιοιιοοο πο

ιιιιιιιτ πιο τοι·το οοι·τοοοιιοτοιπ Ρο·ι· ιιιιιιιο“οπ ιιΡοιι οι

πιω πιιι·πιιτιο οτ οιιιΡτι ιιοτοπο ι·ος.·ιπιιιιι ιοτοοο!ιιιιοι·πιπ

τιιιιπ Ρτιοο οοιιιιοιιιτι. οτ ποσά πιι!!ιιο ιιιποοποιο πο! άο

οοιπιιιιι ιιιποο ιιιιο!ιποτ οοοιιοιοπο πο! ο!ιοποει Ροοοιτ ποο

άοποιιτ ιπ οιιι·οοτο ιπιττι. ποο ιιοοιιιο ιποάο τιπ ιι!ιιιπο

οοποττιιιδι οι ιι!οοςιιιιιι :πιτ ιιάοιιιοοοτοπι Ρτοοτοτο πο

!οοτιτ ιιοτ Ροτιιοτιτ. ιπ !ιοο οπάο οο!οιπΡπιτιτπο !ποτιτι

ιτοιπ άοπο ποπιο Ρτοάιοτιο οοιιοο!ιππο οτιιοο οοποοάο οτ

οοιποοι ιο.ιιοο !ιποττοτοιπ οοπτιιτιι ποπ οτ ιποάιι οτ

οπιπιπιπ τιιιιιτοπι ιποοοπτιιτιιπι ιο τιιτο. ιτοιπ άοπο πο

πιο οτ οοιιοοάο οτ οοιπιιιιι ιοποο οποοι!ο οιιποτι .Βοοτιδιι

οπιιι οπιπιππο άιοιοιο οοιο οτ οτιιοτιιπ οοιπ οπιιιιππο

ι!ιιιιοιο οπιο οτ πιοτιππιπ ιιιτάιποιπ τοπιπο οτ Ροτοπιιι

ιιιτάιπιιιπ εοπ οοοτο!!οτο Ροοιτοπι οτ ιοτάιππιπ Ριιτπιιιιι

ιππο ιππτπιπ οιιιιτιιτιο ΡτοΡο οιιοτο!!πιπ Ροοιτιιιιι οτ

ιπειέιππιπ ιπο!οιιάιππιπ τοπιο ι:οιπ οιππιποο Ροττιποπτιιο

οοιο. ιτοιπ άοπο απο :κοπο οοιιοοάπ ποιπιπο οοιιιιιιιιο

ιιιιιιιο ιππο οτιιπάοπι οιπιτπτοπι πιι!ιιοτι ειιιτο άοιποπι

το!οοπιο άο οποιο Ροοιτο ιιι ποιππε ιιιτι οτ ιππ!ιοτοο

πο!ποοπτιιι·. οτ τιιτιιππι άο πιιτΒο ποιιο οοιπ :πιο ποιοι

οι.πι οοπτιποει. οτ ιιιιοπάειιιι ιπιιοο!!οπι οιιιπ ττιποο

άοιπιποο οιπι οοπτιιιιιιο. οτ οπιποιιι Ρ!ειτοιιιπ ιππο οτ

ιπάο οιάοιπ ιιιτιοο!ιο Ροοιττιιιι οτ οπο Ροι·ι·ιειτιιι· ποιιπο

ειπτο άοιιιιιιπ !ιτιπτιι!ιο Ριοοοτοτιο. οτ πιιιποτοοο άοιποο

άο άιιτιππο ιποο!ιο-ιιπο οιιπτ οπτο ιΡοπιπ · ιπιιοο!!πιπ

οτ ποο Ροττιιιιιιιτοτ οι οπο. Ριιττο οοιιπο οι! άοιποιιι

τιιοοπει!άι οιιτιιιοιο. οτ οι ει!τοτει ιιοιιπο τιά άοπιπιπ

ιιιοΒιοτι·ι Ροτι·ι ιιιπποποιο οπο ιπ Ρτιοι!οΒιο τοιιπππά·ι

οοιπιτιο ττιΡο!ιτοπι οοπτιποιιτοτ. ιτοιπ άοπο ιιοπιο ιιτι1ιιο

οοποοάο Ρτοάιοτιο οοποπ!ιποο οτ Ροτ ποο οοιποπι ιιιιιιιο

τοττιιιιπ Ροττοπι ιπττοιτοο οτ τοάάιτπο τιιτοποιο οιιτποπο.

πει ιιιάο!ιοοτ ιιιιοά οιππιποο οιιΡοποιο τιπιοάο ι!!οά !ιο

ποιιτιο οτ ιπτο ΡοτΡοτοο Ροοοιάοιιτιο οτ οι οο ιιπιοιΙπιά

οο!ποτιτιο ιιιοιιιτιο οποιιοο οοπττοάιοτιοπο. ιτοιπ άοπο

ιιοπιο οτιΙπο οοποοάο Ρτο οοιιιιιιιι ιιιπιιο άοπιπιπ οπο

τοπ οΡιοιοπιο !οπιποι·άι οοΡι·ιι Ροττοιπ @τι Ροοιτειπι οοιπ

οπιπιπιιο Ροττιιιοποιιο οιιιο οπΡοτιοο οτ ιπιοτιοο ιπτο

τιιιο οτ οκτοι·ιιιο. οιιι οοιιοτοτ οι οπο Ροττο άοιποο

οποιοι άι: οοιιάο!ο. οτ ιι!τοι·τι άιιιππο. ποιτάο!ι;ι οοοιιοποιο

οτ ιιιιτοιι πιο Ροπ!ιοτι οτ τοττο πιο ιτοοι άοιιο

ιιοπιο οιοπι: οοιιοοάο οιπποο άοιποο οτ οιιιιοττοι1 το

πιιποπτιιιπ ποσά ιιιοιποι·ειτοο οΡιοιο τοποπατοτ ιιιτιποπαιτ

ιιοτιο Ρι·οιιοιπιπειτο.ιιι άοιοοιιι οποιο ο!οο ιοπιάιοτπιπ

ιιι.οιπ Ρι·ιιιοτιιιπ. οτ οπτοιιι ποο ιποιι άοποτιο τοτε Ροτ

ιπ.οιιοιιτ οιιιιιιο πιοο οτ τοοτιπιιο ωττωΡοτ οο.·ιιιιι οπο

ιιι·ιιι.ιιιιι. ιιιιιιτιο τοι τοοτοο 5τιττ1τ πο!οοιιιιο άιο ·)ιπο!ιπο.

ἔιἐ
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ι·εεὶιιοὶοοειετιιὶοοὶε. τιο.Βο τὶΒει·Ϊοἀεε.ἔοὶΙὶὶεΙιοοε Ποτε: τι ἀὶεττὶστο ὶοιιιιε. ιο τετοιο· ετ.ιιετεσοὶε ιιιοτι ετ τετοιο.

εὶιιε.-Βοὶτετὶοειὶοι·ιιε ποιο Βτεοοιιο. οιιτεΙοιοε σε οιεο.

τωοΜω ιιε τεοιΡὶο. ιοετοιο οεοοο. οοοο ιὶσιοὶοὶεε

ὶοεοτοοτὶοιιὶε ιοιΠεεὶιοο εεοτεεὶιοσ οσιιοΒεεὶιοσ εε

εοιιόο. οποιο Ρετ τοοιιιιοι ιισιοοι ὶσεεὶὶ τγτεοεὶε

οτετιὶεΡὶεεσΡὶ τεεοὶ εοοεεΙὶοτιὶ οστο τοοιιιο.

( εεεενι )

π .

Ποιοι άε ΖεΙπια ἰιωἰε.τ ετ ρτε.ι&έτετ Ιοἰιαπιιεε, βε

ττεε άι: ΡΖωπιόετο , αππιωπι α.τεί8πατέοπεπτ είύί οὐ

Σπυρεταιστε βοά ἰατε οι ρεάα8·έσ διινέί [αστειο αιἰ

αππιταε Ι2όταε ιίαοείεσΣιπ ραρἰειιεε.τ τεάασισιτ, ραετσ

ίπτει· ω: ετ ιαπιτεπεεε εοπειιΖω ἰπτετεειἰεπτε.

ΠΩ

στο. Α. τω. πο.

( ο. τι. ι

Τεετεε εοι·ἀὶοοΙὶε οσὶοἀὶεεοιο. ὶοὶιοοοεε εοΡοτ ΒοΠὶ.

ετ οιοττὶοοε εοετσε εοΡὶτοΙὶ. οσε ιδιιιιισ ιιε ΙεΙοιο ὶο

οειι- ετ·ΡτεεΒὶτετ ὶσὶιοοοεε ττοττεε εε ΡΙοιοτιειιο. εσο

Βτεοιοτ τεοόοιιι Μιτοτοιο οοὶιιἀεεὶιο ΡοΡὶεοεὶοιο. τΙοοιι

ιιοτιεοιοε ιτε ὶοιΡετὶοὶὶ ΙἰΒει·οΙὶτοτε ὶο Ρεάοξιιο τὶε οοοι

εὶοΒοὶὶε οοοιε εὶεοτ ιο εοττο ιιοΡετιοιι εὶΒὶΠο τσοκ:

τοτο εσοτιοετοτ ίὶοὶὶεεε εσοεοΙὶΒιιε εσιοιιτιὶε οτιεττο

οεοειοοι·ιε. Βιεοειε. ὶἀοιιι Ρὶεὶο. σεΙετιο οεοτο ετ

ἔοὶὶΙὶεὶιοσ Βοτσοο. ὶο οοοιιὶε Μιτιε οοοιὶεεὶιο -ΡοΡὶεο

εὶὶιοε. Ρτστοιττεοτεε φωσ. ιτε εετετο ειοεοεοι ίεοιιι σε

εοεισοε οιοΡΙὶοτειο εοοιιοοιο οσο ΡοετοιοΒιιοοε. οσε

οοτ οιιτΙοο Ρετεοοο Ρτο οσοιε. εἰ εοοττοτοετοιο τιιει·ιτ.

ἀοΡὶοοι οτι οιιοοτσ οτοΡΠοε ὶὶιετὶτ Ροετοιοτοιο οτι.

8οὶὶὶὶεὶοισ εοὶὶιὅε Ροὶὶὶ οοτοτὶσ εσιοοοιε Ρτσιοιττο ιιοτε.

Ρτε Ρεοο οετο τισιιο ΡὶΒοοτὶ ιοττοτε οτε.

ς εσεενιι ›

.Ι.

(τοτο, διιιΞΗτεΙΜιτε ετ Πεπτέειτ.τ Ϊ/ἰιιτἰιιτἱἰἰέ εοπιίτε.9,

οεπιτειιεύιτε εσπειτΙἰὁιιε βάεΙίτατεπι ΜΜΜ.

8431

Ε . Α . - Με, ι ιοεττἱὶ

Ε.: αρο9ταΙι|ιο οιιι|ιεπτέεσ ωιπί 1955) Ποιοί ?'αιιτιπεπει: Ισειιίατιί.

θεά. Α. [Μ. Π!). θεά. Ο. [Μ. Με.

· (τι. τ..) -

"“'^Νοε οττο εοιοεε οὶοτιοιὶΙἰὶ. ΒοὶΠἱε!ιοοε ετ Ιιειιτισιιε

Ροτετ ετ ίὶὶὶὶ. τὶε οοιοοτοτε ετ ιοοιιοοτο ὶΡεὶοε οττοοὶε

Ροττὶε ιισετιο Ρτεεεοτὶε ετ ὶιιτιεοτὶε. Ρτοιοὶττὶιοοε οσΒὶε

εσοεοὶὶτιοε εε εσοιοοὶ. ιιοοιιὶ ειοτιτὶοεο. ιιΒοΙὶιιο φοτ

ὶσοο. εὶιοστιὶ οεοτο. ἔιιὶΠὶεΙιοο τστοεΠο. ΒιιὶΠὶεΙοιο

Βοετεὶσ. ὶτὶσιιὶ σε εοι·οιοοιιιο. ΒοὶΠὶεΙοιο τοοΠσεεΠσ

ετ ὶιεοτὶεο σε οὶἱιτο Ρτε εσιοοοὶ ὶοοιιε. ετ ιοτοιοοε

:οι εοοετο ἀεὶ εοοιιεε!ιο εο!ιιοτε. ετ εοετσιὶὶτε ετ :ἱε

α!

οι τοτο ἀὶεττὶετο ιισεττσ ετ εοιοἱτοτο. οοοειειιεεοοιιτιιε

οοτε οΙιτιοειο ιισεττοοι τεστοιοοτισοεοι ΐεσετιτ οΙὶοιιὶε

ὶοοοειιεὶε. εειι σε ἀὶεττἱετο ιοοοε. τοειει:ιιιιε ει τοπιο

διιε εὶοε ττοιιιὶε ι·οτὶοιιειο ούτε οιιοτὶτοἔιὶοτο ἀὶεε

εσοτιοοοε. εεειιοιτιιιο @με ετ Ιισοοε οειιε. πιο φωτι

τοοτι σσιιοοετεοτὶε ιιεεοτιο. εεο τεεοοοιισιιοτισοε ιε

οὶττὶιοε ὶοἀοὶτο. τειοοοεει·ὶτ. εττοτοε ιοοτὶειετ τεττε.

ετ ιιοιοετεσε Ρετ ὶΡεοε ειιοτεε ετ τεοεοοτεε. οι στοι

οοτὶσοε οιοοὶιιιο εοοεοτιοο ιἰε εσοιοοὶ. οεὶ οιοὶοτὶε

Ροττιε εστοιο οοι Ρτσ τειοΡστε ίὶιετὶοτ. εοὶιιοΒὶιοοε.

ειιετοἀὶειιιοε. ετ άετεοάειοοε. Ρετ τετοιο Ρσεεε οοεττοιο

ετ σοιοὶτοτοιο. οοὶιιετεο ὶοτο ετ ι·οτὶοοεε ιιοε ετ οοοε

εσιοοοε ὶοοοε ΙιοΒετ οεὶ τιοτιοιτ οι οὶιιτὶιοὶΙὶο ετ

σσιοὶτοτο εειι ᾶὶεττὶετο εο.ΙοοΒιιοοε εοετο

οιειοοε ετ άετεοοεοιοε Ρτε Ρσ8εε ιισεττο τοπιο (Με

ετ εὶοε ττοοιιε. οοο ὶΡεο ὶοτο εὶοε τοτὶοοεε οιιοοεοιοε

οοτ τοιοιιἱ τοειειοοε. Ειιιιοιο εοτεοιε οι τοτο τετι·ο

ιισεττο οσο οτιοοτιιιοοε πιει: οτιοοτὶ Ρετιοὶττειοοε. οὶεἱ

οι: οιοοιἰοτσ ετ τιεοεΡὶοεὶτσ εσοεοΙοιο.εοιοιιοὶε ὶοοοε

οι;οοιοιο οεὶ ιοοὶστὶε Ροττὶε εστοιο :Ρο Ρτε τειοΡστε

τὶιετὶοτ. ιὶεοετο εμε οιοιοσοσ εσοεοιεε εοιοοοὶε ὶοοοε

Ϊεεετὶιιτ. οσε ὶΡεο τεοετοιοοε εὶειιτ οοὶιὶε ιοοοό.οοετιοτ.

ετ Ρετ ὶισιοὶοεε οοεττοε τεοετὶ ετ οτιεετοοτὶ ἴοεὶειοοε.

Ιιοετεοι ετ εοοοΙσοτοιο. οι οτἀὶιιοτὶοοε οοιοὶοοι οσο

ειιτοτο εσιοοιιὶε ὶοιιιιε οεὶ οιοὶοτὶε Ροττὶε εστοιο ειιι

Ρτε τειοΡστε τοετιοτ ἴοεὶειοοε ιισιιο Με εὶοε οπο::

οοοι τοτο Ροεεε οοεττσ οτι οΙΒιιιστο οεττοε οισοοεοοι.

οσεττιε ειιΡεοεὶε. Ρετ τετοιο τεττοτο οοεττοιιι. οὶττο

οετο τιο ειιΡεοεοε σσιοιιοὶε. οὶοοιἱεετ εὶοοτὶε τοιιτοιο

άοιοτοιιοτ. ετ Ρετἀὶτοιπιτο τεετὶτοτὶσοειο. ο ὶοοιιο οοτειο

οεοοε Ροττοιο Βετττοιοὶε οοοι τστ οιιΙΙτοιοε ετ Ρεἀὶ

τὶΒοε ι1οστ εοοειιὶὶτιοε εοιοοοὶε ὶοιιοε τΙοὶ Ρτε τετο

Ρστε τιιετοιτ ΡΙοειιετιτ. ετ οσε τιοοο ίὶτὶε τιοοετε Ρσε

εὶοιοε. οεοὶειοοε εε ειιΡεοεοε εσιοοοιε τοοτοοι οιοοοε

ετ εὶοοιὶε οιιιοτοιιοτ. ετ Ρετἀὶτοτιιιο τεετὶτιιτὶσοεοι. ετο

Ιὶεετ Ρετ τετοιο τεττοοι ιισεττοιο τιο ειιΡεοεοε οσεττοε

οτ ιὶὶετοιο εετ εοΡετὶοε. εἰ τιοετεοι ιιεὶ εοοοὶαιτοιο εειι

θοεττοιο τεεετιτιε οσε εοοεοΙεε οοτ οοὶ Ρεετ οσε οοοι:

τὶοτ Ρτε εοιοοοὶ. οὶοτὶιοὶΙὶεοεὶτιοε. οσε οοοι τοτο Ρσωε

οσεττσ ὶο οτἀἱοοτὶσοε οεεττο. ιιεΙ ειισσεεεοτοιο ιιεεττσ

τοτο τΙοὶ Ρτε τειοΡστε τὶιετἰοτ. €οεττοιο ὶΡεὶε οιοτιιοιΠεο

ειτιοε ειιΡεοειε ιισεττὶε τοοιειοοε ιιεΙ ίιετι τοειειοοε ιιετΙοε

οιι οοειο `ττοεττε. οεε ὶοιὶε Ροσειο τι·εοΒοοι. εεο επτ

τοιιι τεειιεοιιτοοι οτιετΙοε οοΙοε εοοεοΙοιοε οοτ εοεεεε

εοτιτιοε ιιεεττιε ιΙοὶ Ρτε τειοΡστε τοετιοτ τοειειοοε.

ιιοὶοετεο εοεττο οοεττο Βοοτοὶτο ετ ιὶὶεΒοοτοὶτο... Ρτε

.8οετι·ο ὶΡεὶε οὶοτὶοιὶὶὶειιεὶτιοε ίοεὶεοτὶο. εοοεοὶὶὶιοε εο

ιοοοὶε ὶοοοε ιιιιὶ Ρτε τεοιΡστε Ϊοειὶοτ τὶοΒὶιοοε ετ

σσοεἰΒοοΙιὶιοοε. (τοι τοιοεο τεοεοοτοτ εε ιιστιἱε πεο

ιιετε. Ροετοιιοιο ιοιιε Ροκ ἴοετὶτ τοετο. £οστοιο οιο

τὶοιὶΙο ετ τιιεττιετοε. ειοε. Ρεοοετε ιιὶἀεΙὶεετ... ειιοτι.

οιεὶσιιὶὶ. εοετεΠὶσοὶ ετ Ρστὶὶὶ τοὶοοὶιο Ρετ ιοειὶὶοιο

Ροττὶτὶ ιιε1ιετ ετ ἀὶοὶἀὶ. ὶτο φωσ Πεεοτ οοΒὶε εσοεο

Ιιτιοε ετ εοεσεεεστιβοε οεεττἱε οοιιτἱοιο ιιεεττοιο το

Ιιοτιετε Ρτε εσΙΙὶΒεοτὶο ετ τεεὶΡὶεοιὶο Ροττε οεεττο. οοὶ

ιιετεοε Ιισιοὶιιεε οσεττσε οτι.Ιοε όιεττιετιιε οοεττι ετ εο

ιοὶτοτοε ὶοτοτε Ϊοεὶετοιιε τιοετειο ετ εοοοὶεοτοιο εσοιοοὶ

ὶοοοε οι σττὶὶιιοτὶοοε οιοιιὶοιο εοοεοΙοοι οετοοιοοι

τεοάετε Ρτε Ρσεεε οσεττσ ιιιιὶοετεσε ὶοοιιεοεεε ει. σε ιιεΙ ιοοὶοτὶε Ροττὶε εοτιοο οιιὶ Ρτε τειιιΡοτε ἴιιει·ὶο4.



του 410εΑιιοντι ΧτΠ.

Ω

οτ τοιιιο τοττιπι οοιιιιοιιτὶοπιοπι μου ιρεοε ιιοιιιἰιιοε ειο- ο πιο ιιοιιτι οτ εοοιοι·ιιιιιι ρι·οοοι·ιΡτοιιι οοιιιιοιιτὶοιιοιιιτῷι·ῇ

 

εποε ιιιιιιιοι·εοε ειπιι!ιτοι· ὶιιτοι·ο οοιιιιιιιι ἰοιιιιο οτ Πι·

ιιιοπι οτ ιΠιτιοτειιιι τοιιοι·ι το.οιοιιιιιο. οιτιιιιε ιιοι·ο οοι·ιιπι

οοιιττοίοοοτιτ. ἱ-οοἱοπιιιε Μάο ιιιτιτιιοτοπι τιοιιιι [Μο εὶιιο

&·ιιιιάοιιιι οτἀἱιιοτἱοιιο οιιιιιιιιιιι οοιιειιι!ιιιιι ιιο οοιιιιιιιι

πο! ιιιιιιοι·ιε ροττιο οοιιιιιι τού Ρτο τοπιτιοι·ο τιιοι·ιιιτ.

μ·οόιοτο οπικιιο μι· ποο οτ |ιοι·οοοε ιιοετι·οο οοιιοιι|ι

Ιιτε ἱοτιιιο Ρτο οοπιιιιιι Ρι·οτι:ιιττιιιιιιο οτ ιιιι·τιτιιιιο τοοτὶε

8οοι·οεο.ιιοτιε τιοιιτιιιοο!ιιε3τοτο οτ Βι·ιτιο οτ ιιιοοιιοιιοεο

ιτι0Ροι·ΡοτιιιιιιιιτιοΒοτο οοιιιιιιιἰ ιειιιιιο. ει ιιοι·ο οοπ

ττοτοοοι·ιιτιοε ιΡι·οιιιιττιιιιοε ροιιοπι ιιιοι·οτπιτυπι ιιιιΠο

ειι·ττοιιτι ίὶιιἱ. ὶτο ‹Ιιιοτἰ 'και Ρι·οάιοτει οοιιιιιιιοοο οτ

οικοοτει. ιιιοτιιτοπιιιιιιε ρι·οάιοτο οτιιτιἰει τιι·ιιιτι οτ ιιιιωω

Ροιπιοιιοοιιτ. Ρτο οπο Ροιιτι οιιιιιιο Ιιοιιει πιοεττο ΜΜΜ

οτ τιοΒοιιόο ιιιοτιἱε ιιἰΒιιοι·ὶ οτιΙἱΒοιιιιιο. οτ Ρτο φα

Ροιιτι Ιἰοοειτ ιιοΒιε οιιοτοι·ιτοτο ιιοετι·ο ιο Βοτιο 1ι08τι°ο ύ

ιιιττοι·ο. οτ τιιιιετιιιο ιιοετι·ιιιιι τοιιοτιτιιι· ιιι εοΠάιιτιι οτι

τοκιιιιιοιειιιάο τοτο «οτι οτιιιτιιτιι οετ. οι άπο ΡΙιιτοειιο

ειιιιτ τοι ἀοΒοιιἀἱ. οτ ρτοεοιιτοο ειιιιτ οτ εο!ιιοπιάο. φωτ!

τιιιιειΙιιο Ρτο Ρειττο οοιιιιοιιὶοτιιτ. οτιτοιιιιιιτιοιιιιιο οτιοιιι

οιιιιιι ὶιιι·ἰ απο ειἱὶοιιὶιιο ρι·ιιιΠοΒιι οοοοειοτιο τι άοιιιιιο

ιιιιΡοι·οτοι·ο ιιο! άοιιιιιο μοιρα ιιιιΡοττ·οτο. οτ οπιιιὶ

τΙοιτιιιιιι τω. τΙιιο τιιιιάοιιι ιιοε ιιΠο τιιοτιο τιιοτὶ οτ

οοτοκιάοι·ο Ροοεοπιιιε ιο ιιοΒοτὶἰε ιιἱιιτἱιιιὶΙιὶ. οοτιιιιι

ιοιιιιο ιιι οοριτιιτο τοετἱΒιιε ο‹Ι τω:: οοιιιιοοοτιε οτιοι·το

ΒιιΠοτο οτοιιιττοι·ο. οΒοι·ιο μισο. ἱοτιοιιιιο οἰιιττοοὶ. οτ

Βοττοιοτο οἰτιοττὶ Ϊοι·τοι·ἱὶ. ιιι (Ιιιοτιιιιι Ρτοεοιιτιο Μπει

ιιιτ τοοτιο οοι·ροτοΙιτοι· 5οοτοεοιιοτιο οιιειιιεοΠιε. τιειιιο

τοττιττι οοιιιιοιιτιοτιοκιι. οττο οοιιιοε ιιἰτιτὶιιιὶΙὶἱ οτ ίἱἱἰιιε

οἰιιε τιοιιτιοιιε οιιΒοοφιοτιτοι· ειιτιιο Βιιοτιτοτο άοπιιιι

.τω-τοι τοιιιιιιιοτιιιιι ἰιιιΡοτοτοι·ἱε οτ οοιιιΡοι· οιιΒιιετι. οτ Ο

Κα: ω6τω οιιοττ οτι Ιιοιιο οοιιιιοιιτιοιιοπι ιιοιι @τοκο

τιιι· ι·οτιο ποο πιιιιιιοτιιτ οοαιιιιιι @πιο ἱιι οοτιιὶττοτιι.

οιππο άοιιιιιιιοο πιοτιιιιτοτιε. ιιιιΙΙοειιτιο οοιιτοεἰπιο πο

πιοδοειιιιο τοκ·τὶο. ιιιόιοτιοιιο ττοοιιιιο. τιιιοι·το ἀὶο ιιιοι·τιι.

Βιιι!Βοτι.πιιιο ποιο ίὶΙἰιιε ιΡειιιε οοπιὶτὶε ιιιτοιιοι·τιτ οιιτοει

οοτο11ι Ρτοἴοοτἱε οοιιοιιΒιιιιε ΒιιὶΗἱοἱιιιο Ιιιιτοιιο οτ εο

οιιο. τμ οοιιιιοιιτὶοιιοιιι ιετοιιι άο Ποοιιτιο οοιιεἰΙἰἱ

ειάιιιιιοιιοιπιιιτ τοοοτιιιιτ. οτ οκ Ροττο οοιιιιιιιἱε ωστο

τιιοιιτο ίὶτιιιοτιιιιτ. εἱοιιτ ειιΡοι·ιιιε Ιοειτιιτ. τοετἱΒιιε εετ

Βοο οοιιιιοοοτιο. ιιιιοοιτάο οιιι·άοιιιι·. ΒιιὶΠἰοἱπιο Βιιοο. οτ

Ροι·οοιιο οΙοιιιδοτιο. ο8ἱοτὶο Ρειιιο. οτ ιοτιοιιτιο οιιιττοοι.

ιοτιιιο ιιι οοριτιιτο οποιο ἀοιιιἱιιὶοο ιιοτὶιιἰτοτἰε. ι1ιὶΠοεἰι1ιο

οι.κιαιιιι. ιιιάιοτιοιιο κ. οοΡτὶπιιο τἰἰο ιτοοοιιιτιι·ιε.

ωτιί.

( οοοονιιι ) - τ

Ποοτικυο··Ειιι·ἱοἰ Β!ιιιιοέ /ίΖίαε, οι· βαυαπἰαο σουπ

τω”, .εα2ιια #‹ἰοΖἰτα2ο έπιροι·ίέ οτ ορί.9οορί &οοίοιι.τί:.

ίατιιτοπ.είοα.τ οοιιοιώἐὐιω τιτα·τα οοπνοιιτα εαυτο ι ιθδ

βάοΖίωτοπι Μπιτ.

ΠΕΗ , 22 :ιρτἱἰ!ἰε

στα. Α. [οί. 83. ο.

( Η. Ι!. )
τι : τι ι

τ... ...-"-_.

Αιιιιο ιιοι.ιωτικιιι. ιιιάιοτιοιιο όοοιιτιο. Με” όιο τιιιι·ιτιο.

ιο οοιιειιτοτιι ιιιδοιιιε οιιιΙιτιοοι. ιιιδοιιιε ιιιοΠοιιι. εγκοσ

οτ ΒάοΙιτοτοιιι ιιιι·ειιιιτ ιιΒοΙἱιιιιε Μ” οιιτιοιοΒιοιιοι.ιιι

οορἱτιιἱο ἰοιιιιο. εειιιιο ιιτ οιιιιιοάιοτιιιιι οετ ΒάοΙιτοτο

ιιιιροι·ιειτι οτ οοιοοοιιι ΙιοΒἰοιιεἱὶι. Μ;" . ΜΒΜ;

·!···:::

·· · :!Η:"°5

( οοοοιΧ )
 

Ηι:Μιιουε ΥΙ. Βοπιαιιοποπ έιπροι·ατοι· ιιιοτιοαυπ αι·

8οτιτοαππ έτι Ιαιιιιοπ.τΖωπι @σέπια οια!οιιιίέ ποσοσ.Ματο

οοιιοταε, ρα· Μπιτ· ιιιι!!αιπ _βοτ·2 ρπιοἐαάἰοἰωπι ροτ

υἰἰ@ἰο α δ'οτιπιάο Η [αιιαοπείοιω αυτο ι ι?›Β οοπ

88880 οιτάοιιά2 τποπο2ωπ ρπ·οριτίιυπ, άοο!ατα2. Η.

το ν. κ·

ΠΩ!. ρι·Μιο που” ιιιιιΠ

στα. Α. οι. το.

ς ιι. τι. )

Ηοιιιε·ιοιιε οοικτιιε τιιιιιιιο τοιιοιιτο οΙοιιιοιιτιο τοπιο

ιιοι·ιιπι ἰιιιΡοτοτοτ οτ εοιιιΡοι· οιιδιιετιιε. οι·οάιιιιιιε ειά

ἱιιιΡοτἱοΙοαι οιιοοΗοιιτἱοπιι Ροι·τιιιοτο. οο τΙιιο ο Ρτοιιο

οοεεοι·ιΒιιε ιιοεττἰε όιιιιε ἰτιιΡοτοτοτἱΒιιε ειιιο ι·οΒιβιι5

ΙὶΒοτοἱἱ τιοιιἱΒτιὶτειτο ειιἰε ΠάοΙιτιιιε οοιιοοεεει ίὶιοτἱιιτ οτ

ΡτὶιιὶΙοεὅὶἰε οοιιίιι·ιιιοτο απο τιοι·Ροτιιο οτ ιιιοοιιοιιεεο

οτιεοτιιοι·ο ιιιοκἱπιο απο ιη οἱε οοιιοοεεο οοΒιιοεοοιιτιιτ.

τιιιοτιιιιι μπει Βττοε οτ εἰκιοοιο τ1οιιοτιο ιιιιΡοι·ιο εοπιιιοι·

οκτἱτὶτ οΙιεοτΙιιἱοεο. ειττοιιάοιιτοε ἱτοοιιο Ρι·οοΙειτο ο1ιεοιΙιιιο

οτ εἱιιοοτοτιι Πάοιιι ιιοεττοι·ιιιτι ίιάοτιιιιιι ιοιιιιοιιοιιιτιι

οοιιοοεεὶοιιοπι ὶΗειΙ11 οτ ἱιι5 πιοιιοτο. τιιιοά οοτιοοεεἰτ οιε

ρι·οάοοοεεοτ ιιοετοι· ἀἱιιο πιοιιιοι·ιο οοιιτειάιιε τοκ (α)

5οοιιιιάιιε. οτ ΡτἱιιὶΙοΒἱιιτιι ευρω· οειάοιιι πιοιιοτο ο Ρτο

τοτο ι·οΒο Ρτοάιοτιε ΒάοΜιιιε ιιοετι·ιε ιοιιιιοιιειΒιιε ιιι

θ.ιι!τιιιιι. ιιοετι·ο ἰιιιΡοτἱοΙἱ οιιοτοιιἰτοτο οιε οοιιίὶτιιιοιιιιιε.

οτ Ρτο$οιιτι ΡειΒιιιο οοτιιοτιοτειιιιιιο. απο οιιτοπι ειά

οκΡοἀἱοὶοιιοιιι ιιοεττοιιι Ρτο τοὅιιο ειοΠιο οτ οΡιιΙἰο

οτιτιιιοπιάο. ιιιιιΙτἱε ιοάι.εοοιιιιιε ειιιιιΡτιτιιιε.κιο τιοιιο

ιιοτιιιιττιτο ιΡ5οτιιπι ιειιιιιοπιειιιιιι οι·άιτιοιιιιιιιι5. ιιτ ἰτι

οιιιιτειτο οοτιιιιι (το οι·Βοιιτο ιιοεττο ιιιοιιοτ.ει οιιάειτιιι·

οι £οτι11ο ὶοτιιιοτιεὶιιπι. ὶττι τοπιοιι φοιτ Κα: ιιοο8.ι·ο

ιιτἀὶιιοτὶο ιτο πιοτιοτο Ϊοοὶοιι‹:Ιο ιιιιΠιιπι οιιιιιιιιο ί-οοἰειτ

Ρτοιιιττιτιιιιιι ΡτὶιιἱΙοἔὶο οι ιιοΒο οοιιτειάο ειιΡοτ τ1ιοτο

πιοιιοτο ιιιττιιΙτο ιειτιιιοιιειΒιιε. ιιο(Ιιιο Ιιιιἰο οοιιίιτιιιοτιοιιἰ

ιιοτιιιο Ροκ· ιιοε ιιοςιιο Ροι· ιιοετι·οε ειιοοοεοοι·οο. τω”

ι·οὶ τοετοε ειιιιτ. ειΠιοττιιο ιιοτοοΠοτιεἱε οΡἰεοοΡιιε. τοπ

ττοιιοιιε Ροι·οοιιιοιιειε οριεοοριιε. Βοι·ιιοτάοε ροι·ιιιοιιεἱε

οριεοοριιο. οάτιο ἔιοΙιὶοιιεἰε οιιιεοοτιιιο. τιοιιοΐοοιιι.5 πιο:

οτιἰο ιιιοπιτὶεἴοττοτὶ. ΡΙιἰΙὶΡΡιιε τυποι· ιιιιΡοτοτοι·ιε.. οι·

ιιοτότιε (το Βοι·οιιιιιοτοτι. ιιιοι·οοιιοτόιιε Μιτου ττιι8

Μ” οι: τιοετοτιοΒοτοτι οτ ΜΗ τιιιοιιιριιιτοε. άειτιιττι

ΡΙειοοιιτιο. οποσ ὸοιιιὶιιι ιιοωικικιιιι- ιοάιοτιοιιο ιιττ.

ρτὶἀἰο ιιοιιοε ὶιιιιἱἰ.

(τ) ΥΜο Ν." οοιιι.ιιι·. ° · · ι .

(θ) Με Ν.° πω. . . ·
-Ω ·

_ι
ω π
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ι ΟΠΟΠΧιιι:ιπιιοοε Ή·εοιωροΖαιέπω οοπιε.ι, άοιππιπ.τοασ πω",

Ιαπωειι.πωπι υπ·2ιαε , ιίευι2·2ί.ε Ραέ>οπιι9 , ροσεετειο:ιετ,

ιπιπιιυιιιαιε.τ |ιιτιυιΖεξείαςπε ίατιιιεπισιοιιτ ρτἰιἰειπ εοιι

εεεια, @Μάο εοτιιυιιἰεπι αάπιίταιο οοτπίτπιαι.ν

.._|_

ιιεε, ιπεπεε εεριειπιιτι

. ° “Π” Ε: οιιιορτομ|ιο πιο 1ιωππωω πωωι-ιε.·

, θεά. ει. πι. π.

( Η. Π. )

ιιι ποιπιπε εεπειε ει ιπιιιιιιιιιιε ιτιπιιοιιε Ρειτιε ει

ιιιιι ει εριτιιπε ειιπειι επιεπ.

ι)εεει οιιεπιιιιιει ει: Ρτεειριιε πιιιιιιε εοπιιεπιι ει εσπ

8τιιιιι ΡτιτιειΡι τεοιοτι εειι ιιιι·ιειιιειιοπειπ ιιειιεπιι ει:

Ροιεειειεπι. ιιι ιιιεπιι Ρτσ ιπει·ιιιε ιιειιεεπι τεΡεπιιετε

ιιεπειιιιιι ει Ρτεεετιιπι ειιπι ιιπΡεπεο οι:εειιιιιο οπι

ιιετειιιιιι ιιεισειιιτ. τεεοιεπε ιΒιιπτ εδο ιιεπτιειιε ιτεειιε

εοπιεε Ρειειιππε ιιιτι ει πεεοπ τιοπιιιιιιε ιιιιοπι πιπ

επιιιιεε (μπω ιειιτιειιιιιιιετ ειιιιιοε ιιιππε Ρτσ ιιι1ετε

ιιοπε οτιεπιιιιιε τε.5πι πι) επι:ιιιιιιε τειτο ιετπΡοτιΒιιε

Ρπεπειιετιι ει ιιι (πωπω εεπεπιπιε ειιιιιειοπε Ρτιειιπε

ιιιιετιοιι τεειιιιιετε ειιτοπετιι. οειιιειε ειιοιπ ποε εοιιπε

εεεπε ρτοιιιιιιιειπ εοι·ιιππιεπι ειιιιιιπι ιπ ΡτιπειΡιο εεριι

πιιιιιιε τεεπι ιιιει·οεοιιπιιιοπι. ιιιιοπι πιτιιιιετ ιιιιιιι πιο

ιιιειιπι ετιειιεποτπιπ «ποπ ειιοετετει ιιε πωιιιπ

ΡεΒειιοι·ππι ετιΡετε ει ιιειεπιιετε ειιτειιιετιι ει ειιιιιιιε

τιι. (πιοπι ειιειιπ ππιππιιιεε ιπ οι1ειιιιοπε πεεοπιε. ιιι- Β

πιιεπεεε ειιιεε ιιιπκΙπππι ιιετι ιππειιειαει εεειειιο πιπ

ειιιπιε ιιιιιιιιιιιιε ρειιιιιΒιιε ισε.ιιειιιτιιε εειδιιιπι·ιιε εε

ιιιιιιιιει·ιπι πιιιτι ιεττποπε ιοι:οτιιιιει·ιπι. πι) ιΡεο οπιπιιιπι

ιιοιιοτιιπι τειπιιπετειοι·ε ει ρι·ιπειριΒιιε πε ιιειειιΒιιε

ετιειι Ροιιεειπιιιιπ οτειιιιπιιε εεε ιιει1ετε εοιππιεπειιιτι

ει: ι·επιιιπετιιτι. ιιιεοιιιιε ιτειιιιππε ει· ιιι ΡετΡειιιιιπι

Ρετ πιε ει Ρετ επεεεεεοτεε πιεσε πε ποιπτιιιιιε εποπ

ιεπεε. ει: οεεεπειι τιοπιιπε μειιειιε ιικοτιε τπεε οιιπι

τεΒιε επιιιιι·ιει πιο. ιιοποιππε ει εοπεειιιιππε πω πεί

ιοτιο ιιιειοτιοει πωιι ιππιιεπειιιιπ ιππιτειο ει Ρετ ω εαπ

πιιιπι ιοπιιεπειε ειιιιιοιιε Ρετ ιιεπε Ρτεεεποειπ Ρεπιπππι

οοππτιπειιπιιε ιιιιι ει οιιιπιιιπε ιππιιεπειιιιιε ει ιεππεπει

ιΜειιιειιει ιπ ειιιιιιιιε ιιεεοπιε ειιι·ιειιτπ ιιιιετιιιπ ει οιιοιι

ποπ ιρο88ιπι πιιιιιιιπ ιεππεπεειπ πιει ιιε εοπιιι:πι ιεπιιε

Εοπιιπειπ πει ιεκπιππιπ εοποεπιι·ι ιιεε ιιι Ριπειιιο ιιεε τ!

ιιι ειιι·ιε. ειιιιιιιε ιιοειιτι ιιιιι εοιπΡειιι. ιιεε ·ιπ επι·ιπ

πιιτειιο ιιεε ιιι Με επιιιιεπε οι: ε,ιιιΙπο(ι ιιιοιππι ιιει

ετιιπεπ πιει ιπ εοι·ιιπι ειιτιπ ει: ιιιιιιιιο. Με ι;τιιιιιε ιππιεπ

εκεεΡιιε πιιιειιοει.ιιοπιιειιτιιο ιιιτιο ει τεΡιπιι ειε @Με

ειιοπι ιιιοιιππιιε παρε εοπιπιππιι:ετ Ρτειπιιιειιπιπιιιε

τειιπ:ι ιπ ιιιιιιιιο Ρτειιιειοι·ιιιπ ει·ιπιιιι:ιειε ει οιιεπειιπι πι

εοτιιτπιιειπ ειιι·ιπιπ οτιιιε εοπιιεπιιι. ει; "Με πιιιιιιε

ιιιιιιιειιειε πει ειε οοπιιιπι πιω εεπ ιτιιειιιιε ιοπιιεπειε

ιιιπιιιισει οεεεειοπεπειιέιειιε:ι ροπέιι..πει ιιειιεει ιπιιιι

ιιι εειτοετειπ. πει: οτιοπιεπιοιιο ειι ειιιιιιιο εοπειι·ιιιτιι.

ει ι›ιειὅιιιιπ επι ιιάειιιεεοτεπι Ρτεειοτε ιιοιπετιι επι:

ροιιιετιι ιιι ιιοε ιιπτιε ειιιιιιπρπιιιιιιε ιιιει·ιι. ιιεπι ιιο

ιιοπιπε ιιοιιιε Βιιιιοτιο ειιπιτειο ιιιειοι·ιοειειοιιιιειιιιιειι5ιε

α ιιιππεπειιιιιε ιιιιετιπιειπ ιιι ειιιιιιιιε.ειοεοπ ιπιπειιιεπιιι

ει εΒι·ειιιειιιιι πιιιιεοιιιπποε ιι.επιεπιιι Ρετ πιιιτε εειι

Ρετ ιεττεπι ιπ επιιεπι ιιεεοπε εοπεπιιι παρε ιιεπιιεπιιι

ιπ ιιιπιιιεο ει ω οοιιιεπε-οΒεοπε πιιυ. τειιιιιι πει ιιεε.

ιπειιρετ εοπεειιιιππε ει εοπιιτπιεπιπε ποι:ιε. Βιιιιοτιο

ιιιειοτιοει ειοιιι πιππεπειε ει Ρετ ιε εοπιππι ιππιιεπει

ι·ιι€πιπ ι:εοι:ι ιειιτεπιιι ιπ 8ι000Ιι ιιιιετε.πι. ιιο ιιππιιοιπιι.

οπού.. ποπ ιιει:ειιιιπ πεεροσειπι πιφεω ιιιτιιπι ειππ

ιεπιιππ επρεπε -ειι εποειιππιιιε Βεπετε ειι οι› πιιιΙιιοτι

ιοοιπιπ ει ιιιιοιι ποπ Ροεειπι ιιεε ιιειφειιιπ ιιιιιιιιιιπιεπι

ιπ Ρτειιιει:ιι τοπια ιιι απο ειιτιε εοιπρειιι πει: ιιοεοτι

Ρτσ ειιιιιιο ιπειι_ειιιιο εειι Ριπειιο. πιει ιιι εοτιιππιεπι

οιιτιιι. ιιεπι ιιοιιεπιιιε ειιιιιιε εοπεειιιπιιιε ιιοιιι5 Με.

£ω-ω ιππιτειο πιειοτιοει ειοιιι ιειπιιεπειε. ει: Ρτσ ιιοιιιε

οοπιιιπι ιοπιιε ει ιειιιιεπειιιιιε ιιιιει·ιειειπ ιιι ιιι τιιιιιι

ιιε8ιτει ιιιττιιπ ιειιπτε ι›οεειιιε ιιι›ι ιιοιπετιιιε _ειιοπι

οιιιιπιπιπ ιιοιιιετιιιε ειπαμε ποειτπ πιο ιιιιοιιιιιε εοιι

ιι·ιιιιιειιοιιε ει εειπιππιπ. ιιοιπιπιπε ιιοιιι5 ει εοπεειιι

πιιιε ιιιιιιπιτει:ο Βοιιοτιο πιοιοτιοει ειοιιι ιεπιιεπειε. ει:

με ιιοισιε εοπιι.ιπι ιιιππε ιιεεπιιπιπ ειε ιιιιει·ιπιεπι οι

εεωιιι εεειεειειπ παπι ιιιιιτεπιιι ιιι @το ει εοπι

Ριεπιιι 5ιειιιι ιπεεοιειιε ποει!πε οπιπι πιεει εοπιτειιι

ειιοπε εειι εΡΡειιπιιοπε. ει ειιΙιιιε ποιιιε ιιπιε πΡΡει

ιεπετιι ειιιπ ποπ ιιιπιιιιιπ. ιιεπι Ρτοιπιιιο ιιοι›ι8 ει:

εοποεπιο ει: Ρτσ ιιοι;ιιε εοιπππι πεει.το ιεπιι.ε ιιτπιιιετ

ιεπετε ει εοπιριετε οπιπιει επ ποε ιπ ΡτιπιιεΒιο τιιιειπ

εκ ιιτο ιιιιισειιε εοπιιπεπιιιτ ει ποπ εοπιτεπεπιτε ιιι

πιιιιιιο εεειι. ιιειπ ιιοπο ιιιοπε εοπεειιο ει Ρτοιπιιιο

ιιοι:ιε Βιιιιοτιο επιιτοιο πιειοτιοει ειοιιι ιειππεπειιι.πι. ει

πιο ιιοιιιε ειιεπε π:ιοτι επεπιιιι ιωπιπιειω οιιοπιιιιπι

τοΒιετιι πε ιπεπιει πω. ει πιτο επο επειιιιιο Ρτσ επ

τειιιιετε ει οιππεε πι” τεε ει Ριεπιιιπ Ροεεεεειοπεπι

ειιιειπ ιτειιιετε παμε επι ιιιε5 οειο Ρτοκιπιοε ειε ι;Ιιιιιιιιε

πιιειιι Ρι·ιπιιε€ιπιπ ιπιιπιιιππ οειεπιιετιπι εκ ΐειιιιο. επι

ει ιιει·ειιιιιιιε εειι ει εοπιπετε πει εκ Ριπποτε. ιιεε

πετο οιιι.ιιιε. ει ειπΒιιιει ιιι Ρτειιικειιιιιπ εει ιπτιππι18

εδο ιιεπιτιειιε ιτεειιε εοπιεε ρειιιιιπιιε ι)ιτι ει: εεοοπιε

ιιοπιιπιιε. ει άοιπιπιι γοειιειιπ ιικοτ πιεε ιιιπειτιε ιΙιιοιι

ιιππιι·εδιε ειιπειτιοι ιιιιε ει ιιοπιιπιιε τιιιιιιιιιιε ‹ιε ιιι

ιπιι·ιιι τε.8πι -ιετοεοιιπιοτιιιπ εεπεεεειοπε ει: ιιοιπιππε

ιιπΒο ειε ιοΒοτιε ει ιιιοπιιππε ι·ιι€ιππε ειιιοπεπειε ιιιει›ιε

Ρτορτιιε ιοεπιιιιι8 ποειτιε επετιε επεπιδειιιε ιιοπιι Επι:

ιιιιεπιιετε ει ιπιεἔτε εκιιιπΡιετε Ρετ οπιπιει οπιπι ποιο

ιποιοοιιε ιπΒεπιο ιιειποιο. ιπειιρετ ειὅο εεπεεοπιειιε

ιιοπιιιε τπιιιι:ιε ειππ εοπειιιο εοπιιεπιι ει εεΡιιιιιι πο

ειτι εοπιιεπιτπιιε π] οτιιιιιε τειιιδιοπιε ποειτε ει Ρτσ

πιιιιιπιπε ιιιιοιι εοιπεε ιιεπτιειιε ι:ι·εεπε Ρπιπιιππ8 Πο

ιιιε Ρτοιπιεεε ιεπειιιι εεειιπιιιιιπ ποειτιππ ροεεε ιπειι

Ρετ εδο ιιιιι€ιειετ ιιοιπιι.5 ιιοεΡιιπιιε επιπ ιιεετει:ο ιιιιι4

ιιθΓ8ι 00ΠΒιιιι πεειτιιει Βιιι10τιιιπε ποειτε τειιειοππ

ρτοιπιιιιιπιι_ε .ςΙιιοει. .ιιοπιιπιιε εοπιεε ιιειιι·ιεπε Μπιτ.

Ρτοιπιεειι ιεπειιιι εεειιπιιιιιπ ποειτιιπι Ροεεε. ιιιιο(ι πι.

` τιιιιιπι ιιειιεπιπτ Ρτεεεπιειπ οπτιιιιπ πΒιιιο πιεο ει ιε

ειιΒιιε ειιΒεετιριιε εοπιιτπιο. @πιο τει ιεειεε ειιπι.

ι·ιπιπιιιιε ιιιΒετιειιιιε τε8πι εεπεεεειιεπε. ιεττιειιε πε

ιιοππε πιοπιιε. ιεττιειιε ‹ιε ειπε. ιοιιοππεε ειε Βιιειιπιε.

ιιιιιιιπι οεεοπι5 Ρετ ιιιειπιπι ιιοιπιπι ιοει:ιι ιδιιιεπειε

ειι·ειιιεριεεορι τει..ςπιτΙιιε επιιεειιετιι. ιιππο ιιοπιιπιεε ιιι

επτπειιοπιε ιπιιιεειιιιιο ι·επιεειπιο ιιοιιιιεεειιπο εοιιπε

 

ει πιο ιιοιιιε οπιπιβιιε ιππιιεπειιιιιε ει ειπε οπτιιιισιιε τιιεπεε εεριειπιιι·ιε. . έ"



ειιιιενι.ι 414Με.

· ( εεεειιι )

ΡΕΙἰαε ε·οτι.εαΖω 2αύαΙιισ £επ·αε ςιιἰπςιιαὅΖιι£α ίπ ρου!ιο

·ι" Μοπασί [ειιιαετι.92ιιιτι ωπίνετ.Μα2ί ιἰοπαπ£.

Πθ'7, Π) ιιιικιιι

δ:: αΜοοι·αρ|ιο Πεοίί Ήιιιτίπεπείε Ιαοιι!αι·ίί.

(Μ. Α. β!. 49. βοά. Ο. [οι. 405.

( Η. Β. )

Πι ιιοπιιιιε ιιοπιιιιι ετιιειι. ποε οτο ειι€ιιιιιι·ειιιιιι5.

ιιιιεο άε ειιετειιο οιοοε ιοιιιιιιιιιεε ιιιιιεει·ειιιιιιε ριιιε

εο:ιειιιεε ιιιιιιιιιε ει: εειιιιιιιιε τιιιι ειιιιιιειιιιο θεοι πιει

τιιι·ιο ιιοιιιιιιιε ιιιιιιιει·ειι.ειτιε ιιιιιιιε τεειΡιειιιι τιιιιιιιειε

οιιιτιτΙιιιιΒιιιαι ιιιι·ιε ιιιιιιιετειαιτιε ιιιιιε πιασει ιιιιιιετ ιο

ιιιοιιτε ιιιοιι:ιει ειιιε ιιι Ροιιιο ιιιειειιάιιιιι ιιιιιο‹ιο ιιιιιιιει·

ειτειε ιτιιιιιε Ψωμιά ιιοιιιει·ιτ ειπε εοι·ιτι·ιιιιιετιοιιε εο

ιιιιιιιιε ριιιε οιιιιιιιιιιιφιε με ιρεο. ω-ιι τιιπιετι εστι

όιειοιιε φαι οοιπππιε ιιιιιιιε ιιιω ιιιε ριιιε εειιιιετ

ει; ειιετοιιιιιι.. ει Με ιιοιιιιιτειιε ιιιιιιιει·ειαιτιε ιιιιιε ιε

ειεεε εοτιίιι:ειιιιιι·. ει; εοτιετιιιιιιιιιιε ιιειιοετιιιιιιι ίιιιιιιιι

οιιιπι ιιοειι·ιιιιι ρι·οειιτετοι·ειιι επι Ρο85εεειοτιειιι τιιιι

με εοτιιιιιιι ιιιιιιιε Ει·ειαιειιτιιιιιι. οστοιιι ιιιειε ιιι ιιοιιιο

ρετι·ι οιιιιει·ιι. τεετεε ι·οιειιιτιιιιιιε Με ι·εετιιιιι0.ι ει;

Βιιιιιιειιιιιι8 τιε ιειΒιιει·ειε. ιιιιιιεειιιιο εετιι:εειιιιο πιοπε

Βεοιπιο εερτιιιιο. ιιιιιιετιοιιε Μπι. ιιεειιιιοιιοιιο ιιιε

ιιιιιιιιι.

@ιο ειιιιιιο ιιοτειι·ιιιε ι·οΒιικτιε εει·ιρει.

ς εεεειιιι )

[απαετι.εω ε2 Ήει·άουεπ.9ε:, ε·οπιροΜίε ιἰἰωἰιἰἰἰε, πια

2ιιιιιιι ἰιι£ει· σε /οεάιω, αιἰ υιἔἰπ£ἱιιονεπι απιιω έκτα

ιιπαπι , ἰπειιπ£.

Με”, ε ωιιιι ·

Ε.: ιιιι2ο9ΜΙι|ιο Κι.·οίί Ταιπίπωι.τί.τ ιαΙιιιΙστίί.ι

απ!. Α. [Μ. ι·8θ.

( Π. Β. )

Αιιιιο ιιοιιιιιιιεε ιιετιιιιι.ειτιε. ιιιιιιεειιιιο. εειι€εειι:ιιο.

ιιοιιιιιδεειιιιο εεριιιιι.ο. αει·ιιο ιιιε ιιιτι·ιιιιιε ιιιιιιο. ιιιάι

:πιοπε οιιιιιακιεειιιιει. ιιι ιιοπιιιιε όοιιτιιιιι ιιιιιειι. οοπι

ιιειιι.ιο Βετο ιιιιει· ιειιιιιειιεεε ετ τετάοιιετιεεε. τιιιιε εει;.

εΒο τει·ιιοι;ιειιειε Ρι·οιιιιιτο ετ ιιιι·ο αιειιε εειει·οειιιιοιιε

ειιιιιιιδειιιε εειιιιιιι·ε ετ ειιετοςιιι·ε ιιιιιιιει·εοε ιιοιιιιιιεε ιιιιιιιε

ει: εοι·ιιιιι άιιιιι·ιειιιε ιιι Ρει·εοιιιε ει; ι·ειιιιε ιιι επειτα ει;

επτα ετι·:ιτειιι ιιοιιιι ίι‹ιε ειιιε ιι·ειιιειε. παρε πιά ε.ιιιιοε

ιιιιόιιιι.ιιιοιιετιι εοιιιριετοέ. ‹ιε ιιιιιιιει·ειε ςιιετιιιιοιιιιε ειπε

ειπε ιιιε ιιιετε- ιιιετιιιτ. Ρετ ιειιιιιειιεεε επι ιιοιιιιιιε8

ιιιιιιιειιειε ειιετι·ιετιιε. ει εδο εοτιειιι ιιιει·ο ιιιετιιιιιιιι ειε

ιππε τειιειιοτ. Με. ε1ιιιιιιι·ιιΒιιιτει άιεε εοιιτιιιιιοε. Ροετ

Βιετειιιι ιιιιιιειιαιιΒιοιιειιι. εεοιιιιτιιιπι ι·οτιοιιειιι ετ ιιοτιοε

ιιειιε. πιει εοιισιιιετειιτιε ιιεειιιιιι τειιιειιιεει·ιτ. επι Ρετ τιιιιι

ιιοιιειιτι ιεΒιιτιιιιε οιιιπι. ει οιιοικι ρει·οοιιιι οίιειιειοιιειιι

  

α ίεεει·ιτ ιιιιιιιειιειιιιιε. ιιει ειιιοιιι εοι·ιιιιι ειιετι·ιειιιε. ετ ειε

που ειιτιεΐεεει·ιτ. Βι.ιεΓ1°8.ι11 ει ιιιειιιιιι. οιιοιιεςιιε επι αιτιο

ιιιτιοιιειιι ιιειιει~ιτ. ει ιιει·ο ιιιιιιιειιεεε ιιιιΒιιει·ιιιτ ιιιιιιιιεοε

ειιτιιιοε ειιτει·ιιιε ιιιιιιτιιι. εΙιιι ιιιιιιιτειιτ. τι ιιιιιιιιι ιιειιιιε

τει·τιοιιιιιιι. τιιιι τιιιιιειι ιιοιι ειιιτ τιε ιιιεο σιιετι·ιετιι. επετ

ι·ιιιιι ειε Βιειιιιιι. ετ ει άε ιιιεο ιιιεττιετιι ιιιει·ιιιτ. ει:

ιιιιιιι·ιειι:ι ειε ΐεεετιιιτ. πιει ιιιιιιιιιιιιιι άεάει·ιιιτ. ειιιειι

ειστε ειε ιιιειιιιιι. ει; ει ειιιειιτιειι·ε Ρετ οιε εοιιτεπιΡεε

ι·ιιιτ. ιιοιιιι ίι‹ιε ε! ειπε ιι·ειιιιιε ειε Βιιει·ι·ιιιιι ιιιει:ιιιιι

αΙιιοιιεςιιε ιιιιιιι φαι εκει ιιιιιιιιιιιιι ιιιει·ιτ ειιιειιιιει

τιιιιι. ιιι ιιιιοκιιιο(Ιιιε οοτιο. ειιΒιιιιι ετ εοιιετιι;ιιειιιι οοτι

ειιιεε. (Ιω ιιιειιτιειιι ιιιεει·ε τειιειιιιτιιι·. ιιοιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιε

ει εοι·ιιπι άιετι·ιετιιε Ρετ ιιοιιιιιιι ιιιιειιι. ιιοιιιιιιι Ρειιιι

Βιιιπι που εοιιετιιιιιιιιι ειιΡει· ιιιιιτιειιεεε εειι ιιοιιιιιιεε

εοι·ιιιιι όιετι·ιετιιε. ιιετΙιιε ιιοικιιιι τοιτοπι ειι ειε επι

θεοι ιιει εκιεει·ε ιιιειιιιιι. ετ Με ιιοιιιιπι ΡειιιιΒιιιιιι

(Με εοιιειιτιιτιιιιι εετ ειιιιει· εο8. εεεειιιιο ετ τειιιιιιιετε

ιιιειιιιιι τι Ιιτοκιιιιιε ιιιιιετιιιιε ιιιιιιιιιτιι ιιι ειιτεει. Ριο

ιιιιιτο ιιιειιΡει· ετ ιιιι·ο. φαι ιιοιι Ρι·οιιιιιειιο ιιεε Ριο

ιιιιιει·ε ιιιειιιιιι ιειιιιιειιειΒιιε ει: ιιοιιιιιιιιιιιε εοι·ιιιιι ιιι

ετι·ιεΒιιε ιιιετεετιιιιι θεοι ετ ιιιιιιιε. Ρετ τοιιιιιι τειιιΡιι8

Ρι·ειιιετε εοιιιιειιτιοιιιε ιιοιιει ίιάε ειιιε ίι·ιιιιιιε. Ρι·ο ειιφιο

ειειιιτο (μισά ειιιτιιιιε ιιιιιιιειιειε άειιειιτ ειιιειιι ιει·ειοιιειιει.

ιιοτι ιιοεειι εοιιιιετιιι·ι·ειιιοιιιε τιιτει· ιειιιιειιειε. ι1εοιιε

Ρεειιιιιιιιιι ιιιιιιε ειιιι ειιιιιτιιειιτο ροπή. πιει ιιιει·ιτ μιο

οιΡειιιε ιιειιιτοι·. ιιει ίιάειιιεεοι·. με άιιιιιιιειιιιιε ειιιιειε

ιιειιιοι·ιιιιι (με ιιει·τιιιιτιιι· ιιιτει· ιιοιιιιιιεε ό.ε Βειιιι. ει;

κιε εει·ι·ειιιειιε. τειιειιοι· ειι€ει·ε ει·ιιιττοε ετ ιιιεόιειτοτεε.

ιΙιιι ιιι‹ιε εοΒιιοεεει·ε ει: οιίΙιιιιι·ε ιιειιειιιιτ Ρι·ο ιιιι·ιε

οι·(ιιιιε. ει ιιει·ο ιιιτει· ιιοιιτιιιιεε ειε θεοι ει: ιιιιιτειιιο.

ετ ιιοιιιιιιεε ιιε εεπειιιιιιιε ετ Ρετειιιιιιιιο ιιιεεοι·τιιε οοτιο.

ιιιει·ιτ. ειιιι ειιιιιιιιιιε εειετειιιιιιοτιιιιι εεεε ιιειαεειτ. ιτε

Βιιιιιειι φαι :ιετοι· ιοι·ιιιιι τει εεφιετιιτ. ει ιοι·τε ιιι

ιιιιειιεεε ιιι εκει·ειτιι ιιιετιιιτ ειε Ρετ ι:ιοτι:-ιτιι ίιάειιι

ιιιετειιτιιττι ειπε τειιειιοτ. τιιιιιι ιιει·εοιιε ιιοεττε ιιιι·ιε

ειιετιοιιιε ιιεειιτ ιιΡΡειιιιι·ε Ροεαιιιιιιιι εειιτειιτιει σ;ιιΠιιιι

τιιιει οοεττο ειπο Μαι ιιιει·ιτ. ιιιιιιιιιιτι Βιιιιάεπιτιιιιι πει

ιοτεεωτιιιιι ει ιειιιιιειιειιιιιε ι·εειΡιιιιιι. ιιεε ιιι ιιιεο ιιι

ετήσιο ιιιε εειειιτε ιΡειιιιι ιιιιιιιτειι·ε Ρει·ιιιιιτειιι. πιει:

ειιιιιιιειιι οοι ειτ ιιιι·ιε ιιιιιιιειιειιιιιι ιιιιο ιιιοάο τεειΡιιιιιι.

ειπε ιεΒιιιι ιιιιιιτιο. ιιεε οιιτιιιιιι οιιεει·ιιιιιιο ιιοιιιι Με

ειπε ιι·ιιιιάε ειιιιιιι ίιειειιτιιτε ειοιιιιιι ιιιιΡει·ειτοι·ιε. ετ

ειιετιιιιιειιτο ΡειΡιειιειιιιιι. :ιετιιιιι ιιι τετιιοιιει ιειιειτει·.

Με ειπα τιοιιιιιιε εοιιειιιιιιιι τει·άοιιε. εΙιιι ιετιιιιι εσο

ιιειιτιοιιειτι ίιτιιιειιιι τειιει·ε ιιιι·ειιιετιιιιτ. ›πιο ειιιιιιιε.

ιιιοιιτειιιιι·ιιιε ‹ιε ειιι·ιιιιιο. Ιετιιι·ειιιειιε τιιι·ει.ιε. ιιιιεειιιιιιε

‹ιε οτιμειιιο. οΒει·ιιιε ιιιιειιε. ι·ειιιιι85ιιε οι: ιιιιιιετιο. το

ιιειιιιε ιιιιιει·τιιε οιε εειι·ιειιι. ειιιεττιιε ιιιιειιιει. ειιιτοιιιιιε

Βι·ειιοιιιιε. Βιιιιιε οιε ειιιειιιιιιιιι.

Νοιιιιιιο ιιιοι·ιιιι:ι οι: ετειιειιιιιι (Ιω ιιοε εεει·ειιιιειιτιιιιι

ιιιι·οιιετιιιιτ ειιιιτ ιιεε. ιοιιιιιιιιεε ιιε πιοπε. Μο ι·οιιε(ιιιε.

Βιοειιιιιε ιιε ειιτιοιι. ιιιιιει·ιειιε ειιιιιιιε. €ιιιιιιειιιιιιε οι:

ειιιιετο ειιιιιιτοειο. Ρετι:·ιιε μι”. ιιιεοιειιιε ‹ιε ιιοιιιετο.

ι·ιιιιιιιιε εεοΡει. ιιιιεειιε. 8%ειιιιιιιιιε ειιιε ίιιιιιε. ιιιιι·ιειιε

ιιε ειιετειιειο. οιιει·τιιε ιιε ιιιιιιιιτιιε. €ιιιιιιιειιιε ιιε ειιτιεικ.

ιιιιιάοτιιε ιιιιιιιιει. ιοιιειιιιιεε ιιιτιειι. Βιιιεειιε ιιιιιιοιιι·ει.

Βετιιιιι·ιιιιε Ρε5οΒιι5. ιιιιι·ιειιε ιιιιιειιι. ιειιιι·ιιιιοιιε το

ιιειιιιε. ε: ιιτιεειιιιιιε ι·οιιετιιιε. Ρειι·ιιε ειιιιιιιε. ι·ιιιιιιιιιε

ειιιειιι. ιιιιιεειι· ευ.ειιιιε. ιοιιιιιιιιεε ιιιιιειοιιε. €ωωιω8

ιοΡιιε. ι·ιιιιιιιιε οοιιειι5. “ο ιιοτει. ιιιιι·ιειιε άε ειιι·ιιικ·.
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ιι!!οοτιιε ο!ε: μοΒιιιιο. ιο!ιτιπιιιοο τ!ο ιοι!ιιιιο. ομοσ ι!ο ο οοιιιιοπιτ.ιιε ιιο!ιιπιτειτο οτ 0011501180 ί00ι580 00Πω001°.

ιο!ιοπιπιο!!ιε. Ροτι·ιιε τ!ο οιιπιιιιο. Θωθ ε!ο!πιιο. ι·ειι!κι!

ι!ιιε τ!ο ιπισι!ρτικιιτο. Βιι!!!ιο!ιιιιιε οιιιε δοτου. άστα το

ιιοΕ!τ18. ροτπιιε τ!ο οιιι·!ειπι. ο!ιοι·τιιε !ιοοοιιε. Ροτιιοιιιο ι!ο

!σιιιιοι!ο. ι·οτ!ιι!τιιο το!τιιιο!. Βιιι!!ιο!ππιιιε ειι·τιιιιιι._ ιο!ιτιπιπιοε

@δυωρο ι·ιι!:κι!τ!ιιε !ποοοιιε. ὶο!ιοπιιιοε ότι ετι!ει. οριιο

τ!ο Ροοειοει!. ει!!ποι·τιιε ιιιιιπιἱπιιιε. ι·ιι!ιοι!τ!ιιο Βετο!. Βιοπο

πιιιε ι!ο οοπο-Ρο. .ο)ι!ιιιε ι!ο Βοοτει!άτι. .Βιιιι!ο οοπο!. ιο!πιειιιιιοε

ι!ο οο!οιπιοι·ιο. !ιοπιτιιι5 οι·οοοοπιτιιιο. ειιιιιιοιιο τ!ο Βτικοι:!ο.

ΒΙ'085Π8 τοιιοι!ιιε. ιπιιιι·ι·ιιιιιο. 8ι!ιιιε ι·οιιοε!ιι5. !ιτι!τ!ιιε ι!ο

ιιιοιιτοιπιοι·!ο. ι·ιι!σει!οιιε τ!ο πιιοιιτοππιοτ!ο._ Βιιι!!ιο!ππιιιε

ι·ιι!;ιοιιε οοι·ι!ιο. Βιιι!!ιο!τπιιιε οι·τιιιοπιιιε. ιτιοο!σιιε Βιπιιιοπιιιο.

ιο!ιοπιτιοε οοι·ειιε. ὶο!ιειπιιιοε ο00τι15. οιΡι!!ιιιο. !ιοιιιο. Ρο

ποπιιοεπιτιτο. Ροττιιε οοπο!. ιο!ιοπιπιοε Βι·ιιιδοτιιε. ο!ο8π·ιιε

ι!ο ειδο!ιο!τ!ο. ο!.ιοι·τιιε ιπιει!οΡτιπ·ιι!ιο!τι. οοπο τ!ο Ρο!οπιιοπιιι.

@Ντινο οοοΐοι·ιιιε. 8οτ!ειοιιιο. ππιιοοι·οι·ιτιιε. Βιιοει!ιο!!ει. ει!- β

!ιοι·ιοιιε ι·οιιοι!ι18. τιττοιιιιε οοιοιιο. ειι·ιιοι·ἰιιε τ!ο οπιεοπιει.

Θιιὶ!!ἰο!ιιιιιε τι.ιι·οιιε. ει!!ιοιιτιιε !ιτιιιιιτει. οιιπιοι·ιοιιε οοπιει.

ε!ιοιο απο!. Βοι·ιιιιι·τ!ιιε τ!ο οιιιτ!οΒοπιο.· οττο ειι·!οτιιε.

οειιι!ιιε τοτειοειρι·ιι. ιιιι!!πιιιε ππιιιτοπιιιε. !ειιιι·οιιτιιιε τ!ο οτι

παιιιο. οττο άο !ιοι!οι·τιο. Βιι!!ιιιοπιιιε ε!τ: !»ι!τοοιιιιιΒιιιπι.

Εεο 'οι·ιιοτιιιε πιοτειιιιιι5 Μια! Ρει!ειτὶι !ιειιιο οειι·τοιιι οστι

ιιοπιτιοπιιε ιιιοειι ειιοπτιεοι·ιΡτοι·ιιιπι οοπιειι!ιιππι οοι·ιΡει.

( οοοοΧιιι )

(3ιιιι.ι.ιει.ιιιυε πιοπια.στοπ·22 δαπιοτί Ροιπ·22 αόύα.9, [απιαστο

ρ·οιπιπαπΣ ιμαΜαιιι ραι·τοπτι ροα'Ετ Μοπαο|εί πίοιππτ,

|ιαο Ζοέ,ιο ια π·ο!Σφια.ε οΣιίοιιι οτ .ατοοο.ποι·έοιτε @βοι

πἰοτο τοποαππιι·. `

ΠΕΠ , δ ι!οοοιιιτιι·ιο

ω!. .ι χω. 44. στα. ο. πω. 405.

μι. τι.) ·

Πι πιοιπιιιιο ιιοπιιτιι ιιιπιοπι. οδο οιι!!!ιο!ιπιιιε ποσοτι

ετοι·ιι εοπιοτι ροιιοιι ιιΒ!ιτιο. οοπιεοπιευ. οτ ιιο!ιιιιτειτοτει

ποια!! οιιιει!οιτι ππιοπιοετοιει! ειττιιιο ειιπιοτο τοΡοτοτο Ριπ0τ!ε

οοιιίιτοοι· πιο τ!οι!ἰεεο τἱ!›ἰ οιιι!!ιο!ιπιο ίιοιιι πιιειτοι·ιο το

οιΡιοπιτι πιοιπιἰιιο οοππιιιιιἰε ιι-ιιιιιο ιιιιτιπ·τιιιιι Ρτιπ·τοιπι Ρτο

ιιιτ!ιιι!εο ιιι τιιιτι ρειι·το ιιο!ιιοπιε το πο! οοιπιιιιιο ἱτιπιιιο

τοτἱιιε Ρα!!! ι!ο ιπιοπιοο!ιο ιιτ οοππιιιπιο ιιιιιιιο ι!οιιιοορε

!ιει!ιοειτ οτ τοιιοτιτ οτ τιιιιοτιιιιτ! ιιο!ιιοι·ιτ Ειοιπιτ οἱιιο ιιιοτι

ιιιοοι·ιιιπιφιο-ευοοοοεοπιιιιι οοπιτι·τιτ!ιοτιοπιο. ιτε τιι.ιΙ18Ι1

ιιιιοι! οοιπιιιιιο ιιιιιιιο τοπιοπιτιιι· πιιιο!ιι οτ ππιοιε ειιοοοε

εοι·ι!ιιιε εει!ιιτιι·ο οτ ιπιειιιιιτοιιοπο τοτιιππι ιι!ιιιι! Με φωτ!

ρι·οι!ιοτιιιπι ιπιοιιοετοι·ιιιιπι ιτι! !ιο!11οιι!3. ροεεοεεἰοπιοππι τὶ!›ἰ

ιιοππιιιιο οοππιιιπιἱε ιιιιιιιο ττοτ!ιτ!ιεεο οοιι!ιτοοι· οτ το ιιι

ιιοοτιοεο οιιππι τΙιιοι!τιππι !ιοιιο Ρτι!ππιο. οτ ρπο!ιτοοι· πιο

Γθ0!88θ ιπιοιιππι ιιτοοιιι·οιτοποππι οοιιοοπτ!ιιιιι !!!!ιιιπι τιιιιιιι

οι! τι·οἀοπιι!ειιπι Ροεεοεειοπιοιπι Ρι·οι!ιοτο τιιιοι·το Ρειι·τιο

ιιιιτιιπι ο οοιπιιιιιι ιιιιιιιο ρτοοοι·ιο τοπιοο τ!οπιοο οτιετι·ιιππι

ιτι! !!ιοι·ιτ οοπιετπ·ιιοτιιιιι. το!! τοπιιοπι οοπιτ!ὶοἰοιιο. ιιτ οι

οοο!οειτι τω! ο!ιει ι!οιπτιιε ιιι τΙιιο ι!ιιιιιιιιιπι ο!!ιο!ιιιπι οο

!ο!ιιιοτιιι· ει!!τιιιο τοιπιροι·ο Π)! τιιοι·ιτ οι!!!!οειτο τοτιιιιιιιιο

οοο!οειτιοτιοιιπι οι! ππιοιιτιετοι·ιιιιιι Μπιτ! μποτ!! .ροι·τιπιοειτ.

ιιοτιιππι ιιιοιο ιιιιιτο οοο!οειειιιι ειιτιοτο πορειπ·οτο. τοετοε

τ!ιοπππειε τ!ι·ειΡοι·ιιιο οτ οιιι!!ιο!ιιιιιο_ οο!οίοτιιο. ππιι!!ο.ειιιιο

οοιιτοειιιιο ιιοιιοΒοοιπιιο εορτιιιπο. ιικ!ιοτιοιιο απ. τοπ·οιιι

ά!ο τ!οοοππι!ιι·ιε. Βιμ εει!ππιο ιιοτειι·ιιιε ι·οΒιιτιιε 8οτ!Ρει.

( 0000ΧΙν )

ΒΑιΝι-:ιιιυ5 , Βαέπιαι!!Ζώ:.οτ·;ιίτέ !Τ‹ι.έεοι·οΙἰὶ απτά άο

πιίιιΖ, ία:ιαοιι.9ί.τπ:οπιπτωπίσ πιιαε.τα!!ί ο#ἱ0ἰιιπι£τιι· ρι·ο

αιωνα οοάουι οτ ροι·τίπποπτίί.ι.

Μέ, ιτι ποστ!!!

στι. Α. τι. πιο. στο. ο. χω. Μ. -

· 4 · ( ιι. ιι. › -

Ιοπιιιο ιιι ο:ιΡιτιι!ο. τοετοε Βιιι!!!ιο!ιπιιιε Μισο. ι°0!!ττττ·

άπο !ιο!ιιιιιετι. ο!ιοι·τιιιι ι!ο παπι. !ιτι!τ!ιιιπιιιε ο!ο ππιοι!ο

!ιοο. Ρ!ιι!ιοιιε !ιοπ·οτοπιιιο. οιιι!!ιο!πιιιιο Ριαιιιιι!ιιιππι. €ιιι!

!ιο!πιιιιε τοτιιτιπιιιε.. οοπο ἱοιῖιιτιι·ὶιι5. !τιπιτιοπιοιιε οιιιιοο!

τοι-τω. οτ τι!!! τιιιτιππιρ!ιιι·οε. ποο π·ιιιπιοι·ιιιο ι·τιιιιο.!ι!ιιε

!!ι!οοιιιε ιπιει!ι. εοκορ!!ιιο. οτ !τιπιτο!ιπιιιε ι!οιπιιιιι ι!ο τοι

κοι·ο!ο τ!οπιιιτπιιιο ιιο!ιιε τ!οπιππιο ιιιοοιι·ιο τ!ο ιπιοι·!ιιιιιο

οιιιιειι!ιοο ιοπιιιοπιειε ροτοετοτιε π·οοιΡιοπιτι !ιτιπιο ιιοιέιτι

τιοπιοιπι πιοπιιιιιο οοπιιιιιιιε ιοιιιιο. οοετι·ιιιιι τοπιοι·ο!ι απο

ιιιιιιιοι·ειε Ροιπτιπιοιιτιιε ειιιε ιπιοι·ιι οτ μπει ε!οπιιιτιοιιο

ιπιτοι· ιιιιιοε ειπιο ο!ιιιιιο.οοπιώτιοπιο. τιιιτιπιι τ!οιιειτἱοπιοιιι

Βιιιιιοπιι οτ τετοιο ιιι Ροι·ροτιιιιππι !ιτι!1οτο ρι·οιπιιττιππιιιε

Ροπ· πιοε οτ ιιοεττοε !ιοι·οτ!οε ω!) Ροιιο τ!ιιΡ!!. ιιιιι!ο

ιιπιιιιοι·ετι !ιοπιτι πιοετι·ει !ιει!ιιτο οτ !ιτι!ιοπιτ!ει ιιο!)ιο Ρ!

Βιιοι·ι ο!ι!ιοτιιπιιιε ιιοιιιιπιο οοιιιιιπιιε ιιιπιιιο. ιπιειιΡοι· ιιι

ι·ιιιιιιιε !ιτ!ο!ιτοτοιπι οοιπιιιπιι ιειπιιιο. οτ οσοι! οι·ιιιιιιε

!ιτ!ο!οο ποτ·ιιοι·οοοε οοππιιιιιι ιιιιιιιο τοιιιιιιιιιππι Μπι! οιπε

ΜΙΒ τ!οιπιἱιιο οιιο. πιοπι οπιιπιιιε ιιι τοιοτο ποο οιεεοπιειι

φωτ! οοιιιιιτιο ἰειιιιιο Ροιπ!τιτ οτιετι·ιιππι πι!ἰτπιιοτ! ιιο! τοι·

ι·τιιιι ιιο! !ιοιιοι·οππι τ!ο Με ςιιιο !ιτι!ιοτ. ιιο! τ!ο οοτοι·ο

!ιο!ιο!ιιτ οιιτ τοπ·το οοτιιιιε!οι·ιτ. οτ εροοιιι!!τοι· οιιετπ·ιιιιι

! Βου! οτ τοιποι·ο!ἱ. οι τοπ·το οοιιτιιι€ποι·ιτ φωτ! οοπιιιιπιο

ιοπιιιο Ι›οι·τ!τιτ οτιοτπ·ιππι ο!!τιιιοι! ιιο! τοι·π·τιππι 5οιι !ιοιιο

ι·οππι φωτ! τ!οιιε ιιο!ιτ. τιι!ιιιιιο!ιιιιιιιε ιι! !ιοπιτι [Μο πο

οιπροπ·τιι·ο. οι: οι οο8πιοιιοι·ιιπιιιε ει!ιιιιιιά φπα! ε!τ οοπ

τπ·ιιι·ιιιπιπ οοιιιιιπιι ιοπιιιο. τ!ο ιειππιτ!ιοτιε οοετιιιε πο! τοπιο

ἱτ! !ιοπιο Ειι!ο ‹!ἱετιιι·!›ο!1ιιιιιιε. οτ τιιιτιππιοιτο Ροτοι·ιιιιιιε

οι! πιοτιτιοιπι Ροτοετοιτιο ιιο! οοπιειι!τιπιι οοιπιιιπιιε ιιιιιιιο

(με Ρτο τοιπιροπο τιιοι·ιιιτ ρου πιοοιιο! ιιοετι·ιιιπι ιπιιεειιιπι

τοοἰοππιιιε Ροι·ιιοιιὶπ·ο. οο8ττιιιιι τειπποι·ο!ι ι.πιιοι·πιιτιιιπι πο!

ι!ιεΒιιτιι·πιιτιιιιι τοι!τ!οιπιιιε ιιι Ροτοετειτο οοιπιιιπι!ε ιειι·ιιιο

τΙι1811τ!00ττιιιΨ10 μου πιοτοεττιτοππι πο! οοπιειι!οε οοιιιιιιιιο

ιοιπιιιο τικ! Ρτο τοπιμοι·ο τιιοι·ιιιτ ιιο! [ποπ οοιιιιππι οοι·τιιιιι

ιιιιιεειιιπι πο! Ροι·.ειιιιε !ιττοι·ειο ιιιι!ο τιιοι·ιτιιιιε ι·οτΙιιιοιτι.

οτ ριιοοιιι οτ οιιοι·ποιιι;ιπιτ!ο τοοιοιπιιιε ιιι πιιτιιιι!ειτο οτ

0ιι!!ιιιιοιοπιο ιρεοιπιιιπι. οι·οτ!οιιτιπιε. οποιο Ροτοετοιε πο!

οοπιειι!οε οοιιιιιπιιε ιιιιιιιο οπο! ξρι·ο τοπιιιιοιπο τιιοιπἱπιτ

πιο!σιε ι·οιιο!οιιοτιιιτ ιιι οι·οτ!οιιτιιε τοιιο!›ἰιπιιιε ειοιιτ πιο

το ι!οπιιιιιοι:ιιιοι·Ξιιτ. ιιιιιιιοπιοοοοιπιπιοε οτ ι!ο ι!ιετι·ιοτιι

ιτιπιιιο οτ οοι·ιιππι !ιοιιο οτ ροεεοεεὶοπιοε εο!ιιτι!ιιππιιιε οτ

 

οτ ειι!› οιιιε τ!ιοοοει ε!τ ειι!ηιοειτο. οτ !ιοι· οιπιπιιτι τοτιιιε ι·ιιοτοτ!ιοιπιιιε !ιοιιο θ‹!ο ιιι ετι·ιιτιιοτ ΟΧ!.ι·οι 8(,γητΕτη1



417 ειιιτ:νι.1 κα. 418

εαιαιε ιιτιειιιαιιιιαε ααιετιετατα τιεπιιαετααι. ατιαο τιο- α αιιαεε ιιιοτααι τιιειτιτ:ιαε ει τεε ετιιαιααι ιιιοταια ιτι

ιιιιαιεε ιιαιιαιιαιιε αιιιιεειαιε εεαιεειταε τιειιααεειιιιε

εειααε ιατιιειιοαε Π. τιεειιαεαεαε τιιε τιιατιιι.

ιιιιτιετα ιιιεεαιιαετιιι ια Ρτεεεαιια Ρτετιιτ:ιετατα ιααε

ειιαιι εεε Ρετ εε ει Με τ:ετιεετιιιιαε εαιε ότι τ:αειτε

ΡτεεοτιΡιε ιαιιατειε ει ειαε Ρετιιτιειιιιιε. ει ιαεαΡετ

τιε εειτιιε εεαιατιι ιΡειε ει εετααι τ:εαεετιιιιαε τιοαιιτιε

τεαει αααααιιιετ Ρετεειαεατιιε

Εεε ιιετιειειαε αιιιετιι ιιειατιαε εατ:τι ιταΡετιι ΡτεεεΡιε

τιιειι εααειτιιει ει τεθαια ιααιτιιειεταια τιεταιαετααι

ετ:τιΡει.

( τ:τ1τ3ειτν )

ιαπιιεπ.τε.ε ει ιιοπιίτιεε τἰε @Μπα »παπα αιι.τίιία . ύ

πιιιιαα.τειιε /9ιεεεεωεω ίπ τ:οπιππετείο ε.τετεετιτίο ρα

σέ.εαιτιιατ.

1198, αιετιεε ιαιιιε

ω. τι. τω. εεε. ν.

τ α. α. ι

ιιι τιεταιιιε .τ.ιεαιιιιι αιαετι. αι: ιιαε τιιε ια αιιιεα

ιιετΙαε ατι αιειαιι ιιοαεαι ατιαεε ειιΡιειεε. ασε ιαααεαεεε

εαιααιιιαιαε·ει εαειετιιεαιαε ιιεαιιαεε τιε Βταεεα ει τεε

ιιιεταιιι ιιι ιειε αεειτε Ρεεεε εαιαιε αεειτιε τιεαειιε.

εεε ιταΡεαεαιαε εαΡετ εεε αιιτΙαεαι αεαααι α.εααι. ει

ειτΙαιτι αεαι ατιτιιιααι εει τιεειτιιειααε. ιαατιεε ειιαπι ε·

τιααε ιαααεαεεε ιιαιιειιι εαΡετ ιιοαιιαεε τιε ι.Έταεεα. Ρε

ιιιιαε εαατ:ααιιιαε. ει ει τΙαειιιιει Ρειεειαε αει Ρετεειια

τΙαε εεπ ειι τιε €ταεεα. αει τιε εειιιΡαδιια ιιιετατα.

αιιτιαεαι ιαπιαεαεεαι τιε εειετο ειιεατιετει. ιιι τΙαα ιιε

ιτιιι:ια τιε Βταεεα τ:αιΡατα ασε εεαιιιιααι. ιιααιτιαιιι αει

ιαιατιατα αιιτ:αι ιιιετααι Ρτοἰιιτιε° εεε ιαειεαιαε. ιιε

τιτιιαιιιαε αετο τιε εταεεα τιε ατιειτιε εειιτιαετειιιιιιαε

ιιειια ιιτιε ιτιιτα τΙαατιταΒιιιια τιιεε ιαειετιιαε ιαειιιιαπι

ειαιΡιααι αει τ:αΡιιαιε ειε τετιτιεαιεε. αει τετιτιετε ια

ειεαιεε. ιιατιτ: Ρτετιιειατα εεααετιιιοαεαι αιιιετιαε τιε

ιιτιατιτιειιο ιαααεαειε Ρειεειαε ει: τ:ετιεετιεα ει αειααιαιε

ιααιετιε Ρατιιε εειιαιοτααι τεειι ει. ιατααιι εαια ιιττ1ιααι

ει ταιατα ιιαιιετε αετιαε ατι Ρτετιιτ:ιιιαι ιετταιιιααι. ει

ιιιεαΡετ ειτιιταΒαε ιτι ατιιιαα ΡεΡαιι ιιεε ιτιεπι ιτι Ρα

ιιιιτ:ε Ρατιατιιετιιε ιατααιι. αειαιτι ιατιαε ιιι τ:αΡιιαιο.

αιιαε τιεαιιτιιεε ιιαιιαιιαιιε. ιιτ:ωικιικνιιι. ιατιιειιειιε αν.

αιετιεε ιααιι ιειιειιετ.

Εεε ιιετιειειαε αιιιετιι ιιειατιαε εαετι ιιαΡετιι ιιατιτ:

τ:οιιαετιιιετιειτι ετ:τιΡει.

ιιι αειαιιιε τιειαιαι ααιειι. ασε ιιεαιιαεε τιε ιδταεεα.

αιι ιιαε τιιε ιιι αιιιεα. αετ1αε ατι αιιτιεε αιΒιιιιι αοιιεαι

ειιΡιειεε. εαιααιιιαιαε ει εαειετιιεαιαε ιαααεπιεεε ει ιιο

τι) Νεαε τιιε ιιιιτααιιε ιαααατιι. ιτι εεεαιιτια Ροιεειαι·ια τιειιιιαι αΡιαι

τιε εαι·εκιαα ιαααε Ρειεειαιιε. ιατ:ειαιιιι. Βιται·τιαε τιε ιακαι·ειιο. ι·αιιααε

αετ:ααιαε. ιειιαααεε τεαεε. 8αιιιιεια:ιαε τιε τειιεε. ιιιααιτετιειαε εΡιαε.

Βαιιιιειαιαε τω" ειαε. 8αιτιειαε. ιι·ετιετιεαε. αιιιετιειιαε ει αιαιααιιαιι

ιατααετααι ιιτιειιιαιεαι εεαιααι ιαιιαε αι εαΡτα εε Ρτετιιτ:ιτι εαειττι απια

Με. αει τιετιιιααε εΡιιιαε ποπιιπο εειαιιιιιε ιααιιε ατι αειαιιιαιε απαι

ιιαιει·αιιι ιΡεεε αι :αμα ιιιαεειιαιι.

ιειε ιιοειτο Ρεεεε εαιαιε τιεαειιε αοειτιε. ιαατιεε ειιααι

τΙααε ιιετιιιαεε τιε Βταεεα εαΡετ ιαααεαεεε ιιαιιεαι. αει

εαΡετ ιιοιιιιιιιεε εετααι τιιειτιειαε. εεε Ρτετεαε εααεαα

αιαε. ει ιαειεαιαε ιαειιιιααι ιατιαετιειιιαε ιιεαα Με τιε

αεειτιε εεατιαετεαιιιιαε. ιτιιτα τΙαατιταδιτιια τιιεε ειπα

Ριααι αει εαΡιιαιε ειε τετιτιετιιεε αει τετιτιετε ιιιτ:ιεα

ιεε. τιστι τιαι›ιιιιιιε Ριεαιιιε ιιτιαιιααι. εετ: ααειιιααι ιιι

ιιεειτο Ρεεεε. αιιο εεε ειιεατιεαιαε. ει ιιαιιειιιαιαε 11108

αεειτοε ιιιιιιιιτ:οε. τιειιετ: Βαεττα ιιιετιι ιιιιετ εεε ει

ιαααεαεεε. ει εεε ιιοαιιαεε τιε ιδταεεα τιε τ:ειετε εστι

ιιιιαιαε Ριεαε αειέειιαιατι. εεε ιτι· εεταιιι τιιειτιειαια.

πιει Ρτιαε Ραιι ιατ:ια ιαετιι ιαιετ ια1ιαειιεεε ει ιιιεε.

ιιαατ: Ρτειιιτ:ιατα εοααεαιιοαεα1 αΒε ταιαια:ιτιαε τ:ειιεαι

εταεεε ιατααιι. ίιταιαπι ει ταιαια ιιαιιετε ει ιετιετε

αετιαε ατι Ρτετιιτιιααι ιεττιιιιιααι ει: τΙαετι τωιετ εεειεε

εαοε εετιεαιεε ιιιατι ιτιεατι ει ειιιιτα8αι1ι ιτι ααιιαα Ρε

Ραιι τιε Βταεεα ιτι Ραιιιιτ:ο Ρατιαιαετιιο ιατατε. ατ:ιαιτι

ιαααε ια εαΡιιαιο. αιιτιε τιοαιιαιεε ααιιαιιαιιε. αιιιιε

ειαιε τ:εαιεειαιε. αεααεεειαιε εειααε. ιιιτιιειιετιε αν.

ιειιειιετ.

Ειδα ιιετιειειαε αιιιετιι τιειατιαε εατ:τι ιταΡετιι ιιαιιε

εεααειιιιεαεαι ετ:τιΡει.

ς εεεεΧνι ι

Ρεριετι.ιεε εοπ.ειιιεε , σουιρο.αιίε άίε.9ιτίιέσ Ιαπωεπεεε

Μια· ει Τεττἰοπεπεεε με δικιά ει Ραιωι οαειτΖε

οτιἰ.ε, ραπ ρτιππιπι ρωταω ιπέιαπι, εοειἰεπι τα! οοπ

εοπιιαπι τενοεαπι.

ιιθ8, 'Η επτεααιε ( θ) ει ατι ααΒαειι

δε: ιιαιεαταριιε Πεειί ?'αιιτίπεπ.τί.ι ιτιιιαιατιι.

θεά. Α. [οι. 186. ε.

( Π. Π. )

ια αειαιαε τιοαιιαι ιιεειτι ιεεα τ:ιιτιειι. απιειι. εσα

τιεττιια ιαεια Ρετ τ:ειιεαιεε ΡαΡιε. αιτιειιεει δααιιτετιαιτι

τιε ιαττιεειια. ιιαετιαττιαια τιε εταιιαιιιααε. ει εααετ:ε

πιατα τιε ιιετ:τ:ατια εετατα εετιιααι ιτι ιεΒαιιεαε ιεια

ιτιιετ ιαπιαε1ιεεε ει ιεττιοαειιεεε εειιεεαειι αιτιαετΙαε

Ρατιιε ιαιιε εει. ετ:ιιιτ:ει τιαετι ιατιαεαεεε τιειιεαι θα

εετε τιαοε ατιιιιτοε. ει ιεττιεαεαεεε ειαιιιιιετ τιαεε

απ». ει ιιιι τΙααιαετ τιειιετιι ιατατε ιιεαα Με ειιιε

ιι·αατιε. ατι τ:ετιαττι τιιει1ι. Ραεεττι ιατ:ιαιτι ιεττιΡετε

τιτατιι ττιατεειιιαι τειιτπιατε ει ιατ:ετε ιιιιετ ττεττιατιε

ιαιιαε ει εειιιααε ιεττιτπιε. ει Ρατιεε εεαεεττιατε. ατι

πιειιαε αιτιαετιαε τ:ιαιιαιιε. τεταειε εαιαι ετιιε ει ααιετε.

ει ει ιΡει ατιιιιτι Ρατιεε ααιιτ:αιιιιι εετιαειιιιετιε. εσα

τ:εττιατε αοτι Ροιετιιιι. ιΡει τιειιειιι τιιιιιιιιτε ιαειιιια

αιετιιαιιιε. ατι τ:ετιατιι τιιεαι τιε επιτιιιιαε τιιεεεττιιιε ει

εετιιτοαετειιε. τΙαιιιαε ααα ειαιιαε ατιαετειιε αιιααι. ιιιεαι

αιεαετιι αει αΡΡειιατε αειαετιι. ει ιΡει ατιιιιτι _τιειιετιι

ιιαιιετε διτιοτιεαε εεειιτιιαιεε τιε Ρτετιιτιιιε εαιαιιιαε ατ

ιιιιε ιετιεατιιε ει ειιεετααατιιε. τιε εαειτε επι ιιιιτετι.

ιαοιετιτιιαιε Ρετιατ;ιε ει: ιεττιιετιο. εεεατιτιαπι τιαετι ιε

αειατ ει εοιιιατ Ρετ εαειειιατιοε ει ιιιιτεεαεεε εααι.
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εειεεεΙΝιι τεετῖε 'Βιἐεἰἀὶ51εὶιιεὶε`ι·ιίειιιιοι·ιΙιιιιι=· ει. ·ιιω› α ἀἑε εκειιιιτε ειιι.Βιιε4ιε. ειιΜεοοεπιτει· εοει.επι τιιι!!εειικιω

ΜΜΙΒιιιΉεπειιιιιι.ετερεοιεΙιτει· εε τειιειι·Πε ἀεΒε:ιτ

ιιετοοιιειιεεε ΐειεει·ε δικιο ετ ι·εΐιπετιοιιειιι! Ρει·Ιιει:οειιι.

εεή5Βε!ιιιτι ·άειιοπι Ρετειιτιο ε·ειιιιιιιι ιειιοε. οιιοτιοι

εΦἱίιο"`εε€Ρ+ὸε @ω ιάειτι Ρετ· οιιιιιἰε άιειιιιιι εει εε

Ρειοάο ετ ειιιε τει·ι·ιτοι·ιο. εε Ρι·εειοιιει·ιιε ιιει·ο εΙοοε

ὶειιιιειιεεε ιιιιΒεπιτ ιτε οι·ιιιιιετιιιιτι εεε. ιιιάεΠεετ (βοά

ει τει·άοιιειιεεε άεάετιιιτ οετιιειοε ιειιιιιετιειΒιιε. ιιεΙ τειιεε

εεειιι·ιτ:ιτεε ε!ιιε ειε Ριειεεειιτ ίεεετιιιτ. ει ὶειιιιειιεἱΒιιε

βοεύει·ιΙ:. ρι·εειοιιει·ιι οπιιιεε άεΒειιτ εκὶι·ε άε εειι·εει·ε.

ιιἱἱοειιἰιιεριεεἱοιιετἱἱ άεΒειιι: ι·ειιιειιετε ἰειιιιιε ειιιε εοπι

ΡΜΜε. ετ ειιιε εΙιοιιιΒιιε εκι›ειιειε Βιιει·άει:ιιι·ε. ετ ει

ειιεΙιιιε ιΠοι·ιιιιι ιιιιιιε ιιεΙ οιιιιιεε ιιοιιιει·ιιιτ εε οετε

διετα Φιιιάο οΒειοειιι εφε Βοιιιιιιι. ιιεΙ ιιιεΙἰοι·ειιι εε

Ιιεεειτ εἰ ετ Ρι·εειοτιει·ιιιε άεβετ ι·εάιτε ιετιιιειι1ι ω τει·

πιιιιιιιιι ει άειΒιιι:ιι. εε οιιεεε τειιεειι τετάοιιειιιι. ιιι αι

ει·ειπιειιτο ροτεετειτιε τει·οοιιε ετ ει·ειιειιτἰε άεβετ εεε

τιιιει·ι. ιιιιοτι ει ειἰοιιἰε Ρι·εειοιιει·ιοι·ιιιιι ιιιιιιε ιιεΙ Ριιιι·εε

ι·εεεάει·ειιτ ιἰε ιειιιιιιι ειπε ιιοιιιιιτετε Ροτεεειτιε. πει

επι τει·πιιιιιιιιι ειε οειτιιιιι που τειιιτειι€. (με Ειειειιι:

ειπε ιιει εεε ι·εάιι·ε ἱοιιιιειιιι. παρε επι σετσ όιεε.

Ροετειιιιιιι ει πει ειε ι·ε‹Ιιιὶεὶτιιιιι Βιει·ιτ. εε! Ροτεετετἰ

τει·άοιιε. Βιετε ειιιτεπι Ρεεε αει εοιιΕι·ιιιετει. πει ιιι

επιτιιι πιεοιειιιτε. οιεεοι·άιιε ιιεΙ εοιιτι·οοει·ειιε άιΒ'ιιιιιιε

ει: εκεειιιιοιιι ιιιειιάειιιε. Ρι·εειοιιει·ιι οιιιιιεε ετ οβειοεε

άεβειιτ εκὶι·ε άετ εειι·εει·ε ετ εεεε εΒεοΙιιτι. ετ ει εἰε

ΡοΡιιΙει·ἰΒιιε ιιεεΙιιε ω ιιὶΒὶιιτὶ. @Με Ροι:εετειε ὶειιιιιε

ιιοιιιει·ιτ. τετειοτιειιεε8 €ιειΒιιιιτ εεειιι·ι€ετετιι εοπιιιιιε

ΡειΡιε ιιιιιιιειιειΒιιε. ιειιιιιειιεεε άεΒειιτ εεετειιιειιτο εο

πιει. Ρτεειοιιει·ιοι·ιιτιι. ει Ροτεετειιιε ετ ει·εόειι€ιε τε

ιι·ιιττει·ε τετάοιιεπι. ει; ει

ιιιετιιιιι ιιιεόιειιτε. άι5εοι·άιε ιιει εοιιττοιιει·εἱε ιιοτι Με

ι·ειιτιιι·. πιει Ριιι·τιιιιιι ιιοιιιιιτετε ειιεε Ρεοι·οΒιιτειιιι·.

ρι·εειοιιετιι οπιιιεε άεΒειιτ εεεε ετ ι·ειιιι·ε ιιι εει·εετετιι.

:κι ιιοιιιτιτειτειιι ιειιιιιειιειιιιιι. ετ Βιιιε ε: ι·εΐιιτειτιο αει

Ρειετιιιιι άε ιιοιι Ρετειιάο (βοά ΐειειειιτ ιειτιοιιειιεεε

ιιιιιιιετιειΒιιε οι: 8ειιιι ετ ΡειΙοτιο. εεειιιιάιιι:ιι οιιοό ειι

Ρι·ιιιεθιτιιι· ιιιιΠιιτιι άεβετ €ει·οοιιειιειΒιιε Ειεει·ε Ρι·εἱιι

άιειιιιιι ιιεε ιιιιιιιετιειΒιιε ειιιιιιιιιιιι. ει εοιιεοτάιει ιιοτι

Βιει·ιτ Εκει ιιει τεί:ιτιιιειτε ετ άιεεοι·άιε ειιιε εσωτε

ιιει·ειε ιιοιι Βιετὶιιι: όειιιιιιτε ετ ‹ἱε ιιοε άειιειιτ ΐειεει·ε

ιιιιιιιετιεεε τει·άοιιειιειΒιιε ιιιιΒιιειιπι ιιιετι·ιιτιιετιιιιιιι. Ρο

τεετεε πετο ὶειιιιε εοιιειιιεε ει; εοιιειΙιει·ιι ει :ΠΠ οιιοε

ειι·Βιιι·ι ιιοΙιιει·ὶιιτ άε[ιετιτ ιιιι·ει·ε [ωεε-ι (Με ειιιε Ϊτειιιἰε

ιιττειιάει·ε ετ οΒεεειιει·ε. ει; ίιι·ιιιε τετιει·ε οιιτιιιιε Ρεε

άιειει ετ Ρι·εεειιτει ειι·βιτι·οιπιτιι. (με ειε ι-εεει·ιιιτ ειπε

σε μια ιιε| ιι·εειιιε. πει ειΠιε εεριτιιιιε πιο Ιιτειιιετει

`Ιιει·τιιιειιιιΒιιε. ειιιιιιι ιιιοάο άεΒειιτ Βιεει·ε τει·ιιοτιειιεεε.

ιιι Με μια: ιιοιι εοιιιιιιειιτιιε πιετειιιοιιεε τΙε ιδειιι ετ

Ρειιοτιο. οι; ειιΡι·ει ἱιιι·ειιιει·ιιιιτ Ροτεεαιτεε ιιτιιιιιεςιιε εὶ

ιιιτειιε. εει!ιεετ τιοτιιιιιιε εΠιει·τιιε ιιε

άοιιιιιιιε ὶεεοΒιιε ιεειιιιιετάιιε ει: εοτιειιιεε ἱειιιιε. οιιει·τιιε

ιιοι·ειιε ετ ο8ει·ιιιε ιιιεειιιιεΙΙιιε. Με ειιιιιιιε εε τει·άοιιει.

επεσε ιοιιειιιιιεε Ρεεειιιιεειιετε. ιιι ιιιιΠε ιιι Ρι·εεειιιἰει

ιιιιιιιάειιο. πιο

ειιιικι·εάι ι›ειιιὶειιεἱε εοιιειιιιε. ετ Βιιειεεοιιι άε Βεεειειει.

ιιετειιιιιΒιιε Βιιει·ιιει·ιο εειιιειάιεο. ΡΙιιιιΡο Βεινιτειιιο. ιιι

εοΙει εοιιετ2.ιιθεο. Ρετι~ο τιιδι·ο εειιιειάιεο. ειιιεε!ιτιο άε

ει·είιιιιιιιι. εοιιιιιιΒο εε τει·οοιιε. ετ ειιἰἱε οιιειιτιΡΙιιιιιΒιιε.

ιιιιιιο ‹ἱ‹›ιιιἰιιὶεε ιι:ιτιιιι€ετιε. ιτιιΠεειιιιο εετιτεειιιιο ποικι

ι101ι Πεεετ εοιιεοτάιο. εε! ε·

ιιιάιειιοπε ει: ιιιειιεε. εεε ιιετοιιιενειιτ ευρω ιιιι·ιιιιε

ειπε: ιτιίι·εεετιετι οριο τει·οοιιιιιιι. ει:επιιιιιιιε ιιι ε!ειι·ιτισ

οΕιρει·ει·ετ. οιιοάιει ει|ιςιιιε ρι·ε8ἱοιιει·ἰοι·ωει:ι› ιιιιιιε πιά

Ριιιτεε ι·εεεεει·ετιτ εε ιιιιιιιο ειπε υοιιιο1ει.ε Ροτεεωτιε

σε! ω τει·πιιιιιιιιι ειοοεειιιιι Με ι·εόιεειιτ. φαιΪεεω

ειιιτι σει εοε ιοειιιι·ε ιειιιιιιιιι ιιεοιιειιά-οιεε ειπε. Ροπ

‹ιιιειιι ει ιιει ειε ι·εοι.ιιειιιιιιιι ΐιιει·ιτ.ειιεΙ Ροιεεωτι εεε

όοιιε. ει; ιΙιιοά ιΠοε ιιιΒιιι€ι ιιι·εειοιιει·ιοε. οι: ΡοΡιιιιιτἱ

Βιιε. οιιοε ιειιιιειιεεε άειιιιιιιτ ιει·οοιιειιειΒιιε άσοι ωεειι

ειε ι;ι·ιΒιιιιιιτ εεειιι·ιαιτειιι εοιιιιιιιε ροιΡιε. ει ιιοιι ·ίιετει;

εοιιεοι·ιιιε πιει ιιιετιι;ιε ιιιεάιειιιτε. άιεεοιο.ιε εεε εεππεε

ιιει·ειε ιιοιι Βιιιι·ειιτιιι·. Πει Ρειι·ιιιιιιι ιιοΙιιιιαιτε όιεε

Ρτοι·οΒιιι·ετιιι· επι ιιοιιιιιτετειιι ὶειιιιειιεὶιιτιι ιιι εετεει·ειιι

ι·εάιτε ΐειειειιτ. ιιιεΙΡεκιιτιιε. ΒιιιΠιεΙιιιιιε ειιιε Με.

Βιιιιιε ιδειετειάο. εειιει·ιοεοε οεοιιο. Βεοτειιι5. ιιοτει·ιιιε.

ειιιει·ιειιε ειιιιιιιε. ειειΡιπιιιε εε ειιι·ιοεειο. οιεεειιάο Μ.

Βι·ειεειιε Με. ιοειιιιιε άε εειι·Ιειεειο. ΒιιιΙΙιεΙοιιιε άε-Βει

τιεειιιιΒιιιιι. ειιι·ιειιε Μεσοι. ΒιιιΠιειιιιιιε τιιι·ειιε. Ρετι·ιιε

εειιιιιε. ιιιιεεεετιιιε. ειΠοει·τι.ιε ιιε εειιιιΡο. ιειεοΒιιε εε

ωεε. Βει·ιιιιι·άιιε Βιιιοοιιιε Βοιιἱ. ι·ιιΒιιιιε οε βειιιιι.

8Π381°Κι15 πιε εει·ιιιεειο. ΒιιιΠιειιιιιιε ει·ειιοιιιιε. ιιιειιιΒ·εάιιε

ι·οιιεάιιε. ιειεοΒιιε Βτειιοιιιιε. ι·ιιΒειάιιε Βι·ερειιε. οΡιιο

Ρειιιεεεει. @Με ιιε οεοιιιι. ειιιιιειιε άε ΙιεΙτιιι. οΡἱιο

μικιιιιεειιευι. εΙειεετ ΡειΒειιιι. τιιΙκιιοιιε ιιιειιιιιιιιιε. ειι

ίιτιιιε εεοΡειιιε. Βιιιιιο εοιι·οιιιε. ιοΙιειιιιιεε ιιιόειι εεε

εἱειιιιιε. ΒὶΙὶιιε ιιε εειΙειιιει·ιει ιοΙιειιιιιεε ει·ειιοιιιιε. Μέι

ιιιιε ι1ε ιιιεάιοΙειιο. ιεεοΒιιεόε εειιεΙιετιι. εειιιειεεεοιπε.

ΒιιιΙΙιειιιιιιε άειιοτιιε. ε.ιιεειιιιιιε ι·οιιειιιιε. ΒειιοιιιΙΒιε

οτιοιιιε εοΡι. Βετιιειτοιιε Ρειιεετιιε; οΡὶιο ιοΙιειιιιεΠιε.

ΒιιιιΠε!ιιιιιε ειπιιιι·οειι. ειιο τοιιεάιιε. ι·ετιιιιεειιε. τιιικιΙ

άιιε οι: ιιιοιιτειιιει·ιο. Ηιτιίι·ειιιειιε ι·οιιε‹ἰιιε. τιιίἱιιιιε Βεα

Βετιι1ε. εΠιει·τιιε Βειι·ειτει. ιοι1επιιιεε ιιιιιιιιΡειτοβοιε. ιιι

Βιιιάιιε .8εΐοι·ιι. εΠιεττιιε ιιε ιδι·ειεειε. ιιι·τοιιιιε .ετιιιιοιιιιε.

ιοΙιειιιιιεε εε εειΙειιιιει·ιε. ειιι·ιειιε άε ωεε. σττε τιε

Βεει·εἰ. Ιιοἱοιιιε άε ιιιοιιτειιιετΙο. Ιειιιι)ι·ειιιειιε ι·οι1εάιιε.

ΙιιιΙΒιιι·υε. ωεε. οΒει·τιιε εεοΡειιιιε. Ρειι·ιιε εε επιιιεει.

ειΠιεττιιε ει·οειιιε. Πιβεις]η8

8οιιεΙ!ει. ιοΙιειιιιεε εε ι·οκειιο. ιιετι·ιιε ΒοιιεΙιει. εειετιετιιιε

Ρειοιιιειειιετε. ιεεοΒιιε ιιε εεετειιιοιιο. Ροτι·ιιτιι. ε)ιιιισιι

ι·ειιιιιιΙΒ. Βει·ιιετάιιε άε Ρειειιιιοτιο. ιοΙιειιιιιεε Βειιεἀἱετἱ.

ιεεορ άει:ιιιιιο. ειδετιιΒειάιιε. ειιιΙιτιοιιιε. ι·ιιΒιιιιε εοι·ειιε.

ειι·ι.οιιιιε εοι·ειιε. ριειιιε ιι·ιοτιιιιιιε. Ρειι·ιιε Ρειειάιιε. ι·ιιίι

ιιιιε Ρειεάιιε πιο τιε Βοεεο. εεππεε ει·οεειιε ‹:ἰε εειιιετο

ετεΡΙιειιο. εει·Ιο άε εειτιετο $τεΡΙιιιιιο. εΒιεττιιε ιιιιιι·ειι.

Βοιιυ.ε άε ιιιιει·εεόειΙιε. ΒιιεεεεΠεζ Ρετιπιε οε οοιιειΒειιο.

τεἱτιιε τεκτοι·. ιοιιειιιιιεε οι: ΡεΡἰει. ιιιιιι·τιιιιιε εεεεει·ιιιε.

ιιιιάι·εειε εοι·ιιιιτιιιε. ιιι·τιειωιιε ειιΒτιιιε. ει· Βιιιικοιιιε. ΡΜ

Ιὶιιιιε Βιιιοιιιε. Βοιιἰειιε εΙιειιόιιιιιιιιιιι. Ρεττιιε ίιιΙεοιιιε.

ΐοι·ιοιιιιε. ἱοὶιειιιιεε Βειιεὶε. ειπε εοι·ιιεΗε. Ιιει·τοιοτιιε

άε ιιιιιεεἱε. ειιάει·ιεειιιε τΙε ιιιιιεεἱε. Ρειι·ιιε ειε (Με.

ιιιιβειιε ιιιιιΙειΡοιειιιε. Βει·οειιιε. ειιι·ιειιε εεοΐει·ιιιε. ΐιιιεο

ι·ιιΒειάειιι. Βιιιιοιιιιε. ειδειιιΒειάιιε εε εειιιετο ιιιεοιειο.

ιειεοΡ ει:εεει. ιοΙιετιιιεε ΡειΣι·ιεειιιε. Με εειιιιειτιειιε. ειι

Βιιιιιιιε άε Ρει·τιιεο. εΠιεττιιε ωεε. ι·ιιίιιιιιε ειιΡιιιιιε.

εριεεοΡειιιιε. ιιβει·τοιιιιε Ει1ιει·. ιτιειιιΒ·ειιιιε άε Ρει·ειε.

ο5Βει·Βειιιιιιε. ιοΙιειιιιεε εε ειι·ειιει. οιιει·ι:ιιε εεἱοτιε. €ιιει·

ειιιε τετεὶἀἰ. εΠιεττιιε Βοιιει·ιιιε. €ιιιΠιεΠιιιιε ιιι-ιιιιιε.

οι:ιει·Βιιε τιειιιεεε. ι·ιιβειιε Βοιιετιιιε. οιιειιιιε (Η: εειιτιεοε.

 

άοιιιιιιιειιε ι·εικοτιιιι·ιιιε.

Βεειιιιο οει:ιιιο. ιιιάιετιοτιε ‹ΙιιὶιιΙεἀεεἱιτιει. Φει·εὶο‹ἱεεἰιιιο οβει·ιιιε πιειιιιεκιιιιιε. εοφ εε !ειιιιτ. Ιειιιιβει·ιιιε ειι
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ιιιιιάι. ιεπιιειιιιιιοιάειεεττιιιυιιιε. ιιιιεειιι:ιιιε άε ιστο. (ι άε ιιιισιεεεε. ει Βιιιάσ άε ιετιιο ειιιιιιτιιιε. ποιο άο

Βιιιιιιειιιιιιιι άε ιπισσιειιιοτιο. τοάιιιιιιε Βιιιιιιει. θεοι

ω” ιιιιιιιιει. Βιιιάοοάε ειιεειιιπιο. 5%ειιιικιιάιιε ειε

επιασε. ιιισιιιιιιιετιιιε άε ειιτιιιιισ. ιεάικιιιε άε πιισιι

ιειιοιιισ. ·Ξεπιτιειιο άε Βιιιιεάο. ισιιιιιιιιεε εοτειιε. ιιπιάτειιε

ΡιιΡιειιειε. ειιι·ιοιιιι σιισιιιε. ειιτιειιιιτιιιε οιιοιιιε ιιοπι. Ρε

ι;τιιειεε€ιιιε. ιιιιιετιιιε ιιιιιιιιΡετιιιισιιι. πιοισε ιιΡιιιιιε ει

ειιιιιιτιιιει ιιετάσιιε. ειεΡιιιιιιιιε ειιΡετ (ιιιιιιιιιιιι ΡσΡιιιι

ιετάσιιοπειε. σε ειιιιιιιιπιιιε ιιιιι ιιιιιιιι Ριιιιιισιι οοιιιισιιε.

Εφ ιιετισισιιιε ιιιιιετιι··ιιοιιιτιιιε Με ιιιιΡετιι Ρτε

εεΡισ εσιιειιιιιιιι ΡτεοετιΡιστιιιιι ΡιιΡιειιειιιιιι ει Ροιε

ειιιιιιιιι ιιιτιιιιιιιιε (:ιιιιιιιιιε ιιοπι: ειιτιιιττι ιετιΡει.

.:τ τ· ι

:. οι ( εεεε1ινιι )

.., η -

Τετάοπεπιεσ οτεάεπάατιι έατα οπιπια (μια οι θαυιέ

ει Ρα!οιίι οοπτέε οι ρει·ιέπεπάί.ι· ει» υιπάι(:ατε ρο

$ετατιι Μπαστιά ε·οπιιπαπί εειίιιπε.

--.

Με, ει ιιιιΒιιιιι

ω. Αρι. (ει. ν.

(ε. ιι.)

Νοε ιάσ ειιιιιιιε. ειΒεπιιιιιιάιιε άε ειιτιιιιιο. Βιιιιιιειιιιιιε

πιιειΡοιιιιι. τιπιιιιιάιιε Βιιιοτιιιε. ειιιετιιιε άε ειιι·ιεκι.

ισιιιιιιπιεε εικοσι. ιεάικιιιε άε ιπισιιιειιοιιιο. ιιετοιιιιειιιε

ειε ειιι·πειιο. το(ιιιιιιιε άε ιιιιιιιιει. τιιιιιιιάιιε ιπιειιιιιιιιε.

Βιιιιάιιιιιιε άε ππιιιεειε. απο άε Ρεπι€ιιιιισ. ιιοισιιιιε ειε

τιιοπιιεπιιετισ. πιο ειιιιιιιιιειιε. ιιιοιιιειιοτιιι8 άε ειιτιιιιισ.

ιιιεσιιιιε άε σειιιιΡειιι. ιιετπιιιτάιιε Βιιιάοιιιε ιιοπι. το

ιιιιιάιιε άε ιιιοσιεπιιετισ. ιειεσιιιιε άε εετιιιτιο. ισιιιιιιιιεε

ιιιιιιιιΡοτειιοιιι. ιιιοοΡιιε ειΒιιιτάιιο. Ρειτπε άε σιιιιιΡο.

ιιιιιιι·ιιιιοιιε ειιιιειιε. ιιΡιΒιιιε. Βειιάιιιιιιε οισιιιε ωΡι. Με

τσιιεάιιε. σΡιιο άε Ροεεε ειιιε. Βιιιιιε άε ειιειιιιάισιιε.

ειιτιοιιιι ιιετπιιιι·άι άε ιιει. ειιιιιε άε ειιιοιπιετιιι. ισιιιιπι

πιει (ιε ειιιοιπιει·ιε. επιπ·ισιιε ιιισοτιιιο. Βιιιιιιισ ιιιιιιιιδιι

ιιιειιιπι. ειιι·ιειιε (ιε ειιτιιιιιι. Ρειτιιε άε ειιιτιιικι. τσάι

σοε εεσΡειιιιε. τιιιιιιιιε ιιετιιιιτάι άε ιιει. ιιιιισετ ΡιιΒιιιιι.

σιιετιιιε εεσΡειιιιο. Βιιιιιιειτπιιιε ιιιιιιιτσειἱ. Βτιιεειιε ιιιιιιιι

σΡετιι. ειιεειειιιιιε ιιιιιειιιιε. τειιιιιεειιε άε ιιιικεάο. ιδιοι

ιιειιιιιιε ιιιεπιιιι·οάιιε. εειιιιισεεόπιιε. ισοιιιε άε ειιτιιιιιι.

τιιιι(ιιάιιε 8οιιειιιιε. ιοιιιιιιπιεε ιιιάειι. ειιιεειιιιιιε τοιιεάιιε.

οιιιετιιιε ιιιιτειιι. ισιιιιιιπιεε Ριιιοιιιιοειιειε. ει ειιιετιιιε

ιιε σωσει. εοπιειιιετιι ειιιιιιιιιε ιετάοιιε ιιιοικιιιιε ιιτιεπι

ει τειιιιιιιισιιειπι ΡετΡειιιειπι. ει Ρειειιιππι άε ιισσ Ρε

ιεπιάσ ιιοιιι5 πιάσει άε (:ιιτι1ιειάιιισ ει ιιι(:ιπισ άε πειτ

ιιιιπιο ειιιιειάιοο ιεΒιιιιε εσιιιιιπιιε ιιιιιιιε. τεειΡιειιιιιιιιε

Ρτο οσιιιιιιιι ιιιιιιιε άε ειιειτο Βιιιιι. ιιιιι·εσ πισιειιάιιιιε.

ΡειιιιΒιο ει ιεττιιοτισ. εεειιιιάιιιιι (ιιιοιι ιειιειιιτ ει εο

ιιιιιτ Ρετ ειιειειιιιιιοε ει ιιιιτΒειιεεε θεοι. εειιιεει ιιι

ιεττιε ιιτειιάιε ιιιιιειε ιιειιιστιιιιιε ει ιιάειιιιιιιιιιιε ιιατ

δειιιιιιιιιι ει 5Ρεειιιιιιετ άε ιιικιιτιιε. ιιοπι: ειιιιιάεπι

ιιιιειιι ει τειιιιιιιιοπιειιι ΡετΡειιιιιπι ει Ρειειιιιιι άε ιισσ

. Ρειειιάσ ιιιειιιιιιε ιισιιιε ιάσιιι άε οοι·ιιιιιάιιισ ει ιιι(:επισ

οιιιιιιιάιεο τεειΡιειιιιιιιιε Ρτο εοπιιιπιι πιεσε. άε σεειτο

Ρειισάσ ει ειιιε ιεττιιοτισ. οοπιππι ιετάοιιε ιιι εεοιεειιι

ι·τιιιιοι·ι ειιπιειι ιοιιι·ειιιιι. ιεειεε ιιιιιι·ιιιιιιε ειιιιιιι·ιιιε. ιιιε

ιιιιιιιεε ιιιιιιιιιιιιιιε. Με. ιιοπιιιθεειιιιο σοιιιιιο. ιπιάιειισιιε

ιν. ιιιΒεειιιιο εεΡιιιιιο άιε ιιιιΒιιιιιι.

ΒΒο ι›ετισιοιιιε ιιιιοετιι πιοιιιτιιιε ειιετι ιιιιΡετιι άε ποιοι

άιιισ ει. ιισιιιπιιιιιε οοιιειιιιιτισι·ιιιιι Ρτεε(:τιΡιστιιιιι ιετιΡει.

( εεεε:ινιιι ) .

ιιι(:οιιι1ε [.σεπιόατάιω Τετιίοπεπείαπι ρο2ε.πιπ ιατιιωι

σε.ι.είοτιεπι ίπ δανίί ει ΡαΖο(ἰΕ ε(ι.ιιτι.ι εστιιπισπιε ρετ

22τιεπιίί.ι (ι επεάεπάαι·ίΖι -βιαιππ Μπαστιά (:οπιστιαπι

εστιβι·πιαι. _

ιιθ8. θ? ειιΒιιιιιι

ω. Α.[σι. Μι. ιι.

(Η. Π.)

Νοε ιοεσιιιιε ιεεπιιιιιιτάιιε ιετάσιιεπιειιιιπι Ροιεεισε

ιιιιειιι ει τειιιιιιιιοπιειιι ΡετΡειιπετιι ει Ριιειιιιιι άε ιισσ

Ρειειιάσ. (βετο ει ι:ΙιιαΙΙι εστιειιιιιτιι οιιιιιιιιιε ιετάσιιε

ιεεεπ·ιιιιι ιισιιιε ιάσιιι άε ειιτιιιιιάιπισ ει πιοισε (ποιώ

άιεο ιεειιιιε ιιιιιιιεπιειε εσιιιιιιιιε τεοιΡιεπιιιιιιιε Ρτο εσ

ιιιιιιιι ιιιιιιιε. άε ειιιιιτσ Βιιιιι ιτιιπ.τΒο πιισιειιάιιιιε Ρεάιιεισ

ει ιεττιιοτιο εεειιιιάιιπιι οιισά ιετιειιιτ ει οοιιιιιτ Ρετ

εεειειιιιιιοε ει ιιιιτΒειιεεε (ιε Βιιιιι. εειιισει ιιτειάιε ιιι

σειε ιιεπιιστιιιιιε ει ίιάειιιιιιιιιιιε ιιιιτοειιειιιιιι ει εΡε

ειιιιιιετ άε ιιιιιιιτιι5. άε (:ιιειτσ (Ροεεε Ρεισάι ει ειπε

ο ιεττιιστιο. ιιτπιιιιιι ει: πιισιιι ιιιιιιειιιιιε ει ιΡειιπιι αιιπι

άεπιι τειιιιιοιιοιιειιι ει ιιιιεπιι Ρει·Ρειιιιιπιι ει Ροειιιπιι

άε ιιοπι Ρειειιάσ. ιισιιιε Ρτο (:οιπιιιιιι ιιιπιιιε τε(:ιΡιειι

ιιιιιιε ιιιεἱιιιιιε Ρτο εσιιιιιιιι ιετάοπιε. ιιειιιιιι ιετάοιιε

ιιι (ισιιιο ιιιοσιοι άε ιιειιεσθετιο. ιεειεε ιιιιιτιιιιιιε ειιι

ιπισε. ιιιιιιτιιε άε ιιιιιτιιε.τισ ει τσάιιιιιιε εετιιιεπιε Ρο

ιεειιιιιε ιετάσιιε. Μισο άσιιιιπιι(:ε ιιιιιιιιιιιιιιε. ιιιιιιεει

πιο. εειιιεειιιιο. πιοπιιιεεειιιιο σειιιιιο. ιιιάι(:ιιοπιε ιν.

ιιιιόεειιιισ εεΡιιιιισ άιε ιιιι€.ιιιιιι.

Εδο ιιετισιοιιιε ιιιιιετιι ιισιιιτιιιε ειι(:τι ιιιιΡετιι ΡτεεεΡισ

ειιΡτιιε(:τιΡιε Ροιεειιιιιε εετιΡει.

( εσεεΧιιι )

(Ι Όσο (ἰε Βα.<ι.ι·έσ , Πε;οπίσ αΖιετἰιω (μιοπιιιαπι _/ϊΙια.ι·,

£π·οστεοε Σαάεα·, Ρτο ἰιαἰἰειιια άτὐοτεαε τεειιρεταπάο

ιι .ιιιπαεπ.ιί|πω αιωτίίίαπι ρο.ιιαΙαπω , ἰἰσιἰειπ, ρ!επωπ

ω Μέσαια, .Η οὐιἰπιιετἱι, εεειιτέιαιεπι, άοπιί(:Πιστωπ

πιω, οιιατιιιιπ ἱπιτοἰιιιαπι ρατ2επι .σε άα2αταπι , ε!

οπιπια οὐ οί ιίείπια .ιοΖιιιατιιιπ :ροπάει.

Μπι , 28 ειιΒιιειι

τω. Α. χω. πιο. τω. ε. ει. οι. τ.

( ιι. πι.)

ιιι ιιοπιιιιε άσπιιιιι (ιιιιειι. εδο οιιο ά.ε ιιιιεειε ειπε

Ροτιιιιιε ιιιιιιε (ιιισιιάιιιτι ιιιδοιιιε άε Ροεεε» ι:οιιιιειιιο

Η!
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οτϊπι·στοιτττο οοΜε τισιποσ ο!τιοιτ:σ το ιιιοοτιο!!ο ·ιο- τι πιποιε οτ οιοιοπι ιοιιοο. τοοιιιοτ ποι· οιοιιιο πι ιιιτο

οιιοοειε οιπιτοτιε ποτοετοτι ι·οοιπιοιιτι οσπιιοο οοιοποιε

ιοοπο. τιοοτι τιοιποοπε ποι· πιο οτ ιιοπιιποε πιοσε εοι

ποιοι οι: οοετοτιιοπι οττΙοο τιοτοπτιοπι ποιοοι·εοε ιο

ιιοοπεοε οτ οπιιιοε ποι·εσοοε τιο τιιτοιωτι ιοποο ιιι

ποτεοπιε οτ ι·οιιοε οτ τοτιο οτ οτιπο. εοοοε οτ οοπτι·ο

ποε ιο τοτο οιιιισι·οοει ιιιτιιοοτιι οτ ιο τοτο ποεεο οτ

τοι·τιο οτ τοτιο πιοο οποιο ιιοιιοσ πο! τιο οοτοιο οοτιοι

ειοιο. ει ο!ιτιπιε ιοοποπειε ποι τιο τιιετι·ιοτπ ιοιιπο οπτο ιπο

τιποιιιιποοιοιο τοοοι·ιτ τιο ο!ιτιοο ποτεοπο ιοοι ιπτιιοοτοε

εοπ τιιετι·ιοτοε. ιιιτιο πιοιιιοισε τιιιοτιι·οοιπτο τιιοε οσο

τιπποε ποετ !οιοοπτοτιοποιο τοοτοιιι οι ιπετιτιοπι τοοιοιπ

οτ οσπιπ!οτισ ποι ιισποπι τιτιοπι εοοοπτιποι ιοτιοποιο.

πιει !ιοοοτιο οοπτιοοι·οπτιε ιοπιοοεοι·ιτ οπτ πω· τιιιοτιο

οοπι !οπιττιιοο τιοτοιο. ει ποιο ι!!ο @οι ι·οο!οιοοτιοοοπι

τοοοι·ιτ. τοι·ιοιοποι πο! τοι·ιιιιοσε πιοτιπιτοι·ιτ. το πιο

τιποτοπι. πο! πιοτιποτσε τοι·ιοιποε τοιιοτιοι. ποο οοτστι

οιιετιπο ποιπιιτοτο ιοι τοι·οιιοιιιιι τιο!ισ Πιο ι·οτισοοΜ

!ιτοι·. ει οπτοπι τιιιστι τιοπε οποι·τοτ ο!ιτιπστι ιιδοππι

ιοοπο ποι τιο τιιετι·ιοτπ ιοοπο. τιποτι οιιειτ. οοιιτι·οοιοιπ

ποτιοτοι· ιο τοτο οι·ιιοι·οοει ιπτιιοοτο οτ ιο τοτο τσι·τιο

οι: ιο τοτιο ιοοο οποιο ιιοτιοσ πο! τιο οοτοιο οοτιοι

ειοιο οτ ιισιοιιιοε πιοι οιιτιοιτι πιο !ιοι›ποι·ιοτ. τοοιοιπ

ιι!πτι που ιιοποπι τιτιοπι πιο ποεεο πιοσ ιο ιπτοει·οπι

ι·οετιτοοιο. οτ ιπεπποι· ο πω· ο!ιτιποπι ιπεοι·πιπ ποτ

τιοιιτιππι οσιιτιο ιισιιιιιιοε πιοοε τοοτο Μπιτ τιποι·ιπισιιιο

τιο οιε οιοτιιοτοπι τοοοι·ο τοιιοιιοι·. !τοιιι οοοειτιιιοιισ οτ

τιοτιο ποδοτιοτσιιιιιιε ιοπιιο οτ τιο τιιετι·ιοτπ ιοππο. ιιι

οι·τιιιιοτιοπο ποτοετοτιε πο! οσπεπ!οπι οοπιποιε ιοππο.

τιπι ιο εοι·τιιοοοοι οεοοιιτιοι·ιοτ που εο πο! εποε ιπιιι

τιοε οπτ που εποε οοιιτοε !ιττοι·οε. τιποε ιποπτιοοοι·ιοτ

τιοπιοε οτ !σοο ειοο τι!ιτιπο ποοεισοο οτ τιοοιτο. τιπιτιοε

οποιο πιοοοοπτ οτ ιιοδοτιοοτπι· ιοποοπεοε οτ ιιοπιιιιοε

τιιετι·ιοτπε ιοιιοο ειιιο ο!ιτιοο τιι·ιοτπ. ιιι τοτο πιοτιιοτο

ιοτιιοοτο οτ τοτιο πσεεο οτ τσι·τιο ιοοο. οποιο πτ τιιοτοπι

οετ ιιοιιοσ πο! τιοιοοοπε οοτιπιειοιο. οτ ιΡεοε εοιοοιιο

οτ πιοιιπτοοοιισ οοιιτιο οιπποε ποιοοιιοε. ποιο πιο

πιιττσ οτ οσιιποιιιο πσΜε τισιοιιιο ο!ιιοι·το τιποοιοοε

οπιιιτιοο οσπιπιιο ιοιιπο. 8ποι·ι·οπι ιιοιιποι·ιτ οππι πιεο

Με. πο! οπιιι οιιτιπο ιοτιιοο τιο εοι·τιιοοο. οι πο! το

οποτιιοπι τοοιοιιι οππι τοτο ιοοο τοι·τιο ειοο ττοοτιο.

ποο ποτ:οπι πο! τιτοιι€οιιι οοπι οο πο! το τοοιοιο. Πιο

πσιοιιτοτο ·οτ !ιοοπτιο ποτοετοτιε πο! οσοεο!οπι οσπιποιε

ιοππο. οτ οσοει!ιοτσιππι οιοπιππι πο! ιποιοιιιε ποιιτιε

οσι·ππι. ο:τοοπτσ ιοτιιοο οσπιιτο. ει ι·οτιοποιο οοιπππι

ιοοπο οσο τοοοι·ιτ. ιτοπι πιοπιιττο οτ οσοποιιισ. τιποτι

ποεττπιοιιι οοιιεπ! τιο! οοπεπ!οε ποι οποτιπε οοιοποιε

ιοοπο. τιπι εοι·τιιιιοοιπ οεοοιιτιοι·ιπτ πο! ιο εοι·τιιποοπι

οππ!ιοοοι·ιπτ. οππι ποοιιιπε εοπ τδο!οιε οτ ιισιοιοιιιπε

πιοιιτιοιιι επιτιοιοπτοιιι. το οτ πιο τιοι οπιπ οσ τποι·ιοτ.

τοπιο οτ οσιιειτιποιιο ειοο ττοιιτιο πιο ποεεο ιοοο. πιο

τοι·οο τοι οπο τιοπιιιιιιε τοι·ιοιπ πιοοιο ιπιτ:Μ οοποοτιοιο

τιιππο!ιιτπι· ιοοοποιοιο. τιο!ιο οτ οοπειτιποιοο ποτοετοτι

ιοοπο πο! οσοεο!ιιιοε οοιοποιε ττοι πιο τοιππσι·ο Βιο

ι·ιιιτ πο! οσι·πιο οοι·τσ πιιεεσ τιποι·τοοι ποιτοπι τστιιιε

ιοτιοιτοε τιι·ιοτο ι·οτιτιιτο οι·ποιοπειε ιπτιιοοτοε. ο:τοοπτσ

ιοοο ιοοο οποιο ειοο τι·τιοτιο οοοοεεοι·ιο πιο τιοΜτιε

οοιοποιε τετ οιιιιππι ιοιιιιο. οιιτ τιποτε ιοιιιο τιοποι·ιοι·ιιιπ

ιοπιιοπειιιιιι ιιι ο!οοτιοπο ποτοετοτιε πο! οοπεο!πιο οσ

Βιοιπ εοιπτο. ιιιεοποι· οιποε οοοτππι τιοοοι·ιοι·πιο ιοοοο

τιοπο οποποτιπι οοπιποι ιοππο. οσοειοιιο!ιο. τιποοετιπο

τιοιιιτππι τστπιιι ιιτ εππι·τιτιιοτπιο οετ εο!πτοοι τποι·ιτ.

ιτοιο οοοποπισ οτ πιοπιιττο πσΜε πιο οοπιοοι ιοοπο

τιοστι τιο οοτοι·σ οοποοτιοπι οττιπο ποτιοιττοπι ιοοποο

εοε οτ ιιοπιιποε τιιετι·ιοτοε ιοππο. !ιοιιοι·ο οτ τοποι·ο

οοι·ιοιιι ιιι τοτο ιπτιιοοτο οιιιοι·οο._ οτ ιιι ο!ιιε τοι·ι·ιε

τΙοοε τοποσ· πο! το οοτοιο οοτιπιειοιο. οτι τοοιοπτιοπι

οτ ιοοππτοιιοιιτιοπι ιοετιτιοιο οτ ι·οτιοποπι. οτ ιιιεπποτ

οοι·ιοπι οσπιππι ιοοπο πιτ τιο οοτοιο ιιοιιοτο οτ τοοοι·ο

ποιοοιττοπι. οτ οσποοτιοπι οτι πεοπι οοιοποιε ιοοπο. οτ

σιοπιοπι τιο τιιετι·ιοτπ

οποιο πο! τιοοε ποτοετοε. πο! οοιιεοιοε οοιοποιε ιοοπο

οσπετιτποι·ιιιτ ιιι εοι·τιιιιοοπι, πιο ι·οοοι!ιδοπτιιε τιοΜτιε

οτ ιοτιοιτιτιπε εοοι·πιο τιοΜτσιιιιιο ποι πιο οοι·ιο τοτι

ποπτιο πο! τοποοτιο εοιοοιισ οτ οοετοτιιοπι τισιιτιο οπιιιοε

ποι·εσποε. ποο οιε τσι·τιοιιι τιο ιοτιοιτιτιπε ι!!ιε πο!ι τιο

οιιι·ιο τιιοιοιπ. οπτ τιοι·ι πιιο πιοτισ οοπεοοτιοιο. εοτι

!ιιιοι·ο πιο οποιο ιιο!ιο οπιποε ιιιτιοιτπε ιιισε ι·οοο!!ι

τιοι·ο οτ οοι·ιοιπ τοιιοι·ο πιο ι›οοοπ!οοιτο επο οοποοτιοπι.

ιοοπο. οποτιππι πο! ιιποοισε

ιτοπι οσοτιτοσι· τιποτι το τι·οε τιοοι·τοι·ιι οι·ιιοι·οοειε

ιοτιιοοτπε ειιοτ οτιοδοτι τ:οπιποι ιοππο. πιο τιοτιιτσ οσ

ιοποιε οτ οιι.ιιοπι. οτ οκ ποι·το ιοοο ιιι τιποπτππι ποε

εποι ιπεσε οιι!ιοσ οτ οσε ιιι ποοι·τιιο τοοοιισ πιο οο

ιιιποι ιοποο. τιποιοτιιο οοπιποο ιοποο οτ οιποε ιοπποοεοε

τιο!ιιτπιπ οσπιππιε οτ οιπιππι ιιι ιιιτοΒιοπι τποι·ιοτ οσο

εοοπτι. τιο Με οπιιιιιιοε εοπιοτιιοτιε τπτ εοοπτιττοτοε τιο-ι

τοοιοπι ποι· !ιοπιιποε ιιιοοε. ποστ πστοετοτι ιοοιιο ποι

οοιιεπ!ιιιπε π!οοποι·ιτ. οτ ει τιοοτι ο!ιειτ οτ τιιοτποι οετ

ποπ σ!›εοι·οοποιο. ποπο !ιιποιοπι τιοοι·οοι τοιιιπιιι-οι·

Βοοτι τιοι ποιιιε τισπιπο ο!ιιοι·το ιοιιποοει ποτοετοτι

ιιοπιιπο οσπιποιε ετιπο!οοτι πιοιοιττο. πιο ποιοι ποπο

οτ πιο Με οπιπιτιπε στιεοι·οοιιτιιε οιιιποι·εο !ιοιιο ιοοο

ιιοΜτο οτ ιιο!ιοοτιο ποΜε πιθοοιιι οιι!ιτισ. ι·οοιπιοπτι

οοπιιιιο οοιοποιε ιοοπο. οτ εποοιο!ιτοι· σιοπιο ιοιο οτ

ιοτιοποε οιιιοοε τιποε πι!ο πιστιο ιιοισοσ πο! ιιοτιοιισ

ιπ οιιιοι·οπει ιπτιιοοτπ. οτ ιπεοποι· ποπο οοιοιπιεεο. ποο

οσοποπτισ οτ πιοπιιεειο. πιο!ιι!οπιιππε τοπιο οτ ιποοιι

οπεεο ποι·ιοοποοτ. οιποποοτιο οιοοι!ιοε οοτιοιιι!ιοε οτ

ι·οτιοπιιιπε. τιπιιιοε π!!ο πιστιο πιο τοοιι οτ τιοτοοτιοι·ο

ποεειπι. οτ τιο τοι·ι·ιε εοπτοτιιοτιε σπιιιιιιοε ιοιο τιτιοιι

τοτοπι οοιιιοπι ιοοπο. οτ ιπεοε τοι·ιοε τοοοι·ο πιοιιιιττο

πιο τ:οιοοιιι ιοοοο οτ ιιοπιιιιο οοιοποιε ιοπιιο ιιι τοπ

τιππι. !ιοο οοιιιιο οτ εοποι·ιοε εοπιπτο εποτ ιοιο τοοτιε

οοοιιτόο!ιιε οπο πιιο τιο ιιοεειε ειοο ποιιτιπε τι!ιοε ποοο

τιοπι οποοιε τιο ιιοεειε. τιπι πιοτοεεπε ειιιο ιιο!ιοι·ο οπιισε

πιο)ιοτι. οττοιιτιοι·ο οτ σιιεοι·ποι·ο ποοοτ !ιτιο ειιιο τι·οπτιο

οτ πιο!σ ιιιτ.ιιοπιο οτ οσιιτι·ο ππι!σ τοπιποιο ποοιιο.

οσπει!ιο τιοστιοο οτ οποτοι·ιτοτο Βπιθοιι τιο οι·οιτο! οτ

οι·ιιοιτιι τιο εο!ο ποο τοοισ. τιο Με οπιοιιιπε οοι!οιο

!ιοοπτιοοι !ιοτιοι·ο ποεειπι ο ποτοετοτο πο! τ:σοεο!ιτιιιε

οοιισπιιιε ιοποο ειοο !οπτιτο πο! ιοτὅοτιε. πιει τοπτπιπ

!ιοοπτιο σιιιιιιοπι ποι πιοιοιιιε ποι·τιε οσιιει!ιοτοιππι

ιοποο.

Αοτπιιι ιοποο ιο ποιι!ιοο ποι·!οπιοοτο. τοετοε ι·οοοι·ιιιε

τιο ιιι·οιιιο. ιοτιοι·ιπε οπο. πΜιιππε οοοοιιιιοοπε. ιδιο!

!ιοιιιιπε ιοτόσοιε τσιιπο!!ι. ο!ιοι·τπε ποι·οπε. οιιι·ιοπε τιποτ

τιοε. οποιιιο5 πιοι.οοο!!πε. επιπσο !οοοποπτιοε. ιιοεεο!ιοε

 

πιοπιε ιοιιοο οοπτιοτιιιι ττοοιιετιιιο ιιπιιιοιοο τιοιιιτο οο !οπιποιιιππε. ιοιιιιιιιιτιιιε τιο τι·οειο. ι·οιιοοε τιο οποιοι.
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Βοοσιιτισο σο σοττει. οιοοΙοσο ειστιο. ο.οτοοοιιο τιοιιοτιο- α Βιοιοτ στιτιοιο οτ ιοοοοοσοοοσιτοοοτι. ιστοσστ ι.σοστιοτ

τισο. τισιοΙσσο εισιοοο. τσΒιιΙσσο τιοττοεισο. οοτιοσο

οιοΠοοσο. ισο οτοοοοοσο οτ Πωσ οΙσ. :Μισο σοποιοιοο

οιιτισιτπιτιο. ιοιΠοοιιι:ιο οοοτοοιιοο οοοοΒοοιοιο οοτοσο.

ιοσιοτιοιιο τπσἰοτοσοοὶιπιο. Ποιοι. σιο οσοσοτι τοΙιοιτοτ.

στ οιιτοοι οποοιο οιιιΒιοσιτοο σο τοοσιο ειστοτοτστ Ροοτ

Ρστιτιοιιπο οοτοτσ ιοΒ·οοοτιοτιοοοππι οοονοοτιοοοτο οτ

Ρτοιπιιοοιοπιοοι Ρτοοοτιοτοπιι οιιοΠο ποοο τοτιοτοτι Ρτοοορι.

Εἔο τιοττο|οτσο ιστιοττι οοτειτισο οιιοτι ιππιροτιπ οσοοοσ

τιοοοπο οστιοτιοτοπο οοτιοοι.

(οοοοΧΧ.›

Ρο·τιισο οτα8·οοαο κα· Ραοοπτι απο [οιιιιοποίοιιο ο

Βαἱπιπιπάο Βοτοιι€οτί2 ανο τοπιο π ποθ (ι) οτ Μ: 6

[Μορτιοποο Ι"888, ριι2το πιο, οποιο πιο? (ο) ΜΜΜ

τοπ0να2.

Π98 , δ οορτοιοτιτίο

Ε.: σιιτο9ι·ιιτ,ιο Ποσο ?'αιιτιποιιοίο ταοιι!αι·ίπ.

τω. Δ.βί. σο. θα!. Ο. [ο!. Μ!).

( Π. Β. )

Ισ σοι πιοποιοο οτ οειιιοτο ὶοσἰσισιιο ττποπτειτιο εισιοο.

οΒο τοιιιισοσσο σο ττοοοιο. οτ Ριιττο σοποοι Ροττι

σοιι·ετστιιι τοοιο οτοἔοιιοοοἱο οιιισο οροοιοΙιο ιοἰοοσο

οτ οι·οοστιιτοτ οσπο τισ τω οοιιοτιτστσο οὶοστ Ιστο

τἰο οσο οι.ΒσΙο οσο ποσπιιτιο ιισιοιίοοτο ΡοτΡοοσιτστ. ο

οοοΕιττοο. οτ τοοοσο σοβιο σοιοοο οσιοττο σο ιστιο

σο!το: ιιιοσοιποι Ροτοοτοτἱ πιοτοσιο οοιπισπιἰο ὶοιισο οτ

σοσιοτοιο ιοπιιιοοισσισο οτ Ιιοποιπισισο σιοττὶοτσο σιοσο.

οποιο τροπο· τιισισιτ· τΙσοιισοιο ιιοτισιοοιιοσο εισσο

οισο τιοοο ιιιοιοοτἰο σοιοοσο τοἰιοσοσσο Βοτοοέοι·σ

απο» Βιιτοτιιιιοοιο. οτ σοιοοσο σσοτοπιοσο τοπ ιιτοοοιιο

τοσοι· οισο οσοι ιιιοσοοοι οοππισοιτοτο οοοσοσσιο ιΙσοσ

ιο οοττιο ποσο τοοτιο οτ Ροτ οποτιοτσοι σισιοιο σο Ρτο

Ρτιιο οιοστιο οισοὶτἱο οοοτἰοοτστ τοποοτἰο τοιοοπι οστι

τπιστοτσισο στο οσο ιι›ι οοοτιοοπιτστ σο τοσοι ιΙσοοσειιο

οιιοτοἰτιι τοττσοοο οτ εισιοτοοι οτ !ιοο Μισο οτ ιστοτ

Ιοοτο τπσοσ σο σοτιιτιο οισοοσοσι σοι οσι οτ Ροττιο

οοΙσοπισιο οοο τοοοοτσι· ιροο τοιι οοιοτιιιιιοπιτο. σο τοτιο

τιιοτιο σοτο τιιΡιοιο οτ ιοιστιιο ιιστ οσοοοιοτισισο σοιΙσο

Ιιοσιο τοσο ἰοσο ισοτιο οσΠειτοιισο τοοοοτστ σοποοσο τί

τοστ οοιι οοποσπιιτοο σιιισο οιιοσι τοοτιοοσοτο. :ισ οσο

φωσ στο τοπιο Ροοιο οιιιιοπο οοοοσοσ ιιιοτοτιο σο οιο

σιο τοΠειτστ οτ πιστοτοτστ. τισ ιοοιοτοπο (ποσοστο ιροισο

τιιιοιο οσιοοοιεισι οσοοτ ετήσιο ιιιιπισιοτι τοΒιο ἰστοσὶτ

σιιισισσο σο Ποιοι ἰροὶσο τοιτοο τΙσοσ σοιοοσο τοκ

οποιο ιΡοειιο οτιοοτσισιιτ οτ εισιποριοτιιτ ειο ισιτιοτοοι

οτ ὶοοοπιοσοοειιιι τοοοτιιτ. οτ τισοσ Ροτ Ρτιοοὶροο οσοο

οτ ποοὶοι·οο οποιο οσο :ιο Ιιεισσοο ιιττπσο σοισοτοοο ιω

ποιοοο τοοὶσο τοττο οσο οοτοὶτοτσο οτ τοσοι ο οιιττιοοο

ιιισοτιοοτ οι ὶσοστο φωσ τοττοπο οσοοι οοοιιτοτσπο

οτ τοοιισπο ροττἱοοτ οοιι σοοτο σοοιιοο Ροττιοοτιιτ

(η στο Ν.° οικω.

(ο) πιο Ν." τοτπιπ.

σιστιοσο ἱροο οσοσ σοιοοσο τοκ οροοιιιτο ιοοοσιιτιστι

το οιιοτοτοοοτο ιΡοο οιιΡοτ ειοιτπιο οσο τοοιοοσο οτι

τοοπτ οτ σοσὶτ οτ Ροοτοσ ποσοστιτσοι ιΡοστο Ροτ οο σο!

ιοτοτΡοοιτοοι Ροτοοοειπο οσΠοτοοιιο τοσοοεισιτ. ιιοτει

οσοτ τιοο ιοοσο το!ιοιτοτ ιο ΡΙοοο ._Ροτσιτσοοτο. οποιο

σοιπιὶπιἰοο ιιοτισιτοτιο τοιΠοοιιοο οοιιτοοιιιιο πιοοειΒοοιιοο

οοτεισο. τΙσιοτοσοοιποο ιπισιοτιοιιο τοτοἰο σἰο οορτοποτιτιο.

ποοοοΧΧι)

Ιαπιιοποοο αποτμωιπ απο Βοσπαπιιίο Βοτοιι€απ·έέ , οτ

ΙΜορΜποο οιιοπάαπι οίι·αι;οοαο στο6τώιιο ἰιιἰταπι ραοοπτι,

οιοπι Ροτι·ο τοό>ο , οοτιιοι [Μι οτ κεραια, τοπουαιιτ.

!

Π98 , ὅ οορτοτοτιι·ιο ·

Ε.τ ειιιτοοι·ιφ|ιο Ποιοι Τιιιιτίπεποί.ι 1ι·ιτιιι!ιιισ.

δοά.Α./ο!.60. Οοά.(].|οτ.440. - Η · τι

( Π. Ε. )

Ισ σοι σοποιοο οτ οοοοτο ιοσισισσο ττιιιιτοτιο :-ιποοο.

.οσο ιστιοττσο σο ποοοσοΠο ιιιιισο Ροτοοτοο μι· οσο οτ

οοοοσΙοο ΡΙοοιτοτσπο οτ οοοοοσπειτοτοο πιο σοισοτοσιο

ροριιΙσπιι ιιιοσοοοοππι οτ σοισοτοοο !ιοποιοοο σο σιοττιοτσ

οοοττο οοοστιοοιοσο οτ τοιιοσοιοσο σοποοο Ροττο σοι

Βι·οτιο "το οτοΒοοοοοισπο οτ οοποιτι τιοτοτιιοοιιιο το:

σοισοτοιο τιοιπιιοσιιιο τοττο οσο οοποιτοτσο οτ τοοοι Ροτ

σοο τοἱιοσπισσπο σο ἱτοοοἱο. οσἱσο οροοἰοΙἰο τοιοοσο

οοτὶο οτ Ρτοοστιιτοτ ιο οσο οιιοσ οοιιοτιτστσο Ρτο στ

Ιἰττοτἱο οισο :Μισο Ρτορτοτοτι οιἰοοἱο οτ οἰΒἰΠο οσο ο!ο

οοτιο σισιοιππισο οποιο οποιοι τιιιτισιτ τπσοοσοτιι ἱοοσοο

οἰο οοοισοὶτοο οσοι σοποἰοο οσο οσο τοσο ποοιοοτιο

τοιοισοσο τιοτοπιθοτιι οοτισιοοσοο οοοιιτο Βιιτοτιιοοιιιο

οτ σοιοοο ιισοτοοοο οι·ειδοοοοοισιο τοΒο. Ριιττο οσο

τι οιιττιοοει σιισοτιοοτ οι ισοσιο εισοεισ οισο τοττοπο οο

ιοὶτοτσπο οτ τοΒοστο οιιοοτοτ σοὶ στιπιτο σοιοσιο οροοττι

το οοοσοσσοι οσοσ ιο οοττὶο ὶοσο τοοιιο οτ ροτ ο!

το.Βοτσοι σἰσἰοὶο το: ρτοοτιιο οι8ιΠιο ιιισοιτιο οοοτἱοοτστ

τοποοτἱο τοποοο πιπιτιοσιτι-ιτσισο ιΠιο οσο οι οοπιτιοοοτστ

σο τοσοι τίσοοσοπο οιιοτοιτιι τοττσοοο οτ οσιειτοοι. οτ

οσο οοιιιο οτ ιοτοσοοτο τΙσοσ σο σοτιιτιο τΙσοπισειπο οσι

οσἱ οτ Ριιττιο οοΙσοπισιο οσο τοοοοτσι· σοιοοσο τοι οσ

οτοοιοοτο. το τοτιοΐοοτιο σοτο τοοιιιιο ιοιστσο οτ οτ

τοιιοιοοσισο σοιπσο τιοσιο τιἱοο ἰπισο ισιιτιο οσΠιιτοοσο

τοοοιιτστ σοιοπισο τοκ οοιι ιοσσοοοιο `οοσισοὶτοο εισοσι

τοοΡοπισοτο. οι !ιοο τΙσοσ Ρτο τιοοο Ροοιο οτοοὶο οοοιι

σοΙἰ ωστοσο σο ιοοσἱο τοττοτστ οτ οστοι·οτστ. το ποσο

τοπο τιιιοιΙσο ἰτιοἰσο Ροοιο οίσοοοιοπο τοοοτισοτσι· ὶοσο

τοιο οοιιοστοο οοποσοιο σοὶ Ροτοοτοιο οσο οοτιιο οι το

Βιποιπιο οισιτοτιο οσοοοσοτ τροπο οοοοστοο ΡΙοοἰτοτσπο

οοιιοοιΙσιτοτοο οτ σπιισοτοιιο ΡοτισΙσο μοι· οτιοοιισσι οε

ΡὶτιιΙο οσο Ροτ οποοοσοτοτοο Βτοσὶσπιι ιο τιτοσι οοποσοιο

οτ οοοιρο.Βοο ρτοἰοσο Ποτά Βιοιοππισο. οτ οσοσ ιΡοι

Μισο Ροοτ οο σοοτιιτοο οοοοστοο οοσ Ροτοοτειτοπο ὶπισο

οοοοττιοποιοτ. οτ :πωσ οιο σοσισπο οποιο οιιοο οσοοοσοτ:

Ροκ οπο σστοσοτιτ ιιιτεισιοοτο ιοσο οοιιοττιοΒοπιτιιι· οτ

τοοοιιοτστ οτ ροτ οροοιο!ιο οορὶτσἱιι στ σιοτιισι οοτ
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οπιοιιάοι·ι τοοιοιιιιιο οτ ιιι οοι·ιρτιε ω!) εοοτοιιιοιιτο οιο τι οοτ ιιιιιιιοτειτοτοιιι οοοοειοιιο τουτο ιιοΙ-·τοτιοτιιιτι οοο

ι·οΠιιςιιοιιιιιο. οτι ιιιι-ιιιτιοτπιπτ ιΒιτιιι· όοπιιιι ειΠ:οι·τι άο

ιιιιιιτιάοΠο ιοτιιιοιιοιε Ροτοειτοτιο οΙυὶ ιπι Ριοτιο Ροιι·Βιιιιοιιτο

ἱοιιὸοιιὶτ φαι οοιιοοιοο οοιιοοιτιοτοι·οο οτ ιιιιιιιοι·ειιε

ρορι.ιτιιε ιειιιιιοπιειε 8οοι·οιιιοιιτιιιιι ιΡειιιο Ρειοιε ευρω·

ιιιιιιιιο οοο οιιεοιροι·οτιτ οτ ἱΡεοο ίιτιιιιτοι· Μάο Μιάο

οποιοι οοο ιιτ ιιιοτἱε οοτ οτ οοιιοιιοτιιάιοιε ὶοιιιιοιιεἰε

οοιιιιιιιιτοτιο ιιιι·οιιιτ Ρτιι!ιριιε οιιιτι·οοιιο εοπ Ρι·οοο ειιΡοι·

οιιιιπιτι ὶρ5ἰιιε Ροτοετοτιο οοτιειιιιιιιι οοιιοοιιιοτοτυτιι οτ

ιιιιιιιοι·ει Ροοιιτι τΙιιοτι ρτιοοπι ὶΡεειιιι οοιιιιιο τοτο οτ

ιιιιιιιοι·ειε τιοιιιἰοὶΒιιε τω οτ άιοτιιτιι οοτ ειιΡοτιιιε οτ

Ροοτοτοιιιιο οοπιοι·οτιοιιειιιιι οτιοοι·ιιοΒιιιιτ Ροι· οπιιιἱο

οτ οάιιιιΡΙοτιιιιιτ. οοτει ειιιιτ τιοο τοΙιοιτοι· ιοτιιιο ἱτι ΡΙοιιο

Ροτ·Ιοιιιοιιτο. τοπιο άοιιιιιιιοο πιοτιιιιτειτιο ιιιιΠοοιιιιο οοιι

τοοἱτιιο ιιοιιοΒοοιιιιο οοτοιιο. ιτιάιοτιοιιο (Ιιιιιιτοάοοιιιιο

τοι·τιο τἶἱο εορτοιιιτιι·ιε.

( ΟΟ()(]ΧΧΙΙ )

θυιι.ι.ει.ιουε Μαπ·λέο ιίο (ὶτιυἰο οπιτιΣα που .πιο ίπ

οα.92το οτ οισ·ία @Με οι ίπ Μάο απατά: ἰαπιιοπεί

τ:οπιππιπί οοείίτ. -

Π98, θ οορτοιιιτπἰι

ω. Α. τω. οοο. τ. @τι ο. χω. πω. τ.

( ιι. κ. )

Τοοτοε ιιἱοἰοιιε τιο ιιιτιι·ιιιιιιο οιιιιειάιοιιε άοιτιιιιι τιτ- ο

Βοι·τι τιο ιιιοτιοο!!ο ἱοιιιιο Ρ0το5τοτὶ8. ι·ιιτιοιιο άο ιιοΙτο.

Μο στο οιιι·πιοόιιιο. ι·οΠοιιιιιιε άο οοιπιοάιιιο. ιιτιοι·τιιε

61ο ιιιοἀἰοΙοιιο ο:ιιιειάιοιιε οτ ι·ιιΒοτάιιε Ροικιιιε. οδο

Βιιι!!ιοιιιιιιο ιιιοι·οτιιο άο οοοι. τὶτιι¦ο πιιοι·ο ὁοιιοτἱοτιἰε '

ιοτοι· ιιιιιοο άοιιο οοάο οτ οοιιτοι·ο οιιιιιο ἰιιε οτ οιιιιιοπιι

ο·οτιοιιοιιι ι·οειτοπι οτ Ροι·οοιιοΙοιιι ιιτἰΙοπι οτ άιι·οοτοπι

οποιοι τιειΒοο ιιοΙ τιειΒιιι οοτ ΙιοΒοτο Ροεεοιιι οιτιιοι·ειιε

οτιοιιτιιιι Ροι·οοιιειιτι οοτ οάιιοτειιο ειΙἰοιιοιιι ιιιιιιιοι·ει

τοτοιιι οτ (βοά οτ @πιο ιιιἱοτιι οοιιιροτιιιιτ οοτ οοιιιρο

οἱοτιιιιτ ειΠοιιο τιιοόο ΗΜ τιιΒοιάο οιγο οιιιάιοο οσονο

τιιε ἰοιιιιο ι·οοιιιιοιιτι Ρι·ο οοιιιιιιιι ιτιιιιιο οτ ιιιιιιτιο

οοιιιιιιιιε ιοιιιιο ειττ Μο εΡοοὶοΙὶτοι· οοιιοτἰτιιτο. ο [ιο

τοετειτο οτ οοοειτιο·οοιιιιιιιιο ιιιιιιιο. οοοοεἰοιιο οοετι·ἰ

Βοιιἱ οτ οιιι·ιο ροεεοεειοιιιιιιι οτ ὶιοτιοτἱε οτ άιεττιοτι

ιιιτιετΠοιοιιιε οτ τοι·ι·ιτοι·ιι ροάοειι οτ Μι-1 :ιΙΙοοτεοτιο

ι°ιιιιι Βοπάοι·ιιιιι ι›Ιοοἱτοι·ιιτιι οτ ίιάοιιτοτιιιιι ιιιτι·οιτιιιιπι

οτ ι·οἀ‹ὶὶτιιιιτιι οιιιιιιιιιιι οτ τοτἱιιε φιοοιιιιιφιο

Ροττὶτιοιιτ Μ πιο ρι·ο Ρι·οάιοτο οοετι·ο οοοι. οτ οιιιιιιει

ιιιι·οι οτ ι·οτιοτιοε "Με τι:ιτιοο οοτ τιειτιιιι οτ τιειτιοο ιιΠο

φωτο ιιι οοετι·ο ιτιοιιτἱε πιοιιι·ἰεὶιιἰ ει·οιιιιοιιο ι·οιιιοἰ

ιιιτοι·ιοι·ιε οτ ειιροιιὶοι·ἱε. ΡιιοοΠ πιοιιτο ιοι·ιο οτιιοὶε Βοι

Βι·ειιιι Βοτοι·Βο οτ ιιιοιιτἰε εοιοτειιιοττιο. οοοιιειοιιο τιοτιοι·ιε

ἀἱεττἱοτι οτ ὶιιι~ἰεἀἱοτὶοιιὶε οτ τοι·ι·ιτοι·ιι. ΡοᾶοΒὶὶ οτ τοάτἰ

ο!βοτο)ιιι·ιοτιιτιι Βιιιιττοι·ιιιιι. ΡΙοοιτοτιιιιι Πάοτιτοτιιτιι ιιι

τι·οιτιιιιιιι οτιιιιιιιπι οτ ι·οττάιτιιιιιιι οτ τοτὶιιο πιω :μιο

οιιιιιοιιο Ροι·1.ιτιοιιτ οτι πιο Ρι·ο Ρτοἀἰοτἰε οτιετι·ιε οτ ιιι

ρι·οάιοτιο σο! Ρι·ο Ρτοάιοτοι·υπι οοεττοι·ιιιτι οοοοειοπιο οτ

8οιιοι·οΙιτοι· οποιο Με οτ οιιιτιοιτι οοτιοιιοπι οιιοά πο!

ἱιιι·ἱ5

ροεοοεειοιιιιιιι οοο ιιοτιιιοιιτιιι· οτι οτικτυο οοτ ει!ιςιιιΒιιο

Ροι·οοιιιο οοο ιιιιιιιοι·ειτοτο οοοοεὶοιιο τοιιι]ι. ιιτ ιροΒ

ι·οτιοιιιτιοε οοτιοτιιΒιιε οτ ιιιι·ιιιιιε οτι Ροοειε οτ οοιιαιιιιο

οποιο ιιτΠιτοι· οτ άιι·οοτο οοιιιτι·τι σπιτια: Ροι·οοιιτιο ιιι

ιιΒοιιιτο οτ οιιοιΡιοιιάο εἱοιιτι οΒο Ροοεοπι. οβτοιιιιιιτιο

πιο ιιιοιιιιιοτιοτιιο. εοιΠοοτ @οι ΠΠ πο! Με σ;Ιιιο οοτ

ποσά Δω ουρά οοιισιτιο οοο οιιοοόιτ ττιιιιιδοιιτοε αιι

ι·οοε οοτ εοΜοο που ι.ιοΙοιιτ ιιτιοςιιο ἱιιειιιιιοιτἰοιιο. εοτπω

οοοι οιιιιο άοιιιιιιιοο ιιοτιιιιτοτιο. ιι‹:ι.ιοιιιτιινιιι ὶιιᾶἱοτἱο

πιο Μ. 110110 άιο οορτοιιιτιτἱε.

ςοοοοιοιιιι) ·· κ
ι π· ι'. . .. »να απο ·ιων-Ε.·_.. · ο·

ο ι -· ηη: τν»·πι Η τ τ' ιΜ'·..· !

ΤΘΡό07τοΙτ.968 οοπ.9ιιΙο.:, Ραοοπτ. ίπτοι· Τοπίοποπσοσ ο!

Ιαπιιοτι.ε·οο ο ::οτι.εαΖίοιω ραρἑοπεὶὐω έτιέτσιπτ σκοτώνει·

απο: ἐστί: βάοίωσοτ·ί&ασ, ροΙΖΕοοπτια·.

Πθθ, δ οκοιπιτο (29) ιιιιιι·οιο

.τι-Ψ

Γοιί. Α. [οι. Ι93. ν.

( Η. Π. )

· |

Αιιιιο άοιιιιιιιοο τιιιτιιιιτιιτιο. ιιιιΙΙοειιτιο οοιιτοοιιιιο

πιοιιοΒοοιιιιο ιιοιιο. φωω άιο οκοιιιιτο ιιιτιι·οιο. Με

οτιοιιο εοοιιτιάει. ιιι ιιοπιιιιο εειιιοτο οτ ιιιόιιιιάιιο τή

ιιιτοτιο ειιιιοιι. ιιοε ιοτιειι:ιτιοε ιιιιιοκ. οτιοι·τικι εοοροΠιιο.

οι·ιιοι·ιιιε άο ιιιιεοτιο. 8ιιὶ‹ὶο οοι·ο!. Βιιιτι·ειιιοιιε κοιιοάιιο.

Βιιτοοι·ιιο ειιοιιὶο. ι·οιιιιιεειιο άο Βιιιοττο...ιοτιοιιιι06. μα*

κιιιιοοιιοτο οτ διιοεοιιο ΒιτιιιιοΠιιε οοιιοιιιω. οοπιιιιιιε

τοι·στοιιο. πιοάιοιιτιτιιιο τιοπιιιο οΠιοττο ‹ἰο οοεοΗι.ο.

οοιιειιτο οοιιιιιιιἰε Ρειρἰο. Βιιετιιιτάο.άο 8τειιιιιιΠοιιο. οτ

Βοι·τι·οτιιο οοτιιιιτιοτιο. ιιιάιοο Ρειριο. τἱο ιιοιιιτιτοτο|ι

οοτιτιο οτ ΒοιιοΡΙοοιτο. οοτιει!ιοτοτιιιιι τοι·άοτιο ΦΠ ἰΠτ

τοι·ιιιε εοι·ιΡτι οιιιιτ οτ οοι·ιιιιι Ρι·οοοιιτιο. οοτιιιοιιιιιιιιιι

οτ Ρι·οποιττιιιιιιε [πο οοιιιιιιιὶ τοτάοιιο. ιιοτιἰε ΒἰΒιιοτο

(το ιιτιιιιιτιεοο ιιι‹Μ τ1οιιιιιι Βοτττοιιιι οτιετιειιιι. οι*

:πιο Ροτοετοτἰε. οτ Βοτιιιιιοτο Ιοτοοι·ἱο ι:οοτοι·ι ἱοιιιιο

τοΒιιτιο οοιιιιιτιιε ιιιιιιιο. ι·οοἱΡὶοιιτὶΒιιο ρι·ο οοιιιιιιιι ιιι

οπο. ποσά τοπτοιιοιιοοε οτ άο άιετι·ιοτιι τοι·οοιιο οτ

οοιιιοτιο τοι·άοι·ιο. οτιεοτιιοΒιιιιτ οοιιιιιιιι. ἰοιιιιο οτ ιτι

ιιιιοτιεἰτιι.ιε οτ «ιο άιετι·ιοτιι ιοτιιιο.οτ Βιοιιιιιιιι τοπο

Βιιτιτ Ροοοιιι οτ οοιιοοτάιοιιι. Ροκ· ιοπιάιοτιιιιι οοιιειιτοπι

ΡοΡἰο οτ ιρεοε ΡοΡἱοιιεοε οοιιιΡοειτοιιι οτ ίιτιιιο.το.ιιι

ιιτ ιιιίοι·ιιιε οοιιτὶιιοτιιτ. φοιτ οι οοο τοοοι·ιιιτ ιιοΙ οοιι

ττειιιοιιοι·ιιιτ. Ροιιοιιι τιιιιιιιι ιιιιΠιιιιιι ιιιοτοτιοτιιιιτι οτεοιιτί.

Ρι·ο οοιιιιιιιι τοι·άοιιο ιιοΒιε ΒἰΒιιοτο οτ Βοὶτιιιιετο. ρω

οοιιιιιιιἰ ιειιιιιο ετἱΡιιΙοιιτἰΒιιε Ρι·οιιιιττιιιιιιε. τοτο πιει

ιιοιιτο Ροοτο. Ρι·ο Ροιισι ἰΡεο. ιιιιιιιοι·οιι Βοιιιι οοιιιιιιιιε

τοι·ττοιιο ιιοτιιο Ρι·ο οοιιιιιιιι ἰοιιιιο ριΒτιοι·ι οΜιΒοτιιιι8.

τοιιοι· οιιτοιιι Ριιοὶε Με: οοτ (π). οδο τοι·άοιιοιιοτε Ριο

(Ι) Τοσο: ριιοὶο τιιιἰιιειιιοτΗ ΜΜΜ ριοι·οιιε οοτ τοιιοι·ι μπω ιιιτοι·

οοιοοιιι ἰιιἱτιιο οιιιιο Με” «το τοκοι ὶιιιιϋ @Με Ν.° οοοοιιι) οι ιιιιιιιιι

οιοιριιιε , ειπα! ιιι Μο ιιοιιιιιιΙΙο τιιιιιιι οοο!οι·οιιτοτ, φησι ιιι Με Επο

οποιο τιιιτιιιἰ οτ τιοΒοο οττιιοτειιε ει!ιφιειιτι Ροτοοιιιιιιι νιτοι· τοιιτιιιιιιιιοτΙο ΜΗιιΒιιιιτιιι·.



@ο 430ειιΕ0Π.ι Χ!!.

ιώττο ετ ατο τειετ!ε εειιετἱε· ετιειτιεε!!!ε· εει!ώιτε ετ (ι σε!·τοτεετιετιιω. ε !ειιιιετιε!!ιιιε τεοὶΡἰεπι. :ιεε ἰιι ιιιεο

ευετο(!!τε ειι!ιτει·εόε -!ιοιώιιεε ἰεώιε ετ εοτώπι ἀἱεττἱ·

ετιιε. ιιι ρειεοτιὶε- ετ τε!ιιιε Μ· επειτα ετ εκτι·ει ··εττετιιώ

Εισαι (Με ειπε !!°εττ(!8.··ι18(Ιτ1ε α!ειτιτιοε τ1!Β!τιτ! πιοτιεπι

εοιιιΡ!ετοε. ·‹!ε ιιιι!ιιει·εΞε (Ιιιει·τιιιο(ι!!ε (με εετε πιε

!·βετε Βιετ!πιτ-Ρετ ὶετιυετιεεε. (ιιττ !ιετώτιεε ἱετιιιετιεἱε

(!!εττ!ετιιε. ε! εεε εο(ιειι! Βιετο. ἰυετἰτἰεπι εὶε Βιεετε

τε1ιε!ιοτι ὶιιίτε (Ιιιει(!τεε!πιτει (!!εε εοιιτἰιιιιοε ματ !!ιεττιττι

!τιπιειιτεπ!ετιεπι. εεειιιι(!ιιτιι τετἱοιιεπι ετ !ιοτιοε 118118.

ώε! εσιι(1ιιετειιτ!ε !!εετιτίε τετι·ιετιεετ!τ. εετ Ρετ (!ἱ

!ετὶοτιετιι !εἔἱττἰτιιε (!ετειιι.-ε! ε!!(Ιυει Ρετεο1ιε ο!!ετιε!ο-·

τιεπι ἴεεετ·ἱτ !ειτιι!ειιε!!ιιιε. ιιε! ει!!εώ εοτώιι (!ὶετ1·ἱετιιε.

ετ εἰ ιιοιι εετἱε!εεετ!τ. ειιει·τειιι ε! Βιετιττι. (Ιιιοιιεςι1ε

ει! εετἱεΪεετἰοτιει1ι ιιειιετ!τ. ε! πετο ἱετιιιειιεεε !ιε!ιιιε

τ!τιτ ὶώιιιἱεοε ε!ἱ(Ιυοε. ει!τετἱιιε ἱτιὶιιτἰει. (Ιώ !ιε!ιἰτειιτ

ε ἰετιιιε ιιε(Ιιιε τετ(!οιι(ιιιι. (Ιώ τειιιετι εστι εὶτιτ (!ε

ιτιεο (!!εττ!ετιι. ερωτικη εἰε !!ιε!επι. ετ ε! (!ε τιιεο

(!!εττ!ετιι Βιετἰιιτ. ετ !ώι:ιτ!επι εἱε Ϊεεει·ὶτιτ. εε! (Μπι

Ι1ιτΙ11 (!ει!ετ!ιιτ. ετιιετι(!ετε ε!ε !!ιε!επι. ετ ε! επιετιτ!ετε

Ρετ τιιε εοιιτεπιΡεετἱτιτ. !ιοτιει !!(!ε ε!πιε !τειιι(!ε εὶε

διιεττεπι !-εε!ειι1ι. (τιιοιιε(Ιιτε ὶ!!ιι(! φα! Βιετὶτ ει!3!ειτιιιιι

!!ιετ!τ ειιιεπι(!ετιιπι. τι ιιιιο(1ιιο(Ιιτε ειιιιιο ε!!Βεπι ετ

εαιετ!τιι(ιτιι εο(ιειι!εε. (1ώ !ιιετ!τ!ειι1ι τεεετε τειιεεώτιιτ

!ιοκώώ!ιιιε !επιιιε. ετ εοτιιιιι (!!εττ!ετιιε Ρετ !ιαιεπι

ί!(!ετιι.ιιώ!ιιτιι Ρε(!εώιιώ πιοώιπι. (ιιι!!ειαι το!τειιιι. πιώ

!ετι:ι ειιρετἱιιιΡοεὶτὶοιιεπι εοιιετἱτώιπι. εεε εο!!ὶΒεπι.

εεε εο!!ἱΒἱ Ρετιιιὶττειιι. εεε εοιιεειιτἰειιι ἰιι τετ(!ο(ιε

Με! !τι (!ἱεττἰετιι τετ(!οιιε. πε! !τι ερὶεεοΡειτιι τετ(!οι·ιε.

ιιττ! Ροεε!(ιι ρτο!ιὶ!›ετε (τιιο!!!ιετ εισαι. Ρτο θεια!. πο!

οεεεε!ό:ιε Βου!. σε! ε!!(Ιυε (!επιώπι οεεεε!οιιε. ειιΡετ

!ετιιιετιεεε. ιτε! ειιΙιετ ει!!(Ιιιεπι (!ε (!!εττ!ετιι !ετιι1ε. πε!

εττΙ:ιετ- ε!!(Ιιιιιτιι Ρετεοτιεπι. ειιιιτεπι σε! τε(!ειιιιτεπι

Ρετ εττετειτι. παμε πιετε!ι!οτιεε εεε! :ιεε Ρει!α!!. (ιεε

ε!ἰ(Ιιιειώ (!επιιιώ Ρτο ε!ε Ρετεοτιεπι. εε! εοτιιιτι α:

αιώοιιε. ιιτ ει! ὶΡεοε πιειτε!ι!οιιεε Ρετιιεώετ. ὶτι τοτο

(!!εττ!ετιι τετ(!οτιε. Παρε Πι ερὶεεορετιι. ώ)! ώεττ!τι

(Ρωτώ τει·(!οιιετιεεε. Ρει!ει€!ι1τ11 τ1!!ι11Π. το!τει(ιι. ιιε! τιι

Ρει·ἱιττιΡοεἰτἰοτιει!ι εοιιετἱτιιετε. ιιε! εο!!!Βετε (ιεττιιι!ττειιτι

ιι!!τι πια!ο. εκεερτο Ιιε(!ειώο (!ε (με ε!!(Ιώε τετ(!ετιειι

ω. σε! (!!εττ!ετιιε τετ(!αιε. εεεετ ὶιι ροεεεεεἱοιιε ιιε!

(Ιιι(ιε!. ε τιιιετιεε ειστε .ττιιει·τειιι. Ρτοιώττο !πιειιΡετ ετ

ἱιιτο (Ιιιο(! που Ρτο!ι!!ιε!ιο. :ιεε Ρτο!ιἰ!ιετὶ ἴεεἱεττι ἱε

ιιι!ειιε!!ιιιε ετ !ιοτιιἰώ!ιιι8 εοτυπι (!!εττ!ετιιε. πιετεειτιιπι

στειιἰ. ετ !ι!ειιιε. Ρετ τοτιιπι τεπιριιε Ρτεώετε (:οιιιιειι

ἔοιιἰε. !ιοπιει !!(!ε εἰτιε !!·ειι(!ε. Ρτο ει!ἱ([ιιο ‹!ε!ιἰτο φα!

(ι!!(Ιώε !ετιιιειιε!ε (!ε!ιεειτ ε!!εώ τετ(!οιιειιέ! πιοτι Ροεεἰτ τ!

εοτιιιειιἰτ! ε!ὶ(Ιώε ει!τετ ὶειιιιιετιεἱε. ιιεε Ρεειιώε !!!!ιι5

8ιι!ι ετιώτιιετιτο μπι!. τι!ε! !!ιετ!τ Ρτ!ιιε!Ρει!!ε (!ε!ι!τοτ.

ιιε! ί!(!ε!ιιεεοτ. Ρτο (!!!!!ώειιώε εειιε!ε ιιεπιοτιιπι. (με

ι1εττιιιιτώ· ὶιιτετ !ιοιώτιεε (!ε δεώ. ετ (!ε εεττειιιε!!ε.

τετιε!ιοι· ε!ὶΒετε ει·!ιἰττοε ετ τιιε(!!ειτοι·εε. (τώ ὶιι‹!ε εο

Βιιοεεετε ετ (!!ί!!ώτε (!ε!ιεειιτ. .Ρτο !ιιτ!ε οτ(!!τιε. εἰ

πετο ἱτιτετ !ιοπιὶιιεε (!ε €ειώ ετ (!ε ιιιι!τει!ιὶο ετ !ιο

τ!ι!ιιεε (!ε εεττειιε!!ε ετ (!ε Ρει·(:ἰΡὶεώο ώεεοτ(!!ει οττει

!!ιετ!τ. εώι ε:(ειώτιε εεετε!!ειτιοτυπι εεεε (!ε!ιεετ. ἱτε

τειαιεκι (Ιιια! εετοτ τοτιιπι τεὶ εε(Ιώιτιιτ. ε! !οττε ἱε

ιιιιετιεεε !τι εκετοὶτιι !!ιετ!τιτ. εἱε Ρετ !ιοτιειττι !!(!ει11

πιει·οετμ(τιΧ(!ει·ε τειιε!ιοτ. τω!!! Ρετεοιιε τιοεττε ἱε

ι·ἱε(!ἰετ!οιι!ἑ-· !!εεειτ (ιΡρε!!ειι·ε ροετ(τιιειτι εειιτεκιτἱε ά!!!

Πώτὶιπι εοτιτι·ει αυτι Ειτε !!ιετ!τ. τιιι!!υπι !ιτικι(!ειετιιώ

6

(!!ετήετι1 τιΔεεε!επιτε !ιει!ι!τετερετω!ττεπι. ιιεε ει!ἰ(Ιιιειτι

ει!! εἰτ !ετΒ(!!ετίοιι!ε ἰετιιιετιεὶε ιι!!(ι ιιια!ο τεε!Ρ!επι·.

ε!τιε !εΒε!ἰ !ιι(!!ε!ο.=!τειτι ιιοε Ρτεἀὶετἰῖ·εοιιειι!εε :Βιετ

τιιιιε‹ ιιο!ι!ε ειιΡτ(ιι!!ετ!ε !ι!Βιιοτο: ετ. !εΒετἰε εοι·1πιώε

ἱτιτιιιε. τεε!Ρ!ειιτ!!ιυ.ε Ρτε αιπιώιτ !ετιιιε (!ετιιπι Εεεε:

ετ ι·εΐιιτετὶοιιετπι ΡετΡετιιεπι ετ Ρειοτώτι (!ε (ιατ- μι»

τετι(!ο. (!ε εεεττο ετ !ιιιιιερ εὅειιἱ. (!ε απτο ετ !ιιιτθο

Ρε!α!!. Μπι Ρτο αιπιπώ (Γιατι Ρτο ι!ἰώεο. ε! φα!

ἰιιε !·ιει!ιετιιιιε ἱτι εἱε. Ρτο εοιιιιιώ πε! (!ἱώεο. Πει τει

παπι. ηπα! τειιεεπιιιτ (!ε ειιἱετἱο1ιε Ρτο 11ιετε!ι!οώ!ιιιε

θα!! ιιε! [ιε!ο(!ἰ. ὶτεπι ΐειο!πιιιιε !!τιεττι ετ τετετειι!οτιεπι

Ρεττιετιιειιιι ετ ρειετιιπι (!ε ιιοτι Ρετετι(!ο τεπιτιιιιι Ρτο

εοπιιιώ. ιιο!:ιἱε ειιΡτε(!!ετ!ε. (!ε ττιο!ετι(!!ώε δεισ!. Ρε(!ε8!ο

ετ τεττἱτοτἰο. εεειιιι(!ώτι (τιια! τειιετιιτ ετ εο!!ἰεὶτιιτ Ρετ

εειετε!!επιοε ετ !ιιιτθετιεεε θεο!. εεἱ!ἱεετ ἰιι τετι·!ε. !ιτε!ώτι

ώτιεἰε ιιεπιοτἱΒυε ετ ί!(!ε!!τιιτ!!ιιιε !ιιιττ.τετιε!ιιττι ετ ερε

ε!ει!!τετ (!ε ττικτιτ!!ε. !ιετιε εεπι(!ε(1ι !!ιιεπι ετ τεΪιιτετἱο

τιεπι Ρετρετιιετ1ι ετ Ρεετιιπι ι!ε που Ρετειι(!ο Ρτο εοπιιιώ

τετ(!οτιε τεο!τιιιιε υο!ι!ε ειιΡτεἀὶετἱε Ρτο εοπιιιώ ἱειιιιιε

(!ε τεττἱτοτὶο Ρε!α!!. ὶτεπι !εε!ι1ιιιε ιιο!τι!ε Ρτεεει·ἱΙστο

πιοπιὶτιε !!τιεπι ετ ι·εΐιιτετὶοιιετιι ιιετΡετιιεπισ ετ Ρειετώ1ι

(!ε που ρετετιι!ο (!ε (Μάτι Βειιιἰ. εκεεΡτἰε Με (με ει(

Ρεττε ὶειιιιε (!ἰπι!ττἱ (!ε!σειιτ ετ απ! τιοτώ1ιετ!ιτι. ετ

Θετιετει!!τει· τετ(!οτιεπιε!!ιιιε. εεειιτι(!ώπι (ιιια! !(ι επτα

Ριι!ι!!εει. (με !ιι(!ε ίὶετἰ (!ε!ιετ Ρετ πιτιιιώ1ι !ιεττο!οτἱ

ιιοτετἱἱ ε(ιιιτ!πε!)!τιιτ. ὶτειτι τεπιἰττἱπιιιε ετ (!επιιιε ιιο!ι!ε

ειιΡτειἀἱετἱε !εΒετὶε !ειιιιιε τεεὶρἰεπιτἰΒιιε Ρτο εαιιιιώ

ἰεπιιιε. (Ιώε(Ιώ(! ἰιιτἰε εοπιώιε τει·(!ο:ιε !ιε!ιετ. !1ι Ρετ

εοώε ετ τε!ιιιε !τι εειεττο ετ ειιτἱει πιοτιτὶεε!τὶ. (Ιιιο!!!ιετ

πια!ο ιτε! !ιιτε Ρτο εοπιιιώ τετ(!οιιε. ἱτεπι τετώττὶτιιιιε ετ

(!ει(ιιι1ε Ρτο εοιιιιιώ τετ(!οτιε ιιοτιἱε ευρτειώ(:τ!ε τιαώ1ιε

!ετιιιε. (Ιώ(:(Ιώ(! !ιιτ!ε εοπιώιε τετ(!οιιε !ιει!ιετ τετιι

τε!ιιιε @εετε ρετεοώε !τι Ρα!!ο υ.!ι! τώτ ετιεττιιιιι ει·υεἱ8.

ετ ὶιι ειιι·ἰει. ετ !ιι ο(ιιώ!ιιιε ώ!!ἰε. εΙιιε ειιιιτ ιι!ττει

εετἰιιἰεώ. ιιετειιε δειώιτι ετ ιιιι!τει!›ἰιιπι ετ ιιει·ειιε ἱε

ιιιιειιιι (Ιιιο!ἰ!›ετ ι1ια!ο. εε! ἱιιτε. Ίσα! ετιεττώιι ετιιοἰε

που (!ε!ιετ (!ε εετετο τεεἀἱίὶεετ·ἰ. :ιεε !!!ιι(! πια: ει!!ιι(!

εἱιιιἰ!ε. !τετιι !!ιε!ττιιιε Ρτο εοπιιιώ τετ(!οιιε ιιο!ι!ε ρτε

εετὶΡτὶε !εΒετἰε ἰειιιιε ι·εε!ρ!ειιτ!!ουε Ρτο εοπιιιώ ἰετιιιε

!!τιεώ ετ τετιιτοτ!οιι.ει1ι. (!ει.τώιιι ετ Ρειετώπι (!ε πιοιι ρε

τεπι(!ο. (!ε εειτοτ!13 ειπε εώε Ρεττ!ι1ετ1τ!!8. ετ (!ε αυτή

ὶιιτε (Ιιια! εοιιιιιτιε τει·(!οτιε !ιει!ιετ ἰτι εειτοτ!ιε ετ εἱτιε

Ρεττἱιιειιτἰἱε τε!ιιιε ετ !(ι Ρετεοώε. (Ιυ.ο!!!σετ πιο(!ο πιε!

!ιιτε. ετ Ρτοιώττὶπιιιε ιιο!ι!ε Ρτο εοπιώιἰ τετ(!οτιε φα!

τεε!επιιιε τε(!!τε ει! !ιει!ι!τε(ι(!ιιώ Βετοτ!ιεπι οι1ιπιεε

!ιοπιὶτιεε (Ιώ ε τεπιΡοτε Βιιεττε ιιετιετιιτιτ (!ε (.5ειτοτ!ιε

!ιε!ι!τετι(!ιπιι ἰπι τεττε ιιοεττει εετ-εεε (!ε ἱΡε:ι τετι·ε

τιοεττε εἱἱεἰεπιιιε. εἰε Ίσα! εεε ὶτι τεττει. πιοεττει !ιει

Βὶτετε που εοτιεε(!επιιιε. εἱιιε ιιο!ώιτετε Ροτεετετἱε ετ

εαιεώιιιτι !ετιιιε. !τ.ε (Ιιια! ἰτι Ηειτοτ!πι :ιεε ἰτι εὶιιε Ρετ

τἰιιετιτὶἱε ιιοτι τεε(!!!!εεωτ εεεττιιιτι. τα: ει!ὶ(Ιιι(ι τοττεε!ει.

!τε(ιι Ρτοτώττἰπιιιε ιιο!ι!ε ρτεεετ!Ρτ!ε πιοιώτιε ευρτει(!!ετο.

Ηπα! που Ϊεεἰετιτιιιε Ρτο εοτι(ιιιώ :ιεε Ρτο (!!ώεο. (ιαΙώ

ετι1ιτι. :ιεε ε!ἰ(Ιιια! εειεττιιιτι εε! τοττεε!επι. ιι!ττει αβατο

εετἰώε. ιιετειιε ἱετιιιει(ιι ετ ώι!τε!:ι!ιι(ιι ετ €ειώπι. τα!

ε πιιιτιτεε!το ειιΡτε. Με ε ει·ειι(ιει πιιιτιτἰεειιε!ιὶ !ιι!!τει

ιιετειιε τρώω. ετ εἰειιτ εεττι!τ ετεπιπιει ιιετειιε τοπια

το!ιιπι ετ Ρει!ο(!ώτι. ετ ε!(Ιώ(! ἰιιτἰε !ιε!ιετ `εοι1ιώιε

τετ(!οτιε !τιίτε (ιτει!!ετοε τει·ιώτιοε. ιιετειιε Βε.ιι!ιτι ώι!=
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τοτήιιπι οτ τιικοτοΙἱιιω. οιιοἱἰΒοτ ιιιοττο οοτ ὶοι·ο. ττοκοοε τι τὶο. Βιιἱιἱἱοἱττιιιε ιοειιΡοκοτι15. ΒιιὶἱΙὶοΙττιιι5 άοιιοτι1ε. οΒοτ·

οτ οοἀἰπιιιε οτο οοπιοι1ὶ τοι·άοοο. οι Ρτοἀὶοτο ποτο

μισο οτ Βοο ι·οιποοοτ σκοπο Με εειτι1οιιι. πιο:: ιιΠιιτο

ἴοοἰειτ Ρι·οἰιιἀἰοἰιπιι οΙὶουἰ οἱυὶ τοι·οοτιο. ιιο! οειετοΠοοο

ιιο! ειΙἰοοὶ τιοιιιἰοἱ. ‹ὶο όἰετι·ὶοτιι τοι·άοοο. άο ειΙἰτΙιιο το

ὶοτο ιιο! οκοοτὶοοο οποιο τιοΒοοτ. ἱο ὶοοιιο πο! απο

ὶοιιιιοπι ἰτι Ρι·οόἰοτὶε Ιοοὶε οτ ΙιοτοἰτιὶΒυε Ρτοἀἱοτοτιιτο

Ιοοοι·οο1. τι τοτιοροι·ο εκατο τοττο Ροκ· πιοοεοπι. οο

εοΙοο τΙυοά ἀἰοτιιτο οετ. όο οοιετι·ο Βουἱ ΡοτοτΠ. οτ

οποιο Βοι·Βὶε. ἰτοιο ρτοπιἱττἱπιιιε οτ οοοιιοοἰπιιιε Ρτσ

οοαιοοἰ τοτάο11ο οοΙοἱε ΙποεοτἰΡτἰε ΙοΒοτὶε οοοοιιοὶε

ὶοτιιιο. οοπ1ίτιο ἰρεὶιιε οοιοοοὶε. φωτ! πιοπι όοΒἰτοιιε

οοτι5ἰἱὶιιπ1 11οο οιυόΠιιι11. ωοτοτιὶοηὶΒιιε Βειιιἰ πιο:: Ρο

Ιοιὶἱ ιιοὶ ιιοτ ΡΙιπἱΒιιε το Βοοττοπι υοτ πιοΙιπο ἴοοἱοι1

άστο ιιο! οίἶοπεἰοιιοω οὶιιὶτοτὶ ἱειτιιιο. ιιο! οΙἱουἱ άο

τοο Ρο11·οτει ιἰο οοττοκ. τοττοΙΕ.ιο τοΙοοοΙ. εοΙοοτἰοιιε.

ο.Ιοοι·τοε οοτειτ. €τιιεειιε τοοΙουι·τι. ὶοτιοιιοοε άο οπωσ

ιιοΒοτιο. οιιτἰοιιο τΙο οΒοΠο. οΡἰιο Ροκἰωοειιοτο. διοτ

Ιἱοἱπιιιε Βτοποοιιε. ἱοτιοοτιοτιιιε ιτιοτοΡειτοβοτο. απο Βο

ι·οΙ. Ροι·οτιοΙ ττο οοττοκ. τιιίὶιιιιε πιιιοοοιι5. .ὅιιὶἀο ττο

ειοεοτιο. ἔιιἱτιἱοΙΜι15 άο ετιτιοτο οοοΒτοεἰο. Ροττοε τΙο

οοι·Ιοκ. οΡὶιο ΡοοοεοΙ. ἰοοοΒι1ε οοΙτιι·τἱἰ. Βοτηοτάοε ατο

ΒιιωοΒοοο. ειΠ1οττιιε οι: ΒιοττοιιοΒοι1ο. τιιτπιτάοε άο

τοοτιτοιιιοτΙο. ΒοοοιιΙΒιο άο ποιιεεἰε. ΒἰΙἱοε ‹ἱο Βοετοιάο.

οἰτοοτὶοιιε στο εειιιοτο οτοΙποεἰο. ἰτιοοΒι18 ετοοοοιιε.

ΒοοετοΙτιιε οοριιε. ἰοτιοτιι1οε τἱο οοΙοὶπιοτἱο. ΒοἱοτιΒοτἱο5

:το οιοοΙ. Ροττιιε δωσε. τοόιιττοε ‹ἱο ωἱΙοτιο. Ροττιιο

εοκι1ε. οΒοιυτιιο άο οοιτιΡο. ΒιιἱΙἱἱοΙτοιιε τιιτοιι5. στο

ι·οιιοάοε. ἰοΙιοοιιοε τἱο ει·τοπιο. οτοδτοε άο εοοοτο ρο

τοπ·ει οτ ἀἰεττἰοτιι ἰοτιιιο. οτ εΡοοἰοΙὶτοτ οειεττο Θεώ οτ ὁ οπο. ι·οἀιιΙΪιιε τἱο οοΙοἰοοτἱο. τιττοοιιε Βιοιποουε. το

τιοιοἰοἰβοε ΒοΒὶτειτιτὶΒιιε οι οιιτἱο οτ ὶτι τοτι·ἱτοι·ὶο οοετι·ο

ΡοΙοἀἱ. οτ Βιιτοο οτ τιοωἱοἱΒιι5 ΙιοΒἱτοτιτἰΒιιε ὶο οοι·ἰο

οτ τοττἰτοτἰο οοετι·ο τοΧοτοΙἰὶ. οτ Βυτἔο οτ τιοπιὶτιὶΒιιε

ΙιοΒἰτοοτἰΒιιε ἱπι οοτὶο. οτ οι τοττὶτοτἰο οοεττο ιιυΙτοΒὶἱ.

οτ ΒιιτΒο οτ τιοιοἰιιὶΒοε ΙιοΒὶτοοτἰΒοε ὶο _οιπ·ἱει οτ οι

τοττὶτοτἰο οοετι·ο τοοτιτἱεοὶτὶ. οτ Βιιτ·οο οτ ΙιοτοὶιιἱΒιιε

ΙιοΒἰτοτιτὶΒιιε ἱτι οιιτἰτι οτ ἰο τοττἰτοτὶο ροἀἱο. @ιοιο ίἔιἱτ

οοετι·ιιπι οτοοὶε. οτ Ι1οι1ιἰπιὶΒι1ε ΒοΒἱτοοτὶΒιιε οι οιπὶο

οτ οι τοττἰτοτἱο ΒειτοτΒο οτ ΙιοωἱοὶΒιιε τιοτσὶτεττιτὶοιιε

ἱτι Βοτοττ›ο οτ οἱι15 ροττἰοοοτἰὶε. οτ εἰ ετοι1άο ἰ11 τοι·ι·ο.

τοτόοτιο οοτ ὶο τοττο φωτο ώοτήοεοτ τοτάοτιο οοτ

ἱτι ἀὶεττὶοτο τοι·όοτιο. τιΙἱτΙιιοπι οΠοοεοπι ιιοΙ ττοιοοοπι

τειοοτουτ. οΙἱοιιὶ ὶοοιιοι1εὶ πιο! άο ἀἱετι·ὶοτο τοπ·άοτιο. οοτ

οΙἰοιιἱ οπού ιιο! τοἀοιπιτἰ Ροκ· εττοτοτιι ἴοοἰοωιιε οι11οο

ἀοτἱ. οοΙ οειεττο οοιι Ιοοο (ματ οσο τοοἰΡοτοτ. Ϊοοἰο

ποιο Βοτιο Βετο Βιιοτι·οοι απο ἰοοοοοεἰΒυο. Ποτ: οἱ

ροοοπι υοτ ττ·οιι€οοο ἴοοἰοτου5. εὶιιο Ιὶοοιιτὶο ὶοοιιο.

11.ἰε.ἰ οπιοοάοτοτιιι· άοιοοιιω άοτιιιο. ιιο! ι·ειΡτιιοι. ἰτοιτι

ἴοοἱοττιιιε οοΒἱε Ρτο οοοοιιτιἱ ἱοιιιιο Ροοοιι1 οτ Βοοπι

απο Ρτσ οοοιιιτιἱ. τΙι1ειιο Ρτσ ἀἱιιἱεο άο οπιοἱΒιιε ὶοἰιι

ι·ἱὶε οτ ωοΙοίὶοἰἰε οτ ἀοποιιἰε ἀοτἱε ο ὶοοιιο ιιο! ο Ροττο

ἰοιιιιο. Ρτσ οιιοττο οτ τοπ1Ροι·ο ειιοττο. υοτ Ρτσ οο

πιιιοἰ ὶοτιιιο. οιιοοΡτἱε τἰο Με τΙιιο τοσοι ειιοτ τοποροι·ο

τι·οοΒιιο. ἱτοοι εἰοοὶά ειοεΙοὶεἰτοιιι οοτ Ροκ· οοοοιιτιο τοι·

ττοτιο. υοτ μοι· τὶἱιιὶεοπι. ο τοπ1Ροτο ἱοοοΡτὶοπιὶο @απο

οἱττο. ὶιιτὶ·ει Ρτοἀὶοτοε οοὶιοι·οητὶοε οτ τοι·τοὶτιοε οκι›τοεεοε.

ἀἱιοὶττὶιτιυιε οτ ἀὶπιἱττὶ Ϊοοὶοιιιοε ι·οετἰτοτο Ρτοοἱο άειτο

εἰιιο Έτοιιάο οτο το οοτΙοὶεὶτει. ἰτοπι Ρι·οι1ιΞττἰτιιιιε ιιοΒἰε

εοοτοιἰἱοτο οοπιὶπιο. ‹Ιιιοτὶ εἰ τι το111Ροτο ἰοοοΡτἰοοἰε

Βιιοι·ι·ο οΙΚΙοοά ἀοτιιι1ι οοτ Βι1οπι οοτοιωο τοπτοπο. οΙἱοιιὶ

οοτ ειἱὶοιιὶΒιιε τΪο Με άο τρώω τοοἱπιιιε άοτι1ι11 οτ Βοοπι

οτ Ροοτιιτο άο που Ροτοτιττο ὶοηιιοτιεὶΒιι8 ὶιιἱὶ·ει ἰετοο

τοτπιἱτιοε ιιοτειιε Βοοὶω ιιιιττοΜιιπι οτ τοκειτοτυπι άειτιιιτι

ὶΡετιιο οτ ίἱτιοπι ι·οιιοοοτ›ὶτιιοε. ὶοἴι·ο Π. ἀἱοε. ο άἰο.

οπο Ροτοετοο υοτ οοοειιΙοε τοι·άοι1ο. Ροι· Ροτοετοτοτο

οτ οοτιεοτοε ἰοοοο. ρου 88 υοτ οποιο πιιιτιτὶυπι τιιοτο1τ

τοτΙοἰεἱτὶ. οτ ἴειοἰοτιιοε τΙιιοά οοπ1ιιοο ἰοπιοο τιοΒοοτ

ἰρειπο εὶΒἰοιιο τοιτιοοοειτ. το: οτοοὶο οσε ΡτοεοτἰΡτὶ

οοοειιτοε τοι·ττοιιο ἰιιτοιοι›.ε οΒοοτιιοτο οτ οἀἰτορἱοι·ο

Βοτιο δάο. 11ἰ5ἱ τΙιιτιοτιιπ11 Μοτο άοὶ ἰτοιποἀἰτηοοτο. οοτ

οΒΙἱιιὶοιιο `τοπιοοεοτἱτ. ΡνοεοτἰΡτοπι οοοοοτἀἰοπι οτ

Ριιοοτι1 ὶοτοιιοτοοτ. ι1οι·οοτΙοε τἰο Ροτιτοοοτοπιο. Μο

ειιιιιιὶε. οΙΒοι·τιιε Βοτειτο. ὶοτιοτιοοε ΡοτδοεοΡο. οΡὶοο άο

Βειτόιιε ωοἱιιἰπιιιε. οΙοΡυοἰυε όο οοτιοικ. 8οοώιΙτιιε τοπο

ειι5. οιοοτι1ε ιτο Ροττοι. τοΒοτττι1ε :δοτοτιιε. ειΙΒοτἰοοε

ειιοιιἰε. Βοτοοτάοε Ροεοτι1ε. τιἱοοΙοιιε οττιιοὶἰοο. ττειώοι·.

πιιιι·ι·ἱοιιε Ι›οΧἱιτιοεπ1οτο. άιιι·ο τοιιοττι18. ΒοἱοΙ τΙο ποσο

τοπιοττο. :πιάσω άο Βιικοάο. τιτιεοΙπιιιε ι·οιιοόιιο. οτι

ιιοΙοοοοτοοε. οΒοττι1ε άο ΡοιοΙο. τοἰτοοἱιιε. οΠ:οττιιε

οτοοἰο. οοτοοο. οΠαοι·τιιε όο Βτἑεεἰε. Βειτό.ιιε άο πιοπ

τοι:οο:·Ιο. οβοι·τιιε άο ἱοΓοοτἰΒιιο. “ο άο ΡοΙὶοπιο οτ

:ιοτἰοοε άο τοοοι1ο οοτιεἱἱἰοι·ὶἱ. οτ ‹ἰο οοτοι·ὶε Ροι· οἱ

υὶτοτοτο οτ οο.ΒοτΙοι·τει5 Ρι·οἀἰοτἰε οοιοροτοτὶε. ιιεςιιο

ὶο ιτιὶΠο. οοτιιπι ἰο οἰιιἰτοτο τοι·άοιιο. ὶτι οοοἱοεἰει Βοοτἰ

Ιοιιτοτιτὶἰ. ΐοὶἰοἰτοι·. ἰι1τοττὶιοτιιοτ τοετοε. εὶ8οιιιβοἱἀιιε

άο εοτιοτο πιἱοοΙοο. τιτΙοτιιε οοἱοἔοτἰοε. ἱοτιοτιοοε οοι·οιιε.

οτιτἱοιιε εοοἴοτἰοε. τιιτοοοιιε οτ οτο τ.Ιοοωρτοτοεϊ

ο· Βοο_ οτιιοτὶιιο τιοτοτὶοε εοιοτἱ ροΠοοὶἱ τοδοτοε ἰιιτοι· ἰ

τοπικ: οοτ·τοπι ὶιιεειι ειιοτοεοτἰΡτοτιιιο οοιιειιτιιπι 8οι·ἱΡεἱ.

ς οοοοΧΧιν )

Β0ΑΜΟΝΙ)Π8 /!τιτίοοτιίαο ρτ·έπε:ορε, Βαἰυτατιάἱ ρήποί

Ρίο ῇΖἰιι.9, οροτπ οτ αιτ.τέΖίαπι εέύέ α Ιαπιιοπιεἰὐασ ρω

£οποπιἰα κ!πτΖοσ|ιία ρπιοετἰτωπι Ροροπα'οπο εαρίοπε ,

ίί.πίοπι οιυ·ίαπι Ζἰὐοπιτπ ίπ .4πτίοοτιία οτ Ζαοάίσία ,

α!ία.εςαο Ζίύο1·α!έτατο.σ Ζαηςέτατ·.

Π!!!) , πιοοεο ορτἱΙἱ

στα. Α. οι. π.

( τι. π.)

111 οοιτιἰοο οοιιοτο οτ ἰτιἀἰιιἰἀιιο ττἰπιὶτοτἰο Ροττὶε οτ

ίὶΙἰἱ οτ εΡὶτἰτιιε εειτιοτἰ οπιο1ι.

[Η οτοτύΒιιε Π: Ροετοτιιοι οτοι·οοτ οτ οιιΠει οτοτοἱἔιιἰ

τοτἱε οιιοετἰο ὶι1ἀο οποοι·δοτ. ἱάοἰι·οο Ροκ· Μο ρτοεοτιτἱο

εοτἱΡτο. ι1οτιιπι οοττοιοτΙι1ο οι·ἱτ τοπι πιοάοτοοτιιιο

Ρι·οεο11τἰο φωτο ειιοοοεεοι·οο1 Ροετοτἰτοτἰ οιιοά ο8ο

Βοοπιιιτιάιιε Ροι· ετοτἱοπι άοἰ οοτὶοοτιοοιιε ρι·ἰι1οορε

οιιοπιάειτο τοὶτιιιιτιιὶἱἰ Βοιοο ιι1οτοοτἱο Ρι·ἰπιοἰρὶε Ποιο

οεοοι1ειι οτ Βοτιο ιιοιιιοττιτο ἀοτοἰοο Ρτἰοοὶμὶεεο εἱΒΠο.

οτ ι·οὶι1ιιπιτΙἱ ΕΜ πιοἰ άοτιο οτ ἱι1 ροι·ροτιιοιτη Μετο

ἀἰτιιτοπι οοοοοάο οοοηὶΒιιε οοπειιΠΒιιε οτ ὶοοιιοιιεἱΒιιε.

  

οοἱοἰιιοι·ἰο. τ·οδηιιο οοτοΙ. ττοεοοι·οτ. @Με (το οοΙοίοο ιοοιιο οι οπτιοοτιιο οιιτὶοιο. οτ τοπιο Ιοοἀἰτἰοπ1 οιιτἰειπι
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ει ιιιιει·ιιιιειιι ειιεεΡιιε ιιιιιιιιιιι Ρταιιιιοιιε ιιαιιιειιιιο ει α τιιιιπιε αι ιιοιιιιιιιιι Ροιεειει.ιε ιιει εοιιειιιιιιιιε εοιιιιιιιιε

απο. ιιε @πιο ιιιφιε ιιιιιιιειπ.ιε ιιιετιι ιιει εοιιιΡτειιιι

τω. ει ειιεεΡιιε ιιιειε ιιιιτεειιειιιιιε ιειιιιειιειιιιιε ‹ιε

ιιιιιιοειιιε ει ιεειιιιιιι. ει ιδιιιιιιιο τμοε ιιι εοτιιιιι εο

ιιιιιιιιαιε τεειΡι ιιοιι Ρετιιιιιιο. Ρτειετεε ει ιοτιε

ιιεειιιετιι ειιιιμειιι ιιιτιιιειιειιιιιι ιιι ιετι·ιιιιι ιιιεοιπι εμο

ιιισει ιιιότιο ιιειιιι·ιι€ει·ι. ιιοιο ιμαι ειιι εοτΡιιε ει οιιιιιιε

ειιιι ειιιπιιι. ει ιιιιε Ρετ αιιιιε ιιιειιιιι Ροεεε. ιιεε

ιιιιιμε ομοια ειιΡτιιιιιειε ιιοιιο. ει ιιι ΡετΡειιιειιι ιιε

τειιιιιιι:ειιι εοιιεειιο οπιιιιιιιιε εοτιειιιιιιιιε ει ιειιιιειιειιιιιε

ιε.ιιιιε ΡτοΡιετ ιιοιιε εοτιιιιι εετιιιιιιι. ει ΡτεειΡιιε ιμιε

αι ιιεεεεειιειειιι ετιιιοειιιε ειιεειιτειιιιι ειιιιιιι ει αι

ιιιιιιιιιι Με ειιιιιιο ιι·ετιετιιιεετιιιιι;. ει ει: Με ιιιεει

εοιιεεεειο ιιιιιοιιειιιιιε ει ιιιιιιοιειιιιιε ιτι ειετιιιιιιι Ρετ

ιιιειιεει ιιιιιιε Ρειδιιιιιιιι εετιιιι ΡτεεεΡι ει ειΒιιιι ιιιει

Ριιιιιιιιει ιιιιΡτεεειοιιε εοτειιι ειιιιεετιΡιιε ι:εειιιιιιε ιιι

ειδιι.ιτι. ιιιιιιιε φαμε τει ει ιιοιιιιι;ιοτιιε ειιιιι ιεειεε.

ιιμιιετιειιε ιι·ιΡοιιιιιιιιιε εΡιεεοΡιιε. ι3ετιιεειιιε ιιε εετ

ιιιιιιιιε ειιιιαμετιιιε εειιεεεειειιε. ιιιιιο ιιε εοιοπιετιιιιιο.

Ρειτιιε ιιε τειιιιιιιιειιο. ιοιιιιιιιιεε Ρεεεειιε. εειιιιε ιιε

ιτιΡοιι. ιιιιιιιιιι εει Ρτιιιιιεθιιιιιι ιειιιιι Ρετ ιιιε.ιιιιε τει

ιιιιιιι ειετιει ειιιι ιιειιετιιιιιιι ειιιετιο οστοιιι ΡτιιιειΡιε

ειιιιοειιειιι εειιεειιιιι·ιο ει ιιιτεειιει ιιτειιιεΡιεεοΡι. ιιοιιο

ιιοιιιιιιιεε ιιιεετιιιιιιοιιιε. ιιιιιιεειιιιο εειιιεειιιιο ιιοτιιιεε

ειιιιο ιιοιιο. ιιιιιιειιοιιε εεΡιιιιιε ιιιειιεε εΡτιιιε ιιι ει

"Με ατι.

- ς εεεεΧιιν )

Λι.ιιετστυε Ορίωιιίε ει (ιιιιΙΙίε!πια.ε Μια·ωε!!έ ειιοπείαπι

[Μ , ιπατειιίοιιεε ιιιαια.ερίπειε ,χωεωω .εαεταπιειιιιιιπ

Ιαιιιαιε εοπιπιιιτιἰ ρι·αεειαπι.

Νεο , θ ιιιαιιι

θα!. Α. [οι. 4?. ν.

( Η. ε. )

ιο ιιοιιιιιιε ιιοπιιιιι ειιιειι. Νοε ειιιετιιιε ιιιιιιε ‹μοιι- ..ι

απο οΡιιοιιιε ιιιιιιεεΡιτιε. ει ειιιιιιειιιιιιε ιιιιιιε (μοτιιιειιι

ιιιιιττιιειιι ιιιιιτειιιοιιιε ιιιειεεΡιιιε ιιιτειιιιπιε αι εειιιειιι

ιιει ειιειι€ειιε ιιιιειιιειειιι εοιιιιιιιι ιειιιιε. ει ιμοτι ετι

τιιπιε ιιειιιεεΡε ιι€ιειεε ει ιιετεεεε εοιιιιιιιι ιετιιιε ειειιι

ιιειιι ιιιιεεειιι ιιοιιιιιιο ειιο. ει: ιιοιιιιιιιιιιιιι εοιιιτει Ρι

ειιιιοε ει εοιιιιιιιε Ριεετιιιιι. ειιιιιιι ιιιιιιειι ιιιιειιιιιιε

ειιιιετιετιιαι ιιοπιιιιοτιιιιι. ειε ιμαι Ριεειιι ιιεε εοιιιιιιιε

Ριειιτιιιιι ειιεεΡιειιιιιε. ιιοιι ετιιιιιιε ιιι εοιιειιιο ιιει εεε

ιιιιι εεεετιειι ιιιιο ιιιοάο ιμαι εοπιιιιιε ιιιιιιιε Ρετιιει

ιεττειιιι ιιοιιοτειιι ειιι; ειιειτιιιιι ειιιμαι. ιμαι ιιαιιε

ιιειιει. ιιει ιιε εει;ετο ιιειιειιιι ιιει αμιειετιι. ει. ει εο

Βιιαιετιιιιιιε :μαι εοιιιιιιιε ιι-ιιιιιε ειιιμαι εεειτιιιιι

ιιοιιοτειτι ιιει ιεττειιι ‹μαι ειιειι Ρετιιετε ιιειιεει. ιό

Ρετ ιιοιιειιι ιιιιειιι ιιιειιιτιιειιιπιιιιε. ει ιμιιιιιειιο Ροιε

ιειιπιε. ιμι Ρτο ιειιιΡοτε ιιιετιιιι. Ρετ ποε ιιει ιιοειτιιιιι

ιιιιεειιιιι ιιιειειιιιιε Ρετιιειιιτε. ετειιειιιιετιι ει ετειιειιιιιιε

ιιιιιιιιι ει εμειε Ροιεειιιε πιει εοιιειιιεε εοπιιιιιιε ιιιιιιιε «οι

Ρτο ιειιιΡοτε ιιιει·ιιιι ιιοιιιε ιιετιιο ιιει ιιιιετιε τειιειιιιιε

τιιιι.. ιιι εταιειιιιιε ι;ειιειιιιιιπιε ειειιι ιιοιιιε ιιιετιι ιιειετ

ιιιιιιιιιιιιιι. ιμοειειιε εοιιιιιιιε ιειιιιε οειεπι ειιΡειιιιιοιιειιι

ειιιι εειιειειιιεπι ιεεετιι;. ιιι (με ιιει ιιιιιιιιιε εοιιιιιιοιιιιι

ιιει ιιιιιιιιιιι ιιιετιιιιιιε. ε Ροτιε ιιειιτειιιιε ιιεεμε ιιει Ρετ

ιιιιιι ιιιοιιιιειιι. ει ε Ρειαιο ει ι.Ξειιι ει ειιτιιε εοτιιιιι παμε

πειτε. ιιιιιιιιιε ιιι· οειε ιιιε ειιιιιιιεε.ιε πιει -εκΡειιιιιοιιε

επιι ιιιιιιιιιιιοιιε επιιιι ιιιιιιιιιιιιε ιιν. ει ιιτεειοτιιιιιε εε.

ιιοειτιε ειιΡειιειε αι ιιιιιιιιιιιιιι άπιιιιιεκει εοπιιιιιιε ει

αι τεειιι;ιιιιοιιειιι Ρετιιιιιιτπιτιι. ει ιιιιιιιιιε: ιιι οτιιιιιειιοιιε

Ροιεειιιιιε ιιει εοιιειιιιιιιι εειιιιιιιιε ιιιιιιιε ιιει ειιιε ‹μι

Ρτεετιι ιιιι ειιετειιιιι εκΡειιιιιοιιι ιιει ειιιιιιιεειε. τιεε

ιιιιιε τεεειιειιιιιε ειιιεςπιε ιΡεοτιιιιι ιιεειιιιιι ει ετιιιιιιι

ιιοιιε. ιιε εοιιιιετιιιοιιε Με ιιιιετ οοιπππιε ιειιπιε ει

ιμοιιιιιιιιι οΡιιοιιειιι ει; πιιιιττιιειεπι Ριιιι·εε ιιοειτοε.

εεειιιιιιιιιιι ‹μαι ιιι ι·εξιιειι·ο εειιιιιιιιε ιιιιιιιε εετιΡιιιιιι

εει ει οτιιιιιιιιιιιιι. ει Ροειεει Ρετ εειιιειιιιειιι εμοιιιιιιιιι

ειιιετιι ιιιιιι·ειιιοιιιε ιιε ιιιειεε. ειιιιοιιιε ειιιτιε. ιιειιιιιιιιι

Βιιετειι. ιιιιεοιιιε ιιει ειιειτο ει τοΒει·ιι ‹ιε ιιιιιτ·.ιιιοιο

ιιτιιιιιιιιιιι. Ρετ ιιοιιιιιιι ιιιιειιι ιειιειιιιιιιιε. ιιει:τι ει ιμει

οιιειιειο ιιει ιτιιιιτιε ειιι ιιιιιιιιιιιιιι εεε ι·εΡιιιε ιιειιιιιιιι

510 ιοτιε ιιιειιι εει ιιιιειιειμε ει εαιιιιιιι ιιιιιιιε ιιει ειιι

ειιιμε Ρετεοιιε ιιιειτιει.ιιε ιιιιιιιε ειιΡει· ιιοε ιιει ιιοιιιι

τιεε ιιοειτοε επι ιετι·ιιιιι ιιοειτειιι ιιει ιιιετειιειιι. εειιιι

ιιοιιιε τειιιιιιιιιιιιε ει. εοιιιιοιιειιιιιε. ει Ρτειιιιιιιιιιιιε.

ιιοιιιε ιιοιιιιιο ιιειιτειιιιι ετιειιιιιιο ιιιιιιιε Ροιεειειι ει

- τεειοτιιιιιε ιιιεοιε ιιιιιιιοιιο. ιιιδοτιι ιοιι€ο. ειιιιοιιι ιιε

ειιιιιιιιιι. ιιειιιιιιειο ιετειιτιο. ει ιιιειιιι·αιο Ριαιιιιιιιο

ιιοπιιιιιε εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε τεειΡιειιιιιιιιε ιΡειιιιι ιιτιιιιιιιι

ιιειιετε ει ι.ειιετε ιιι ΡετΡειιιιιιιι. ιιει: εοιιι.τε ιιιιο τω»

Ροτε ιιειιιειιιιιε Ρετ ιιοε ιιει ιιιιετΡοειιιιιιι Ρετεοιιειιι.

ει Ρετ ιιοπιιιιεε ιιοειτοε ιιιειιι ιιτιιιιιτιι ει ιιιεο1ιειιεεετιι

ιιιιιιετε ει ιετιετε ιιιειειιιιιε. ει ιοτιε ειιετιιιιοιιιιι ιιιιιε

ιιιειε ιιιετιι. επι ιιιοιειιιιιπι ειιιιιιιιιιιιι ειιΡετ ιιοιιιιιιεε

ιιιιιιιε ιιει ιιε ιιιειτιειιι ιειιιιιε ιιιειειιιιιε ιιιιιιιι τειιιειιετε.

ει ιΙιιοτι ειιιε.ιιιιιι ιιιετιι ιοιιιιιι ιιι ιιιιεει·ιιιιι τεειιιπιετε.

ει ειε ιιοιιιε Ρτειιιιιιιαιιιε οιιεετιιιιτε. ει ιεειιε εεετο

ειιιιειιε ειιειι€ειιιε ιιιτει:ιιιιε. ει ω: ιιιειιι ιιιι·επιειιιιιιιι

ιιιιειιιειειιι ει Ρτοιιιιεειοτιειιι ει εοιιιιειιιιοιιετιι ιιετι

ιιιειειιιιιε Ρετ εοιιταιπιιιι ιιιιιιιιι ιιιιειιιιιιιιι οΡιιοιιιε.

ιιιτειιει·ιιιιι ιιι ειιΡτε ιιι Ριιιιιιεο Ριιτιειιιιειιιο ιιι εεειε

ειιι ιιεειι ιιιιιτειιιιι ειιιετιιιε ιιιιιιε ιμοιιιιειιι οΡιεοιιιε

ει Βιιιιιιειιιιιιε. ιιιιιιε ιμοιιιιειιι ι;ιιιιττιιειιι. ιεειεε ιιιιεο

ιιε ειιειτο. ειιιιοιι ιιειιιιιε. ιι.Βο ‹ιε ιιιεεο. πεο ειεειιε.

ιιοιιιιιιιιιιιιιιε ιιε ιιι(ιιιιο. ιιιεοιιι ιιετιιειιιιιι·ιε. ιιιοιιιιιε

ιιειιιιιε. οιιο Ρειιιιιιιε. ειιτιειιε ιιιειιοιιιιε. ιδιιιιιιειιιιιιε

ιιε ιιιοιιιειετιιιιιο. αδετιιιε ιιε ιιτιιιιιιιο. ι:ιειιιιιιιιιιε οιε

ιιετεειιιε ει Μττιιιτιιιιε ιιε ιιιειιειιιι. ιιοιιο ‹ιοιιιιιιιεε

ιιειιιιιιειιε ιιιιιιεειιιιο εειιιεειιιιο ιιοιιεΒεειιιιοιιοιιο ιιι

ιιιειιοιιε Ρτιιιιιι ιιοιιο Δω ιιιιιιιιι.

Εεε ιιετιοιοιιιε ιιιιιετιι ιιοιετιιιε εεετι ιιιιΡετιι οιιιπ

ιιιιιο Ροιεειιιιιε ει εοτιιιιιιιειιι ιιιιιτειιιοτιιιπι τοΒιιιιι

εετιΡει.

ε”
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ς σοοοππινι )

Ιαπιιιοπεοε, ρποοετιτο πιο .4Ζποπο οτ διιίΙΖτοΙππο πιιιπ·ο|ιἰο

ιππιι.: ἰΠαΖαερἰτιὶεῇεἰοἰἰ£α2ἰε εαοπιπιοπ2ο, ἰἰειἰοπι τοπιτπι

Τοπἰοποπιεοε απ.τέΖΣιιιπ ρπιοετίτιιιοε οτ πιτΣπιπποδιπιτσι

Μοτο: ριο @απο απιιιιατιικ .το εο!ιαιτπ·οε εροιιιἰοπιτ.

·ιιοο, θ πποπιι

(Μό. Α. [Μ. -ίδ.

μι. π.)

Βοποπι πιο οτ !οοο. οτ σοιοπι οιει!οιπι τοετιιιιιε. ποε

!ιο!τποππιε οι~ιετιοππε ιοπιπο Ροτοετοε οτ ι·οοτοποε πιοο!τι

ιπο!!οππε. ιπιππο !οποπε. ειπιοπ το στιππι!!τι. !ιο!ππιπετπε

α ππειτοιιο Ριοιιιπι!ιο. Ριο ιιο!ιιε οτ εοσιιε ποετι·ιε. πιοο!ο

πιο!!οπο. ιιιδοπο !οποο. οποπο οποπο ιπο!οοο!!ο ωστο

το” ποιπιιπο οτ πιοο σοιπππιε ιτιππο ετιΡπ!οπτι!1πε.

οτ Ριοππιττιιπιπε ιπεπΡοι· πο!ιιε τΙποπ ι!!ππ ιποιπ ο εοοιιε

πιοετι·ιε οοπεπ!ι!›πε ο!ιοι·το ιιπειτιο οτ οποπο !πιεεο

Ριοπιιττι Ροι` οιππιο οτ οοπποπιι·ι τιιοιοιππε εΡοοιο!ι

πιιεεο ποετι·ο ι!!πο. ΡιοΡτοι·οο ποετιπειτο. τπποπ ποε

οοπειι!οε τιισιοππιπε εοπ Ροτοετοε πο! σοπεπ!οε ο!!ππιδοπο

πρι Ριο τοππΡοι·ο τιιοι·ιπτι οτ ΡοΡπ!πε ο!!πιπποπο πο

ποο πιο ιιι ειπιτοει οετοιπ οτ οοπει!οοτειπι Ροιι ιπιοι·ο οτ

τοι·π·τιππι οτ οο!!οστοε Ρτο Ροεεο ιποετπο οτ εΡοσιο!ιτοι·

Ριο επειι·πι.τι Ροπ·τπε τιοιιιιιιτιι ιιι οι·πιποτιοπο Ροτοετοτἰε

πο! σοπεπ!πππ οοπιππιε ιτιππο (Ιω Ρπο τοιπΡοπ·ο τποιι·ιπτ.

ιπ ιοΒιιπιπο οιπιτοτιε. ποποτο οπ1πιο οπο Ροτιοετοε πο!

οοπεπ!οε σοππιππιιε ιοππο οπιπ Ριο τοιπιΡοτο τιιοπ·ιπτ

!οπ·οοτιπε οτ ιπιππιποππε Ρισοιπι!ιππι Ριοιπιττιπππε ιιο!οιε Ζ) £θοθτ'ιω ΕθθιθΠΉτε Η 1105 00Ποι!!θε τω! Ρ0!ιθ$ω8 88"

τι!!ιοπ·το τι!ιο οποπποπι οΡιιοπιε οτ 8πι!!ιο!ππο τι!ιο

οποπποπι ιππι·π·πο!!ι ιποιο!ιιοπιππε πιο!οεΡιπο ιποοι

Ριοπτιιαπε Ρτο πο!πιε οτ οοπιιοιπο ίι!ιο οποπποπι οΡι

τοπιε εο!ποιο Ρτο τοππο οππποτιιπι οπ τοετπιπ εοποτι

τιππι·οο !ι!ποε τιπιππποΒιπτο ποπτιιιιοιππππι ιοπποπειπιπ.

ιτοιπ Ρπ·οπιιττιππιιε οτ σοπποπιπιπε ποι:ιε τΙποπ τι οοπ

τιπεοτιτ τοιπποποπεοε οπιπ ιοπποπει οιπιτειτο οι)ιιοι·ι·ειππι

ιπτπ·τιπο. οτ ποε πο !ισοπτιο οτ ππειππειτο ιτιππο Ροτοετο

τιε οιιτ οοπιεπ!οτπε οοππππιε ιπιππο οποπειοποπι πο!

Βποι·π·οπι τοοοι·ιτιε τοι·ποποπει!ιπε. οτ Ριο ιΡεο οποπ

ειοπο πο! οποιοι τοι·ποποπεοε πο!ιιε ποπιοι·ιοε εοπ

τΙποε !ιο!ιοτιε οτ οο!!ιοιτππ· Ριο πο!›ιε οιΡππ τοι·ποπειιπ

πο ππειιπποππο ετιπππτι τΙπο τι·τιπειτ Ροπ· τοι·ποιιοπι ίοι·το

ει!ιετπ!οι·ιπτ τιιιτ οο!!ιο)οπ·ο Ρπο!ιιτιποι·ιπτ. ι!!οε εοπ ποπο

ι·ιοε Ροι·ππιττοπιπε οο!!ιοι ειΡππ .επιπι :τπτ ππ!τοιπιπππ ο

:πιτ Ροπ·τοιε ιτιππο Ροπ· :μπε εοιπιπιο ι!!ο τιοπειι·οπτ. πο

ι!!ιε οποιοι εππιπιε οτ Ρπο πιο Ριο ιππιππε οιΡππ

τοι·ποπτιιπ οο!!ιποιο οοπεποπιετιε. ειοπτ οτ ιτι Ριο ποιιιε

οο!!ιοοιιοτπιπ πο πιο εοπππιε οπο τιοπιεοππτ πο! πεπι

ειοπ·ιπτ οΡππ τοπ·ποποππ. ει οπο οποπειο πο! ιιιιπι·ιο

τιπτ ποιπππιπ πο! π·τιΡιπει εοπ ιπιππ·ιο τιποτε οετ !ιπσπε

οπο ο πο!πιε πο! ιιοππιπιι!ιπε ποετπιε επΡοπ· οοπιππο

ιτιππο οπτ ο!ιιπποπι ιοπποπεοππ πο! πο πιετι·ιοτπ ιειππο

οοπο πο!ιιε π·οππιττιπππε οτ οοπποποιππε. οτ Ριοιπιττι

ιππε ιΡεοιπι ίιτιπτιπι !ιτιιιοτο οτ τοποιο ιιι Ροι·Ροτιιπππ.

ποο οοιιτιο ιι!!ο τοππιΡοτο ποπιοπππε Ροιπ ιιοε πο! ιπ

τοι·Ροειτοιππ Ροποοιιπιπ.

Βέτο !ιοι·το!οτπε οι!ιοιιτι ποτειι·ιπε εοοι·ι ιππιΡοι·ιι.εσπ·ιΡει.

( οσοοΧΧνιι )
/

/

.4!πιποοπτοπι.τοε, ραο2ιε οπιπ,

ίιιπικοιιει οοιππιαπι .το .πιοιίοίωιτ.

Π!!!) , Η οτ 28 εοΡτοπιππιε

πω. Α. [Μ. Π”. ν.

(π. π.)

ιιι ιιοιπιπο ποιπιιιιι ειππιοιι. ποε σοπεπ!οε ο!!ιιππιι

ιιοπεοε. οπο ππο!τιεοππιοπτιε. ο!ιοιιτπε !οπτιιιιππε. οτ οοπο

τιπε το ιπειτι Ριοπιιττιπιπε οτ οοπποιιιιππε Ριο οοιπππι

ποετιο. ιιο!ιιε ποππιπο !ιοι·τιοππιο οι·ιετιοιιο. ιοπιιοπει

σοπεπ!οε οοιπππιιε ο!!ιιιι€τιπο ιππι Ρτο τοιπΡοι·ο τιιοτιπτ.

οτι οτ τοποιιιπιπε τιι·ππο οτ ιποοποπεειι. εισπτ ιΡετι Ρο

τοετοε πο! οοπεπ!οε οοιπππιε ιτιππο ιιιιι Ρπο τοιπΡοιο

τιποι·ιπτ.Ρπ·οΡισιιε !ιττοι·ιε επιε πο! πππτιο πο!›ιε ιππιι

πειποι·ιπτ. ει ποιο ει!ιιιιιιε πο πιετι·ιοτπ ποετι·ο ιιι πο

ποτπιπ ιΡεπιπ οοοιποι·ιτ οιιΡιοιππε ποε σοπειι!οε εοπ Ρο

τοετοε πο! οοπιεπ!οε ιι!ιιιπιοπτιπο ππι Ριο τοππιΡοιο !ιιοι·ιπιτ

Ροσππιοιπ ειπο. οτ ιιι πιι·τιιτο Ροτοετειτιε πο! σοπειι!πιπ

οοπιππιε ιτιππο τιπι Ριο τοιπΡοι·ο τιιοι·ιπτ τοπτιιππ οκ οο

ιπιττοππιιε ποε σοιιεπ!οε πο! Ροτοετοε εοπ σοπεπ!οε τι!

!)ιπετιιιο τΙιιι Ριο τοππΡοι·ο τιιοι·ιπτ ιπποιιτπππ τυπο πο

ποτπιπ ιΡεπιπ ιποετ Ροπτι ιΡειπε ποποτι οτ πιιιπισττιππ

ιπ οπιπ τιιοιοπππε ποε οοπεπ!οε πο! Ροτοετοιε εοπ οοπ

ειι!οε ει!!πιπποπο οπιπ Ριο τοππΡοιο τιιοι·ιπτ εισιιτ Ρο

τοετοε πο! οοπεπ!οε οοππππιε ιτιππο τμ Ριο τοιπΡοι·ο

τποι·ιπτ ιπ οιποε εποε ιιισοτο τοποιιππτππ·. !ιδιιπππ

το ο!πιππειιιο ποπ ι!πιτ ιιι Ρο!ειεπε π!τπο εοι·πιποοπι

οπτ π!τιο Βιιι·ο!ιιποπιτιππ ο !ιτι!οιιπιε οΡι·ι!ιε πετιπο

!ιο!οπποε οοτπ!ιι·ιε πιο Ρπ·ιπε ποποι·ιτ ιιι Ροι·τπιπ ιτι

ππο. οτ οπι οο Ροι·τπ ποπ οπτιοπ·ιτ. οπιπ Ρπιππο ποπ

ο!οπιι Ρτιπ·τιοιΡοε πποπιποπιι. οτ οιπιιοε τΙπι ιιι !ιεππιπ

ιΡεπιπ πο πο!οο!ιππτ ιπ οι·πιποτιοπο Ροτοεττιτιε πο!

σοπεπ!πιπ οοπ3ιππιε ιοπιπο ιππι Ριο τοιπΡοι·ο τποι·ιπτ

οιιΡοπιοπτπτ. οτ ιτι οπτπποπι Ροι·τπιπ τοπ πιεσοπ·ισοιιππιιι

ι-ωιτιι.. πιο Ροτοετοιτιε εοπ σοπεπ!πππ οοιππιιιε ιπππο

(Ιω Ριο τοπιΡοιο τποι·ιπτ !ιοοπτιτι π·οπποιιεοι·ιτ. τι ίοι·το

ιι!ιτιπιε ο!πιπιδοιιοπειε. !ιοιππππ πιο πτ επΡιο πιστπιιι

οετ ιπποπ ο!πειτ πππιοι·ιτ. ποε οοιιεπ!οε ετο!ιιιππε ιππο

πο! Ροτοετιιε εοπ οοπεπ!οε τιπι ο!!ιιπιπποιιο Ριο τοππΡοιο

τιιοι·ιπτ ιιι οι·πιππιτιοπο οτ Ρι·οοοΡτο Ροτοετιιτιε ιοππο

πο! οοπιεπ!πιπ οοπιππιε (μι Ριο τοιπιΡοιο τιιοι·ιπτ. ιιι

!οι:Ξειτιοπιιιπε οποτε Ροτοετοε πο! οοπειι!οε οοππιπιιε ιτιιιιιο

ιππι Ριο τοιπΡοπο τιιοιπιπτ το σοτοιο ποποτππτ Ριο οο

ιιιππι πτι!ιτειτο. ποε σοπιεπ!οε οιιΡοιιποιππε πο! Ροτο

εττιε εοπ οοιιειι!οε ιππι Ριο τοιπΡοιο τιιοιπιπιτ. οτ Ρο

Ριι!πε ο!!ιιιι.οποπο Ριο !ι!πι·ιε ποετι·ιε. ειοπτ ιππιιοπεοε

ιιι Ρτοπιστιε !οδοτιοπιιιπε οπτΡοπποι·ιιιτ. Ρποττιππ τι!ιιπποπ

οπιπ οποπο Ροι·εοιιιι πο οοτοπο ποπ τιισιοπππε ποε οοπ

επ!οε εοπ Ροτοεττιε οπτ οοιιεπ!οε ιππι Ρτο τοιπΡοιο

τποι·ιιιτ. ειπο ΡοΡπ!πε οι!!πιπποπο ιιι οπο Ρι·οπιστο οοπ

ιιοπτιο Ρον οπππιο ποπ εο!ποτπι·. οτ ποπ οπσοΡτοτιιι·.

οτ ει οοπτιοτοσοι·ιππιιε πο! τιιοτιιιπ !.ποι·ιτ. ποε το Ρποτο

ι!!ο οποιπ οιτο Ροτοι·ιιπιιε ποιοι !ιπο οιιιοπππε. ιτι

Ρι›τοετοτι. ε)τιποπι πο οοιπι!!ο. !ιο!ιπιιετο !οιοτιι·ιο. οτ ιιποπει!οπε οτ !ιοιπιπι!πιιε οοι·ιιππ πιετι·ιοτπε πο !ιοπιι
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πιιιαε ποειτιε εεα τιε ιιιειτιεια αοειτο τ:οατΙαετεαιι- τι ει απ ειε αιιεοιαιιεπεια ατι ιααιεεαι αεειΡιειααε. πεε

ιιαε ποε τ:οαεαιεε ιατ:ιεαιαε τα Ρειεειαε εεα εεα

εαιεε αιιιιπτέααε ααι Ρτο ιεταΡοτε ιαετιπι ιαειιιιααι

εεεαπτιαπι ιε.<5εε ει ιιεπεε πεαε ιπιἶι·α τιιεε τιιιατιι·αΒιαια

εοαιιααοε Ροει ι'ατιιααι τεειαιααιιεαεια πιει τΙαααιατα

ιιτ:επιια εοπτιαετεπιιε ααι ιεειιααι εεα ιεειιιιαια ιιι

ιαιιοπε τεαιαπεετιι. ει πεαε αιιτ:αιαε αιιιια8απεπειε

αει αιιιΙαετααι ιαατιαια ιιιετιπι ει ια 8ειαιαια τιαια

Ρετ Ρειεειαιεια τα εεπεαιεε αιιιιαιιααε ααι Ρτο ιεια

Ροτε ιιιετιπι αιιεαι ιαιιαεπει τα αιιτΙαιιιαε εεα τιε

τιιειτιεια ιαπαε. Ροιεειαε αει εεπεαιεε ααι Ρτο ιει:αΡετε

ι'αετιαι ει ΡεΡαιαε αιιιιαιιαπε Ρετ ιιεπααι ιιτιεπι ατιια

ααιιαπι ιΡεαια ιαααεπεεαι αει ιΡεοε εεα τιε τιιειτιεια

ιαπαε ιιεπα ιΡεα ιεπετε ει αιαπαιεπετε. ει ιπάε ιατ:ετε

Ρτο αι τιε εεε ΡτεΡτιε τΙαιετΙαιτι αειαετιπι τ:επιτα ιΡεαπι

αει ιΡεοε τΙαοταιπ Ρτετιιτ:ια ιιεπα ειιιιιετιπι. ιιιιεταε

ααπιιοε ει ΡτεεεΡια Ροιεειαιιε αει εεπεαιααι εεαιαπιε

ιαπαε ααι Ρτο ιεαιΡετε ιιιετιαι ιιοπα ιιτιε ει ειπε

ιι·αατιε εαεειΡιεαιαε αατιιειααε ει ειιαατιιεαιαε. αιτΙαε

εκεεαιιοπι ιααπτιαιιιιααε. πεε ιΡεοταιπ ιιιιεταε παπειεε

ει ΡτεεεΡια εαιι αιιτιαα ιταατιε εαεειΡετε ει αιτιετε

τιιιιετεπααε αει αιιαιιιαιαε. ποε εεπεαιεε αει Ρειεειαε

εεα εοαεαιεε αιιιιαΒαπε τΙαι Ρτο ιειαΡετε ιαετιαι. ει

τιε εοαιταειιιιαε ει εοπαεπιιοαιιιαε ιαειιε ειιιτα ιαπααια

ιαιετ ιαααεπεεια ει αιιιιιιτέιιπεπεεπι τιιεεεττιια ετπετεετιι.

ει εΡεειαιιιετ τιιειατπ ι'αετιι τΙαετι ιιιααε τιειιεαι ιατιε

εοεαεεει ει ιατιιτ:ατι. ιαπαε εεεαοεεαιατ ει ιατιιεειατ.

αιιοτΙαια ατ:ιοτ ιετατα τει εετΙααιατ. ειιεεΡιε τιε εε

τΙαειι αεειτιετιι ΡοειτΙααιιι τιε ιεττα πιεια ι'αετιι πααιε.

τΙαε ει ιαπαατα αεαετιι ιαπαε. ει ει αιιιια8απαιπ αεαετιι

αιιιιαΒαπε εειδπεεεαιατ. απιαετεεε εααιεε ει ι·ετιεαπ

ιεε Ρετ Ρατιεε πεειταε ιεττα αει τπατι ααι ιαπαααι

ιαετιπι αει τιε ιαααα τετιιετιπι ααι αεπετιαι. ει εΡε

ειαιιιετ ιιιεε ααι εατιαια εεεατιιαιιε αει ιιτιατ:ιατα Ρε

ιεειαιιε εεα εεπεαιατα εοαιαπιε ιαιιαε παι Ρτο ιεια

Ρετε ιιιετιαι ιιαιιειιαπι εαιααιιιαιαε ει ποα ειιεατιειααε

ιιι Ρετεοπιε ει τειιαε ποε εοπεαιεε “τα Ρειεειαε εεα

εεπεαιεε ααι Ρτο ιειαΡετε ιιιετιαι. ει ιειαε ΡεΡαιαε

αιιιιαααπε αει εττιιααιιοπε ει τααι:ιτιαιο Ρειεειαιιε αει

εοπεαιιαπ τιοαιαπιε ιαααε ααι Ρτο ιεαιΡετε ιιιετιπι.

εαιεααι τα αιιτιαετ.ι ιιιιαατα εατεαιε ατιπατι ιαιι·α ιιπεε

πεειτοε αει ει: Ρατιιιιαε ποειτιε ει τιιειτιεια ειιιι·ε ποπ

Ρεταιιιι.εαιαε. ποε εεπεαιεε αει Ρειεειαε εεα τιεπεαιεε

ααι Ρτο ιεπιΡοτε ιιιετιπι ια αιιιιπΡαπα τρια Ρτιαιε εο

τπιιαε αει εοιπιιι πααειετιι ει: εειετι τΙαι ια ιΡειε ιιτιπιε

Ροιεειαιεια ιιαιιειιααι. ιατεπι ει εετ:αι·ιιαιετπ Ρτεειεπι τιε τι

παιια ειιεπειεπε ιαειεπτια ια ιαααεπεεια αιιτιαεαι αει

ιιοτπιπεε τιε τιιειτιτ:ια ιαπαε. ααι ια αιιτιαεια τιε απαι

ειτ:ιιε ιαπαε. επι αειιιε τιε Ραεε ειιεετααπτια ιεπεαιατ

Ρετ εοπαεπιιεπετα αει Ραεεπι επτα ιΡειε ιαπαεπειιιαε

ιατ:ιααι. ααι ια αιιτιαεια αει αιιτιαεε ααι ιαπααιπ αα

τιααι αει ιπάε ειιεααι. ειιεεΡιιε ια αττπιε αιαπτια ει

εατεια Ρτεαι ιπετιε εει εατεαιιαιπ ει ιαπε ιαετιεταιε

ει ειπε ιταατιε ειε πετ:εεεατια. Πειραια εατεαιε πεπ

τετ:ιΡιετααε ποε εοπεαιεε αει Ροιεειαε εεα εεαεαιεε

αιιιιαΒαπε φα Ρτο ιεαιΡοτε ιαετιαι. πιει αιαπτιαιο

Ρειεειαιιε αει εεπεαιαια εετααπιε ιαπαε ααι Ρτο ιεια

Ροτε ιιιει·ιαι. ταεεαπι αει ιαταια εαια αιιτΙαα Ρετεοπα

τιε τιιιετια αει ιεεε αιιτΙαε ιαειαια εαεεαιιιτπιιε ει ιπτιε

Ρτετεαε εεε αιιεοιιιειπαε επι αειιιε ειιιατιε ιεπεαιατ.

Ρεειεα ια ιΡεατα αει ειιπιιειιι ιπιταιιιαιαε. παιιαπι

ιετεειαιαπι αει ιιαατιιααιαπι Ρετ Ροιεειαιεαι εεα εεπ

εαιεε εεαιαπιε ααι Ρτο ιεταΡοτε ιαετιαι. ιιι ιεια πεειτα

ιατιετιιιιοπε τεειΡιειααε Ρτο ειαιιο ιατ:ιε ιτιεει ατι

ιιαιιιιαατιααι. ποε εεπεαιεε αει Ροιεειαε εεα εοπεαιεε

αιιιιπεαπε τΙαι Ρτο ιεπιΡοτε ιιιετιπι. ιιαιαε ει εεπιιπ

δετιι αιιτΙαεια εοταπι αΡατι ποε εεα τιιειτιειαιπ πε

ειτατα αεπιτε ει τπετατι. ει Ρετ Ρειεειαιεαι αει εεπ

εαιεε εεαιαπιε ιαπαε. ααι Ρτο ιειτιΡετε ιαετιπι ιπτιε

τ:οαπποπιιι ετιιπαε ιιιιετιε αει παιιιιο ιπιτα ιτιτιαααι

ιΡεααι αει ιΡεοε ιιεπα ιιτιε τιε τιιειτιεια πεειτε εκΡει

ιεαιαε. πετ: Ροειεα ποε εοπεαιεε. αει Ροιεειαε εεα

εεαεαιεε ααι Ρτο ιεαιΡοτε ια ειιειαεαιια ιαετιπι ιΡεααι

αει ιΡεοε ι·εειΡιετπαε. Βαεττααι αιαααι εεπιτα επιπεε

ι ιιειαιαεε ιαειειιιαε ποε εεπεαιεε τα Ρειεειαε εεα εεπ

εαιεε ααι Ρτο ιετπΡετε ιταετιιιι ει ιειαε ΡεΡαιπε αι

ιιιιι€απε. ιιι εττιιααιιοιιε ει τααπτιαιε Ρειεειαιιε αει

εοπεαιαια εειααπιε ιαιιαε ααι Ρτο ιειπΡετε ι-αετιπι.

ει εΡεειαιιιετ εειιιτα αιπιιαιιιιεπεεε. πεε τπετεαιαπι

ειε τιαιιιαιιιε. πετ: ιιαι·ι ιαειεαιαε πετ: τ:οαεεπιιειαιιε.

ιιαπε ιειαια εεααειιιιειιεαι ιαι·αιιιι Ροιεειαε εεα εεα

8αιεε αιιιιιιααπε ααι Ρτο ιειπΡει·ειιιει·ιιιι ια αποτιαο

αυτ: αππε ει ειιιιταεαε ιτι Ρατιαιαεπιε εαΡετ αιιιαιααι

ΡεΡαιι αιιιιαααιιε ιιταιαιιι ει ιιιτιοαεαεεαια ιεπετε ει

ειιεετααι·ε ει παιιε ιπειιο εεπιτααεπιτε. τιε τΙαιπτιαε

ιιετο ια τιαιπτιαε απαιε τεαοααιιααιατ Ρετ επιπια

ιιαια:5 εοπαεαιιοαιε εαεταπιειιια. Ρετ Ρει€ειαιεαι εεα

εοιιειιιεε ααι ιααε ιαετιπι εεπειιιαιοτεε ει ιοιαια Ρε

Ραιαια αιιιιαΒαιιε. αιι απαιε παιιιτιεειια αετιαε ια εε

τ: Ριαα8ιιιια ει ιειαεπ Ρετ Ρειεειαιεια αει εετιεαιεε εο

αιααιε ιαααε (Ιω Ρτο ιειπΡοτε ιιιει·ιπι ι·ετιαιειιααι ι'αετιι.

ει Για εετατα ιιεεπιια τεαιαπεετιι. ιατατιιαι ιιιειιΡετ

Ρτεπεαιιπαιι εειιεαιεε ιιιιιιτ: ιειατα εεααειιιιεπειπ ιιοπα

ιιτιε ιατατε ιαεετε. Ρετ αιιεε αοειτοε εεειοε εεπεαιεε

ει εαιαεε εοαειιιαι·ιοε εαεε αιτιαε απιαετεαια ΡοΡαιααι

αιιιιιιααπε αιι αππιε τιιιιατιεειτα αετιαε ια εεΡιααδιαια.

ει αετε αιιτιαιε αιιιιιιααπεαειε τ:επιτα Ραειααι ιειατι

αεαετιι αει ιεεετιι. ποε εεπεαιεε αει Ροιεειαε εεα

εοπεαιεε αιιιιατ.ιαπε τΙαι Ρτο ιεπιΡοτε ιιιετιπι ιαειεαιιιε

ιατιε αιατιιειααι ια εττιιααιιοπε ει αιαπτιαιε Ροιεειειιε

αει εειιεαιατα τ:οαιααιε ιαααε φα Ρτο ιειπΡοτε πιε

τιαι. αειααι ιαααε ιιι Ρεπιιιι πεαε εαΡιιαιι εεταια

ιιιααοιε εααειτιιεο. πιεεια τιε ιααταιιοιε. τειιαπτιε

Ριτ:ιο. εΡιαεπε ειααιδει·ο. ταιιαιτιο Μαιο. τιαπιειε αα

εατε. ει ιοττιαπο ταιπιειτε. ατι ιιετ: ιεειιιιαε εοααε

τταιιε. αππε τιοαιιαιτ:ε παιιαιιαιιε. ιπιιιεειαιο. εεαιε

αππε. πεπαιδεειαιο. αοιιο. ιπτιιειιεαε Ρτιαια. πεαε

τιεειαιε τιιε εεΡιειτιιιτιε. ιιαπε ιοιαπι εεπαεπιιεαεια

αΡατι αιιιιαααααια Ρτειαιεετααι ιπεαΡετ ει εεααεπε

τα.αι Ρετ ετααια Ρτο τ:ετπαπι εεε αιτΙαε ιατααιεπιε

ιιι·αιαταπι οιιετιαε αεαιια. ει ειιετιαε ιιαεεαε οοπεπ

ιεε αιιιιαιὅαπε. ιπαοπι ιεπεε τεειετι πιιεεε εΡεειαιιιετ

ΡτεΡιετεα ιιιατ: α Ροιεειαιε ιαααε ει εεειιε εαιε

τεειοτιιιαε. ια εεειεεια εαπειι ιαιτ:ιιαειιε ιιι Ραιιιιεο

Ρατιαιαεπιε. ιεειιιιαε ατι ιιεε εοπαοεαι.ιε ταιιαιτιο ει

αειδπαττιε. τιαπιειε Ριεαπε. Βαιιιιειπιο ιιατιαΡιειο. αα

Βαειε. ταιιαιτιο Ρτετιε. ατπαιτιε εοιιαιατιε. €αιιιιειαιο

ιεετιε ει αιιιε τιιιαιπΡιιιτιιιαε. τιιε ιεαιε “τα ειε

εεΡιειπιιτιε.

ιτι
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( σοοοι(Χνιιι )

Ραοτα σωστα σποτ Ρίο.8αίΙΖαο οοοεαΖω,

οτ 2αιιιιοπεο οσιπιπαπο (στα.

Πθθ, Η οτ 29 εορτοιιιὶιτἰε

εοσ. Α. [στ. ΙΜ. θα!. τ). [σ!. 868.

( σ. ιι. ι

Ισ ιισιοἱοο σσοιιοι (ιιιιοο. οσο στοιοσε τοίτσοσε σοσ

εσὶ σο ιιὶοἔσὶὶἰο. ιο Ιιτοεοοτιο οτ σσὶσοτστο τωιιο(οι

σο (Ισοστ(ιδιοτει. σσιοιοι οσεττι σοεεοὶὶι οσιοσοὶε ισοσο.

Ιιτσοιιττσ οτ οσοσοοἰσ σώσε σσιοοσ ὶιοὶττσιοι οτιεΙισιοσ

ιτιοσοοεὶ Ιιστοετοτι. ε)σοσοι σο οστοὶὶὶ(ι. οτ ὶιοὶοσσετσ

ὶοτοοτἰο τοοτστσισε. στο σώσε οτ εσοιιε ιιοεττιε οἱοσὶο

ιοσὶὶσοσ. ιοΒσοο ὶοοεὁσ. σὶιοττσ ιοσὶσοοὶὶσ οτ οι(ιοττοσσ

Ιιιοειοιὶὶἰσ τοοτστσισε ιιστοιοο οτ Μοο οσιοσοιε ισοσο

ετἰριιὶοοτἰὶιιιε. (Ισσσ ιὶὶιισ ισοιο οοτ σιιιοὶιι Ιιτσιοιττι

οτ οσοσοοιτι τοοισιο σοεττσ εΙιοοὶειὶὶ ποιεεσ ὶὶὶσο Ρτο

Ιιτοτοσ σοετιοειτσ ο εσοὶἱε ιοοιε οσοεσὶὶὶοσε στοσὶσσ

ὶισοὶσσ. οσοσσὶἴσ σο Ιιοττο. οτ ὶιοὶσἰοὶσοο σο Ιοὶοοσ.

φωσ οσο οτ ἱΡεἱ εσοιι ιοοὶ οσοεσὶοε τοοιοοιιιε εοσ

οσοεσὶοε σοὶ Ρστοετοε σἱοΒσἱὶὶο (ΙΜ στο τοοισοτο

Βιοτιοτ. οτ τστσε ΙσσΙισὶσε σἰοΒΜὶὶο. τσι οσο Μο ιιι

σοι.οο οετοοι οτ οοσσὶοστσιο Ιιοτ Μοτο οτ τοττσσι οτ

οσὶὶοοτσε στο Ιισεεο ιισεττο. οτ εροοὶσὶὶτοτ στο οσοτσισ

Ιισττσε οσοστιοιι οι στσἰοστὶσοο Ιιστοετοτιε σοὶ οσοεσ

ὶσιο οσιιισΜε ισοσο (ΙΜ στο τοιοΙιστο τσοτιοτ ιο το

(Ιὶιοὶοο οιΜτοτιε. σωστο σοιΜει (Ισο οοτ Ρστοεττιτοιο

σοὶ οσοεσὶοε οοιοσΜε ισοσο. (ΙΜ στο τοοιΙιστο τσοτιοτ.

τοοοτιοτ τσοιοοιιιε οτ οσε οσοεσὶοε σοὶ Ρστοετοε εοσ

οσοεσὶοε Μο(ΙΜΠο (ΙΜ στο τοιοΙιστο τσοτιοτ. ο(ι οτ

τοοοὶιἰιιισε ίιτιοσ οτ ιοοοοοσεε:ι. εὶοστ ἱΡεο Ιιστοετοε

σοὶ οσοειιὶοε οσιοσοιε οιοσο (ΙΜ Ρτο τοοιΙιστο τσοτιοτ

ΙστσΙιτιιε ὶὶττοτἰε εΜε σοὶ οσοοὶσ σώσε ιιιοοσεισοτιοτ.

ει σοτσ σὶἰ(ΙΜε σο σιεττιοτσ οσεττσ ιο σοσοτσοι ὶρεσιο

οοοἰσοτὶτ ο(ιΙιιοιοσε οσε οσοεσὶοε. εοιι Ρστοετσε σοὶ

οσοεσὶοε σιοιὅσἱὶὶο. (ΙΜ Ρτο τοιοΙ:στο τσοτιοτ Ιιοοσοσιιο

ὶὶὶὶσε. οτ ιο Μττστο Ιιστοεσιτιε σοὶ οσοεσὶστο οσιοσοιε

ισοσο (ΙΜ στο τοοιΙιστο τσοτιοτ τσοτσιτι οι( σο οιιττο

οισε οσε οσοεσὶοε σοὶ Ιιστοετ(ιε εοσ οσοειιὶοε ΜοΒΜὶἱο

(ΙΜ στο τοιοΙιστο τσοτιιιτ (Ισσοτσιο Μοτο σοσοτσιο

ιΙιειιτο ισοετ Ροοει ισεισε σοσοτι. οτ σιοσιοτστο ιιι

οσοι τοοιοτοσε ιισε οσοεσὶοε σοὶ Ιιστοετοε εοσ οσοεσὶοε (ί

ΜιιΒΜὶιο (ΙΜ Ρτο τοιοΙιστο τσοτιοτ. ειοστ Ιιστοετοε σοὶ

οσοεσὶοε οσιοιιοιε ισοσο (ΙΜ στο τοιοΙιστο τσοτιοτ οι

οισοε εσσε τοοοτο τοοοὶισοτστ. οι ὶοΒστὶσοὶὶισε (Ισσε

Ιιστοετιιε. σοὶ οσοεσὶοε οσσισοἰε ισοσο (ΙΜ Ρτο τοιοΙιστο

τσοτιοτ σο οοτοτσ τοοοτιοτ στο οσιιισοι στἱὶὶτστο. ισοετ

οσε οσοεσὶοε οιιΙιοοσοιοσε. σοὶ Ρστοετοε εοσ οσοεσὶοε

(ΙΜ στο τοοιΙιστο τιιοτιοτ οτ ΙισΙισὶσε σἰοΒΜὶὶο Ρτο

ὶιὶιτἱε οσεττιε ειοστ ιοοσοοεοε οι Ιιτο(ὶἰοτἱε ὶοΒοτἱσιιὶὶιιιε

οι(Ροοσοτιοτ. Ιιτιοτσιο σὶὶ(Ισσ(ὶ οσοι σὶι(Ισσ Ροτεσσο σο

οοτοτσ οσο τοοιοσισε. οσε οοιιεσὶοε σοὶ Ι›στοετοε (ΙΜ

στο τοιοΙιστο ίσοι·ιοτ εοσ Ιισρσὶσε Μοἔσὶὶἱο. ιο (Ισσ

Ιιτοσιοτο οσοσοοτἱσ οοτ οποιοι ιισο εοὶιιοτστ οτ οσο

οι(οορτοτστ. οτ ει οσστι·στοσοι·ιιοσε σοὶ τοοτσιο τσοτιτ.

(ι οισοοισε. ισοσοοεσισε οτ ὶιστοὶοὶὶισε οστστο σιεττιοτσε

σο ὶισιοὶοὶὶισε οσεττὶε εοσ σο σιεττιοτσ οοεττσ οσο

(Ισοι·οοτιὶισε. οσε οσοεσὶοε Βιοιοιοσε σοὶ Ρστοετιιε εοσ

οσοεσὶοε σἰοΙΙσἰὶἰο. (ΙΜ στο τοιοΙιοτο τσοτιοτ ισετιτσισι

εοοσοσσοι ὶοΒοε οτ τισιισε σεσε. ιοττει σιοε (Ισοστσ

ΙΙιοτο οσοτιοσσε Ιισετ τσοτ(σο τοοὶοιοοτἰσοοοι. Μει

(Ιστιοτσιιι ὶὶοοοτσι οσο(Ισοτοιιτιε. οοτ τοετισιο. εοσ ὶο

διττιοισ σἰὶστἰσοο τοι1ιτιοεοτιτ. ει τοσοι σὶἰσσισε ΜοΙΙΜ

Ιιοοειε σοὶ ιιὶἱ(Ισστσιο ὶοσσοτο Βιοτιοτ οτ ιο εσὶστσιο

σετσ σοι· οοοεσὶοε σοὶ Ρστοετοτοσι σοὶ οσοεσὶοε Μο

ΙΙΜὶἱο (ΙΜ στο τοιοΙιστο τιιοτιοτ σὶἰοΜ ισοσοοεἰ σοὶ

(ιὶὶ(ΙΜὶιιιε εοσ σο σιεττιοτσ σιοσο. Ιιστοετοε σοὶ οσο

εσὶοε (ΙΜ στο τοιοΙιστο τιιοτιοτ οτ ΡσΙισὶσε σὶιιΒσὶὶιο

σα· ὶ›σοσιιι ίισοιο σσισσσοσοτ ιΡεσιο ισοσοοεοιο σοὶ

ιρεσε εοσ (ο σιεττιοτιι ισοσο. ιΡεο ὶισοο τοοοτο οτ

ιοσοστοοοτο. οτ ἰοσο σωστο στσστ σο εοσ ΡτσΙιτισ.

(ΙΜο(ΙΜσ σσὶσοτἱτ σωστο ιρεσοι σοὶ ιΙιεσε (Ισστσοι

Ιστοσιοτο οσοτι οι(τιτοτιοτ. ὶἰττοτσε οσοτισε οτ ΙιτοοοΙιτο

Ιιστοετοτιε σοὶ οσοεσὶσιο οσιοσοιε ισοσο (ΙΜ στο τοιο

Ρστο τσοτιστ ὶισοσ ίισο οτ ειοο ττοσσο εσεοἰΡὶοιοσε

(ισσιοιοσεοτ οιοισσἰοιοσε (ιτ(Ισο οιιοοστισοι ιοσοσσὶιὶ

ιοσε. οσο ἱσεστσιο ὶἰττοτσε οσοοισε οτ ΙιτοοοΙιτο εσὶι

ειὶι(Ισσ ττοσσο εσεοιΙιοτο οτ Μσοτο σιΠοτοτοσε. σοὶ

σιτσοιοισε οσε οσοεσὶοε σοὶ Ιισιοετοε εοσ οσοεσὶοε

ιιὶοοιιὶὶἰο (ΙΜ Ρτο τοιοοστο τσοτιοτ. εἰ σο οσοττσοτι

σσε οτ οσοσοοτἰσοὶὶισε τοιοτιε οιττο ισοσοιο ιοτοτιοιισοιι

εοοι οτ σὶοΙΙΜὶὶοοεοιο σιεοστσιο οιοοτεοτιτ οτ εροοιο

ὶἰτοτ σιοτσοι τσοτιτ (Ισσσ ἱσοσο σοὶιοστ ἱοσο οσΒοσε(σ

οτ ισσιο(ιτι ιτιοσο οσοοσεοστστ οτ ιιισιοοτστ. (σισ(ΙΜο

οιοτστ τστσι:ο τοι εο(Ιστιτστ. οιιοοΡτσ σο οσ (Ισσσ σο

οισοτιτ Ιισετ(Ισσιο σο τοτττι Μοτο τσοτιτ οειΜε. (Ισο ει

ισοσσοι σοοοτἱτ ιοοσο. οτ ει Μοὅσὶὶἱσιιι σοοοτιτ Μο

ΙΙΜΒο οοΙΙοσεοστστ. σοισοτεσε οσοτοε οτ τοσοσοτοε οοτ

τοττοε οοεττσε τοττ(ι σοὶ σπιτι. (ΙΜ ισοστιοι ισοτιστ σοὶ

σο σωσει τοσιοτιοτ οοτ σοοοτιοτ. οτ εροοὶσὶὶτοτ ἱὶὶσε (ΙΜ

ο(ιττειοι εοοστιτστιε σοὶ ίισσοιοιο Ρστοετοτιε εοσ οσο

εσὶσιο οσιοσοιε ισοσο (ΙΜ στο τοτσΙιστο τσοτιοτ οτι

ὶιοὶισοτ εσὶιισὶσιοιιε οτ οσο στΓοοσοιοσε οι Ροτεσοιε οτ

τοὶισε οσε οσοεσὶοε σοὶ Ιιστοετοε εοσ οσοεσὶοε (ΙΜ

Ρτο τοιοΙιστο τσοτιοτ οτ τστσε Ιισσσὶσε Μο(ΙΜΠο. Μει

στσιιιοτισιιο οτ τοοοσοτσ Ιιστοετοτιε σοὶ οσοεσὶσοι οσ

ιοσοιε ιτιοσο (ΙΜ Ρτο τοιοΙιστο ίσοι·ιιιτ. (Ισὶοσιο σοὶ

οὶἱ(Ισσσ ὶιΒοσιο οστεοὶο στιιιστι στο( ίιοοε οσεττσε

σοὶ σο Ρσττὶὶισε οσεττιε οτ σο σιεττιοτσ οιιἰτο οσο

Ιιοτοιιττοιοσε. οσε οσοεσὶοε σοὶ Ιιστοετοε εοσ οσιιεσὶοε

(ΙΜ Ρτο τοτοΙιστο ισοτι.οτ οι σἱοΒσἰὶἱει. (ΙΜο Ιιτιιοσ

οσοστσε ίιοὶ οσιοιττι οσσοὶοτἰι οτ οοτοτι (ΙΜ ιο ιΙιειε

ὶὶΒοὶε ρστοετοτοιο ὶισὶιοὶισοτ. ιστοοτ οτ εοοστιτστοιιι

Ιιτοετοοτ (ο οσὶὶ(ι σίΐοοεισοο τοοιοοσει. ιο ισοσοοεοιο

σὶι(Ισοοι. σοὶ ὶιοιιιὶοοε σο σιεττιοτσ ισοσο. οοτ ιο

σὶι(Ισοοι σο οοιιοιοσε ισοσο. (ΙΜ οσὶιἰε σο μια: σὶι

εοτσοοσο οοτ οσοσοστὶσοοοι σοὶ Ιισοοιο οσοι ιΙιειε

ισοσοοειτισε τοοτσιο. οοτ ιο σὶἱ(Ισοοι σοὶ σὶι(Ισσε (ΙΜ

ισοστιοι σιισσοτ σοὶ ιοσο οτ(οτιοτ. οι(οοΙιτσ οι στοιἰε

Μειοσο οτ ετιτοιο. Ιιτσιιτ οιστιε σετ οστεσὶἰσοι. οτ τοσο

ιοσσοτ(ιτο οτ εισο ττοσσο (σε οοοοεε(ιτιο. ὶἰΒοσοι οστ

εσὶο οσο τοοιΙσοοισε. οσε οοοεσὶοε. σοὶ Ιιστοετοιε εοσ

οσοεσὶοε ΜοΒσὶὶιο (ΙΜ Ρτο τοιοΙιστο 1σοτιοτ Μει ιστιο

σιιτο Ιιστοετ(Με σοὶ οσοεσὶσιο οσοιιιοιε ισοσο (ΙΜ στο

οσε σο Ισιοτσ ὶὶὶσ (Ιστοοοιτσ Ιιστοτἱιοιιε ὶισοει ὶὶσο τοιοΙιστο ίσοι·ιοτ. τοεεσιο σοὶ ιιιτοοι οσοι σὶἱ(Ιιι(ι Ροτ
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π!οο!!!. ποο ποετοει !!ι !πεο!!! πο! ε!!!!!!ο!!! !!ιτιο!!!!ι!πε.

!!π!!π!!! ίο!οε!;οτπ!!! πο! !!!ιπά!ιοτπ!!ι πω· ποτοε!ο!;ο!!!

εοπ οο!!ει!!οε οο!!ιπ!!!ε εμ! πιο το!!ιπο!·ο !!ιο!!!!τ !!!

το!!! !ιοετ!ο !π!·!εά!οτ!ο!!ο !οο!π!ο!!ιπε πιο ε!ο.!!ο !!ιο!ο

!άοετ ει!! !ιο!!!τ!ι!!άπ!!!. !!οε οοπεπ!οε πο! ποοοετοε εοπ

οοπεπ!οε π!π8π!!!ο !!π! πιο το!!!πο!·ο !!!ο!!!!!. !!!!!!!ο ε!

οοπτ!!ιοο!!!; ει!!!!πο!π απο!!! οππά !!οε εοπ ά!ετ!·!οτπι!!

ι!οεΕ!ο!!ι πο!!!!·ο οι: !!!ο!·ο!·!. ε! πο! πο!οεπ!!ο!!ι πο!

οοπεπ!οε οο!!!π!ι!ε !!!!!!!ο !!π! πιο !ο!!!πο!·ο !πο!!!!τ

!ι!άο οο!!!ι!ιο!!!!! οτ!!!!πε !!!ιτο!·!ε πο! ππ!!!!ο !!!!!ο τ!!!

άππ!!ι. !πεπ!!! πο! !!ιεοε Μι!!! Ε!άο άο ά!ετ!·!οτπ !!οετι·ο

οι!πο!!ο!!!πε. ποο ποετοο !!οε πο! οο!ιεπ!οε πο! ποιοεπιε

εοπ οο!!ει!!οε πι!! π!ο το!!!πο!·ο ί!.ιοι·!πτ !!! ιι!!!!!π!!!ει.

!πεπ!!! πο! !!ιεοε !·οο!π!ο!!!πε. 8πο!·ιο!!! π!ι!ο!!! ο0!!!.Ιο

οιιι!ιοε !!ο!!!!ποε !!ιο!ο!!!πε. !!οε οοπεπ!οε πο! ποτοε!:ειε

εοπ οοπεπ!οε φ! πιο το!!!πο!·ο !!!οτ!!ιτ. οι: το!πε πο

ππ!πε π!!!Βπ!!!ο !!! οι·ά!!ι!ιτ!ο!!ο ο! !!ιοι!ιάειτο ποτοε!!ιτ!ε

ι!ο! οο!!εο!π!!!οο!!!π!!!ε !οι!πο τμ! πιο Ι:ο!!ιπο!·ο !!ιο!!!ιτ.

ο! εποο!!!!!!οι· οο!!!!!ι π!!!!!!!ι!!!οι!εοε. ποο !!!ο!·οειτπ!!!

ο!ε άο!!!!!ιπε ποο άι!!! !!ιο!ο!!!πε. ποο οοι!εο!!τ!ο!!!πε.

πω!!! τοκοι!!! οο!!πο!ιο!ο!!ο!!! !π!!ι!!!τ ποτοεπιε εοπ οοπ

επ!οε π!!!Βπ!!!ο πο! πιο τοπιπο!·ο ἱ!!οι·!!!! !!! ιι!ιοππο

οπο ει!!!!ο. οι; ο!!ιτιοοπε !!! πειτ!ο!!ιο!ιτο επποι· οι!!!!!ιο!!!

ποππ!! π!!ιεπ!!!ο !!!·!!ιο!!! ο! !!ιοο!!οπεεο!!ι το!ιοι·ο ο!

ο!!εοι·πειτο ο! !!ιι!!ο !!ιοάο οο!ιτ!οπο!!!το. άο !!π!!!!!πο

ποιο !!ι ππ!!ιεΙπο ει!ι!ι!ε το!ιοππ!!π!!!π!· πο! ο!!!!!!!ι !ιπ!πε

οοιιπο!!!!οι!!ε εειο!·ο!!ιο!ιτο πο! ποτοετοι!:ο!!! εοπ οοιιεπ!οε

φ! Επι!!! !!!ο!·!!!τ. οο!ιε!!!!!τοι·οε ο! τσιπ!!! ποππ!π!!! π!!!

ππ!!!ο ο!! ο!!!!!ε !!!!!!!άοο!!!! πε!Ιπο !!! εοποποε!!!!;!ι. ε! πο!

ποτοεπιτο!!! τοπιο!! πο! οοιιεπ!οε οο!!!π!ι!ε !ει!ιπο παρ!

ε!!π!!! !!ιο!!τ. ο! !!!ε! οο!·π!!! !!οοπτ!ει το!!!οπεοι!!τ. !π

!·ειπ!!: !!ιεπποι· πιο!ιο!!!!!ιοτπε οοπεπ!. !!!!!ιο Μπι!!! οοιι

πο!!!!οπο!!!. πω!!! !!άο !!ιοο!·ο !πιο!ο πο! ει!!οε εοο!οε

εποε οο!!ει!!οε. ο! ο!!!!ιοε οοπε!!!οτοι·οε εποε οι!!πο π!!!

πο!·επ!!ι ποππ!π!!ι π!!!ππ!!!ο ει!! ο!ι!!!ε οιπ!!ιάοο!!!ι πεππο

εοπτπ!ιο!!ιτει. ε! ποιο ει!!!!π!ε π!!!ιὅπ!!!ο!!ε!ε οο!ιτ!·ει ποιο!π!!!

!ετπά !”οοο!!τ πο! ιιο!!οτ!τ. !!οε οοτιεπ!οε πο! ποτοετοε πω:

οοπεπ!οε π!!!!!π!!!ο !!π! πιο το!!!πο!·ο ΐπο!!!ιτ !!ιο!ο!!ιπε

!!!άο π!!ιά!οτπ!!! !!! οι·ά!!!ει!!οι!ο οι: !!!ει!ιά!!το ποτοετοι!!ε

πο! οοπεπ!π!!! οο!!!π!!!ε !ει!ιπο ππ! πιο το!!ιπο!·ο ἴποτ!!!τ.

ποιο!!! !ο!!πο. !!! άοι!ιο ποτοεπιι;!ε. κοπο!!! !!!ε!ιοτο

οειπε!ά!οο. πειεεει!!ο !!ειοοοπο. π!πο!άο !!!·πεεο. ππ!!!!ο!!!ιο

π!οπι·!ο. ο! !!ο!ιοΒο!ιτο. ει!! !ιοο τοετ!!!πε οο!ιποοπτ!ε.

ο!ιπο άο!!!!!!!οο !!!!!!π!πι!!ε. πο!.!αιικνιι!!. !!ιά!οτ!ο!ιο

πι·!!!!ο !ιο!!οάοο!!!ιο !!!ο εοπτο!!ι!!!!ε.

!!!ο!!! οσοι!!! οο!!πο!!!!ο!ιο!!! ιιππά π!!!Βπἰ!!ο!!! πιο!!ι!

απο!!! !!!εππο!· ο! οο!!πο!!ο!·πι!! πο! ο!!!ιι!ει πιο οο

!!!!ι!!! επο ει!!Ιπο !π!ο!!!ο!!το !!τ!!!ει!ο!!τ ο!·πει!άιιε !!!!!!άο.

Βο!ιάπκπε άο πο!·οπι. ο! !ιο!ά!ο!ο άο π!ο!!ο οοπεπ!οε

π!!!ἔι!!!!ο. !!ιπο!!! !ο!ιπο ι·οο!οι·! εποο!ει!!τοι· πιοπτοι·οο ο

ποτοεπιτο !!!!ιπο οι εοο!!ε επ!ε τοοτο!!!!πε !!!πο άοε!!!!ειτο

πο! !!ππο!ι!!!! !πε!πε !·οοτο!·!ε. !!!πο!!!ε !ο!!π! ο!!ποι·!!ι!!!

!ιο!ει!!πι:!ι οπο!!! !!!!ε!!: οι! !!οο εειο!ο!!ιο!!το πο ο!ε το!!

π!ο!ιάο !!ι π!!!Βπ!!!!ι ει!ιτο οοο!οε!!!!!! εο!!ο!ο !!!:!ι·!ο !!!

ππ!!!!!!οο ποτ!ει!!!ο!!!ο. τοε!.!!!πε ει!! !!οο οοιιποοοι!!ε. ποε

εο!!ο πι·οποε!το. !!!οοι·άο άο πο!ι·οι,5!ο. πιπ!!!!ο!!!ιο άο !!!

Βιο. οι!άοπιο!!άο ο! π!πι·!!!πε ο!!! Χενκ!! ά!ο εοπ!ο!!!!!!·!ε.

  

π!»

ο

ς οποιοι!!! )

ΠΖαποπεοε αΙΖπαίοαε .πιο [πισω

Ια!!ποπε2απι οοουπιιπέ εε εαρροπαπ2.

Π!!!) , ?!!! οι 24 εοπ!ο!!!!!!·!ε

Ε:: πιι!οπτειρ|ιο Ποπ!! Τιιπ!·ίοοπείε ω!!!π!!!!·π. ·

θα!. Α. β!. ΜΒ. ο.

ς Η. Π!. )

!!! !ιο!!!!!ιο άο!!!!ι!! ο!!ιοι!. !!οε ι!!ειποι!ε!ππι οοπεπ!οε

ο!ιοι·!ιιε !!!ο!οπρειιε. ο! οιο !πάοκ πιο!!!!!!!!!!πε ο! οοπ

ποι!!!!ιπε πιο οο!!ι!!ιπ!!! !!οε!ιο πο!!!ε άο!!!!!ιο !ιο!!;ιο!!!!

οι·!ε!!ο!!ο !ει!!ποι!ε!πι!ι ποτοετο!! ο! πο!πε !!!οο!ο !!!!!!!οπο.

!!!πο!ι! !ο!!πο. ε!!!ιο!!! άο οο!!!!!!!!. οι !!ο!!!!ι!ετο !οι·οπ!·!ο

!·οο!οι·!!!πε πιο πο!!!ε ο! εοο!!ε ποε!!!ε. ο!!ο!·το !!!!!!ο

οο!!ο ο! !!!!!!!!!·οάο π!οο!!ι!!!ο !ιο!!ι!!!ο ο! π!οο οοπι!!!πι!!ε

!!ι!!πο. ε!!ππ!ει!!!!!:ιπε. ο! (Ιποά !!!πά !άοπι πο! ο!!!!!!π

πιοι!!!!!! ο! οοιιποιι!!·! !!ιο!οι!!πε εποο!ει!! ι!!!εεο ποε!ιο

!!!πο πι·οπιοι·οει άοε!!!ιοτο.. ο εοο!!ε ι!οε!ι·!ε οοι!επ!!!ιπε

!!!!!·τ!!ο!ο!!!οο άο πο!!!!!!ο. .8π!!!!ο!!!ιο επο!ιο!·!ο. !ιο!!οπ!!

! !!!!!ο πο !:›π!!!!ο ο! τπ!!!!!άο άο !!ο!·ο!!ο. πποά !!οε οοπ

επ!οε !!ιο!ο!!!πε. εοπ ποτοετοε πο! οοπεπ!οε !!!ο!!! πο! π!·ο

το!!!ποιο ΐπο!!!!! ο! ποππ!πε !!!ο!!! οι!! ποιο !!!ο !π ε!πο!!

!!οετο!!! ο! οοπο!οπτει!!! πο! !!!!ιιο ο! τουτο!!! ο! οο!!ο

οπο πιο ποεεο !!οετιο. ο! εποο!ει!!τοι· πιο οπο!! .ο

πο!!!πε !ιο!!!!!ιο!! !!! σιπ!!!ιο!!ο!!ο ποτοεπιτ!ε πο! οο!!επ

!!!!!! οοιπ!!!π!ι!ε !ει!!πο εμ! πιο ιοι!!ποιο !!ιο!·!!!τ. !!! το

π!!!ι!!ιο ο!π!πι!!ε. άοπο!!! οπι!!!ο οπο ποτοεπιε πο! οοπ

επ!οε οο!!ιπ!!!ε !!!!!πο πι!! πιο το!!ιπο!·ο ποπ!!! ίοοο

!!!!! !!ιο!ο!!!πε ο! ποε οοπεπ!οε πο! ποτοετοε εοπ οοπ

επ!οε οπο!!! πι!! πιο το!!!ποιο !!!ο!·!!!τ ο!! ο! το!ιο!!!!!!πε

πω!!! ο! !ποοποπεεο επι!!! !πεο ποτοεπιε πο! οο!!ει!!οε

οο!!!!ιτιπιι!ε !!!!ιπο !!π! πιο τοι!!ποι·ο !!ιο!!!ιτ π!·οπι·!!ε

!!!!:οι·!ε επ!ε πο! !!π!ιο!ο !!ο!!!ε !!ιο!!άοποτ!!!τ. ε! ποιο

!!!!ππ!ε άο ά!ετ!·!ο!π ποε!;!ο !!ι άοποτπ!!ι !πεπ!!! οοο!

άο!!! οοπ!ο!!ιπε !!οε οοπεπ!οε εοπ ποτοεπιε πο! οοιι

επ!οε !!!ο!!! ππ! πιο Ι.ο!!ιπο!ο !πο!!!!τ ποοπιι!ει!!! !!!!πε.

ο! !!ι π!!·!.π!ο πο!.οετοτ!ε πο! οοπεπ!π!!! οοι!!!!!!!!ι!ε !ει!!ιιο

απ! π!ο το!!!ποιο !!πο!!!ιτ. το!!!πι!! οι! οει !!!!π;ο!!!πε

!!οε οοπεπ!οε πο! ποτοετοε εοπ οοιιεπ!οε !!!ο!!! !!π! πιο

το!!!πο!·ο !!ιο!·!!ιτ ππο!ιτπ!!ι !πο!·!τ άοποτππι !πεπ!!ι. !άοε!.

πω!!! !πε!πε άοπο!!. ο! π!!!ά!οτο!!ι !!! οπ!!ι !!ιο!ο!!!πε

!!οε οο!!ειι!οε πο! ποτοεπιε εοπ οοπεπ!οε !!!ο!!! πιο

ι:οπιποιο !!ιοι·!!!τ. ε!οπτ ποτοετοε πο! οοπεπ!οε οο!!!!!!π!ι!ε

!ει!ιπο φ! πιο το!!!ποιο !πο!!!!! !!! ο!ποε εποε !!ιοο!·ο

€ο!!ο!!π!ιτπ!·. !!! !οποτ!ο!!!!!πε πποιε ποιοεπιε πο! οοιι

επ!οε οο!!!!!!π!!!ε !ει!ιπο. απ! πιο το!!!ποιο Ϊποτ!ι!τ. άο

οοτο!ο ἴοοοι·!!!τ πιο οο!!!π!ι! πτ!!!τειτο !!οε οο!!επ!οε οιι

πο!!άο!!ιπε πο! ποτοετοιε εοπ οοιιεπ!οε εμ! πιο !ο!!ιποι·ο

!!!ο!·!!!τ ο! ποππ!πε ά!!!!!!. πιο !!!!ι·!ε !!οε!.ι·!ε. ε!οπι

!!!!!πο!!εοε !!! πι·οά!ο!!ε !οποτ!ο!!!!οπε οιιπο!ιάο!!!!τ. πει

οπιι!ι ο!!!!ποά οπ!!! ει!!!!πο ποι·εο!!ε! άο οο!οιο πο!! !!ι

ο!ο!!ιπε !!οε οοιιεπ!οε εοπ ποτοε!ειε πι!! πιο το!!!ποι·ο

!!!οι·!!!τ ε!πο ποππ!πε ά!ει!ι!. !!ι !!πο πιοά!οπι οο!!πο!!!!ο

πο! ο!!!!!!ο πο!! εο!ποτπι· ο! πο!! οκοοπτοι:πι·. ο! ε! οοιι

ποίοοου!πιπε πο! !!!οτπ!!! Ϊποι·!τ !!οε άο ποιοτο !!!ο ε!πο!!!

ο!!ο πο!οι·!!!ιπε πω!!! !!άο οι!!οι!ιπε. !!ι!ιιιο!!ε!!ιπε ο! !!ο



(ΜΒ ΜιάειιΔιιιΑπ

ιπιιιιι:πε εοι·ππι πιετι·ιετπε πε ιιοιιιιπιι›ιιε ιιοετι·ιε εεπ πε (ι ιππιεειπ πεειπιειππε. πω. ποετεπ ιιι ιπεειπι πει ειπιιιειπ

πιεττ·ιετπ ποετι·ο εοπ(1πει·επτιιιιιε. ποε εοπεπιεε ιιιιειεπιπε π

πει ποτεετεε εεπ εοπεπιεε πι.τιπι (Ιιιι πι·ο τεπιποι·ε πιε

ι·ιπτ ιπετιτιπιπ εεεπππππι ιεπεε ετ ι›οποε πεπε πω πιεε

(Ιπππι·επιπτε εοπτιπιιοε ποετ ιπετεπι ι·εειιιιιιιιτιοπειπ. πιει

(Ιππιιτιιιπ ιιεεπτιιι εοπ(Ιπει·ειιτιε (πιτ τεετιπιπ εεπ ιεπι

ήπιε πιιειοτιοπε ι·επιππεει·ιτ. ει ιοοιιιι ειιεπιπε πιπιιεπειε

πει ειιιοπιοι·ιιιπ ιεππιιτει ιιιει·ιιιτ ετ ιιι εοιπτπιπ (πιει

πει· ποτεετιιτειπ πει οοιιεπιεε πιπιιι (Ιπι πι·ο τεπιποι·ε

ιιιιει·ιιιτ ειιεπι ιιιππειιει πει ειι(ιπιι;ιπε εεπ πε πιετι·ιετιι

ιεππε. ποτοετεε πει εοιιεπιεε (Ιπι πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιιιτ

ετ ποππιπε πιππι πει· ιιοπιιιπ ιιπειπ π(ιιππει:πιιτ ιπειιιιι

ιιιππεπεειπ πει ιπεοε εεπ πε πιετι·ιετπ ιειππε ι›οιιιι

ιπεπ τεπει·ε ετ πιπππτεπει·ε ετ Με ιιιεει·ε πι·οπτ πε

επο πι·οπι·ιο (Ιπιο(Ιπιπ ποιπει·ιπτ εοπτι·π ιπεππι πει

ιπεοε (Ιποι·πιπ πτ·επιετε ιιοπει ειιτιτει·ιπτ. ιιττει·ειε πππτιοε

ετ πι·εεεπτπ ποτεεπιτιε πει εοπεπιπιπ εοιπππιε ιιιππε

(μι πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιιιτ ι›οπει ιιπε ετ ειπε ιι·πιιπε

επεειπιεπιπε. ειππιεπιπε ετ ειιοππιειιιιιε. ειτ(Ιπε εκεεπ

τππι ιπειππειΒιιππε. πεε ιπεοιππι ιιττει·ιιε πππειοε ει.

ππ·εεεπτε επιι ειιι(Ιππ ιι·ειππε επεοιπει·ε ετ πιπει·ε ειιι

ΐει·επιπε. πει πιτειιιιιππε ποε εοπεπιεε πει ποτεετεε εεπ

οοπεπιεε πιππι (Ιπι πι·ο τεπιποι~ε ιιιει·ιπτ. ει τω εσπ

τι·πετιιιπε ετ εοππεπτιοπιιιπε επιε ειιτι·(ι ιεπιιπιπ. ιπ

τει· ιπππεπεεπι ετ πιπιιεπεεπι πιεεοι·πιπ ειπει·εει·ιτ. ετ

επεει:ιιιτει· πιειππι ι-πει·ιτ (Ιποπ ιεπιπε πει)επτ ιππε

εοπποεει ετ ιπ(ιιεπι·ι. ιππιιε εοπποεεειτπι· ετ ιππιεετπι·.

πιιο(Ιπιπ ποιοι· ιοι·ππι ι·ει εε(Ιππτπι·. ει(εεπτο πε εο

(Ιποπ ειοειπει·ιτ ποετ(πιπιπ πε τει·ι·ει πισω ιιιει·ιτ πεπιε.

(με ει ιειππιιιπ πεπει·ιτ ιπππε. ετ ει πιτιππιπ πεπει·ιτ

πιιιιπι εοπποεεετιιι·. ππιπει·εοε εππτεε ετ ι·επεππτεε

πει· πειι·τεε ποετι·πε τει·ι·π πει πιειι·ι (πιι ιιιππο.πι ιπει·ιπτ

πει πε ιιιππο ι·ε(ιιει·ιιιτ (ιπτ πεπει·ιιιτ. ετ επεειειιιτει·

ιιιοε (μι εει·τεπι εεεπι·ιτειτιε πει ιιππειιιπι ποτεετετι8

εεπ εοπεπιπιπ εοιπιπππιε ιειππε (ιιιι πι·ο τεπιποι·ε Έπε

ι·ιπτ ιιιιιιειιππτ. επιπειιιιπιπε ετ ποπ οιιεππεπιπε. ιιι πει·

εοπιε ετ ι·ει›πε. ποε εοπεπιεε Με ποτεετειε εεπ εοπεπιεε

(Ιπι πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιπτ ει: τοτπε ποππιπε πιειιιι.

πιει οι·πιπειτιοπε ετ πιπτιππτο ποτεετετιε πει εοπεπιπιπ

εοιππιππιε ιπππε (μι πι·ο τεπιποι·ε ιπει·ιιιτ. €οιεειιιι

πει ειιι(ιποπ ιιιι:)(ππι:π (:πι·επιε ει·ιππι·ι ιππε Με ποετι·οε

πει πε πιιι·τιιιπε ποετι·ιε ετ πιετι·ιετπ ειπε ποπ πει·

ιπιττεπιπε ποε εοπεπιεε πει ποτεετεε εεπ εοπεπιεε

(1πι πι·ο τειιιποι·ε ιπει·ιπτ ιιι (πππε. (Ιπιπ πι·ιπιο εο

ιπιτπε πει εοιπιτι ιιειποιει·ιι. ετ εετει·ι (Ιπι ιιι ιπειε ιι(3πιε

ποτεετειτειπ ιιιιι1ειιππτ ιπι·ειιτ ετ εεεπι·ιτπτειπ πι·ε5τεπτ

(ιε ππιιει οιιεπειοιιε ιιιειειιπει ιπ ιιιππεπεειπ ειιι([πειπ πει

ιιοιπιπεε πε πιετι·ιετπ ιεππε ιιιιτ (ιιι(Ιπειπ πε ππτιιειειι5

ιεπιπε. (Ιπι ποιιιε πε πειεε οιιεει·πεπ(ιο. τεπειιτπι· πει·

εοππεπτιοιιειπ πει πεεειπ επιπ ιπειε ιιιππειιειιιπε ιιιοτειπι.

επι ιιι ειιι(Ιπεπι πει πιι(Ιποε (Ιπι ιππιιπιπ πειιιειπτ πει

ιππε εκεειπτ ει(εεπτο ιιι ει·πιιε πιππππ ετ ειιι·ειει πι·οπτ

πιοι·ιε εετ επι·επιιππι ετ ιππε ιιιοπει·πτε ετ ειπε ιι·ειππε

ειε πεεεεεει·ιπ. ιιέςιιπιπ οιιι·επιε ποπ ι·ε‹:ιπιειππε ποε

εοπεπιεε πει ποτεετιιε εεπ εοιιεπιεε πιππι (Ιπι πι·ο

τεπιποι·ε ιπει·ιπτ πιει ιπειππειτο ποτεετετιε πει εοπεπιππι

εοπ:ππππιε ιειππε (Ιπι πι·ο τεπιποι·ε ιιιει·ιιιτ. ι·εεεειπ πει

ιπιπιπ επιπ ειιι(ιππ πει·εοπει τω ι·ιπει·ιπ πει ειιι(πιο ιοοο

ιιιετιιιπ επεεπιιιιππε. ετ ιππε πι·οι·επε εοε ειιιεοιπεπιιιε

ο

τι'

ιιιτι·πιπιππε. ππιιππι ιιοι·εεπιτπιπ πει ιπιππιπειτπιπ πει·

ποτεετετεπι εεπ εοπεπιεε εοιπιπππιε (μι πι·ο τεπιποι·ε

ι”πει·ιπτ ιιι τοτε ποετι·ε ιπι·ιεπιετιοπε ι·εοιπιειππε πι·ο

ετειιιο Βετο ιπεετ επ ιιιιιιιτππτιπιπ ποε εοπεπιεε πει

ποτεετειε εεπ εοπεπιεε (ιιειπι (ιιιι πιο τειπποι·ε £πωω.

ιιπιπο ει εοπτιππει·ιτ ειι(Ιπειπ εοι·ππι ειπππ ποε εεπ

πιετι·ιοτπιπ ποετι·ππι πεπιτε ετ ιποι·πι·ι. ει πει· ποτεετε

τειιι πει εοπεπιεε εοπιππιε ι:ιππε (μι πιο τεπιποι·ε

ιιιει·ιπτ ιππε εοπιιποπιτι ει·ιπιπε ιιττετιε πει πππειο

Με τι·ιπππιπ ιπεπιπ πει ιπεοε ι:ιοπε ιιπε πε πιετι·ιετπ

ποετι·ο εκπειιεπιπε. πεε ποετειι ποε εοπεπιεε πει πο

τεετειε εεπ εοπεπιεε (μι πι·ο τεπιποι·ε ιιι πιππο ιιιει·ιιιτ

ιπεππι πει ιπεοε ι·εειπιεπιπεζ Βπει·ι·ειπι πιπππι εοπτι·ει

οπιπεε ιιοιπιπεε ιιιειειππε ποε εοπεπιεε πει ποτεετιιε

εεπ οοπεπιεε (μι πι·ο τεπιποτε ιιπει·ιπτ ετ τοτπε πο

ππιπε πιιιιιι ιπ οι·πιπειτιοπε ετ ιππππετο ποτεετετιε πει

εοπεπιππι εοπιππιε ιεπιπε (μι πι·ο τεπιποι·ε ιιιει·ιπτ.

ετ επεειπιιτει· εοπτι·π πιιιτιιπιιιεπεεε. πεε π1ει·επτπιπ

ειε πιιι›ιπιπε.

ιιτιπε τοτειπ εοιιπειιτιοιιειπ ιπι·ειιιιτ ποτεετεε εεπ εσπ

επιεε πιππι. σ:Ιπι πι·ο τεπιποι·ε ιπει·ιιιτ ιπ ππο(Ιπο(ιιιε

πεε (πι-ι Βιειετππε. πεε εοπεεπτιειππε.

πππε ετ ειπτπ·πεπε ιιι πειι·ιπιπειιτο εππει· πιιιπιππι ποππιι

"πιππι ιιι·ιππιπ ετ ιιιεοιιεπεεπιπ τεπει·ε ετ οιιεει·πειι·ε ετ

ππιιο (πππε εοπτι·ππεπιι·ε. πε (Ιπιπ(ιπε πετο ιιι (Ιπιπ(Ιπε

ειπιιιε ι·εποπειιιππτιιι· πει· οπιπιει ιιπιπε εοππεπτιοπιε επ

ει·(ιπιεπτει. πει· ποτεετετεπι εεπ εοπεπιεε (μι ιππε ιιιει·ιπτ

εοπειιιιιτοι·εε ετ τοτπιπ ποππιπιπ πιππι (ιιι πππιε (ιπιιι

πεειπι παμε ιιι εεπτπεπιπτει. ει τιιιπειι πει· ποτεετειτειπ

πει εοπεπιεε εοπιππιε ιτιππε (ιιιι πι·ο τειπποι·ε ιπει·ιιιτ

ι·ε(Ιπιειτππι ιπει·ιτ. ετ πιει εοι·πιπ ιιεεπτιπ ι·ειπππεει·ιτ.

ιπι·ειι·ιιπτ ιπεππει· πι·εποιπιππτι εοπεπιεε ιιιιιιε τοτειιπ εσπ

πεπτιοπεπι ιιοπε ιιπε ιιιοει·ε ιπι·ιιι·ε πει· πιιοε εοειοε

ιιοετι·οε εοπεπιεε ετ οπιπεε εοπειιιπι·ιοε εποε ετ(πιε ππι

πει·επιπ ποππιπιπ πιππι πι› εππιε (1πιππεειιπ π.ε(Ιπε ιπ

εεπτιιππιπτει. ει πει·ο ιιιι(Ιπιε (ιιειπεπειε εοπτι·π πειετπιπ

ιετππ ιεεει·ιτ πει πεπει·ιτ ποε εοπεπιεε πει ποτεετειε εεπ

εοπεπιεε πιειπι (Ιπι πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιπτ ιιιειειππε ιππε

πιππιετπι·π ιιι οι·πιπετιοπε ετ πιιιπππτο ποτεετετιε πει

εοπεπιπιπ εοιπππιε ιιιππε (μι πι·ο τεπιποι·ε ιιιει·ιπτ.

εετππι ιεππε ιιι ετιπιτπιο. τεετεε εοπιιοοπτι ι-πει·ιιιιτ επ

ιιοε. ποι·εοππε οοπεπι πιειειτοι·ιιιπ. πιεοιει πε ιπειι·ιιιιοτο.

Βπιιιιειιππε ποποιππε. οττο .ὅοπτει·πιιε. οττο ιιεπεπιει·ιε.

πεπειιιιιε ιιπποπιε πε πειτε πποιι(ιειπι. ποπιιιππει επιπει·ει.

οπιειο πε εειπι·ι. `ππιιιιειτππε πι·οπιπειπιιε. τιιοιπειε ειο(ιιει

ετ οδει·ιπε πεπιε. (ιππε ποπιιπιεε ππτιπιτπτιε. ιπιιιεειιπο

εειιτεειπιο ποπεπεειιπο ποπο. ιππιετιοπε πιπιππ. πιπε

ειιπο πιε εεπτεπιιιι·ιε. πππε τοιπιπ οοππειιτιοπεπι ιιπππ

πιτιπππι πι·οιπιεει·πιιτ ιπεππει· ετ εοππεπει·ππτ πει·

οιιιιιιε πιο εοπιππι επο (πππε ιιιι·πιπεπτο ιιιπιιιι·ιιπτ

ι›πι·τιιοιοιιιειιε πε πειειι·ιο. 8πιιιιειιιιιιε επειιει·ιπε. ι·π

ιιιιιππε πε ισοι·ειιο. ετ ιιοππε πιιιιππε πε ι›πιιτο εοπεπιεε

(ιπιιι. ιπποπι ιοπιδο ι·εετοι·ι πιιεεο επεειιιιιτει· πι·οπτει·εει

ιιιπε ει ποτεετοτε ιεπιιε. ετ εοειιε επιε ι·εετοι·ιι›πε ιιι

πιππο ιιι Ριιττιω πει·ιπιιιειιτο. τεετιισπε επ ιιοε σοπ

ποειιτιε (ιι·πειπο ιιιπιοε. ειιοιιι·(ιο τειιιιι·το. πεππιιιιο πε

ππιιιιι. ειπεπιπο .επεπειιο. οποπε ιοι·ιπειιιπο. ι·οπει·ι(·ο

οπεοιοπε. ιπιιπιειοιιε πε πιππτιπο. Βιι·ειι·πο πε ιειεπ. ειιι

ειιιπο πε ειεεει. ειπεειιπο (ιε εει·ιιο. οιεπι·(ιο εππει·ι·ιιποο.

  

(μι ποι:ιε ειιιππε τεπεπτιιι· ετ ιιιιειε ιιιιεοιπτιοπειιι επ ετ ιππε (ιιιειππιιιι·ιιπιε πιπεειιπο (πιει·το πιο εεπτειιιιιι~ιε.
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( οοοοΧΧΧ )

Ποθέτω οοιιοιι2οο οιιιτιωπι ισιτοποιο οτ/)·ατοι·οσατοω

απο ροτοοτατο ο: ι·οοτοτίοιιο Σαπαοτιοιο οοιπιπιιοἰο

έπιασα.

ὶὶ9θ , οι οορτοιοὶιτὶο

ΔΑΔ η μι

στο. οι. πω. τ. οτι ο. οι. του,

' · (σο.)

Ισ οοιοὶπιο σοποὶοὶ οποοο. οοο Βοὶοίὶσο οοτοιιὶοοσο.

ιὅσὶὶὶὶοὶοισο κοποσο. οοπιιροτοὶσσο. οσπιοσὶοο σιιο8ὶο

Ρτοποὶττὶποσο οτ οοπισοοὶσισο τὶὶιὶ ὶοΒοοὶ ὶοιισο τοοτοτὶ

οοιοσπιὶο ὶοοσο ιοὶοοο ΡτοΡτοτοο οτ σοοτ.ὶοοτο ο σο- ο

ποὶοο ὶ›οὶττοιοο οτὶορὶοοο ὶοοσοοοὶ'Ροτοοτοτο οτ οοοὶὶο

τσὶο τοοτοτὶὶισο οὶοοὶο ιοοὶὶοοο. οὶιοττο πιιοὶοοοὶὶο. σοὶ

ποσοτο ὶοτοοτὶο. ο3ποοπιο σο οοπιιὶὶὶο. οτ τπιοοὶτοσο οἱ

οοιοὶὶὶο ·οοσιὶιιο οτ σὶοο οοιοιιοὶο ὶοοσο οτὶρσὶοιιτὶ.

σσοσ οοο οοπιοσὶοο Ϊοοὶοιιισο οοσ Ροτοοτοο σοὶ οοοοσ

ὶοο σπιοξἔὶο·σσὶ στο τοποΡοτο τσοτὶοτ οτ τοτσο Ροπιιιὶσο

σοοΒὶο οτ οοο σὶο ὶο οοτοο. οοτοιο οτ οοσοὶοοτοπο Ροτ .

ποοτο οτ τοττοτο οτ οοὶὶοοτοο Ρτο Ροοοο οοοττο. οτ

οΡοοὶοὶὶτοτ στο ιὅσοτσὶο Ροττιιο ὶιοοὶὶ-οτὶὶ ὶο οτσὶοοτὶοοο

οτ ποοιισοτο Ροτοοτοτὶο σοὶ οοπιοσὶστο οοιοσπιὶο ὶοιιιιο.

σοὶ στο τοιοΡοτο ὶὶιοτὶοτ ὶπι το8ὶιοὶοο οὶσὶτοτὶο. σοσοτο

οποοὶο σσο Ροτοοτοο σοὶ οοοοσὶοο οοιπιιιοὶο ὶοοσο σοὶ

Ρτο τοτοπιοτο ὶὶιοτὶπιτ ὶοοοτὶοτ. ὶὶοοὶοιοσο οτ οοο οοπι

οσὶοο σοὶ Ροτοοτοο οοσ οοοοσὶοο σπιοσὶο σοὶ Ρτο τοπι

Ρωο τσοτὶοτ. οο τοοοὶιὶτοσο τοποσ οτ ὶοοοοοσοοο οὶοστ ο

ὶΡοο Ροτοοτοο σοὶ οοτιοιιὶοο οοιοσοὶο ὶοοσο σοὶ Ρτο

τοποροτο ὶὶιοτὶοτ ΡτοΡτὶὶο ὶὶττοτὶο οιιὶο σοὶ οσοτὶο οο

ὶιὶο ποοοσοσοτὶοτ. οὶ σοτο οὶὶσσὶο σο σὶοττὶοτσ πιοοττο

ὶο σοσοτσσι ὶΡοσιο οοοὶσοτὶτ οορὶοοισο οοο οοπιοσὶοο

οοσ Ροτοοτοο σοὶ οοπιοσὶοο σοοΒὶο σοὶ Ρτο τοππιΡοτο ὶὶιοτὶοτ

Ροοσοὶοπο ὶὶὶὶσο οτ ὶπι ιιὶττστο πιοτοοτοτὶο σοὶ οοοοσὶσπο

οοιοσπιὶο ὶοοσο σοὶ Ρτο τοποροτο ὶὶσοτὶοτ τοιιτσπο οκ

οο ιοὶττοοισο. οοο οοπιοσὶοο σοὶ ροτοοτοο οοσ οοιιοσὶοο

σιιο(,σο σοὶ στο τοποΡοτο ὶὶιοτὶοτ. σσοοτσπο ὶὶιοτὶτ σο

σοτσιπι ὶπιοσιο. ὶσοοτ μεσο ὶροὶσο σοσοτὶ. οτ σὶοσὶοτοτπι

ὶπι οιοπι ὶοοὶοποσο οοο οοοοσὶοο σοὶ ροτοοτοο οοσ οοο

οσὶοο σοοσὶο σοὶ Ρτο τοτοροτο ὶὶιοτὶοτ. οὶοστ Ροτοοτοο

σοὶ οοπιοσὶοο οοιοιιοὶο ὶοοσο σοὶ Ρτο τοποΡοι·ο ὶὶιοτὶοτ

ὶο οὶιιοο οσοο Ιοοοτο τοοοὶισοτστ. ὶο ὶοΒοτὶοοὶὶισο σσοο

Ροτοοτοο σοὶ οοοοσὶοο οοποσοὶο ὶοοσο σοὶ Ρτο τοιο- σ

σοτο ὶὶιοτὶοτ σο οοτοτο τοοοτσοτ Ρτο οοιοσοὶ στὶὶὶτοτο.

οοο οοοοσὶοο οισιοοσοιοσο σοὶ Ροτοοτοο οοσ οοοοσὶοο

σοοποο σοὶ Ρτο τοποροτο ἱσοι·ὶιιτ οτ ΡοΡιιὶιπο ιιοο.τσο

Ρτο ὶὶὶιτὶο οοοττὶο. οὶοστ ὶοοσοοοοο ὶπι Ρτοσὶοτὶο ὶοοσ

τὶοοὶὶισο οιιΡοιισοτὶοτ. Ροοτσιο οὶὶσσοσ οσπο οὶὶσσο

Ροτοοοο σο οοτοτο οοο ὶὶοοὶοιοσο οοο οοοοσὶοο οοσ Ρο

τοοτοο σσὶ Ρτο τοιοΡοτο ὶὶσοτὶοτ. οοσ Ροπισὶσο σοοεὶο

ὶο σσο Ρτοσὶοτο οοπισοοτὶο Ροτ οποιιὶο οοο οοὶσοτστ

οτ οοο οιιοοΡτοτστ. οτ οὶ οοοττοὶὶοοοτὶιοσο σοὶ τιιοτιιτο

ίσοιστ. οοο σο Ροοτο ὶὶὶο σσοποοὶτο ροτοτὶσισο τοπιο

ὶὶσο οιιὶοποσο. ὶοοσοοοὶὶιιιο οτ ὶιοὶοὶοὶὶτιιιο οοτσιο το

οττὶοτσο. σο ὶιοιοὶοὶὶισο ιιοοττὶο οοσ σο σὶοττὶοτσ οοοττο

οοοσσοι·οοτὶὶιιιο. οοο οοοοσὶοο ὶὶοοὶοποιιο σοὶ ροτοοτοο

οοσ οοοοσὶοο σοοΒὶο σοὶ Ρτο τοποροι·ο ὶὶιοτὶοτ ὶσοτὶτὶοπο

ο οοοσοσσιο ὶοΒοο οτ ὶιοοοο σοσο ὶοὶὶ·ο σὶοο σσοστοΒὶιιτο

οοπιτὶοσοοι Ροοτ τοοτοιο τοοὶοτοοτὶοιιοσι. οὶοὶ σσοοτσιο

ὶὶοοοτὶο οοοσσοτοοτὶο οστ τοοτὶιιιο οοσ ὶοσὶττὶοιο σὶὶο

τὶοοο τοσιοπιοοτὶτ.· οὶ ὶοοσο οὶὶοσὶσο σιιοἔὶοοοὶο. σοὶ

οὶὶσσοτσιο ὶοιισοτο ὶὶιοτὶοτ οτ οι οοὶστσιο σοτο μοι·

Ροτοοτοτοιο οιιτ οοοοσὶοο σσοσὶο σοὶ στο τοιοΡοτο

ὶσοτὶοτ. οὶὶοσὶ ὶοοσοοοὶ. σοὶ οὶὶσσὶὶισο οοσ σο σὶοττὶοτσ

ὶοοσο. Ροτοοτοο σοὶ οοοοσὶοο σσὶ Ρτο τοποροτο ὶὶιοτὶοτ

οτ ΡοΡσὶσο σοοΒὶο ροτ ὶιοὶιοπο ὶὶσοπο οσὶσσοὶισοτ

ὶροστο ὶοπισοοοοιο σοὶ ὶροοο οοσ σο σὶοττὶοτσ ὶοπισο

ὶροο ὶιοοο τοιιοτο οτ ποοοστοοοτο. οτ ὶιισο τοοοτο Ρτο

στ σο οσο Ρτορτὶο σιιὶοσσὶσ σοὶσοτὶοτ οοοττο ὶροσιο

4 σοὶ ὶροοο σσοτστο Ρι·οσὶοτο τοπιο οκτὶτοτὶοτ.- ὶὶττοτοο

ιισπιτὶοο οτ Ρτοοορτο Ροτοοτοτὶο σοὶ οοιιοσὶσιο οοιοσιιὶο

ὶοοσο σοὶ Ρτο τοποΙιοτο ὶ-σοτὶοτ τοπιο ὶὶσο οτ οὶοο

ὶτοσσο οσοοὶΡὶοτοσο οσσὶοτοσο οτ οιιοσσὶοσισο οτσσο

οιιοοστὶοπιὶ ιοοοσοὶιὶιοσο. οοοὶροοτσπο ὶὶττοτοο ιισοτὶοο

οτ Ρτοοορτο.· το οὶὶσσο τὶ·οσσο οσοοὶΡοτο οτ σὶσοτο

σὶὶὶοτοιοσο σοὶ σὶτοὶιὶτιισο. οοο οοιιοσὶοο σοὶ Ιιοτοοτοο

οοσ οοοοσὶοο σοο8ὶο σσὶ Ρτο τοιοιιοτο τσοτσιτ. οὶ σο

οοσττοοτὶὶιιιο οτ οοοσοοτὶοοὶὶισο ὶὶοοτὶο οτττο ὶοπισοιο

ὶπιτοτ ὶοοσοπιοοιο οτ σοο5ὶοοοοιο σὶοοοτσὶο οποοτοοτὶτ.

οτ οΡοοὶοὶὶτοτ σὶοτιιππι ὶσοτὶτ. σσοσ ὶοοσο σοὶιοοτ οο

σοοοοὶ οτ ὶσσὶοοτἰ. ὶοοσο οοΒοοοοοτστ οτ ὶσσὶοοτστ.

οὶὶοσσὶο οοτοτ τοτσοι τοὶ οοσσοτστ. οικοορτο σο οο

σσοσ οοοὶσοτὶτ Ροοτσσοιο ιιοσὶο σο τοττο σιοτο ὶὶιοτὶτ.

σσο οι ιοιισοιο σοιιοτιτ. ιοοσο. οτ οὶ σοοΒὶοσι ὶσοτὶτ

ιιοοεὶο οοσοοοοοτστ. σοὶσοτοοο οσοτοο οτ τοσοσιιτοο

μοι· Ροττοο οοοττοο τοττο σοὶ ποοτὶ. σοὶ ὶοοσοσι ὶσο

τὶοτ σοὶ σο ὶοοσο τοσὶοὶὶοτ οστ σοοοτὶιιτ- οτ οτιοοὶο

ὶὶτοτ ὶὶὶοο σοὶ οοττοιπι οοοστὶτοτὶο σοὶ ὶὶσσοὶοσι Ιιοτο

οτοτὶο οοσ οοπιοσὶσιο οοποσπιὶο ὶοοσο. σοὶ Ρτο τοιοΡοτο

ὶὶιοτὶοτ ὶιοὶιοὶιιὶοτ. οοὶσοὶιὶιοσο οτ οοο οσοοσοιοσο οι

Ροτοοοὶο οτ τοὶισο οοο οοοοσὶοο σοὶ ροτοοτοο οοσ οοο

οσὶοο σοὶ Ρτο τοιοΡοτο ἴσοτὶιιτ οτ τοτσο Ρορσὶσο σοοΒὶο.

ιιὶοὶ ὶο οτσἰπιοτὶοιιο οτ ιοοοσοτο Ροτοοτοτὶο σοὶ οοοοσὶστο

οοποσπιὶο ὶοοσο σοὶ Ρτο τοποΡοτο ἴσοτὶοτ. Βοὶοοπο σοὶ

οὶὶσσοσ ὶὶπὅοσπο οστοοὶο οτποοτὶ ὶοὶτο ίὶοοο οοοττοο

σοὶ σο Ροττὶὶισο οοοττὶο οτ σὶοττὶοτιι οποιο οοο ροτ

ποὶττοποσο. οοο οοοοσὶοο σοὶ ροτοοτοο οοσ οοπιοσὶοο

σοὶ Ρτο τοποΡοτο τσοισοτ οι σοοΒὶο. σιιὶο Ιιτὶτοο οο

οιὶτσο σοὶ οοοιὶτὶ πιοσοὶοτὶὶ οτ οοτοτὶ σοὶ ὶο ὶΡοὶο ὶὶεὅπιὶο

Ροτοοτοτοπο ὶιοὶιοὶισοτ. ὶστοοτ οτ οοοστὶτοτοπο Ρτοοτοοτ.

σο οσὶὶο οὶἶοιιοὶοιιο Ϊοοὶοιισο ὶιι ὶοοσοοοοτο οὶὶσσοοι.

σοὶ ὶὶοποὶιιοο σο σὶοττὶοτιι ὶοιισο. οστ οὶὶσσοπο σο οσο

οὶοὶὶο ὶοοσο. σοὶ οοὶ›ὶο σο ροοο οτιοοτσοιισο τοοοοτστ

Ροτ οοοσοοτὶοοοπο σοὶ Ροοοιο. οσοι ὶροὶο ὶοοσοοοὶὶισο

τοοτοπο. οστ ὶσ οὶὶσσοιο σοὶ οὶὶσσοο σοὶ ὶοοιιοπο σο

σοοτ σοὶ ὶοσο οιιοοοτ. οιιοοιιτο ὶο οτιοὶο σὶοοσο οτ

οοι·τὶο. ρτοιιτ ποοτὶο οοτ οστοοὶὶσσι. οτ τοσο ποοσοτοτο

οτ οὶπιο ττοσσο οὶο οοοοοοοτὶο. ὶὶΒοσοι οστοοὶο οοο

τοοὶρὶοιοιιο οοο οοοοσὶοο ιιοὶ Ροτοοτοο οοσ οοοοσὶοο

σπιοΒὶο σοὶ Ρτο τοιοΡοτο Ϊσοτὶοτ. ιιὶοὶ ποοιιτὶοτο ρο

τοοτοτὶο σοὶ οοοοσὶσιο οοιοσοὶο ὶοοσο σοὶ στο τοιο

ροτο ὶὶιοτὶοτ. τοοοοιο σοὶ ὶστοιο οσιο οὶὶσσο Ροτοοιιο

το τὶσοτὶο σοὶ οὶὶσσο ὶοοο τοοτοιο οοοοοὶιὶπιισο. οτ ὶοσο

Ρτοι·οσο οοο οὶιοοὶσοππισο. σοὶ οοὶ›ὶο οιιὶιισο τοοοοτσι·.

οτ οτ οὶο οὶιοοὶστὶοοοπο οσ ὶοσὶοοιο οοοὶΡὶοποιιο. οοο

ροοτοο ὶο ὶΡοοπο σοὶ οὶιοὶὶοσι ὶιιττοὶιὶποσο. ιισὶὶσπο

τοτοοτοτσοι σοὶ ὶιοοσο2οτσιο ροτ Ροτοοτοτοσι οοσ οοπι
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ειιιοε οοΜιιιιιε ΜΜΜ Μο Ρι·ο τοιιιΡοι·ο ιιιοι·ιιιτ Μ τι οιιι·ιοιιε Ρι·οΜιττιΜιιε οτ οοιιιιοπιιΜιιε ΜΒΜ ΜΜΜ

τοτο ιιοετι·ο ιιιι·ιετιιοτιοπιο ι·οοιΡιοΜιιε. Ρπο ετιιιιο Μοτο

ιιιοετ οτι ιιοιιιτοπιιιιιππι. πιοε οοιιειιιοε πο! Ροτοετο.ε. εοπ

οοπιειιιοε ιιπιοΒιο «οι Ρι·ο τοπιιΡοι·ο ιιιοι·ιπιτ. Μιο ει

οοπιτιπιδοι·ιτ ειιιιιιιοΜ οοπιιΜ οΡιιτι πιοε Μι ό.ιετι·ιοτιιιιι

πιοετι·ιιΜ ιιοιιιι·ο οτ Μοποι·ι. ει Ροπ Ροτοετοτοπιι ιιοι

οοπιειιιοε οοΜιιπιιε ΜΜΜ Μο ΡΜ τοπιιΡοι·ο ιιιοπιιιτ.

Μάο οοΜΜοπιιτι οπιππιιιε. ιιττοι·ιε Με! Μιιιοιο. Μίι·ο

τπ·ιτιιΜΜ ιΡειιΜ ιιοι ιΡεοε ιιοπιει Με τιο τιιετπ·ιοτιι πιο

ετι~ο οιΡοιιοΜιιε. Μο Ροετοει πιοε οοπιειιιοε ιιοι Ροτοετοε

εοιι οοπιειιιοε τιιιι Ρι·ο τοΜΡοπ·ο ίιιοπιιιτ ιιι ΜΜΜ.

ιΡειιιιι πο! ιΡεοε ι·οοιΡιοπιιιιε. Βιιοι·ποΜ ιιιιΜΜ οοπιτι·ει

οΜπιοε ιιοΜΜοε ΜοιοΜιιε. πιοε οοπιειιιοε ιιοι Ροτοετοε

εοπ οοιιειιιοε (Ιω Ρπ·ο τοΜΡοπο ιιιοπιπιτ οτ τοτιιε ΡοΡιιιιιε

ιιπιοο)ιο Μ οικιιπιοιτιοιιο οτ Μειπισιοτο Ροτοετοιτιε ιιοι οοιι

ειιιιιιιι οοππιιΜιε Μιιιιο πιιιι Ρι·ο τοπιιΡοπ·ο τιιοι·ιπιτ. οτ

εΡοοΜιιτοπ οοπιττο ιιΜτιΜιιιοπιεοε. Μο Μοποειτιιιιι οιε

τιιιι:ιιΜυε. Μο Μπι ΜοιοΜιιε. πιοο οοιιεοπιτιοιπιιιε. ει

ποτο οιιιοιιιε ιιπιοΒιοπιειε οοπιτπο ΡειοτιιΜ ιετιιτι. ιιοπιοι·ιτ

Μ! τοοοπιτ. Με οοιιειιιοε ιιοι Ροτοετοε εοπ οοπιειιιοε

ιιπιοιπιοιιεοε σοι Ρπ·ο τοΜΡοπο ιιιοπ·ιπιτ. ΜοιοΜιιε Μάο

ιιιπιτιιοτοιΜ Μ οι·άΜιιτιοιιο οτ Μοπιτιιιτο Ροτοετιιτιε ιιοι

οοπιειιιιιΜ οοΜιιπιιε Μιιιιο τΙιιι ΡΜ τοΜΡοι·ο ΜΜΜ.

ιιο.πιο ΜΜΜ οοπιιιοπιτιοπιοππι ιιιπ·οιιιτ Ροτοετιιε εοπ οοιι

ειιιοε ιιπιοΒιο τιιιι 'απο τοΜΡοπο τιιοπιπιτ Μ ιιπιοτιιιοτιιιο

τοπιο. οτ οΜτπ·οοιιε ιπι Ροι·ιιιΜοιιτο ειιΡοι· οπιιΜοΜ

ΡοΡιιιι ιιπιοΒιο ίιπ·Μοπιι οτ ΜοοπιοιιεειιΜ τοιιοτο οτ οιι

εοτιιοπο οτ πιιιιιο Μαιο οοπιτπιιιιοπιιτο. τιο τΡ.ιιπιοιιο ιπι

ιιιιΜπιιιο ΜΜΜ ποπιοοΜιιιιπιτυπ Ροι· οΜιιιιι ιιιιΜε οοιι

ιιοπιτιοιιιε ειιοι·ιιΜοιιτο. Ροι· ΡοτοετειτοΜ εοπ οοπιειιιοε

ππιιι τοπιο ιιιοπιπιτ οοπιειιΜτοποε οτ τοτιιΜ ΡοΡιιιιιΜ

ιιπιοεδιο οτι οπιπιιε οιιΜάοοιΜ 1ιετΙτιο Μ εοΡτιΜΒΜτο. ει

τοΜοπι Ροι· ΡοτοετοτοΜ ιιοι οοπιειιιοε οοΜιΜιε ΜΜΜ

ι·οοιιιιειτιιππι Μπιτ. οτ πιιει οοπιιΜ ιιοοιιτΜ τοΜοπιεοτιτ.

ΜΜΜ οετ ιιοο οτ ΜΜτιιΜ τι Ρι·οτιιοτιε οοπιειιιιιιιιε ιιιιοΒιο

Μ Ριιιιιιοο Ρειι·ιιιΜοπιτο Μ οοοιοεΜ ειιιιοτο τοπιο τιο

ιιπιοΘΜ. ΜΜΜ άοΜιπιο τι·ιιοιιο οιιιΜΒοπιοιιει οΡιεοοΡο.

ΜοΒιετπο ιοιιοΜιο. Μιπ·τιιοιοΜοο ιοπιδο τιο τιιιιΜιδοπιιι.

τι·οπιοιιοι·ιο ειιιιιιοπιπιο τιο οιιιιιι€οπιει. ιΜΜοιο. τιο Ροι·τιι

Μοιιι·ιοιο. ΒιιιιιιοΙΜο ΡοοΜ τιο ιιοπ·πιιιιιο τιο οιιετι·ο. :κι

ιιοο τοετιιιιιε οοπιιιοοειτιε οτιιιιο ΜΜΜ ειιιιε ρτωτιω.

οΜιο ιιοΜΜιοο πιιιτιιιιτοτιε. ΜιιιοειΜο. οοιιτοειιιιο. πιο

ιΜΒοειΜο πιοπιο. ιπιιιιοτιοπιο εοοιιπιάει. ιιιινιιιι. Με εο

ΡτοΜιιιιιε.

(οοοοΧΧΧι)

ΟαρΖω!α βοάοι·ίε) Ζιπιἰοἰτἰιιοτ οι "ΜΜΜ ρι·οτοστέοιιΞε

ίπποι· ::οπειιΖοε ειικοτι ΒοπιιιΖί, ροτοετιιτουι οτ τ·οοτοπ·οε

ίαπιιοπειε οοπιπιαπιε ἰιιἰτα.

Μο , Η οοτοιιπιε

τω. Α. χω. Μ. ('οά. ο. πω. ενο.

( οκ.)

ιιι ιιοΜΜο τιοπιιΜι εικοσι. ιιοε οοιιειιιοε εειιιοτι πο

Βοι·τι·ειΜι οτιεΡΜιιο Μιιιιοπιει Ροτοετοτι. ιιιοοιο ιιιειιιοπιο.

ε),Μοπιι πιο οτιΜιιΜ. ΜΜΜ ιοπιιιιο οτ οιιοιιτο Μειο

οιιοοιιο. τιττιιιο ιιοιΜιιετο ιοι·οιιπ·ιο ποοτοπιιιιιε ΡΜ ιιοιιιε

οτ εοοιο ιιοετι·ο ιιιοπιιι·οιιο Ριοοιπιιιιο ι·οοτοι·ο ιιοΜΜο

οτ ιιιοο οοΜΜιιε ΜΜΜ ετιΡιιιοπιτιιιιιε. οτ Ρι·οΜιττιπιιιιε

ιιοιιιε ΜειιΡοπ Μισό ιιιιιιι ιτιοΜ ο εοοιιε Μετι·ιε οοπι

ειιιιιιιιε ιιοπιιιιιτιο ειι·οιιιΜιιοιτιο. οοΜΡειι·πιτο ΒιιΜιιειτοι·το.

οτ ι·πιιιοοτο ιιιοοοοΜιτο ΡιιοΜιττι οτ οοιιιιοπιιι·ι Ροι· οΜιιΜ

ΒιοιοΜιιε εΡοοΜιι Μιεεο ιιοετι·ο ιιιιιο ΡτοΡτοποει τιοετι

ποτο. (Μαι. Με οοπιειιιοε ιιιοιοΜιιε εοιι Ροτοετοε ιιοι

οοπιειιιοε εειιιοτι ι·οΜιιιι (Μι ΡΜ τοΜΡοι·ο τιιοι·ιιιτ. οτ

ΡοΡιιιιιε ειιτιοτι ι·οιπιιιιι οι: Με: τιιο ιιι οιιτο:ι οετοιιι οτ

οιιιιιιιοοτοΜ Ρον Μοτο οτ Ροι· τοι·ι·οιιι οτ οοιιοοτειε Ρι·ο

Ροεεο Μετι·ο οι; εΡοοΜιιτοι· Ρι·ο Βιιοπάιο Ροι·τιιε ιιοιιι

ιιιτιι Μ οι·ιιιιιοτιοιιο -Ροτοετιιτιε πο! οοιιειιιιιΜ οοΜιιπιιε

Μπιιιο (ΙΜ ΡΜ τοΜΡοι·ο τιιοτιπιτ Μ ι·ο.8ιΜιτιο οιιιιτοτιε.

ΜΜΜ οιιιπιΜ ορο Ροτοετοιε πο! οοπιειιιοε οοΜιιιιιε

Μιιιιο @οι ΡΜ τοιιιΡοπο ιιιοτιπιτ τοοοτιπιτ. ιιιοιοπιιιιε οτ

Με οοπιειιιοε ετιπιοτι ι·οπιιιιι Μι Ροτοετοε εοπ οοπιειιιοε

Με Μο τοΜΡοι·ο ιιι εειπιοτο ι·οΜιιιο ιιιοι·ιιιτ. οτι τοπιο

ιιιιιιιιε ΜΜΜ οτ Μοοπιοιιεεει ειοιιτ ιΡεει Ροτοετοιε πο!

οοιιειιιοε οοιιιιιιιιε ΜΜΜ «οι Ρι·ο τοΜΡοπ·ο ιιιοι·ιιιτ

ΡτοΡτιιε ιιττοι·ιε πιο! ιιτιιιτιο ιιοιιιε ιιιιιπιάοιιοτιιιτ. ει

ιιοι·ο οιιιιιιιιε τιο τιιετι·ιοτιι ιιοετι·ο Μ σ.ιοιιοτιιΜ ιΡειιΜ

οοοιιιοι·ιτ οιιΡιοΜιιε Με οοπιειιιοε εοιι Ροτοετιιε πο!

οοιιετιιοε ειιιιοτι ποιιιιιιι τιιιι Ριν τοΜΡοπο ιιιοπ·ιιιτ Ρο

οιιιιΜΜ ιιιιιιε. οτ Μ ιιιι·τιιτο Ροτοετιιτιε πο! οοιιειιιιιιπι

οοΜΜιιεΜπιιιο τιιιι ΡΜ τοΜΡοι·ο τιιοι·ιπιτ. τοιιτιιιιι οι

οτι ΜιττοΜιιε Με οοιιειιιοε πο! Ροτοετιιε εοπ οοιιειιιοε

ετιτιοτι ποΜιιιι ΡΜ τοιπιΡοπο ιιιοιιιιιτ πιιιτιπιτιιΜ

τιιοι·ιτ τιοιιοτιιΜ ιΡειιΜ ιτιοετ Ροιιο ιΡειιιε άοιιοτι. οτ

ΜειιΡοπ ιιΜάιοτοΜ Μ οοοι Βιοιοιιιιιε πιοε οοιιειιιοε ιιοι

Ροτοετοιε εοιι οοιιειιιοε ειιιιοτι ι·οππιιιιι. (Μι Ρι·ο τοπι

Ροι·ο ιιιοι·Μτ ειοιιτ Ροτοετειε ιιοι οοπιειιιοε οοΜιιιιιε

Μ.ιιιιο (ΙΜ Ρι·ο τοπιιΡοι·ο ιιιοπιιιτ Μ· οιιιοε ειιοε τιιοοτο

τοπιοιιιιπιτιιτ. ιιΒιιιιΜ τιο ειιπιοτο .π·οΜιιιο ιιοπι ιιιιτ ιιι

ΡοιειΒιιε ιιιτι·τι ειιι·τιιιιοοιπι οοτ ιιιτι·ο ιΜι·οιιΜοιιιιιΜ. τι

Μιιοπιάιε ιιΡι·ιιιε ιιετιιιο ιιοιοιιτιοε οοτιιιιι·ιε πιιει Ρι·ιιιε

ιιοιιοι·ιτ ιπι Ροι·τιιΜ ΜΜΜ. οτ οι οο Ροι·τιι πιοπι οιιιοπιτ.

«Μπι Ρι·ιΜο πιοτιοιοι·ιι Ροι·τιοιΡοε ΜουιΜιτιι οτ (ΜΜΜ

:πιο Μ ιι.8πιιιΜ ιΡειιΜ ιι·ο τιοτιοιιιιπιτ Μ οπιιιιοτιοπιο

Ροτοετοτιε ιιοι οοπιειιιιιΜ οοιιιιιπιιε ΜΜΜ :πιο Ρι·ο τοπι

Ροι·ο ιιιοι·Μτ οιΡοιιΜιιτιιπ. οτ Μ οιιπιιιιοιπι Ροι·τιιΜ :ιιι

πιιεοοι·ι~ιοοπιιιιιΜ ι·οιιιι›ιτ. πιιει Ροτοετοτιε πο! οοιιειιιιιΜ

οοΜιΜιε Μιιιιο (Ιω Ρι·ο τοΜΡοι·ο τιιοι·Μτ ιιοοπιτΜ το

Μοιπιεοπιτ. ει τοπτο ειιιιιιιιε τιο ειιιιοτο ι·οΜιιιο ΜΜΜ

πιιει ιιτ ειιΡπο άιοτιιΜ οετ Μισο οιιειτ ιιιιιιοι·ιτ. πιοε

οοιιειιιοε ετοιιιΜιιε Μάο ιιοι Ροτοετοε εοιι οοιιειιιοε

ειιπιοτι τοπιιιιιι (πιο Ρι·ο τοπιιΡοπο ιιιοι·ιιιτ ιιι οι·τιιιΜτιοπιο

οτ Ρι·οοοΡτο Ροτοετοτιε Μπιιιο ιιοι οοπιειιιιιΜ οοΜιιιιιε

τπιιι Ρι·ο τοΜΡοι·ο ιιιοι·ιπιτ. Μ ιοἔοτιοιιιιιιιε ΜΜε Ρο

τοετοε πο! οοιιειιιοε οοπιιιιιιιε Μιιιιο «Μι Ρι·ο τοΜΡοπο

ΜΜΜ τιο οοτοι·ο ΐοοοπιπιτ Ρι·ο οοπιιιιιιι ιιτιιιτειτο. πιοε

οοιιειιιοε οιιΡοιιιιοΜιιε. Μ! Ροτοετοε εοπ οοπιειιιοε Με

Ρι·ο τοΜΡοπο ιιιοπιπιτ οτ ΡοΡιιιιιε ειιπιοτι ι·οΜιιιι Ρπο

ιιιιι·ιε ιιοετι·ιε. ειοιιτ Μπιιιοπιεοε Μ Ρι·οάιοτιε ιοΒοτιοιιιιιιιε

οιΡοπιάοι·ιπιτ. ΡοιοτιιΜ οιιιιιιοτι οιιΜ ιιιιιιιιτι Ροι·εοιΜ τιο

οοτοι·ο πιοιι ιιιοιοπιιιιε. Με οοιιειιιοε ιιοι Ροτοετοε οοτ

  

Μιιιι. Βιιιιιι·ιιιιιε. οτ Μιπιειι€ιιιε εοιι·οτιιιε οτ ι·οιπιοιιιιιε οοιιειιιοε (ΙΜ ΡΜ τοππιΡοι·ο ιιιοι·ιπιτ ειιιο ΡοΡιιιιιε ειιιιοτι



Με 450εΑποντι Χ".

τοπιπ!! πι οπο Ρι·οε!!οτει οοιιποπτ!ο Ροι· οιιιιι!ει ποπ ει οτ! τοπιο!! απ! Ρτο τοιιιΡοτο τιιοε!πτ ιι!5! πιιιιιε!ειτο

εει!ιιοτπι· οτ ποπ οιιοοιιτοτπι·. !τιπποιιε!!ιπε οτ !ιοιπ!

:πππε οοι·πιιι ε!!εττ!οτπε ε!ο !ιοιιιπι!!ιπε ποεττ!ε εοπ

ε!!ετι·!οτπ ποετι·ο οοιιειποι·οπτ!!ιπε ιιοε οοπεπ!οε τιιο!ο

πιιιε πο! Ροτοετιιε εοπ οοιιεπ!οε ειιιιοτ! ι·οιππ!! επι!

Ρτο τοιιιΡοι·ο !!ιοτπιτ !πετ!τ!ειιιι εοοπιιι!πιπ !οποε οτ

!ιοιιοε πεπε !ιι!!ι·ο εποε ειιιιιε!τει8!ιιτο οοπτπιποε ροετ

!ποτοπι ι·οο!ιιιιιοτ!οιιοιιι. π!ε! ειποπτππι !!οοπτ!ει οοπ

ειποι·οιιτ!ε ειιιτ τοετ!πιπ ε!πο !οο!ττ!ιπο ε!!!ειοι!οπο το

ιιιπιιεοτ!τ. ε! !ιοπιι ει!!οιι!ιιε ε!ο ειπιοτο ι·οπιπ!ο πο!

ι!ο τι!!ειιι!.!ιπε !ειπεπιτει ί!ιοι·πιτ οτ πι εο!πτπιπ πετο

μι· οοιιειι!οε ειιιιοτ! τοπιο!! πο! Ροτοετιιτοιιι επι! Ρτο

τοιιιροι·ο !!ιοι!ιιτ οπου! !πιιποιιε! ιιιιτ ει!!ειιι!!ιπε εοπ ε!ο

ε!!ετι·!οτπ πππο. Ροτοετειε πο! οοπεπ!οε ειιιιοτ! τοπιο!!

επι! πιο τοιιιροι·ο !!ιοι·πιτ οτ Ροιιπ!πε πο ειιιιοτο το

ιιιπ!ο που !ιοιιοιιι !!ε!οιιι πε!!πιιιι!ιπιιτ !ρειιιπ πιιιποιι

εοιιι. πο! πιεσε εοπ ε!ο ε!!ετι·!οτπ πιιιπο !ιοιιο !Ρεει τοιιοι·ο

οτ ιιιιιιιιπτοιιοι·ο. οτ πιε!ο !!ιοοι·ο Ρι·οπτ ε!ο ειιο Ρτο

ρι·!ο ειπ!οειιι!ι! πο!ποι·!τ οοιιτι·ει !Ρεπιιι πο! !ρεοε επιο

ι·ιιιιι Ρι·οι!!οτο !ιοιιο οιετ!τοι·πιτ. !!ττοι·ιιε ιιπιιτ!οε οτ

Ρι·οοοιιτει Ροτοετοτ!ε πο! οοιιεπ!πιιι οοπιπιι!ε !επιπο επι!

πιο τοπιιιοτο τ!ιοι·πιτ. !ιοιιιι πιο οτ ε!ιιο !!·ειπε!ο επεο!

Ρ!οπιπε οτ οετιπε!!οπιπε. ιιτειπο οιιοοπτ!οιι! πιειιιε!ο!ι!πιπε.

ποο πιεοι·πιιι !!ττοτειε ιιιιιιτ!οε οτ Ρι·οοοπτει επ!ι ιι!!ειιιιι

!!·ειπε!ο επεο!ροι·ο οτ π!ε!οι·ο ε!!!ΐοι·οιιιπε. πο! π!τει!ι!ιιιιιε.

ιιοε οοπεπ!οε πο! Ροτοετοιε εοπ οοιιεπ!οε ειιιιοτ! ι·οιιιπ!!

ειπ! Ρτο τοιπΡοτο !ποι!πτ. ε! ε!ο οοιιττιιοτ!!ιπε οτ οοπ

ιιοιιτ!οιι!!ιπε !!-ιε:τ!ε απο πιιιπειιιι πιτοι· !τιπποπεοε οτ

ειιιιοτποιιιιι!οπεοε ε!!εοοι·ε!!ιι οιιιοτεοτ!τ. οτ ειιοο!ο!!τοι·

ε!!οτπιιι !ποι!τ εΙποε! πιιιπο ε!ο!ιοειτ πιε!ο 00Βιι050! οτ

!πε!!οειι·! πιιιπο οοετιοεοοτπι· οτ !πε!!οοτιιι· ει!!οειπ!ιι εστω

τοι·πιιι το! εοειιιειτπι·. οιιοορτο ε!ο οο εΙποι! ιιοο!ε!οτ!τ

Ροετειππιιι ε!ο τοι·ι·ιι ιιιοτο !ποι!τ ιιιιπ!ε. οπο ε! !επιπιιιιι

ποιιοτ!τ πιππο. οτ ε! ειιιιοτιιπι ι·οιππ!πιιι !ποι·!τ εοποτο

ι·οιιιιι!ο οοεποεοτιτπι·. πιι!ποτεοε οπιιτοε οτ ι·οε!οπιιτοε

ροι· ιιοι·τοε ιιοετι·ειε τοΓΙ°π πο! πιει! επι! πιιιπιιιιι !πο

ι·πιτ πο! ε!ο πιιιπτι τοε!!οι·!ιιτ ειπτ ποποιο!ιιτ. οτ εροο!ει

!!τοι· !!!οε οι!! οπττειπι εοοιιι·!τοτ!ε πο! !!ε!ποπιιιι ρο

τοετιιτ!ε εοπ οοιιεπ!πιιι οοπιππ!ε πιιιπο εμ! Ρτο τοπι

Ροι·ο τιιοτ!ιιτ !πι!ιο!ιπιιτ. ειι!πο!ι!ιιιπε οτ ποπ ο!!οπε!οπιπε.

πι Ροι·εοιι!ε οτ το!ιπε. ιιοε οοιιεπ!οε πο! ροτοετιιε εοπ

οοιιεπ!οε εεπ! Ρτο τοιιιΡοι·ο τποιι!ιιτ οτ τοτπε ροΡπ!πε

ειιιιοτ! ι·οιιιπ!!. ο!ε! οι·ε!!πιιτ!οιιο οτ ιιιιιιιι!ειτο ποτο

ετιιτ!ε πο! οοιιεπ!πιιι οοιιιπιι!ε !ιιιιπο εμ! Ρτο τοπι

Ροτο τποι·πιτ €ει!οειιιι πο! ει!!ειποε! !!Βιιπιιι οπτεει!ο επ·

ιιιιιι·! !ιι!!ει τπιοε ιιοετι·οε. πο! ε!ο ριιι·τ!!ιπε ιιοετε!ε οτ

ε!!ετι·!οτπ. απο ποπ ροι·ιιι!ττοιιιπε ιιοε οοιιειι!οε πο!

Ροτοετιιε. εοπ οοιιεπ!οε οι!! Ρτο τοι1ιροι·ο τ!ιοι·πιτ πι

ειιιιοτο ισοπιπ!ο. ειππι Ρτ!πιο οοιιι!τπε πο! οοπι!τ! πεπ

ο!οι·!! οτ οοτοι·! ειπ! πι !Ρε!ε !!ε!ι!ε Ροτοετοτοπι πεπο

!ιππτ. !πι·οιιτ οτ εοοπι·!τοτοιιι Ρι·οετοιιτ. ε!ο ιιιι!!ει οδοπ

ε!οιιο !!ιο!οιιε!ει. πι !ειιιποιιεοπι ει!!εΙποιιι πο! !ιοιιιπιοε

πο τ!.!ετι·!οτπ !ιιιιπο. οπτ πι ει!!ειποιιι ε;!ο ε.ιιι!ο!ο!!ε πιιιπο.

εμ! ιιο!ι!ε ε!ο μισο ο!ιεοι·πιιιιι!ει τοιιοειτπι· Ρον οοιιιιοιι

τ!οιιοιιι πο! ροοοιιι σπιτι !Ρε!ε !οιιποιιε!!πιε !!ιοτιιιιι.

_ιιπτ πι ιι!!ειποπι πο! ει!!ειποε ειπ! πιππεπιι πιιε!ειιιτ. πο!

πιε!ο οιιοειιιτ οιιοορτο πι ειι·ιιι!ε οτ ιιπιιιε!ει οι. εειι·ο!ο.

Ρτοπτ ιιιοτ!ε οετ οπι·εει!!ιιιιι. οτ τιιιιο ιιιοι!οι·ειτο οτ

επιο ποπε!ο ο!ε ιιοοοεεοι·!ιι. !!επιπιπ οπτειι!ο ποπ ι·οο!

Ρ!οιιιπε. ιιοε οοιιεπ!οε πο! Ροτοετιιε εοπ οοιιεπ!οε ειιιι

οτ οιιε!!ιιιιτ!οιιο Ροτοετιιτ!ε πο! οοιιειι!πιιι οοπιπιι!ε πππο

επι! πιο τοιιιροι·ο !!ιοι·πιτ. ι·εεεπιιι πο! !πι·οπι απο

ει!!ειπει ροι·εοιιιι ε!ο ι!ποι·πι πο! ο!!ειπο !οοο !!ιοτειιιι

οιιεεει!ι!ιιιπε. οτ πιε!ο Ρι·οι·επε οοε ει!ιεο!ποπιπε επι! ιιο!ι!ε

οιι!ιιε!ο τοποπτπι·. οτ επι ο!ε οι! !ιιπ!οοπι ο!ιεο!πτ!οιιοιπ

ιιοο!ρ!οπιπε. ποο Ροετοο πι !Ρειιιιι πο! ε!πι!!οιιι !ιιτι·ει!ι!

ιππε. ιιπ!!ππι τοι·οετιιτππι πο! !πιιιε!!πειτπιιιι πω· Ροτοετο

τοπι εοπ οοιιεπ!οε ειπ! Ρτο τοιιιΡοι·ο !!ιοι·!ιιτ. πι τοτο

ποπιοπ !πι·!ε‹!!οτ!οιιο ι·οο!Ρ!οπιπε Ρτο ετιι!!ο !!ιοτο. !ε!οετ

οι! !ιο!ι!τοιιε!ππι ιιοε οοιιεπ!οε πο! Ροτοετοε εοπ οοιιεπ!οε

εειιιοτ! τοπιο!! επι! Ρτο τοπιροι·ο !!ιοι·πιτ. ποο ε! οοπ

τ!ιιΒοτ!τ ει!!ειποπι οοι·ιιιιι πππε! ιιοε εοπ ε!!ετι·!οτπιιι

ποετι·πιπ ιιοππ·ο οτ ιιιοτιιιτ!. ε! ρου Ροτοετιιτοιιι πο!

οοπεπ!οε οοπιπιι!ε πιιιπο εμ! [πιο τοιιιΡοι·ο !που!ιιτ

ο !ιιε;!ο οοπιιιιοιι!τ! οι·!ιιιπε !!ττοι·!ε πο! ιιπιιο!ο !ιιττιι τι!

ε!ππιιι. !Ρεπιπ πο! !ρεοε !ιοπο ποο πι: τ!!ετι·ἱοτπ ιιοετι·ο

οιιρο!!οιιιιιε. ποο ροετοιι ιιοε οοιιεπ!οε πο! Ροτοεπιε εοπ

οοιιεπ!οε επι! Ρτο τοπιιιοι·ο !ποι!ιιτ πι ειιποτο ι:οπιπ!ο.

!Ρειιιιι πο! πιεσε τοο!ρ!οιππε. ιιποι·ι·ιιιιι ππιππι οοιιτι·π

οπιιιοε !ιοπι!ιιοε· πιο!οπιπε ιιοε οοιιεπ!οε πο! Ροτο8!.πε

εοπ οοπεπ!οε εεπ! Ρτο τοπιροι·ο !ποιπιτ. οτ τοτπε Ρο

Ρπ!πε επιιοτ! ιιοιιιιι!! πι οιιε!!ιιιιτ!οπο οτ ιπειιιε!ειτο Ρο

τοετοτ!ε πο! οοι:ιειι!πιιι οοπιπιι!ε πιιιπο. επι! Ρτο τοπι

ροι·ο τποε!ιιτ οτ εροο!ο!!!.οι· ε:οιιτι·ει π!ιιτ!ιιι!!!οιιεοε. ποο

ιιιοι·οοτπιιι ο!ε ε!ει!ι!ιιιπε ποο που! πιο!οπιπε ποο οοπ

εοπτ!οιππε. πππο τοτειιιι οοπποιιτ!οποπι !πι·τι!ι!τ Ροτοετιιε

πο! οοιιεπ!οε ειιιιοτ! ι·οπιπ!! εμ! πιο τοιιιΡοι·ο !ποι·πιτ

πι πποειιιοεΙπο οιιιιο. οτ ο!ιιτι·οοπε πι Ροιι!πιποιιτο επ

Ροι· τιιι!τι:ιειιιι Ροτιπ!! ειιιιοτ! ι·οιιιιι!! !!ΡΙ118Πι οτ πιοοιι

οιιεεειιιι τοιιοτο οτ ο!ιεοι·πειτο οτ ιιπ!!ο ιιιοε!ο οοιιτι·ειπο

ιππο. ε!ο ειιιπιεΙπο ποιο πι ειππιειπο ιιιιιι!ε τοποπει!ιππτπτ

ρω· οπιππι !ιπ!πε οοιιποπτ!οιι!ε ειιοι·τιιιιοπτει. μι· Ροτο

ετοτοπι εοπ οοιιεπ!οε ειπ! τππο !ποι·πιτ. οοπε!!!πτοι·οε. οτ

τοτπιπ ΡοΡπ!πιιι ει-ιποτ! ι·οπιιι!! επι ιιιιιι!ε ειπ!ιιε!οο!πι πεειπο

πι εοπτποιε!ιιτο. ε! τπιποι1 που ροτοετοτοιιι εοπ οοιιεπ!οε

οοπιπιι!ε !ιιιιπο απ! Ρτο τοπιιιοι·ο !!ιοι·πιτ τοειπ!ε!τιιιιι

!!ιοι·!τ. οτ ο!ε! οοι·πιπ !!οοπτπι ι·οιιιοπεοπτ. !πι·ιιι·πιιι.

!πειιΡοι· Ρτοιιοιιιιιιπτ! οοιιειι!οε πππο τοτοπι οοιιπιοτι

τ!οιιοπι !ιοιιει ποο !!ιοοι·ο !πτειι·ο Ρετ εποε εοο!οε εποε

οοπεπ!οε οτ οπιιιοε οοιιε!!!οι·!οε εποε ειττΙιιο ππ!ποι·επιπ

Ροτιπ!ππι ειιιιοτ! τοπιπ!! επι ιιιιιι!ε ειπ!ιιε!οο!ιιι πεειπο πι

εοΡτποιε!ιιτει. ε! ποιο ει!!ειπ!ε ειιιιοτ! ι·οπιπ!οιιε!ε οοιιτι·ει

Ρποτπτιι !ετπε! ποιιοι·!τ πο! τοε:οτ!τ. ιιοε οοιιεπ!οε πο!

ροτοετιιε εοπ οοιιεπ!οε ειιιιοτ! ι·οπιπ!! απ! Ρτο τοιιιΡοι·ο

ει' !!ιοι·!ιιτ !!ιο!οπιπε πιε!ο π!ιιτ!!οτιιπι πι οι·τ!!πιιτ!οπο οτ

ιιιοπεπιτο Ροτοετοτ!ε πο! οοιιεπ!πιιι οοπιπιι!ε πιππο ειπ!

Ρτο τοιπΡοι·ο !!ιοι·!ιιτ. εστω!! πιιιπο πι οιιιι!τιι!ο. Ρτο

εοιιτ!!ιπε ι·ο!!ειιιτ!ο !ιο!πιπετο. πι€οιιο ε!ο Βιι!!ειιιο. ιιιιειι!ε:!ο

Βπειι·ειοο. οτ !ιοι·το!οτο εοι·!!ιιι. πε! ποο τοετ!!ιπε οοπ

ποοιιτ!ε. πππο ε!οιιι!π!οο ποτ!π!τοτ!ε. πι!!!οεπιιο οοπτο

ε!πιο ιιοιιιιιΒοε!ιιιο ποιιο πιε!!ε:τ!οπο εοοπιιτ!ει ιινι :πο

οε:τπ!ιτ!ε.

?Η
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( οοοοΧΧΧιι ›

()οιι.πιτο.ι Ροπ·τιτσιπαππ·τοιτ οτ ίαπιι(οπετε ροτο.ττα.ε Μοτο

π·ο.ι(μιο οιιιο(τοιπ οοιππιππιτε/οο(ι'αε ποιο απ .ιορτπιπέμιτ(ι

(οικω (ι!ιο·αταπιππ πιοιτπ.τ.

Π!!!) , οι ιιιππιιι·ιι

Ε.: απτο(ρ·(ιρτιο Ιτι:οίί Τοπτίποπ.τι.ι πωπω. Επι!. Α. πι!. ιδι.υ.

( Ε!. Π. )

Βέτο ποιπιο! το πποΒιο οοπιεπ! Ροι·τπεπιειπι·ιοιι το

ετιπιιιτπε Ριο σοιπππι ο εοοιιε πποιε οοπεπ!ιιιπε Ροπ·τπε

ππιιπι·ιοιι οτ Ριο σοιπππι Ροπτπεπποπτισιι Ρποιπιττο οτ

οοπποπιο πο!:ιιε ποπιπο !ιο!τποπιι οπιεΡιιιπο ιτιππο Ρο

τοετοτι οτ(μο π·οοτοπ·ι!ιπε οποπο ππο!οοο!!ο. !ιο!πιπετο

!οπ·οοιι·ιο. οτ ειππιοπι πο σιιππι!!ιι. Ρτο πο!ιιε οτ εοοιιε

ποετιιε πιοο!ει πιο!!οπο. ιπποπο !οπο>ο οτ ι:πιιπι!ι·οπο

Ριοοπιι!ιο πιοιπιπο οτ πι(:ο οοππππιιε ιοππο ετιΡπ!οπτι!ιπε

οτ Ριοπιιττο ιπεπΡοπ· πο!ιιε (μοπ πιο ιποππ ο εοοιιε

πιοιε οοπεπ!ι!›πε Ρποπιιττι μι· οπιπιτι οτ οοπποπιπ·ι

ιιισιτιπι εΡοοιπ!ι ππιεεο ποετι·ο ι!!πσ ΡιοΡτοπ·οο ποετιποτο.

(μοπ ποε οοπεπ!οε τιισιοπιιιε εοπ Ροτοετοιε πο! σοπεπ!οε

Ροττπεπποπτιοιι (μι Ρτο τοππΡοι·ο ιιιοι·ιπιτ οτ ΡοΡπ!πε

Ροττπεπποπτιοιι. οτι ποιο πιο ιπι οπτοο οετοπι οτ οπ

πει!οτιτοπι Ροπ· πποπ·ο οτ τοι·ιοπι οτ (:ο!!οοτειε Ρτο Ροεεο

ποετι·ο οτ εΡοσιο!ιτοπ· Ριο Βιιοπ·πιο Ροπ·τιιε !ιοπιτποιι ιιι

οι·πιπειτιοπο Ροτοετιιτιε πο! οοπειι!πιπ οοπιππιε ιτιπιιο

(μι Ρτο τοπιΡοπ·ο τποι·ιπτ ἱπ ι·οοιππιπο οιπιτ(ιτιε. ποποτιι

οπππιτι (πιο Ροτοετοιε πο! οοπειι!οε οοπιππιε ιιιιιιιο (μι

Ρτο τοπιΡοπ·ο τποι·ιπιτ. τοοοι·ιπτ. τοιοιοπππε οτ ποε σοπεπ

!οε πο! Ροτοετοε εοπ σοπεπ!οε Ροπτπεπιππι·ιοιι (μι Ριο

τοππΡοπο τποπιπιτ οο οτ τοποτιιπιπε τιι·ιποι οτ ιποοποπεεει.

ειοπτ ιΡεο Ροτοετοε πο! οοπεπ!οε οοπιππιε ιιιππο (μι

Ριο τοπιΡοπο τποι·ιπτ ΡιοΡι·ιιε !ιττοι·ιε επιεπο! ππποιο

πο!ιιε πιτιπποποπιπτ. τι ποιο τι!ι(μιε πο πιεττιοτπ ποετι·ο

ιπι ποποτπππ ιΡεπππ σοσιποι·ιτ οιιΡιοπιπε ποε σοπεπ!οε

εοπ Ροτοετοιε πο! οοιιεπ!οε Ροι·τπειποππ·ιοιι (μι Ρτο τοιπ

Ροπ·ο ιιιοπ·ιπιτ Ροσππιιιιπ ι!!ιπε οτ ιιι πιπτπτο Ροτοετοτιε

πο! οοπεπ!πππ οοπιππιε ιιιππο. (μι Ρπο τοπιΡοπο τιιοπ·ιπτ

τοπτππι οκ οτι ππιττοιππε. ποε σοπεπ!οε πο! Ροτοετιιε

εοπ οοιιεπ!οε Ροπτπεπιειππιοιι (μι Ρτο τοπιΡοπο ιιιοπιπτ

(μοπτππι Εποι·ιτ ποποτππι ιΡεππι. ποτο Ροπο ιΡειπε

ποποτι. οτ ιπεπΡοι· πιππιστοπι ιπι οπιπ ιιισιοπιπε ποε

οοπεπ!οε. πο! Ροτοετοε εοπ σοπεπ!οε Ροπτπεπποπτιοιι

(μι Ρπο τοιπΡοπο τποτιπτ. ειοπτ Ροτοετοε πο! σοπεπ!οε

οοππππιε ιτιππο (μι Ρτο τοιπΡοπο τιιοπ·ιπτ ιιι οιποε

εποε !ιτιοοπο τοποτιππτππ. !ιοπιπιπ πο Ροιπτππιοππ·ιοιο

ποπ ι!ιιτ ιιι Ρο!ιι€πε π!τπο εοπ·πιποοιπι οπτ π!τπο ποπ

ο!ιιιιοπιτιπι ο !τει!οππιε οιΡι·ι!ιε πε(μο !ιιι!οπποε οστπ!ιπ·ιε.

πιει Ρπ·ιιιε ιιοποπιτ ιιι Ροιοτπππ ιτιππο οτ οι( οο Ροπ·τπ

ποπ οπτιοπ·ιτ. οπιπ Ρι·ιπιο ποπο!οπ·ιι Ροι·τισιΡοε πποπιπ(ιπ·ιι.

οτ οιπιιοε (μι ιπι !ι(μππι ιΡεπιπ πο πο!ιο!ιππτ ιιι οι·

πιπτιτιοπιο Ροτοετοτιε πο! οοπεπ!πππ οοπιππιε ιοιπιπο (μι

Ρπο τοππΡοιο τποπιπτ οπιΡοπιοπτπτ. οτ ιιι οπιπποπι

Ροι·τιιιπ ..ο πιεσοπ·πιστιπππιπ ιοπιιιιτ. πιο Ροτοετοιτιε εοπ

σοπεπ!ιππ οοπιππιε ιιιππο. (μι Ριο τοπιΡοι·ο τποι·ιπτ

τοπποπεοι·ιτ !ισοπτιο. τι τοι·το οι!ι(μιε πο Ροιοτπππιτιπι·ισιο

α ποε σοπεπ!οε ετοιιιπππε πιο πο! Ροτοετοιε εοπ οοπεπ!οε

Ροττπεπποππ·ιοιι (μι Ρτο τοππΡοποιτποιπιπτ ιιι οι·πιπιιτιοπο

οτ ΡπποσοΡτο Ροτοετοτιε ιιιππο πο! οοπειι!πιπ οοπιππιε (μι

.Ρτο τοπιΡοιο τιιοι·ιιιτ. ιιι !οποτιοιιι!ιπε (μπε Ροτοετοιε

πο! οοιιεπ!οε οοπιππιε ιιιπιπο (μι Ρπο τοππΡοιο τποπιπιτ.

πο σοτοπο τοοοι·ιπτ Ρπο σοιπππι πτι!ιτοτο. ποε οοπεπ!οε

οιιΡοπιποπιπε πο! Ροτοετοε εοπ οοπιεπ!οε (μι Ρτο τοπι

Ροπο ιιιοι·ιπτ οτ ΡοΡπ!πε Ροττπεπιτιπτιοιι. Ρτο !ι!ιπ·ιε

ποετπ·ιε ειοπτ ιοπποπεοε ιιι Ρτοπιοτιε !οΒιιτιοιιι!ιπε οπι

Ροπποι·ιπτ. Ροοτπιπ τι!ι(μοπ οπιπ τι!ι(μιι Ροτεοπο. (π

σοτοιο ποπ τιιοιοπιπε ποε σοπεπ!οε εοπ Ροτοετοε οιπτ

οοπεπ!οε (μι Ρπο τοππΡοπο πιοπ·ιπτ ειπο ΡοΡπ!πε Ροπ

τπειπιιππ·ιοιι ιιι οπο Ρπ·οπιστο οοπποπτιο Ροι· οππιιιο

ποπ εο!ποτπι· οτ ποπ οπιοοΡτοτπι·. οτ ει οοπτπ·οτοοο

π·ιπππε πο! τιιοτπππι τιιοπ·ιτ. ποε πο Ριιοτο ι!!ο οποιο

(ιιτο Ροτοπ·ιπιπε οοπο πιο οιιοπιπε. ιτιπποπει!ιπε οτ

!ιοπιιπι!ιπε οοι·ππι πιετπ·ιστπε πο !ιοππιπι!ιπε ποετιπιε

εοπ πο πιετπ·ιστπ ποετι·ο οοπ(μοποπτιιιπε ποε σοπεπ!οε

τιιοιοπιπε πο! Ροτοετοε εοπ σοπιεπ!οε Ροττπειποππ·ιοιι

(μι Ρτο τοπιΡοπο τποι·ιπτ. ιπετιτιοπι εοοπππππι !οποε

οτ !ιοποε πεπε πω πιοε (μτιππ·οοιπτο οοπτιπποε. Ροετ

τοοτοιπ ιοο!οπιοτιοπιοπι. πιει (μοπτιππ !ιοοπτιο οοπ

(μοποπτιε ιιπτ τοετιππι εοπ !οδιττιππτι πι!ιιτιοπο ι·οπιιιπ

εοιοιτ. τι οοπο τι!ιοπιπε πο Ροπ·τππιιιπτισιο πο! ο!ι(μοτπιπ

!ιιππιιτο τιιοπ·ιπτ οτ ιπι εο!πτιππ ποτο Ροι· Ροτοετοτοπι

πο! οοπεπ!οε Ροι·τπειποιπι·ιοιι. (μι Ρπο τοιπΡοιο ιιιοπιπτ

ει!ιοπι ιοπποπει πο! οι!ι(μι!ιπε εοπ το πιετι·ιοτπ ιτιππο.

Ροτοετοιε πο! οοιιεπ!οε (μι Ριο τοπιΡοπο τιιοπ·ιπτ οτ Ρο

Ρπ!πε Ροι·τπεπιειπι·ιοιι πιο: !ιοπτιππ ίιποπι τιπιππει!ιιτ

ιΡεππι ιτιπιποπεοππ πο! ιΡεοε εοπ (τ. πιετπιστπ ιτιππο.

οοπο ιΡεο τοποπο οτ πποππτοποπο. οτ πιο ιιιιοοι·ο Ρτο

πτ πο επο ΡιοΡπ·ιο (μισ(μιπ πο!ποπ·ιτ. οοπτπο ιΡεπιπ πο!

ιΡεοε (μοι·πιπ Ρπ·οπιοτο. οοπο οπτιτοπ·ιπτ. !ιττοι·οιε ππποιοε

οτ ΡποοοΡτο Ροτοετοιτιε πο! οοπειι!πιπ οοιπππιε ιιιιιπο (μι

Ρπο τοιπΡοπο τιιοπ·ιπτ οοπο τιπο οτ ειπο τιοππο επεοι

Ριοπππε ειππιοπιπε οτ οπιιιππιοιππε. τιτ(μο οποοιιτιοπι

πιτιππο!ιιπππε. ποο ιΡεοιππι !ιττοποε ππποιοε οτ ΡποσοΡτο

επο οι!ι(μο ιιοππο επεοιΡοπο οτ πιποπ·ο πιιιοπ·οιππε πο!

πιτει!ιιπιπε. ποε οοπεπ!οε πο! Ροτοετοιε εοπ σοπεπ!οε

Ροπ·τπεπιτιππ·ισιι. (μι Ρπο τοπιΡοπο τιιοπ·ιπτ. τι πο οοπ

τποστι!ιπε οτ σοπποπτιοπιιιπε τιιστιε οποπο ιτιπιιιτιππ ιπιτοπ·

ιτιπποπεοιπ οτ πιω πο Ροττππποιππ·ιοιο πιεσοι·πιτι οπιοι·

εοπ·ιτ. οτ εΡοοιο!ιτοι· πιοτπιπ τποι·ιτ (μοπ ιτιππο πο!ιοοτ

ιππο οοεπιοεσι οτ ποιοι-ι ιοππο οοοποεσιιτππ οτ πω

σοτππ·. ιι!ιο(μιιι ειστοπ· ίοι·πιπ τοι εο(μοτππ. οπισοΡτο πο οο

ά (μοπ τιοσιποι·ιτ Ροετ(μτιππι πο τοπιο πιστα ιιιοι·ιτ πτιπιε

(πιο ει ιτιπποπι ποπιοι·ιτ ιτιππο οτ τι Ροττππιππτιπτιοιπππ

ιποι·ιτ Ροπ·τιιπποπτισιι οοππιοεοτιτππ·. πιιιποπεοε οππτοε οτ

π·οποππτοε μι· Ροιπ·τοε ιιοετι·ειε τοι·π·οι πο! ιππιι. (μι ιιι

πποιππ ιποπιιιτ. πο! πο ιοπιιο ποπιοι·ιπτ ιιπτ ποποπιπτ

οτ εΡοοιο!ιτοπ· ι!!οε (μι οοι·τοι:π εοσππ·ιτοτιε πο! ίιπποιιιιπ

Ροτοετοιτιε εοπ οοπεπ!ππι οοπιππιε ιιιπιπο (μι Ρτο τοιπ

Ροι·ο τποι·ιπτ !ι(ιι!ιο!ιππτ ειι!πο!›ιπιιιε οτ ποπ οΠοιιποπιπε

ιιι Ροι·εοπιε οτ ι·ο!ιπε ποε σοπεπ!οε πο! Ροτοετοε εοιι

οοπιεπ!οε (μι Ρπο τοιπΡοι·ο ιιιοι·ιπτ -οτ τοτπε ΡοΡπ!πε

Ροττπεπποπτιοιι. πιει οι·πιποτιοπο οτ πιοπποτο Ροτοετο

το πο! οοπεπ!πιπ σοπιππιιε ιιιππο. (μι Ρτο τοπιΡοπο

τποπιπτ. Βιι!οιιιπ πο! οι!ι(μοπ !ιτιππιπ οπτετι!ο ειι·πποι·ι

ιππο τιιιοε πιοετιοε. πο! πο Ριιπ·τι!ιπε ποετπ·ιε οτ πιετι·ιοτπ

!ιοπιιπι πιει ιιτ επΡιο πιοτιιπι οετ (μοπ ει!ιειτ ππιιοτιτ. (ιππο ποπ Ροππιιττοπιπε. ποε σοπιεπ!οε πο! Ροτοετοε
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εοπ οσπει!!οε οι!!! Ρτο !.οππΡσι·ο !!ιοι·πιτ !π Ροιπππιοπ- α πιππ!ε !ειππο (ιιι! Ρτο τοπιΡστο !!ιοι·!π!. ειο!.ππι !ειππο

ι·!ο!σ. (1π!π Ρτ!πισ οσπι!τπε πο! 00Π1!.!!; ποπο!οι·!! ο!

απο!! (Ιπ! !Ρε!ε !!8π!ε Ρστοετοτοπι !ιο!ιο!ιππτ !π.ι·οπι οι

εοοπτ!το!.οιπ Ρτοε!οπτ. τ!ο ππ!!ει σ!!οπε!οπο !!ισ!οπ(!ο.

!π !ειπποπεοπι οι!!(Ιποιπ πο! !ισπι!ποε (!ο (!!ε!ι·!οτπ !:ιππο

πω; ει!!(Ι!10Π1 πο ειπι!ο!ο!!ε !(ιππο. πι!! πσ!ι!ε (!ο Ρειοο

σ!ιεοι·ποπ(!ει τοποοπτπι·. Ροκ οσπποπτ!σποπι πο! Ροοοπι

(:ππι !Ρε!ε !οπποπε!!›ιιε !!ιοτειιιι. πω; !π ο!!(Ιποπι πο! ει!!

(Ιποε (Ιπ! !οπιπιππ .πο(;!οπτ πο! !π(!ο οκοοιιτ. οποοΡτσ !π

οι·πι!ε π!οπ(!ο ο! επτο!ο Ρι·σπτ πιοι·!ε ο!!! οπτεει!!πιπ. οι

!:πιιο ιπσ(!οι·ο!:ο ο! ε!πο !!·(ιπ(!ο ο!ε ποοοεεετ!ο. !!επππι

οπτεει!ο ποπ τοο!Ρ!οιππε ποε οοπεπ!οε πο! Ρστοετοε.

εοπ οσπεπ!οε Ρσι·τπεπποπτ!ο!!. (Ιπ! Ρτο τοππΡοι·ο !!ιοι·!πτ

!!!ε! πιοπ(!πτσ Ρστοετοτ!ε πο! σσπεπ!ππι οοπιππ!ε !οππο.

(Ιπ! Ρτο τοπιΡστο !!ιοι·!π!. ι·(ιεεοπι πο! !πι·οπι οιιπι

(ι!!(Ιππ Ροι·εσπο (!ο τ!ποι·!ο πο! ει!!(Ιπο !σοσ !!ιοτοπι.

οοεεο!ι!ιππε. ο! !π(!ο Ρι·σι·επε οσε ο!ιεο!ποπιπε οι!! πο

!ι!ε οι( !π(!ο τοποπτπι·. ο! ει!ι ο!ε ο!ιεο!πτ!σποπι π(!

!ιιπ!οοπι (ιοο!Ρ!οπιπε. ποο Ρσετοιι !π !Ρεοπι πο! ε!πι!!οπι

!π!ι·ο!ι!πιπε. ππ!!ππι !στοε!ει!πιπ πο! !ιοπ(!ο2.(ιιππι. Ρο!

Ρστοεπιτοιπ εοπ οσπεπ!οε οσιπππ!ε (Ιπ! Ρι·σ τοπιΡστο

!!ιοι·!π!: !π ω!!! πσετι·ει !πτ!ε(!!ο!σπο ι·οο!Ρ!οπιπε Ρτο

ετει!!ο !!ιοισ !(!οετ ω! !ιει!ι!τοπ(!ππι ποε οσπειι!οε πο!

Ρο!ιοετοε εοπ οσπεπ!οε Ρστ!πειποπι·!ο!!. (1π! Ρτο τοτπΡσι·ο

!!ιοι·!πτ. !πιτπσ ε! οσπ!;!ιι€οτ!! ο!!(Ιποπι οσι·ππι οΡπ(3!

ποε 8ο!! (!!ετι·!ο!πιπ πσετι·πιπ ποπ!ι·ο ο! πιισι·οτ!. ε! Ρον

Ρστοετοιοιπ πο! οσπεπ!οε οσπιππ!ε !ειππο. πι!! Ρτο ταπ

Ρστο ἴποι·!πτ !π(!ο οσιππισπ!!! οτ!πιπε. !!ττοι·!ε πο! ιιππο!σ.

!π!!π πωπω!! !Ρειππ πο! !Ρεσε !ισπο ί!(!ο (!ο (!!ε!ι·!ο!;ιι

πσετι·ο οι(Ρο!!οιππε. ποο Ρσετοει ποε οσπεπ!οε πο! Ρο

τοετιιε εοπ οσπεπ!οε οι!! Ρτο τοπιΡστο πι Ρσι·ιπππιπ

1°!ο!σ !'ποι·!πτ !Ρεππι πο! !Ρεοε τοο!Ρ!οπιπε. 8ποι·ι·(ιιιι

π!ποπι οσπιι·π σιπποε !ισπι!ποε ΐοο!οι:ππε ποε οοπεπ!οε

πο! Ρστοετοε εοπ οσπεπ!οε πο! Ρτο τοπιΡστο !!ιου!πτ

ο! εστω. ΡσΡπ!πε Ρστ!πε!ποπτ!ο!!. !π στ(!!πο!!σπο ο!

τιιοπ(!επσ Ρστοειο!!ε πο! οοπεπ!πιπ οσιπππ!ε !επιπο οι!!

Ρτο τοπιΡστο !!ιοι·!πτ. ο! εΡοο!ο!!!οι· οσπ!.πι π!π!!πι!

!!οπεοε ποο ιποι·οοτιιτπ ο!ε (!π!ι!πιπε. ποο ποπ! !!ιο!οπιπε.

ποο .οσπεοπτ!οπιπε. !ιοπο ιστοπι οσπποπ!!οποιπ !πι·ει!ι!!:

Ρστοε!.πε εοπ οσπεπ!οε Ρστ!πεπιοπι·!ο!!. (1π! Ρι·σ τοπιΡσι~ο

ἴποτ!π! πι ιπισ(1πσ(Ιπο (πιπο ο! ο!πτι·οοπε !π Ροτ!ειιιιοπω

επΡοι· (ιπ!πιοπι ΡσΡπ!! Ρστ!πειποπτ!ο!!. !!ι·πι:ιιιι ο! !π

οσποπεεοπι .τοποτο ο! σ!ιεοπιιιτο. ο! ππ!!σ πισ(!σ (Μπετο

ποιι!ι·ο. (!ο (Ιπ!ιι(Ιπο ποτο !π (Ιπ!π(Ιπο ειππ!ε τοπσππ

!ιππ!.πτ Ροι· σπιπ!ο !ιπ!πε οσπποπ!!οιι!ε εποτοτποπτει. Ροι·

Ρσιοετοιοιπ εοπ οσπειι!οε πι!! (πω: !!ιοι·!πτ. οοπε!!!οτσ

Με ο! !;στππι ΡσΡπ!ππι Ρστ!;πε!ποπτ!ο!!. ει!) οππ!ε (Ιππι

(!οο!πι ιιε(Ιπο !π εοΡ!ποε!πιο. ε! ιεππο!! Ροι· Ρστοεπιτοπι

πο! οσπεπ!οε οσπιππ!ε !πππο. (Ιπ! Ρτο τοπἰΡστο !ποι·πιτ

ι·οοιι!ε!ιππι !!ιοι·!τ. ο! !!!ε! οστππι !!οοπ!!οι ι·οιποιιεοι·!!.

!πιππ!!: !πεπΡοι· Ρι·οπσπι!ππτπε οοπεπ! !ιοπο τστεππ οοπ

ποπτ!σποπι !ισπο !!(!ο !!ιοοι·ο !πι·επ·ο Ροκ· ο!!σε εσο!σε

εποε σσπεπ!οε ο! σπιποε οσπε!!!οι·!σε εποε ει!(Ιπο πι!!

ιιοι·εππι ΡσΡπ!πιπ Ρστ!πεπιοπτ!ο!! (ι!ι οππ!ε (ιιι!πε!οο!πι

ιιε(Ιπο !π εοΡ!:ποο!πτο. ο! οπεο!(!πε (!ο Ρσι·πιπ1οπτ!ο!σ

!.ππο !πιππ!τ !!ι!(!οπι. ε! ποτο ο!!(Ιπ!ε Ρσττπεπιεπτ!ο!!

οσπ!το Ροοιππι !ετπ(! ποποτ!τ πο! !οοοι·!τ. ποε οοπ

επ!οε πο! Ρστοετοε εοπ οσπεπ!οε Ροι·τπε!ποπτ!ο!! (Ιπ!

Ρτο !.οιπΡστο !!ιου!πτ !!ιο!οπιπε !π(!ο π!π(!!οιπ!π !ι! σι·

(!!πο!!σπο οι πι(ιπ(!(ιισ Ρστοετο!!ε πο! οοπεπ!ππι οσ

ο

(ί

!π οοο!οε!π Με!!! !ειπτοπτ!!. Ρι·οεοπτ!!ιπε !ι!θπστσ (!ο ιπ

πι!ποεοσ οοπε!(!!οσ. σΡ!ο!οπο (!ο εοπτσ ο!ειπ!8οι·σ. ίπ!

οσοο (!ο οιιετι·σ. το!ιπππάσ (!ο !!οε!ο. τπ!ιοο (!ο πσ!το.

!ιοττο!σΕσ π!!σ (Ιποπ(!οπι !ιοι·ισ!στ!. Θπ!!!!ο!πιο !ισπο

οΡ!ππ!ει ο! ο!!!ε (ΙποιπΡ!πτ!!ιπε ω! !ισο τοε!!!ιπε οσππσ

οπτ!ε. (πωσ (!οιπ!π!οο πο!.!π!το!!ε ιπ!!!οε!πισ (!ποοπτο

ε!πισ !π(!!ο!!σπο εοοππ(:!ο εο(:ππ(!ει. π!8οε!ιπσ (]πειι·Εσ

ι!!ο !οπποι·!!.

( οσοοΧΧΧ!!! )

Ουιι.ι.ιεωπυε ο! Ηοπτ·(2·ιιε !/πι2οπίω οοπτἰΙοε, οοπ

(ἰἰ£α ίαπποηε! οοπιπιιιπέ πιοάίοΕα$ο οἰυᾶα£ἰε Ϊ/ἰπεἰ

υιέ!πιο (22 ρΖω·ίαπι οαεο·οτ·αιπ , (ἰο έ!.πίοιπ (ιο οοιίοπι

οουυπαπ2 που μπε πινοε2ίαπ2α:·.

!200 , 2δο!ιι·που!!

-._

Ε.: προο0°ο!ι!ιο α!ιΠιοπΗ(:σ οπο! πο! πω! £ποιώ·υ·π Το((π·ίποιε:ί.τ.

Για!. Α. β!. !9!). (”ο(!. (!. [Μ. 3'78.

( Η. Ε!. )

Νοε θπ!!!!ο!πιπε οι οπτ!οπε οοπι!!οε π!π!!πι!!!!. Ρτο

πσ!ι!ε οι !!!!!ε πσεττ!ε ο! σπιπ!!ιπε οι( πσ!ι!ε (!οεοοπ

(!οπτ!!ιπε (!!ιπιπε οο(!!ιππε οι; π·ει(!!ιππε οτ(Ιπο (Μπάο

πιπε. πσ!ι!ε (!σπιπο ι·σ!!ππ(!!πσ ιπο!οΡι·οεο Ρστοεπι!!

!επιπο ι·οο!Ρ!οπτ! πσπιὶπο οοπιππ!ε !ειππο πιο(!!οτοτοπι

ο!π!τει!!ε π!π!!πι!!!!. οπιπ ιί!!εττ!οτπ επο ο! Ροι·ιπιοπτ!!ε.

οι οπιπ!!ιπε οπο επ! !Ρεοπι τπο(!!οιοτοιπ Ροι·(!ποπτ. ο!

σπιπο (!οπιππι !πε ι·πτ!σποπι ο! οσπεποτπ(!!ποπι (1πσ(! ο!

(Ιπππι !π !Ρε!! ιπο(!!οτει!:ο !ιο!ποπιπε π!!σ πισάσ. π!!οπο

ι·(ι!;!σιιο. ε!πι!!!τοι· ο!. ιπο(!!οτοτοπι Ροπποιο. οσδπ!!. (:(ιετο

πώ!!! πιο!σπ!. οι: Ρο(!!! τοπιο!(!!. οππι οπιπ! !πι·ο οι;

ι·π!!σπο Ροι·τ!ποπτο πιο. πιο(!!οπιιοπι !Ρεστπτπ οειετι·οι·πιπ.

οπο!! ο! (Ιποπι !π πιο(!!οτειτο !Ρεστππι !οσσι·ππι !ιο!ιο

πιπε πο! !ιει!ιοτο (!ο!ιοπιπε π!!ο πισ(!σ π!!ειπο τοτ!οπο.

(Ιπο πσ!ι!ε ποπ !πιΡο(!.!ι·ο πο! οπίοι·ι·ο Ρι·οιπ!!!!πιιιε.

εο(! ιισ!ι!ε οι οσπιτπππ! !ειππο εο!ποτο !πτο!ι!ιππε ο!

πιοππτοποτο. οσπττ·π σπιποε Ροτεσποε !π ΡοτΡο!:ππ!π.

!πεπΡοτ (!ππιπε. οο(!!πιπε ο! !;ι·ο(!!ιππε οτ(Ιπο ιποπ(!ο

πιπε πο!ι!ε (!οιππσ ι·σ!!οπ(!!πσ Ρστοετοι!! !!ιππο. Ρτο

οσπιππ! !ειιιπο. οι πσιπ!πο !Ρε!πε οοπιππ!ε οοετιππι

εο!!ι!. :οτ!ιο(!!. !ιπιοπο. (!π!ιοΒοπ. τσο!ιο!ιι·πιιο. οτ Ρο!

Ρ!π!. οππι σπιτι! !πτο οσπιο(!σ οι: (!!επ·!οτπ !Ρεστππι

οοετι·στππι ο!. οππι σπιπ!!ιπε επ!ε Ροι·τ!ποπτ!!ε. (πιο

τοπιο!! απ( (πιανει οπιπ σπιτι! (!!εττ!οιπ !Ρεσι·ππι Ρτο

οοπιππ! !!ιππο !π ΐοπ(!ππι εοπ !ιοπο!!!!ππι τοο!Ρ!πιπε

ο! τοποι·ο (!ο!ιοιππε. ο! (πιο πσ!ι!ε οι; Ρστοετοτ!!ιπε πο!

οσπεπ!!!ιπε πι!! Ρτο τοπιΡσι·ο οπο! !π το8!πι!πο ο!

π!τοτ!ε Βποι·π!τιι ο!. (!!ε8ποτπ!ιο. Ρτο !Ρεσι·ππι !ιοπο

Ρ!!ιο!το το(!(!οι·ο Ρτσιπ!ττ!πιπε ο! οσπε!8ποι·ο. ποπ!

Ρτσπι!!!.!ιππε πσ!ι!ε Ρι·σ οσπιππ! !οππο ((πσ(! (!ο τοτο

οσ (Ιπο(! οπΡ!οπιπε ποε πο! !ιοπι!ποε εοπ ιι(!!πτστοε
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οοεττι (ΙΜ σώσεοσιο οτσιιτ ειιιο ττσιισο σο τοτισε (ι σσοσ σοσιιΜοο ιιστισιτστιε ιοἰὶὶοεἱιοσ σσοοιιτοειιοσ ιο

ὶιοιοἱοσιο Μοτἰιοἰὶσ εοσ σσιστοτσιο οστσιο σστσοτο

Βιιοι·ι·σ. τοττισιο σσττοιο σώσε σοὶ σοεττσ οοττσ οσοοισ

στο οοιοστσ σσὶσιοσε. οτ τοττἱσσι τοὶὶὶτἰτισε οτ εστ

Μοοτἰὶισε. σοὶ πιο (ΙΜ στο σώσε οτσοτ ιιώσεοσιο.

σὶτοτσ σοτσ τοττισ σώσε τοτοοτσ. στοεισοοτισε οιοοοε

Μοτὶοιιὶἱοοεοε οτ σσἱστοτοε οστσιο (Ισσε οοσοτιιοσε

οσε σοὶ ὶιοιοιοοε εοσ σσιστστοε (ΙΜ οώσεοσιο οεεοοτ

σοὶ στο στο εισο ἱτσσ(ὶο σώσε σοὶ σοεττο οοττο

ιισοοισ σστο οτ οσοεισ>οστο στοιοιττιιοσε. οσοσοοιιοσε

ιοεσσοτ οτ στσιΜττιιοσε σώσε στο οσιοσοι ισοσο. (Ισοσ

σοτ οσε οτ ὶὶὶἱοε οοετι·σε σσιστοτοε οτ ὶιοιοὶοοε οσεττσε

τσοιοιοσε Μσσιο (Ωστοσο σὶοτἱιοἰὶἱοοεὶτισε ιο τοὶισε

οτ σοτεοοιε. οσο τσοιοοιιιε οσε ιιοὶ σὶὶ(Ισσ σοτεσοσ

στο σώσε τοποσ ττοτ18σττι σσοοιο οσοοστσισοι εοσ

ΙΙσοττσιο τοοτοσστσιο οσοι σἰοτἰιοιὶἱοοεἱὶισε ιιοο οσοι

σὶι(Ισσ σοτεσοσ στο Με σὶιε(Ισο ιιισιισστσ. ὶιοοιιτισ. οτ

σοὶσοτστο σοεττσ σοὶ ειιοοοεεοτσσι σοεττοτσιο σστοετσ

σε σοὶ οσοεσὶσιο οσιοσΜε ισοσο. σστσ σσὶιὶἱοο οτ οσο

στισστιοι. ιοεσσοτ στσοσττὶιοιιε στο οσιοσοι ισοσο.

(Ισοσ εσὶσσὶιὶοισε οσετσσιοοισε οτ σοίοοσοτοσε ισοσοο

εοε. οτ σο σιεττἱοτσ ισοσο τοὶισε οτ σοτεσισε. σπιτι

οτ τοττσ. ιο τστο σσεεο οτ σιεττὶοτιι ιισεττσ σοὶ ώσ

οσοι(Ισο σσεεο ὶιστιοὶιὶιοσε. ειοο τττισσο. ει σοτ σστο

ετστοιο σοὶ οσοεσὶοε οστοσοιε ισοσο οσσεστἱ οτιοισε

ιιοὶ σσσοὶὶστι οσε σοὶ στο οσεττι σοτ σοεοοοσοοτοε οι

ιιώσε. (Ισοσ ιο στοεισοσισε εσὶ1ττσὶιοοσὶε εοιι σὶιοοσιι

(σε ττσσσοιο σὶὶσιο σοὶ σώσιο οσιοιοιεοτιιοσε. (Ισοσ

οἰιστσε οσε ιο Μττστο εοσ οσο ὶισὶιοστ. οτ οσε εστι

ιστσοιοοτσ οσε σοίοοσοιοσε. τισ Βοοοσὶσοἱτσιο σο

τοετ(ιτιε σοὶ οσοεσὶστο ὶιοο οσοσοοτισ οὶοὶσὶ

ιιι σὶἰ(Ισσ Μσὶστσ ειτ. εοσ τοποσ ιο εοσ τώιστο σοτ

εοσοτοτ. ει σώσε σοσοτἰτἱε εοὶσσε οσὶιτσιο. (Ισσε

σώσε σοὶιοτιε. στοιοιττιιοσε σώσε στο οσιοσιτσ (Ισοσ

τοὶὶἱτοε ισεσε τισ ΙΙσοττσιο Μοτὶιοὶὶσ τσοιοοσσοι. σὶ

ττσ σοτεοοσε οσεττσε οτ τισστσιο οοεττοτσιο στ(Ισο

ίσοιἰὶἱο οτ σὶττσ ιοἱὶἱτοε τοττο οτ σιεττιοτσε οοεττι τισ

ὶιώστσσε οτ τοοοὶστοσε. στστοιττιτοσε (Ισο(Ισο ιιώσε

στο οοιοσοι. (Ισοσ τσοιοιοσε ιστστο σὶὶσε οτ ὶισοσοοε

ιιοεττοε (Ισσε σιεττιοσοτο σστοτιιοσε σσ ὶιοο ὶισοσ

σσο σο ὶιιε οιοοιὶισε σὶιεοτσσιισιε σε(Ιιιο :ισ σοοιο

σσοττο. ὶιοο οιοοισ ιιιτσοισε τισιισ τισο σὶιεοτσστο

οιει (Ισσοτστο τοιοσιιεοι·ιτ σστσΒσὶσ. σσιοισ ·τοὶὶσο

ισοσο.

σιΜ. ιιισὶοστοεο σοὶ σστοετστιε εοσ οοιιεσὶσιο οσιοσοιε

(ΙΜ στο τοιοσστο τιιοτιοτ σστιὶὶοο (ὶστσ οσοι οσοειὶισ

σιοτσ σοτ οσιοσσοσιο σιοοισιο σοὶ οισιστιε σσττιε.

σε(Ισο (ισ σιιοιο σσοιε σο σώσε σσισσσοσιε οτ ιοσ

ιιστοιιοιισιε. σο σ)ιιοττσ οτ (ὶο ειιοττσ ὶσειι τσοιοοσσ.

εοσ σο οοτοτιε οι σοτσοτσιιιο. ὶιοο σιοοὶσ εσσττισιοτει

ιστσιοσε οσοσοισιοιιε οτ στσιοιττιιιισε. εσὶσὶε σοτ σιοοισ

οσοσοιιτισισΒιιε οτ σσοτιε σὶἰιο ιοτοτ οσιοσοο ισιιιιο. οτ

οσε σσττοιο οτ σιισοι ιιοεττιιιο οτ σοτοοοεεστοε οσεττσε

τσοτιε οτ (Ισο ισεὶ οτσΙσ οσιοσοο ισοσο τοοοτσοτ. (Ισο

σὶιεοι·ιισι·ο οτ οσιοσὶοτο ιισὶσιοσε στσοσττὶιοσε οτ οσο

στιοστοσε. σὶιτοοσιιοὶσοτοε σιοοι ιστι οτ ὶοΒὶ. (Ισοσ σοὶ

(Ισο ὶιΜο οσοσοστιοοι οσοττστισ οεεοοτ οοοσεισιιο (Ισοσ

στο ΙΙιιοτι·σ οτ τοιοσστο σΙσοττο τοσοι ειτ. στ στσστοτοσ

οσε οι σὶι(Ιιισ τιιοτι σοεειιοσε. σοτστο ισοσο ιο οσΙσ

τιιὶσ σὶοσσ οσιιεἰὶὶσ. τοετοε ετιοσο σοιιτιιε. σοττσε σοσ

ο

(ί

σιοτιοοο εοοσοσσ. ΜΒοειτοο (ΙΜοτσ σἰο τοοτσσι·ιι.

Ε(Ισ Βοττσὶστσε σὶτιοττἰ οστστισε εσοτι ιιοσοτσ τοστι

τσε ὶισοο σοοστιοοοιο οτ οσοσοοτισοοιο εοτἱσεἰ.

ς ο(1(1ΟΧΧΧιν )

Βοττο έστω· Ισπιιοπεοε οτ 7τοττοιίΖτοσεοε ε.ττετοπτο,

[(υιιιοπεοε .το οροπι οτ σιττἰἰἰιιοι διστΖτο!πισ οτ Ποπτίοο

Ι/ίπιττοιίττέ οσπιίττίστε, σωστο σιοιἰοτατἰε, τοποσ ίττοε

.το (ίατισ·σε ερσιι(τοπτ.

β.

' ὶτθθ , σε τοΒι·σστιι

Πιό. Α. σι!. ΡΗ). ν. θα!. Ο. [Μ. 3'|θ. σ.

( Η. Π.)

Εοσοσι σἰο οτ ὶσοσ οτ ὶιοτσ οστσιο οιεσοιο τοετὶὶισε

οσε τσὶὶσιισὶοιιε ιοσὶοστοεο σοι στστἰει ισοσο σοτοετσε στο

οστοσοι ισοσο οτ οστοιοο ισεισε οοιοσισε οσοσοοιιοσε

οτ στστοιττισισε σώσε. ἔσιὶὶὶοὶιοσ οτ οοτιοσ οσοστσισε

Μοτἱτοιὶσ στο σώσε οτ ίἱὶἱἰε ιιοετι·ιε οτ οι( σώσε σο

εοοοσοοτσισε (Ισοσ σο ὶιοο σἰο ιο σοτοσ σστσοτο ΙΙσοττσ

Μοτὶιοὶὶιοοεἰ. σσὶσιοσε σώσε οτ σστοετοε σοὶ οσο

εσὶοε (ΙΜ στο τοιοσοτο τσοτιοτ σοτ σοσιο(Ισοτο(Ισο

ιοοοεοιο σσ σσοττσοι Μοτὶιοἱὶσ τσοιοοσσιο ιοἱὶιτοε

(ΙΜοσοοιιο σοτ ὶἰὶιτσε εοστοιο σοτ ιοἱὶἰτοιο ισ οὶοοτἱσοο

ιοοσ σοὶ σστοετστιε εοσ οσοεσὶσιο (ΙΜ στο τοιοσστο

τσοτιοτ οτ εοτΜοοτοε οοοτσιο. οσο ίσοιοιοσε οσιο

σἰστὶτοιὶὶοοεἰὶισε σσοοιο. οσο σοστσισιο ετιισιοεο οι

(Ισο οσο ειτιε σσε εισὶὶἰοὶιοο οτ οοτιοο σοὶ ὶιοτοσοε

σοεττι. οτ στσστοτ (Ισοσ σοοτσἰστο σοὶιοτοτὶε σιοἱττοτο

τοττσιο σοὶ σοεεοεεισοοιο σὶἰ(Ιιισιο (Ισσιο ὶισὶιώιστὶε

σοτ σἰοε σοτσ σοτο(Ισσιο οι(οτοιτσε ισοσο τισ εσοοτσιο

τοιοσὶσοι οεεοτ. ιοεσσοτ στοοιιττισισε σώσε. (Ισοσ ει

Μοτιιοὶὶἰοοεοε σώσε σσοττσιο τοοοτιοτ ὶισο σοοσεὶοσο.

(ΙΜσ σώσεοσιο οσοττσ οσε οετιε ὶο ΙΙσοττσ. σσε ἰοσο

ιοσοστοοοὶσσισε οτ ὶσσσὶσιοιιε τοσοι (Με. ὶιοο σιοοισ

εσστσσιοτσ ιστοιοσε ώιεοτσστο οτ σσἰιοσὶοτο. στο

(Ισσοτσοι Ιιστσὶισὶσ σοεττσ ιὅσἱὶὶἱοὶοιο. οτ οοτιοο σοὶ

ὶιοτοσσοι σοεττστσιο εοσ οοττι οσοοσ σοεττι τοοισο

εοτιτ. οτ (Ισοσ σοτ σοτοετστοιο σοὶ οσοεσὶοε (ΙΜ σσετ

πιο οιττστιιτι εσοτ οσοσοοτισοοιο ὶισοο ιστστο τσοισιο

σὶσεοι·ιιστο. οτ σοτ οιοοοσστστοε ιο οσσἰτσὶσ οιοοιισστι

οτ οοὶὶσοστι (Ισοσ σστοετσε εισο οσοεσὶοε ιοττστστι

σο οσοσοοτιοοο ἰετσ ώιεοτιισιισσ τοοοσοτστ. οτ (Ισοσ

σοτοετσε σοὶ οσοεσὶοε ἰτἰσοσι ώιεοτσσοσσιο σστοετσ

τσισε σοὶ 'οοοεσὶἰὶσσε σοετ εο εο(Ισοοτἰὶισε τοστι

(Ισσοτ οτ ισει (σσε οτ εὶο σοιοοοσε σοττοιοσστιε εσο

οοεεὶσοοιιι. σε(Ισο (ισ σιιοιο σσοιε. (ὶο οισιτσισε οτ

εοτσὶοοτὶὶισε στιοσιε. εοσ (ὶο οοτοτιε οι σοτσοτσσιο.

ὶιοο σστοτο τσοιοοισε οσε τσὶὶσοσἰοσε σοὶ στστισ ιτιοσο

σοτοετσε. οσοεὶὶισ οτ σσοτστιτστο ιοσιστιε σσττιε οσο

εὶὶὶστοτσιο σὶιτοσσοοἱσιιτοε οοιιιι ιστι οτ ὶοι(σ (Ισοσ σοὶ

(Ισο οσοττστισ εσοτ ὶιΜο οοιισοιιτισισ σοοσεισοο (Ισοσ

στο ιΞΙσοτιισ οτ τοιοσοτο σσοττοτσοτσ ειιιτ. στ στοστοτοσ

ιισε ιο σὶἰ(Ιιισ τσοτἱ οσο σσεεὶιοσε.

Βέτο τιοττοὶστιιε σὶὶιοττι ιιστστισε εσοτι ιιοσοτσ ι·ο.ΙΙστσε

 

τσε. οὶοσὶσ σιιτιο. τὶισιοειε σοστιιε. οτ σὶσ (Ιιισιοσὶιιτοε. ὶισοο οσοιιοοτιοιιοιο εοτισει.
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ς οοοοΧιοιν )

Οτ·2ίε τἰἱεεὶτἰἰἰε ίπποι· Σαπποπεο τοιππιππο , οτ @φωτ

”τοΖΙί είε δανί8ποπο οπο! !ιοροτίοιιε πιο ροιἰιιἔἰο

δουίέ , απ·οίττ·έ οΙοοιτέ Ιο2ο Ράμπο επάοπι άἰτἰυιππ£.

πο!! , ο ω!!!

Ε:: οπτομ·ορ!ιο Περί! ?'απτίποπ.!!.! τα!!π!πο!!.

Οοά. Α. [Μ. !δ3. π. πω. τ). [ο!. Ήθ3. π.

(πο.)

!!! ιιο!!ι!!ιο άοιιι!!ι! ο!!!οι!. οπ!!ι !!ε ποιοτοι·οτπι· !!!το!

οοι!ιππο !οιιπο οι! πιιο ποι·το. οτ οοππτ ποτο!!! άο εο

π!!!!ιο!!ο οπ!!! ι!οποτ!!!πε οι! ο!τοι·ο. άο ποάο!!!ο ποπ!!

εο!!!οοτ άο άο!ιο!!ο πιιο οτ ά!ι!!!ά!ο οπιιτο πο! ιοάοπιιτο

πο!! ετι·οτοι!ι τοι·άο!ιο. π!οοπ!τ οι!!!!ο!!πε ποι·τ!!!πε. πτ

!!οο π!οο!τπι!ι επ!! ο!!!!τι·!ε ά!!·!!!!ο!·οτπι·. οτ ε!ο ο!οπο

!·π.!ιτ €π!!!!ο!ι!!πι!ι ποπ!!! ι!ιοτοτ!π!!! οτ οΒ!ο!·!π!!! π!

πο!οι!!. επ!! πο!!ο !!!!!οι·ι!!!! οοιιτπι!ι. ε!οπτ οο!!τ!ποτπι

!!! !!ιετι·πιιιοπτο πο! !!ιο!!π!!ι τ!ιο!ι!ο ποτού! τοοτο. πιιάο

άο!!οάο! !πά!οο οο!!ετ!τπτο ε!!!ά!οο πο! ποτοετοτο!!! !ο

ι!πο. οοτοιοε το!οιιι πιοποεποιο!!τ ιμο!!ι!!οι!!ο!!!. οοππτ

ποτο!!! άο εοπ!ἔπο!ιο πιο εο οτ οΒ!οι·!πε !!!!πε οπο!!

άοι!! !ο!!!!!·ο!!ο! άο εοπ!Βι!οι!ο πιο εο οτ ἴ!·οτι·!!›πε επ!ε.

οτ ε!ιο!άπε !!!!πε !!πο!!άοι!! πεο!!!ε άο εοπ!ει!οπο πιο

εο οτ !!·οτιο επο ππ!!!!ο!!πο ο8π!!τ οο!!τ!·ο οο!!!π!ιο !ο

ι!πο. ε!πο οο!!τι·ο άοιι!ι!π!!ι !ιο!·τι·ο!!!π!ιι ο!ι!·!επ!οι!πι!!.

ποτοετοτο!!! !οιιπο οτ ποτπ!ιτ ποεεοεε!ο!!ο!!! πο! !μοε!

ποεεοεε!οιιοι!ι εἰ!!! !οετ!τπ!. πο! !πι·! πποιε! ποεεοεε!ο

!!!ε ε!!!! !·οετ!τπ! άο άοπο!!ο πιιο οτ ά!ι!!!ά!ο !!! πο

άοε!ο άο ποπ!. άο πιιο!μοιμο εοπ!πο οπιιτο πο!

!·οά!!οπιιτο πο!! ετ!·οτοι!! το!άο!!ο. οτ ε!οπτ τοι!ιποιο

!!!ο!!! ι!!οιοο!!!!!! οτ ο!!οο!·τ! άο ι!ιο!!άο!!ο. οιιτο οιιο!

ο!τπ!!! άο που!. οπο!!! !!!! !ο!!ποπεοε ΐοοοπιιιτ οτ οτ!οι!ι

οι!το τοπιποιο οοι·π!ι! το!!ο!!ο!ιτ οτ οο!!!πο!ιο!ιτ. !το

ποι·ι!ι!ττοτ οοιι!π!ιο οτ ποτοετοε οοε οο!!!ποι·ο οτ το!!οι·ο.

πο! πποιε! ποεε!άοιο. ιμ!ο εο!!τ! επιιτ οτ !ποιο!ιτ άο

!οποο το!ι!ποι·ο οο!!!ποιο οτ °!!!!εεπε οο!·πιπ πιο ο!ε

άοποι·!π!!! ποπ!!! οτ ά!ι!!!ά!πι!! !!ι ποάοο!ο άο ποπ!

πιο πιιο!μοιμο εοππιο οπιιτο οτ !·οάοππτο πο! επο

το!!! το!·άο!!ο. οτ οι! το!ιπτο πο! !μοε! ποεεοεε!ο!ιο πι!

ποτ! εοπτ ο οποιο!!! !ο!ιπο ε!πο ο ποτοετοτο ε!πο το

-τιοπο οτ !άοο οδππτ οτ ποτπιιτ ιιτ εππι·ο. πιο!!! ιπ!ο

οπο πτ! ποτοιοιιτ. οοππτ ποτο!!! πιο τοι·τ!ο ποττο πιο

εο οτ ο!!!οι·!πε πιο εο οτ !!!οτι·!!›πε επ!ε πιο ο!!ο τοι·τ!ο.

.π)!!·οι·άπε πιο εο οτ πιο ί!·οτιο επο. πιο ο!!ο τοι·τ!ο.

-εππι·ο οπο οοπεο ω!!! ά!πτ!πε ίοι·οτ !!τ!πο!πιιι. οτ

τοετοε ει!! πτιο!μο ποι·το πιοάποτ!. πι·ο!`οτ! οι·!!!τ!·! π!

ε!ε ο!!οποτ!ο!!!!!πε πτι·!πε!μο πο!·τ!ε. οτ Ποτ! π!π!!πιι!

εοπ!ο!!τπ!!ι οο!!ε!!!ο το!οιι! πιο!!π!!τ!οπτ εοι!το!!τ!ο!!!.

εο!!!οοτ. !!οε ππ!!!!ο!!!!πε !!οπε !!!οτο!·!πε οτ οΒ!οι·!πε

π!πο!· ο!!εο!π!!ι!πε άο!!πι!!άο! ε!!!!!!οπ!!! οοι!!πιι!ε !οιιπο.

ο ιμο!·!ι!!ο!!!ο πιοά!οτο. πο!!! !!οοτ π!·ο!!οπο!!!ιτ οοτοι·οε

εο !ιο!!π!εεο οπο!!! ποεεοεε!ο!!οι!ι άοι!ο!!! πι!!πε οτ !!!

·ι!!!ά!!. !!ο πιιο!μοιμο εο!!!ο οπιιτο πο! ιοάοπιιτο πο!

ετι·ειτοιι! τοι·άο!!ο. πο!! τοπιο!! πιο!!οτπιι! οετ ο!! ο!ε

οπο!! οο!!!πιιο !οι!ιιο πο! ο!!!μ!ε πιο οο!!!πι!! πι·!πο

που!! οσε ο το!! !μοε! ποεεοεε!οιιο. ιιοιμο οι!!ι!! ποιο!!!

οετ οπο!! ο!!ι!!!ε πι!! πο!! ππ!τ ά!!!!!ττο!ο πο! ιο!!!ι

  

τι οποιο ποεεοεε!οιιο!ιι το! ο!!οπ!πε π!ιιι τοοοι·ο π!άοτπι·.

οτ !άοο πιο!!πιιτ!οι!!πε οτ !οπάο!!ιπε πτ εππι·ο. οοτπι!!

!οι!πο οπτο άο!!!πι!ι !ιο!άπ!ιιἱ Βποιο!!. οι!!!ο άοι!!!!!!οο

!!οτ!π!τοτ!ε ποο. !ιιά!οτ!οιιο εοοπιιάο !!!ο οοτοπο !!!τι·οπτ!ε

!π!!!.

Επο ο!!ιοι·τπε άο τοποτ!!οπο !πιπο!·!ο!!ε οπ!ο !!οτο!·!πε

!πεεπ πι·οά!οτοι·π!!! ο!!!!τιοι!! !ιο!ιο εο!ιτοι!τ!οι!! εοι·!πε!.

Επο !!οι!πεποεεο!!πε οιοοπτπε επ!›εοι·!πε!.

Βιμ οιιι·!οπε άο!!!πεοπ!το εποεο!!!πε!.

( οοοοΧΧΧνι )

Τοπἰοτιοπεοε οτ Ιαπιιοπεοε οπο!! αιρέτωΙα απο!! ι 199

ίπποι· :ο πιο οοιῇτοιαπτοε , πονο @εποε εο!!!ο!!

!ποι·ο!ιίοποε ο!ε @απο οοπτωπιτοματοποε άου!ποίαπ2ισ·.

!900, Η) !ιονοι!ι!!!!ε

ω!. ιι. πι. πιο. π.

( π. ιι. )

Αι!!ιο άο!!!!ι!!οο !ιοτ!π!τοτ!ε. !!!!!!οε!!!ιο άποοπτοε!!!!ο.

άοο!!!!ο !!!ο !!ιτι·οιιτο !!οπο!ιι!!!·!ε. !!!ά!οτ!οπο το!·τ!ο. !!ι

πο!!!!!!ο άο!!!!ι!! !ιοετ!·! !οεπ ο!!!·!ετ! οπιο!!. !!οο οετ

οοποοι·ά!ο οτ οο!!ποι!τ!ο !·ο!!οιοιοτο ποο!ε οπο! !οι!ποι!εοε

οτ τοι·άο!ιοπεοε πο! Βπ!!!!ο!!!!πι!! ο!!!!ο! ποτοετοτοι!! !οι!πο.

οο!!ε!!!ο ππ!!!!ο!!!!! άο πο!!ο οοπεπ!!ε. !άοιι!ε άο οοιιι!ο

ά!!ιο. !εμ!!!!ο!!!!! οι!!!!!·!οο!. 8π!άο!!!ε επ!ιιπ!ο. 8π!!!!ο!ι!ι!

άο ιοάπ!ΐο. τοπιο!!! άο ι!ιοι·ο!ιοτο. ιο!!ει!!ά! άο οο!·ι!!ο

ά!!!ο. !ι!οο!ο ε!μο!!.οί!ο!. εγι!!οιι!ε άο οο!!!!!!ο οτ !ο

!!ο!ά! ποεε!!. οι! πο!·το !ο!!πο. ποο !ιο!! οι! ποι·το τοι·

άο!ιο. πο! !οάπ!ἱ!ιι!! ἱο!οπο!!π!!ι. οτ !!ιπ!·ι·!ιιπ!!ι πο!!!

π!οε!ιοτο!!!. οοιιεπ!οε το!·άοιιο!!εοε. οο!!ε!!!ο !άοιι!ε εποπ!ε.

οπο!!! άο οιιεο!ιο. !ο!!ο!!!ι!ε !πά!ο!ε. !ο!ιο!!!!!ε πο!!!

ιι!οε!ιοτο. οτ ιο!ιο!ά! άο !πο!ποι!πτο. οπ!πε το!ιο!· το!!ε

οετ. οπο τοι·άο!!οι!ε!ε οι! ποττο οοι!!πιι!ε τοι·άο!!ο. πιο

!!ι!ττο πο! ππ!!!!ο!ι!ιο οι!!!ο! πιοά!οτο ι·οο!π!οιιτ! πιο

οο!!!π!!! !ο!!πο. οπο!! ει!! !ιοά!ο πε!μο οά Μ! ά!οε πιο

!!!!!!οε ο!!πο!!οι!! οτ ο!!ο!ο!!! οι!!!ιοε !!!οιο!!!οποε ο!!!!!

άο ποπ!. οπο! οι!!!!!!!πε πι!! !!! οοιπ!!ι οο!!εο!τ!ο επιιτ.

πο! οι·πιιτ άο τοτο ά!ετι·!οτιι τοι·άοι!ο. ποο π!!ο το!!!ποιο

!!!πο οι! !ιο!!!τοι!άπιιι ιοά!ιο ποι·ι!!!ττοιι!. ποο ποοοι!!

πο! οοιιοοι·ά!ο!!! οπο! ο!ε !!ιο!ο!!ι ε!πο !!οο!!τ!ο πο! πο

το!!ο!ο ποτοετοτ!ε πο! οοπεπ!πι!! οοι!ιπι!!ε !ο!ιπο. ο!!!!ι!πι!!

πο! !!!ο!οι·!ε ποι·τ!ε τμ! πιο τοι!!ποι·ο Έπο!!!ιτ. οτ ε!

πιοἴοοτ! !!ιο!ο!!!οιιοε εο ι·οάποο!οιιτ !!ι οοετ!ο !!ιοι!τ!ε

ο!τ!. πο! ο!!ο !οοο τμ! ε!τ !!!!!·ο ά!ετι·!οτπ!ι! !ο!ιπο. οπο

το!άο!ιοι!ε!ε ε!!!!π! οπο! !ο!!πο!!ε!!!πε ίοο!ο!!ι οιιοιο!τπιιι

πιο οοιιιπ!!! οι! !πεοε οι!πο!!οπάοε άο !οοο !!!ο. πο!

!οο!ε οά ά!οε κι!. ποετ!μοι!ι οπο!!! !πο!!τ ιοιμ!ε!τπ!!!

ο ποτοετοτο πο! οοπεπ!!!!πε οο!!ιπι!!ε !ο!!πο τμ! πιο

το!!!ποι·ο !!ιο!!!ιτ. οτ !!ι ε!πο οποιο!τπ το!ιο!ιο!· άοι·ο

!!!οιοοτπ!!! π!οτπο!!π!!ι. πιοτο!·οο ιι!ο!!!! ι·οο!π!ο!!ι. ο

π!·ο!'οοτ!ε !!!οιο!!!ο!!!!!πε. πο! άοι!οτ!οιιο!!ι πο! οοι!!ποιοι!ι

οπτ ο!!ο !!!οάο άο ι·ο!!πε !!!!!!!ο!!!!!!!πε. τμο επ!!τ πο!

!!ιο!!!ιτ οοι·πι!!. πο! άο ο!!!μο !πιο 0οοι·πι!!. οπο!! !!ο

!ιοοι!τ πο! !ιο!!πο!·!!ιτ. πο! π!άοοιιτπι· !ιο!!οιο. ο οπο!!

!πο!ιτ!εο!ιο!!! ποι·επε Βοπ!!!! πο! το!ιοιο!πιπ. πιοπτ οοιι
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τιπετπι· ιπ τειιοι·ε [Με εοιιιποειτε ιιι τειπποι·ε ποτε- α οοιπιιιιεει·ιτ. ει τειπτπιπ ιιει›πει·ιτ. ειπ επτειπ πει·εοποπι

ετπι·ιε ι)ει·τι·πιπιε ει·ιετιεπι. ιτειιι ιιιειειπι ιπι·πι·ε ιιιππ

ι.ειτοι·εε (ιε πιετι·ιοτπ τει·ποιιε. ε ειπιτειτε τει·ποπε πει·επε

ππιπιιιι ετ πιιι·τεε ιιιππε. ετ πιεεει·τιιπ εοπεπιεε ετ εει

ετειιπποε πε εει·ι·επειιε. ετ εοε (μι ιιειιιιτειπτ ιπ εει·

ι·ιιππιιε ιπ πει·ειπιπιιο. €ι·οπποππ.·πιοπτεπιοι·ιιιιιιο. πο

πιε. ετ ιιι ειπε ιοειε ιιιππ πτε(ιιετει εοπιιπιιι. (μοπ

ποπ ι·εειπιεπτ ιππι·ειιιοπεε πτεπιετοε. πεε ειε πειιιππτ

εοπειιιπιπ πει ειπειιιπιπ ιιιι(μοπ. πεε Με (μι ειιππιει

ιπει·ιπτ. ετ ει ιππε εεεειιτπε ιιει·ετ πει ετι·ειπιττπ επτ

πι·ε(ιει ει ιππι·οιιιοπιιπιε πι·επιετιε. πει πι) ιιιι(μει πει·

εοπει ιπ ετι·ετε πει ειπε ετι·ετπιπ επππο πει· τει·ι·ειιιι

ετ (ιιετι·ιετπιπ τει·(ιοπε. πει·εε(μεπτπι· ετ οππιεπτ εοε.

(μι ιεοει·ιπτ ιιιππ ει ποιει·πιιτ ετ ι·εεππει·ειιιππι (μοπ

ιιιει·ιτ πιιιιιτπιπ. ετ ι·επποειιτ ιπ ποτεετετε ιιιιιπε. πει·

εοπιιε εοι·πιπ (μι ιππιειιτιπιπ ιεοει·ιπτ ετ ι·εε ειιιιετεε.

πε οπιπιιιπε οιιεπειοπιιιιιε (με ιιιετε επιιτ π ιιιππεπ

ειιππε. πει ειι(μιιιπε ει( πειτε εοι·πιπ πει πε πιετι·ιετπ

ιιιππε. εοπτι·π τει·ποπεπεεε. πει πιι(μοε ει: πει·τε εοι·πιπ

πει πε πιετι·ιοτπ τει·ποπε. π τειπποι·ε πειειε πι·επιοτε

ιππε. ειτ ιιπιε ετ εοποοι·πιε. τππι πι·ο εοιπππι (μπω

ειπειπιειι·ιιιπε πει·εοπιε. πεε πιιππι Με εππιιππιπ π

ειπιπ πει ιιει·ι πει·ιπιττπιπ. πε(με ιπιπεπτετιοιιειπ ιππε

ι·εειπιππι. πποεπε ετ εοπεοι·πιππι ιιι(:ιππι ιπ ποτεετπι·ιε

ιιει·τι·πιπιε ειιι·ιετιεπι. ειεπτ οοπτιιιετπι· ιπ ιπετι·πιπεπτιε

Με ιιιι(:τιε πει· ιπεππιπ ιιει·τοιοτι εει·ιιιε ιιιππε. ετ

πει· ιππππιπ ειι·ιιει·ιι εει·ιιιε τει·ποπε. ιιι·πιπιπ ετ ι·πτε.ιπ

τειιει›ο ετ πππε ειπιιιιτει· πε(με επ τει·ιπιππιπ. (μι ιπ

ειε οοπτιπετπι·. εειιπιε πιεεει·ιπτιε εοππεπτιοπιιιπε. πε

ιπειιειιειιε επι πτι·π(με πει·τε ι·επιιεειε πιο πιο τειπποι·ε

Με. ιτειπ επο τει·ποπεπειε π πεπ·τε οοπιππιε τει·ποπε

πι·οπιιττο τιιιι .ππιιιιειιτιο πιεπιετο. ποτεετετι ιπππε ι·ε

ειπιειιτι πι·ο εοιπππι ιειππε. (μοπ ει πι·επιοτι πιει·

ειιιοπεε πειιιιι (μι επιπ ειε πει πι·ο ειε ει·πιιτ ειπτ

ειιι(μιε ιπππεπειε πει πε πιετι·ιοτπ ιιιιιπε. πει πε παπι;

οιιεπειοπεπι πιιπιιι ιεεει·ιτ ιει·ποπεπειιιπε επι. ιιοπιι

πιιιπε πε πιετι·ιετπ τει·ποπε ιιι ι·ει›πε πει πει·εοπιε.

πι·ο ιπεει οιιεπειοπε. πω. οεεεειοπε ιιιιπε οιιεπειοπιε.

ππιιιιιιι ιπιπι·ιπιπ :πιτ εειιπιππιπ εεπ πτεπει;ιι πει ιε

ειοπειιι. πω: ιπ:ιπεπιιπεπτπιπ πει επειιπεπτιππιιιειππι.

πεε ιιει·ι πει·ιπιττειπ. ιπ πει·εοπιε πει ιρειιπε πιιοπι

ειπι ιιιππε. πει πε πιετι·ιετπ ιιιππε. πει πε @οι πει·

οοιπππε. πεε πει· πιπιεπιιι πε(με επ πιεε πι: Ροει

(μπιπ πει· εει·τεε ιιτιει·πε ειΒιιιιιπιε πει· ειπιιιπι:π οο

πιππιε τει·ποπε. ποιεετπτι πει εοπεπιιιοπε ιπππε (μι

πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιπτ. ποτιιιοπιιει·ο. (μοπ ιιοιιιιπεε ιιι

ππεπεεε πει πε εοι·πιιι πιετι·ιετπ.μ πει πε πεπι ποπ

πεπιπιιτ τει·ποππιπ. πεε ιπ τει·ι·π τει·ποπε πτειιιτπι·. ετ

ει ι”ειετπιπ ιιιει·ιτ (μειπειειιιε ποτει·ο ι·εετιτπει·ε ετ ιε

εππει·πι·ε ιιιοιιιιιι. .ετ-ποο τοτπιπ ειττεππεπππιπ ιιιι·ειι·ε

οοιππειιιιιπ οι οι›εει·ππι·ε. εοπεπιεε ετ επετειιπποε ετ

ιιοιπιπεε πε εει·ι·ιιπειιε. πε πει·οιπιππω ετ ιππιιτεοπεο.

ετ ει·(μεπε. Βι·οπ(ιοπε. επεειπο ετ ποπιε. ετ πι·επιετιι

οιιεει·πειιπε ποτεετετι πει οοπεπιιιιπε τει·ποπε. (μι πι·ο

τειπποι·ε ιπει·ιπτ ιπτι·πτπι·ιε ιπι·ειι·ε ιιιειιιιιι. πε(με επ

τεπιππε οοιιπεπτιοπιε πι·ειιιιππι. ετ ιιοε ιιι οεπιτπιο

εοιπππιε τει·ποπε, εοι·ιι›ι ιιιοιπιπ. πεε πειει·ι πετιιιιττειιιι.

ιτειπ ει (ιπιπππιπ πει πιπιειιτιπιπ ιιιοιππι ιπει·ιτ :ιιι

πιι(μπ ποι·εοπε εοπτι·π ιιιππεπεειπ ιιιι(μειπ. ι·εετιιιιι

ιιιιπε τι·ιιππιιι ει: (ιειιι:ει·πιιο ιπ ποτεετετε εοπεπιπιπ

πει ποτεετετιε πππε. ει εει.ιιι εππει·ε ετ ιιπιιει·ε ποτει·ο.

ιιιππ: πποεπι ιπι·ει·ε ιιιοιπιπ. πιιιιε ιιοιπιπιιιπε πε πτι·π

(με ειπιτειτο. ετ πει· οιππεε ιιιοι·πιπ ιοεοι·πιπ πε πι

ειι·ιετπ πιω. εειιιοετ εειετειιπιιοε εοπεπιεε ετ εποε ιιο

ιπιπεε ιπεοι·πιπ ιοεοι·πιπ. (μπε πιι·(ι(με πειτε ειεπει·ιτ.

ετ ιπτι·πτπι·ιε οοπεπιιιιπε πει ποτεετιιτι ειπππιιε ειππιε

ιπι·πι·ε ιππε. ετ Με ππιιιιοπιπ ιπετι·ππιεπτπιπ ει

Βιιιπτπιπ. ειδιιιο εοιπππιε πιι·ιπε(με ειπιτιιτιε. ιιει·ι

ιιιοιειιπ.

Πει·επ ιιιεε εεε ιιιππειιειε πι·οιιιιττο πι·ο εοιπππι ιειππε

ποιιιε πιεπιετιε εοπεπιιιιπε τει·ποπε. ι-ωωιο ιιιιιιπειιο

ετ ιππι·ι·ιπο πιιιιιπιπεπετε. ι·εοιπιεπτιιιπε ε πιιι·τε πεετι·ι

εοιππιιιε. (ιιιππ πι·ειιιετοε ιππι·ειιιοπεε πι: ιιοπιε ιπ

ιιπτειι. ποπ ι·εοιπιιιιιι ιιι ειπιτπτε ιπππε ετ πεε ιιι ειιιε

(ιιετι·ιετπ. πει πιιτιοπειιι ι·ει·πιπ ιπεοι·πιπ ιπ1ιιιοιπιιπιιι

πει ιπι·ιεπιετιοπιε. εοι·πιιι ποπ ι·εειπιππι εοπειειεπτ·ιππι

π ει·εππει ιποπτιεοπειιι πει·επε τει·ποπειπ. ετ πι·εεει·τιπι

π ει·οπποπει ετ ιποπτε ιποι·ιιιιπο. ετ ει εοπτιππει·ιτ

(μοπ πτεπιοτι ιπειι·ειιιοπεε. τι·ππεπετιε ειε ιιοπιε εν.

(ιιειιπε. εε ι·εππεει·ειιτ ιιι π)ι·οπποππ. πει ιπ (πιο ιοοο

(μι ειτ (π πιετι·ιετπ τει·ποπε. πει πε πιετι·ιετπ ιπιιπε.

ει: ιππε ειιιι·ε ποιπει·ιπτ. (πιο ποτεετεε πει εοπεπιεε

ιπππε (μι πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιπτ. τεπει›οι· πειτε ετ π

εει·ε ειιει·ειτιιπι ειιππι επιπ τει·ποπεπειιιπε επ ιπεοε

ειιπειιεπ(ιοε ει ειιειεπποε. πε ιοοο ιπεο. πει ιοειε πι·ο

εοιπππι ιειππε. ιιοππ ι:ιπε ετ ειπε ίι·ειππε. ετ ει ιπ πιι

(μο πιιο ιοοο (μι επ (π πιεττιετπ τει·ποπε. πει πε

πιετι·ιοτπ ιιιππε. πει ειιτι·ε εε ι·εππιει·ιπτ. ιπεπιπ ιοεπιπ

πεε ιπεοε ιπειι·ειιιοπεε ποπ ι·εοιπιιιιιι. πει εοειοε ιπεο

ι·πιπ. πεε ιπεπιπ ιοεπιπ Βιιει·πιιπο. πεε πιιπιιι ιοι·τιπιιι

ιπειε πιπι·ειιιοπιιιπε. επτ ιιοιπιπιιιπε ιπειπε ιοοι. πειιο.

πεε ποι·ι εοπεεπτιιιιιιι. εεπ ποτιπε ιπ (μεπτπιπ ποτειο

πετιιι:ο. ειπε εοπειιιο ετ ιιεεπτιει ετ ππι·ειιοοιιι ποτεετειτιε

ετ οοπεπιπιπ τει·ποπε. (μι πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιπτ οιππιπιπ

πει ιππιοι·ιε πειι·τιε. ετ ει πι·οπτει·επ (μοπ εκππιει με

ι·ιπτ π τει·ποπεπειιμε. Με ππει·ι·ειιι ιιιιιιιιει·ιιιτ οιιπι

ιιιιιι·ειιιοπιιιπε ιει·ποπεπεεε. πειεεπι πει εοπεοι·πιειιιι

ποπ ιιιοιπιπ επιπ ειε. ειπε ιιεεπτιει ποτεετετιε πει εσπ

επιππι τει·ποπε. οιππιπιπ πει ι:ιιιιιοι·ιε πεπ·τιε. (μι πι·ο

τειπποι·ε ιπει·ιπτ. ποιιεε 8πει·ι·π πιει ππι·ειιπτ. επιπ πιει·

ειιιοπιιιπε πι·επιετιε. πει επιπ ειε (μι πε πιετι·ιετπ

ιεππε πει ιει·ποπε. ειππιει ιιιει·ιπτ. πε οιιιπιι)πε οιιεπ

ειοπιιοπε (με ιιιετε εππτ. π τει·ποπεπειιιπε. πει πιο ειιι

(μιιιπε ει( πειτε εοι·πιπ. πει πε πιετι·ιοτπ τει·ποπε. ετ

πι·εεει·τιπι ει: ιιοιιιιπιιιπε πε ποπιε εοπτι·π ιιιππεπεεε

πει ειι(μοε ει( πιιι·τε εοι·πιπ. πει πε πιετι·ιετπ ιιιιιπε

ιπ πει·εοπιε ετ ι·ει›πε. π τειπποι·ε πποιε μ·επι(ιτε πω.

ειτ ιιπιε ετ εοπεοι·πιπ. τππι πι·ο εοιππιιι (μπω πι·ο

.ειπππιπι·ιι1πε πει·εοπιε. πεε πιιπιιι ιππε επιπι1ιπιπ ιιι

ειιιι1ι πει ιιει·ι πει·πιιιτειπι πεε ιππε ιπιπεπτειτιοπειπ

ποοιπιπιιι. πεεειιι ετ εοποοι·πιππι πωπω ιπ ποτεετει·ιπ

(μοπππιπ ι›ει·τι·πιιιιε οιιι·ιετιππι. πι·οπτ εοπτιπετπι· ιπ

ιπετι·πιπεπτιε Με ιιιετιε πει· ιππππιπ ιιει·τοιοτιεοι·ιι›ε

ιιιππε. ετ ει·πει·ιι εει·ιιιε ιει·(ιοιιε. ετ ιιιππ: ειιπιιιτει·

ι·ειτειιι ετ ιιι·πιπιπ ιεπειιο πε(με επ τει·ιιιιπιιιπ·(μι ιπ

ειε οοπτιπετπι·. επιπιε πιεεει·ιπτιε εοππειιτιοπιιοιιε. πε

ιπειιειιειιε ει: πτι·π(με πειτε ι·ειπιεειε. ιιιετιε πιιτειπ

Αμπ

 

ετ ειπειιπει.ι·ι ιιιοιιιιπ πε ειπε ι·ειιπε. (μι ιππιειιοιιιιιι ποι·ε πιο ιππε. ιτειπ εδο ιεπιιεπειε π πειι·τε οοιιιιιπιε
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!π!!πε. Ρτο!!!!!!ο πο!!!ε Ρτεπ!ε!!ε εοπεπ!!!›πε !ετπο!!ε α Εφ πτπετ!πε πο!πτ!πε επετ! Ρπ!πε!!. τοππ!πε !!!!ετ!!!!.

τεε!Ρ!ε!!!!!!πε π Ρπτ!ε εο!!!ι!!!!ε !ετπο!!ε. πποπ ε! Ρτε

π!ε!! !!!πτε!!!ο!!εε. πε! !!!! ππ! επ!!! ε!ε πε! Ρτο ε!ε

ετπ!!!. ππ! π!!ππ!ε !ετπο!!ε!!ε!ε. πε! πε π!ε!!·!ε!π !ετ

πο!!ε. πε! πε ποπ!ε ο!!”επε!ο!!ε!!! π!!π!!! ίεεετ!! !π!!πε!!

ε!!!πε ππ! !!ο!!!!!!!!!πε τ!!! π!ε!τ!ε!π !π!!πε. !π τε!!!!ε πε!

Ρετεο!!!ε Ρτο !Ρεπ ο!Τεπε!ο!!ε. ππ! οεεπε!ο!!ε !!!!πε ο!!

!”ε!!ε!ο!!!ε. !!π!!π!!! !!!!πτ!π!!! !!εε τπ!!!!!!!!!!!!. εεπ Ρτεππ!!!

πε! !εε!ο!!ε!!! ππ! !!!!Ρεπ!π!ε!!!π!!! πε! επ!!!π!ε!!!π!!! !π

ε!π!!! !!εε πετ! Ρετ!!!!!!π!!!. !!! Ρετεο!!!ε πε! τε!!πε.

π!!επ!. πε π!ε!τ!ε!π !ετπο!!ε. πε! πε ποπ!ε. Ρετ εο!!!π!!ε

!!εε Ρετ π!π!επ!!!. πεππε ππ π!εε εν. Ροε!ππ!!!!! Ρετ

εετ!πε !!!!ετπε ε!Β!!!π!πε. Ρετ ε!ε!!!π!!! εο!!!π!!!ε !π!!πε.

εοπεπ!!!!πε πε! Ρο!εε!π!! !ετπο!!ε ππ! Ρτο !ε!!!Ροτε

!πετ!!!! πο!!!!επ!!ο. πποπ !!ο!!!!!!εε !ετπο!!ε. πε! τ!!!

εοτπ!!! π!ε!τ!ε!π. πε! π! !!οπ!ε. πο!! πε!!!π!!! !π!!ππ!!!.

!!εε !!! !εττπ!!! !π!!πε π!π!!!πτ. ε! ε! ίπε!π!!! !!!ετ!!

πππ!πε!ε!πε Ρο!ετο τεε!!!πετε ε! τεεπΡετπτε ίπε!π!!!.

ε! !!εε π!!ε!!πε!!ππ!!! εο!!!Ρε!!π!!! !πτπτε ε! ο!!εετππτε

επε!ε!!π!!οε ε! εοπεπ!εε ε! !ιο!!!!!!εε π! πω! ε! Ρπ!οπο

ε! ππ!!π!!!ο. !!πεο!!ο. Ρο!!!επεε!!!!ο ε! !!πτΒο !!οτ!!π

τ!οτπ!!!. ε! ε! !!οτ!ε πεεπ!!πε !!ετε! πε! ε!τε!!!!!!π ππ!

Ρτεππ π Ρτεπ!ε!!ε !!!πτε!!!ο!!!!!πε. πε! π!! π!!πππ Ρετ

εο!!π ε! ε!:τπ!π!!! πε! ε!!!τπ ε!τπ!π!!!. επ!!πο Ρετ !εττπ!!!

!π!!ππ!!!. πε! π!ε!τ!ε!π!!! !π!!πε Ρετεεππε!!!πτ ε! επΡ!ε!!!

εοε ππ! !εεετ!!!! ει!!! ε! Ρο!ετπ!!! ε! τεεπΡετπ!!π!!!

πποπ ἴπετ!! π!!!π!π!!!. ε! τεππεε!!! !!! Ρο!εε!π!ε !ετ

πο!!ε!!ε!!!πε. Ρετεο!!πε εστω!! ππ! !!!π!ε!!!!ι!!!! ίεεετ!!!!

ε! τεε π!!!π!πε. ε! Ρτεπ!ε!π ο!!εετππ!!ππ Ρο!εε!π!! πε!

εοπεπ!!!›πε !π!!πε ππ! Ρτο !ε!!!Ροτε ίπετ!!!!. !!!!τπ!πτ!ε

!πτπτε !!πε!π!!!. πεππε ππ !ε!!!Ρπε εο!!πε!!!!ο!!!ε Ρτε!!

!π!!!. ε! !!οε !!! επΡ!!π!ο !π!!πε εο!!!π!!!ε εετ!.!!! !πε!π!!!. “

!!εε πε!ετἰ Ρετ!!!!!!π!!!. !!ε!!! ε! ππ!!!!!π!!! πε! !!!π!ε!!

πω!! !!πε!π!!! !!!ετ!! π!! π!!πππ Ρετεο!!π. εο!!!τπ !ετπο

!!ε!!εε!!! π!!ππε!!!. τεε!!!π! ε! ε!!!ε!!ππτ! ίπε!π!!! τ!! τε!!πε

ε!πε πι!! !!!π!ε!!!!π!!! ἴεεε!·!! ε! !π!!!π!!! !!π!!πετ!!. ε!!!

ππ!ε!!! Ρετεοππ!!! !!!!πε !τπππ!!! ε! πε!!!!ετπ!!ο !!! Ρο

!εε!π!ε Ρο!εε!π!!ε πε! εο!!επ!π!!! !ετπο!!ε. ε! επ!!! επ

Ρετε ε! !!π!!ετε Ρο!ετο. !!π!!ε Ρπεε!!! !πτπτε !!!ε!π!!!

!!!!!!ε !!ο!!!!!!!!!πε τ!!! π!τπππε ε!π!!π!ε. ε! Ρετ ο!!!!!εε

!!ο!!!!!!εε !!!οτπ!!! !οεοτπ!!! πε π!ε!τ!ε!π !!!εο. εε!!!εε!

επε!ε!!πποε εο!!επ!εε ε! πποε !!ο!!!!!!εε !Ρεοτπ!!! !οεο

τπ!!!. πποε Ρπτε π!τπππε ε!επε!!!. ε! !!!!τπ!πτ!ε εοπ

επ!!!!πε πε! Ρο!εε!π!! ε!!!ππ!!ε ππ!!!ε !πτετε !πε!πι!!. ε!

!!!πε Ρπ!!!!επ!!! !!!ε!τπ!!!ε!!!π!!! ε!Β!!!π!π!!! ε!!!!!!ο εο

!!!π!!!ε !!!τ!πεππε ε!π!!π!!ε πετ! !πε!π!!!. ε! Ρτεπ!ε!π

!πτππετπ!!! ε! Ρπτ!ε !π!!πε. 2ππ!!!!ε!!!!πε !!ε!!τ!ε! Ρο

!εε!πε !π!!πε. τπ!!π!ππε Ρπ!!!πε. το!!π!!ππε ε! επτ!!!π

π!!!ο. ππ!!!!ε!!!!πε π! Ρπ!!ο εο!!επ! !π!!πε. ππ!!!!ε!!!!πε

π! Μπι!). ε!!!!ο!! πε εππ!!!!π. ε! Βπ!πο εΡ!!!π!π. το

Βετ!πε π! !!!πτπ!!ο!ο. ε! !!!εο!π επππτιπ!!επε. ε! ε!

Ρπτ!ε !ετπο!!ε !πτππετπ!!!. Με!!! !!π!ππε!!πε ε! !!!πτ

τ!!!πε Ρπ!!!!!!πε!!π!π εοπεπ!εε. ε! ε! επππ!ε !ο!!π!!!!εε

!ππε!!. πτπετ!πε πε ππεο!!π. !ο!ιπ!!!!εε Ρπ!!!!!!πε!!π!π. ε!

τπ!!π!ππε πε !!!π!Ρπ!ιπ!ο. πε!π!!! πΡππ εππ!!!!. π! ε!ππ

ε!το εππε!! επεε!!!!. !ε!!ε!!ετ. !εε!εε ππ !!εε εοπποεπ!!.

ε! Ρπτ!ε !π!!πε. €π!!!!ε!!!!πε ε!!!!!τ!πεπε. 8π!!!!ε!!!!πε

ε! Ρπ!!ο. !πο α!! επτ!!!ππ!!!ο. !·οπετὶπε τ!!! !!!πτπ!!ο!ο

ε! τιι!!π!ππε Ρπ!!!πε. ε! Ρπτ!ε !ετπο!!ε. !πο επππ!ε.

!ο!ιππ!!εε !ππε!!. πτπετ!πε πε πι!εο!!π ε! ει!!! πππ!!!Ρ!πτεε.

ε! !!π!!ε επτ!π!!! !πεεπ Ρτεπ!ε!ε Ρο!εε!π!!ε !π!!πε ε!

!π!!!π!ε!οτπ!!! εοπεπ!π!!! !ετπο!!ε εετ!Ρε!.

( εεεε!!Χ!!ν!! )

Γ!!!οε!!ιευε δἰεἰΖἰαε τ!!! , οὸεεπιιἰα α Ια!ιαεπεί&αε

το!πιυιοτιι!!ι έπιρετιι!οτ2, ρατεπ!ί .πιο , ίτπρεπεα τε

ρεπάει·ε ·ειφίεπε , Μπα!! ρτ·ΣυίΖε8ία , £πιπιαπϋα!εε ε!

αΙ£α :παπα πι απ!!!) .πιο ρετρε!αο ροεείπεππα εοφ”.

Πω, π!ε!!εε πεεε!!!!!τ!ε

θεά. Α.[ο!. 58. θα!. Ο. [Μ. 908. τα

( π. π. )

Ρ!·επετὶεπε π!π!!!π ΐππε!!!ε ε!ε!!!ει!!!π τε! ε!ε!!!ε

ππεπ!πε πΡπ!!ε ε! Ρτ!!!ε!Ρπ!πε επΡπε. τεπ!ε !!!π!!!!!

εε!!!!ε πτπ!!π ε!ε! !!!π!!!!ποππ τεεΡ!ε!!πεπ! ε!πτ!!π!ε

πποε!ε!!ε Ρτο!εε!!!επε !!πε!!π!!! ε!!!!!!!ε!πτ !π!!!ο π!!!Ρ!!πε

τε!!!!π!!!!π!!! εεεΡ!τπ ε!πτ!!!επ! ε! εστω!! εο!!π!!! επ!!

!!!!!!πε Ρτοπε!!!! ε! !!!πε!τπ!. ππο !πτ.5!πε Ρετ !!!π!!π!

!ετ!!!!!!οε ετοππ!π π! ο!!εεεπ!!οι!ε επε πεπο!!ο!!!ε ε!

!!πε! ε!!!τπ!!εοτπ!!! εἰ!!! πεππ!επ! πο!ι!!!!π!εε. !!!πε εε!

πποπ ποε π!!ε!!πε!!!εε ὅτε!!! ε! Έτπε!ποεπ ο!!εεππ!π

ππε ε!π!!πε !π!!πε πο!!!!!ο ππο!!ππ!!! Ρε!!! !!οε!το

!!!πε!!!!!εο το!!!π!!οτπ!!! !!!!Ρετπ!οτ! π!πε !!!ε!!!οτ!ε !ππ

ππ!!!!!!ετ ε!!!!!!!π!! ε! πεπο!ε. εο!!ε!πετπ!!!εε ε!!π!!! α!!

πο!!ο!!ε!!! !π!!πε!!ε!π!!! πππ!!! !!ο!!!ε ε! τε!8!!ο !!οε!το

Ρετ ε!Ρετ!ε!!!!π!!! οΡετ!ε εοΒποπ!!!!πε Ρ!·ο!!!!πτπ!!!. πε

εο!!!π !!οε!τε !!!!ετπ!!!π!!ε ετπ!!π. ε!π!!π!ε!!! !Ρεπ!!! !π

!!πε ε! ε!πεε ε!πε π!π!εε!π!!ε !!οε!τε !!ε!!ε!!ε!!ε ππ!!!

!!!πε πεεοτπ!!ποε. εοπεεπ!!!!πε !!πππε Ρτεεε!!!! Ρτ!π!

!ε8!ο ε! πε!!π!!!πε εο!!!π!!! !π!!πε πεεε!!! !!!!!!!π π!!

ε!πτπ!!! ππ!! πππτπ!!! π! Ρτεεε!!!!πτπ!!! !ιπ!!επ! εο!!!π!!ε

!π!!πε πε! ε!πε εΡεε!π!!ε !!π!!!!πε ππ !!εε ΡτοΡ!ετεπ

πεε!!!!π!πε ππο !!!!!!!π. ε! π!!!!ππ!!!!! ππο !!!!!!!π πεππε

ππ εο!!!Ρ!ε!!!ε!!!!!!!! επ!!!ι!!ε ἱΡεπτι!!!! ππε!πτι!!!!. !!!επ

Ρετ ΡετΡε!ππ οτπ!!!π!!οπε πο!π!!!πε ε! εππε!!!!πε. πποπ

!π!!πε!!εεε ε! !!ο!!!!!!εε π!ε!τ!ε!πε !π!!πε !!π!!!!π!!!εε π

Ροτ!ππε!!ετ!ε πεππε !!!ο!!πε!ιπ!!! !πε π!!πποπ ππ!!ο!!ε!!!

εεπ Ρεππε!π!!! !!! !ο!ο τεε!!ο πο!!!!!!!ο !!οε!το ε! !εττπ.

πππ!!! πε εε!ετο ππ!!!ε πο!!!!!!ο πεππ!ε!ετ!!!!πε !!εε ε!

!!ετεπεε ππ! επεεεεεοτεε !!οε!τ! !!! τεπ!!ο εεεππππ!!!

οτπ!!!π!!ο!!ε!!! !!οε!τπ!!! ε! επτ!ε !!οε!τε ε!π!πε!!π!. !!εε

!!! !!!!το!!π !!εππε π! ε!!!!π π!!π!ε!!πε πειτε εο!!!Ρε!!π!!

!πτ !!εε !Ρε! ε!!π!!! εο!πετε !ε!!επ!!!πτ. πο!π!!!πε !!!επ

Ρετ ε!π!!!!!!!πε ε! !π!!ε!!!πε πποπ !π!!πε!!εεε !ιπ!!επ!!!

ε! !ε!!επ!!! Ρ!ε!!πτ!ε εοπεπ!π!π!!! ε! επτ!π!!! !!ο!!!!!!π!!!

εποτπ!!! !ππι!ε εε!!!εε! ε! ε!πε πἰε!τ!ε!πε επΡτππ!ε!!

π! !ο!ο τεε!!ο ε! πο!!!!!!!ο ποε!το ε! !!! ω!!! !εττπ

πππ!!! πεο εο!!εεπε!!!ε πεππ!ε!ετ!!!!πε. ποε ε! !!ετεπεε

πε επεεεεεοτεε !!οε!τ! !!! τε!!!!ο Ρτοπ! π!ε!π!!! εε!.

ε!επ! επ!!! ε! επ!!! !!!ε!!πε !!π!!πετπ!!! ε! !ε!!πετπ!!!

!ε!!!Ροτε τεπ!ε ππ!!!!ε!!!!! εεεπππ! !!ο!!ε !!!ε!!!οτ!ε εε!!

εο!!τ!!!! !!οε!τ!. τεε!!!π!!!!πε πποππε εο!!!π!!! !π!!πε πο

!!!οε ο!!!!!εε ε! !εττπε πππε εο!!!π!!ε !π!!πε ο!!!!! !!π

!!π!! π! τεεπο ε! πο!!!!τ!!ο ποε!το !ε!!!Ροτε ε!πεπε!!!
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τεεἰε ιὅιιὶΠὶεΙωὶ Βοπε Μετποτἱε. άεπιιιε ἰιιειιρει· εο- α πωπω ςιιεωΙἰΒετ άε Νερο ιιοετ.το ετ ἀοπιὶιιἰο ἰειεἱετ

:ριπή ἰιιιιιιε ρω πιεΒοτἰεὺοτὶΒιιε ἰειτιυε ω ἀἰεττἰο€ιι8

ἰεπιιιε ειιρτεἀὶετὶ Πι εἱιιὶτετε ποετι·ει ωεεεεπε άοωιιιιι

(με (Με ωειι·€ει·ὶτἰ. ἰπι 5ὶι·εει1εἰε άοπιιπ:1 (με ίἱιὶτ

Βοίἶτἰἀἱ άε πιοἀὶειι. ὶτι Ει·ειρειιιο άοπιιιπι (με ἴυὶΙ: Βαρύ

Βιιἱεειὶιιιὶ. ὶιι ιιεειροΗ ΐωπΕειιω τιοεττιπρ Ίιιοά 6:88

ὶιι ροται πιοτἱιὶηἱ. απο ὶτιττοὶτἰΒυε ετ εΧὶτἰΒιιε. ετ

οωιιὶΒιιε ΒιιὶΒιιε ειιἰε. “σε ρι·οΜΒεεωυτ εΒιρωιιάο

ὶεπιιιετιεεε ετ άε ἀἰετι·ἰεω ἰιιτιιιε ειιρτεἀἱετο ὶἰΒει·0

εκα·ειΙιει·ε Φ: εἰεἰΙἰε ει απο ἀοιπιὶτιἱο πιοεττο ετ άε

Ιοτε Μπα @Μπι εφιὶεὶετἱωιιε. Με ετ Ιιει·εσ:Ιεε εαπ

ειιεεεεεοι·εε ρωτά ὶτι τεΒιιο 5ὶειιτ ἀὶετιιω εετ ἐπι

κτιεπιτυπι ετ ιιὶετιιεΙἱε εΒεα1ιιε υΠο ὶιιτε ετ ἀετἱοιιε (Ιε

ΐετειιάει εεἰΙἱεει . . . . . ετ ἱΒὶ ὶιιτετ ἰειτιιιερεεε ιιειιάεπάε

ετ Β·ιιεκιάει. ιιοΙιιπιιιε ὶτιειιρετ ετ τεΒἱε οτἀὶτιετἱοιιε επιπ

οὶπιιιε ι1ιιοά ὶεπιιεπιεεε οι11:1εε ετ ιἰε ἀἰεττἰετιι ὶεπιιιε ό

ειιρτεἀἰετο άε εετετο ετ ἰι.ι ρει·ρετιιιπρ εὶΜ. εειιιιἰ ετ

εεειιτὶ τεΒιιε ετ ρετεοηἰε ττιεπἱ ετ τει·ι·ε ὶ:1 τοτο τε8ι1ο

εὶεὶΙὶε ετ ἀοπιιἰρὶο πωπω. ετ τοτε τετι·ει εριεπι άε

εετει·ο εοΊιιὶεἰετἰωιι.ε Με ετ Βει·εάεε σε ειιοεεεεοτεε

ροπή ἱτι τεθιιο εὶειιτ ἀὶεωω εετ. ρει· ιιοε ετ Βοιώ

1188 τεΒιιὶ. ετ ᾶοπιἰιιἰὶ πιοεττὶ εκεερτἰε ρτεἀοτιἰΒιιε ετ

ΟΙ11°58ΗΙ3118 άε (Ιιιὶβιιε εὶ Μ οίἶευεὶοτιὶΒιιε τεΒπιἰ Με!

Βοπιἰιιω11 ποεττοτιιω ὶηυεηἰειιτιιτ ειιτὶει πιοεττε ρτο

ΒερερΙεεἰτο ειιο Βιεετε ροεεὶτ ετ ἰιιὸἱεειτε. ειιτειι!εε

φαμε ποπ τεοἰρὶειιιυε ὶπ τερμιο πει ὶιι ἀοιιιἀιιὶο πιοεττο.

Με τεεἱρετε ρετπιὶιτειπιιε._ἱωιπιο ΒειιΠοε Ιοοοι·ιπρ άε

τεερο ἱιιτετε Ϊεεὶειιιυε άε ὶρεἱε που τεεὶρἱεπἀἰε ε: άε

ι1ιιΠο εορεἱΙὶο επ :ιιιεὶΙἱο εὶε άει1ιάο. εἰ ἱειπιιε115ε8 ετ

άι: ἀἱεττἱετιε ὶωιιιε ειιρτεἀἀἰετο τριει·ε!εω Ϊεοει·ἰιιτ εά

εἰε οιιτἰε ι:ιοεττε ἱιιετἱτἰε οοπτιρΙεπιιειπιιω ὶΔΒ·ε τριε

ἀτε8ἰιιω ἀἰεε ροετ ΐεεωιιι τεεἱειυε€ἱοπεπ1 εἰ ρτεεεπε

Βιετὶτ. εἰ πετο εΒεερε Βιει·3τ ἱιιἴτε τετιώιιοε ἰιιεΙ.ε ετ

ώετἰοπεΒἰΙἱτετ ετειιιιεπόοε εὶιιε ΐτειιάε. που ροεεὶτ αϋ

σ;Ιιή8 ὶειριιερεἱε πεεριε άε ᾶἱεττἰοτιι ἰωιιιε ειιρτεἀὶεω

ειιρἰ ιιεΙ ροπή ἰιι οειτοετε άε οίΤερετι φαι ειρρεΠει!ι18

Μ; εἰ ρεειιιπὶετἱει εὶτ άιιπι ροεεἰτ άειι·ε ίὶἀεἰιι5εοτειι1

γάοτιειιι11 ετεπι‹ϋ ειά το.Βοηετπ. εἰ ιιευο οτὶπιἱτιιιΙἱ5 εἱτ

οίΐεεεει. :απο εεουιιιἀιιω οοπειιετιιώιιεπι τεΒιιἰ ροεεὶτ

ἱι1ιἱε ίεεει·ε σε! ὶιιἀὶοετε τε8ειΒ8 ειιτἰε ποεττει. εἰ πετο

ρεοω.πι ἱετιιά ίοι·τε ετ εοιαεεεεἰοιιεπα εΙἰςιιἰε ρει·εω·

Βειιετὶτ ἰιι ειΠςιιο πε! οίΐεπιεεπι ἴεεετὶτ «Για εοιπιιτ

Βειι·ετιιι·. μου ρτορ!;ετεει Με ο111ιιἰε ΜΜΜ ἱ11 ειιο

τοΒοι·ε οουεἰετωιτ άοπεο εεει.ι.τιάιιιτι ιριοά ὶιι [Μοτο

οοιιτἰιιετιι1· εωεπιἀὡἰτιιι·. απο' ειρειιώιω .Με οω_ιω

ΒὶωὶΙὶτει· Παρα ετ ἰιιιιἱοΙιιω ρετπ1ιιιιεαιι€. ιιπιἱιιετεοε

ειιι€ετιι ἱεκιιιεπεεε ετ ‹ὶε ό.Μήετιι ἰεπιιιε ευρτειἀἰεω.

ιΙιιὶ ὶπι τοτο ι·εριιο ει ἀοπιἰπιἱο πιοετι·ο ἰπ ιιἰπ1ευΙἱε ἀε

Πι1ειιτιιι· ἱιιΒεωιιε εΒεοΙιιἱ. Μ Ιιιιἰιιε ειιιτειιι οοι1εεε

εἰοτιὶε ετ οοιιετἰτιιτὶοιτιἱε Μετα: Ι118111οτἱει11 ετ ἰπιιιἰοΙει

ΒΠε Πτρωπιεπιτυπ11 ρι·εεειπε ρτἱιιὶἱεΒἱιιπι ρω· τ11εριιε

πιἰΙοτιὶ8 €Ιε ΙετΙἱεἰο ιιοΕετἱἱ ετ ίἱἀεΙἰε ι1οετι·ἰ εει·ὶΒὶ ετ

τιωἰεειετἱε ιαοετι·ε εἱΒἰΠο εστω ἱιιεεἰιιιιιε εοπιπιιιτιἱτἱ

:πωσ φερω ετ ὶπιἀἰετὶοτιε ειιΒεει·ὶρτἰε. άετιιιιι ὶιι ιιι·Βε

ἴεΙἰεἰ ρεποτπιὶ ρει· ωειιιιιε ἔιιειἱὲει·ὶἰ τεΒοὶ εὶεὶΙἰε εσω

οεΠετἱἰ. @πιο ἀοιπἱιιἰεε ἰτιοειτρετἰοηἱε Μεο. 111ετιεε ἀε

εει11Βήε φωι·τε ἱπἀἰετὶουἱε. τεΒρὶ πετο ἀοιτιἰτιὶ τιοεττἱ

Ϊτεἀετἰεἰ ἀεὶ Βτειτἱει ὶΙΙιιεττὶεεὶωἰ τεΒἰε εἰοἰΙἰε άμεω:ιιε

εριιΙὶε ετ ρτὶιιοἰριιτιιε εεριιε αρτιο τεττἱο ἴεΙἰοἰιετ @θα

 

Μαρ.: παρει' με ωΜΜΜ'0 η

ι: @επρεπε,ψ·εαΙἱΡ:ΪΜ'ῇΜι8ῦ·ΜΔ-.τσσ€άοΘ
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( οοοοΧΧιενιιι )

Ιαιιιιοπεοε οοιιειιΙοε 6°αρίταία πιοάοι·π οτ ιαιτοπίε

στα βα8·ποπ οτ δο!ειεε:Σ άουιέπίε ἰποαιιτ.

. ο:

'ΗΜ, !8 !”ο!ιτπιιτ!!

θα!. ε. τω. Μ. απ. ο. χω. ει!. π.

ς π. π.)
Δ Δ

Οοπποπτ!ο !!ιοτει !πτοτ οοπιππο !ειππο οτ ποπι!ποε

το !ει€ποτο οτ οο!τιεοο το!!ε οετ. π!πο!!οοτ ειπα! ποπι!π!

πο !ειοποτο οτ οο!τιεοο οππι !ιοπιπι!!ιπε επ!ε πο!ιοπτ

!πτιιτο οτ !πτει!ιιιπτ οοιπροεπιιιιι πιπποπεοιιι ιιοτ τοπι

ροτει ε!οπτ !πτε!ι!τπι· οτ πο!ιοπτ οιιΡοιιποτο πιε! οτ πο·

πι!ποε ει!! επι! επιιτ πο οοιιιιιιιοπο οτ οτιιιιτ πι οοπιιιιι!ι

πω· !!!:ιτειιπ πο ροεεοεπο ειπα! ο !πι!ιοπτ ο ροττππο- '

ιιοτ!ε πεειπο (π) !ειπποπι ε!οπτ ο!ποε οιτροπποπτ. πι οτι-ἱ

π!ποτ!οπο οοπεπ!πτπε οτ Ροτοετιιτ!ε. ειπ! Ρτο τοπιΡοτο

οτππτ !π πιππει οτ !πτοτο ε!ιπ!!!τοτ Ρτοπ!οτππι ροεεο.

ε!οπτ ο!ποε !!ιο!ππτ. οτ ποτπ!π! πο οο!τιεοο το!! πιοπο

πο!ιοπτ !πτιιτο οοπιιιιι€πειπι. ειπα! πο!ιοιιτ !!!ιοτο τοποτο

οιιετο!!ει οτ τοττοε εποε οτ !ιοιιι!ιιοε. οτ !ιει!ιοτο οτ το

ποτο οοπεποτππ!ποε οτ !ιιτο πι τοττο επο οτ π!εττ!οτπ

επο τοτο ε!οπτ επ! ειιτοοοεεοτοε οτ πιε! πεειπο !ιοπ!ο

!ιιι!ιιιοτιιπτ οτ τοπποτιιπτ τιιιιι τοππιι.ειιιοπι ο!οπ!ει. οτ

πιειιιιοτ πτ!οτπιπ οτ τοττπιπ ε!οιιτ εο!!τ! επιιτ. Ροεε!πτ

ιιοο!ροτο ο επ!ε !ιοπιπι!!ιπε επιο ραπ! ·οοπτττιπ!οτ!οπο

οοπιιι.π!ε πιιιιιο οτ !ιιιροπ!ιποιιτο οτ ξτοποπο τι!ιιο!τιι επιιιτ

- (τ) (πιο. (Σ. !πι!ιοτ υε·επιεε.

α εο!οιιτ τοιιοτο. οτ ε! ιι!!ειπ!ε πο ειπε !ιοπιπι!!ιπε ίοοοτ!τ

τοο!τιπιιιτ!οποτπ. πο π!!ο Ρτοπ!οτοτππι ποιπ!ποτιιιιι. πο!

ει!!ειπ!ε ποτιι!ποτππι πο π!!ο ποιιι!ποτπτιι ποπ ροεεοτ

οππι οοπποιι!το. ο!ε! εοπ οοπεπ!ο πο! οοπεπ!!!ιιιε εεπ!

Ρτο τοιπΡοτο οτπιιτ πι !ει8ποτο. οτ οο!οεοο. ο!οοτ!ε επι

!Ρε!ε ποιππι!ε. οτ ε! ει!!ειιι!ε το επ!ε !ιοπιπι!!ιπε το!!ιι

οποια τοττειιιι ποπι!π! επ! πο! ποιπ!ποτππι εποτιιπι.

!ιτι!ιοπτ !!οοπτπιιιι !!!ο ποιπ!ππε πο! π!! ποπιπι! οπ!πε πο!

τιποτα!! τοττιππ το!!πειποτ!τ οιιιιοι·ο οπιιι ε! πιποποτ!τ.

πι τοτο π!εττ!οτπ πιιιπο οτ πι τοτε ππιτο!ιει !ιπιπο. οτ

τοπποοτο α! τοττειιιι !ο.!ιοτειπποπι. ε!πο οοιιττοπ!οτ!οιιο

οοιπιιιι!ε !ειππο. οτ ποο οοπποπτ!ο πο!ιοτ εοτ!!ι! !π οτι

ιι!τπ!ο οοπεπ!ππι οτ !ιτοπ! οοιπΡοΒιιο το!! πιοπο. ιιποπ

ιιπ!!ο τοπιιιοτο ει!!ε;Ιπο πιοπο ειοεε!τ πιπτιιτ! πω· οοπ

επ!οε ε!πο Ροτοετειτοε. πο! οιποππετοτοε. οτ πο ποο

ὁ πιο!οτ οοπιππο !ειπποιιι ρτοπ!οτ!ε ποπι!π!ε !π ρπ!ι!!οο

ροτ!ειιιιοπτο. οτ πο !ιοο τοιιο!ιπιιτπτ οοιιεπ!οε εμ! πιοπο

ειιιιτ. οτ πιο!οπτ τοιιοτ! οοπεπ!οε !ιιτι·ετπτοε ε!πο ρο

τοετοτοπι. οτ επι απ· τοτπΡοτ!ε εποοοεε!οποπι πεειπο

πι ροτροτπππι. !πτιιτππτ !οεοτειπιπε πο οο!τιεοο. οτ

8π!!!!ο!πιπε πο !ιιΒιιοτο πππε ειιιοππειιπ οτιιιιιπ! πο πι

Βιιοτο οοιιιαιεποιπ πιππο. ε!οιιτ !π !ιτοπ! οοιιιΡοειιο

οοπτ!ποτπτ. οτ πο πιο.π!τοετοιιπο ροεεο εππι:π. οτ φα!

!!ιο!οπτ !ιοιιι!ποε εποε πο !τι8ποτο 'οτ πο οο!τιεοο μοι·

!ιοιιιιιπ τ!ποπι πιτιπ!τοετιιτο οιππο οτ οιιιιοπποτο ποτε

!!!›τοπ·ι ε!οπτ π!!! ο!ποε πιππο.οτ ιιιιοτιπιιτο οτ οτπ!πιι

τ!οποε οοπεπ!ιιπι οτ Ροτοετοτπιπ οι!! οτπιιτ Ρτο τοπι

Ροτο !π ο!π!τιιτο. !

!π οιιιι!τπ!ο. οοιιεπ!οε πο οοπιιιπ!. ετπ!!!!ο!πιπε οπι

!ιτ!ειοιιε. π!οο!ιι ιιπι!οπιιε. !οτπειιιιιε ι·!ο!ιοι·!πε. Βιι!!!!ο!ιππε

Βιιοτο!πε. ιι!ε:ο!ειπε ιιπι·!ο. οτ επ!πο ερπιπ!ει. Ρτοοορο

τιιπτ ο!ε !ειπποπι !!οτ!. ε!ε:πτ !π ·εοτ!ρτο οοπποπτ!οιι!ε

το
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467 ΟΕΑΒ'ΓΑΕ 468

ιπ(!ο μοι·τι·ποτιιτο σσοτιοοτιιι·. (!οοιπισ σοτειο(ι (ιιο τετοιο. α τ Ϊ

ι·ιι. πα: μιιιπσ. ιο(ιιστισπο πι. τοι ιιιι·οιιοι·ιιιιτ οσιιιμο-

οποιο. σειι·ιοιιοτιιιε (ιο ιιισπτοι·ιιτσ. ι·ιοιιι·(ιιιε (ιο ιοσιι

τοι·ιιτσ. οδο (ιο πισιιτοι·οιο. οοεο!ιοιιε (ιο ιιισοτοι·ιιτσ.

( οοοοι(ΧΧιι( )

Πιιιιειιι·υε αι·οτατοπείε αι·οτιιορίεοοριι.ε οτ Ζι·ετατοπ

.ποε οστιειιτοε ραοοπι απο τατιιιοπείσαε ίπίταιπ ίτυ·απτ.

τοστ , πιοοεο ιοτιι·τι(ι

(Μ. Α. χω. (τω. τ.

( π. π. )

ίξιισπιτιπι ποιπσ εισ(:οο(ιοπε ιιι(:οι·οοιο. μσιιιτ απο ειι!ι

ιοσ(ιισ εο(! ειιμοι· (:οπ(!οιοιιι·ιιιιι ιιτ !ιιιιιοιι Ρι·ο!ιοιιτ οπι

ιιοι·ειε. σπιοο οτοπιπι ιισιιιιπι ιο (:σιιιιιοο (ιο(ιιιστοιο

μιι!σι·ιιιε ο!ιιοοεσιτ. οτ απο μια (ιοι ειιμοι·οτ σιοπο !;ισποπι

(ιιιδοιιιο οετ ιιτ (μο ιι(ι μειοοπι οτ σσοιιιιιοπι μ!ιιι·ιιιιιι

ιιτι!ιτοτοιο ι·οεμιοιιιοτ. εοι·ιμτιιι·ο τοετιπισοισ ιιιιοτ σπι

οιιιιιε οιτιπιτοετο. μειτοπιτ ι.<<ιιτιιι· οπιιιοι·ειε μιοεοπτοιο

!ιτιπο μοΒιποιο επι(!ιοοτιιιιιε. (μσ(! οποσ οι: ιιι(:ιιι·πο

οισοο (ισοιιοι πω. Ρι·ιπισ πιοοεο πιιιι·οιι. οσε οποιοι·

τοο (ιοι Βι·τιτιο οι·οιοτοιιειε οι·σιιιομιεοσμιιε. οπο απο

πομπο (ιο !ιοιισισ οτ Βιιι!!ιο!ιπσ μσι·οο!!οτι οτ οσπειι

!ι!ιιιε οι·ο!τιτοοει!ιιιε. ο πσ!ιι!ι ιιιι·ο Βιιιίτι·οσττσ ει·ο58ο!!0

μστοετιιτο οποιο !ιττοι·οε ι·οοομιιιιιιε μοι· ιιοποιει!ιι!οιπ

οποιο πο. μι·ισι·οπι ειιοστι πιιο!ιοο!ιε. πσιιιε (ιοετιπτι-τ

' 1. τ' .' ((ΞΠΟΠΟδΠι

` ι ' .τετ ο τ. .

Ται·οεοστιαο οσπειττοε, αιρίτα!τε ραοίε τι Ιτιπιτοιιείσαε

σὐΖατἰε, απο έτ·ατίτυ·ττΙπ αοτίσπισιτε οστ·ορτίε , οσπ·ιωι

άουτ στιεοπ·(>ατιτίαπι τοποπτ.

1201, οιοοεο πιοι·τισ

στα. Α. το. οσο.

( π. π.)

Αοπο :ιιι ιποοι·οοτσ (ισιιιιιισ κα: μι·ιιοσ. ιοοοεο μοι·

οιι. οσε (:σπειι!οε τοι·ιιε(:σοο. οπο οιιπι οσοει!ισ οτ ιιε

εοοειι τομ πιι!ιτιιιο (μπι μισιιοι·ιιιο !ισιοιοιιιο οιιιε(ιοπι

ύ (μετά. !ιττοι·ιιε πσιιι!ιε ιιιι·ι διιιιιι·οσττι δι·ιιεεο!!ι μοτο

ετιιτιε ιτιοιιο (ιο!:ιιτο ειιεσιμιοοτοε ι·οιιοι·οοτιο οτ !ισοσι·ο

οτ οοι·ιιιοτ!οπι !ιττοι·ιιι·ιιιιι ιιιοΒιετιιιιπι. οτ !ιιι. ιιοοοι·ιι

ιιι!οπι ειιο(:τι πιιο!ιοο!ιε μιισι·οπι. (;ιοιιστιιιε οτ (ιιιοοτιισ

ειιιε μοι·τι·οοτιιοτοε. το! σπιοιιοσ(ιοπι ιιιοιιο οτ οσετι·ο

μιι(:ιε οτ οσοοοι·(ιιο τιι·ιοιτοτοπι !ιιιοι·ο!οε (μιιοτιιπι

μστιιιιιιιιε οιιτιτιπιιιε. οτ (!οιιστι. σπιοιμστοοτι (!οσ οτο

τιιιι·ιιιο μ!οοιτιι(ιιοοπι οιιιιιιιοοτοε. (μσ(ι τομ μ1·οο!ιιι·ιι

σιιιιτοε ιοπιιο εοι!ισοτ. τστ οτ τιιοτιε ιισοσι·ιιιπ τιτιι!ιε

ιοειοπιτει. μοι· !ιττοι·ειε εποε ο οσ!ιιε (ιιοοιιτιιι· οιιιμοι·ο.

(μισά οσε (ιιι οτι (ιο!ιιιοι·ιιπιοε μιιιιε οιιο;Βιεεο. ποιο

ιιιιιε ιδιτιιι· οτ οσιιιιιιιι οσοει!ισ ετο!ιι!ιιιιιιε. ιιτ ιοτοι·

σιιιιτπιτοιιι ιιιοιιο οτ ιισετι·ιιοι (:ειετι·ιιιιι ιιι·πιο (!οιο(:ομε

τι μοι: οτ οοιισσι·(ιιο(μο(τοιοοε' ιιιοτιο. (οι μοι·τοε οσετι·οε

ιιοοιοοτοε οτ μοι· οιιε(ιοπι ττ·ιιοεοιιοτοε. οιιιι(ισ ετιιιι(!σ

τοε μιισιε ιιστιιιο οσοτιιιοοτοε. οσε ιδιτιιι· ιο !ιοιιιεϊ6° οτ ι·ο(ιοτιο(ισ· Μοτο εοοιιι·ι. (οπο σιοοιιιιιε ι·οΒιιε

μει(:ιε ι·οτσι·ιποτισπο. απο μιοοο(ιοπτιει(!οσ ιιιιιιιιοοτο

πιο!ο. οποιο ιιοοιμιοιιτ. τιιιιι ιιιπιιοπειε. οποιο (ποιο

τοοειε. σιπιιτοτιε: ιισοσι·οπι οτ ιιτι!ιτειτοιπ μιιι·ιτοι· οσΒιισ

εοοπτοε. ιο Μοτο οσποσι·(!ιο οτ μειοιε μι·σοοεειιοιιιι!

τοπτι οποιοι (!οιοοτειιοιιι·. εμοτοοτοε (μαι οσε οτ (μετο

ι·ιτειε ιισετι·(ι ιιοιιιοι·επι πιοιτιμ!ιοι Βιιιι(ιο!ιιτ οιιισ!ιιιποτιτο.

μοοοιο οτ οσπσσι·(ιιιιιο ιτο(μο απο μτοο!οι·ο οιιιιτοτιε.

μ!ιιι·ιπιιιιο (ιτιο(:τοιιτοε. (ιο σοτοι·σ ιιι€ιιιιοτι απο σιοοι

μσετμσειτο οοἐοιἑοπτιο] ετιι(ιο!ιιπιιιε οιοοε οποιο. οτ

σιοποε -τιο οσπειιιοτιι οσι·ιππ. το! μειι·τοε πσετι·ιιε απο

ι·οιιιιε ειιιε ιιοπιοπτοε. οτ ειοο ι·ο!ιιιε (κι οσε ιιο(:ο(ιοπτοε.:

ετιιπτοε οτ ι·ο(ιοιιοτοε. ιισπσι·ιιι·ο (!οτοο(ιοι·ο. μι·σ μσεεο

οισετισ οτ ιο· μσεεο ιιοετι·σ ετι!ιιιιι·ο. οτ οι! ι·οπιστιοπ(ιειε

οτιιιιε!ι!ιοτ οιισσειτοτο οπιιιιοπιτοτιε ιοει(ιιοε. οσε πωπω-ε

τιιε (ιοι Βι·(ιτιιι (ιι·ο!ειτοοειε οι·σιιιομιεοσμπιε τιιιιιιιτοι· μι·ο

ιπιττιιιιιιε. οτ οφ ποιο (ιο ιι(ιιισισ πιοπι μισιοιττσ.οτ

πιο ιιιοισι·οπι ιιι·ιπιτοτοιο ιιο!ιοπ(ιοπι.· !ιοι·τι·πιο(ιιιιιι (ιο

ιισιιιε ιιιιιιτοιοι ισ ο οποιοι πιοτι μι·σ πιο ιιιι·οι·ο τετοια

ετιμοι·_ εειοστο· οιιιιποο!ιο. οτ οοσ τμιι!ιο!ιποε μσι·οο!!οτι

ι(!οιο μισιοιττσμοι· πιο οτ μοι· ιιοσοοοι εοσι·ιετιιοποι.··οτι

μοι· (ισπιιο(οπ ειισι·ιετιιοιιιο. οτ ιο εοιιπε πιω οτ ι!!σι·ιιιιι

ι·ιο!ιο!ιοιιιοπιι!ιτοπι °ιτιοιιι·ο ιιιοισ. οτ ποε οι·ο!οτοοεοε

οσοεο!οε σιππιιιι μιο(ιι(:το επειτα μισπιιττοπτοε. »μού

οιοιι!(ιοπι το τιιι·!ιο οσιιειι!οιοιπ τιιιιιοιιιιιιε οσπειι!πιοι.ι

ειιμοι· ειιο(:τει οποποο!ιο ιιιι·οι·ο ιιιοιιιιιιε. Ε οτ ιιτ μτ·οεοπε

ιπετι·ιιιοοπτσιπ ι·σιιιιι!ιοιιοιιτ οτ ιι·ι·οτιποοιιι!ο μοι·ιοπιι οοτ.

(ισιιιιιιοεἔ σ.ι·οιιιομιεσσμοει οδο (ιο ομοια. Βιιι!!ιο!ιοιιε

μοι·οο!ιοττι. οτ .οσε οσοεο!οεοειΒιι!ιε ·πσετι·ιε..ιμειιιο·

ειιιε. ιο ·(μειιττιιιι1°'εο!οετοτοτΧ·(ιοτοο(ιοι·ο οσε μστιιο

ι·ιπιιιε. ειι!ι οιιετσ(ιιιι οτ μιστοστισοο οοετι·ο οτ οοετι·σ

ιοιο (ιο (:οτοι·ο μοι·ιοιιοοιιιιτ οτ 'μ!οποιο μστοετοτοοι

ιιοο(ιοπ(ιι οτ οπιοο(ιιτοπι(μοιο οσετι·ι !ιοΒοοπτ.

Βιμ τοιιοιιο(ιιιε ειιιιοο!ιοι οστοι·ιοε οτ τιιοσ οσοειι!

ιπιιο(ιοτο ο!ισι·ιιιιι οομειι!ιιιο:!ιπο·ο·οοι·τοιπ εοι·ιμει οτ

ιιο(: ειέτοιιπι μσειιι οτ οποιο (:σπει.ι!ιιπι ειδιι(ιιιι.

:οι πω .τι πιο· . · · ' . π· '. 1 '' '''τ·ι

μ!. π!!! !'ρ!!!) τ!)° ·:› ι α ; ι·". 'ο-›«

' '
'

!!Ι'ι:' το πο. .Π τ· τι ' ι' 'Ρ 'ιἰι- ιι·

Σποτ, ·.4ηποπτιιο> πω, .5'τορτιοιιτοιισιιτι'αιιτ/ϊΕπ3β το

ο ι··ο8>πί /αεττο·τιιιιι εωτίτπατιτε.-ΤαπαοοειττΜ ιιιιιίοιτττιπι!

οιιρτοπε, ττ!ιοι··ωτοιπ ωιπυι.οτ·οἰτ>'ἶιιιτιτιοιιἰτοτοιπ (ι «πω.

ΡΘι·εοσοποπτιττω· τα7°8ιτιιι·.τ -: ! το· Η " Ξ` · · ο

ι · το :-.ιτ::!ι:·(· ··ι πιο. το τι

α' έμτισιτε α!ιασμο ΜΜΜ ρπἰυἰἰοὁιἰο τωο»έ> έτι ·απιέ(.·ιτίαΞ

στ. .. π: 1 (τη :22·ι2(πι

.σο-οι :ιειιισ:ι:ι· σε· ιζ ω:·ιι:ι ''ο :· ·::·: «Ν τον”

σι›(.·.. το: (ι·.>.ι;τ·120ιιι Ψ8050."τωιο.~ - 7'

(των ·ι 561 Με' ι . .σε ·› · · .ο ·'·:ι

ο! °·πι-1ζ·ι::.Ξ'ι 50 η. ο····· ; ·(πωωτ το ·5·ειι!ι··'·· ο . οι ·.·· ι

Μ...: στην; ! - ι το ' ι · ι τ' ·'

τιιι-ιι(όπιιπονμετοιε οτ πιο οτ-εμιι·ιτοε ειιιιοτι-(ιιοοιι.·έ

. Νστοιο ειτ σιοοιιιιιε !ισοιιοι!νιιετιιοι ·τοτυπο·οοιω

μτοεοπτιιιιιετ(ποσά·ιοεσ ιοσ (τοι .Βιοτιο··ι·οιι οπιιοοισο

πιω Ιιτιιιείετσμπιιιιι οι πιο μστοπτι πιοποιο ι·πμιπσι·ιιιο

μσετ(μιιιιι (ιιιιιιιιι ο!οπιοιιτιο μι·σπιστιιε εοπι το το

ι'Γοσοτιιπιπο>·οσιοιιιοπιιιιι :.ι·›ι> ι····ι- °-π·.; ω» ω" Βιι!οπι.(ιιιδοιτοτοιο οτ ειι!ιιιιοετοε·ι·οδοιι (ισι·σιιο μοι·
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ιοοιιπε ι·οιιιοοτ τιιιροι·ττ. τοτοιι(τοιιε οτ σοΒιιοεοοιιε ι·ο- ο οκοττοι·ο οτ ιτοτοοιτοι·ο ρω ρσεεο εοσ ι·οι.ιοπιο ιιοετι·πιιι

τοτο (Ιποιορτπι·τιιιο οπιιοτσι·πιιι ιιιοοι·πιο οποττπιο οτ

ι·ο(τοπιιττππο Ροτ· (ττποι·εοε ροι·τοε ιπιπο(ττ. τισιιοι·οιπι οτ

τιοοοοι πστπιιτοτοιο οποιο ιιστιτττεετιοτ οτ ρωτιτ πτι·τ

τοιιποοεοε. τουτο σοτεττπ(ττοτ οοεττο οσοτοι·πιιτ. οτ (Ιπτο

(το σοιιειιοτπτττιιο π·οεπιο οετ τισιιπιο ρι·σ τισιιο ι·ο(τ

ττοι·ο ρωρσεπτ τιι σοι·ιτο ιπιοσ τοιιποοεττιπε τοοοι·ο

τοσιιπιο ρωρτοι· τισοοιο τοιοοιιι οτ ›δοιιοωεττοτοιο εποιιι

οτ τισοοπτττοοιιττοιο ιιιτοτιτ οτ ιιπιισττε ιιιοτε οτι οτε

οσττοτοιο. πιι(το τττιτ σιδοι·το (το ροττο στπτ τοοποπετ.

ρω ροι·το τοοποιιετπιο οιιτο ι·ορτοιο ιπιοτοετοτοιο οτ

ι·οξιοτοιο οιιι·τοπο ιοοοιο ποοτοοττ. οτ ι·ο(ιιιτι·οιιττ οιοο

ποπιιτιοπισι·οιπι οτ τττιοι·τοτοιο το ι·οοιοο ιιιοο. (τοπιο οτ

οσιισο(το οεεοοεπ ι·οδοττε -οπι·το :ποο τττιοι·τοτοιιι ροι·

οποιοι οτ ροι· ιοοι·ο οποιττ οτ ι·οττοπιιι:ττ ποο(τοιι(ττ οτ

οιιιοο(ττ τοτι·οο(ττ το ροι·τπιιι οτ οιιοπο(ττ (το ροι·τπ. οσο

οο(τσ οττοπι οτ ποτο. πτ σιοπιοε τοοποπεοε στοπ ι·οτιπε οτ

ιοοι·στιοοοττε επτε ροι· τστππο ι·οτιοπιπι ποοπιπι. το στπτ

τοτττιπε οοεοτττιπε το οιοοτ τοπιο ιιιοο οποιο ιιιο(τσ τιο

τιοσ οτ οποιο (τοσ οπετττοοτο οο(Ιπτεττπι·πε εποι. οτ το

οιοοτ τοι·ι·ο τιοι·οιιιιιιι ιοοσι·πιο ετιιτ εοτπτ οτ εοοπι·τ οτι

οιοιιττιπε τιοιοτοττιπε (ποτ εππτ. οτ οπτ οι·ποτ επτι ροτο

ετοτο οτ (τοπιιτοτσ ιιιοσ. οοιιτ οτ ι·οιτοοοτ. ποιιιτοοτ οτ

οιοοπτ. τττιοι·ο (ιπτοτο ετιιο σιιιοτ οοιιτι·οι·τοτοτο οτ εοι·

πτττο. ετιιο οιιιιιτ ιτι·τοτπι·ο ετπιο σιοιιτ ροστο. οτ ετιιο

οιοιιτ οποσττοιιο εοπ οοροι·το τι·ττιπττ ποσττιδοττε. οσο

σο(το τιιεπροι· οτ πστσ Μ; ετ οοποε τοιιποιτεοε το τττ

τοι·ττιπε ι·οοπτ ποοτ (ιπο(ιπο ιοσ(το ροι·τοτττοπ·τ ποτ ττ·οοετ

(ποσό οτιεττ οσιιττο<έοι·ττ σοι·ρσι·ο ποε οτιπιοι·στιοοιιτο

οστοιιι ετιιτ εοτπο οτ εοσπι·ο οτι σποοττιπε τισιοτοττιπε

(πιο εππτ οτ οπτ οι·ποτ επτι ροτοετοτο οτ (τοιοτοτο ιοοο.

οτ οιτ τοοποπεοε ι·ο(τοοιιτ ρωρι·τοτοτοιπι ετιιο σιιιιιτ

σοοοετσιιο εοπ οσιιτι·οι·τοτοτο. οτ ετ τοι·το σοιιετττοι·ττ

πιοποε οττοππιο ριοοττιιιιι το ττττοι·ττιπε 1°οτιιιτ πιιοτ ττ·οοριτ

ποτ ροι·τοτττοι·τ το (Ιπττιπε οττ(1πτε τοοιιοιιετε οιιιπι ιοοι·

στοιοιιττε επτε ίτιοι·ττ. ι·οε οι ιιιοι·οτιοσοτο οπο τοριτττιοο

τσι·ο επο εοπ τοιιποοετιιιπι ρωτιοι·ο ροτοι·ττ ετιιτ εοτπο οτ

εο(:πι·ο. οτ οιτ εποιο ι·ο(τοοιιτ ρι·ορι·τοτοτοιο ετοο οποιιτ

σοοοετοιιοοτ οσιιτι·οι·τοτοτο. (τοιιο πρωι· οτ οσπισο(τσ

τοιιποοεττιπε ι·ο(Ιπτι·οοτττιπε τιι ι·οοιοττ οτπττοτο ποοο

δτετ. τοι·ι·οιο οτ τσοπιιι ο(τ ο(ττττοοιιιτοιιι οσ(·τοετοιο οτ

τοοτοο(τπιο τπιι(ττοπιο οτ (τσιιιοε οτ σπιτικο. ετιοττττοι·

οτ το στπττοτο ιοοιοτετι·ο οοστοετοιο σοοετι·ποτοοι τσσπιιι

οτ τοι·ι·οιο οιτ τοοτοο(τπιιι τποιττοπιο (τ.σπισε οτ οοι·τοιπι.

ετοιττττοπ το στπττοτο ττιοι·εοιιετ οοστοετοιο οσιιετι·πστοιο

τσοπιο οτ τοι·ι·οιιι οττ τοοτοοιτπιπ ίτιιιτττοπιπι (τοιοσε οτ

σπι·τοιο. οτ (ποσά τιοτιοοοτ σιιι·τοιο το οιιιιιτ τοπιο ιοοο

(ιοο ιοο(τσ ποοο επτιτοοοτ (ττσοτοπιτ οτ οποιο (τοσ (τοιιτο

οο(1πτεττπι·πε επιο. οτ ετ οττ(ιπτε στοιιιοι· τοστπε τποι·ττ

οοιιτι·ο οττ(πποιιι τοιιποοεοιο. οσοπεοτπο το σπιτο το

οποιιετ τοοτοτ τπεττττοιο. οτ ετ τοποοιιεοε (το (ιπο(·πιιι

τιπο.οττο οττοι·τπε οοττοιιτε στοιπισι·οιιι ·τοοοι·τοτ. οσου

ειττπειτοιιιοΒοττ οιιιπι ποοο τοστοτ τιιεττττοιιι. οοοσο(τσ

(τοιιτ(ιπο, οτ ποτσ πτετ τιττ(ιπτε ππιοτοτοστοι· το τοι·ι·οιο

ιι:ιοοιιι ιιοιιοι·ττ οιτ οτττ(τοιι(τποι ποτ οσο οτττιτοιι(τππο

οτ τοιιποοεοε ·ττορι·ο(τοτπε τποι·ττ οοτο(τποιιι (το τοι·ι·ο

ιιιοο οποιο. τοποοοεττιπε (το οτιτοττε τιιετο οοο(Ιποι·οπι

τττιιιε οτιτοτο ρι·ο ρσεεο ι·οετττπτ τοοτοπο ετοο σσσοετοοο.

οτ τρετ τοιιποοεοε τοοοοιιτπι· πιιτοτιτ οτ τιοι·ο(τττιπε ιοοτε

(το οοτοι·ο σσοτοι·π·ο οιιισι·οιιι τισπισπ·οπιι οιιιρττττοοπο οτ

οτ τιοιπιτιιοε ιιοετωε ροι· τοι·ι·οιιι οτ ροι· τοπιο το

ροι·ροτπποι το οιοιιτ τοσο πτιτοπιπι(ππο ρσεεο τιοτιοτιπιιτ

τιοοο ττ(το οτ ετοο ποοτο τιιροοτο. οιτ ιιιοτοι·τε (1πο(ιπο

εοσοι·ττοττε σοπεοπο. οτ πτ ρι·οεοπιε ρι·τοττοετποι ίτι·ιοπιιι

ετοτιττο οτ τοοσιιππτεπιπι το οτοπ·πιπιο ροι·ιοοιιοοτ. ετ

8τττο ιοοο οπι·τ τρεπιο ιοπιιτι·τ οτ σοι·π·στιοι·οι·τ τοστ. οτ

ττττοι·τε οι·ιοοιιτστε οτ τοττπιτε το οο(τοπο πστπιοτιιο εοι·ττιτ

τπεετ. τοεπροι· ι·πτιοτε ορτοττιπε ρι·σρι·το ιιιοιιπ εττιποπτ.

οοτπιο ροι· ιοοιιπε τστιοιιοτε ποοοι·οτιτττε οι·στιτορτεοορτ

ετοιιετε τιτπιο οι·οτπιιι οτιτιοττε τσττπε ι·οΒιιτ οι·ιοοιιτο

τοΒοττ οτ σοοσοττοι·ττ. οποσ τιισοι·ιιοττ οοι·τιτ οσοι πιιοπεο

ιοοι·στο.

( οοσοιτι.ιι ›

θαιτεΙΖοτττ ιτοπιτπέ οτ ί(ιιιττειι.968 οοιι.ιιιΖο.ι· ρω ρυπο

δίαιτά) ἰιιτΖιιιιτΖ οοιιτι·(ι πιαι·(:·τιτοιιοε· ότι @που , (ἰο

Ριι!σα'έο οτ οστοιιι: ]τιιιτοι·οο μισο: ἱιιοιιιιτ.

“Ωω , 'Ϊ ορπ·τττο

.ι

ι

Ε.: (1τιτ09Γαρττο Ιτοπίτ ?'αιιι·ίπω.εί.ι τατιιι!οι·ττ. θα!. Α.[οτ. Ηταν.

( Η. Π. )

το οτιι·τερτ ιισιοτιιο. τιοο οετ σσοποπττο ττιστο τιιτοι·

σσιιιπιιο τοιιιιο οτ οοιιιτιισε (το σοετοττοτο. ρωιιιτεο

ι·ιιιιτ οοπιοπτ (το οοετοττοτσ οτ σσιιποοοι·πιιτ εστττοοτ

οιιεοτποπε οοι·οτπε οτ ροεοτστπε οτ ι·πτιοτ(τπε οοι·οτπε.

ορτισ οτ τοτιοιιιιοε οοι·οτπε. (τοοιτπισ πιπττττοτιοο τιποτ

στσ πωπο. σσιιεπττ ρι·σ οοπιοπτ τοιιπο εττρπτοοττ

τοοοι·ο πτποιο ιιποι·ι·οιπι οτ οπτ το(:ποι οτ οιτ εοπιεπτ

ποιο οποι τιοιιιτοττιπε επτε οτ ποιο τοτο επτι τσι·στο

ιοοι·στιτσοττιπε (ττοττε (το Βοπτ εστττοοτ οττιοι·τσ οτ τιο

τι·ττιπε. επτε οτ επτε ο(ττπτσι·ττιπε οτ επο ροι·ττ οτ ποοι·

οτιτσιιττιπε (ττοττε (το ροτο(το οτ επτε ο(ττπτοι·ττιπε. οτ

τιοιισ Βποπποιο ρωιοτεοι·ποτ τοσοι·ο οπιο τοοποπιεττιπε

οτ ετιιο τοιιποιιεττιπε. (το (τοπιο επο οτ (το τσι·στο επο

οπιο τοτο εοσ ρσεεο οτ (τοτιοιιτ εοτποι·ο τοοποπιεοε οτ σπ

ετο(ττι·ο εποε οιττπτσι·οε το ροι·εσπιτε οτ ι·οτιπε το τοτο

οπο ρσεεο οτ (τοτο οτε ι·οοορτοοπτποι (ιποιιάσσππο(ιπο

ορπε τποι·ττ το επο τσι·στο. ττοιο (τοτιοοτ τοπιοπο ριτ

ποτοιιι οι·ο(τοπιστοπο ετπο οι·ο(τοιιοτοε. οποιο ποτ (Ιποε

σσιιεπτοε σσιοποτε τοιιπο ποτ ποιοι οοτπιο ποτ οοτπιο

σ! ιοτεεπε. ποτ σοετοττοιιτ (το ιδοπτ ποτ ροτο(τττ (πιο εππτ

τιι Βοπτ ποτ ροτσιτσ ποτ ρω τοιοροι·ο τποι·τιιτ οτε (τὶ

ιιοι·τιιτ ποτ ποτ οοτπιο. το οι·(ττιιοιοοιιτο οτπε ποτ οοτπιο

πιο οτε ποτ οτ τττιιοι·τιιτ σι·οετοιιστοιο. ττοιιι ρωιιιτεοι·ιιιιτ

οτ ετ εοτι·οιιτ (τπτ ποττοτ σίτοοττοιο οιτ οοτπιο ποτ ροτο

(ττπιπι ποτ το οτττε τσοτε (ποτ τοοοιιτπι ρω οοπιοπτ

τοιιπο. (ποσο τοοτοοτ εστω οιτ σοετοττοοσε ττττπε τοστ

ποτ τττοπ·πιο τσοσι·ππο. οιτ οποιο οεοττπε ττοι·τ ιτοτιοτιττ.

οτοτπε οποιοι ρστοι·ποτ. ττοοι ρι·οποτεοι·ποτ οτ ο(ττπποπο

τοιιποοεοε (το σιιιιιττιπε 8ποι·ι·τε οποτε τιοτιοτιπιιτ ο τπ8ο

τοττ·ο. οιιοορτο οοιιτι·ο οτοποο(τι·τιι σε οτ οσο τι·ο ορτεσσρπιο

οιπποπεοπο το σι·(ττπιοιιιοιιτο οοπιεπτπππι οσιοππιτει τοιιπο

ποτ ροτοετοττε (ποτ ρι·σ τοιπιροι·ο ττιοι·τπιτ. ττοιο σσοτοεετ

επιιτ εο ι·οοορτεεο τττιι·οε οοπιτιιιο τοιιποοετε ιοσιιοτο

ο (τοιοτιισ επττττοτιοσ ιιποι·στο ρω οοπιοπτ τοιιπο (το

θ!)
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οπἰοπε άο!›οπτ αποτο άπὶπάπο οάποε ιπ!!!τοτοε οτ τι

ἱάοποοε πιά 8ποποοι τοο!οπάοπ1. οτ οποε οοποε άο!›οπτ

!ιο!›οι·ο οπ1Ρτ08 πετιπο οά οοτο ι!!οε !πτοτ!! ιποάὶπιπ

Ρτοιὶπιπτπ. ο!ε! άποιοτποι τοτποπεοι·ὶτ ἰπετο άοἰ ππ

Ροάἱπιοπτο πο! Ροτο!:ο!ο οοπεπ!πιπ οοπ1ππ!ε ὶοππο πο!

πιἰεε! οοι·πτπ. οτ οποτε !ἱ!›τοε οοπτπιπ Ρτοι11!εοτππτ

τοάάοτο €π!!!!ο!κπο Βποι·ο!ο. πο! οοπεπ!ἱ!›πε οοπιιιπὶε

ἱοππο τμ! Ρτο τοιπΡοτο Βιοτπιτ. οτ Ρι·οὶπάο ο!›!ἰ

Βοι·ππτ οἱ Ρτο οοιπππἱ !ειτιπο τοτοιπ τοττοπι οποιο

!το!›οπτ τπ!:ο!άπε ρτοάἱοτπε οτ Β·οτι·οε πο! !ιο!:οτο πἰεἰ

εππτ !π πὶ!!ο άο !οπΒοεοο. οτ ἰπ ο!πε Ροττὶποπτὶὶε.

το!! π:ιοάο τΙποά ε! που οάτοπάοτοπτ πτ επρτο !οε!τπι·.

πο! οοπττοποπ!τοπτ. !ἱοοειτ οοοεπ!ἱ!›πε οοπιππ!ε ὶοοπο

τμ! Ρτο τοπ1Ροτο τπου!πτ!πττοι·ο ἰπ ρτοάὶοτοπι τοττωπ

επο οποτοτἱτοτο. οτ τοοοτο ἱπάο άπἰοοπὶά πο!!οπτ. ε!πο

απο! οοπττοάὶοτὶοπο Ρι·οά!οτοτπιπ άοοο!ποτππο άο οο

ετο!!οτο. ἱτοπι Ρι·οπήεοι·ποτ ο! άπο !›οποε τποπ!οπο

τοτοε πι οο!τιππ!ε7. οτ πι !οπεοεοο άο Ρτοάἰοτἰε !!!πτ!ε

οοπτπιπ ι·οάάοπά!ε ε! ποο οάτοπάοτοπτ πτ άὶοτπιπ οετ

ευρω. τμ! Βιο!οπτ οοι·τοιπ ὶπάο ἰπ !οπάο εοΡἱοπτἱε οο

ιπππἰε ἱοππο. οτ ποο τοτππι πτ επρι·οάἰοτπτπ οετ ἰπτοπο

τππτ τοοτἰε εοοι·οεοποτ!ε οποπἔο!ὶἱε ρτοάἰοτἰ άοτπὶπἰ άο

οοετο!!οτο οάτοπάοι·ο οτ ο!›εοι·ποι·ο οοπο ίὶάο οτ ε!πο

τι·οπάοοιιοπεοπο οποπο άπτοΒἰτ. πἰεἱ οποπτπιπ το

ιποπεοι·ὶτ ὶπετο άοὶ ὶτπΡοάἰπιοιιτο πο! Ροτο!σο!ο οοπ

επ!πιπ οοπ1πτιἰε ἰοππο πο! Ροτοετοτἱε τΙπἱ Ρτο τοτπΡοτο

οι·ππτ. πο! οοι·πιπ ιπἱεεὶ. άοτο ο!ε πο! αποτο ππποἰο.

πο! ἱπετο άοὶ ἰτπΡοάἰιποπτο οτ οο τι·οπεοοτο Ροτὶτοτ

τοοο!αππτπτ·. εἱπιἰ!ἱτοι· πιά τοππἱππιπ ο!ε άοτπιπ πετΙπο

οά Ροοοτπ Βιοτοπ1. ποι·εο πἱοο άοτπἱππε Βπἱ!!ἰο!ιππε

Βποτοἰπε Ρτο οοιππιπ !ιπ1πο Ρτοπιίε!τ ο!ε εο!ποτο οοε ο

οτ οπετοάὶι·ο οτ !ιοιπὶποε οοι·πιπ. οτ οάἰπτοι·οε οοι·πιπ

ἰπ Ροτεοπἰε οτ ι~ο!›πε π! τοτει τοκοι οοπιποἰε ἰοππο.

ιτοιπ Ρι·οιπἰεἱτ ο!ε Ρτο οοποππ! ἰοππο ε! ποπἱτοτιτ πι

εοτπὶοἰο οοιπππ!ε !ειππο οκ ιποπάοτο οοπεπ!πππ πο!

ππἱεεἱ οοτπτπ άπο οκροπεοε πὶοπάο ο άπο!:πε άὶοοπε

οι οπτοει. ἱτοπι Ρτοπ1!ε!τ ο!ε Ρτο οοιππι1ὶ ἱοππο οτ πο

ιπἰπιο οοιπππ!ε ε! εποττο ποεοοι·οτπι· ο!ε ο!!ιΙπο τοτπροτο

Ρι·οτοτ Ρτοάὶοτπτο εοτπἰοἰιιτπ. τΙποά οἱ Ρτοοπεοτποτ

Ρτο οοπιππἰ ὶοτιπο. (μισά ἰπάο οάἰπποΒὶτ οοε οοπο !!άο

οτ ε!πο τι·οπάο πετΙπο τα! Ροοοιπ Βιοτοιπ. ποιο Ρτο

ππἰεἱτ ο!ε Ρτο οοιπιιο! ὶοοπο ο;Ιποά ποπ τοο!οτ Ροοοπι

ποο οοπιππο ἱοππο (μπι Ρι·οά!οτοε άοιπἰποε οτ εποε

!1οτπἰπο5 πιὶττοτ ὶπ Ρτοάὶοτει Ρειοο. οτ !τοτ: οτοπ!ο ΐοο!τ

άοπ11!Ι1πε €π!!!!ο!πιπε 8ποτο!πε οτ ο!ε ρτοιπὶεἰτ Ρτο οο

ιππο! ἰοππο. οτ ποτπὶπο οοιοππἱε οοπε!!!ο άοππἰπ!

Βοεοο!ο οτ άοπιἱπὶ εγιποπἱε άο οοιπ!!!ο οτ ε%οιπΒο!ά!

οπτἱο !τιοο!π άο π1οι·ὶπἰε οοετο!!οποτππ1 Βοιι! οτ ὅπου

ποτὶἰ ὶπάὶοἰε. οιοτπιτπ πι !σπτεο εοπ! ἰπ άοπιο τοιὅ!οτἰἰ

άο Ροποτἱο. τοετοε τω !ποι·ππτ τοΡ!ιοππε άο Βου!.

Θπ!!!!ο!ιππε άο οοιιπροεττο. οάοπιιε άο !ο!ποποο οοποο

οοπεπ!οε. οοπο ο ποτἰπὶτοτο άοιπἰπἰοο ιπὶ!!οεἱπ1ο άπ

οοπτοε!ιπο Ρτἰτπο. ἰπάὶοτὶοπο τοτοἰο ά!ο εοΡτἱπιο ἰο

τι·οπτ!ε οΡτἱ!ἰε. οτ άο ποο Βιοτο !ποι·ποτ άπο Μετω

πποπτο ο!πεάοιπ τοποτἰε. πππιπ άο!›οτ !ιοΒοι·ο άοιπἱππε

Βπἰ!!ἰο!πιπε Βποτοἰπε Ρτο οοπιππὶ ὶοππο οτ ο!ἰπά

Ρτοάἰοτ! άοπιὶπἱ άο οοετο!!οτο. ΕΒο ιπΥπο!ι!πε άο

!επι€οεοο ἱοοροι·ἰο!ἰε οπ!ο ποτοτ!πε τοΒοτπε εοτὶΡεἰ.

ο ( ΠΟΠΟΧΙ.Π! )

Ιατιιιοπεοε οίνοε αεί ο οἰιιπι ιιὐΖἰοοτιοπ £οετία›π οΙοο£ἱ
Ρ

ρΡαοεοήρτιιπι εαοπιπποπτιιπι ΡΡαοεταπ2.

Π!!!

ω.Α,ρ›ι.εο. .ο -- -·

ςιι.π.) τ τ

!π οοπεπ!οτπ Βπἱ!!ἰο!πή οπ1!ττ!οο!. πἱοο!ο πιπ!!οπ!.

ἱοτάοπἰ τἱο!ιοι·ἰὶ. 8π!!!!ο!ιπ! 8ποι·ο!!. πἱοο!οἰ οπτἱο οτ

Βπἰάοπἱε οπτἰο. οποσ άοιπἱτιἰοο ποτἰπἱτοτὶε ποστ. !ο

άἱοτἱοπο εοοππάο. ἰπτειποτπιιτ ἱιιΐι·ειεοι·ἱρτἰ τοετοτστοε.

! θπ!!!!ο!ιππε άο οπεττ·ο.

Νἱοο!ει !›οι·!›οππτἰο.

Ιάο άο ρο!!ο.

Οττο ἱπάοκ.

!)οππτπάο! άο επἱάοπο.

Γτοάοτἱοπε ο!!›οι·ὶοπε.

!πΒο άο εο!!οπο.

Επτἰοπε π1ει2ο!!8.

ΟΡὶιο €ποτοἰπε.

Νὶοο!ει εάποτιοΒοπε.

Επτἰοπε πιοι!!οππε.

Βο!!τιπάπε !›ο!πιπετπε.

Επτὶοπε άοτοεο!πο.

Θπ!!!!ο!τοπε !›ποο.

Επτἱοπε άο πἱΒτο.

Βπ!πι!άπε !οποτ!ιο. · .·

Βο!πιπετπε !οπ·οοι·ἱπε.

Ροι·οοππε. -

Βπτὶοπε άοτππεοπ!το.

Βοππεποεεο!!πε οι·οοπτπε οτ

Ο!›οι·τπε πεπεποιήε.

Μ: Ι..

( ο00οΧΜν )

Ηουιίπο.ε ·υαΙΙΖιυπ έτ·οοίαο οτ .4πείοι·οιο, ΠτιοΙΖαο,

Ροττ·οΖατοο, Βο:ἰἰ οτ Νοεοί, ο£ Ιαπωεπεοε, πατατα ίτιτου·

εε ιἰονἰτιοἰιιπωτ· απποί2ίο, επ υιιαιαυπ ρτοτοοτἰοποπτ

εἰὐἰ ροΖΖἰοοπωτ·.

!202, !8 οπιπ!!

Ε.: απ!091°αΡ|ιο Ποοϋ Τωιυ·έωοπείε ωττωεε. δοά.Α. [Μ. !36. ν.

( Η. Η. )

!ΐοε4 οΒοτἰπε Βπ!.Βοτπε. ο!›!›πε ιποιο!!ε. οἱοοτάπε

ιποπτο!. οτ ε!οοι·άπε !οπτο!ιππε οοπεπ!οε. οπτἱοπε άο

Ροττο!οτοπ οτ Βο!άπἱππε άο ρ!ο!πο. ιπἰεεὶ !ιοιπἱπππι

!πτο πο!!!ε οτοοὶο πο!!!ε οτιάοτ!ο. πο!!!ε πποΒἱο.

πο!!ἱε Ροττο!οτο. πο!!ἱε ποιά. οτ πο!!!ε ποοε!π!. Ρτο

πο!›ἱε οτ ππἰποτεὶε !ιοππἰτιἱ!›ιιε οτ !1οΒ!τοτοτ!Βπε ἰΡεο

ι·πιπ πει!!!πιπ οτ οοεττοτπο1 οπο ὶπ ἱΡεὶε πο!!ὶ!›πε εππτ;

εοὶ!ἰοοτ οοετι·ἱ οι·οπεποτοι·ἰε. τ!ποτοοτο. πποὶἰ. οάπἰ!ο.

ι·οο!ιοοοι·ιιοιίο. ποτι·οκοπἱ. !οτοο!ιὶ. ροι·πτα!. ο!οπ1ιιο.
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το!!! οπο! !ι!οπο!. οοι·τοπ! (ιιι(!οι!ο. ετο!οπο!!. πποε!ο. τι ι·ο(τπ!ε!τ!. - !ιοο σπιπ!ο τοο!πιπε οτ οοοποπ!ιππε εο!π!ε

!ιοετοππ!. Βοοοε!. ιποπτοι·σε!. πιοι·ι·! !ποο!. οτ το!ο!ο

οτ Ροι·τ!ποπτ!οι·πιο !Ρεοι·πιπ οοετι·οι·ππι. οοπποπ!ιππε

οτ Ρτσιπ!ττ!πιπε πο!ι!ε (!οπι!ιισ ππ!!!·οστο €τοεεο!!σ τ!ο!

επτ!!! !οπιιο Ρστοετοτ! Ρτο τοτο οσιοπιι! !οππο. ποσά

οι!! !ιο(!!ο !π οπτοο εο!πο!ι!πιπε οτ οπετο(!!οιππε στπποε

!οπποπεοε οτ !ιοπι!οοε (!ο !Ρεοι·ππι (!!ετι·!οτπ Ροι·εσπ!ε

οτ ι·ο!ιπε ιποι·! οτ τουτο οτ ο(Ιπο. οτ ε! ο!!(ιπ!ε οοε

ο!!οπ(!οι·οτ !π τοπιο οτ Ρσεεο πσετι·σ Ροκ οσοο!!! !!(!οπι

οο!οο(!οιππε οσε οτ! ποετιππι Ρσεεο. ποπ !!ιο!οπιπε ποο

πο!! Ροι·ιο!ττοπιπε οι τοτο τοι·ι·ο οτ (!!ετι·!οτπ ποετι·ο

(!οποτππι οπο! !ι!οπο εοπ ο!!οπ!πε ιι!οιι(!ο πο! ιποι·

οοτ!σπ!ε !οοποπε!!ιπε οτ !ισπι!π!!›πε ό.!εττ!(:τπε !οππο.

(1π!π !!!ιοι·ο Ρσεε!πτ (το !οοποιο (!οίοι·ι·ο. ποο ο!!ππι!ο

(!ο!ιιτοιπ Ρι·ο!ι!!ιο!ι!πιπε !οπποιπ (!οτ'οι·ι·!. ιι!!σ ιοο(!σ. ε!

οοιιιππο !οππο !ο(:οι·!τ οετοιπ πο! οοπο!οοτοιπ. Ροι·

!ιοποπι !!(!οπι πο!ι!ιοπε !Ρε! οιιοι·ο!τιι! πιοι·οοτπιιι ποιο!

οτ !ι!οπο οτ π!οτπο!!ππι. - (ιποο!οπε Ροι· Ρστοετοτοπι

πο! (:οπειι!οε οοιππο!ε !(ιοπο !π(!ο οοπιπισιι!τ! οι·!πιπε

!οο!οπιπε Ροι· οσιοπιιο ποεττ!ε οιιΡοπε!ε οιοι·ο!τπιπ οτ

οετοιπ Ροι· τστππι οοπι!τοτπιπ π!οτ!ιο!!!! οτ πιοι·ο!ι!οπι

ο!!ι!πεοπο οτ οΡ!εοοΡοτππι εοοπο !π πιοπ(!οτο οτ σι·

(!!ποτ!οοο !Ρεοι·ποι οσπεπ!πτπ πο! Ροτοετοτπιπ. - ε!

(:σιπππο !οπιιο !!ιο!οτ οετοπι ο οοο! οτ ο Ρο!ο(!ο οε(1πο

Ροι·τπιπποποτ!ε Ροι· (!!ετι·!οτπιπ !οππο οσιιιΡι·ο!ιοπε!ε

!Ρε!ε !οο!ε !ιο!ιο!ι!ιιιπε οι !Ρεο σετο ιισετι·!ε οιιΡοπε!ε

οι·ο!ιοτσι·οε οοπτππι πο! ετο!ιππτ !π !Ρεο σετο !οιιπο.

τοπ(!!π ποστ! σετο !οιιπο πι! ετοτοτ!τ. εοοππ(!ποι :ποπ

(!οτποι οτ οτἀ!οοτ!σποτπ Ροτοετοτ!ε πο! οοοεπ!πιπ οσ

. πιππ!ε !οππο. οι!! Ρτο τοιοΡοι·ο !ποι·!πτ. -- ε! ο!!(Ιπο

(!ι·!οτ!ε οτ !πετ!ο!!ε οσετι·οι·ποι (!οιπ!οοι·ππι. !το τοιοοπ

οπο!! Ρι·σΡτοι·οο. πο! οστπιο ιιιοπ(!οτο οσπτι·ο οσο

ποπτ!οποιο οτ Ρι·οοι!εε!οποπι Ρτοεοτ!Ρτοιιι ποο!ι·ο πο!

!π ο!!(Ιπο !!ιοοι·ο ποπ Ροεε!πιπε.

Νοε οιπ!!!·οοτπε δι·οεεο!!πε (!ο! Βι·οτ!!ι !οοπο Ροτο

ετοε Ρτο οοιππο! !οοπο Ρι·οοι!ττ!πιπε πο!ι!ε οοπεπ!!!ιπε

οτ οι!εε!ε Ρι·οε(:ι·!Ρτ!ε Ρτο πο!ι!ε οτ σιπιι!!ιπε !ιο!ι!το

τστ!!ιπε Ρτοεοτ!Ρτοι·πιπ πο!!!ππι οτ οοετι·οι·ππι. οπο!!

ο!ι !ισ(!!ο οι οιιτοο εο!πο!ι!ιοπε ποε οτ οπετο(!!οπιιιε

οι Ροι·εσπ!ε οτ ι·ο!ιιιε. τοι·ι·ο οτ πιο!! οτ ο(1πο. !π Ρσεεο

οτ (!!ετι·!οτπ ιιοετι·σ. - οσποο(!!πιπε πσ!ι!ε οτ (!οπιπε οι!!

!το!οπ(!οε οποπετ! ιιππ(!!οοπι πποπτι οτ! οιι(!οτ!οπι. οτ

ο!τοτοιο !ιι τοετσ σιπο!ππι εοποτσι·ππι ο(! πτιοε!οιπ. !το

οποσ ε! (!!εοσι·(!!ο οιποτεοι·οτ !πτοι· ο!!(ιπσε ο(! !Ρεοε

& ιιππ(!!ποε. !πετ!τ!ο !ιι(!ο οοΒοοεο!ιτπτ οτ (!!!!!ιι!οτπι·.

Ροι· οοε πο! ο ο!π!τοτο !οιιπο !π ο!ε !ποι·!ιιτ οοοετ!

τπτ!. !ο (Ιπ!!ιπε ιιππ(!!ο!ε ιοοοεπι·ο οτ Ροπ(!οι·ο ο!π!

τοτ!ε οεεο (!ο!ιο!ιοτ οτ σπτ·ι·οι·ο. ε!οπτ !ο ο!!!ε ιιππ(!!π!ε

οοπι!τοτπε οτ ι·!ποι·!ο. - ε! ο!!(ιπ!ε πο οοιιι!τοτπ π!

οτ!ιο!!!!. τ!ο ιιιοι·ο!ι!ο ο!!ι!ιιδοιιο οτ οΡ!εοσΡοτπ εοσπο

πο!!οτ ποε πο! ο!!(1ποπι (!ο Ρτοεοτ!Ρτ!ε πο!!!!ιπε οτ

οοεττ!ε !οι·ο!σι·οι·ο πο ο!!(1πσ οσιιτι·ιι !πε. (!ο!ιοτ!ε οΡΡο

!οι·ο ο(! οπι·!οπι !οιιπο (!ο !πετ!ο!ο !π(!ο οι οπτ!ο !οιιπο

!!ιο!οο(!ο. οσε ποτο οοε πο! πσ!ποι·!ιιτ τσι·τ!οι·ο πτ

(!!οτπιπ οετ οοιπιοοπο!ι!ιιιπε. πτ !οπποιο ποο!οπτ ο(!

εποπι !πετ!τ!οπι οοοεο(ιιιοπ(!οιο οτ ε! π!τοποι·!πτ οοοεοππ!

!ιι(!ο !πετ!τ!οπι !ο οπτ!ο !οοποπε! (!οίοπ(!οιππε ποε Ροι·

!ισποπι !!(!οπι οτ ιποοπτοιιο!ι!πιπε οι !πετ!ο!ο ποεττο.

οοπσο(!!πιπε (ιπο(Ιπο πο!ι!ε πτ (!ο!οοοΡε Ρσεε!τ!ε οστο

ο!π!τοε οΡ!εοοΡπε πο! Ροι·εοπο (!ο τ!ποι·!ο· οτ οοπι!τοτπ τ: Ροι·οι·ο !οππο οτ !ιι(!ο οιιτι·ο!ιοι·ο οι! ποετι·πιο πεπιιι

οΡΡο!!ο!ι!τ !ισιο!ποε(!ο !πι·ο Ρι·οεοο!Ρτοι·πιπ πο!!!ππι

οτ οοετι·σι·ποι. πο! ο!!(Ιποπι οκ !Ρε!ε (!ο ο!!(Ιπο. οσε

!πτ!ο !οο!οιππε ο!ε !πετ!τ!οιπ !π οπι·!ο !οοπο. - ο(!

οπετο(!!οπι Ροι·τιιε !ισο!!οο!! (!ο!ι!ιοπε οπιο! οποσ οο

ετι!ε οι(Ροπε!ε !π οτἀ!ποτ!σπο Ρστοετοτ!ε οτ οοοεπ!ππι

οοιπππ!ε !οππο. π!τι·ο !ιοσ οπο!! οι (!οπτ οτ εο!!τ! εππτ

ποτο !!!! τ!ο οπ(!οτ!ο οτ πποε!ο. !ισιο!ιιοε (!ποε. - ε!

Ρστοετοε πο! οοπεπ!οε οοπιπο!ε !οππο Ροτ!οι·!πτ ο πσ!ι!ε

οσπε!!!πιπ ιιοετι·πιπ. πιο!!πε οοπε!!!ππι Ροι· !ισιιοπι !!(!οπι

ο!ε ποτο τοοο!ι!πιπι·. οτ οι·ο(!οπο!οε τιποτε οο!ι!ε (!οεο

ι·!ιιτ !ο οιιο(!οπο!!ε τοοο!ι!πιπε εοοππ(!ππι εποπι οτ!!!

ποτ!σοοπι. - στοπ! οποσ !π ΐοετο !ιοτιτ! !ο!ιοιιο!ε Βο

Ρτ!ετο !ο ε!(5πππι (!οπστ!οπ!ε οτ !!(!ο!!τοτ!ε ιο!ττοπιπε

Ροι· ιπ!εεππι ποετι·ππι οτ (!ο!ι!πιπε οοο!οε!ο εοοοτ! !οπ

τοπτ!!. οοιιοποι οποιο ποτο (!ο !!!ιι·!ε π!8!πτ!(Ιπ!π(Ιπο.

ποο !!ιο!οπιπε οσπποπτ!οποπι πο! οποιο πποι ο!!(Ιπο

!οοσ πο!τοι·ι·ο. πο! οππι ο!!(Ιπ!!ιπε Ροιιεοπ!ε. !π οπο!

πο!! ειι!ποπιπε οτ οεοοΡτοιοιιε οσιιποιιτ!οποπι οτ Ρι·οιο!ε

ε!οιιοπι Ρτοεοι·!Ρτοπι τστοπι. οτ ε! !οοοι·!ιιιπε οοπποπ

τ!οι:ιοιπ πο! !ιιιιοπι οπο! ο!!(Ιπσ πο!· ο!!ππ!!ιπε οσοι!

π!!ιπε. !Ρε! οι·ππτ επο!!! ιπο(!σ (!!ετι·!οτ! οποιο. οοπιππο

!οππο. (Ιποιοοι!ιοο!!ιιπι οτ ποε. ε! τ!!ιοι·!τ τ!ο Μπο

Ρ!οο!τσ Ρστοετοτ!ε πο! οοιιεπ!πιπ !οππο·(Ιπ!Ρι·σ τοπι

Ροι·ο !ποι·!πτ. Ρι·ο(!!στοπι οσπποπτ!οποπι οτ Ρτοπι!εε!ο

ποιο !πι·οιοπε ο!ιεοι·ποι·ο. οτ !πι·οι·! ίοο!οιππε Ροι· οπιιιοε

!ισπι!ιιοε (!.ο Ρι·οεοιι!Ρτ!ε πο!!!!ιπε οτ οοεττ!ε οτ Ροι·τ!

ποπτ!!ε. ο!ι οπο!ε οι: οποιο !π πιο οτ τ!ο (τπ!ιι(Ιπο

!π (τπ!π(ιπο ιιιιπ!ε τοοοποι·! !ιοο !πι·οπιοπτο.' ε! !ιι(!ο

ρου Ροτοετοτοπι οτ οοοεπ!οε οσιπππ!ε !ειππο !!ιου!ιππε

τοοτοοτ!οποε πο!ι!ε οοσοεεοτ!οε. εο!π!ε (!ι~!οτ!ε ο!π!τοτ!ε

οτ ο!ιι!πιο. !ιοο οιιιπ!ο πο!ι!ε Ρι·οιο!ττ!ιππε οτ (:οποο

(!!ιοπε. εο!π!ε οοπποπτ!οπ!!ιπε οτ !πι·οπιοπτ!ε (ιιι!!ιπε

τοποιοπι· ο!!οπ! πο! ο!!(Ιπ!!ιπε. οοτο εππτ ποο !!ιοπο

το!!ο!τοι· οι Ρπ!)!!οο Ροτ!οιποπτσ πο! Ρτο!!ιτ! οσπεπ!οε

οτ πι!εε! !πι·οιιοτππτ πτ ειιΡι·ο. οτ ο!ιιτι·οοπε !οππο ε!

οι!!!τοι· !π οπ!πιο ΡσΡπ!! !οππο !ιοο ο!ιεοιοποπ(!ο !π

ι·οπ!τ. !ο (πιο Ροτ!οπιοπτο τοοοΡοιππτ !πε!οποπι οο

ιππο!ε !οππο. (πιο οΡΡοτοοτ οσε ει·οτ!οπι (:!π!τιιτ!ε

Ρ!οποι·!ο ιοοι·ο!εεο. τοετοε π!(:σ!ο !οοοιιοοο οτ πιο!ιο

τ!οε (!ο οοεττο οοοεπ!οε Ρ!οο!τοι·ππι τπ!ιο!(!πε ποτο

εο!πο. ο!ιοι·το !ισ!!οτο. ι·οοοιι!σ πο ιοοι·ο!ιστο. 8π!!!!ο!πισ

Ροτ!ο. ιιιοτ!πσ οο!;ιο οτ ο!ιοι·το οο!ιο οτ οοτοι·! πο οσο

σ!σπο. οοπσ (!οιπ!π!οο ποτ!π!τοτ!ε. ποο εοοποπο. !π

σί (!!οτ!σπο πο. (!!ο :απο ιποι·ο!!.

Εεσ !ιοι·το!στπε ο!!ιοι·τ! ποτοι·!πε πιο!! !πιΡοι·!! πιο!!

(!οτσ Ροτοετοτ!ε οτ ι·στιοτιι !οπι(!!οτσι·πιπ οοπεπ!ππι

!ιοπο οοπποπτ!οποιο οτ Ρι·σπι!εε!σποπι εοι·!Ρε!.

ς οοοοιπ.ν )

Ήιοι!!αο οιι!οπίε οτ αιιτἰοἱτἰαο πποι· Σαπποπεοε

οοπειιΙοε, οτ οοιιεαΙοε π(ιαίοπεοε ίιιΖωο.

πιο ,ο @πιο

Ε: ιιιιτοοι·προσ Ποπ!! Ται:ΗΜποτε πωπω!.

πω. Α. [Ν. !3!!. θα!. Ο. [ο!. 349.

(πο.)

!!ι ποοι!πο οσοο!!! οπιοο. ποε οοπεπ!οε οοπ!!. τπ

!ιο!(!πε Ρο!!οτπε οτ ππ!!!!ο!ιοπε !ι!ο(!ο!!πε Ρτο οο!ι!ε
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ει: εοπτε(!ο 00ΓΠει!Ήιι:!ι1 εοοὶο ιιοειι·ο εοιιεπ!ε. με( (ματι (ι πεπε ἱοΐτε (!ιεε (μιε(!τεΒιιιιε εοτιιιπποε μοει Βιετειπ

!ιεο εε(!επι μτοπήιιἱ ει: οοππειιιτὶ !!εε!επιπε εμεεἰε!ἱ

(πιεσε εοπιπιήε ἰεππε ι!!πε μτοριετεε (!εει:πιει:ο. οοιιπε

κήπιπε ει Ρι·ο(ιιιιιιπιπε Ρι·ο εοπιπιή ι!ε πεπ!ε ετειπὶιε

πο!ιιπιειε ει ποπ εοεει:ι πο!ήε (!οπήιιο εοπι·ε(!ο ιπ

(!!ει ει ιή(:ει·ιο (!οπήιή (ὅιιἱἴι·εοιἰ Βτεεεε!!ἰ πει Βτειὶε

ιεππεπειε μοι:εει:ειιε. ει(Ιπε (:οπειι!ι!πιιε ρ!εειι:οτππι ο

!1ετιο μοτεο. σιωπή μειπ!!ο. !σει:ι!ιο!οιπεο (!οπιπεεπ!ιε

ει: εμπιοιιι μἰἔτιο!ο. Ρι·ο πο!ήε ει: ιεπι(!ιειε μοιεειειε ει

με εοπιπιή ιετιπε ει (ιοπήιιε εοπιπτήε ἱετιπε ειἰμπ

!ετιιἰ!›πε. (μισά ιιοε ει: μοιεειεε ει: εοιιεπ!εε πεπ!ἰ

(μή Ρι·ο ι:επιμοτε !πει·πιι: ει μομπ!πε πεπ!ὶ επ !ιεε (ι!ε

πι επιεε ιε(:!επιπε οειεπι ει εεπε!εειεπ:ι με( (πειτε ει:

ι:ειιτεπι. ει εο!!εειεε Ρι·ο Ροεεε τιοειτο ει: 8με(:ιε!ιιει·

Ρι·ο επει·(πε μοι·ιπε Βοτήήιιή ιιι οτ(!!πειιοπε Ροτεειε

ιἰε πε! εοπεπ!ππι (:οπιπτήε ὶεππε (1πί Ρτο ιεπιμοτε

!πει·ιπι: πι τεΒὶπήιιε εἱπὶιειὶε. (!επειε οιιι(ήε (με μο

ι:εειεε πε! εοιιεπ!εε εοπιπιήε ὶεππε (μή Ρι·ο ιεπιμοτε

ήιετἰιιι: ίεεεήπι ιεειειππε ει ιιοε εοτιειι!εε πε! μοιεετεε

εεπ εοτιεπ!εε τιεπ!ἰ (μή Ρι·ο ιεπιμοι·ε Ϊπει·ἰπι. ὶιι (εξή

πήιιε ιιεπ!ἰ. εε ει ιεπε!ήπιπε !!1°ιΠε ει ιπεοπεπεεε εὶεπι

ἱμεε Ροιεειεε πε! οοτιεπ!εε μτομτὶὶε !ὶιιει·ὶε επἱε πε!

ππιιειο τιο!ήε τιιετιι!επετιιιι:. ε! πετο ε!!(1πι5 ι!ε τ!!

ειι·ιειπ ποει:ι·ο ιιι (!επειπιπ ἰμεππι εεεὶόετὶι. εεμἱειιιπε

πεε πε! εοπ5π!εε εεπ Ροιεει:εε πεπ!ἱ επι Ρι·ο ι:επιμοτε

ι'πει·ιπι: μεεπιιἱεπι ι!!!πε. ει ἱπ πιι·ιπιε μοιεειειἱε πε!

εοπεπ!ιιπι εοπιπιήε ιειιπε ιεπιππι ει( εε πήιιεκππε

(1πειιιιιπ1 ιπει·ιι (!επει:πιπ ἰμεπι1ι ι(!εει: με(ιε (!επειἱ

ὶμεἰπε. ει ἱπεπμει· πἱτιἀἰειεπι πι επιτι Βιοὶειππε εἱεπι:

μοιεειεε πε! εοπεπ!εε (:οιππτήε ὶειιπε ὶιι εὶπεε εποε

ιεεετε ιεπε!σπ(ιιπι·. !ὶ(μιιιιιι (!ε τιεπ!ε ποπ ἱ!ήι: ιιι με

!εεπε π!ιτε εετ(!!(ιεεπι επι !:ετεωιιοπιεπι ε !(ε!ειι(!ιε

εμι·ι!ιε πε(μιε !(ε!επ(!εε οοιιι!πιε. ιήεὶ μτἰπε πειιετιι.

ιιι μοι·ιππι ιεππε. ει ει( εο μοι·ιπ ποπ ειήει·ιι. (μήπ

Ρτὶπιο πεπο!ει~ἰἰ μετιιειμεε (πει·ιπει·ιι. ει: οιιι(ιεε (Ιπἰ

πι !ἱἑμιπτιι ιρεπιπ με (!ε!τε!ιπιιι ιιι οι·(!ιτιειιοπε ρο

ι:εειειιε πε! οοπεπ!πιπ (:οπιπ(ήε ὶειιιιε (μή Ρτο ιεπι

ροι·ε ΐπετἱτιι εκμε(!!επιπι· ει ιιι εππι(!επι μοι·ιπιπε(!

(!ὶ5οει:ι·ἱοε(ι‹!πιπ τε(!!!ιιι:. πιει μοιεειειὶε εεπ οοιιεπ!πιπ

εοπιππἱε ἰειιπε (μή Ρι·ο ιετιιμοι·ε Ϊπει~ἱπι !ἰ(:ειιιἱε τε

πιεπεετιι. δ! Έστω ε!!(μήε πεπ!ειιεἱε !ιε(ιππι ιήεἱ πι

επΡι·ε (!ὶοιππι εει (Ιπο(! Μι( (!πι(ετιι; πεε εοιιεπ!εε ειε

!ήι:ππε ἰιι‹!ε ιιι οτ(ήπειεοπε ει: Ρτεεεμιο μοιεειειἱε πε!

εοιιεπ!πιπ οοπιιιπιε ιεππε (μή Ρι·ο ιεπιμοτε Ϊπετἱτιι..

ιιι !ε(ὅειὶοπἱ!ιπε (Ιπε5 μοιεειεε πε! οοτιεπ!εε οοπιπιιἱε

ιετιπε (ΙΜ Ρι·ο ιειιιμοι·ε ιππική (!ε εειει·ο £εεετἱπι:

μι·ο εοπειιιή πιι!ιιειε.»οοε ει μοιεειεε πε! οοιιεπ!εε

πεπ!ἰ. (μή Ρι·ο ιειιιμοτε ΐπετἰτιτ ει μορπ!πε ήεπ!!

ει(μειι(!επιπε οι Με μα: !ἰ!›ι·ἱε ποειήε εἱεπτ Μήπω

εεε ὶ(ι !εΒει:ἰοιιἰ!›πε ήπιε ει(μεπ(!εήιιι. μεοιππι ε!ἰ(μιο‹!

επιιι ε!ι(Ιπε μει·εοοε (!ε εειετο που Ϊεεὶετππε πεε πε!

Ροιεει.ειε εεπ εοιιεπ!εε ιιεπ!ἰ (μή Ρι·ο ιεπιμοτε !!πει·πιι

πε! Ρομπ!πε .=πειπ!!ήπ (μιο· μι·ε(!ἱειε οοιιπετιιιο με(

οπιιήε ποπ εε!πειπτ ει: ποπ εκεεμιειιιτ. ει ει σοπ

ι:ι·εΐεοεήιππε πε! ί-εειιιιή ιπετίι πεε (!ε με(:ιο ὶ!!ο

(1πειπ εἰιο μοιετἰπιπε !ιοτιε ίἰι:!ε ειήεπιιιε. ὶειιπειιεἰ

!ιπε ει: !ιο(πιιιιοπε·ήεοϋπιή (Ιἰειι·ἱειπε ι!ε !ιοπιἰπἰ!›ιιε

ποειτιε εεπ (!ε (!ἱειι·ἰειπ ποειι:ο οοιι(Ιπετειιι:ι!ιπε πεε

ιιε!μοιεειεε εεπ εοπεπ!ε5 ιιειι!ὶ (μή μπε ·ιεκπμοι·ε

τεο!επιει!οπε(π. τήεἰ (Ιπετιι:πιπ !ὶεειιιἱε οοπ(μιετεπι:ἰε

επι: ιεειἱππι εεπ !ειὅἰι:ἰιπε (!ὶ!ει:ἰοπε τειπεπεεήι. ε!

!σοπε ε!ἰεπἱπε πεπ!επεἱε πε! ε!ι(1ποτπιπ !επ(!ειε Ἐπε

(Μ. ει πι εο!πιππι (!ειε με( μοι:εειειειιι πε! σοπ

επ!εε πεπ!ἱ (Ιπἱ Ρτο ι.ειπμοι·ε Βιετιιιι ε!ιοιή ιεππεπει

πε! (ιε (!!ειι·ιει:π ιετιιιε. Ι›οιεειεε πε! εοπεπ!εε πεε!!

ει μομπ!πε ιιεπ!! με( !ποιιε:(π ι!(!επι ε(ήππε!)πιιι

ἱμεππι πε! ἱΡεοε ιεππεπεεε εεπ ι!ε ᾶἰειι·ὶειπ πιππε

οοιιε Εμεε ιεπετε ει τπεππτετιετεει ήπιε Βοετε

μι·οπι (!ε ειιο' Ρι·ομι·ιο (Ιπὶο(μιπ! πο!πει·!ι: εοπιι·ε

ἱμεππι πε! ιμεο5 (μιοτπαι μ(·εάι(:ι:ει !›όπε ειιτ!ι:ει·ιπι:.

!ιιιει·εε ιιππεὶοε ει μι·εεεμι:ε μοιεειει:ιε πε! (·οπεπ

!ππι εοιτιππἱε ιε(ιπε (ΙΜ Ρι·ο ιειιιμοι·ε £εωει !ιοιιπ

!!(!ε ει εὶπε ιι·επ(!ε επεειμιετοπε επ(!!επιιιε ει: ει(επ

(!ιεπιπε ει.(1πε εκεεπήοιή ιπετι(!επι(ππε. τιε(1πε ὶμεο

(πει !ἰιιει·εε ιιππεὶοε ει μι·εεεμιε επ!› ε!ἰ(μιε (ωεε

επεοὶμετε ει πὶειει·ε (!ή!ει·ειππε πε! πιιε!ήιππε πιο::

πε! μοιεειεε εεπ εοοεπ!εε πεπ!ἰ (μή Ρι·ο ι:επιμοτε

Βιετἱπι:. εἰ (!ε (:οτιιτεεή!ιπε ει: οοππεπιιο(ιιοπε ἱεειἱε

ειιιτε ὶεππεπι πιι:ετ ἰειιπεπεειπ ει: πεπ!επεεπι (!ιεεοι·

(Πε ετιιει·εεήι:. ει εμεεἰε!ἰιει· .ἀἰειπιπ ιπεήι: (μισό.

ίετιπε (!ε!σεει ἱτιι!ε εο.8ποεει ει ιπ(!ιεεή .ἰεππε εο

εποεεειπτ ει ιπ(!ιεειπτ. ε!ιο(1πιπεειοι· ίοι·πιπ τει

5ε(Ιπειπι·. εκεεμιο (!ε εε (μισή εεει(!ειει μοει(1πεπτ

(!ε τεττε (ποτε Έπετιι πειήε.· (με ε! ἱεππετιιμπεπετἰι:

ιεπιιε. ει: ε! ιιεπ!πτπ πεπει·ιι ιιεπ!ε εοΒιιοεεειπτ. πιή-:

πετεοε επι1ιεε ει τε(!εποιεε με( μει·ι:εε ιιοει:ι·εε

ιεττε πε! (Με (ΙΜ ἱεππεπι πεπει·ὶπι πε! ι!ε ἱεππε·

ι·ε(!!ει·ιπι: επι πειιετὶπι. ει εμεεὶε!ἰιετ ἰ!!οε (Ιπιεει·ι

(επι εεεπι·ἰιειἱε πε! Β(!πειεκπ Ροιεει:ειιε εεπ εοπεπ!πιπ

εοπιπτήε ἱετιπε (μι Ρι·ο ι:επιμοτε Ϊπετἱιιι: !ιε!ιε!ιπτιο

εε!πε!ήιππε ει πεε οιΤειι(!επιπε ιιι Ρετεοπὶε ει: ι·εΒπε

πεε πε! Ροιεειεε εεπ οοιιεπ!εε πω!! (ΙΜ Ρι·ο”ιεπιέ

μεμε ιππική ει: Ρομιι!πε πω!! ιήεὶ οτὁὶτιειιἱοιιε πε!

πιεπ(!ειο μοιεειειὶε πε! εοτιειι!ὶε εοιππιήε ἰειιπε. ει».

!εεπι πε! ε!ἱ(μιο(! !ἰΒιιπ(π επι·εε!ε ὶπή·ε Με ι:ιοειι·οε

ει·ιπειιι ει ι!ε· μει·ιἰ!›πε (ιοειιιὶε ει: (!ὶειι·ἱοιπ εκπε Με

μετιιιιιιειπιιεποε πε! μοι:εειεε επι εοιιειι!εε ιιεπ!!

(μι' μι·ο ιεπιμοι·ε ίπετεπι (μήιι μιεπιο οοπήιπε πε!

εοπιιιι. ιιεπε!ει·ή ει εειει·ὶ (μή ἱτι ἰμὲὶε !ὶεμιὶε ·μοιε

ετειεπι !ιε!›ε!›πιιι: ὶπι·ετιι ει: εεεπήιειε(π Ρι·εειεπι ι!ε

τιπ!!ε οι!επειοπε Βιεἱεπ(!ε ἱιι ιεππειιεεπι ε!ὶ(Ιπειιιπε!

!ιοπήιιεε (!ἱειι·ὶειπε ·ἰεππεζ επι: ιιι ε!ἰ(μιεπι ι!ε επή

ειοήε ὶεππε (μή πο!ήε «:!εμεεε ο!›εει·πετι‹!ε ιεπεειπτ

με( εοππεπιιοπειπ ει μεεεπι επιπ :με ἰεππειιεἱΒπε

ιεοιετπ επι: ιιι ε!ι(μιειιτ πε! ε!!(μιοε (μή πιππεπι πεε

(!ειιι: επι: ἱτι(!ε ει(εεπι. εκεεμιο ιιι ετιιήε ιήειι(!ε ει:

εει·οιε ρτοπι::πιοιήε εει επεεε!ιπιπ. ει: τυπο ιπο(!ε-.

(Με ειιεἰπε ά!·επ(!ε εἱε πεεεεεει·ιει !ἱ€ιιππι επι·8ε!ε

ποπ τεειμιε(επε πεε πε! μοιεειεε εεπ εοιιεπ!εε τιετι!ἱ

(μή μια ι:ειπΡοι·ε ιίπει·ιήι: πιεί ιπειι(!ειο: ει. οτ(!ιιιε-=

ιιο(ιε Ροιεει:ειιο-ιιε! εοτιεπ!ππι εοπιππιε ἰειιπε:(μήΡι·ὰ

ιειιιμοτε Ϊπειιὶπι. τεεεεπι πε! ιππική εππι ε!ι(Ιπε Ρετ

εοπε·(!ε τιπει·ιε πε! !οεο ε!ἱ(μιο ιε(:ιεπι σεεεε!ήπιπεί

ετ ἰιι(!ε μτοι·επε εόεεοεο!πεπιπε (μή ει(ἰπ(!ε ιιο!πε

ιεοεπιπι· ει: ε!ιεισε(! ἰτιπἱεεπι ε!ιεο!πιιοπεπι Με

Ρἱεπιπε. πεε μοει:εε πι ἱμεειιπ πε! ειπή!ειπ ιπιι·ε!ή-ι

ωεε (ιπ!!ππι ΐοτ·εειειππι επι πεπ(!εεει:πσπ με( μπε-Ϊ

ιπει·ιπι Βιεἱειππε ὶπειἰεἱεπι εεεπιι(!ππι !εειεε ει !›οποε ειειεπι εεπ -εοιιεπ!εε-οοτιιπιιὶε (μή Ρι·ο ιεπιμοτε
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!”σετ!στ !σ τοτε τ!σεττε !σ!·!εσ!ετ!σ!!ε !·εε!Ρ!εισσε Ρτο τι ε!σιτι Ρστεετεε Ρτο εσ!σσ!!! ξεεσσε ετ σστ!!!!!ε !Ρε!σε

ετε!!σ Βετο !σεετ στ! !!ε!)!τεσσσε1. !!1!!!!σ ε! εστι

τ!δετ!τ ε!!τΙσετσ εστστσ εΡσσ τισε εεσ σ!εττ!ετσ!τι

σσεττστσ σεσ!τε ετ τσστετ!. ε! Ρετ Ρστεετστεπ! σε!

εσεε!!!εε εσ!!ισσ!ε !ε!!σε. εστσισστ!!τ! ετ!!σσε !!ττετ!ε

σε! σστ!ε!σ !!!!!·ε ττ!σσσισ !Ρεσισ σε! !Ρεσε εο!!τ! ί!σε

σε σ!εττ!ετσ !!σεττσ ε!τΡε!!εσισε. σεο Ρσετεε !Ρεστ!!

σε! !Ρεσε τεε!Ρ!ετσσε. ττεσεττ!σ Βσεττει!ι σ!στσσ εστ!ττε

στσσεε !!στ!!!σεε !!!ε!επισε σοε Ρστεεττ!ε εεσ εσσεσ

!εε σει!!! ετ ΡσΡσ!σε στισ!ἰ. σ!!! Ρτο τε!:!!Ρστε !!!ετ!τ!τ.

!τιστσ!τ!ετ!σσε ετ !σε!!σετσ Ρστεεττ!τ!ε ετ εσσεσ!στσ

εσ!σστ!!ε σωστο σε!. Ρτο· τεπ!Ρστε ίσετ!τ!τ. !!τ!!!ε τσττ!!σ

εοσσεστ!στ!εισ !στε!!!τ Ρστεεττ!ε εεσ εσσεσ!εε σει!!!

σ!!! Ρτο τεσ:!Ρστε ἰσετ!στ !!! σ!!στΙσστΙσε εστω ετ

ε!σττε.εσε !σ Ρστ!εισ!εστο εσΡετ εσ!!σετ!ι ΡσΡσ!! πεσ

!εσε!ε !!τσ!ε!σ ετ !σεσσεσεεε!σ τεσετε ετ σεεετσε!·ε &

ετ τισ!!σ τ!:!σσσ εο!!ττεσε!!!τε. σε τΙσ!στ1σε σετε !τ!

τΙσ!στΙσε εισι!!ε τεσσσε!:!σστστ Ρετ σεισ!ει.!1σ!σε οετ!

σεστ!σσ!ε εσετε!!!ετ!τε. Ρετ Ρστεετετεπι σε! εσσεσ

!εε στι! τστ!ε !!!ετ!στ εσσε!!!ετστεε ετ τστστσ Ρο

Ρσ!σσι σει!!! τσ: ετ!!!!ε τ1σ!σσεε!!!! σετΙσε !!! εεΡτσε

@στα ε! τετσεσ Ρετ Ρστεετετεσ! σε! εσσεσ!εε εσωσ

σ!ε !τ!ι!σε τμ! Ρτο 'τεισΡστε Ϊσετ!στ'!”σετ!τ τεττσ!ε!

τισε ετ σ!ε! !!εε!!τ!ε τεσιεσεετ!τ. ε! σετε 7ε!!τΙσ!ε

!!τ!!!!εσε!ε εστ!ττε Ρεετσισ !ετσσ σεσετ!τ σε! ίεεετ!τ.

!!οε εσσεσ!εε σε! Ρστεετεε εστι!! σ!!! Ρτο τε!τ!Ρστε

Βιετ!τ!τ !!τε!ετσσε !τ!τ!ε. σ!τ!σ!ετστσ σ! σττ!!στιτ!σσε ετ

!σε!!σετσ Ρστεετετ!ε σε! εοσεσ!σσι εσωσσ!ε!εσσε.

στ!! Ρτο τεττ!Ροτε .!!!ετ!ιι!:. !στετσ!!τ !σει!Ρετ Ρτεσσ

!τ!!!!τιτ! εστ!εσ!εε`!!ε!!ε τστωσ εσσσεστ!σσετσ ετ τΙσσσ

Ρετ !!σσε!ττ !!σετσ εστι! Ρετ εσε!σπι εσστσ εσσεσ!ε!σ 6'

εσστεσσισ εστσε!!ετ!εω ετ σιτ!σεε· εστ!ε!!!ετ!σε εσοε

Ρετ σι!!σετεστσ ΡσΡσ!σισ σε!!!!εσεε!;σ εε εστ!!ε εισε

στ!ε!!τ!. σετΙσε !!! εεΡτ!!σε!στε εσππ, !στιιτε τεε!ετ!τ.

εεττ! ειπιτ !!εε !ετ!!τε!σ εεΡ!τσ!σ !!! Ρ!ετ!σ εσσε!!!ο.·

εστω σσω!τ!!εε·σστ!σ!!ετ!ε. τσ!!!εε!!σσ σσεεστεε!ι!ισ

εεε!!!!σσ !στ!!ετ!σσετΙσεττε. !τ!πι!!. τ!!ε τ!Ρτ!!!ε. !!!!·ει

σετσετ τ1σεττσε!εσιτ!!ετε!σ εστ!σεστ!σσεσι σεσ!εσεεε

σ!!! εσπ1.!ετ!:!τ.!!ετ!ε εσσευ!!εσε ειεοτ. εε!!!εετεεεσσ

σσε εετ!!!ε τ!ε!!!!!. !τ!ειετσ!ε σε σεσ!ε. !!σ!8στσε ·τ!εεε

!!τσε ἔτιτσετσωε!. Βοσσεσεεεε!!σε σ!σεσσσσε. !εσσσε σε

σωσει ετ τε!·τσττ! σε σεσ!σ. '

Εεε !!εττσ!στσε ε!!σεττ! !!στετ!σε εε!ετ!! !!1!Ρετ!! !!τισε

εσσσεστ!στ!ε!σ εετ!Ρε!.

· :! Μετα! τ. !

Νττη ·! .` ! .

Ηιι€σ, Οιττοπίε πιστε!ιίοπίε σε δαττεττο #Έτσε, δασ

πεπιετττπι ροτεεττιε, δανσπεπιεεω είυέτατε!π Ιαπιτεπείιττπ

άσπιίπατιτέ ριιτ:22ε ίπ22ίε ετώροπίτ.

_(εεεεΧτν!)

των! τ ` · . τ!

τ

!202, !σετ!εε τ!Ρτ!!!

:;;,-<·! τ . . τ. ... τ., σ..!Δ

“Ετ ασισσταΡ|ισ τω!!! ]'τισττπεπείε £σσα!ακτι.

: "Σε ( εστ.Μετ.4ω.·σω.ε.το!.:σε. ·

1-.!!.!!···. Έ .τ·.·!!·: Ἡ·›!·!!4Β·! ῖ ' Ν Ο 3·

::.ε!ι:ετ:=·τ. ξ Με... , τ·

ω!σε!!!σε!!σε σσπ!!σ! ετσεσ. τισε !!σεσ σε ετ!τι·ετσ

ί!!!!σενσσσε!τ!! σττστ!!ε !σετε!!!στ!!ε σε ετ!τ!·ετσ ετ!στ!εσ-'

-.!'. Π!!

ξ! Η!!

ο

!

εσε!σε!ε εσσσε!ι!σ!σε ετ Ρτσ!ι!!ττ!ισσε σσ!›!ε σσπ!!σσ

8σ!!!·εστσ 8ττ!εεε!!σ σε! δειτε! !εσσεσε!σισ Ρστεε!ετ!

Ρτο εο!!!σι!! !ει!!σε ετ σ!εε !Ρε!σε εσωσ!!!ε ετ!Ριι!εστ!.

τΙσσσ τισε ετ Ρστεεττιε ετ!σσε ετ εσσεσ!εε στ!! Ρτο τε!!!

Ρστε !!!ετ!στ !σ τεττ!!ι!!σε ε!σ!τε!!ε ετ!στ!ε ετ ΡσΡσ!σε

εσσσε τ!!! Με σ!ε !τ! εστω !!!ε!ετσσε !!σετεττ! ετ ετι

στι!ετ!τε!ι! Ρετ !σετε ετ τετ!·ε!σ ετ εσ!!εετεε Ρτο Ροεεε

εσεττσ ετ εΡεε!ε!!τετ Ρτο Βσεττ!!τι Ρεττσε Βσ!!!!'ετ!!.

!ι! σι·σ!τιετ!σσε Ρστεετετ!ε σε! εσσεσ!σπ! εσττ!στ!!ε

!ει!!σε τι!!! Ρτο τε!!!Ρστε Ϊσετ!στ σ! τεε!!!!!τ!ε ε!ι!!τε

τ!ε. - σεσετε σωσει τΙσε Ρστεετεε σε! εσσεσ!εε εσ

σ!στ!!ε !εσσε τμ! Ρτο τε!!!Ρστε Ϊσετ!!!τ τεεετ!!!τ. !!!

ε!εσ!σε ετ τισε Ροτεετεε σε! εσσεσ!εε εεσ Ρστεετε!ε

εεσσε τμ! Ρτο τε!!!Ρστε ἴσετ!τ!τ εε ετ τε!!ε!σττ!σε

σωσει ετ !σεσσεσεεε ε!εστ !Ρεε Ρστεετεε σε! εσσεσ!εε

εο!σστ!!ε !τ!!!σε ΡτοΡτ!!ε !!ττετ!ε εσ!ε σε! εσσε!σ σώσε

π!σσσσσετ!ι!τ. ε! σετε ε!!τΙσ!ε σε σ!εττ!ετσ σσεττο !τ!

τ!εττετστσ !Ρεσσ! εεε!σετ!τ. τισε σε! Ρστεετεε εεσ εεσ

εσ!εε εεσ!!ε σ!!! Ρτο τει!!Ρστε ίσετἰστ εσΡ!ε!σσε Ρε

εσ!!!ι!ττ! !!!!σε ετ !τ! σ!ττστε Ρστεετετ!ε σε! εσσεσ!σπ!

εστσσσ!ε !εσσε τεστστσ ε: εε τσ!ττε!τ!σε. τΙστι!!τσπ! Ϊσετ!τ

σεσετσσι !Ρεστ!! !σεετ Ρεσε σεσετ! !Ρε!σε. ετ !τ!εσΡετ

σ!!!σ!ετστσ !!! στι!!! τσε!εε!σε σοε σε! Ρστεετεε εεσ

εσ!!εσ!εε εεσ!!ε ει!! Ρτο τετσΡστε !!ιετ!!!τ ε!εστ Ρο

τεετε!ε σε! εσσεσ!εε εστσστ!!ε !τ!τ!σε

!!!εετε τεσε!)σστστ.-- !!ε)!!σπ! σε εεσσε σοι! !!!!τ !τ!

Ρε!σεσε σ!!τεεε!τσ!σεωσ εστ σ!ττε !!ετε!!!τ!σι!!ετσ τ!

!τε!ε!!σἱε εΡτ!!!ε σεττσε !τε!ετ!σεε σετσ!!τ!ε !!!ε! Ρτ!σε

σεσετ!τ !τ! Ρσττσ!σ !ε!!σε. ετ ετ εσ Ροττιι σο!! ε!!!!!!τ.

σε!!! Ρτ!τ!!σ τ!εσε!ετ!! Ρεττ!ε!Ρεε ωστ!σει·!! ετ σπ!σεε

σ!!! !τ! !!εσσπ! !Ρεσσ! !τε σε!!ε!)σ!!τ !τ! στσ!τ!ετ!σ!!ε

Ρστ.εετστ!ε σε! εσσεσ!σττ! εο!:σστ!!ε !ετ!σε ει!! Ρτο

τεττ!Ρστε ἴσετ!στ εκΡετ!!εστστ. ετ !!! εστσσε!τ! Ρσττσ!σ

στ! σ!εεεττ!ετιι!σσισ τεσ!!›!τ. ο!ε! Ρστεεττιτ!ε εεσ εστι

εσ!σσ! εσττ!στ!!ε !ε!!σε τμ! Ρτο τεττ!Ρστε Ϊσε!·!τ!τ !!οε!!

τ!ε` τεωτιτ!εετ!τ. -- ε! ίσττε ε!!τ]σ!ε ετ!σσεσε!ε !!εσστσ

!!!ε!Ϊ-στ/εσΡτσ σ!ετσ!!1 σετ τΙσοσ τ!Βε!τ τ!σεετ!τ. τ!σε

ετ Ρετεετεε 'εεσ ·εο!!εσ!εε εεο!!ε τ1σ! Ρτο τε!1!Ρστε

!!!ετ!!!τ ετε!!!τσσε!!!σε !!! στσ!τ!ετ!σ!!ε ετ ΡτεεεΡτσ

Ρστεετε!!ε σε! εοσει!!σπ! εο!1!σε!ε !ε!!σε. σ!!! Ρτο

τε!1!Ρστε !!1ετ!στ. - !!ι !εεετ!σε!!σσε τΙστ!ε Ρστεετσε

σε! εσσεσ!εε εσισσε!ε !τ!σσε σε εετετσ τεεετ!τ!τ Ρτο

εστσστ!! -στ!!!τστετ τισε ετ Ρστεετεε ετ εσσεσ!εε ετισσε

τμ! Ρτο τεπ!Ρστε ίσετσ!τ. ετ ΡσΡσ!σε ετ!σσε Ρτο !!!!τ!ε

σοεττ!ε. ε!τ:στ !εσσεσεεε σ! Ρ!·εσ!ετὶε !εεετ!στ!!!!σε εκ

Ρεσσετἱτ!τ ·επΡεσσεσισε. - Ρε!ετσισ τ!!!τΙσσσ εστι! τ!!!

τΙσσ Ρετεσσε! σε σετετο σο!! τεε!εττ!σε σοε σε! Ρο

τεετεε εεσ εσσεσ!εε εεσσε τμ! Ρτο τεττ!Ρστε !!!ετ!!!τ

ε!σε ΡοΡσ!σε ·εεο!τ!ε !τ! εσο Ρτεσ!ετε εστ!ι!εστ!σ Ρετ

σ!τ!ι!!τι σετ! ετ!!σετστ ετ ε!τεεΡτετστ. ετ ε! εσσττετεεε

τ!ττ!σε·σε! !!!ετσ!1! ἴσετ!τ. !!σε σε Ρσετσ !!!ο τΙστιπ! ε!το

Ρστετἰιεσε Εστω! ί!τ:!ε ε!τ!επισε. -- !!ισσεσε!!›σε ετ

!!στσ!σ!!›σε εστσσ! σ!εττ!ετσε σε !!σσ!!!!!!!σε σσεττ!ε

εστιτΙσετεστ!!›σε.· τισε σε! Ρστεετεε εεσ εσσεσ!εε εεσσε

τμ! Ρτο τε!!!Ρστε ἴσετ!τ!τ !!!ε!ε!σσε !σετ!τ!τι.ττ! εεεσσ

σσσ! !εεεε ετ !αστ!σε σεσε !τ!!!·τ! ττσεστεε!στε σ!εε

εστ!τ!τ!σσε Ροετ στοττσε τεε!ε!σετ!σσεσ!. σ!ε! ττσεστσ!σ

!!εετ!τ!τ! εσσττσετει!τ!ε εστ τεετ!στσ εεσ !εΒ!τ!τσσ-σ!!ε

σοτιε ·τεε!εσεετ!τ.τ - ε! εο!!τ! ε!!εσ!σε εσσσει!ε!ε σε!

!τ! ε!σεε εσσε
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πιι(μοι·πιπ ιππππτπ ιιιει·ιιιτ ετ ιπ εοιπτπιπ ππτπ πει· (ι ιιπιιοιο ιπιι·π τι·ιπππιπ ιπεπιιι πει ιπεοε ι›οππ ιιπε πε

ποιεεκπτεπι πει εοπεπιεε εποπε (μι πιο ιειιιποι·ε

ιιιει·ιιιτ πιιπιιι ι(ιιιπεπει πει πιι(μ.ιιιπε εεπ πε πιετι·ιετπ

ιπιιιιε. ποιεετπε πει εοπεπιεε εποπε (μι πι·ο τειπποι·ε

ιιιει·ιπτ. ετ ποπιιιιιε εποπε πει· ιιοιιππι ιιπειιι πππε

ππιοππτ ιπεπιπ ιπππεπεειπ πει ιπεοε εεπ πε πιειι·ιετιι

ιπππε ιιοπιι ιπεπ τεπει·ε ετ ιππππιειιει:·ε ετ Με ιιπεει·ε

πι·οπτ (π επο πι·οπι·ιο (μιε(μιπ ποιπει·ιτ εοπιι·π

ιπεπιιι πει ιΡεοε (μοι·πιπ πι·επιετπ ιιοππ ει(τιτει·ιπτ.-

ιιττει·πε ιιπιι(:ιοε ει: πι·εεεπτπ ποτεετπτιε πει οοπεπιππι

εοιπππιε ιπππε (μι πι·ο τειπποι·ε ιιιει·ιιιτ ιιοππ ιιπε

ετ ειπε ιι·ιιππε επεοιπιειππε πππιειππε ετ ει(πππιεπιπε

πτ(με ει(εεπτιοπι ιιιππππισιιιιπε τιεο ιπεοι·πιπ ιιττει·πε

ππιιειοε ετ Ρι·εεεπτπ επιι πιι(μπ ιι·ππ(ιε επεοιπει·ε ει.

πιπει·ε πιιιει·ειιιπε. πει πιτπιιιπιπε ποε πει ποτεετπε

εεπ εοπεπιεε εποπε (μι πι·ο τειπποι·ε (Μπι. -- ει πε

εοπιι·πετιιιπε ετ εοππεπτιοιιιιιπε (με ει(τι·π ιπιιππιιι

ιιιππ· ιπππεπεεπι ετ εποπεπεειπ πιεοοι·(ιιπ ειιιει·εει·ιτ

ετ επε(ιιπιιτει· πι(:τππι ιιιει·ιτ (μοπ ιπππε πει›επτ ιππε

(·οπποεει ει; ιππι(:πι·ι. ιπιιπε (:οπποεεπτπι· ετ ιππιεετπι·.

πιιο(μιιι πετοι· ιοι·πιπ ι·ει εε(μπτπι·. ει(εεπτο πε επ

(μοπ πο(:ιπει·ιτ ποετ(μπιπ πε τει·ι·π ιποτπ ιπειιτ ιιππιε.

(με ει ιππιιπιπ πεπει·ιτ ιπππε. ετ ει εποππιπ ιπει·ιτ

εποπε οοεποεοπτπι·. -- πιιιπει·εοε εππτεε ετ ι·επεππτεε

πει· ππι·τεε ποετι·πε τει·ι·π ιιει ιππι·ι (μι ιππππιπ ιππ

ι·ιιιτ πει πε ιππππ ι·επιει·ιπτ πω: πειιει·ιπτ. ετ επεειπ

ιιτει· ιιιοε (μι (:πι·ιπιπ εεεπι·ιτπτιε πει ιιππειπιπ ποτε

ετπτιε πει εοιιεπιπιπ εοιππιπε ιπππε (μι πι·ο τειπποι·ε

ιπει·ιπτ ιιπιιειιπιιτ επιππιππιπε ετ ποπ οιιεππεπιπε ιιι

πει·εοιιιε ετ ι·ειιπε. πιει ιιι οι·πιππτιοιιε ετ πιππππτο

ποτεετπτιε πει οοπεπιπιπ οοιιιππιε ιπιιπε (μι πι·ο

τειπποι·ε ιιιει·ιιιτ. - επιεππι πει πιι(μοπ ιιπ·ππιπ επι·

επιε (πιιπιιι ιιιππ ιιπεε ποετι·οε. πει πε πιιι·τιιιπε ιιο

ετι·ιε ετ πιετι·ιετιι ει(ιι·ε ποπ πει·ιπιττεπιπε ποε πει

εοιιειιιεε εεπ ποτεετπε εποπε (μι πι·ο τειπποι·ε ?πε

πω. (μπι πτ·ιπιο οοιπιτπε πει οοιιιιτι ιιπποιει·ιι ετ

εετει·ι (μι ιιι ιπειε ιι(ιπιε ποιεετπιειπ ιιπιιειιπιιι π·

ι·επτ ετ εεεπι·ιτπτειιι πιεετεπτ πε ιιπιιπ οπεπειοιιε

ιπειεπππ ιπ ιιιιιπεπεεπι πιι(μειπ πει ιιοπιιιιεε πε

(ιιετι·ιετπ ιπππε. πω: ιιι πιι(μεπι πε πιπιοιειιε ιπππε

(μι ποι›ιε πε ππεε οιιεει·πππππ ιεπεπτπι· πει· σοπ

πεπτιοπειπ πει πποειτι επιπ με ιπιιπεπειιιπε πωπω.

ππτ ιπ πιι(·μεπι πει πιι(μοε (μι ιππππιιι πππππτ. πει

(Με ει(εππτ. ει(εεπτο ιπ (ιι·ιπιε πιοιιππ ετ ειιι·τιπ πι·οπτ

ιποι·ιε εει ειιι·επιιπιπ. ετ ιππε πιοπει·πτε ετ ειπε ιι·πππε

ειε πεεεεεπι·ιπ. -- ιιΒιιππι (πι·επιε ιιοιιι~εειπιεπιπε ποε

πει ποτεετπε εειι εοπεπιεε εποπε (μι πι·ο τειπποι·ε με·

ι·ιπτ. πιει πιππππτο ποτεειπτιε πει εοπεπιπιπ (ιοπιπ(ιιε

ιππιιε (μι πι·ο τεπιποι·ε ι”πει·ιιιτ. -- ι·πεεπιπ πει πιιπιιι

ιιιππ (πιιπιιι πει·εοιιπ πε ι·ιπει·ιπ πει πιι(μο ιοοο ι”π(τππι

(:πεεπιιιιππε ετ Με πι·οι·επε εοε πιιεοιπειιιπε (μι ποιπε

εκιππε τειιειιτπι·. ετ πι: ειε πι›εοιπτιοπειιι επ ιππιεεπι

πεειπιειππε. πεε ποετεπ ιιι ιπεπιπ πει ειιιιιιεπι ιιιτι·πιπ

ιππε.-- ππιιπιπ ιοι·εετπιιιιιι πει ιεπιιπεεπτπιπ πει· ποιε

ειπιεπι πει (:οπεπιεε εοιιιιιπιε ιπππε (μι πιο τεπιποι·ε

Γιιει·ιιιτ ιπ ποτε ποετι·π ιπι·ιεπιοτιοπε ι·εειπιεπιπε πι·ο

ππιιο πετο ιπειιτ ππ ιιπιπιππππιιι. ιιπιποιει εοιιτιπει·ιτ

πιι(μειπ εοι·πιιι ππιιπ ποε εεπ πιετι·ιετπιπ ποετι·ππι

πεπιι·ε ει: ιιιοι·πι·ι. ει πει· ποτεει.πτειπ πει εοπεπιεε

ύ

ά

πιει.ι·ιετπ ιιοετι·ο ειιπειιειππε. πεε ποετεπ ποε εσπ

ειιιεε εεπ ποιεειπε εποπε (μι πι·ο τειιιποι·ε ιιιει·ιιιτ

ιπεπιιι πει ιΡεοε ι·εειπιειππε.-- επει·ι·πιιι πιππιπ εοπτι·π

οπιπεε ιιοπιιιιεε ιπειειππε ποε ε( ποτεετπε. πει εοπεπιεε

εποπε (μι πι·ο τειπποι·ε ιπει·ιπτ ετ τοτπε ποπιιιπε εποπε

ιιι οι·πιππτιοπε ει πιππππτο ποιεειπτιε πει εοπεπιππι εο

ιππιιιε ιπιιπε (μι πι·ο τειπποι·ε ι-πει·ιιιι.. - ππιιο ιοτπιπ

εοππεπτιοπεπι ιπι·πιπτ ποτεετπε πει εοπειιιεε εποιιε.

(μι πι·ο τειπποι·ε ι`πει·ιπτ ιο ππο(μο(με ππιιο ετ

(:ιιιτι·ποπε ιιι ππι·ιπιπεπτο εππει· πιπιππιπ ποππιι εποπε

ιιι·ιππιπ ετ ιπεοπειιεεπιιι ιεπει·ε ετ οιιεει·ππι·ε ετ ππιιο

πιοπο εοιιτι·πιιεπιι·ε. ι)ε (μιπ(με πει·ο ιιι (μιιι(με

πιιιιιε ι·εποπιιιιιιιιτπι· πει· οιιιιιιιπ ιιπιιιε (:οππεπτιοιιιε

επει·πιπεπιπ πει· ποτεειπτειπ εεπ εοπεπιεε εοπιππιε

εποιιε (μι πιο τειπποι·ε ιιιει·ιπτ εοπειιιπτοι·εε ετ τοτπιπ

ποππιππι εποπε (ιιι πιιιιιε :ιν ιιε(με ιιι (πιο ει τπιπειι

πει· ποτεετπτεπι πει εοιιεπιεε εοιππιιιε ιπιιπε ιπει·ιτ

ι·ε(μιειτπιιι ετ πιει εοι·ππι ιιοειιτιπ ι·ειιιππεει·ιτ. ει πει·ο

πιι(μιε εποπεπειε εοιιτι·π πποτπιπ ιειππ πεπει·ιτ πει

ίεεει·ιτ. ποε πει ποτεετπε εεπ οοπεπιεε εποπε (μι πι·ο

τειπποι·ε ιι:ιει·ι(ιτ ι”ποιειιιιιε ιππε πιιιπιοιπιπ πι( οι·(ιι

ιιπτιοπε ετ π·ιπππιιτο ποτεετπιτιε πει (:οιιεπιπιπ εοιππιιιε

πππε (μι πι·ο τειπποι·ε ιπει·ιιιτ. ιπι·(ιπιτ ιπεππει· π(·ε

ιιοιπιππιπ εποπεπειε ποτεετπε ιιπιιε τοτπιπ οοιιπεπτιο

πειιι. ει: (μοπ ι›οιιπ ιιπε πει· εοπειιιπι·ιοε εποε πτ(πιε

ιιιιιπει·ειιιπ ποππιπιπ εποπε (ιιι πιιπιε ιν πε(με ιιι (πι.

ιπι·(ιι·πιιτ (πιιπιιι πι·επι(:τπιπ οοππεπτιοπειπ ι·πιιπππππε

πε (ιιιππ μπει( πι·επιετε ποτεειπτιε. πι·πιειο ππτπιεπ

επε. ι›οιιππιτπ πε ι·πετιεο. ι·πιιπιππε ιιπεεπ οι·πει. πιι

επιππε οιιι·ποπππ. Βιιιιιιειιππε ιοι·ιιιιοπ ετ Βιιιιιιειιππε

8πει·(:ιπε εποπεπεεε. πετπιπ ιπππε ιιι οππιτπιο ιπ ποπ

ειιιο π:·εεεπτιπ ποιεετπτιε (ιοιπιπι επιιι·εοτι πι·πεεειιι

ει: εοπεπιππι πιπειτοι·πιπ. οισει·τι ποιοι. ιοιιππιιιε

ετι·πιει·ιε. πιεοιε ιεεππππτιπε. πιιιιιππι οπππι·ι·πποι ετ

επιιιοπιε πι(5ποιι. πτ(με τεετιιιπε ιποπε πε επ(·ιπππ.ιπο.

ειιι·ιοο πε ιιι€ι·ο. ιιειπιπετο ιει·επι·ιο. πιοοιπ ιιιπιιοπο.

ι·οπει·ιο ειπε. πιεοιπ ιιπι·ιιπππι·ιο. ετ εετει·ι πε οοιιειιιοω

ππιιο ποιπιιιιοε ππτιπιτπιιε ιιιοε εεειιιιπο ιιιπι(:τιοπε

(μπι·τπ (πεπεε ππι·ιιιε.

Επο ιιει·τιιοιοτιιε πιισει·τι ιιοτπι·ιπε επει·ι ιιιιπει·ιι ιιππε

(:οππεπτιοπεπι εει·ιπει.

ς εοοοι(ι.νιι ) Δ

Ιαπι(επεεε ει Τεπίοπεκι·ε.ι· εοπεοι·(ιιΖπιπ ε( εσενα(

2ίοπεε ΜΜΜ πω· ιρεο.ε ἰπἱ£(ιε εοιώι·(παιιτ.

ε · . ·.·

Με, ιο πιιπιιι · ι *' ·· ιι

-- ι· ω. ιι ι· ι

απ. Α. πι. (πι.

(ιι.ιι.) Ν'

ιπ ποιπιπε ποιπιπι πιπεπ. πππο ποιπιπιεε ιπεπι·

ππτιοπιε ιιιιιιεειιπο πποειιτεειιπο εεεπππο πιε πεπει·ιε

πεειιπο πιε ιπεπειε πιππιι. ιππιοτιοπε (πιιπιιι. ποιπιππε

(μιιιι·εποτπε (.ιι·πεεειιπε πει πιιπιιι ιπιιπε ποτεειπε. ει(

πειτε εοιπππιε ιπππε. ει ποιπιππε ιπο επππιε.:ετ (ιο

οοιιιιιιιιε ιπππε Με εοπιιιιοπιτι ει·ιιππε ιιττει·ιε πει ιιιιιιιιε ι·ιιιπιππε πε πιπιππιπω ετ ι·πιιιιπε-πε (πεπιε
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!ππο. εοπεπ!εε !ετπο!!ε. ε! Ρπτ!ε εο!!!π!!!ε !ετπο!!ε. ε! Ϊπετ!!. οπο!! εο!!ε!!!ο !π!!!πι!! εοπεπ!π!!! !!!ετεπ!οτπ!!!

τεΐοτ!!!π!!πο ε! εο!!!!!·ι!!π!!πο Ρπεε!!! ε! εο!!εοτπ!ππ!.

ε! εο!!πε!!!!ο!!εε !!!ε!πε !!!!ετ ε!!!!!π!ε!!! !π!!πε ε!! π!!π

Ρπτ!ε. ε! ε!! π!!ετπ ε!π!!π!ε!!! !ετπο!!ε. ε!επ! !!! Ρπ

!!!!ε!ε !!!ε!τπ!!!ε!!!!ε εο!!!!!!ε!πτ !π!!!ετ !!!!ετ εε πε

!!οπο ίπε!π!!! εοππε!!!!ο!!εε. επ!π!ε ο!τ!!!!!!πε εο!!πε!!

!!ο!!!!!πε ε! τε!!!!εε!ο!!!!!πε !!! επο το!!οτε ππτπ!!!!!›πε.

ο!!!!! !πε!!ε !!!!ετ ε!π!!π!ε!!! !π!!πε. ε! ε!π!!π!ε!!! !ετ

πο!!ε. π!πε!!εε! πποπ ε!π!!πε πω!!! τεε!Ρ!! ε!τπ!π!!!

επΡετ εε. πεππε !!! εππ!π!!! ε! πε!!ε!!! πππτππτε ε!

επ!ππτε !!! τε!!πε ε! Ρετεο!!!ε ο!!!!!εε !!ο!!!!!!εε επ!!!εε

ε! τεπεπ!!!εε Ρετ ε!τπ!π!!! πεππε πππ!π!!! ε!επ! επ

Ρτπ π!ε!π!!! εε!. !!!! πποπ ε! π!!πποπ ππ!!!!!π!!! επε!!!!·ε!

εεπ !!ετε! !!! !Ρεπ ε!τπ!π π!!επ! τ!!! π!!ππο. πποπ !ετ

πο!!ε!!εεε πε!!ε!!! τεε!!!πετε !!!! πε! !!!!ε ππ!!!πε ππ

!π!!πε! ππ!π!!! !πετ!!. ε! !!εε ε! Ρεπππ!ο πποπ εε!!!

Βε!πτ. πΡππ !ετπο!!π!!!. !π!!!ετ πποπ !!π!!πε !!!!!εε. !!εε

π!!ππ!ε π!!πε. !!εε εο!!!π!!ε πε!!επ! !!π!!ετε π!!π!!!π ε!

!Ρεο !!εππε!ο. πο!!εε !ο!π!!! ππ!!!!!π!!! ε!!!επππ!ι!!!! Ϊπετἱ!.

εεπ ε! εο!!!!!!πετε! πποπ 1!ετε! π!ἰπποπ ππ!!!!!π!!!. ε!

π!ε!τ!ε!π !π!!πε. π πππ!ο πεππε επ !πππ!!ππτ!π!!!. !π

!!πε!!εεε !επε!!!!!πτ τεε!!!πετε !ετπο!!ε!!ε!!!πε !!!ππ

!ο!π!!! πποπ !ετπο!!ε!!εεε ππ!!π!!!. !!!! πε! !!!!ε ππ!

Ρπεε! !!!ετ!!!! ππ!!!!!π!!! Ρετ !!ο!!!!!!εε ε! π!ε!!·!ε!π

!π!!πε. ε! τ!! επο Ρεπππ!ο. π εππ!ο επΡτπ. !π!!πε!!εεε

!ε!!επ!!!πτ πππ!!!π!!! τεε!!!πετε !!!! πε! !!!!ε. ππ!!!πε

ππ!!!!!π!!! Ϊπετ!! !!! ε!τπ!π. εε!!!εε! τ!!! Ρεπε!π!ο !π!!πε τ!!!

πω! ε!επ! π!ε!π!!! εε! επΡτπ ε! !ετπο!!ε!!ε!!!πε ε! επο

Ρεπππ!ο. !!ετπ!!! !ετπο!!ε!!εεε !ε!!επ!!!πτ επτπτε πποπ

οοεπε!ο!!ε ε!τπ!ε. !!!ε!!!! τω!! !!!πτε!!!ο!!!!!πε. !!εε εοπ

εεπετε π!!ππ!π πεε!Ρετε !Ρε!ε !!!πτε!!!ο!!!!!πε. !!εε π!!επ!

Ρτο ε!ε πε! οεεπε!ο!!ε εοτπ!!!. επΡτπεετ!Ρ!π ο!!!!!!π

Ρτο!!!!!!ι!!!! !π!!πε!!εεε_ε! !ετπο!!ε!!εεε εἰ!!! !!!π!εε!!!

!!ο!!π !!πε ε!πε !!·πππε π!!ε!!πετε. ε! Γπε!ο πετο ε!τπ!ε

- εε!!!εε! πε επε!οπ!ε! !!!ε!ε!!ππ ε! πε ππ!!!!!ο τεε!!!πε!!πο.

!ε!!επ!!!πτ π!!ε!!πετε πεππε πι! οε!πππ!!! επτ!ε!! !!!!

ε!!πε!!ε ε! !π!!!π!!! Ρ!πε πππ!!!π!!! !π!!πε!!εεε ε! !ετ

πο!!ε!!εεε εοπεοτπππετ!π!. επΡτπεετ!Ρ!π ο!!!!!!π Ρτο!!!!!

.!π!!! π!ε!εεἱ!!! π!!ε!!πετε. επ!π!ε ο!!!!!!!!πε Ρτο!!!!εε!ο

!π!!πε ε! εο!!πε!!!!οπ!!!πε ππ!!ε ππε !!!!ετ !π!!πε!!εεε

ε! !ετπο!!ε!!εεε !!!ε!ε επο!. ε!επ! !!! Ρπ!!!!ε!ε !!!ε!!·ι!

!!!ε!!!!ε εο!!!!!!ε!πτ. ε! !π!!πεπεεε ππ!!! Ρπτπ!!ο!π!!!

!ετπο!!ε!!ε!!!πε ε! !!εε!!!!!!!!!. !!ε εοπε!!!πτ π!!τε εεπ

εο!!εεπετε εππ!!! !π!!πε!!! πε!ετε!!! πεππε ππ επτ!ε!π!!!

Ρε!τπ!!! Ρτο!!!!!!π!!!. ε!!!!!πε !ε!!επ!!!πτ ππτε ε! εοπ

εεπετε !π!!πε!!ε!!!πε εππ!!! !!!πππ!!! ε! π!!ε!!π!!!. !!εε

ι!!!ε!!π!!! πε! εππ!!! Ρτο!!!!!ετε Ροεε!!!!. ππ!!! !!!!ετε

!!π!!ετε πε!›επ!!! !!!ετεπ!π!!! πω!!! ε! !!!ππε ε! Μεμ

!!!!!!π!!!. ε!επ! !!! Ρπ!!!!ε!ε !!!ε!τπ!!!ε!!!!ε. επΡτπεετ!Ρ!π

ο!!!!!!π !πτπ!!π!!! Ρο!εε!πε !π!!πε ε! !!!!!!ε !!ο!!!!!!εε

!π!!πε!!εεε πποε ε!ε8ε!·!!!! !ετπο!!ε!!εεε. ε! ε!!!!!!!!ετ

εο!!επ!εε !ετπο!!ε !πτ!!!!π!!! ε! !!!!!!ε !!ο!!!!!!εε πποε

!π!!πε!!εεε πο!πετ!!!!. πποπ εμΡτππ!ε!!πτ ε! ππ!!!!!ο

τεε!!!πει!πο πε Ρεπππ!ο. !!π !!!!ε!!!!!!!!!ι!ε. πποπ ε!

ππ!!!!!π!!! ππ!π!!! !πετἱ! !!!!!·π π!ε!!! ε!π!π!ππ!. πποπ

!ο!π!!! Ρεππ.8!π!!! πποπ εο!!!ε!!πι· !!!ίτε ει!!! !ε!!!Ρπε.

ππ!!!!πτ Ρτο ππ!!!!!ο. ε! !π!!!π!!! !!!ετ!!. ππο!! ππ!!!!!π!!!

ε!!!!!!!π!!!!πτ επετπ!!!ε!!!ο !!!!πε ππ! ππ!!!!!π!!! Ρπεεπε

(1) Πο!!τε!!!!ο!!εε !!ε!!!Ρε π!!!! 3 !π!!!! ΠΕΠ. 99 !!!πτ!!! 1199 ε! 10 !!ε

!!ε!!!!!!!ε 1900 !π!!! ε!!Ρ!·π :ππ!!!ε ππ!!!ε!!! εεεε!!!. εεεε!!!!!! ε! εεεε!!!!ν!.

!!!!πε πι!! ππ!!!!!π!!! Ρπεεπε ἴπετ!!. ε!!!!!!!!ετ !τεε ε!!

8π!!!πτ π! ππππππππε ε!π!!π!ε. ππ! !πτε!!! πε Ρτεπ!ε

ε! επ!!!!!!ε!!!!ε. ε! !!επο!!π!!ο!!ε ππ!!!π!!! πω!!! ἱπε!!!!π!!!

!!!εετε !!!!!·π !ε!!!Ρ!!ε πποπ εο!!!!!!ε!πτ !!! !!!ε!τπ!!!ε!!!!ε

Ρπ!!!!ε!ε Γπε!!ε !!!!ετ !π!!ι!ε!!εεε ε! !ετπο!!ε!!εεε. ε! ε!

!!π!!!ππ!!! !!!ετ!! !!!εετε τεε!!!πετε !!!!!·π οε!ο π!εε !!ο

!!!!!!εε πι!! απ!!! επ!!! ε!! π!τπππε Ρπτ!ε. !!!!ετε α!

!!!!!!π!!!πτ. ε! ε! π!!ππ!π Ρτο τεπε!!!Ρ!!ο!!ε Ρτο!!!!εετ!!!!.

πε! πεπετ!ι!! τεε!!!ππ!πτ. επΡτπεετ!Ρ!π ο!!!!!!π !πτππε

τπ!!! π!!ε!!πετε ε! ο!!εετππτε !!εε!! !!πε ε! ε!πε !!·πππε

πο!!!!!!πε ππ!!τεπο!πε ετπεεε!!πε !π!!πε Ρο!εε!πε ε!

πο!!!!!!πε ε!!.ππε εΡ!!!π!π ε! ππο επππτπ!!επε ε! !!!εο!π

!!!πτπ!!ο!! επε!ε!!π!!! επε!τ! πω!. ε! πε!!!!!!πε !πο επππ!ε

ε! τ!!!π!ππε !!!π!Ρπ!!π!!!ε ε! τπ!!!!πε ε! !!!επ!ο!π!!ο εε!!

επ!εε !ετπο!!ε ε! Βπ!πο!πε !πτεπε!!πε. επε!ε!!π!!πε εετ

τπππ!!!ε. ε! !!π!επτπε επππ!ε εοε!πε ε!πε. ε! ἱο!!π!!!!εε

τ!!! !!!επ!ο!π!!ο ε! π!!!ετ!πε ε! τ!!!!!!πε. ππ! π!επ!!!πτ

εεπΡε!!!. ε! !!!εο!π!!ε τ!!! Ρο!!!ε!ο ε! !!!ο!!!ε!!πτ!ι!ε πε

επτιπ!!ο. πω!! ε!ε !!!!ετ εοε εο!!πε!!!!. πε!π!!! !!!

!!πτ.8ο πω!. !!! εεε!εε!π επ!!ε!! !πεο!!!. !!!!ετ!!πετπ!!!

!εε!εε. πο!!!!!!πε ε!!τ!επε ε! π!!!!!!π!!ο εοπεπ! εο!!!π!!!ε

!!!επ!ο!π!!!. ε! ε!ο!!ππε σπ!!πε εο!!επ! !!!ετεπ!οτπ!!! !!!!!

π!ο!π!!! ε! πο!!!!!!πε τπ!!!π!ππε π! επ!!!Ρ!!!ο εο!!επ!

εο!!!π!!!ε ΡπΡ!ε. ε! πτ!π!!πε τπ!!πε εο!!επ! !!!ετεπ!οτπ!!!

ΡπΡ!ε. ε! π!!!!!τοε!πε π! ετπππ!ε. ε! εοτ!ἰε!πε πε Βετ

!!π!ε ε!εε!! επΡτπ ε!τπ!π!!!. ε! το!!!!πε ε! π!!!ετ!πε ππ!

π!επ!!!πτ εεπΡε!!!. ε! ππ!πο!πε ΐπτππε!!ι!ε. ε! !ο!!π!!!!εε

τ!!! !!!επ!ο!π!!ο. ε! πεο!!!!πε επππττπ!!επε. ε! τππετ!πε

ε! !!!οο!ππε !!!πτπ!!ο!!.

Εεε !!!ο!!!π!!πε πε ε!π!!!Ρπ !!ο!πτ!πε πο!!!!!!! !!επτ!ε!

!!!!Ρετπ!οτ!ε !τππ!π! ε! εοτ!Ρε!.

( εεεε!!!.ν!!! )

Βε!Ιο ία!ιαεπεεε ω!" ε! !πατε!!!οπεε πε (ππ!!!ε, εο

ταπιπιιε#ιιι£οτεε, ε.!!.·οτ2ο, ραε!ίε πιί!!ε,[πιζε ππρο!ιέ!ια·.

1202, 18 εερ!ε!!!!!τ!ε

θα!. Α. !!!!. Π!. θεά. Ο. [ο!. 959.

( Η. Β. )

!!! !!ο!!!!!!ε πο!!!!!!! π!!!ε!!. ποε π!!!ετ!:πε ππ!!!!ε!!!!πε

ε! τπ!!!ετ!πε !!!!! ππο!!ππ!!! !ο!!π!!!!!ε !!!πτε!!!ο!!!ε π!

πω! Ρτο !!ο!!!ε ε! !!!π!τε !!οε!τπ ε! !!εΡο!!!!πε !!οε!τ!ε

!!!!!ε ππο!!ππ!!! ππ!πο!!!ε !πε!!!!πε πο!:!!ε πο!!!!!!ο ππ!

!!·εο!ο =πτεεεε!!ο !π!!πε Ρο!εε!π!! τεε!Ρ!ε!!!! Ρτο εο

!!!π!!! !π!!πε ε! !!ο!!!!!!ε!Ρε!πε εο!!!π!!!ε !!εε!!! τε!!π!π

!!ο!!επ! Ρπε!π!!! τ!!! πο!! Ρε!ε!!πο. !!εε π!!ετ!πε ππε!!πο.

ππ!π!!! ε! εεεε!ο!!ε!!! Δ!! ο!!!!!! !πτε ε! τπ!!ο!!ε ππο!!

πε! πππ!!! !!π!!ε!!!πε πε! !!π!!ετε Ροεεε!!!πε πε! Ρετ

πε!!!! !!ο!!!ε π Ρπ!τε !!οε!το πε! ε! π!!πππ Ρπτ!ε εεπ

π!!πππ επεεεεε!ο!!ε τε!!!ε!!! ε! Ρετεο!!π!ε!!! !!! επε!το

ε!επ! ε! !!! !!πτπο ε! !!! !!!ο!ε!!π!!!!ε !!! !!τπ!π!ε ε! !!ε

!!!οτ!!!πε Ρτπ!!ε ε! επ!!!Ρ!ε !!! !!πε!!!π!!!!πε !!! π!ε!!·!ε!π

!!! !!ο!!οτε ε! πε!!ετπ!!!ετ πε ο!!!!!! !πτε ε! τπ!!ο!!ε πποπ

πε! πππ!!! !!π!!ει!!!!ε πε! !!π!!ετε Ροεεε!!!πε τεπ!ε!!! ε!

Ρε!·εο!!π!ε!!! π!!ππο !!!οπο ππ! π!ε! πε! ε!εοε!!πτ! Ροεε!!

σ!
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ιεπεικε.εεειιε επ:εε π επειι·ιειεε-ιεσειριεεε=ε ε επιπει Με πει:0ροεπειιε -επιππειε ωι·‹=ι>ε-ιιιε·<ιε

πειιιε:ιεπεπ ερεπει5-.·ει_ιεεεεεεεεπεε=

ει3επιιιιπ' ιπξτε πετριε μιπποι επιρεπεοπιε ει εειιπε.:

ιπ ι ιεππτοιο| ἱπ_ ρετΞοπἰε ει ‹πει:›πε.~ ιο _ρε8ριοι·επε φαξ

εοπ_ἴε_ει.| ι·ει›πε. ιπεεειω ιποπιιεπιιι ρεεεοπιε .ει.τπ

Με. ιπι ειιπειιορετεοπιε ει: τει›πε. πι εεπεε ει. πι

πειοτι:ε ρετεοπιε ει: τεοπε. ει: πε ειπε οπππιππε τιπε

ιιειφετππε ειιτε εει·ιπιειτπ παμε ἱπεπιπ ι·εεει·πει.π πο

ιπέ ρπΡιε πο5ι.τε ρεπειθιι Θεώ πι ιπιειππε εοιπιπει:πι·.

πε Με επτετπ ειπε ιπιβεκππε πιιι·π εει·ιπἰεπι ππιιπιπ

ιπειιππε πει:ππι. ει: ιπεπρετ ει πποπ ιπε ι1ει›ειππε πει

ιιπιπιἱιππε εεπ π πποππεππ ρπιτπο ποειω πει ρειι·πιε

πι πω: ρεωεπιτ πει ποιπε ρει·πεπιε επ πιπ[πε ρει·ιε

πει πιπιπε· επεεεεειοπε. πει επρεπε εεειοπεε τεειεε

ει: ρετεοπειεε ιιεπετππε οοο υπ περοιεε ποειτι πι:

«1ποππεπι ιὅπἱποπἰειτεττὶε ποειι·ι. ρω ρτεποιπιπειιε ό

ιοειε πειρεο ρωποιπιπειε επτἰε ει: πιεπ·ιεπι Ρτε

ποιπιπειο. επι: ρω ρωποτπιπετιε ι·εππε Ρετ ποε πει

περοκεεποειτοε ρι·επιειοε επιιει·επε ειιππεπι ρω·

ποπεπι οπιπιισπε πιοπἰε. ποιπε ποτπιπο επιιι·εοι:ο ρω

ερπιππιτιεππε τεεἱρἱεπι:ἱ πεπππε ετ εεππππε. ετ Ρετ

ιιφερεεεεπι:εςπ εει·ιριιιτοιπ εοπιπιπειππε πι. ειε ρεε

πι;ιρετι εοιππιπ πιππε πει εοπιππε ἰεπιιε Με

εποε ρεο:εοπιππι πει ιιπιπει επιπιππιτειιοπετπ εοτπω

πιε: ειρπιει_ ποε ροεεειππε πει ροτιιιπ1πε.ρι·ειει·επ ω

ιπιι,ι;ιππιε ποιπιεωπειιιππε ει εεπιπππε οπεπιε Μπι ει τε

τιοπεε ει: οπιπεε ιὶπειἰιετεε ειπε επει·ετπεπιε πει εοπ

πεπιιοπεπ· επιε” ποιπε ιεπεπιπι· πει ιεπειπιπι:πε

ιιοτπιπεε ειεκεππτιε ρω εοιπππι πει πἱπἱεο ρω εεειω

πεπι ει: επτὶει ειπε. ει: ρω ρεπεειο πποπ (Ιποππεππ

ιπεἱοιῇεε ει: ρειιι·ιιι ποεπ·ἰ ειε εοπεεεεεωπι: εεπ ρω ε·

ετποιπιπεπιο πποπ ρω ποιπε ει περοπι:ιιε ποειι·ιε

τεπεπι: πει τειιπει·ππι ρω εοιπππἱ πει πιπιεο πει

ρω μια: ποειω ει: ρειι·πιε πει ιππιοι·ιππε ποετιπε.

ρποιεπειι·ο Βειπ ει επτἱπ .5:πιι. - ἱιετπ ρι·οππιτιιιππε

ποιειρρτο εοιπππὶ ιεππε πποπ ρι·εειριειππε ιιοτπἱ

πιι)πε ειιεκπππι·ιε ει: πιεετππε Με πώ ποιπε ιεπεπι.πι·

επετε;πεπι:ο πει ἱπτε ιεππι ειιππο τποπο ειπε ρω

εοπαππιειπε ρω πἰπἱεο πιιοπ ποιπε ιεπεεπι:πι· ει

ποπ ποιπε. ει πω: ποιπε ιιπειιΕπιε πει εεει·πιπεππε

εοππεπποπιε πει επιε πεει.ω ει·ιππ·ιο ει1εοιπεπιιιε

εεε ε ἱπτειπει1ιο εεπ ιιπειιτειιι:πε ππιππε πω, τε

πεπι:πι· ρω εοπιππι πει πιπιεο. ιι:ετπ οιππεε ιὶπειἰ

ιπιεε ωππιπιππε ει ρωειριειππε πεσει ποιπε Ειπε

ειπι: οιππεε ιὶπειἱιειεε (με επ πω ρετιἱπεπι: ρω

Θεώ πει επτιπ Μπι. ετ οτππἱε ιπειτιιπιειιιπ εεττειε ει: εἰ
ο

ρι·ιπιιεθιπ ειπε ρει·ιιπεπι ω εειεττιππ εππι πει επι·ἰεπι

ειπε.π εετιπιπ ιπιτε παμε ιπεπιπ. (μπε ιιει:ειππε πει

ειιπ5-ρω ποιπε πιιο τποπο. πει ιιπΒει·ε ροεεετππε ποιπε

πειπιππει.πει ω: ιπειετππε. ει. εισΙππ επιε πει ιπ

ει:πππιεπι:ππο ειπ1ποπ πει ρι·ιπιιεθιπιπ ρετιἱπεπεἱε επ

ρτεεει·ιριιι ειἰππο τειπροτε ιππεπι:ει ιπετιπι: πει ιππεπ

ιπιπ ιιιετιι πρωι ποε πει πιἱειπεπι ρει·εοπ:ππ ρω

ποιπε ρωπειιιιτππε επ πειτε εοιπππι ιπππε ειιππο

ιεπιροτε. - ιιεπι π·επιιππε ποιπε ρω εοιπππι πιππε

ροεεεεεἱοπεκπ ει ποτπιπιπιπ πε ππιπετειε ρι·επιει:ιε

τεΒπεἰπτε πετιοπιι)πε ει τπι:ιοπιιπιε. - ρι·ειετεει ει

ω” ποιπε ρω εοιππιπ πω: ιιπεκπ ωιπιειιοπετπ

ει: ρεει:ππι πε ποπ ρετεππο πε οτππιιπιε ιππιειιειιε

εεωιειε<# Η ενω πιει ειηειιφιο ιιιωι:επιθε

εοπειιιπιπ πει ορεπ:ι εοπιππι πωπω πω» Μ-επιπιοι·εε

ποειτοεεπεειππε εοπιι·ε ειιπππιπ.ρειποοεπι επι1·οοε

πιππιππεπι ι·εππιειιιοπεςπ; ίεειειππε.ει: πε .τοτο επ Με

εοιπππεριεππε πει ειιππιπφτο·εσ ιεπεπεεπειιηιοπιι:

πε ρειιπρ)ιο Βεπι ει: ιπεππιε ει:πεπιει·ιππε επιποιεπ·

πιπιε ει: εειετιε επ ποπ ει εππ·ιεπι παπι ρει·ιιοεπι.ιε

πω. - ρωιπιι:ιιιππε ἰπεπρει· ποιοι! ποπ ιιπιππε επιδε

πιω. πεε επ ρετπιτειιιιεε επεεε ππιι:εβιο ρειοποιει:

ετεπε ιπιι·π πει·επε πεπιππ.: πιει ι.π·ιιιυπε πεπιπωπ

εππο ει ιππε εππι ροιεετετε πειεοπεπιιοπε εοπιππιε

ι:ιππε (μι ρω ιετπροτε ιπετιπι, ει επιπ·ιειε τεπεπτ

ιειππι·. πεε 1ποτεκπ ιοπιποι·εμπιεειεππμε.--- ποπ -πεπω

πειππε πεε ειιειπιπππιιε επιππο πποπο: πεειρε8ποιπ

οι:ιι€ειπιππε ποετωπι ρετιεπιπρεπεπϋ πει:ειιπειιι

πε ἰρεο ρεπεΒἰο ειἰεπι ρετεοπε εεπ, ειιοπι ο0πιππικ:

τοπ πἱεἰ εοιπππὶ ιεππε. πω: επιε ήιτιειιοοι:ο=ιπποει

ιιεεει: ποιπε ριιδποι·ειεε ιπΦωιιπιπ ρεπεΕπι πε εποε

πι επππιπ ιεππεπει ει: ποπ πω: εκιι·επεο.~ιει εποπ

ειπε π·εππε ιἱεεει ποιπε πειτε ιο πικαπ ρειιεθιιιιπΙ

πει ρετι.ετπ ρεπειὅἱἰ ιιιιπιεπε ποο1τιεπει-περι:ώπε.·ε8·

ιππε ἱειππεπει ι:επι:πιπ ει ποπ πιω επιτππροωιι:ε;π

ρωππιιπιππε ποιπε πποπ επι Με ιιοτιεπτιιιπε-ιπιιιπποπ

οειἱπ€επιἱε ‹Ιπεε εοτπππε ὶεππε πει ποιπερπο πω:

πετο ωππεειοπε ει. οιππιι)πε ρτεεει·ιριιε οοεπεπιππν.

πιιοπε οι)5ετπειι1πιε. ει πε ππιιοπο ιοεπε πεεπΙπιοιοε:

ει εοιπιοε ποεετππε. ‹ιειπιππε “πε π.ιι:επιππωπιπΜ

τει·ι·ιε ει: ροεεεεειοπιιοπε ι1πε επιε ιπππιπεμππειοεπε :πειτε ει: ε τοιιοτειο παρε δεει:ιππω ει: «Με

ροεεεεειοπεε ποπ πεππειππε πεε ειιππο πιοπο= πω::

πειιπππε. πιει ιοτιε εἰεπι: πιει:πιπ επι: πο, ρεπεεπει

πεππο ιπ ποιετπ Βιιπι1πε ετ περιιι:πεποεια·ιε :σε πω»

ρω ριεποτε επιειεετι ει ποι:ιε πποι·πτπ εΠ1πτπιπιπφσ

ειι·ετπτπ. - ιπτειππε ιι1επρεπ ει: ιιεΒιιεοπιπππει·εοπι-ι

Ιιεεπεπ1 ειπιιπτιε ιπππε. ει: ρωιπιι:ιπππε @ποπ πω-.

ιπιπιππε ιπ ιεππε. πεε ιιπΒιι:εειιιπιππιιωι, πειιπππε

πιπε πεε πιιπιι:ιειππε [πο. ιιπιιιιεεπιο οιτειππε πω:

ιετιε πει ιοει. ει: τΙποπ ποπ ωοιπεεωιπ:.ωπε ιππιππ

πει·επε ιοπιιππ·πιεκπ. πεε πιιτε ιωιεεωιππι πειεε-=

ειπιπ. πεε επρροπειππε οοο ιπτιεπιεποπι-·ειιεπιπεπ

ειπιτειιε πει ιοεὶ εεε. ειι.ειππε ρει·εοπε.ε-ε- ρα:ιεπεπ π..

ιπτππε πποπ ποπ ιεεπππε πει:πιπ εεε εεεειοπεΠι πω:

τειπιεειοπεπι πιἰεπι ρετεοπε πει εοιπππιι:ει:ι ιπειειιε_ιεοι·

παπι. πε ρεπεε)ιο. πε ιιπειιιειιιεπε. ει: πε ιεππιε._ρει:

Βεπετειιιει' οπππιπτπ ιιεεεειιοτ·ππ1.- ει εστω-πιει απ::

(με ὶπι·ε πει ρεειο ιρει εεειω πει επειε: ιεπεεπεπε

πει ρω ιρεο επειτο ε; επτἰει πει .εωειιιΙιω πει

επιππιππε ππε ευρω εοπτιπεπι:πι· ιπιιο Με. εποε

ρπε πε.ιπε ειπε εππι πιιτε:εετιπιππι.ιει: εκεεριοπε

ποει:τε ροττε ποιπιπποπιπεπι. τΙποπ ποπιιιιοιιπρεἐ

τει:οι·ι πεππππε. ει πεπικετιιε. ει: οειε ει πιπετε

ιιοιπιππιπ πε €επι. πεσει ιετποπεπειεπει πωπω

ιΙπειππο επτπ επ εοππεπιπιπε. ει:εκεερειε πιιιοπεπιππι

ιοτειιεπ ειπεπιει·ιιεπε ιπππιε τετοιο επιπριε πει πιπειε

ειιεπεπε. πε τΙπιι:πε επεεριει:ιε ποπ ιπτειππε ποπ παπί

Γεειεεε πωπω πει τετπιεειοπετπ. ρωειοπετιοε 'οτππεε

ει οι›ιἱ8ειὶοπεε ιεειεε ρω εὶε πει ρω· εεε τεεπιι:πιππε

ει πι›εοιπὶιππε. - ὶιειπ εοιιιιεπιιππε.ει:_ ρι·0ιΠιιιιπππε

 

ει πεππιιε ει ρει·πιιιε ιιι τειπ ει ρετεοι1εππ επιε ε ‹ιιιοιι εοπιιπ ρτε8ετιριπ οπ1πιε πει εοπιι·επιιπποπ
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Ρι·οεα!Ρτστοιιι οσο οοιι!οιιιοε ει!!τΙοο τοοιροι·ο ιιοο τι !ιοι·οοιιε!οιο οσο!. οτ δι!ο!!τοτοε ε!ιιο !ιιι·οιιτιοιιτο ει!ο

τΙοοιι!πισιι!ειιιι !τιι!ο τ!οοσοοιιιοε πιο! άτιμο! !!ιο!οιιιοε

οσιιτι·ο οσιοοκιο !ειιιιιο οο! ο!!‹Ιοοιιι Ροτ·εσοοπι ουσ

οσοιοιι!. Ρετ οσε οπο! ο!!‹Ιοοιιι Ροιοοιιοιο στο πιάτο».

οο! οσοτιιο οι!!ι:Ιο08 σο! !ιτι!ιοτιιιιιτ οο! !ιο!›οι·ο οο

:!ιοιιοτ Ρι·σ-οοιιιοο! οποιο σο εορτοτ!!οτ!ε το!ιοε. σοοι!

!ιο.ε οπο οτ οστ!οιι!!ιοε. ο!ε ο!!τιιισ ιιισάσ ιιττ! τι!!τΙοσ

τοιποσα·ο οοποροτοτιτ!Επιε.- Ριοεοι!Ρτοιιια!ατοοι. οποιοι.

οοεεισιιοοι. ιιοποιεεισοοιιι. οσοοοιιοστιοιιι. οτ σιιιιι!ει

ετοιποιο!!τοτ :εοΡοι·!οε Μάρω οτ ι!οτοι·οι!ιιοτο οσιιοοιι!

εποε. οτ Ρι·σ·ικι!ττ!ιοιιε τ!οΐοτιι!οτο οτ οοοτστ!πειτο τι πι!

ιισι·!!:ιιιε τ!!!!ε ·τΙοοιιτ!ο·πι .ιδο!τ!σιι!ε τ!·ειτο!ε τιοεττ!. οτ ο

επειτα: ιισετι·τι οτ οτι απο! ο!οιοοπι ροι·εσιιο. οτ !οτττι

τ!οτοι·πι!οοτιιιιι οετ σοι· οσε οτ !ιοι·οι!οε οοετι·σε οτ @πιο

οτ τοτο !ιο!ιοι·ο οτ οσο !ιιιιιοι!!ι·ο οο! οι!ο!οι·ο ιι!!ο

Μ. οσοι! ε! άοτοιιτ!οτο σιι!ο!ιιιο μστοιι!ιοοε. εοο

ιεπισο!ε ι!τι;8811!0 ιι!ο!ειοο οο! εο!ιτιο!ιοτο ιΙοοε!οι·!ιοοε.

Ρι·σιο!τιτ!ιοιιε οσ!›ὶε τοετ!τοοι·ο !ιι τὶοΡ!οιιι !!!οι! ωτοω

φωτ! ι!οί!οιιτ!οτο ιισιι ρστιιοι!πιοε. οο! ειι!›τιο!ιοι·ο

τΙοοετοιιτοιιιε. τοτο τοιιιΡοι· ιιιειοοιιτο Ριιστο. οτ οπο·

Ρον οοοειιιι Ρι·σοι!ττ!ποιε ιιο!ι!ε ουσ οσιιιιιιι! !ειιιοο

!ισο ιιισσο. ε! οσο τιτ!!οιρ!οι·οιιιοε ι!ο Βετο ιιοΡστοιο

ιιισετι·στοιιι ε!σοτ οποιο τ!οτοιπι!ιιοτ:ιιιιι οετ. !!οοειτ οσ

ι1ιτιοι ιιιτι·ειτο οι τΙιι1ιττιιοι Ροττοιιι τοπιο! οοοοιειτο

ι·ιιιιι. οι: !!!!ε τι!!›ιιε ιιι!!!!ιιιε !!!ιι·!ε ποο τιο!ι!ε τ!ειτο

ετιιιτ ο οσιιιοο! οποιο Ρτο ροι·τ!σοο ιιορστοπι. οτ !ο

ειιι;ιοι· τοοοιιιιιοι· ι·οετ!τοοι·ο ι·οι!τ!!τοε Ροι·τ!ε οσι·ιικο

οοι!ιιο!!. οτ τοι·οιο οοιτο!ε!τοι·οοι οι: τι·!!›ιιε ιιι!!!!ιοε

!!!ιι·ίο. το τοτο οιοιι!·Βιιε @πιο ειιοι·ο τ!οτοιιι·ο!ιιοτο εοιιτ.

ε! οσο οι!!ιοΙι!οι·οοιιιε οτι. ιρι·σιιι!ττ!τοοε τ!ιιΡ!οιιι οτ

Ρτοι!!οτιιιιι οετ. οτ Ρτο !Ρεο ι!ιιΡ!ο !!οοειτ οσιιιοιι! οι

τι·οι·ο οι ροάοιο!ο τιοετιισ. οτ !ο ι·ο!ιοε οοοο!ε!ττε οκ

!ι!ε α!!ιοε οι!!!!ιοε !!!›ι·!ε._ε! !ι·οοιοε οι! Βιιο!ιιι οο!

Μ! Ροποιοοτιοε ο!ιιε οτε! ε!οιιτ τοΡΜεοΗΡτοιο οετ.

ρι·οοιιττ!πιοε Ροτιειιιι !!!ιτειτοιιι το!!!ο. οτ μι: !ιοετι ιπιτο

!!οοιιτ οσιιτιοο! οποιο !οτινιι·ο οι !ισιιει σσετι·ει οτ εο

οι·ειι!!οτοιιι οετ τοτο ιιιεισοστο μιστσι--!τοοι ε! ι·οο!Ρο

ι·οιοοε !τι οοεεει!!σε. τ!σιιιιιισε οο! ιιι!!!τοε οοετι·σι·ιιτο

ιιισιιτ!ειι!τι!. τοιιοτσ!!! .Βιιτοτ!ιο. οιιιιο!ε οτ ιι!!οιτ·οιιι οο

ετι·οι·οπι οτ εοΡοι·!οε οσοτ!τιοτοι·. οο! ο!!£Ιι1οτι°1 οι: !ρε!ε

ι!οιιι!σ!ε οο! πι!!!τ!!ιιιε. οσε ε!!!σοτ ι!ο τιο!!ιοε τοσοι!

Με ι·οοι!εε!οιιοιιι οτ οοεε!σιιοιιι οτ ι!ειτοιιι Ρ1°σιιι!ττ!

οιοε ΡοιιοΠ1 !!!ιιοι·ιιοι σο!τι‹Ιοο οι!!!οιο.--ε! ιιοι·σ το

ετ!οσε !Ιιεσιιοιιι !οσοτιιιιι οο! σο οτοτ!τι εοο Ρτο οοι·ι!ει

Βου!. ο εοτ!ιι!ο !τιίτο οποιοι οο! Ρ!οι·οε ι·οοοοοι·ιιιιοε

!ιι οοσεεο!!σε ε!ιιο !!·οοι!ο. Ρι·σΡτοι·οο οσο !οο!‹!οιιιοε

οι Ροτιοιιιτ εοι! ί!τ!ο!!τοτοε !Ρεοε ι·οιιι!ττοι·ο τοιιοοιιιοτ.

--!ο !ι!ε ιιοι·σ εοσοιο!!!ιοε οιιΡ!το!!ε !οτ!·εεοιι!Ρτ!ε οι~σ4·

ιιιτττ!ιτιοε Ροοοπι !!!›ιοι·οοι ο!Β!τιτ!τιι!!!ιιτι1. οτ !τιετιροτ

!!οοοτ οσιοοιιἰ τιιτι·ιιι·ο το Ροι!οΒ!σ ιιοετισ οτ !ιι ι·ο!ιοε

οοτΙιι!ε!τ!5 οι !ι!ε ττ!!ιοε ιιι!!!!ιοε !!!ιι·!ε. οτ οοτοτ!ε

!ισιι!ε ιισεττ!ε. οτ οπο Ρσεεοεε!σο!ε οτ Μεσοι!! οτι άο

τ!ιιοι·ο οτ !ιο!ιοι·ο οτ !ιο!1οιιτ οσιιιιιιιο !ειιιοο. ε!!!οοτ ε!

οοο!ι·οιοοε οσιιτι·ο ι·οιιιἱεε!οοοιιι Βιιοοι οτ ι!ιιτοιο. --ε!

τΙοοτττιισιι!οιο εοο !οοιοοτοτ!σιιοιιι Μάο άοΙισοοτοτοοε

οο! ίοοοι·οοιοε τ!οοσιι!.--ε! ισοτιιι·οοιοε !ιο!ι!τοοο!οιιι

!ιο!οε ο!ο!τοτ!ε. οτ εοροσοοι·οιοοε οσε Ξοιήει!!οτ!οο! τι!

τοιι!ιιε ο!ο!τιιτ!ε σο! !οο!.--ε! Ρτσι!οιιοιιιιιε πιο! μισά!

τ!σοοοι σοοι·ειτοοιοτ οοεττ! Βοο! πιο! Βοοι·ι·ειιιι οσιιτιο

οσιιιοτιο !οΠιιο ί!ιοοι·οοιοε. οο! ι·οο!ροτοιοοε τ!όο!!τοτοε

κοιιτ!ι!ιισιιοιο. ε! οοι·σ @Με ε!ιιοο!οι!!ε Ροτοσιιο ·οο

ρι·οεστ!Ρτ!ε !σο!ε Μο!>!τειτοιιι ι·οο!ροι·οιιιοε !οσσι·οστοε

σοοι! 6ο ρι·οεου!οτ!ε !οο!ε ιοεεοτ. που ι!τιο!ι!οιιιοε Ριτσ

Ρτοι·οτι Ίο ει!!τΙοοιιι Ροιιτιιιι. Με! τοιιοετοιοι· οσε οο

εσ!οοι·ο 4ι!!ι !Ρεσ ί!ι!ο!!ττοτ:!ε !οι·οοιοοτο @τετοιο ο!τσ σο

Βοοιιοι!!τοοε.-εορτοεοΠοτοοι ι!οΐοϊιε!σιιοπι =ρωιιιιιτττ=

ιιιιιε ίοοοι·ο ι!ο Με :με οσε οτ τ!ιοττοι· ΜΜΜ !ιο!ιο

!ιοτιιοε. οο! ιισ!ι!ε ιι!!ο @οσο Ροι·τι!οοι!ιοιιτ τοιιιιισι·ο

τιιιο @οπο !ιιτοι· Με οτ οσιο·οοο οποιο οπο @στο

οπο! !τιοορτο τοϋ. τ!ο σοτιοιι!ε ι!τιτ!ε οι σοοιιοτιιτ!σο!!σιτε

τοιιοοιιιοι· =όοΐοτιι!οι·ο οτ οιιοτου!α.ιιτο οτι τοτο 'Βετο

ιισετι·σ οτ !ιοι·οι!οπι ιισετι·σοοιιτ οτ οοτοτσι·ιιιιι οιιιο!ιιττι

οο!! σοοεοιιι !ιο!ιοι·οιιτ -Ιι ιισ!ι!ε. οιτοοιμσ το τ!τιιιτροι·ο

'τοτο εοροι· !!ιστσ οσιο!!οιισο!. ιιοι!!ιιιιι ·ο!!!!οιι:ει οοΐοιι

ε!οιιοιιι τοοοετοιοι· Ρι·οετοι·ο. ο!ε! οτ ειιοτ·ο ο!οτοι·ιιι!

πετο ειιτιτ. επιρι·οεου!Ρτο σιιιιο!τι !οι·οπιιιε !!ιτιοτι τοιιτοτο

οτ σπιτι! τοοι [αστο τοτο !ιο!:›οι·ο οτ οσιιτι·ο ποο 'οοιι!ι·σ

-οι!!τΙοο οιοι!σ Ρτο· οσε σο! -τι!!ι1οοοι Ροι·εοοιιιιι το!!!ο

τοοιΡοι·ο. οτ φα! ΐοο!οοιιιε οοροποε ιισετι·σε τ!!!σε

τΙοσιιτ!ειτο οο!ιτ!στι!ε οτ ιιιοττοιο ιισετι·ειιιι ιί!ι·ιοειτο οι;

τοτο !ιο!ιοτο ιρι·οεοι·ἱρτιι οιιτοι!ο-. οτ σιιττ!ε οι: Μποτ

τιιοοτ!ε ι·σ!ισι·οι·ο. ·οοεοάσοιιτοοοο τμ! ιιορστοε ιισετι·!

ιιοι!στοε ί!ιοι!ιιτ. οτ !ιιι!ο !ρε! οο! οσε ι·οοο!ε!τ! ου!

ιιιοε Ροι· Ρστοετοτοιιι πιο! οστιεο!οε οοιιττιιιι!ε τιιτιοο

στο! Ρτο τοιιιι›οι·ο ίοοτ!ιιτ. οο! Ροι· ει!!οιτιοτο Ρτο οσ

ποιοι ΪδΠΠθ.

!ΕΒσ !ιοττσ!στοε ει!!ιοι·τι! ιιστοτ!ιιε εοοι·ι τιιιιιτοτ!! ιισΒιιτιιε

κοψει!.

νοι·εοο!οο οποιοι τοο!τ οτ σσιιοοο!τ Ροσιιι!ε·!τ. οτ

!ιο!ιοιιο οι: τοιιοιο ρι·σιο!ε!τ όσοι!-οοε εο!!!·οοτοε επιε

εο!!οε !τιιιοο Ρστοετοε τισιιι!ιιο οτ ο ροττο !Ρε!οε σο

ιιιοσ!ε σιιτοά!οτ!ε ιιιιιτο!ι!σο-!!ιοε οσι·ιιο·ι οοιο!οο οτ

ιιορστοιιι οσιοιιι ί!!!στοιο τΙοστιάιιιιι Βιι!άοιι!ε στι! το!τ

τω” οστοιο. οτ !ισο !ιιτοι· οσε Ρτοεοτ!Ρτσ ιιοιιι!ιιο

οιοτοιιι οετ. ε!!!οοτ στους! ‹!ο άοιιοι!!ε στιιο)!!ιοε ειιοτιι

8οτ!Ρτ!ε. οτ Ρσεεοεε!σιο!ιοε οι: ο!ε οοσοτε!ττε. οτ σο

Ροι!ιιο!σ οτ σο ιι!!!ε οσιτιιιι !ισο!ε ο!!οοοοι οσο ι!το!σιιοτ

οο!!οοττιιιι. οκοορτο ο!ε τ!στ!!ιοε οι:οι·οιιι οτ οοτοοιιι

ειιιιτοιιι οο! οοιι·τιιιι ι!οεοοιισοτιτ!οιιι ιΙοο Ϊοοι·!ιιτ ι!ο

!οιιιιιι οοτ οσο σοτοε εοπ ‹!ο !!!ο ιισεεο το οιισ ει!!!

σ!οοε εο!!τ! ειιιιτοοι·ο ι:ο!!οστοιιι.·- Ρι·οτοιιοτι !ιοο !οτοι·

οσε ετοτ!τ οσιιι!οο ι!!οτσ. σοοι! οτε! ιιιοιτο!ι!οοοε οσο

εοοροοοιιτ εο !ιιι·!ετ!!οτ!σο! οσπιιιο!ε !οτιοο. ποο τοσ

ιιιοσο οποιο Ρσεε!τ οσε ι!!εττ!ο·οοι·ο. ι!ο ο!!σιιο τοτ!σιιο

πιο! !ιιετ!τ!ο Βιο!οοε!ο οτ σο τοτο οσ οοοι! οι! οσε Ροτ

τ!σοτ ι!ο ροι!ειο!σ οο! -ο!!τΙοσ ιιιοι!σ οο! !οι·ο Ρουά

πιοτο ι!ο!ιοτ. οτ σο οιοο!!ιιιε πιο!οί!ο!!ε ε!οο ωσπο

οτἱΒοε !ιοοοειτοο !!ιούε. οιιι!ο ο!!σιισ ιιισ‹!ο οο!!οι·ο

Ρσεεοιιτ το ιι!!τΙοο οοιιοοιι!ι·ἰ. οκοορτο σοοι! ε! ιι!!

σοἱε σο! οι·ιιτ ο!ο!ε !ιιτιοο τοιορσι·ο !ιιοορτο Βοοι·ι·ο.

οτ ο!ο!ε τοιιιοιιεοτἰτ ιισ!οοι·!τ οσε οσιιοοιι!ι·ο σο ο!!‹Ιοει

ο!ι!!τόοτ!σιιο ποο οιιοεοιιι οσο !ιο!ιοοτ οι ιιιο!οί!τ!σ

τ!ο!ιοοιιιτ ειι!› οσπιοτι! !τιοιιο !τιτ!ο !οετ!τ!ιιοι τοοοιτο.

οι: τοτοτ!ε ειιιτοπι τοιιοιιτιτοτ ε!οοτ τι!!! ο!οοει-!οεοΡοι·

Ροι·τοοι οσι·οιιι ροι!οο!! !ιο!ιοτο ι!ο!:ιοιιτ. σοοιιι ε!!!σοτ

!ιο!ιο!ιοιιτ οτ Ροεε!τ!ο!ιτιοτ οσ τοιιιοστο :Ρο οσιιτ!.ε!τ

Βιοτοιιι θεο! οτ ά!εοστά!ιι σιτε οετ !ιιτοι· !τιοοοοεοε

οτ ιιιοι·ο!ι!σιιοε. οτ οσοοιιι ιι:ισι!σ οσο !ιο!ιο!ιοιιτ ουσ

(Η
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·εωιε επ σεσ·-ιειει ευΜιιιθεεεεωιεειαιεωω ε ειψιιιεεΜΟμειωιΜειωιΜΜ φεεεεεειεεεεε

ΒιιιΒει·ε :ιε!$6Βιιιιιε μι· εΒιιειεεσιευιιιεσω.1εω·πωσεε

ιιειιιυειει·ρεεεειιιε ιειιιι·εωε·ιειιι6%εώΜε.ιεε(ΙΜεω

ιιεε-εετιιιιιεεεε= εειειοει ειισάσ ρεαιὶἐἱιὶιιν @πιει Με

ειπα €ιεεειιιε-σσιιι€ι ρετη$εάεεεπεσε··εσωιίαΒ ιειιαε

ει Βιεαιια.=σαι τειιεειιιατ ειιιιαηι Ρεττεια1&ει·επαετ

ειιιεαιιιαε. αει Ρετ ΡεἀεΒετἰσε ιρεσταιαι ιαει·ειιισαιιαι

α· ιιιειαετιιιι. σαι τεαιετι ειπα ειιιεε ιειιαε. ει: ‹Ιαἰ

ιατεατ ιιι στάιαετιστιε Ρστεετει.ιε αει εστιεαιααι σο·

ιαιαιιιειεαιιε σαι στο τειιιΡστε ι-αει·ιαι. @ασε ιιι ιΡεσ

-αει Ρτσ ιΡεσ ρειιεΒισ εσιιιιδετιιισ. ααα ΐεσιεατ ιιεε

σΡετεισαατατ ειιτΙαιτι (Ροει επ εστιιτετιααι αει αο

σααιειιεατα σσαιατιιε ιετιαε. ιιεπι Ρεσεεετιι εσιαααιε

ἰετιιιε ιατετε τιειιεατ εαιι Ρσιεετετε αει εστιεαιιιιαε

εσαιααἰε ιεαιιε Ρτεεεατιισαε ιιιιει·σιιισαιΒαε αει εστιιαι

ιιααεισ ει ετιεεεε τισιαετίατ. Έι·εατιειιι πιοπι ιεειεατ. ια

Ρεττε Ρειιεἔἰἰ αιετσιιισαααι.-ι·ατεαε Ρεστι εατιτ εα

Ρτεεοτιμε ρστεετεε ει; αιετσιιισιιεε Ι›ι·ετιὶετἱ ασιαιαε

ιειαειισ·τσ. ε!αστι εἰ εττετε αιατει·ειατ ια τστασι αει

Ρετιεια. -ειἱεσστιιιε αει ειιτ!αε σε σεαεε. ετ εσιιιααε

ίεααεισιισαιει Ρειιεθιαιτι ὶΡεατα εσεεΡετιτ όειιεεαι. ει;

ιΡει ιαετσιιισαεε ιιειιετε Ρεττειιι ειιειαι ΡετιεΒιι ‹ιε

Θεώ ει: εσιιι€ετε σετ Ρεσεεετισε ·σσαιατιιε αει εασε

εἰ αιειαετιατ. φα ιατειιτ αι ωστε. ιτε τετιιετι εισαι

εσπιααε ἰεααε τετιεετατ Ρετ εεετεαιετιιαια. (Ιασἀ

ιιαιιεπι Ετεαειεαι ειιιιιιιειιιι; εοαττε τισετειιισαεε. (Ιασ

αιιααε σειιε.Βιιιαι ΡτεεετὶΡτααι ιιειιιετε Ρσεεἱατ. ιιεαι

εεασιτατα οετ σαστι ει Ρεσεειααι ειε @τα επεσα αει

ετεεεετετ ειιτΙασ πιεσε τετισαε σετεσιιεταπι ειειιετι

αει'ει€ει·ιαε"Ρετεσαε εεα ειιιιιτισαε Ρεεααἱε

'στεεισεε ειε εεεαιιαααι «μαι στειιιεεετ ει: ετεεεετε σε

ιιαἰεεεε`-εἱε τσακ: τεαιΡστιε εΙαεατισ ιιιεσστιιιε οται τω

Μπιτ εσε ετσσιαατιε ιεααε. άεαιιΙαε ιισαιἱαετε Ρο

τεετεε αοαιιτιε εαιειιιστσ. Ρτσ εε ετ ιεατΒεαειιιαε Θεια

ετ ειιιε ειιιαι:οτιισαε ιεειτ ὶΡεἰε πιετειιισαιι)αε ει; εαἱε

ε;ιιαθσιιιΒαε ειι;εεΡιιε αιετειιιστιιισαε ιιε Ρεισάσ. δικια

-τειι28ει:ισαετιιι τειιαιεεισαεια ε: Ρεσιαπι σε πιοπι εΒεαιισ

ει. :ισα ῇετεαεισ ειε οαιιιιιιαε ιιιειείιτιιε ιαἱατἰὶε τεΡἰ

Με εικιειατιιε πιεσε Ρετ ἱΡεοε αιετσιιιστιεε ει; Με·

ι:οτεε εστααι ΐεετἱε ια ιισιαιαεε ιειιαε ει: ειιιατστεε

εστιιαι ιιι Ρετεσαὶε ετ τειιαε. ιιεε Με εστιττε ειι

φωσ: Ρετεστιετα αει σσαιααΠει.εαι τεσαιειτισιιεια αι

τετἰαε ιιεεετε τιειιετ εσπιιιαε ιειπαε.-ιιιτετεε Ρστεεεεε

τεει:ιιαιτίστεετετσε ιιε θεια ετ Ρσεεεεεισαεε εστατα ται

εκει ειε. ιαεαΡετ ει ρσεεεεεισ ειιτΙαε ει›ιετε Βια; Εεεε

ρστε Βιιετι·ε εε σεσεεισαε τΙασιι ετετιεεετ ειπα Πιετ

σιιισαιιιαε εεεεεετ σε 5αεττε εεαι Ρεαἰταε ιιιι τεετἱταἱτ.

εεεερτσ αιει·ειιισιιιιααε σε Ρεισιισ. τΙαε Ρσετεε ΐτεαειε

ιΡειαε Βάι ει› εσ ιισα ιιειιει: εαιεττι.- ιιεαι εοααειια.

ειε Εισεεετεε ασιτιιαε σσαιαιιἱε τιαστι :ιειαιτ ειε ρεεεε

διετα αειιιε ε‹ι ιιεσεαι αιιιιτεε ει: αιΒιιιτι Ρετιιτεε ει

αει α·ιετειιισαεε ιτε ιιοιιιετιατ αιττεαιετε επι Ρτεεεαε.

εκει αεεαε· Ρετ τσιααι ιαει·ειαια.- ιτειπι ιιεε πιατα σει:

ιαΚετρτειιισΒει1ι ρσιεετε!επι ετ εαστεαισισε ι1ιετειιιοαεε

?Ρεεαιετσ ασιαιαε ετ ειε σσιιαεαὶτ` τΙαστι ει ρετιει.3ε

τιιιε αει ειιτΙιιἱε Ρετ εττετεαι αετιειιε ιτεατιετα ειι

«μετα ιεεετιτ ια Ρειιεθισ εσιιι€ειιιισ αει :ιεαιισ εὶαε

εεε-ετ αιετσετστ ειαε ειιαε. εεα ειιε Ρετεσιιε σετ ειτε

τεσι αετιετιε ιιιετιιετεε ειιιε ιΙασιι ε ιτειιτιει.στε ιατιε

Ο

ε!

Παω. .ιειεεεωιεεω·ωεεεειωωεεω

ευίεεεεεεεεεειωειΜιεσεωωΜεεω @ΜΜΜ-ι

ΡτεεστιΡι:ε σαιτιἰε πιοπι σιιεεταεεεΜΜασειΜ

αει αστι- ΜιςιιιαΡιετεπ εεαΜεοιιιτεαειιιτεε. ΨΗ3ιΔιιει0· ει:

[πατε σσιαατιιε ἰειιαε. Ρτεεει·ιΡτιε ττιεπειιισαιιιαερτσ

ιΡειε ει: αεσσι.ιιιαε εαἱε Ρειιεαι ιὶι›τετατα αιειατιιτιι

ιιααι απο ι1ιετιεατε μεσω. ειισεΡΙ:σ ιιι ιιὶε σεΡιι:αιιε

ιαιτεεετιστιε. ια εΙαιι:α-ε στσιαιι:ειτ Ρτσ εσπαιιαι Ρεαεια

ιιαΡιι Εεαταιτι εσιιιεει;.-- ιιε ααιιιι τετιιιιειεισαε ιεειεαιιε

ειε αιειειιιιιε ει. άειατιιε (ιιεε ιιιιατιιε ει; τεσιτιιιειατ

εαΡετἱαε σσατιαετατ.- Κατι σεΡσεεεεεισαιΒαε Φωτιά

ταετισιε ιστεετετιε αει εἰ αει ετετιεεεωεααι ταετειασ

αιΒαε. ετ εεεει. σε .Βαετι·ε. ειισερειε ιαετσιιισαιιιιιεεΝιε

Ρεισόσ ατιἱτι εαΡετιστι σεΡιταισ εοατιιιετατ. Μετα

ει εε Ρεεεεθεαο αιττεκαετιε ἱσεὶειπιετειιἰσαὶιπαε ιιεαιισ

ατι ἱα ειιΡετιστι σεΡιταισ εσιιειαετατ.-ιτεια ετ σε εσ

Πασά εεειΡιει:ιιτ ε ρετιε.8ετισ ει ι-τειιιιεαι: εταιεετιι: ἱα

Ρεειεεισ εσιιιΒεατισ. αει ε ισετεει:στε εἰ ιι·εα‹ιεαι

εσπικαιεει·ιτ ιιι Ι›ετιε€ἰσ εσιαειιιισ ατι ια εαρετιστι

εεΡιταισ σσατιτιει.ατ. ετ στο εαρι·ειιιιστιε εωειωε ετ

στο Ρειιε παπι αιΒιαι.ι πιιιιααι ιιιιτεταια-σαεια ιιαισιι

εισαι εαΡετἱαε σστιιήιιετατ σιιιιΒεαιε ιΡειε πιετειιισ

αιιιαε ι›σαε εσπιατιιε ἱετιαε ΡἰΒασι·ὶ Ρτσ ιΡειε ει; αε

Ρστιιιαε εαιε. ετ τιειιιι ειε Ρστεειετεπι ε Ρεττε εσ

αιαιιιε ἱετιαε ιιιττειιιιι εεε εαετοι·ιτετε ια ρτειιιετε

ιιστιε. ει: σε τεαειιιιι εερσεεἰιιεαιιἱ αετιαε επιζιατεΒιιε.εα

εσιατιστιεια. ειπε Και άπασα. (ιετε.·Νεεεεει:τε

αιιεεειει: εειιιιειιτιιι εε° ιιιι·εειιεσω.·Βιισειω:ι και επειτα»

τιιιε [και ειπαμε. ε Μτεεαιε; ει: ειιιιιιιω·ε πιιιιπιιιισι

ιιἱι›αε Ρτσ εε ει; αεσσαιιαε ε: ιταεττε σε εσπαιιενασ·

πιιιιε @απο εισιτιιτιο Βαιι”τεστο ιεααε ρστεεεεει :εε

ιΡειε ιαετειιιστιιΒαε Ρτσ εοιααιιι ιεααε τεσιαιειιιιια

Ραιιιισο Ρετιειαεαι:σ. εια·ιιιιι.ετ ετ ε εισαιιασ Βι1ιίι·εσεσ

Ρστεετετε ιειιαε σσααειιΔιε- τειιιιεεε Ρεττιιιεεε ετ·στσι

ιαιεεε ει Ρεττε εσιααι·ιιε ιιιααε ετ·ιασιαιιαε: ιρειαιε

οσιιιααιε ιεπιιιιστιε ιαετοιιισαιιιαε στα· εε·ιειι·αιερσά

ι›αε εαἰε ατι εασει·ιαε εωεωιω-. ετ ειε-Ρετ εετιια

τεια Ρτεσσαεπι ιατειιιεατο ιιι επιασε ειιε ετ ρσριιιι

ει: εσιαααἰτετὶε ιεααε ιιτσιετι £ωιι. ετ ἰαιιε Ραισιιοε

ιαεττααιεατε ετ ιεαοιειαετι ιιιεαιοτἱεια ιιι Ρσετεταιιι

ι·ετιαεατιετα Ρετ ιιεττσιστααι εει·ιιιειτι εσαιρσαι ειεπι

τιεαιτ. Ρτεεεατιιιαε τεειιιιαε ειι:ετεσ ετ Βιιιιιιειιιισ :αετ

ειιισιιιι:αε αιειεεΡἰαε. Βαιιιιειπισ ετ σιτσιιιισ πιστ

ειιὶσιιἰιιιιε ειε ιιοεσσ. Ρεττσ σε τιιαίἶτεὸσιΡεσἱεαεἰ

σεαειιιισσ. ειιιετι.σ ειε ειιαιαιετιρε ιατιετιετιισ. ταιεεσ

σε ασια» ιιειαιαει;σ ιετεετισ. αὶεοιεσ εατιε. ιιισσιε

ιεεεειιασε. τοΒετισ ειχε. Βαιάστιε εριιιαιε. ει ἱαιὅσιιε

Ιτεττε εασ. ετ ειἱἱε ‹ιε εσιιεἱσαε. εαασ ιισπιιαιεε αε

τιιιιτετιε Μεσα. ἱιιιιἱσισαε απ. εειιτσάεσιιασ ειε εε

Ρτεαιιιτιε.

Εεεε ι›ετισισιαε ειιιετιι ασ€ετιι.ιε εεστἰ ιαιρετιι πιεσ

τιετσ ρστεει:επιε εετὶΙ›εὶ. -

Νοε εαιι”τεοταε €τεεεειιαε ιεααε σσεεετεε.ιτ εστιακο

:σετ αασ‹ι ασε ειιιει·τε σε ιδεαι Βιιιιιιειτισε ετ·τειαετι

ασα ιεσιετιε τισιιιε τιετασι ειιτΙασιι ιιεε εεεεωιιε ιιε

Με ειιεΙασ φωσ κιειιετ αοιιιε αει ιιεΙιστιιιαεααεειτιε

ειιτίαε Ρετεστιε (με ειε ειπε εστιαιεαι. (μισά ω»

τααι :ισα ειι: ει: ιιιειειιι:ισ πιει σειιεεια ααα ιιειιεετ

ι τη· ·ο°_

ιιιιιιειιι€ατ ει: ειιμ·εεει·ιΡιστιιαι ιαει·ειιιστιατα.-σιαιιιε εκ ιαειειιτισ ὶτιεει ειε ρι.8τιστιιιαε Ρτσ ιΡειε τιειαιτιε.
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οοοιπκτοποαΜπ ἈοτοοιτουὸττἱοΗτἰΠἀοφοἀπΠοτοτοοτοε ο τοωτοττωοοιετοδοτ.ωτττ. οτ οποιο οτ οποιο

“το” . πο!το. ‹ θδδτωΜξ“Μτί @πιο

ὰοπιΙπὶοο ΜΜΗωοποΠἱοΔὶοτὶοοο απο. ΜΜΜ:

Μθπάτθ·ΜΜισιειτο ποτ: επτι-ιο οτ·μτι>οη

Βου Βοοτοιοτπο-οΜπδ.ορτοοπτο οοοι·τ ποροιΜ πιοο

οειτοροτοετοττε θθήΡώ··πτ·'ι·τη _-«τωτ · ο -
..Ξτ` . .ι

:Ντικ

τ τ ' τ·.' τ :ΠΠ η Μ· .ω τ π·_ .;

Ή οπο: ι οπτ. . ο ( β000ΧΠΧ ) .

Ραοο στα:: Ιαπωοπωίόιωτ ιι δαΣΙΖίο2ππο οτ ΒιιίΠ.ΘΡί0

πιατ·άιιοπίοιω ‹ἰο θανέο οίκω, ρω Με: 8.1°.9οοιιοπτἰα

Ζώοι·τικ πιαπ·|ιίο οοτπιο /)·ατοι· ρπ·οοιω·ατοπ· οοπ

“ωΙΑΙ'ο Πέ· ιτι.Μ

"τω

οβποτ› εω!:π·· ::··<1292πτ 1Ἑμθωιπἰ8

Μ του στου" ο ΗΪϋΗΐ · ”

Ή 3‹·-.-·ι.-·- ω.τ.μ·ιοε.οοοου. οτα.ο.ρι.οοι.υ.

.. (ιι.π.)

. ;' ἶοττττ τ ·

·..

Συ Νοο ἔπἰΙΙὶοΙκππε οτ τοΥποτἱπε ιπιιτοτιἰοποε οοπιοπ

τιπιππο οτ =τοοποπο το οΠαοττπω ιποτοτιἰοποπι ω·

Μοτο ποεττπιπ ευοοἱοὶοιο τοἱεεππι Μ. ΡοτοπτΙππι ὶπ

τοπιοπτο ίὶἀοΙἰτοτἰε. οπὶοπε ποοἱε τοποπτπτ Βοπποο8

οΙοκουἀτὶο ΡΜ, οοπιποὶ πο! ἀἱπἰεο οτ Βιιτοοποοο άο

Θιπἰ. οοτοτἱοπο ποεεοΙΙἰ οοεττἰ. οπὶοπο ποτπε τοποοτπτ

ποτ.τοποοοπτπο ρω οοπὶ πο! οοοοοἰοπο Βοπἱ οτ οπτἰο

@το το·οοι·ΜΜ ἰοἰτο. οτ το ροοοοεεὶοοοιπ ἱπ‹Ιο οοπ

άτοπτ στ: οοττοποοπι οοτροτοἱὶτοπ ροτοετοτἱ ἰοππο άο

τω» .8ιτἱίΪὶοοτο οι·πεεοΠο τοοἰρἱοπτἱ οπο οοπιπιπ πωπο

‹ὶο οοεττο Βοπἰ οτ ίἱιὶοΙὶτοτὶοπε οτ οοτοτἱε Ροι·τἰηοπτἰΙ›πε

οοτ οοπἰππιτοτ οπτ οπτἰοιπ οἱπε. πτ επΡτο ὸἱοτπιπ οοτ.

-τοετο8. ι·ποοπο οτε: πο!το. οπἱττο οΡἱππΙο. Βοτπιπετπε

ΙθΙ'08Ι'ττ18.0ΠτΟΟΙ8118 οπτἱο οτ Βοπἰὶ-οοἱπε οποπττοτπ

ἱοοοΙπ άο πο!το. οοτιικπ_-ἀοππο.ὶπ οοπιο οπἰΙΙὶοΙπιἰ οο

τοάο!τοποοιι. ὶπὸἰοτἱοπο ττιπαπν1π. απο οορτοιπΒτὶε

οὶτοο ποοροποο.

Εκ οοττπιοτ:το ΒοττοΙσπ οΠτοττἱ- ποτοτἰἱ.

..ε..ιι`_·:#.

. ,η Ι,.”νο;.Γ

το »το ω' τ= πι! -

.-ΠΔΠ· τι!

.. (οοοοω

:- τω· . '

μμ. ποο Ρ: Μι

ο ·· οι ο

(Νεο ο2Ποοπίοιω ιπατ·άιΖοπο.σ ότε Βο.τοο, των: οπικία

οιοοε @το έ:: Οαρτ·οιτα υἱπάἰοαὐαπτ, οοπικιαπέ δει

ρο2ατιιο; τοπτοπο2απτ.

ΠΑ: .ι '. ο .τ

. τι - ηζωα” κ. ' :τοοτοποτο (90) οορτοπιτπἰε

# 3 .·

ο .το Ματ ··()οιί.Α.[ο!.!δ8. οω.οω.ειω.

(απ.)

:Η ' ·· σ·|

Αππο ἀοπιἰπὶοο ὶοοοτποτὶοπἱο ποο οοουοἀο πιοπ

οτἱοπο ν ω. ποποτὸο κι οκοιιιιτο εοΡτοπ1Βή. οοιππ

τππο οττο πποτοΙιἰο (το Βοοοο οτ οοιπππιε οοτἰοπο

1ττοτοτ1το τοοοι·ιιοτ πτιοιπ οτ ι·οίπτοτἰοοοω οτ οοεοΙπ

τὶοοοπι άο οιπιπ ὶπτο οτ οοτὶοπο οποιο τιοΒοΒοοτ ἰπ

οοΙπ·ὶοτο εοπ πι τιοιπἰπἰοπο οορτἱοτο. ποΙ πἰεἰ οτοπτ

!ιοτ›οι·ο πο! Ροεεὶἀοτο ιιοΙ οΙἰἱ οι·ο οἰε. οτ οιππἰπιοᾶοπι

τοππἱεεὶοιιοπι οτ Ροοτποι ατο ποπ ροτοπτὶο ἴοοἰππτ. άο

οτ·τοττττωοτ οπτοπποεπεοπτπο οπο οτ οοτιο Βοβοοοπτ

οτ .οορτοΒοοτ ποΙοοοΙἰτὶ.οι·οπτ Μοτο οτ οοροι·οοπο!

ΜΗ Ροοοοἱο ποἱτοτἱοιιο, οοοππι πι οοοΡτὶοτο.εοπίἱΠ·τ1ο:πἱ·

πἱοπο οοτ ι·οοπε τιοιπἱιιπ,Ιπ οοΡοἱοτο.·οτ οἱ! τοτὶποτττοο

ἱο Ρτοἀἱοτὶο ποΙ ‹ὶο Ρτοὰἰοτἱε. οτ ροοἀἰοτο οπ1τιτοίο

οοι·ππτ ΒοπἰΓοοἰο οοπεπΗ οορι·ίοτο τοοἰρἰοοτὶ ποπιπτο

οοιπππιε οειΡτἰοτο οτ ΡΜ ἰΡεο οοιπππἱ οτ ποπιἱπο

ππἰποτεοι·πω τιοπιἰοππι οοΡτἱοτο. Ετ Μάο ποοο οοι·

τοπι Βοτἰ ι·οοοποι·ππτ πτ οποιοι. οοτπιο οοτ ἱπ Ιοοο

οορτἰοτο. ἰιιτοτΓποτππτ τοετοε. ι·οοοτἰ Ροττπε οοτοπι·ἰ.

οτ οιοοε. οτ εοΙάτιππε. - ο.,

Βοο ροττπο11οτοτὶπ5 εοοι·ἰ ΡοΙοοἰὶ. τοΒοτποποπο.οπο

απο τι·οἀἱἀἱ οτ εοτἰρεἰ. ·· .· :·.::α.τἰ

' αυτ· τ·

( οοοοι.1 ) ·

ΜαΡοΪιἰοποετἰο θαυἰο, οοιππιιωτ ἰαπαοωἰ, οαοτοου·ιοπι

θαυἰἰ, ΜοπταΜί, Ταε.πι1·οΖἰ, δειτοι·όαο, .έιϋποίίί, Ρω

στατ·απαο οτ Ο·ιισίο, ία.π·τα οοπνοπτα ίπ οπρἰτιιΙἰορο

στο, ρο:.τοσεΖοτιοαπ ττ·ατίαπτ. Μ."

5 ' :ΪἰΙι8τ

ΏθΏ, '26 οορτοκοΙΜε

το - :πει Γ·

·· ο -π ···:ν›

,π ·ιο".··Ξ

οωτ.Α.ρι.44.υ. (3οιί.().|ο!.%!.οτ ω” :, ιππο

(Π·Β·) _ Μοτο Με επιπιτωιο:

ι· πο: @τοτε .το·19929°10

Νοε οΙΒοι·τπο οτ υοἱπουἰποπποτοτπἱοττοε βοοϋΒΒ

οτ ττοττο οοεττο οπἰΠὶοΙιπο οπἰπο πιἰεεἰ οππτοο~οάξιρο

εροοὶοὶἰτοι· ἀοετἱποτἱ. οτ ουσ ποΡοτἱΒπω οοετοϊοτιΜε

οποποοιπ επἰἀοοἱε άοποπο οτ οοπθηποωπο Μοτο

οοπποο Βπἰΐοοοτο οποοεοΙΙο πωπο Ροτοετού· οφ οο

ιπποι ἰοππο οτ ι·οοἰΡὶοοτἱ ποπποο ἰΡοἱπο οοπιππίο

Ροεοοεεἱοποπι οτ τοπιιτοπο οοεττὶ ορατή οτ

πποπτοΙἀἱ. τοιιοτοΙἱ. Βοτοι·Βο. οἰι11οΙἰἱ. οοοετοι·οοο.

οτποἰ5. οτ οπιπἱπι:π άοιπππι τοττοι·πιπ-οτ Ροο5οο

οὶοπππι :δοπτ οτ οπτὶο οοπὶ οτ ὶοιοιἰὶοτοΜΜ_ΞΙοοο

ι·ιιτπ. ο εοι·ἰπἰο ἱοΐι·ο Ρτοπππι οτ ποοππιπ οὶοπτ

οοπτἱοοτπι~ οοι· οιππἱο ὶπ απτο άοτἱ οτ ίὶπἱο οτ το

ππἱεεὶοπὶε οποπι ποτήε Μάο ἴοοἰπιπε. οτ οποτωοοι·

το111 οοπιΡοεπἱτ Βοι·τοΙοτπε εοΗΒο. ι·οιπἱοοἰοποιο οπο

οπο οΒεοΙπτἱοοοιπ ίἱἀοΙὶτοτυπι επιο ἰποειιτιοοτοτποι

οπἱΒπε ποΒἰε τοοοΒοπτπι· πο! τοποοτπτ Βπι·οοοεοο οτ

τιοτπἰποε ττο οοπἰ οτ ἱοιοὸὶοτοτιιιπ Ιοοοτπκπο οοτἱπἰο

ἱπΪι·ο οποιπ ποΒἰε ΐοοἱπιπε Ρι·ο οοπιππὶ πωπο οἰοπτ

οοπτὶποτπι· πι οοι·το οποιο ίοοἰτ Μοτο ΒοττοΙοτποτιἱο

ἰπ Ρτοεοτιτἱο ὶΡεοτπτπ Βπτοοοεἰπτπ πιοἀἰε 011ιπἱΒπο

οοπίἱτιποτππο οτ τοΗττπο111ι18 οτ Μάο πιοἀὶο οοπιιἱβπε

οσο οΒοοΙπἱτοπο. πο οποά οοπιπιπ πωπο ιἱο ορτοοο

τοοοοπτιπ· οτ που ποοο. οτ ετοτιππιπο οοεττοε οιοο

οὶοΙοε πποεοε οοτττιοΙοπιοπιπ Ροι·οο!Ιππι πἱοοτττπι οδο

πιοτοΒοτο οτ ποοπτιππο οοποτπποποι οοετοΠοοοε οττπϋ

πτ πι Ροεεοεεὶοπο ττο Ρι·οοοι·ἱΡτὶο 01Ι1Πτ.ΒΙΙ8 τοοτιοοητ

οτ Βοοοοπτ ΡΜ οοπππιἱ ὶοοπο οτ ποποίοο ἰΡεἱπο οο

πιππὶο. οοτππει οοπὶ οπτο οοοΙοεὶοπι Βοοτἶτ τοοοΜ.

τοοτοε ΙσπΙοποοεπε. ι·πΠΞποε ττο ρΙοοοιιτἱο οοπεἰἀὶοπε.

ΒοΙἀπἱππε ροι·οοΙΙπο. οτ Ροι·οοΒοτπο πιοπε. ι·οοοττἰπο

ττο Ροποτὶο. τοίτοππο οτ οοτοτὶ ιτο Ρομπτο: οοιιὶ οπἰ
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πι! οοππ: που ποοοιπ ρι·οοσπ!οιπ οσπ.€τοποτ!. οποσ α άο Ρ!σ!ιοτσ ποσά Μπιουτ πι πο! άο εοτ!π!π τοποπτ πιο

άσπιπι!οο ιι:ιτ!π!τοτ!ε τοσοι!. πιά!οτ!οπο πι!. πἰὅοεπιισ

ππ!πτο ά!ο εορτοιπ!ιτ!ε.

Ε8σ !ιοι·τσ!στπο ει!!ιοι·τ! πστπτ!πε επο!! ππΡω!! τσ

επιτπε εοπρει. _

Νοπιτπα ωεοαΙΙσπιτπ απτο δεινά.

!π μ·ππ!ε οσπετοπτ!π! εο!!!σοτ !οοσ!:πιε. !ιστπτοο!πο.

Γι!!! €π!!!!ο!πι! άο σΒ!οι·!σ. 8π!άσ. οιπιιοε !ετ! τοποπτ

τστοπι Ρτιετσιπποπι Ρτο οπιπ!. Ρι·οτοτ τσι·πιπ οτ ει!

τιοι·δοι·πιτπ. απο εππτ οπτ!ο πω!. οτ πποττοτ!πεπ π!!!ο

οεποπτ!πο. οτ τστπιπ είπω! τοποπτ π! ιπσπτοτσωπάο.

Ποπ! Π!!! !σ!ιπππ!ε. άο π!π!οπο απ! πισάσ πιοποπτ

ο!οκππάι·ἰο τοποπτ ιποά!οτοτοιπ !ιοε!οποπο.

!τοπι εποτάοτ! άο πσπ!ε τοποπτ τοπάπιπ !π εοι·ι·ο.

οτ πι ιπσπτοτστππάσ οτ π! Βι·ποπο οτ !π 8τττπτ!ιο.

οτ !ετ! Ρι·οά!οτ! τοποπτ !π Βοποπτι οτ ποτπτ!ιτι Ρτο τ!

!!!ε !ιο!οπΒοτ!! πι!! εππτ π.=ιεεει!!! οπιπ Βου!.

!τοτ!! Π!!! άο !ι!οπο!ε άο οοππ πι πει!!ο εστ!π!ο. άο

ππτ!πιπ οοππ! πι Ροάοε!σ οτ οσπά!τ!οποε πι !ιπτεσ

Βου!.

Βο!άππιπε άο τποι·οποσ !π πιο οοπο. πιτπ:πιπ πιιππι

οτ οι!!πιπ τοπάπιπ !π οσάοπι !σοσ.

!τοπι Π!! άο οοιπ·οάσ τοτππι Ηπα! !ιο!ιοτιτ !π εοπ!

οτ !ιο!ιοπτ Ρτο οπτ·πι που!.

πο!!! εποτ·ο!πε άο σσετει άο πσπ!ε τοποτ τοπάππι πι

π!Βπο!! οτ !π ποτ!οεσο.

!τοπι !!!! άο οοποπο εππτ πειεεο!!! οπτ!ο άο εοπ! οτ

!ιο!ιοτιτ άσπιπτο πποπι πι !ιπι·Βσ` ιππο άσπιππι το.

Ρ!ισπ!. Δ

Ποπ! Ε!!! σειπ!Βιιο τοποπτ τοπάπιπ !ποοπσιι! οτ σποτ

!ιπι·ππιπ οπο!.

!τοπι σ!ιοι·τπε εττοιπππε άο τοι·άσπο οτ Η!!! ποσπ!ε

ρ!ο! τστπιπ τ!πσά !ιο!ιοπτ πι ετποπο οτ πι Βοτπτ!ιο

!ιο!·οοπτ Ρτο οπιπ! οπο!.

!τοπ:ι άοιππι! άο πισπτοοπσσ πι πο! άο εοτ·!ππι τι πσπτο

άο !ππο πετΙπο !π !ππο σπ·οο εοι·!ππιπι οτ πω! εοπ!

π!οτπ. οτ οποπτπ!πο τποπτ!ιππ οτ !π πο!!ο οτ πι πισπτο

τστππάσ οτ π! οπιπ!. πω: τοποπτ πιο οπιπ! πετώ.

Π!!! !ισεΡ!πο!!ε άο ποποτ!ει τοποπτ τοπάπτπ πι πο! άο

εοο!ππι οτ !π πει!!ο.

!τοπι άσπιπι! άο ιπσπτο!άσ τοποπτ στιεττππι ιπσπτο!ά!

πι τοπάτπ:π πιο οπτ·!ο οτ π!τττι εστ!ππιπι οτ !π ο!πε

ροι·τ!!ιπε.

Ατππο!!πιπ τοποτπι· Ρτο οπτ!ο επο!.

Νοπιέπει υαεεαΙΖστ·ιοπ οοπο θαυἰἱ Μετα δοπίαΖαυτ.

Ιπ τπ·ππ!ε !!!! άο Βι·οπάσπο τοποπτ π! τοπάππι

τστοπι Βι·σπάοποιπ οτ σοιπππι €.π·σπάσπο στο οπιπ!

Βοπ!. -

!τοτ!! Ε!!! άο ιπσπτοπιστοκ!ιισ τοποπτ πισπτοπιπισι·ο

ιτπιπιπ οτ οπτ·πιπι πισπτ!επιστοιππ!.

(!ποετππ!ππιπ τοποτ !π πο! άο οο!σποι· οτ !π πο! άο

!ιο!!ιοτει οτ πι τοιοτσ!!σ οτ πι 8τιτπτ!ιο οτ π! Βι·π8πο.

Βοπι!π! άο τιστσ!!ο άο Βι·σΡσ τοποπτ ιποά!οτοτοπι Ρο

ισ!! οτ πι ο!πε Ροι·τ!!ιπε.

!)σιπ!π! άο ο8ο!οιεσει τοποπτ πι τοπιο οτ !π Ροι·!ο! οτ

ο

Ο

οοππ ἔσω!.

!)σπιπι! άο Ρστιτοοσι·σιισ τοποπτ οποο πτ!!!τιιπ παπο

οστσπ!ε !ιτο!άτιε. οτ !π οπεο!!!ε οτ !π !›πι·ἔσ άο !οιπστπ

οτ !π ιπσοτοτστππάσ.

!)σπιπι! άο εππ!επσπσ π!οοοσπ:ι!τοε τοποπτ Ροάπε!πιπ

Ρτο οποιοι οπιπ!.

Απστ,πιτ!ο άο Ρτοο!Ρπιπσ οετ άο οπιπ! Βοπ!.

!τοιπ τπειτο!ι!σποε Ρο!σά! !ιο!το!οοπτ άοποτ!σε οποτπστ

!π ροάοτ.3!σ Θεώ.

Α!!ιοι·τπε άο τιποτα! οετ πεεεει!!πε οπιπ Βοπ! οι

!ιοτιο!ιοτ Εοπάππι !π πο! άο εστ!ππι.

!)σιπι!π! άο οοι·ι·οπο!!ο εππτ ππεεει!!! οποπο οτ

τοπάπιπ !ιο!ιοπτ !π Βοτιιι·!›ει οτ οοετο!!σ ποτοτ!. οι το

π!Βππ!!.

!τοτ!! οσπιππο άο πσπ!ε !!ιι·πεοπιπ Ρτο οπτ·πι Βοπ!.

Ιτοπι ετιππι άο πο! άο εοτ!ππι !ιο!ιοιιτ πι Ροάοε!ο εσ!άσε

άπσε.

ς πωπω! )

Ματ·ο|ιὶοποε ‹ἰο θαυτο, |ιοπιίτιοε ΔτΖο.1·απάΜιο, έπειτα

τ·ωινοτιτα οι οαρέττάέε ραοίε σποτ Ισπιιοπεύόσιε ἰπιἰτἱε,

τι ῇιἰοΙᾶατο πω άούέτο αοεοΙππαιτ. νο

..

ιδ....··· 'Έ.ί·ε;

. ! !!Ι:!.·'·!·# 'τ' ά1-'Ι "πιτ τ.: · μ. 'π .··ι Πι !

τ· ·><· τοσι.πωριοπικο τ· Πρ

' ω...- ) 7 σ'

.ποποτππτ.·οοε.οηοι.εισι.ο.τ· · ω· ω·

· ·· · ‹οτσ ,.-,

Νοε π.!!ιοι·τπε οτ το!ποι·!πε !ποτο!ι!οποε πιο Με

οτ τ!·τιτι·ο ποετι·ο 8π!!!!ο!πισ οπ!πε πι!εε! οποιπε·πά!ισο

εΡοοπι!!τοι· άοετπιοτ! οτ πιο ιιορστπιπετποστο!ε· !!!!!ε

σπσπάτιπι δπ!άσπ!ε. τοπι!εε!σποιπ οτ π!ιεο!πτ!οποπι

ί!άο!!τοτπιπ ε!πο !πτιπποπτοτππι άπ!!:πε πο!:!ε τοπο

!ιοπτπτ πο! τοποπτπι· !ισπι!ποε ο!οκοπάτ!ο. άπειτπ το

ο!πιπε οσπιππ! πιτιπο ε!οπτ οοιιτ!ποτιπ· πι απτο Εισαι

που ππιππιπ !ιοι·το!στ! εστ!!ιο. Με πι ρι·οεοπτ!τι !ρεω

ι·πιπ πισά!ε στππ!!ιπε οσπίπιπππιπε οτ τοί!ι·πποεππε.

οτ οσε πισά!ε οπιπ!!ιπε το !πάο ο!ιεο!π!ιππε. !το ππσά

οσπιππ! πιππο άο οοτοτσ τοποοπτιπ· οτ ποπ ιιο!ι!ε. !ιοπο

ειπτοπι οσπίπιπτιτ!οποιπ οτ το!!ι·πιτιτ!σποτπ !!ιο!πιπε πτ!

ά!οτππι οετ πσ!ι!ε άοιππισ Βπ!!!·οστο Βτιπεεο!!ο πιππο

Ιιστοετοτ! τοο!Ρ!οπτ! πιο οοιπππ! πιππο. ποτππι πι

ο!οποπάτ·πι πι Ρτοεοπτ!τι Ρστοετοτ!ε ο!ο!πιπάι·!ο στι!

ισπ!ε άο !σεο. πι οσπε!!!σ. οετοπτ!!ιπε ππσοπο τεμ!!

!!ο!ιπο !ππιτιποεπι. !ισπο!!σ οτ π!ιοττσ ποτο. πτιοττσ

τοπτ!πσ. !ιπ!δοτπισ π!!σ εππάπο!!. οτ τ:τπ!άστιο άο Ρ!σ

άστο. :·πτ!!πο εσειι·ππο!!σ. οτ !ο!πιππο άο Βιιοεοσ.

πτιοττσ άο τουσ. τσΒοι·!σ οτ τπ!!πιο τοπιο οτ ι·ο!ποτ!ο

ποσο οτ οοτοτ!ε άο οσπε!!!σ. ειππσ άσιπ!π!σο οοππ!

τοτ!ε ποστ!. πιά!οτ!οπο πι!. ππ8οεππσ εορτππσ ά!ο

εορτοιπ!ιτ!ε.

@το !ιοττσ!οτπε ει!!ιοττ! πστιιτ!πε επο!! ππΙιοτπ το

  

!π ο!πε Ι›!πι·!!›πε Ροι·τ!!ιπε. πι πιπποπε!. Η!!! ο!!ιοττ! τ.πιτπε εστ·ιρει.
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(τη #·ι€ιτιο ιιιιτττ°ιο( ΠΟ(ΕΟΕ!!Ε μι! ποιοι (ι.··«(ΐ(!·ι π! οι(5οτπιιι ιοιιιιιιτ!οιιο οιισοΡτ!οιι!Ρο(:πιι!ο εισιι ποτο. ποπ(!σ

οι Τ: τη ιιο!ι!ε (!οιιι!πο Βιι!!!ιοοτσ οι·οεεο!!σ Ρστοετοτ! !οπιιο

Η (Βοεωδπω! αυοπίσκοπεΞε τ ορἰωοριτε τοτ ιονοιιέο- ι·οο!Ρ!οπτ! ιισπι!ιιο σοιππιι!ε !οιιιιο οποιο Ροτ.!οπιιΡι·ιιτ!

οοιιι.ιοε οοπεαΙοεραοοοι οτιοοποοΜέσοπ πο! τι Ιππποπ- (ιιιο(!ι!ιττ·ιοτιπ!ι!-.(!!ο!τποοοιιιΡπο π!ετοι·!ο. ·οο!ιοι·οτ ο!

.ποιοι (ἰοΖ‹ιταιιι Ζαοτατιτοι· αοοορταπτἶ=ιπ 1ιι·-·ο·ιπιι ·- οπο Ροι·το !!πιποπ !οιποι·!ε ο!!ο !ιοεΡ!το!ιιι·!! ειιο(3τ!

(πι. Ξ·έιωτ .-.ιτι:·:ι.τ Ρ'Ρτ"··Ειθτ_ι7:ΙΙΙ (:(ιιιι·5:ι - ι !···ω ί! !ο!ιοιιιι!8 ο τοι·τ!ο εποοΡο! (!ο τοιιοι·ο!!σ !!!! (!ο ι·!Ρο!το.

°-° 7 ° · ο! · =5 ·° ·'ι Ρι·ο!!ιοτπιιι !το(Ιπο Ρι·οτπιπ πτ !π Ρι·ο(!!οτ!ε οο!ιοι·οιιτ!!ε

πι”. @πιο σ'·Ἐ2 (ιτ-.·ἔ 1·: τι - ?ι · - · οοπτ!ποτπι· ποιο οπο!! επο !ιιι·ο πο!ι!ε ποπ(!σ οτ τιο(!ο.

τιτ"'Ε7β τ'··'°7=`η τ ! Η · οτ !!!π(! Ρτο πιο οτ σιιιιι!!ιπε πιο!ε !ιοι·ο(!!!ιιιε. πο!ι!ε

σοι!.Α.[ο!.Μ.υ. οτ σιιιο!!ιπε πο! Ρτο οοιιιππ! !οππο !ποι·!ιιτ !οο!ττ!ιοο

Η Μή; οι! '° -· ' ( Η·Β·)·ι · ' (!οτοο(!οι·ο οτ οποτστ!ιοι·ο Ρι·οιο!ττσ. οσιιτι·ο σιιιοοε Ροπ

εοιιοε οτ πππι(1ποιο !ιπΡο(!!ι·ο. ο!!ο(Ιπ!ο Ροιιοπι (!ιιΡ!!

Ωπ!ο οιπιιο τ!οτππι οΡτ!ιιιππι οτ σπιπο (!οιιππι Ροι·- Ρι·οπτ τπιπ: ιπο!!πε !ποι·!τ πο!ι!ε ετ!Ρπ!οπτ!!ιπε οσπι!οοι

τοοτιιιιιι (!οεπι·επιπ οετ (!οεοοπ(!οιιε ο τΡοτι·ο !πιο!ιιππι. οσπιππ!ε !οιιπο Ρι·οιιι!ττσ πιο!ε !ισιι!ε οπιο!!ιπε !ιο!ι!τ!ε!

!(!σ!ι·οσ οπο ι·σετιιΒιιπε πο! Βι·οτ!ο οπ!π!οποοε!ε οΡ!- πο! !ιο!ιοπ(!!ε πσ!ι!ε πσπι!πο οοπιππ!ε !οιιπο Ρ!ιδιιου!

εοσΡπε οτ ποε =οσπειιι!οε ο!πε(!οπι ο!ιι!τοτ!ε. !!ττοι·οε ο ο!ι!!ὅοτ!ε. Ρσεεοεε!σοοιιι οτ (!οπι!π!ππι !ο(!ο πο!ι!ε πο

πο!ι!!!ο πο! Βιι!!!!ιοοττ!.ει·οεεο!!! Ρστοετοτ!ε !οππο (!ο- πι!ιιο οσιοπιι!ε (:σπ!!τοοι· ττο(!!τ!!85ο. τοετοε ι·σΒοτ! Ἐπο

!ι!το επεο!Ρ!οοτοε ι·οποιοιιτ!ο οτ !ισοοι·ο οοι·ππι(!οιιι ι·πιιτ (!σιιι!οπε !ιο!πιπετπε. (!οπι!ιιπε οιιτ!οπε (!οτοεο!ιιοι

!οτοι·οπι. ιοο8!εττπιπ !ι!!. ποοοι·ο!ι!!οιο εοποτ! πι!ο!ιοο!!ε (!οπι!ππε Ροι·οπε. τοΡ!ισππε. οτ !ιοιπο(!οπε άσπρο!. ιο

Ρι!οι·οπι (!οποτ!πε οτ ο!!οοτπσε!πε Ροι·τι·οοτοιιτοε οι! Β!οι·!πε (!ο Ροποιιἱο Ροτ!·πε !ισοπε (!ο !οπιστο. !!ι!(τοιιι!

οιιιπ!πισ(!οπι !οιιπο οτ ποετι·ο Ροο!ε οσοοοι·(!!ο τ!ι·ιο!- οτ οοι·οιπ ο!ε(!οιπ τοετ!!ιιιε Ριιο(!!οτπε (!σιο!ιιπετοτοπι. !!!ιοι·ο!οε(Ιποπτπιπ Ροτπ!ιππε οιιτ!τ!ιιιπε οτ (!ο· !!·ο(!στπε !οποετ!ιι!τ ιιοπι!ιιο (:σιιιπιι!ε !οππο Ρι·ο(ο=

πστ!. οπιιι!Ρστοιιτ! (!οο Βι·οτ!ειι·ππι Ρ!οιι!τπ(!!ποπι οιι!- οτππι ποτπι!!!ππι !π !οεο!! τοποσ (!ο Ρι·ο(!!οτο Ρι.ιοτο

!ιοπτοε. πποι! τοπι Ρι·οο!οι·ο ο!π!τοε !οππο εο!!!(:οτ. τοτ !ο εο οτ εποε !ιοι·ο(!οε εοοπιι(!ππι πιστοιο οτ (:οποικοο

οτ τιπιτ!ε !ισπσιπιπ'τ!τπ!!ε !πε!ιδο!το. Ροι· !!ττοι·ιιε εποε τπ(!!οοπι τοστ! τοπ(!!. οτ Ρι·ο(!!οτπεποππι!!!πε οσιι!!οεειτε

ο πο!ι!ε (!!.8ποτπι· οιι!ποι·ο. πποι! ποε (οι οο (!ο!ιπο- οετ εο τοο!εεο !!(!ο!!τοτοπι (!οπι!πο Βπ!τι·οοτο ποιο!!ιοι

ι·οπιπε Ριι!πε οιιοε!εεο. πσ!ππιπε !8!τπι· οτ οοιιιπιι! οσπιππ!ε !ειιιπο. πτ ποεεο!!πε επο ι!οιιι!ιισ. πιο το πο.:

!

οοπε!!!ο ετο!ι!!!ιππε. πτ !πτοι· ο!π!τοτοιο !οιιπο οτ πο- ΕΒο !οιιττοοοπε ι·οοο!!ε οπ!ο ιιστοο!ποι!ιοτιοι·οοο457

ετι·οπι οπο!! (!ο!ιιοοΡε Ροκ οιι!ετοτ. οτ οσποοι·(!!ο. οτ τοτο ι·σποτπε εοτ!Ρε!. τ·.ι ι!.ι οπο!

(τοσο ο!ποε !οιιπο ω! Ριιι·τοε ποετι·ιιε ποιι!οιιτοε οτ ·=·· ι ··-.!· .ι(ει.το!

Ροι· οοε(!οιιι τιοπεοπιιτοε. οππ(!ο ετοπ(!σ οτ ι·ο(!οπο(!ο ο ικά ι

εο!π! οτ εοοπι·! οποι οιοο!!ιπε ι·ο!ιπε ειι!ε. !π οπο!» -ι °· ·! `· τω.

τπιπ εο!ποι·ο οτ ο!οτοιι(!.οι·ο οσε Ροτιιοι!πιπε. επο οπ- ( ΩΩΟΟΕν ) τ· ο ο .π:·:!

ετο(!!ο οτ Ρι·στο(:τ!οπο οοετι·ο οτ ιιοετι·οι·ππι (!ο (:οτοι·ο - · ι '

Ροι·πιοποοπτ οτ Ρ!οποιο Ρστοετοτοιο οιοοιι(!! οτ ποιι- = τ ι ι·

(!οπο!τιτοπιπιωπι ο!ποε.›ιιο.επ·!. εο!πο !ιιι·ο πσετι·ο ο!- Δι.ιιιιιι·ιπε θατιἰέ πιαι·οτιίσ , ΟιτΣΙ!έο!ιοιτπι ' Ραττοτ!!

ι1!!ιοιτι!ε! !ιο!ιοοπτ. τ!οτπιπ οινιι.·!ιο!οο(!ι οποσ (!σιο!ιι!οο ιιι(πο!ιέοιιοιπ οτι.τεα!Ζαπι οποιο θανίΣ πω, οοι·οιπ

!ιιοοτποτ!σπ!ε. οπο!. . · αιρ!ταίο Ιαπιιαο οοιιιιιιαιιἰε τοεταται·. τ Η! 3··

Ε5ο,ετοΡ!ιοπιιε ποτοο!πο οποτοι·Ιτοτο οτ πιοιι(!οτο (!ο- ι ·.ι ·ι . Η!!

οπο! οιΡ!οο0Ρ! οτ οσπειι!ιιιο. Ρι·οεοπε !ιιετι·πιιιοπτπιπ - - . ' . .το ·

εοο!!ι!ιιτοο! οτ ειι!ιεοι!Ρε! οτοοι·πιιι !ιπ!!ο ε!;ὅοοπ!. . ΗΜ, υ!!!"Μ ΠΜ!!! ·: · .· :ι

στι] ι"τι._= «οι τ . -- ·'°

-(ιειι! Ι1!.Ή5':ΊΈ·.¦ ι ° τ

.ειιιιι.ιιιι? :ι (ο ΟΟΟΟΙιΙν ) ω!”Α”[Μ' αρ! 968'

!ωιιιιι Μ! οι. ·

7οπείίτε:= οι ιποοιιιι!!ίο ότι έγονίε ίπιιιιπο ποιοπιιοι! τ!

(ιιοπάαιοποτιπ..ίπ απορο Ϊ/ἰετοπἰο είπε ρτ·ορο-/ίιιιποπ !!!τ!ιιιο (!!ο ιιιο(!!!. !ιι οοΡ!τπ!ο οσιοιιι (!οπι!ιιο

βουτιά, οπο· οοι!οοιιπ'οαά! ποιο οὐ οοτἰοιιι οοιιιιπιιιιί διι!!τοοτ0 €τοεεο!!0 !οππο Ροτοετοτο. ο!!ιοιιτο (!ο εππι-·

τοποοϋποτιιτἱ ίπνο.ιτέτιο·. (: ε : ιιιοι·!Ρο οοπε!(!!οσ. σττοοο!ιοπο (!ο οι·ποο. ππ!(!οπο

-Πω :ΑΙΜ _Μι. . τ· ·· ·- · εΡ!ππ!ο.ι·π!ιοσ (!ο πο!το. π!οο!οο οπι·!ο. !ο!ιοοιιο (!ο εο

..Ι_,!-)ἑ β1:..)“Γ ..-1205 Τέ-3 .Γ . . ο!Βιισιισ.!ιοι·τ!ιο!οιποσ οτ ε!ποιο!ιο!(!σ οπτ!ο.σιι!οι·!οΡο

οτα( ι Ι!!ι1·Τ .- (. ° μ!!!) ' πιο οτισ!ιοπιιοοιιιτι·οοι.οοπτοεεπε!πιτο!!ιοι·τπε ιιιοι·ο!ιιο

-0!τ· π. ·; Ψ: · · οοο!. πποι! Βιι!!!!ο!ιοπε ιοοι·ο!ι!ο (!ο Ρο!ο(!σ τοιιο!ιοτ

.( :ι..;ι. :=':·ωι.ιι(ιρ1.ιοο.ατι.ο.ιτι.5ι68.». ιιο(!οιο!πιπ. (1πο(! οο!!!ε!τπι· Ρτο Ριι!ο(!ο !π τοπ(!ππι

.μ - Η.-._ _ . Μ( .' (τοι _ Ρτο οπο!!! ποπ! οτ ποεεο!!ιιε !π(!ο οπο. οτ Ρι·ο(!!οτπε

-:.,;3.,.-- α. ο ι· . ι·π!ιοπε !(!οπι οοπτοεεπε οτ (πιο: (τοσο οτ!οπι πποι·

Μπιτ! -(!οπιι!π!οο .ποτ!ιι!ιοτ!ε ποσοι. !π(!!οτ!οπο ιιι. !!ι!τ (ιποο(!ο !πι·οπ!τ Β(!ο!!τοτοπι. οτ !ο!ιοπιιοε !ιο!!ιπε

(!!ο εο!ι!ιοτ! κι! !οτι·οπτ!ε οΡι!!!ε. επ!! Ροι·τ!(:π ποποιοο! (!ο εοπ!Βποιισ οτ !οιιτι·οποπε !ιοετοι·(!πε ε!ιο!!!τοι· !π

(!ο.Ροιιτο πι· πω!. οποι.ποτπι!!!πε πο ιιοπ!ε Ρι·οο!σ τοτ!!ιοτι1οτ

!!!ιι·οι·πιο (!οοοπι (!ο ΡοΡ!ο (πιο ποσο πιο Ρ!οπο Ρο- Εκ οοι·τπ!οιι!σ !τοι·οοοπτ!ιιπι.
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( εεεει.νι ;

Πεο δίσειιε ει έι·ππαππιιιε Ζπἰιιἰπἰ (μιστιά(ππ /ἱΖΖιιε,

ει· εοπιίιίοι(ε βαναπἱαε, πι £απαεπεεε είναι ι·εεεριι ,

ήάε!ίιαιεπι ει εοπιρα8παπι Σιιτ·(πιτ.

Ώθδ, 4 εεριειιιιι(ιε

δω!. Α. χω. (πι. ω. ε. χω. (ο

( π. τι. )

/

Ιετιπε πι Ρπιιιιεο μει·ιειιιετιιο. πεε ειεεπε εοπιεε

!επεπιε (εεεμιπε πι επιεπι ε (ιοπιπισ επιιι·εσιο επιε

εε!ιο πιεσε επήιειιε μοιεειειε. ιεπι(μειιι ιισιήιιε

ειπιε ιεππεπειε ιπ(επιι εσιιιμεΒιιειιι ιετιπε. ειεπι πι

ι:ι(επι πι(!ε ιεειο με( σιιιιήε εοπιπιειπ(. ει εεε(ε

ιήεπιππι μοιεειειιε. ει: εοειεωιι ιπ(επιι: ειεπιι ειπιε

ιετιπε. ει (μσά ιΡεε ει ειπε !ισπτήεεε εειιε(ειιιε(

(ιε!ιεεπι ει(μειι(!ε(ε πι εσιιεειε ιε(ιπε ειεπι ε!ιι

ιισιτιπιεε πιεσε. ει επι ιιοπήπεειεειππι ει πιεσε

εσπεπεπε(πιιι. ει ιεεἰι ιπιεπι ει ι·ειπιειιστιεπι (ιοπήπο

Βπιι(εσιο (ιε ιοισ πεε. (μσά ιΡεε ιι!ιο πιο(ιο. πε!

ιιει·ε(ιεε ειπε μειε(ε μοεεει (ιε εειε(ο σεεεεισιιε εστι

επ!ε(ιε ειπε εοπεπιειπε (μεπι ιιεισε(ει πι ειεεει(σ.

πεε Ρι·ο ε!ι(με (ιεπιππι εσιιπειιιισιιε (μιεπι εσπσπτιε

ιεππε ι”εειεεει. εσπιιιιΒιιε !επεπιε. πε! επιεεεεεο(ι!ιπε

επιε. Ρι·ο ειι(με εσππειιιισιιε ιιι (ει.3ιει(σ πε! ειιι(ε

(εθιει(πιιι εει·ιμιε. ει (ιοπήιιπε (μιι(εοιπε (εεεμιι ειπε

πι ειπειιι. ιετπ(μιειιι μ(ομ(ιπτισ ει εμεειειεπι ειπεπι

ιεππε. ει μ(σπιιιιιι ει με εσπιπιή πιεσε. ειπε εε!

πε(ε ει επεισ(!π·ε εε ιιιεπιιιειιει·ε. ει ειπε (εε ει

μοεεεεεισπεε σ(πιιεε ει πι(ε ει ι!!ιπε πεεπιἱεε ειεπι

ειπειιι ιειιπετιεεπι ει πι ιο(!(ιε ει ε!!σε(ι.(ε(ιιε =ει

ε(πιιε(πιιιε ει εοπιπιετι(!ιε ει εσιι(ιιειο(ιιιιπε. οπιιιιιιπε

(με άεπιππι (ειιοπιιιπε ιμειπε πι πιιεΒ(πιπ. (μεε

ιεπει ει μσεει(ιει πει ιιεπει πει ιιε!ιετε (ιεπει πισι

επιπ(μιε ιιειιει πε! ιιεισπιι πι ισιο (!ιει(ιειπ πιεσε

πει μσεεε. ειεπι ειπιε ιεπιιε. ει Ρι·ο μ(ε(ιιεισ ιπιε

ει (ειιιιειισιιε ιεπ(!ι ει εοιιεπ!ε(ιε ειπε εοπεπιειιιε.

εειε(ιε(μιε ε!ιιε ειιμ(ε(ιιειιε. (εεεεμιι πι !ιειιιιιιιιπιι

ε εοπιπιιι ιεππε !ιιι(εε οειπε.(μιιιε εεμιεπι ει ιε(ιιεπι

ιεπιπεπειε πιοπειε ε εσπιππι πιεσε. εειππι ιεππε πι

εεε!εειε εεπειι !επ(ετιιιι. ιεειεε ιεεο!:ιπε (ιε πιειει·ιιιο

μπει( μοιεειειιε. εμπιστι ΒπιΪε(ιπε. ιήεσιεπε (ήπιε.

(πιιεπε ι!ε πσ!ιε. ιισιιιίπειπε ιεεοιή (!ε πο!ιε. ει επετ

ιπε πεπε πιει·ιε. ει (Ιπειιιμιιι(εε επι. ετιπο (!οπήιήεε

πειιπιιειιε. πεε ιε(ιισ. πι(ιιειισπε ν. (μει·ισ (πε

εεμιειιιιι(ιε.

ό!

ε

ιιι ιιπτιε πετο ιπσ(!πιπ ιεππε πι μπιι!ι(·σ με(ιειπειιισ _

(εεεμιπε πι( ε(πιετιπιιιε ειπε (μσπ(ιειιι ε((ιιιπιι εσ

ιιήιιε ιεπειιιε ει εο(!επι (!ιε ει επιιι ειε(ιεπι ιεειιιιπε

ει επιιιιεπι εε(ιεπι πι Ρ(ε(ιιειε ιιεισει πεε ειεεπε.

(ιειιει ε(πιεππε ιιειιε(ε εσ(!επι με( σιιπήε ιιιο(ιο.

ς εσσει.νιι )

@μαπα έίε.:ιεέιζ εοπε8απιέποροΜαπί ΖΜρεταιοτίε , (με

ρ0ειαε ει εαὐΖωειιΖα πιπι(ίια ία:πιεπειοαε ΜΜΜ, εστι

β(πιαπι(π· , πουα(μιε Ζίεάεττι εοπεε(ίωιιπι·.

Με , Η σεισΒι·ιε

η

Ε:: (ιιιιο(ρ·αμ|ιο Βοοιι ?πιιιίπεπ.(π (πωπω.

απ!. Α. χω. '78.

( Π. Β. )

Μεπεε σειππι·ι ιε(ιιε (!εεπιιε (!ιε. πι(!ιειισιιιε (μπιιε.

(ιιπππι ει ιιιε!ισειιι!ε ι(ιιμε(ιειε Ρ(εεεμιππι ι(ε(ιιιππι

εει ιισ!ιιε. εοπιπιεσε ειε. με(ιεεπεειε εεπεειε ει ι!ε

πιιιιε(ιε πιιμει·ισ (πεε μ(οιιιοποιετιε (ιοπιπιε εσιιειεπ

ιπιε ρε(ιιειπιε. ει ιπ σεσεε!!ε(ιε εε(ιιιε μειιεεπεειε

εεπεειε (ιοπιπιε. ιιιεσ(!ο(ε ι(ιπιειιεε ππιεπιιιιι (ιεεπιισ

ιεισ. ισιιετιιιι ειπε ει ι(ε(ιιιε μ(π(ιετιιιεειιιιο !εεειο

ιετιπε. οιιοιιοπο ι!ε ε(πεε ιπ(ε επήιειιε ει ιει·(ε

πιεσε (με Ρ(ιπε ιεππεπεεε !ιε!ιε!ιεπι πι ιιιεεπε πτιιε

ιιειήιεεπ!ε ει πιε(ιιιπιεε εεειεε (με μ(ιπε ι!επειε

επιιι ω. πιεπμε( επιεπι ι(ειιιιε ιμει ει (με πππε

ρ!πε ειε (!σπειε επιιι επ ιιιιμε(ισ ιιιεσ ειπιιειι ει:

ιε((ε ιεππε ιιειιιιεεπιε ιιισπεειε(ιιε (!ιειι ιμει!ιε ει

επιιι μ(ομε ιιε!ήιεεπιε (με μ(ιπε ε ιειιπετιει!πιε πε

ιιεπειιιπι·. (με !ιειήιεεπιε επιιι πεε. ιιειιιιεεπιππι (μσά

ιιεπειπ( ε ειεπεε(ισ με μεπεισιιε ιρμε(με(ι πιιιπε ει

(ιιπιπιιι. ιιεΒιιεεπ!πιιι επ!ιεε με μεσειστιε Παμε(με;

(ο(ιιιιι ι(ιππι επιιι (!πιιι(ιισ (μσά ιπκιε ιμεπιιι εει

επΡε(σ ιιιιε(ππι Ρι·ο Ρετιεισιιε Πιμε(μει·ο(πιπ (μπι

(με. ε!ιπ(! ιωΕεωω (μσά ιεπειπ( ε (μι(ιεεσ (πιο

Ρεπεισιιε γρρε(με(ι πιιιπε. ειιε επμε(σ ιοί-ε( ει(ιε πε

ιιειιιιε. Ρι·ο μετιειστιε μι›με(με(ε ποπειπ επιιι (!ιιιή(!ισ.

εππ(! επμε(ιπιι ειπε (ιπσιιπε εσ!ε(ιιε ιιε!ιειιε Ρι·ο Ρετι

εισιιε Πιρει·με(ε (μπι(με εππ(! επΡει·πιιι εππι άπο

ιιπε εο!ε(ιιε ιιειιειιε με μεπειστιε Ϊμμε(μει·ε εεμιεπι.

εππ(! (μσά ιιεπειιι( ε (με(!ειιι επ(ισ!(ιε με ρεπ

ειστιε ΥΡμε(με(σ(ιιπι (μειπσ(. πιεπμε( ει (μσ(ι Με

ιεππειιεεε ε!ιπ(ι ιιε!ιιιεεπιππι ιποιιεειε(ιι (ιιειι με

ι(ισιήι ιιιεο(ιοι(ιι ιιειιε(ιε Ρτο επιιιιεσει γρμε(μει·ε πο

πειπ. εππ(! ιιειιιι(ιεπιππι μωρε πιεσε ει: ειιιιιειιε

πιοιιε8ιε(ισ (ιιεισ εμοιοεσιιιεισιι (μο(! ιεπειπι· ε (μιε

(!επι επάο!(ιε Ρι·ο 7μμει·με(ιε (!εεεπι. πιεπμε( επιεπι

!εδειο ιειιπειιει ι(ε(!ιιε ιιι(ε ειπιιειιε ει ιε((ε ιετιπε

ει ππεπι ιιισι·ιιιπ:(επι εεε!επι. (με εει ιιιοιιεειε(ιι

(!ιειι πιετιπε! (με ειιε εει ιπιιιε ε!ιεπι εεε!επι (με

ε ιεππειιειππε Ρ(ιπε !ιεισειιειπ( ιιειιεπιεπι Ρι·ο επι

ιιιεοει ειπιπειππ χρμει·μει·σι·ππι !ι!π·επι ππεπι. (μσά

(!ιππιπ ιιιιμε(ιε!ε εε πιειιιιε!ήιε μ(εεεμιπιπ ιιε!ιειιει.

πιεπεε σειπιι(ιε πι(ιιειιοπε (μπιιε. με( (πιιεεε ιιιιε(εε

ιιιιρε(ιε!ιε ει (!ιπε (επεσε. εεεπιι(!πτιι ιδιιπ( εσω

μ(ειιεπεισπειπ μ(ε(!ιειι ιπιμε(ιε!ιε ει πιε!ιπε!ή!ιε Ρ(ε

εεμιι. ει! Ρ(ε(ιοπειε πειιπππε ιιειήιεειιιε (με (ιεε!ε

(ειε επιιι πι ιεεισ μ(ειιεο ι!ε ι(ε(ιιιιοπε ιμεο(ππι

πιειιεε ερ(ιιιε (ιεειπιε πι(!ιειισιήε. ει (ιεεε(ιμιισιιεπι

επιιπ! ει: ι(ε(!ιιιοπειιι μ(ε(!ιεισ(ππι ιεεπιιπε Ρ(π(ιειι

ιιεειπισ !εΒεισ σιιο!ισιισ (ιε ε(πεε πεε εε(μειιιι.

Ι

Ε( εε(ιιι!ε(ιο δι·ειιει·ιι (ιε μπιεεεε ιιοιε(ιι. ! ει ιπι·ε ειιήιειιε ει ιε((ε πιιιπε ι·εειμἰεπιι. ι(ιεπμε(
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ετ σε εΡεε!!!εε τ!εε!εττιτ!ε. !!! τ!σι!ε Βετο !ιιε!!ιιτ!!!!!! α εσΡετστι! τ!!! τε!ι!!!!εσσι ε!·Βττετε!·!στι!. Ρετ ετ!!τ!τσ

ΡτεεεΡτο εσΡετ!σε εετ!Ρτο. σε !ι!ε τισε σ!τττ! Ρτ!σε

σστ!!!τε ετ τττιτ!!!.ε τσετεστ !Ρε!ε ετ !!ττ!!!ει!τ ε!ε. σοι!

εετ!Ρτεστ ε!ττιιισσετιττ Ρττ!ι!ε!Ρ!σ ιι!ει!εστε !οε! ειστε!!

ετ εοτσιιι τισε ε!τετι !!!τιιιι εστ!τ. τισε !ι!ε!Ρ!τ τ! εεισ!τε

τισε τ!!! οτ!ετ!τε σ!σ!σ!τ !!!σε !!τι!ι!τεεσ!τ! τισε εσ!!τ

εστιίεεεστ!ε σεε!εσ!. σ!σε!!εετ ιιιετ!!σε!!!! ε!εΒιι!οι!. σ!!!

εε!. εσ!!σε ετ ιτιστσε εειι!ει!τ!εεσε τισε τι!εσεσττ! Ρτο

!ει!σ!τστ τισ σεεἰσειιτετιι εστιτττ! !!ε!›!τεεσ!ε τΙσε εστ!τ

ιιιοιιεετετ!! ΥΡε!!!ε !!ε!!ε!ιε !ι! !οι!ε!τιισ!τ!ε εσ!ι!τοε τι!

ετ!ιιτ! ττσ!τ!τισε ετ !τ! !!!τ!τστ!!ι!ε ε Ρσ!:!!!εο ετιι!ισ!σ ετ

σετεσε ιιιε!·!σ!ε!ι! σετΙσε στ! !ι!στστι! !στειιτι! !ιτ!!!!ττι

εσ!στσιι! τιιεσἰε! τισε τ!ττ!ι!ει!τ !!!σσειιε!!ισε εσ!ι!τοε σε

εεσ! ετ ι!σσειι!. σε!·εσε στ!ειιτετι! Ρτεσ!ετε τιιετ!εστε

!τι!ιτε Ρτετ!!ετστι! εετι!!ττ!!ι! !!ε!ι!τεεσ!σσι εσΡετστι! εστι!

ε!!!ε. εσΡετετ!!ί!εε!τιι!ι! !!! !ι!στσ εειι!εστ!εεσ τισ! εετ εσΡετ

ετιιι!σετ!! εε!ιι!τε!ισ εστι! ετ !ιτι!!ιτστ!ο !ι!!ετο σετεσε

ισετ!σ!ειι! ετ σετεσε σεε!σει!τειιι εστι! εσΡετσ !!τ!!ετοτ!ο

ετσι τισε ετ!!!ε!σ!σττ! εττττε !στ!σεττε ετἔσετετ!! πιεσε!!!

!!τι!!!τε τι !ο!!τ!!!!ιε ττ!Ρεσιι!ετο. Ρτο εττι!!τεοε! ΥΡΡει·

Ρετστστι! στιστστιι εε τττ!σσ τ!!! εσ τσετσι!τ εσ!!!εετε.

ετ τι Ρειτπε οεε!σε!!τ!ε !ιστσιιι !!ε!ιἱτεεσ!τ! τετ!·τ!τ!ετ!

ττ!ε εστι! ει!!!ε τ!εσιτ!ετ!!τ!ε εστι! ετ ετ!!!ε!σ!σ !!στι!τι! τε

τ.τειιτε !ετ!εεττεε. ΜΒΜ! τι !εσ!ιε ετοσ!!!τ!τσ Ρτο ειτι!!

τεσε! ΡΡΡετΡετοτσιι! τιστιτσοτ εε τισε!! σε εσ ΐσει·σιιτ

εσ!!!ετιτε τι σιτε σ!ε!τ!τ! ττσ!!!τιιιε εσ!ι!τστστι! εεεσιισστι!

ετισε!!τετε!ι!!!στσιι! ετ σεεετ!Ρτοτστιι εσσσε!!σι:ι! εσ

Ρετσιιι στισιιι ετ ετι!ε σιιε σετεσε στ!ει!τειι! ετ ιιιε

τ!σ!ε!ιι. τΡ!στστι! !!!ΐεττ! τετι!στσιτι ετΒεετετ!στι!- !!τ!!!!ττι

σε ιιτοτε ττ!ιοτιστιτι! ε!τετε!!! τι!ε!τ!! εεΡεττ!ε Ρτο ετ!!

!!τεσε! ΡΡΡετΡετστστιι ττσετσστ. τ! !!!!ε !Ρεστι!!ιι σ!.8!ιιτ!

τιιι!ιιτισε εσ!!!τστστι!. ετ τισ σεε!σειιτεττ! σετΙσε τισ

!!τ!ειιι τει!στι!ει!τ! ειιι!ισ!! τι!!! σεε!!!!τ εστι! Ρτ!τ!ε!Ρ!σ

!!ιτε! τεστ!. εσΡτε τισετι! !ιτι!ιε!!τστ εστι !!τ!!!!ττιει!!τι

τιισσεετετ!! Ρετι·!!τ!! τ!!εοσσκ!! τισε σεττ!!ε τισ εετι!!ττ!τι!

ειπιτ. τστ!σσε στιεσσε !!ε!ιει!ε σ! !σ!!τι!τι!σ!τ!ετι! εσ!ι!τσε

εε!τετι!τ!τε ττσ!τ!τισε. εεεσιισσιτι Ρτ!στ!ε τ!·ττσ!ε!στ!!ε ιιτοτε

τ!εστι! ετ !ετ!τσσ!ι!ειι! τι Ρ!ι!ι!!εσ ετιι!ισ!σ. ετ στ! ιιιε

τ!σ!ετιι σ!σε!!εετ ει! Ρεττε σεε!σετιτσ!! Ρσε!!!σι!!ε !!ε

!›!τεεσ!στστι! Ρετττ!!τ!! τ!!εσσσε!! ττσ!ι!τστιιτι! τισσετι!

εστι! τ!!τι!!σ!ο. ειτ Ρτιττε σετε στ!ε!!τ!ε ει!!ι!τστσ!ι! σεεετιι

σεττσε στ! !!ε!ι!ττ!εσ!σ )ιΡε!!!ε. !!! ί!τιε σεεετ!Ρτ! ττ!!!ε

τεστ!! σετεσε σεε!σει!τειι! !!τ!!!!!ισε!!!ε εσΡεττ! σιτε Ρετ

ετ!!ετιι εστι! ετ !ιτ!!τιτστ!σ στ! ιι!ετ!σ!ετι! τισοτσσι !τι

ίετε στι!!! εττιεετετ!!ε τετι!στστιι ετ !σιτττι !!εε ι!ετε!!ε

ετ!ει!τετιι !ιτ!!!!τεε!ι!στι! τετττ!!!ειιιιι. !!τι!ι!τε !!εε τι σεο

ειτε ίττιττ!!!σε σΡε!ττσ!τιτ!!ε Ρτο Ρεσε!σι!ε ΪΡΡε!°Ρετοτστιι

σεεετι! ετ σετε. σετε!!ε εεΡτειιττ!οι!ειιι τετισιι!ει!τ! σε

εετ!Ρτε !!ιει!εστε. τ! Ρττσι·ε τ!!ετε εειι!!ττ! ετ σετεσε

σεε!σειιτετι! σετισε ετ! εσΡτσεετ!Ρτε!ι! ώστε! εεΙ1!!!τ!τι!

Ρετ φωτ!! ε!ιεστιτ εεεστ)ιτ!τιτ!! Ρεσε!οτ!ετ!!. τσο!!εετετ!!

σ!ετ! σΡο!σεστ!ιετοι!. !στ!τ!!.!ε τισ! Ρτστετισ!τστ Ρτιτ!τετ

εστι! Ρτεσ!ετ!ι ιιιε!!εστε !!ε!!ει!ε !!ιτ!Ιστ!!!!ε!ι! τι ε!τσ

!σε! ε!!!!ιο!! ετ σετισε στ! εεΡτει!ιττ!στ!εσι εσ!ι!τστ!!ιι!

σσσσεε!ιιι. σετισε στ! σ!ε Ρσ!:ι!!!!εε σ!σ!ε!στ!ειιι ει!Ρτε

τισε !!ιτισσ !ι!σετ!τσε σετ ετ Ρστεσε εστι! οτε ιι!τιττι!σ

τεε ετ εσττισι!! !τιΡ!σε σεεσΡτσε. σ!τι!!εεε σετε σ!!!

Ρσ!!!!εττ τισε εετ ειστε Ρεττσε εεεστ!!)ιτ!ετ!στσττ! σε!!ετ

εσετσσ!τ! στ Ρτ!σε Ρτο εσσισι!! τττισε!τσ. σετεσε σε

ε!σετιτειι! !!! !ι!τ!τι!τι Ρι!ττε τε!!ε τεστ!! !!!!!!!τεε!!!!!!ι!

η·8στι!ετ!εεττι στ !ιτ!!τ!τστ!σ!!! σετεσε οτ!ετ!τετ!! Ρετ

ττσΡ!εσιι! σσΡ!!ε!τετ ετ!!!τιτ!τειιι !!τ!!ι!τι!!!! τι !ο!!τιι!ι!ε

Ρσετε Ρτο ετ!!!τεοε! 7ΡΡετΡετστσττι ττσ!ι!τισε εσ τισσσ

!Ρεε !Ρεσιι! ετ!!!!τ·ετιετττ. ετ σετεσε στἰεστε!ειιι ειστε

τ!!!τετετιι τε!!ε στιεσ! !!!ιισ! ετι!!ισ!ο εο!!!στ!ετ! !!ε!!!

τεεσ!στι! τεττεσεστι! Ρετ ετ!!!ε!σ!στ!! ττσεστει!εισ!σιι!

ετισΡστ!!ε ετΒεετετ!σττ! !!!!!!!τετι! τ! !εο!!ε εττσσ!!!στε

Ρτο ε!!!!τεοε! ιιΡΡετΡετοιιιιιι ττστ!τσστ εσ τισε!! τι!!

εο Ϊσετ!τ εσ!!!εετσ!ι!. τισ !ι!ετ!σ!ετι! σετε σεεετ!Ρτ!

τι Ρτ!τιε!Ρ!0 έστω!. ετ ετΙσε!!τετ ιισ!εεεστ!ε εετ!!!τε.

σστι!!!ε εστι! εσσσε!!ο σσοτστι! εο!ετ!στστ!! ετ επι!!!

εσΡεττι σετεσε σεε!σει!τειιι εστι! ετ σε!ετστ!!ε ετ ετ!!!

ε!τ!!!ε ε!ιτττ!τέτστττ!τ!τ!!ισε τετττισε!ε τ!σο!!σε σετεσε εεΡ

τετι!ττ!οτ!ετι! ετ εστ!ε! !!ετε!ιε σεε!σε!!τειιι !!τ!!!!τε τι

!εοτ!ε εττσσ!!!στε Ρτο Ρειιε!στ!ε ΡΡΡετΡετστσι!! σεεειιι

ετ σετε. !!σ!·στι! σετε ιι!ει!εσττ! !!ε!!ετ !τ! !οστδ!τσ

σ!!!ε!ι! σετισε ετ στ! !!ε!!!τεεσ!ε διΡε!!!ε τισε σετεσε σε

ε!σε!!τειι! εστ!τ εσ!!!τοε σ!ε!ι!τ! τττ!τ!τιτστ. ετ !!! τσι!

Ρ!!τ!!τ!!ι!ετι! τω!!! !!σεΡ!τ!! ττ!!!τι!!ι! !!ετττ!ε στ! εετι!!τειι!

σ!σ!σει!τε!ι! ε!! τισε εττ!τιετ!τ ετ!σετε τ!ἰτ!τ!ιτ!! εσ!›!τσε

σετο. ετ σετεσε εεΡτετι!ττ!οττεττ! !σιτε ετισΡσ!!!ε Ρτε

σἰετστι! ετΒεετετ!σ!ι! !ιε!!ι!τεει!!σ ε!!Ρετσ!!!τε!·τι ττ!τι εστι!

εε!ε τ!!ε!”ετε τισε τε!!ει!τ σετΙσε ιπισε εστει!!!! σ!σ!τ!ετ!

τε!!! !!ε!!!ττ!εσ!ε !ι!σι!εετετ!! σ!ετ! Ρετ!!!!ετΡ! τ!!!στστι!

!τ!!ετε εστ!τ ε!·τΞεετε!·!τ! τετιι!!!εσιιι !τ!τ!τσσο σετε εστω!!

τι εε!!!!τε τισε σετεσε οτ!ε!!τε!!·! εετ ετ σεττσε στ! σε

ε!σετ!τετι! εσ!ι!τσε σετε εστι! σ!τι!!τ!!σ. !ιτ!!!!τε τι ιιιτι

ετσετε!!σ Ρτο Ρεσε!στιε ΡΡΡετΡετοτσι!! σ!ε!τ!τ! στ!!!!ε.

σετεσε ιιιετ!τ!!ε!ι! τττ!τ!ε!τσε τισ! εετ σετεσε στ:ε!σει!

τετι! ετ εεεστισσ!!! ετισε!!τετετιι Ρτετ!!ε!! ετι!!!σ!! !!ε

!›!τεεσ!ε εσΡετσ σσο. τΙσστστι! !ι!!ετε! τειι!!!!εσιι! ει!

Βτ!ετετ!ε τισε εσ!!τ σετισε τισ ττει!ε!τσιιι !ι!ττοσσεε!!τε!ιι

στ! εστσ!ι! τισ!ετιι !!!!!!!τε τ! Ρτετ!!ετ!ε σΡε!!τ!!!ι!!ε Ρτο

Ρει!ε!σι!ε εσΡτεεετ!Ρτε εε!!!εετ σεεειι! ετ σετε ΥΡΡετ

Ρετστστι!. σετεσε εεΡτετι!ττ!οι!ετιι σετετττ!!τ!ετ! εττ!!ιο!!

ετ !Ρε!σε ττειιε!τσε ετ Ροετ Ρε!ετ! !!ε!›!ττ!εσ!ε. σώστε

εσ!στι! εσΡετστι! Ρετ ετ!!ετι! ΥΡσ!!εττ!τι!. φωτ! !!! !!ιτ!

τστ!!!!ε ετττετιτ!!τστ ετΙ!!τ!!!τετ τει!στι!ει!τσ ετΒεετετ!! !!!

τισε εετ !!!ττ!!!ε ετι!Ρ!!ί!τετστιι εεεστ!τ!στ!! εττσε!!τετειιι

ετ Ρετ τστστι! τ!!! εστ!!ισ!ο !τ!ττο!τστιι ετ ει!τστ!τ! !τ! τισε

ε! Ριιτεσε εετ ετ σετεσε οτ!ει!τειι! !!σ!σε ετ ετ !στετε

!!ε!!!τεεσ!οτστι! τισε εστ!τ Ρεετ! ε!!!τι εσΡετε εσἰσε !ι!

τετστι! εετ ετε!ισ!σσι. τισε σετο τ!στ!ε ει! !τι!Ρετ!τ!!!

ΡτεεεΡΙσ σε!ιε!ιτ σετ! εστιτ !!εε. σετεσε τι!ετ!σ!ειι!

τετ!!τι!ε!!σ ετ!!!ιο!!. ετ εεεσιισσιι! ετισε!!τετετι! !!σ!σε

!!ε!›!τεεσ!σ εσΡετο !!!!”ετε τι!!! εστι! τεετ!ε. ειτ τ!σσ!›σε

!τ!τετ!!!σε ετ!!τιι!τ!!ισε. τισστσι!ι Ρετ!ε!σ ΥΡΡετΡετσ τισ

σειι! εστι! σ!τ!τ!!τ!!ο σττ!!!ετ!τ!ε ισσσεετετ!ο σ!ετο Ρτιε!

!!ε. ε!τετ! τισε ετ ει: !ετετε εειι!!τε !!ε!ι!ττιεσ!ε σσοτστι!

εσ!τ!τ!οτσ!ι!. τιστιτσστ εστι! ετ!!!ε ι!εσιιιετ!ε!ε τισοτστι!

Ρεσε!ο εστι! τεττει!ε!ε εσ!τ!τ!!ε ττΡΡετΡεττι σ!ε!στ! σι!στιι.

ετ σετεσε στ!ετ!τετι! !!οτσ!ι! ετ!!ε ειιΡεττ! ητισιι!ετ!!!τ·ε

σ!τι!ετι εσ!σε Ρε!!ε!σ εστι! εσο τεττει!εσ ΡΡΡετΡετε τισ

σειιι ετ !!εε τι!οι!εετετ!! ΥΡε!!!ε σ!ετ! !!στστιι σετο

τιιετ!εστε! εσ!ι!τσε !!ε!ιετ ττ!ει!τ!τε σσοε τσι τω!!! !!ε!!!

τεεσ!στσιιι τιιετ!!ε! σετισε τισ εε!ι!!ττττι! εσ!σε εετι!!τε

σετεσε σεε!σετ!τετιι !!ε!ι!ττ!εσ!ε ι!!στ!τ!ετετ!! σ!ετ! ιιιτι!

τισε! ετ !τττ!τσσσ τισ !Ρετι εετι!!ττ! ετ σετισε σετεττι!!

ι!ετ!στ!ειι! ετι!!!σ!! εσ!ι!τοε σ!τι!τ!τ!. !τιττοσσε!τστ ετ!ειι!
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τοττ πιοιιειιι·ο οτ τπτιττπε ετἱττἰοὶττἱἱ τοττειτιοτ οπο ετἰτ- α ποτειιε οτἰοτιτοττι πττττιοπο οττττοπττο τπίτι1ιο άπο οπτιει

τἱοἰττἱπιτι οοτ ιιοτεπε οοοἰττοτιτοτιι οτττοτιιππι οτ τιιιιόπο

Ρειττὶο Ρι·οτττοττ ττιιοτιιιτι εοτοττοτπτιι. τιτιτιττειοπτἰ εο

οποττππι οοποτἱτοτοτο ὶΡ8ἱπε ετἱττἱοὶὸἱἰ οπτ οετ πιστιο

ετοτττ οΡοτοΒοττιοτοο. ποτοπε οττοτιτοιτι οπτο Ρτοεοι·ἱ

Ρτοτιιιτι τιοΒἱτοοπτοτπτιι τιειτιττειοιιτο Ροττττεττ ττιοοετοιτττ.

οτ ιιτ ποτοπο ιποτἰττἱοπι οιιπποτἰπιτι ειττπττι. οτ ποτοπο

πιοτὶττἰοιτι τιπὶπε οτ ὶιιΐοτἱπε οποποττπιτι οτ εοτο οτ

ποτειιε εοΡτοπιττἰοποττι τιοτπιιι. οτ ιιτ ποτεπε οοοἱ

ττοτιτοι:τι απο οτ οππποττπιτι οππι οτ Βοτοτοτ·ὶο ποτοπο

οτἱοτιτοττι.' οτ ττπΡτἱοἰ εττττοττττο οοοτοετο οἰτοπιτι οτοπεο

οτ οπιπ οετἱἱε οπιτι ειπε τοττοτιοἱε. οοτιττο τιοο ποτοπο

οοοτττοτιτοπι τιοτοττοοπτο ειιτιοτο άπο πτιπιτι επΡτει Ροτ

τειιιι οπτιι οετἰἰε οποι οτ ἱιιτιοτο οτ ροττο οπτει οττοππι

οττιπἀἱτιιτ Ροτ τιοο οτ επΡτοεοτἱΡτο οτ πιπτπιιι Ι10Γ8τ18

ιτιοτπττοιιι τπτιττπε τοτὶε απτο οτ ττοτιἰτειοπτοτπττι τιτιτσοτ

τοποττπάτποπισ οπτιττοτιιτιι πἰ8ἰτιτὶ οιιὶποπο. οτ τούτο

ιτἱτιοπι πεείπο το τἰεποτιε οοτιιτιιρτιοε τ1τιτοτοτττ τιποτα

εοι·ἰτιτοτποι οπτιὶτοτππι ττοποοτιτι. οποτπτιι οπιτττοοετο

οετ ΥΡΡοτΡοτο ποποιτι. ποτοπε οοοπτοπτοπι Ρτοττὶοτο

τππι οπο επτιτ το τοτιππιοτιτο οτΒτιετοτὶἱ το οπο οετ

τπτοπε απο επΡοτο οπο οετ ἱπιττο πιιιτπτιι οοπιοτιτἱιιπι1ι

το οιποε τοττοιιοο οετ ετοττο πιοτοτιτττπτ. φωτ οττἰ

ποοοτ τιιοποετοττο οΡοτοΒοττιοτοτι τιοιτήτποι τι πἰττιιο

ττιιιτἱοτο οπιτοττπι Ρτο οιιτττοοεὶ Π›ΡοτΡοτοτπω άο

οοπι. ττιοπεπτει τοπιο τιειΒοτ οιιΒττοε ττποττοοἰπι οποιο

τπτ τιιιιτοε ρτοτττοτἰ ιοοιιοετοτττ. τιΡοτοττοττιοτοπ αρτι

τττοτ σπιτι τύπο επΡττιεοτὶΡτἰε οτἰετοτιε οτ τιπὶπε τοτἱτπττο

οετ οπτιὶτοτπιτι οοτο. ιτο τιιοτὶττἰιτιἱε 5οτιττε. ττιοτἰτἱιιιο

εοτιτο οπο τιτἱπο τοτιοτιοτιτπτ οτα ὶΡεἱε ττιτιποτιεττιπε. οπο

οετ οιιτι·τι Ροττοπι ποτοττο τοοτοττε οτ οετ ττοτοτιιιτιπιτει ο

1ΙθΙ'8τ18 οττοτιτοιιι Ροτ οοπτιτο (ιοοο τττπτιτττ οιιὶτιττο

οτἰοπι εοειτοιπ ιτιοτιοετοτττ ἀοιιιὶιιἱ ιτιεπιποττε. οτ ττττοοτο

ποτοπε οοοἰττοιιτοτπ οτ πττττι τπτι·οτιι οπο οετ οι: τετοιο

ἰτιεἱπε Ροττο οπτιεἱ οπτπἱτοτπιιι εοΡτοπι οπιιι ττἰτιιἱττἰο.

Πει πτ το τοτο τιπἰπε τοτιεττπιτο οπΒὶτοτιιι1ι ττὶΒὶτιτο

τύποι οτ τοτττπττο τι τιιπτο οτ πετ1πο πιο τιοτοτιοιτι ποτοπο

οοοἰᾶοιιτοτιι. οειιιοοτττ ἱτιττοἰτπε τιπἰπε οτ 8οοπι1ττπι11

οοπειτττειτοιιτι ρπτιτἱοο πἱο τιτιτπτειοπτει ἱτιτὶιτιο οπτιτποτ

Ροτ ετἱττἱοἱττἱει οπιιι οτ τοποετττε οοιιἱπιτοτἰιιι τπττο οτ

οτιτο ετὶττἰοἰἀἱπτιι τπτ οιιο οτε8ειετοττο οτ ποτοπο οττοτι

τοτο οοτιοττε φωτ οθτοττττπτ. Ροτ τΡετιιιτι Ροττοπι οποι

11ιπτοτἰοτπι1ι. πιοτιεο οοοτιοττει Ροτ ετἰττἱοἰττἰιιτιι ἱτι

τπττἱε τιιι€πτο εοΡτοιπ οπττι ἀἱττιἰττἰο οπτ:ττοτπιπ. τω·

ττοπττιιπι επΡοτπιτι. οτ οπτο τιοο τοτττιποπττι σπιτι οτ

Βειετοτττε. ποτειιε οτἰοτιτοτιι Ροττο οτ εοοππττπιτι οτΙπει

τἱττιτοτπ ιιιπτὶ οττοπο.τιτπτπι1ι τι τουτο τττετοπττο τιοΒτ

τοοπτει ττ1τττ11ειτττε1 πττἰποπο ττοοτἱπἰτπτ εττττοτιε οτ οτι

οττο Ροττο ιιἱο οττοει τιοο. οτ εοοπιιττππι οοποτἱτοτοτιι

τἰττοτἰε οτ Μοτο οτιτιοτο τιτιταττοοπτππι ττιττπιποι πττὶτι

οπο ττοοτἱπὶτπτ ετἰττοιιε. ποτοπε οοοἱἀοτιτοτιι τιπτπε

εειτει τιιττππι οπττι τοιιοεττει οτετιετοτττ. επτιτ οποιοι ἱιι

οτιάοτιι πιοττττιτιο εοειτο ἱτι τἰττοι·ο ττιειτἱε οετετο ττ8ποο

οπο. οττο εοοτο ιιοτοπο οττοκιτοπι τιπὶιιε ἱτιοἱΡἱοτιε τιο

οοετοτιι τοτο οειιιτιτἰ οτ ιτἰτοοτει ποτεπε οτἱοπτοπι. πεοπο

τιΡρτορτποποττοτιοιπ οτἰπε οοιιτιττε οποιτ ποτειιε οττοτι

τοιιι οετ οοτιττο τιιττἱιιι οιιεπτἱ οπτ οετ το τιιοιττο οπτ

τττιο πιιιττ τιτιοοτιο οπτσὶτοε το τοοΒὶτπἀἱιιοτιι τττετιιτει

τιοιιοτιι οιιιτι τττπιτιττο οτ τΙππι·το ετι:ιο οοποττ οτ τοτττπέττ

οτ ετἱττἰοἰττἱο οτΒο5τοτἰἰ τιοτιττο τι ποετοΒοττο ττιοοττττοοτο

ιιτ οτ: οο οττἱίὶοοτει. ποτοπο οοοπτοπτοττι ἰτιττοἰτπο οὶπο

άουτ 808.το οοπτιτττοι· απο Ρπτιττοο Με. τιειτιἱτοοπτο

επροτο τττο Ροτ ετιτοε ·ιτεοπιοττοοε απο οτ τπιτειτοττο

ιιοτοπο Μοτο Ροτ ετὶττἰοἰάἰππι ιτιοεπιιτπ οτ ιτιιΡτἰοἰτοτ

ετἰττοττε. το τοτἰ εοοτει ττιποπτο οετ τη ττιοτἰ τὶετιοτι

τοειτο. οτ το οπτιττο τιιτττο οοτιοοττὶ τοΡοεἰτἱστιἱε. το·

οιιΡοτ ττοἀἱτει οετ οὶε. ππιιο οκ εττιτπι ττοτιοττι οἱο. οτ

οττο Μοτο οπο τω: ποτιοτοτιτττε ττιοτιοετοτἰἰ ιττοττ πιο

τιποτἱε οπο -οετ ποτειιε οοοὶττοτιτοιτι Ρτοτττοτο “Με

οτι οτε τιιιτιττο.τ οπο όοτοτπιὶιιοτο οετ ιιοτοπο οττοτιτοπι

Ροτ πειοποτιι εοτιιἱτοττοιτι πιτ προ οπτοππι οκτοπετι

ποτεπε οοοτάοτιτοτιι πεττπο τιο Μοτο οοιιτειι1ι οἱπεἀοιιι

πιοτιειετοτὶὶ. οτ τιειΒοτιε Ροκ· ιποπεπτειιιι οπτιττοε ττοιτο

οτιτι. οτ ιιοτειιε τιιοτττττοι1ι οἰποττοιτι εοειτο οτ οτιιτοιτι

:τιοπεπτο ττοττοοτιπ οπτ›ἰτοτππι τιοτιττιιοπτει ττιττιπει οπο

οιιτιι απο οτ οτεὅειετοι·ἰἱε οτ τοοτο τἰτιοτι οοτπιιι ποτοπο

οττοτιτοπι τιοτιἱτοοπτπτιι επροτππι οτ εειτοτιι ιτοττποτπιτι

πεοπο Ρτοτττοτωπ ποοποττι εοπιττοττοπι οιποε τιιττπιπτιτι

οετ οι·ιδοετοττπττι οτ οκ τετοιο τιπἱπε. ιιοτεπε εοΡτοι1ι

ττἱοτιοπι οπιιποττπτιι επΡοτιιτιι οπἱπε τιιτοτποι οετ οτ

Βοετοτἱπι1ι οττπΡοπἰε. οκτοπττττπτ οπτοιτι τοιττ8 εοειτο-ο

Ριιτιτἰοο Με οπο οετ οτιτοει οεττο Ρτοάτοτοτπι1ι οτοο

ετοττοτπι1ι οτ πεεΙπο τιο οιτττοπιἰτοτοιτι εοτιτο οτ τΡεοτιι

τιιππάειττοτιοπι ιτιοττε. οτ οοτιττο τιοιιο τοκοι πιπι·πττι

τιοΒἱτειοπτο τπίτπιτι οποτποτ οποι οτἔοετοτἰἱε οιιο απι

ετὶτπτει επτιτ τιιττο τιτιοτιειιτοπι ττοττοοἰιτι οπτσττοτπτπ.

τπιτιοτ οπτοπι τιοο 8τιπποττι1ι Ρτο οπτὶτοοεἱ οοοπτιττπτιι

οοτιττιιοτιττοιτι ὶποτἱτιοτιὶτἰε ΡτοοοΡτὶ τΡΡοτΡοτοτπιτι τἱ.

τιτειιτι οποιοι. οπο @τοτο επιιτ άοτιιπε ιτἱοτο ιιοοτιτιτοττ

Ρτἰπε ἰρεἰε ττιιιτὶτο τοκοι οειτἱπἰο οττο τιειΒοτιτ. ετο εοποτο

οοοτοετο απο ττπττο πτιἰπε ειιιεπτἰ οπτιι οοτπιτιΡτιτε

οποτποτ πιιο ειττπι πἰττιἰπο. τοτιο ποτο οτ οὶτοπτιιπο

τπτἰο πτιιτιοττο τιοτ οτοοτοε τιιοττποτοτιο τειτιπτοε οιιιτι

ἰοττιὶοἱταπε ττκτωτιοιιτπιιι οποπτοτππι τιιιτ ποτοπο οο

οτάοιιτοπι επτιτ Ροτ τοετοε ετο τιἱοοτιιἰετἰο οιιπι οοειτιἰτε

οπτιτοττἰοτει επτιτ ττεπτο οττιοτο πιπετο οπτοο οτ ‹το

οοττοτττιπε απο ττπτττι οτ οποτποτ τοτιιτοττιπε ττὶτιπε

οπττι πἰττο οὶτοππιεοΡτἰο πἱιιιοτἱε Ροτ οποτποτ οοτππι

μποτ ετοπιιοπειττοε τττοτειε πἰτἰττοε οπιιτι 2.οπτε οιιοτε

Ροοτοτοτὶτιπε ροττοτοττε ττποΒιιε απο οοεπιττο ι1ιτιι·

τιιοι·οο οτ τοιπΡτο ττοτιοο ττοοπι·οτο αποττιτιοτοπιτι ποτ

τπτιι απο οοτπιτιΡτιἰε τοτιπἰταπο οποτποτ Μοτο οττειτο

τιιιοτποτ. ττεττε πιτιτοιοι·οτε επτκτοτιτοτο ἰιι οἱι·οιιιτι

οτειιιοτοπο Ροετοε άπο οτ Ροοτοτοττει άπο απο οετττε

οοτιιοττοτἱε οτ τοτιοετττε. ττοεπΡοτ οπτοπι οοοτττοτιτοτοπι

Ροετοιτι γιτιοΒο ιτιοττιιοτοει εοπτρττττο πο. Ροπὶιτιοπτππι

εικοσι :το πἱτὶττἱτιπο τιιοττιοτττ)πε οτ ττἰποτεἱε οοτοττ

οπο οοιιοἰιιτιοτπιτι. ποτοπε ιτιοττότοπι τιπἰπο ττοΡἱοτι

τττ)πτο οτ πτιἰπε τιιιΒιιττ οποι ιιιποἱο οτι·οιιττιεοΡτἰο

τιπἱπε τιτιεπτἱ Ροτ ττοε τοιιποε οοτιιττιρτιοε ειτττιοττοιπτ

οτ οοετιιττο ττιοττ11οτοο άπο ἰτιττοὶτπε οπιιι τιιοι·ιτιοτοτε

Ροεττταπο οτ οττο οὶτοπττιοορτὶο. οτ ροπἱιιιοτιτπιτι Ροτ

οττιο τιιοτιιιοτοο·ὶτιοἰεὶοπἰε. οτ οιιτοττοτπττι οτ ο1ττο

τιτιττιτοτἰππι ποτπε τοπιο τιιἱτιοπε απο τοιιιιἱΒπε οο

τπι1ιρτιτο ττποτιπε οτ Ρτιιιὶττιοτιτο πιοιττιιοι·οο. ποτεπε

88Ρτοι1ιτττοτιοιι1 τιπἰιιο ττοΡὶοο Ρἱοτο οποι οτιΒιιτο ποπ

οτειιιεο Ρο.ιιτττιοτιτοτο τειιιτππι Ροτ τιιοτιιιοτο ποτοπ8

  

Ποιο ο ιππτο πετιιιο τπτ ττποτπιιι ιιιτιττε ἱπιιτο ιιιπτιιιτι οτ οοοτοοπτοπι. οττοπι1ιεορττο Ροι· οοτπιτιΡιιοττι ιιποτιι οτ



δω 502ΒΑ ττοντι Χτττ.

Ροοτοτοττο ιτιιο απο οετἱὶε οοτιοοττοττε οτ ειιΡτἰτἰττιιε τι τσιπ οοτοττιιπι οτ τιιτοι·ιιπι οιιοττ ιιοτειιε οοοτιτοιιτοπι

οοτιιιιιιιἰο ετιιοΒιιε Ροετο ιιιιο οτ τοοττε οτιιιοοτττε ιτιιο

τ:ιιο οτ το τοποετττε ττοττοτοΒιιιιτ οΡοιπι ιιἱττοο οοο

οτοιιιτοτο ττοτιοτιττιι. ιιοτειιε οοοτάοιιτοιιι οοοτοεἱο ττο

Ρτοο οιοπι οτιορτο τιιἰτιο τιιτιιοπιε ειιτιετοτιτο ιιιιιτἰε οτ

οοτιιτιιΡιπτε ετιιιιτσιιο απο τοττιἱοἱτσιιε οτ :Με οοτιιιιιΡιιο

οιτοττιιε τη ττἱιιἱοἰοιιο τιιιο οετ ιιοτοιιε τιιοτἱττὶοι:ο Ροεττε

ιιιοι·ιιιοτοιιο οτ ιιοτειιο οορτοιιιττἰοτιοω άπο οοεπιττο.

ιιοτειιε εοΡτοπιτττοτιοαι τιιιἰιιε οιιιιιιοτὶιιιιι οιιιιι εστι

τττττιιιε οοτιιιιιιιτε ιιτιτοττοοτ ἱτι τοΡτοοοτοιιιἰε άιιοΒιιε

οτ Ροιιτπιοτιτιιιτι Ροτ οττ›ο πιοτιιιοτοο οοιιοττιτιοτο

οικττο Μο οιιιιιιοτττιοι αποτο; 8ττιιε τιιτιιο ιιιτυοιιε

οἰτοιιτιιεοΡτὶο Ροτ τοτιττοττο οτ Ροιιἱιιιοιιτιιιτι Ροι· το

τιιιτοε οτ ποο ττιτο8ττιπι. ιιοτειιε οοοἱττοτιτοπι τιιιτιιε

οοττοοττττιιιιι ι·ιιἱιιο πιτιιοτιο ΐοιιιτοτὶὶε οὶτοιιτιιεοΡτιιπι

Ριιιιτιτιοιιτιιπι Ρετ .τι·ιιεττο ιιιοτιτιοτιιτιι. ιιοτειιε οοοὶ

ττοιιτοιιι οτ -τοοτο ττιιοτι οοτιιιιι Ροιιἰπιοιιτιιπιι τιιττιο

τιιτιιοτιο οτ ττοττοτοιιο το οοο οοτιιιιιιιο τΙτιὶιιιτιιο Ροετἱε

οιοπι: οτ τοΡτοοετοιιιιιιιι 11Ι1τιΙΙΙ οιιἰ ε1τττιοτοτ ονοτιιιιι

ιιοτι οτοιιοιιιιι εοτεειιιιι οτ τιιἱιιο τιιττιοτιο οιοπι οιιΒτὶ

τἱτιιιε οοτιιιιιιιτε ττττιιιο οτ τοΡτοοοτοιιιτο εοΡτοιιι οτ τοοτο

οτιτιοοττο οτ οοειιιιττε ττττοιι5 ιιοτειιο ιιιοτἱὁἰοιιι Ρτοιτἱ

οτὶ Ροιιὶοιοιιτἱ. οτ ιιτ ιιοτειιε οοοἰἀοκιτοτιι οιιιιιιοττιιικι

οτ ετττττοττττιιιιι τειττἱιιο απο οοτιιτιιτιἰε ττιιοτιιιο Ροοτο

τοτὶ οτ Ροετο ιιιοττιιοτοο Ροιιτιιιοτιτιιπι οιιιιιιοτἰἰ Ροτ

τω» ιιι.οι·πιοι·ο. ιιοι·ειιο οι·τοκιτοιιι ετἰττἰοἰἀἰιιτιι ιιτιάττΡιο

εττττοιιο απο Ροοτοτοτἰτιιιε άιιοτιιιε οοτιιιιιιιτο οιιο.Βιιο

οτ Ροιιἰπιοτιτιιιιι Ρετ ττ°τ18ττ°8 τιιοτειιιτι οτ τΡιἰτιτΡιο

ιιιιιτήτἰοἰε το οοο οτ Ροοττο. ιιοτειιο οι·τοιιτοπι τιιιἱιιε

οιιιιιιοτἰιιιι:τ απο οοτιιιιιτιἱε τΙιιοτιιοτ Ροετο οοεπιττο οτ

τοιιττοτττε οτ Ροιιτιιιοτιτιιιιι Ροτ ιιιοι·αιοτο ττιοτεο. οτ

ττοττοἰοτιε. ιιοτειιο ιιιοτὶὸἱοπι τιοτιιιιι επτα οιιιιι Ροιιἰ

ιιιοτιτο ατο τοΒιιττε οιιτιι Ροετττιιιο εοΡτοπι οτ οοτιιιιιτιἰε

ατιιοτ:ιι8. ιιοτειιο οτὶοτιτοιιι τιοτιιιιι τ›οτειτοτὶιιιτι εἰτιο

οοοΡοττο Ροιιτι1ιοτιτιιτο Ροτ τοοτιττοτοοε αουτ”. ττοττ

οτοιιτοε οτ οιττοε Ροιιοτοεττιιοε. ιιοτειιο εοΡτοιιιτττοκιοιιι

οποιο οιιιιιιοτὶιιπι Ριιιιὶτιιοιιτειτιιτιι Ροι· ιιιοτπιοτοοε το

τιιιτοε ΜΒΜ τιιτιοοο οτ Ροτ ἱτιοὶοἰοιιοτιι ιτοττοτοτιτοκιι.

οι τετοιο εειτο. οτ ιιτ ιιοτειιο οττοτιτοιο οιιιιιιοττιιοι

οτ οτττττοτιττιιιιι οι ττιιοταιιο τοτοι·ὶτ›ιιε ετἱττοιπε οιιιτι σο·

τοιππιτε τα οτ Ροοτοι·οτὶτιιιε ττιιοτσιιε Ροιιτπιοιιτο Βο

ι·ιιπι Ριιττἰὸο`οτ ὸοτὶοὶοιιττο ιιοτειιε οοοἰιτοτιτοπι τιοτιιπι

88ττ1 Ρουτωοτιτοτο οοοιιοττιιτιι ττιιοε Ροττοε Ροτ το

οτοτοτιοπι· ττοτττοτοτιτοιτι το απο οοτιιι1ιτιο ττιιο οτ Ρο

οτἱε. ιιοτειιο πιοτὶἀὶοιιι ποο τοοττ Βοττιτοτἱτ οοτιιτιιτιο

οιττοοττοοιιοτοτοτοοε. ιιοτειιο ιιιοτἰττοιιι οοτιιιτι τιιιο

Μπιτ οκ τετοιο “το οτ οτ ιιοτειιε οττοιιτοττι οττ10τι1τιι

τιιιτ›ἱτοοιιτοττιπι οτττττττο οοτττιΡτο απο οοτιιιιιιιτε Ματ.

ιιοι·ειι<.ε οοοτιτοιιτοπι ειιΡτοοοι·ἱΡτοτιιω ετι·ιιοτιιι·ο πιο

τόπιο εειτο ·τοττοιιοο του τοοτο. το οοο οτ οὶετοτιιο

οτ οοττιπιιιο οπο οτιτοττο. οτ οποιοι πιοτττττοτιο τιοτιιτιι.

ποιού οτ ιιοτειιο οοοτιτοτιτοτ:ι ττιτοτιιιτπι απο τοτιιτοο

οιιΡτο οπο τοτιιἰοο·οοτο. οτ ιιοτειιε εοΡτοπιιτι·τοοοιιι

τιιιἰιιεΑττιιοτιιτο Ροτ οικω τττιιΜττιιι· τοττο ττοπιιιε ο

ιιιοιιοοτοττο.οοοοττ ττοκιιοττττ. απο οοτιιιιιτιτο τιιιοτιιοτ

οτ ΡοοτἰΒιιο ττιιοτιιιο ιιοτοιιε εοΡτοπ1τττοιιοπι τΡετιιε

τιιιιτ;;ιιο εστι: ετι·ιιοτοτο το οιιἰτιιιο οττἱοοοτ οττἰοεὶτιιιιπι

οιιι·τοοιιτττιιοι ι·ιιτιπο τοτιιειιιε. οτ Ροτε ττοΡἱοο οπο:

οοτιιιιιιιτο εοΡτοιιι. οτ οιιττο τιοο ιιοτοπιο οοΡτοπιττἰο

ποτιι.ετι·ιιοτιιτο τιτιτοτοτττ ιιοτοιιε εοΡτοκτιτι·τοιιοπι τισ

τιιιτιιο Ροιιτιιιοτιτιιιτι απο τοΡτοοοτοτιιο. ιιοτειιε οοοτ

ιτοκιτοπιι τιοτιιαι οτ πιτ ιιοτειιο εοΡτοιιιττἱοιιοιιι εττιιοτιιτο

ιτοεττιιοτο οοοτοεἱο Ροτ ειπιειιτιιοι απο πιιιοτο οτ ίτιιιι

τττιιιε απο τιιιοτιιοτ οοτιιπιτιοτττε ιιοτὶ οτ Ροοτοτοτἰτπιε

άιιοτοιιε οτττο άιιοΒιιο ΡοοτοτοτὶΒιιε οτοιιειιι·ο απο οοπ

οοττοττε τοτιοετι·το οτ τοοττε οοιιοοτττο ετιιοΒιιο Ροετο

οοο οτ οοτιιπιιιἰε ττιιττιι:Ιιιο. ττοτειιε εοΡτοπιιτττοτιοπι

ειιΡτειοοι·ἰΡτοτιιπι οποτε οτ ιτοτειιο οττοτιτοιιι τιιιτιιε τιπ

τιττοοιιτιιιιι ειιΡοτιιπι τιιὶτιο πιτποτιο. τπτ οττοιιπι οτ

ιιοτειιε εοΡτοπιττὶοιιοπι οττοιιττιεοΡττο Ροτ πιιιτιιιτι οτ

τιικτο τιιιιπο ιιιιιτιιιιι τιοτιττοοιιτε ειιΡοτ . . . . . . .

. . . . . . Ροττο απο Ροετο τυοι·ιιιοτοο. οτ ιιοι·οπιε

οοοτιτοκιτοπι τιοτιιπι ετιτο οετ ιιτττιττ οττοιιτιι απο Βο

τοτοττο ιιοτειιε οιιττοπι ἱτι (με οτ Ριιτουε οσοι πιει·

πιοτοο Ριιτοοττ οτ οοιιοτι. ιιοτειιιε οοοτιτοιιτοτιι απτο

εττιιοτιιτο οοπιοτιτἱοοο Ρτο οοιιιτιιο ιιτσἱ αιτοτττ ποιοι

ττοοιιτὶε τπιττιοὶ οτ τοΡἱττἰ ειιΡοτ τιιιοιτ τοΡἱετιιω Βοτ

τιοιιαι οτ ειιΡοτ ττιτοτυπι το οπο τοοττ τιοτιιοοιιτὶιιτη

οτοι·ιιιιοτιιι· ετι·ιιοτιιτο απο οοτιιπιτιἱο ετιιοΒιι5. ιιοτειιε

οοοτιτοτ1τοπι ι1ιιοτιιπι οιιττο οοο οετ οιιΡοτ οτετοι·ικιω

εοτιιοτοττε πιοετττ ἰοειι οττετἰ ειιιτὶτοιιὶοο οιιἱιιε οτιττο

πιοτειιε ιιιοτἱττἰοτιι οτ ἱιικτο ιιιιιτιιττι τιοτ1ττιιοιιτοτιιιιι

ιιιοτιοετοτττ εοτιοττ ττοιιιοττἰἰ. τιοτιττοοιιτο ιιοιιοπι τιιττι1ιο

οπο Μπιουτ ιιοτΡιο τπτ ἱιιττοἱτιιπι ΡιιΒτἱοο ιιἱο τιειτιοπιτἱο

Ρτο Ροιιεἱοιιο ΥΡΡοτΡοτο ποπεπι οτ ιιοτειιε εοΡτοιιι

τι·τοκιοιιι τιιιτιιε τη Ριιττο οτ ιιοτειιο οοοτττοιιτοπι του

τήττοιιτο τιοιιοπι Ροτ εειτοπι ιτιιοτιιπι Ροτιοἱο οετ

ΥΡΡοιΡοτο άοοοιιι. υ.οτειιε οοοἱἀοτιτοπι τοτιιιιιιοτιττ «το

εοι·ΕΡτοτιιτι:ι οοτιιιιι (τυο οιικιτ Ρτοτττοτο ττ0111118 οιιττο

οιιὶιιο ιιοτειιο ιτιοτὶττἰοιιι οοτο ιιοιΙιιο οετ Ριιτττετιιιτι οτ

ιτἱεοοΡοττιιιιι οιιιιιιοττιιτιι απο οττιιττ τοοτιιπι οκ Ροιττο

οτἰοτιτὶε οἱοἱττοτἰτ. απο Ροιιἰιπιοιιτο οὶτοιιτιιοτειιιττὶτιιτ

ιιοι·ειιε οτὶοτιτοιιι Ροτ πιιιτιιττι άτι.ιτάοιιτοπι τιοτιἱτοοιιτο

8τοττοετεετπιτ ΡτἰτιοἱΡἰε ο (είε) οτ τη τιιοιττο οἱιιο

οὶτοιιπιοοΡτὶο που ιιττο απο οτ ιιοτειιε οοοἰὰοτιτοιιι

οιιΒιιτο οιιοιτ οετ ιιοτειιο τττοτιοετοι·τοπι πιοτιτττΞε ἰτι

οοο οετ Ριιτοιιε οτ σε οτετοττιο απο ετιιοτπιο οετττο

Ροττει απο Ροετττοιιε ιιιοτπιιοτοἰο ττο οτιιΒιιτοτοττο Βοι

τοτοτἱἰ οοοτοετο οοτιιιιιιιο ττοε. οτ οτἱο οπο ἰιι τιοτοτοττο

ιιοτειιε τιιοτωτοπι εοτο Με οἱο 00τιιιοτ1ττ8 ἀοεοτὶΡτὶε

οτ ττειττἱτἰο Ρτοεοτιε Ρ1°οττοτιπτ ττοκτὶτἰοιιὶε Μοτο οετ

00Ι11Ρ05τττιπι πιοτιεο οτ τοιττοττοιιο ειιΡτοεοτἱΡτἰε. εοι

πιὶτοεἰιιιτ εοΡτἱτιἔοεὶιτιἱ ιτοοτπιτ οτιιιἰ. εοτυιιο Ροτοιιτἱε

οτ εοτιοτι κιοεττι ιιιιΡοτοτοττε οοιιετοτιτὶτιιιε οοιιοετιιε

τ! οτ Ρτοτ,τιοιιοτοιάιιο. ιιτοο Ρθτττοττ1το. τοτιιιιο Ροτοιιτὶο

οτ· οτιοοτὶ τιοετττ τιιιΡοτοτοττε ττιοοιτοτιιο εοιιοετιιε

τιάιι.τοτττο ττοοταιοττιτιιε ἰοτιοιιτιοε ιππο.

( οοοο1Μιι )

νοιιιιιτιυε είε τοσο Ζνουατ·α:π. ίαπαοιιτί @Ιππικό το

πιιποἰιιτἰ.τ ίτυ·2&τω :μια |ιώούιιτ έτι ατοπιο οιτατιταπι

ίπ θαυ2ο ατα, σωπιπαπίο οΖωιἰοιπ ωαεταΖΖιω ς#ΐοίτια·.

Πω? , θ? οοτ.οτο:·Ξε

πω. Α. ,το πο. στα. ο. οι. Μ.

ς ο. π. )

Εοο ιιοι·πιτττιιο οι: τιοιιο οοι1Βτοοτ τοοοΡἱεεο ο Μοτο

ττοιιιὶτιο Βιιτττοοτο Βτοοεοττο τὶτιτοε ττοοοιιι ΡοΡἰοτιοοε

θ!



503 ΠΠΑΒΤΑΕ 504

ρω εοιιιοπι ιεπιιε ωιιπιιειεπε εκεεριιοπι ποπ πω ο επιιιιειιιιι πε πειειιιε. επι οιππεε πινω ιιοιπιππιπ

ιπει·ειε ρεεππιε. ρω ιΙπιιιπε ιιιω ιιπειιιειεπι εοιπππι

ιεππε. ει πποπ εω πε εειεω πει·ειι ει ιιπειιε εοιπππι

ιειιπε ιειπποεπι ιιοππε πεεεειιπε ποιπιπο εοπ εοπιι·ε

οπιπεε ρειεοπεε. εειιιιε ιιπειιιειιιιπε επι:ει·ιοι·πιπ πο

ιπιποι·ιιιπ. ποπ εω ιο εοπειιιο πει ιεειο πποπ εο

ιποπε ιεπιιε ρει·πει εεειτπιπ ειιοποπ πει ροεεεεειοπεπι

ειιποεπι ιιιιεπι ιιοπιε πω: πει ιιειιειιιι πε εειεω. ει

ερεειιιιιιει· εεει:ι·ιιιπ ει: ειιι·ιεπι πεπι. ει·επεπιιεε εποε

ιπιειιι πικει·ιι ροι:εειεε πει εοπεπιεε εοιπππιε ιεππε

επι ρω ιειπροι·ε ιπει·ιπι ιπ ει·επεπιιιε ιεπειιο ειοιιι

ιπιειιι πειετιιιιπειιοπι. ει ρι·εεειιεεω ειιοπεπι ρεπου

πεπι. (με τπεειιιιιειοι· πει ορει·ειοι· πειπππιπ εο

ιππτιιε ιετιπε. ει: ερεειειιιει· πε εεειω πεπι ρει· ιιοπιιιπ

ιιπειπ είιιεεω ειππειιο ποοπ επ ειιεειιιιπ ποπ ρετ

πεπιει. ει Ίπποι ειειπε ροιεω επ ποιιιιειπ ροιεει:ειιε

πει εοπειιιπιπ εοιπππιε ιεππε ιεειετπ ρεωεπιι·ε επι

εεειειιειιοι·πιπ θεοι. -- ρωιει·εε εοπιιιεοι· πιε :εεε

ριεεε ε ποιιιε ποπιιπο επιιι·εοιο ρω εοτποπι ιεππε

ιιιπ·εε πιθιπιι ρω επιιιπε πο εεπο οποιο ρω εο

ιπππι ιιιππε οπιπε πιο ει ι·ειιοπεε. ι1πειπ ει πο”

ιιιιιιεο ιπ επιιιειο ποπιοε πε θεοι ειπε πειε ιιιιι πιε

Με πε πειιι. ιεειεε πιεοιε πε ιπετειιοιο ιιειιππειοε

ιει·εει·ιιιε επτιεπε πε πιἔω επιιιιειωπ ιοι·πειιι.ιε.

Βιιιιιιεεω ιπειιοπιιε οριετιιιε ρεπιιιει. εειπιπ ιεπιιε

ιο εεριιπιο παπι. ιππιειιοπε ν. κενο. πιε οειτοιπ·ιο.

εοπειπ πιο ει ιοεο ει εοτπω ειεπειπ ιεειιιιοε. εδο

Βιιιιι·εοιοε ρω εοιπππι ιεποε ρωιπιιιο ιιιιι ιιει·ιπιιιο

ποοπ πειιο ιιιιι επ ρτεεεπε ιιιιι·εε πεεειπ ει ρεπ

ιοιειπ ροιεειειιειπ ιιωπ πεεεοι.

Εκ εει·ιπιει·ιο ιιει·ιοιοιι ειιιετιι ποιει·ιι.

ς εεεει.πι )

θεμα απ: Ούει·ιο δο.ιιαπειι , Ζωιιιετι.π, ρεειοπιιι οι

πανι οιιαπιαπι ιπαι.ιίΖΣεπ.ιΣ εαι.πεπιε, ίιπιαετι.ιε.ι, παπι

πιεωἰὐαε, Ζαε.εοε ίιιάεπιπε.ι .ιειναπ2. :

4202 , · 5 πονειιιιιι·ιιι

επι Α.. πι. πι. ε.

( π. π.)

6

ιεπιιε ιο Ρωιιιι ειιρει·ιοι·ι εεριιοιι. ιπ ρι·εεεπιιε π

ποτπιπι ειιιει·ιι πε επιππιει·ιρε ιππιειε ποιπιπι επι

ιι·εοιι ετεεεειιι ιεππε ειπιιειιε ροι:εειειιε. εειεπι:ιιιπε

επιπ εε πρεπε ροιεειπο. ε)ιιποπε ιιιιιιει·ιο. επι·ιεο

ποιππεειιιιε ει ππιιιιειιπο ειποιειο. ειδε. ιιεωετποε

πε ωιειιε πε πει·ιιοπε εοπιιιεοιε εεεεριεεε πε ρεεππιε

πιο πιιειπ οιιει·ιπε εεειεπεε εεριι ιπ πεπε πιεεει

ιιεπει ιειιεε ιι ιεπε παει επειοοι· ειιιιπιπιε. εροι·ιεε

επειποι· εει·ε. εροι·ιεε ππειποι· ιι·πιπεπιι επιε οιππιε

ει·επι ειιέπειε πε ιιιιεο ειιδιιο. ιιιιοπ ει~ει ειι·πιιε επιπε

πειπ ι·εειιι. ει: εοπιιιεοι· τιποπ ιιειιειιεπι ιπ ρι·επιειε

πεπι πε ιιοιπιπιιιπε ιπεεειιιε πε ιπεο ειιδπειι πιι·εε

π" ειπιπιπιε πρι ει·επι ποι~ειιπι πε ιει·πεειειπ. ει

οιι·εε ιτεε ειπιπιιιιο. ροπειι πε εειεε. ει πιωε ιι·εε

πιεεειιιε. τΙπειπ ερεειειιιει· ιπεε εεε ρωρι·ιε πορτε

πιειε ει·επι ειδπειι πιω ειιέπειι. ει: ρωπιιιιο οποιο

ποπιιπο ειιιει·ιο ρω εοιπππι ιεπιιε ει ποπιιπε ιρειιιε

εοιπππιε. (Ιποπ οεεεειοπε ρι·επιειει·πιπ τετοιο ιπεε

ι·πιπ. τιπιιιιιπ πε εειεω εποεωπε εοιπππε ιεππε. πει

εππει·επε ειιππειπ ιεποεπεειπ. πει πε πιειι·ιειο ιεππε

ωποιειιιοπεπι ιεειειπ. πεε ιιει·ι ιιιειιιιπ. ρει· ιπε πεε

ρει· ιπιει·ροειιεπι ρει·εοπεπι. ει ε εεπιτείεειοιπ εκει

ρεπειπ ππριι πε ποεπιο ι·εππιειιιο ιεει:ε ιπετιι.. ιιοιιιε

ποιπιπο ειιιει·ιο ειιρπιεπιιιιπε ρω εοιπππι ρωιπιιιο.

ει Μπορει· ρωπιιιιο ποι:ιιε πποπ πε οιππιιιπερτε

πιειιε τειιιιε. επεε εεεεριεεε εοπιιι:εοτ. εποπ οιππεε

ρει·εοπεε ει ιιοιπιπεε. επι εεε εππετεπε εοιπππε

ιεππε. πει ιιοιπιπεε ιρειοει εοιποπιε επι ειπε πω

ειπε ρειει·ε πειιπι. πποπ Με ιεειιοε ει εοπιεπιοε

ειπε ιιιειειπ ει ιι:ε πι: ρι~επιειπι.π εει ιπι·επιι πει·

πει·ποεπε ωειιε ιιι πιε ποπεπιιιι·ιε.

Εκ ιπεππειι οι·ιπιπειι ιεειο ιε1προω επιιι·εοιι επει

εειιι ροιεειειιε ιεππε.

( εεεεπιι )

Ποπ πω” Ιζαυιιιιἰαε εοτπω πιπαεπιέ εοιππιαπι σπιτάκι

ποπ .πιο παρει· Ιοεο, Ροπτέεα παπειιραιο, πεεαριιιε

διιεια·πιυπ, απ.

Με , 25 πονεπιιιι·ιε

θεά. Α. [οι. Γ". ει πι. ω. Π. πι!. ει. π.

( π. Β. )

Τεειεει τοιιειππε ειιιει·ιειιε. ιπει·ιο ιιπιει·ιιιε. ρειὅεππε

πε ποιιε. ει ιεπππιιιιε πε ιεπεΒιο. εεε οπο ειεεπε

εοιπεε ιεπεπιε ιεειο πειππι ει εεεειιοπειπ ιιοιιιε πο

ιπιπο ειιιει·ιο πε εππιιπει·ιρε ιππιει ποπιιπι Βιιιιι·εοιι

ιε)ι·εεεειιι ιεππεπειε ειπιιειιε ροιεειειιε ι·εειριεπιι ιιοε

πειιιιπ ποιπιπε εοιπππιε πε ιοιε πειτε ιπεε ποπ:

ιιειιει·ε οιεοε επιπ πεεπριιιε επεπωπιπ ιπ ιοεο ιιιιι

πιειιοι· ιειιι·ιεε ει επι εοιιει·ει πε ιι·ιιιπε ρει·ιιιιιιε

ιιιιι. ε οοιιι~ιε πετο ρει·ιε πειτε ειπε πιπιπιιπτ. ει ποιο

ιιιιοπ εοιπππε ιεππε πε εειειο ρωπιειπιπ ιει·ι·ειπ

ιιειιεει: ει: ιεπεει: ρω εοπ ειεπι ρι·επιει:πιπ εει: ει:

ρωεει·ιριιε εοιιεωπιιιε εοπιιιιειοι·. ιεειεπππιπ επιππε

πε εει:εω. ππιει!πιπ ιρεπιπ εοιπιπιε ποιοει·ι·ι ιπι·ε

ρτορι·ιειειιε. ειπε οπιπι ιπεε οπιπιππιππε πειπππι

ρει·εοπει·πιπ εοπιι·επιειιοπε. ει: ροεεεεειοπεπι ειπε·

πιιπιιιιπ ιππε ιιοιιιε ιι·επιπιεεε εοπιιιιεοι·. ει τπε ρεε

ειπει·ε ποιπιπε ρι·επιειι εοιπππιε εοπιιιεου. ει ρω

επρτεπιειο πειο ει εεεειοπε εοπιιιεοι· εεεεριεεε ε εο

ιπππι ιεππε ιιιπ·εε οειπεριπιε εεριειπει ιεωιετπ. επιε

ποπιιεπε ειιεεριιοπι ποπ ποπιει·ειε πει ποπ εοιπιε ρε

εοπιε. ει οι ριοε πειει·ει ποπο οοιιιε ποιπιπο ειιιει·ιο

ποιπιπε εοπιππιε ιειιπε ιπεο ρπω ποιιο ει ειπεποπιιο

ιπι·ι πε ευρω πεεεριιοπε. ει ρωπιιι:ιο ποιιι8 ρω

πιει:επι ιει·ι·ειπ ποιπιπε ιρειιιε εοιπιιπιε πειεππει·ε ει

ειιρεπιτε επ οπιπι εοιιιτειιιεεπιε ρετεοπε επιι ρεπε

ειιιππιπιε Βιιιιιιειιπι πε πιπειε ει πιτεε π. ειππιιπιε πιιριι. ει ρω επρι·επιειε πειεπειοπε οιιιι€ο οποιο
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Ριεποτι οπιπἱει πιοει Μπα οποιοι ετ ιιοτιειιιιο. τειπι α ποιπἱπο οοπιιιτπε οιππο. τ0τ81Ιιτο1°Γοιτι ποετι·ειιπ αποφ

Ρτο εοι·το οποιο Ρτο Ροιιο. ιπειιΡοι· ο8ο τιιιιοπε οι:

ποιτει οοπετιτιιο πιο πάοιπεοοι·οιπ Ρτο επΡι·ποιοτο άο

τοποιοπο Βιοιοπάει οτ Ρτο οπρι·ειάιοτιο οπιπὶΒιιε οιππ

Ριοπὸἰε οτ οΒοοτιιιιπόιε οπο παπι ειπριὶ ιιπιποι·οο ιιοπο

πιοτι ιιιιτιιτιι οτ ιιιιτιοπάει. ιιοΒιε Ρτοποπιὶποτο άοπιιτιο

πΠιοι·το Ρὶ8ποι·ἱ οΒιι€ο τοπι Ρτο εοι·το τΙππιπ Ρτο

Ροπτι οτ τιοπιἰπιιτὶπι Ρτο οοπιππι παππο. ιιοτππι ἰοππο

ίπ οπΡἱτπιο οιιπο ιιοπι.ιπιοο ποτἱπὶτοτὶε πιιΠοειιπο τιπ

οοπτοεὶπιο τετοιο. ιπάιοιοπο εοιι.το. κι”. άιο ιιοπεπι

τω. ιπτετ ποπτιπι οτ ποερει·ιιο.

Επι οειττπιπτιο Βι·οπιιι·ὶὶ άο Ρὶπτιεοπ ποτοτἰἱ.

( ΟΟΟΟΕΧΙ )

Ποο δώσω βαυατιΣαο εστω:: ΜΜΜ ιίεΒ·ανο8α άτ

σ:ταπι, ιἰε.ταὐ£ιω διιοια·παπι ρωΣταπι, βιαἰΖ άπο α ία

τιιιοτι.τί οοπιπιαπέ τ·οοιμτ.

12% , 26 ποιτοιπιπιο

(Μ. Α. [στ. "6. ν. Οκτ. Ο. [οι. Μ.

(Π. Β.)

Ιτιπιιο ἰπ οειριτιιΙο. οοιιοπι τιιε. ιἰοπιἰπιιο επϋι·οοτιιε

8τοεοοι!πε ἰειπιιοιιεἰο οἰιιἱτπτἰε ροτοετοε. Ρτοοοπτο άο

πιιπο οΠιοι·το άε επιππιοτὶιιπ. ιό.οπο άο οοι·ιππάιπο.

τπιιιιιτιο :ιο πιποιάο. Βιιιάπιπο Βἰοεποὶο..τ›πΙἀἱιοπο

πεπειποτἰο. οτ ειπιιοο ιὅποτοἰο. άοειιτ πι τοπτιππι πεοπι

οιοοο οοπιἰτἱ Ιοιπιπιο τοι·ι·οπι ετε ίι·πποΒο οπο εετ

άοεπτιι.πε οποπτππιπ οτ Ρετ οποτιιοοοιπ εὶιιο Βιιιιιιτιιιπ

ι1ποπι πιιιππ τοΒοΒοτ ἰΡεπιπ υΒοποιπ (το Ρτοάιοτο

τοττο ἰπποοτἰπἱτ. ιτε τοπιοπ φοιτ τοτττιπι Ρτοάιοτιιπι

πο οοτοι·ο τιιιΒοειτ οτ τοποειιτ Ρτο οοπιππὶ ιιιιιιιο. ιιοπιιιιο

τοοτὶ οτ <όοπτιιιε τοπτιἱ Μπι τοιπιπτι οποπι πιοεοπιπο.

ἱτοπι άεάιτ οι εἰπιἱΠ πιοάο τ:.ιοπιιιο εοπ τοπιο :ιΡπά

οιοπιιτππι. άο πι... πἰἀοιἱοοτ οπο Ρτο οοιιτιππι πιππο

ποπ ειτ ποπτιιτο πο! οιἱοποτιι. πει ιωΡωιιω.

Ε:: οοττπιπτὶο Βα·ειιιιιτιι στο Ριποοοιι ποτειι·ιι.

( οοοοι.Χιι ) -

τι

Αιιιιο.ιιιπποβαυαπέαο αυτια· οι κ!έ·πο.ε εἰιω τα” τοπ·- ό

Μπι οπισιοπι ίπ Ζοσο ΟΙένοιαπι πιιιιοπρειω, £ίο:ιτρτα.τ

ΟποαΜιιπι , ἰατιιιοπεέ οοπιπιαπί υοτιάαπτ.

_) 1263, 26 πονοιπίπιο

ωω.ιι.ρ.ι.ι·ιο.υ..ωοι.». σω.ο.ρι.ιιΉ · ·

(Β.Β.) ι ι .

Τοετοε ι·ιιτιοπο ιὶο ποιοι. ι·ιιισειιάπε οΙΒοτὶοπο. οτ

πεο εἱοοπε. ποο τιι·ιτιοιππε οοπιοο Ιτιποπιο. οτ ιιιιδποο

@ιιττ άοπιιιο οτ οοόὶπιπε ποιιἱε όοιπιπο ειιτιοττο ιιο

εππιππειτιρο. ὶπἀἱοἰ ιιοπιιπι ιδιιιτι·οοτι ετπεεοιιὶ. ιτι

πποποιο οιπιττιτιο ροτοετοτἱε. τεοἱρἱοπτι ποο τιιιτιιπι

ιιειοετο πἰεἰ επποπο ιιοεπΡτπε οιιοιιι·ιιιιιπ. ἰπ ιοοο πω

τιιοιτπιι οιιποτππι οι; οπἰ οοιιοι·οτ τι τω”. ροι~τἰΒιιε

Με. ιι οπιιττει ποιο τουτο οιιι·ιοι Βιοιιοἱ. οτ ποιππιιιε

πιιοτι οοπιππο ἱτιιιιιο (το `οετοι·ο ιιιιΒοειτ οτ τοτιοοτ

Ρτοάιοτοπι τοτ·τοπι οὶοπτ Ρτ·οτιιοτιιπι εετ. οτ Ρι·οοοι·ιΡτιο

οοιιοτοπτἱἰε οοπτιιιοτπτ. τειοιοπόπω οιιἰπ‹ιο πιιὶοππἱά

ττο οοτει·ο ἰροππι οοπιιιπε ποιοοι·ιτ ἰπι·ο ΡτοΡι·ιοτειτιο

εἱπο οπιτιἱ ποεττει οπιπιππιππο τιοπιιιπι Ροτεοποτιιπι

οοπττποιοτιοιιο. Ροεεοεεἱοποπι οτ ἀοπιἰπἱππι ιππο ποιπε

τι·οἀἰἀἱεεο οοπίἱτειπιιι· οτ ποο Ροεεὶἀοι·ο ιιοπιπιο οτε

ἀἰοτι οοπιιιπἰε οοπτιτοπιιιτ. οτ Ρτο επΡι·ειᾶἱοτο άοιο οτ

οοεειοπο οοπτιτοπιιιι· ειοοοΡἱεεο τι οοπιιιπι πιιιιιο Ματσε

ωικινιι. οτ 801.105 ι”. ἰοπποποἱπιιι ιιοπιιτἱοτιιπι. επιτε

πππτἱοπτοε οποοπτιοπι ποπ πιιπιοτοτο πο! ποπ εοιπτο

Ρεοππἱο. οτ οι Ριπο ποιοτοτ ιιοπιιπιπο ιιοΒιο ιιοπιιπο

ειΠιοττο Ρτοἀἱοτοπι τοι·ι·οπι ιιοπιιπο οοπιππιο πιππο

ποεττο πππο άοπο. οΒι·εππιιτὶοτιτοε ἰπι·ἱ πο άιιΡΠοι οιο

οοΡτἱοπο. οι: Ρτοπιιττιπιπο ιιοτιἰο Ρτοάιοιοιπ τοι·τοπι

ιιοπιιπο ἱΡεἱιιο οοπιιιπιο όοιιοπάοι·ο οτ οκροἀἱι·ο οτι

οπιιιι οοπττοιιιοοπτο Ροι·οοπτι. οτ Ρτο οιιΡι·ο πισω

ό.οτΤοποιοπο οπο ιι€ποε πιω πετο Βιοτο οοπιιιπἰ πιππο

οοπτοποιο. οτ Ρτο ἱΡεο οιππο οοπιππἰ οΒοοι·ποπιιο πτ

επΡι·ει. άοτοε πιιεοε ποιιἰο άοιππιο οιιιοι·το ποτπὶπο

οπΡττιἀἱοτἰ οοπιππιε Ρπ8ποτι οΒιιδο οτ οπιιιπι Βοπο

πιοιι ιιοΒἱτο οτ ιιοιιοπάει τσιπ πιο εοι·το οικω Ρτο

παπι ποτιἱε -Ρὶιὅποτι οιιιι€τιπιπο. οτ οΒτοπππτιο οΒο

ειδικο πιο ΥΡοτιιοοειτιο εοπτιτπεοοιιεπιτο ποιιοἱειπο

οτ τιοπο οοπετὶτιιτἰοπἰ οτ ιοΒι ἱπιἰο πιο Ρι·οἀἰἱε ποτο

πππε. ποπ ειιἰοπππἀὶε. οπιιιπ1πο άεπιπιπ επι ιοΒιτιπιο

οπεὶΙἱο οτ οοπειιοτπἀἰπἰ. απο πιο τοποειιιτ ἰπ ποο οπου.

οτ ποο οιππιο Ϊιιοἱο οπο ειπποε οοπειιιο οτ επικαι

πιτο. οπτἰοἱ πο ποιτο. οτ Βοι·τοιοτι (το ποιοι Ρι·οΙππ

Ίποι·ππι πιοοι·ππι. Αοτιιιπ ιεπιιιο πι οοοιοεπι εοποτι

Ιππτοπτὶἰ οποσ άοπιιπιοο ππτἰπὶτοτἰ8-ιπὶΙιοεἱιπο οικοπ

τεοιπιο τετοιο ιπάιοιοπο εοκτιι τιιε πἰιὅοεἱιπο ςιιἱπιο

ποιιοιπιιι·ὶε ιπτοτ ποπιοπ οτ πεεΡοι·ιιο.

Εκ οιιττπιοτιο Βτοπιιτὶὶ ιιο Ριποεοο ποτιιτἰἱ.

( οοοοι.Χιιι )

Αιιπιππυε βαυαπἱαο τοπιο: ]'?ειι‹ἰἰ Με α ἱιιπιιοπ.9ἰ

οουππαιιἰ ατο τοι·ι·α πααάαπι ΟΖΣυοταιπ ιἰὶστα οτ άο

.ιιώτα.ε θιιοαινιαπι ροειτα έτινο.πίτιιτ·.

Ώθὅ, ΒΕ πονοιιιιιτιο

στι. Α. οι. πο. στα. ο. χω. π.

(π. π.)

Αππο άοιιιπιιοο ιιοτἰιιἱτοτἱε. πιὶΠοεἱιπο όποοπτοειπιο

τοπιο. ἱπἀἰοτἰοπο νι. εοάοπι ὸἰο Ιοοο ετ Ρτοἀἱοτἰε

Ρτοεοπτιππο. ὶἀοπι ἀοιπὶπιιε Βπιττεάοτιτο άοθ.ιτ ἱπ τοπ

ι.ιππι 8Π118Ι10 οοπιιτι Ι:ιπειιιιο το1°Νιι1ι οπο εετ άοεπιιτπε

οιιοιιτπππι οτ ποο ποοειτιπ οιιιιοτπιπ οτ οππι ιιτ οιππο

ιπποετιπιτ Μπι ι-οιπἱπιι ι!πειιπ ιποοοπιπο. ιτοπι ιιοάιτ

οι εὶπιἰΙἱ ιποάο τιιιΒιιιιιε εοπ πο τοπια πι.. :το οΙτιποι·ο

(πιο ποπ ειτ ποπάιτο ποι οιἰοπτιτο οπτ ιιπροάιτιι ετσ.

Εκ οιιντπιοτἰο Βι·επιιιι·ιι ατο Ριπιιοοιι ποτοτἱἰ.
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( σσσστΧιν)

Πσο δώσω: στ .4ινπατιιω Βαυατιίασ σοπιἱτεσ σπα

οπιτιία (μια /ὲιαΪΞ στη: ιι ίιυιιιοτι.9ί σοπσπασί :ίω

·υίπάίσα!πυι2 σσίοπι τ·οπιιπσίασ2.

Ώθδ . 28 σονοσιἱπἱε

τω. Α. |ο!. ισ στ Μ. ω. Ο. β!. Μ. ν.

(σ. σ. )

Ιεισσο ισ οοριτσΙο. ισ Ρτοεοστιο σοσιἰσἰ €σἱΐτοοτἱ

Βι·σεεοΠι. σισσο σὶσἰτστἰε ροτοετοτιο. οτ οετοστἱΒσε οἱ

σοσιἱσο ιισΒοι·το σο εσισισειι·ιΡει οἰσε ισσισο σωστο

σιοΠοσο. οτ σιιιἰσσ ισιιΙΙοσο σοε σει: εισσσε οτ ουσια

σσε σοσιἱτοσ Ιιισσσιο Βισισιιιε ίὶσοσι ττοσεοστἱοσοσι

οτ οσισισιοσοσι ι·οίστοτιοσοσι σώσει σοσιισο @ο

ΐι·οοτο ΒτοσεοΙΙο σοισἱσο σοσισσιε σισσο. σο οσιιιἱ

ισι·ο τστὶοσο οτ ειστιοσο σώσε Ροιιτισοστο σΠο ισι·ο.

οτ ιΙσοσ οτ φωσ σΙισσο σιοσο σωστο Ροοεοισσο ἱσ

ΒΒι·ιε κι.. ΐοσσι σοσιἱτσσι σο !σσεισιο ἱσ τΙσο Ριιι~τοισ

σοεττοσι τισΒοΒοισσ.ο σοστι·σ ἰΡειιτσ σοσισσο. οτ σο

σοσιο τΙσοσι σει σοσισσὶ οι:ιεοΒοσισε. οτ σο ιπσ

σοι·οο σοσισσι ἰστ·ο σσοσ οσοσεἱοσο σοσοσιτιτσε εισο

σοσεσΙστἱο Ροτστο Ρο88οτσσε ἰσ Ισσοσιο. οτ Ρτοσιιτ4

τιισσε σώσε στο σωσσσι ἱεισσο. σσοσ σσΠεισι ισσο

τοσσἱεἰτὶοσοισ Βισιοισσε σοσ τἱοτι ἴοσἱοσισε σου πιω

σοσ Ρετ ἰστοτΡοεἱτσισ ροι·οοσοισ. οτ οι σοσττοΐοστσσι

Ϊσοτἱτ. Ροσοσι σσΡΙἱ σο (σωστο ι·σσιιἰεἰτἱο Ωστε τσοιστ.

σώσε ετἰΡσΙοστὶΒσο στο σοσισσἱ Ρτοσἰοτο Ρι·οσιίττι

πιω. οτ Μισο σσοισ οτ τι·σσεσστὶοσοσι οτ οσισισιο

σοσι τσίσττιτιοιιοισ σώσε Γσσιισιιε Ρι·ο ΐοσσι Βοσοίὶτἱσ

φωσ πάσο σοσιετίε ισ τουτο σο σ·ιισοΒο οτ οΙισοτο

οτ σι τοΒιιΙιε σσοσοσἱσι τοι·ι·ο σο σΙσσοι·ι. ειστιισι σο·

σοσι Ιοσο. Μινι σἰο ιιοσοσισι·ιε. .

Εκ σειι·τσΙειισο εὅυοσστὶἱ σο Ρισοεοει ιιστοτἱἰ.

( 0000Ι.Χν )

1 ΕΛ ο . ”¦

Ουιι.σιει.ιιιυε Τοσσιω, θστάοπισ σε [ζούσα ·- >

σαοπσαστ /ϊΙίιω, !ασισαο σουιιπισσ _βάο!28ατοσι Μπιτ.

ΔΗΜ, δ ειρι·ιΙιε

(οτί. Α. [Μ. ΧθἘ. ν. ουσ. σ. [οἱ. 269. σ.

( Η. Β. )

Εεο ισι·ο ..ο σωστο σοι οσσσΒοΙἰο.Δ‹Ιιιοσ τισ Ιισσιο

ισ εστω στο σοι·σκ οτ ίὶσοΙὶε σοσισσι σισσο εἱοστ

Βοσσε σοεεειΙΙσε σοισἰσο οσο. σοσ οτο ισ οοσειΙὶο

Βιστο σοι οοεοσοσ σΠο πιοσο. φωσ σοσισιιο σισσο

Ροι·σοτ τοι·ι·ιισι σσετι·σισ Βσι·Βσισ σο! Ιοσσσι εοσ Ροε

εοεεἱοσοσι οΙισσοσι οι: Με πω: τιοσιο τεσπα σο! σο

α τσι· οτ εΡοσὶοὶὶτοι·σσετι·σισ Βασι οτ Ροτοσι. οι οοσ>σοσοτο

σοι ροτεοσοστο σΙισσεισι Ροτεοσοσι τΙσο σοστι·σι·ισσι

εσΡτοσἱστοτσισ οροι·στοτσι· ομοσ @Με με: Βοσιισι

θσοσι οροτειισ σιιιτιο σο ροτσοσὶστ ιισ οσοστσσι. οτ

τΙσστσοἰσἰσε ροτοτο τισ σοτιτσισι Ροτοετοτἰε σο! σοσ

εσΙσισ σστσσσιε σωστο σσἰ στο τοπσροι·ο Έσοι·ιστ.

Έιισσισι Ιἰττοτὶε σοὶ σσσσἱο Ροι·σοσιτο. πσεισσοτο οτ

οι·σισστιοσοε ροτοεσιτσ οτ οσιιεσΙσσι οοσισσἱε σιτισο

φΙσι στο τοσιΡοτο τσοι·ιστ Ρον Βοσοσι Βσοσι ιισσισσι

οιισσσσισι οτ σοισΡΙοΒο οτ σι·οσοστισε (ΙΠΒΒ σιἱσΙσ

σὶκοτἰστ ἰσ σι·οσοστσο τσσοτιο εισστ Μεσοι σοτοι·ισί

σσΒσστ. γ

Ποσο ίἱσοΙἰτστοσι ιστοσιτ ΒσἰΠὶοΙτσσε τοσεσε ΒΙἱσε

τΙσοσσοσι .ὅσὶσοσἰε σο Ιοττσει ἱσ Ρτοσοστσι Ροτοετειτἱε

σοσιισὶ εσιττοοτἱ Βι·σεεοσι σι σοσιο δσιΠιοΙσιι σο το

σσπο: ΡτοεοστἱΒσε οτσισι Βιιι~ττιοΙοσιοο ροι·σοΠσ σει

ετο!Ισσο στι. -τσΒοο σε: σοΙτσ ε)σσοσο σσίΐοισο οσ

ι·ισο σο Μέσο. εισιοσο Ισισστιοι·ιο οτ »Με σιὶειτσρἰσ

τἰΒσε σισσοσοσιιιε. οιισο σοσιἱσὶσο σιιτισιτστιε ιιισσισι.

ἰσσἰστὶοσο τι. εισιστο σἰο οιΡι·σιε. ἱτσσοισ ἰσισσἱστο

Ροτοετοιε ἱσσοοτὶσὶτ οσσι σο οσο ι·οστο ΐοιισο Ροκ·

σιοιστιτσσοσι ιΙσειισ τοιιοΒοιτ ιιι σισιισ.

ΒΧ σοι·τσΙστιο ὶτοτοΒοστἱσιιι.

.) ..

·. (σσσσσΧνι).ο

(Με: άσσ.2εσ σι2ο:· |ιοτιιίτιο.σ ρ!οόέσ Μιτ8παπίσέ α

θα.σττ·έ ΡΖασοπἰ.9 .ρω ρα.σσαέσ οτ πσστοτ·ἰὐσσ ίπ οοτ·ιαπ

σ 2οστέτοι·έ2.ε ο.:σίστοσιτίύω, οι: ιι ἰωσἰσο οτ υέσευ·ίο εία

ιιιιστι.σσ ρο2σε2ατί.τ ρω· .9επτουιάαιπ ιίέτσπτυπα1·.

. στι. . -

·. 1804. ο @ΜΒ

ι

Η ,ω..ι.;σισι.».σω.σ.ρι.πω.:(στι.) ·. . .

.η · .η

¦ι<')'Ι .:

Ιοισσο ισ .ρσστἱΠ εσροι·ιοπι οορἰτσἰἰ.¦σστο.σσσιὶσσισ

σισοτισσι σο σιετειισσο ἱσσἱσσσι οτ σισειισσισ σοσιισἱ

ΒσὶΪτοσοτἱ στοιεεοΙΙι σἱσἱτστἱ8 σισσο Ροτοετιιτιο. σσσι σοσ

εσΙοε ι1ισ€σσσἱσἰ σοισἱσο σσιπισσἱε Ρ!οΒιο οσο σεοι·οστ

σοστι·σ Ιιοσιισοε σο σεισοσο στ στιετοΙΙιισσσι σο Ποσοσο

σ σισοστοε σο «κα» σε Ροοσοοείοσο σο! φωσ ιιι ΐοΙοττο

Ρισσοι,·οτ σΙΡο1σΙΙισοτ στο εοσσσσσισ φωτ ἱσ · Ισ·

τσοστ:ιτιοσο .σοστἱσοτστ σώσει τοσοι· τοσο οετ. τω

σσισσο σο ροσοτιο στ Ρι·οεροισσε σο σειι·Ροσοτο στ

.Βοοο σο ισσεσοσιοο σοσεσΙοε σο Ρἱοτ›ο ισσΒσεισισι.

ιιοισἰιιο ἰΡεἰσε ΡΙοΒἱε σἱστο οτ ιιοσιἱσο σοσισσιε σὶστο

ΡΙοΒὶε ειδσστ σοστι·ει σοετοΠοιισισ σο Πσσοσο ιιοσιισο

σοσισσιε σστ·ιο βοοοσιε οτ σοστι·σ σοσισσο οι σιιτὶσισ

σο Ποσοσο εοσ σοστι·σ ἱισιιιἱσοσ οσισοε σο Ποσοσο στ

Ρτοσἰστσε σοετοΗ:.ισσε οτ Ρτοσιοτσσι σοσισσο οτ σωσει

εοσ !ιοιιιιισοο σο σιισοσο σἱσιἰττειστ οι εισοιιιτ Ρτοσἱ

σισσιισ ρΙστιοτσ·οτ σοσισσο .του Βοσισιοε οσιιιοε σο

ισσσσιισίοο σσἰοτο τοιιοι·ο ·οτ Ροεεισοι·ο σισο τοτσε

τοποσ Βοεσστειο οοπισιισοτ οιισι ΗΜ σο σεισοσο. σο

σοτοι·ο τιιιΒοσιτ. σο! :Ισοσ ἱσσο σιοι·ισοσοσιιιι Ριισσι ΐοιοττο [Ποσο οι σο οστι·σιτο οτ σΙΡοιιοΠιι σετΙσο :ισ των
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τοπι πο Ροτοει!ο οτ εἱοπτ ιιιοοτ πιο Με οο!ιοτοιιτιοε α

ο οοεττο πο εοττο!το πεππο οι! εττιιτοιιι. οτ πεππο ιο

τοεεειτο πο ιιποο!!ο. οτ ειοπτ ιτπτ επι εττοτοπι πετιπο

ιπ ποπτπ Ροττο. οτ πω ποπιτ ποπτιιε ιιοττπε ο πο!!ο

πεοπο ιο πωπο οτ Ιιτοπιοτιιε τοττοε !ιιιεοπτοε οοπιπ

πιτοτ οππι Π!ιε. πιοιιπτ οποπ πιπιιττειπτ ππιοτο Ρσε

ειποτο οτ !ιοεοπτο οτ !ιοετιειε ροεοπ!ιιτο οτ !ιοι·!ιοε

εοΒιιτο οτ !ιοπει ιιιοιποτο οτ Με Πο οτ πι Ρτοπι

οτοτπ Ρ!οιιοπι οτ οοπιππο οτ !ιοπιιποε οπιποε πο πιπ

Βτιππιοο. ππιο οτιοιτπ οοπιππο οοπτιππο Ροτ εοικο:διπτο

τιπποε οτ π!ττο. οπιπιιι επρτοπιοτο οτ επιο ππιοτο εο

!ιτι εππτ Βιοοτο. οτ:πτι- πι Ρτοπιοτιε οοιιιππιτοτ οιππ

Π!ιε πο τ!ιιοοπο. οτειο οπππτ οτ Ροτππτ πτ επΡτει

οοπττο Ρτοπιοτοε. οτ οοπττει οπιποε οπι πο!!οπτ οοπ

ττοπιοοτο ιπτοτπιοτο πτι Ροεειποτιε. πο! ποτιοπι ιπ

τιιοτπιπ τοππιτο !οοο ιπτοτπιοτοτπιπ. οτ οιιιπι τω. οτ

πωπω πι !Πιτ. ιι. εει!πο Ρ!πτι. οτ !ισο !ιο!›οπτ οτ

οοιιοοοειοπο οοτπππιε πωπο οτ οι !οποει οοπεποτππιπο

ποιο πει εππτ Ροτ πι.. ππποε. οτ Ρ!πε. ο οοπττο ι!!ι

το ποοοπο οτ οοετο!!ειπι τ!ειοοπι πιοοιιτιπτ ιετιιε επ

Ρτοεοτιρτοε τοε οεεο οοιπππιε πωπο. οτ οοε_ επΡτο

εοτιΡτειε τοε ο οσπιππι ιιιππο !ιο!ιοτο. οτ !οπΒο τοπι

Ροτο οπιπε ποπ οιιτειτ πιοιποτιο Ροεεοπιεεο. οτ Μπιτο

εοτιρτοε πο πιπ8ποπιοο Ριπποτοεεο οτ οιτρπ!ιεεο πο

Ρτοπιοτιε. οτ ιοτιιιε οτ !ιοεο!ιιε. οτ οτ! !ισο πτττιππο

ποτε ιπτιπιτοε τοετοε Ρτοππιπτ οτ οππι πιπ οοπεο

ποπτι!πτο οεεοτ. πιειε τοετι!ιπε οτ ροειτιοπιιιπε οτ πιο

ΒιιτιοπΠιπε πττιπεππο Ροιττιε. οτ ππιπ ππιιε τοτοοτιπε

ιι!ο!οιε πιππποπιοι. εοι!ιοοτ Ροποτιππι οοποοτποπιτ εο

οπιπ πιο το ι!ιιοοπο. ππο ποτο πο τοτοοτιιε πιπερο

ιιιοι εοι!ιοοτ τοτοοι·ιπε τππ8ποπιοι οτ !ιπποτι τοιιιιι

ποπτ ιπ οοπεπ (πιο οοπεπ Ροτ !:ιο!!ειππππι. οτ τι!

!ιοττππι Ρτοεποτι οοπεπ!οε πιπεποπιοι. τοπιροτο εοπ

τοπτιο οΒο!ιοτπτ. οππι πττειοπο πειτε πιεοοτπιο οο

ιπππιε πωπο οοπτιτοτοτπι·. οτ πττοππο πειτε τιτπ!οε

εποε ρτο!ιοεεο πιποτοτπτ. οτ ππιει ι!!ιε το ί!ποοπο

ποπ πιοο!ιοτπτ πποπ πι Ρτοπιοτιε ποπ Ροεεοπτ υπ οτ

!οοεοπτο οτ Ροεοπ!οτο. οτ ε!τιπποτο οτ τοποτο. εοπ

πιοο!ιοτ Πιο οοπεπ! πιπεποπιοι πω: ιποπι Ροεεο το

οοτο. εοΠιοοτ. !ιοεοπτο τοπτιτο Β!οπποτο οτ Ροεοπειτο

!ιοετιοε οτ Πο πει εππτ. οτ ιπ Ροεεοεειοπο πο! οιιιπι ιπ

ροεοοεειοπο εππτ. οποιο ρτοπιοτπε ιπποιτ οτ πιοοτιπε

ιππιοππιτ. πτ οοπειι! πιπεπειπιοι πιο ππο!ιπε τοτοοτιιε

οτ οτο !ιοπιιπιιιπε ι!!ιε ιπ ροεεοεειοπο πο! πποει τιπ

εοπππι. ιιδοτοοι. 8!οπποππι οτ τοπτιππι οτ !ιοτ!ιπππι

οτ το!οτιτιππι οτ Ροεοοππι οππι !ιοετιιε οικοορτιε !ιτιπιε

Βει!οοτιιπι. ιπ το!!οτο Ρ!ειπο. οτ ιποπτο πο @πιο οτ ιπ

οοτπιπ Ροττιποπτιιε. ποο πιο ι!!ιε ο ι!οοοπο Ρτο!ιι

ιιοτιτπτ. εει!πιε οτ οικοορτιε τοττιε !ιοπιιππιπ πο τ!ποοπο.

οτ Ρτοειε εοπ ποιππιοειτιε πποε τοποπτ οτ Ροεεἱποπτ

πο! (μπει ειπο !ι·ειππο ιο ππΠιπε ππ!!ιιπι ιπε !ιοιιοπτ.

Ροεειπτ τοπιοπ οτ ι!!ι πο ι!οιοοπο ιιοεοπτο ε!οπποτο

!ιπποι·ο οτ τοπιιι·ο ἱπ Ρτοπιοτιε τοττιε. ιπ οοτοτιε οπτοιπ

οπο ιπ !τιπιοπτειοιοπο οοπτιποπτπτ ο!;ιεο!πο !ιοτπιποε

πο τ!ειοοπο ποπιιπο οοιπππιε ιοππο οτ οριο ιππππειτο

οοπεπ!πιπ ποπ οοπτιποπτπτ. πιοο οτ ι!!οε πο !!ποοιιο

ποπιιπο οοιπππιε πωπο οιε ρσεεο Ρτο!ιι!:›οτο. ντιπ. πιο

ιιΡτι!ιε. οτ πιο ιπεττπιποπτο ππιπε τοποτιε πο!ιοπτ

!ιοτι.

Εκ οιιττπ!οτιο ετοικιι·ιι ιιοπιτιι.

  

( οποι.Χνιι )

Ποιπιπο.ε οιιι·ιαο θαυἰἰ, το ρο.σωΙατιτιοατ ίατιιτοπ.ππω

οοπτιιΙΖύιω οτ ροτοετοτε, _βείοΙιτατίε σαοι·οπιοπταπι το

πωπω.

Μια, ο ορτι!ιο

απο οι. πιο. πο. ο. Μεσα

(πο)

Αππο ποπιιπιοο ποτιπιτοτιε ποοιιιι ιππιοτιοπο νι.

πιο εοιπιτι :πι ιπττοπτιε οΙιτι!ιε. ιπ πωπο Βοπι. ιπ

ποιιιιπο ποιπιπι ειπποπ. οπο ιπτο οιπ εοποτο ποι οποπ

ο 8ο!ιο πποπ πιποπο πεππο ιιι Ροτροτπιππ οτο ίιπο!ιε οο

ιπππιε πωπο. οτ Ροτοετοτι. εοι!ιοοτ ποιπιπο επιττοποτο

Βτοοεο!!ο οτ ο!ιιε Ροτοετοτιιιπε εοπ οοπειι!Πιπε οπι οτο

τοτπΡοτο τποτιπτ οτ οοετο!!οπιε Θεώ. οτ πποπ εο!πο!σο

οτ Βποτποιιο οοεττπιπ ττοπι οτ !ιιιτεπιπ οτ ιπτο ιρειιιε

οοεττι οι! !ιοποτοιπ ποἱ οτ οοιπππιε πωπο. οτ οοετο!

!οποτππο ππι Ρτο τοιπΡοτο τποτιπτ. ποο οτο ιπ ιιιοτο

πο! οοπει!ιο πποπ οοπιππο ιιιιιπο ιιτπιττοτ οοετι·ππι

Βοπι πο! !οπτειιτπ. πο! ιι!ιοποπ ιπε ιρειπε οοεττι πο!

!ιπτο)ι. ποο ιιι οοπει!ιο. σ.1ποπ ιΡεππι οοεττιιπι πο! !ιπτ

επιπ ιπιροπιοτπτ οοπιππι ιιιππο. ποο οποπ ει!ιπποπ

ιπε πιιπποτπτ οοτπππι ιτιππο εοπ ιτπΡοπιοτπτ. ιπ'ιρεο

οοεττο πο! !ιτιι°Β0. οτ ει οοιποτο οποπ ο!ιοπο οιπιτειε

πο! !οοπε πο! Ροτεοπο πο!!οτ ιπιποπιτο Ρτοπιοτπτπ

οτιεττπιπ πο! !ιπτ8πιιι εοπ ιπε ιπ τι!ιπποπ οοπιππι

ο ιο.ππο !ιοπο ππο ΡτοιιΠιο!:ιο. οτ οποιποιοιπε ροτοτο Ρο

τοετοτι πο! οοπεπ!ι!ιπε (μι πιο τοτπροτο τποτιπτ πο!

οοετο!!τιπιε πιοπιτοετο!ιο. οτ οοπει!ιπιπ οτ οιιοπι οίτι

οτιοιτοτ Ρτοετοιιο πο! ιρεππι οιιεττππι πο! ιιπτεππι οπτ

ιπε οοιπππιτοτι πωπο ποτοπποπππιπ. τιτοτοτοει εει!πο!ιο

οτ επειτποΒο ροτεοποε Ροτοετοτπιπ οτ οοπεπ!ππι οοι

πιο τοπιροτο τποτιπτ. οτ οοετο!!οποτππι οτ τοε ιΡεοτππι

ποο οτο ιπ οοπει!ιο ι1ποπ εππιττοπτ Ροτεοπειε εοπ τοε

οοτπιπ. πο! πποπ !ιοποτ οοτππι οιε ιο ει!ιοπο πιιπποτιιτ.

οτ ει τιοτοετοε πο! οοπεπ!οε τίπι οτο τοπιιιοτο τιιοτιπτ

εοπ οοετο!!οπι ο ππο οοπει!ιπιπ ιιοτιοτιπτ ιιοιιο ππο

οιε οοπει!ιπιπ ιιοιιο. οτ ειππιπ ιπιο!ιι ιπ οτοποπτιο το

ιιοτιπτ ιπ οοτππι οτπιποπιοπτο Ρτιπειτπιπ !ιο!ιο!ιο. οτ

ιπτοι οοιπππιε πωπο. οτ οοεττι Βοπι ο οποοπιπππο

ποτιποοπτπτ. πιιεεο οοιπππιε πωπο οτ οοετο!!οπιε δειπι

τ! ιπππιτοετοιιο. οτ ει τοππιειτιιε τιιοτο τι Ροτοετοτο πο!

οοπεπ!ἰ!ιπε εοπ οειετο!!ειπιε. ιΡειε ποει€πιιιιο οτ πο

τοπποτιι οτ εει!πο!ιο οτ επειτπιι!ιο ετττιτοπι ιιοιιο ππο.

οτ !ιοτπιποε οππτοε Ροτ εττιιτοπι πο! απο ποοο ππο

Ρτο!ιΠιοιιο οτ οοπει!ιπιπ οτ οροπι ο!!ιοοοοιπ οι! ιΡεοιπ

εττειτοιπ ποτοπποπποπι οτ !ιοπιιποε εοπ τοε οππτοε ποτ

ι!!οιιι πο! οιτττο ιιοιιο ππο Ρι·οετο!ιο. ιπεπροτ οττοπ

ποπι οτ ο!ιεοτπο!ιο πιοπποιτο οτ οτπιποτιοποε ποιπιπι

Βπιττοοτι ιιιππο Ροτοετοτιε οτ οοετο!!οποτππι τιπι πππο

εππτ. εοπ Ροτοετοτπιπ πο! οοπεπ!πτπ πο! οοετο!!οπο

τοτο οοι Ρτο τοπιροτο τποτιπτ. ποο τοοιιιπι οτοποπ

τιιιπι ο!ιοποτιι πο Βιοτο οοεττι θεοι πο! ι›πτει. Ίπποι

ποπ ποεειπι ιποπιτοετοτο ιιοτοετιιτι πο! οοπεπ!ι!ιπε

πωπο οτ οοετο!ιοπιε Βιιπι. οτ τι ο!ιοποπι τοοοτο οτο

ποπτιοπι ιποπιτοετο!ιο ροτοετπτι πο! οοιπππι πωπο. οτ
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οοετο!!τιπ!ε οπο!. οτ ε! ι·οτιπ!ε!τπε τ!ιοι·σ τ!ο στοάοπτ!π ο 1ιοΒο!ιοτ. εοά!!!πά εο!ιππ πιει!οί!τ!πιπ οπσά!πτοι· πσ

!!ιο!οπάο άο !!ιοτο Βειπ! ιπππ!τοετο!ισ οπετο!!τιπ!ε οπιπ

τμ! πιο ι·ο‹Ιπ!ε!οι·!τ. οτ οτι (πιο !πτο!!οιιοι·σ. πο! οιπππι

πω!!! !!άο τιττοπάοιπι οτ ο!ιεοι·πει!ιο. ο!ε! πποπτππι !πετσ

άο! ππΡοά!ιποπτο πο! σ!ι!πι!σπο ι·οιποιιεοι·!τ. τοετοε

άσιππιπε π!!ιοι·τπε άο επιππιτιτ!Ρο. τιπεο!άπε ά.ο π!ιὅι·σ.

οιι!!!!ο!πιπε .8ποτο!πε άο ππ!τει!ι!ο.

Εεσ !ειιιπ·οποπε ι·οο)τι!!ε οπ!ο πστειιι!πε !πεεπ οτ ι·σ8ειτπ

επιιι·οεστ!πτ! άσιππι! Βπ!τ!·οάστ! !τιππο Ρστοετ:ιτ!ε. οτ

ι·στπιτπ σσπεπ!ππι οτ !ισπιπιπιπ πο οι·οάοπτ!οι οτ οσπε!!!σ

οπο! !ιτιπο οπτττιπι εοι·πιε!.

( οοοοι.Χνιιι ›

δοπτοπτέα τω: τι πιοσύσ π!ο Ι/Ξεται·ίπο έιαι!ίοο ρστο

ετιιτίε [οποπο , 'οπο, τ·οἰοοτἰε ο.τοορτίσπέύιτε αστυοοοτέ

οσοτοείαο ππποιοε, ποστ·ωπι οσοι·οττΞοποπι τη τοπ·ιπ

τρεέπε αάνοοατΣαο αεἰ οοπωπιτπο ππποιοε εροοτοι·ο άο

οοινιέτ.

'ΗΜ, 98 τποά!!

πιο. Α. χω. το. θα!. ο. χω. π.

(π. π.)

!τιππο !π σειιι!τπ!σ. πιοο!ιπε άο π!ετπι·!πσ οτιπε!ά!οπε

άσπι!π! Βπ!!!·οστ! ιδι·τιεεο!!! πιππο τιστοετοτ!ε. ετοτπ!τ οτ

!ειπάιιπ!τ. σποτ! οοιπππο πιππο. άο !ιοπιπ:!ά!!ε Ροφο

τι·πτ!ε οτ !!ιο!!ε πιτοτ!ισιπ!ιιοε πάσσοτιτ!ο οσο.πσεοοι·ο

Ροεε!τ οτ !πά!οτιτο οποπο τσιτοετοοο. άπσά !άοο πιοτπιπ

οετ οτ ετιιτπτιππ. πποππιτπ οπιπ πι τοι·ι·ει οάποοπτ!ο

!ισπι!σ!ά!πιπ !!ιοτπιπ οεεοτ ο ππ!!ιπεάιιιπ !π οποιπάοπι

άο οάπσοτιτπι. τοσοι !επποπτειο!σπο τι. ειιπ!ο!ε !πτοτ·ί”οστ!

ποτο!!! άσπιπισ 8π!!!·οοτσ πιπεεο!!ο πιππο τιστοετοτο

τππο τοιπρστ!ε οιι!ετοπτο !π ιιτππο οοπο επο ποτο

ετιιτ!ο. πιο!! τιστοετοιε τστοετοιπ!τ !πτοι·τοοτστοε άτιτσ ο!ε

τοι·πι!πσ. πο (βοά π!ε! !ππο τοι·πι!πιππ !Ιιεππι πο

π!εεοπτ Γστοετοιτ! οεεοπτ. !σ!ιοπποε ποτο οάποοπτπε

ποπ!τ οοππ!! τιστοετοτο ά!οοπε τΙπσά οοπιππο πιππο

άο !ιοιπ!ο!ά!!ε επο τουτο εο !πτι·σιπ!ττοι·ο ποπ άο!ιο!ιειτ.

ποο οσε Ιιστοτοτ τοι·οετοιεο. άο !ι!!ε π!άο!!οοτ !ισπιπ:π!!!ε

οπο τ!οι·οπτ !πτοτ· !ισπι!ποε οάπσοτιτ!ο. πιιπισ στ! εο

τιοι·τ!πο!ιοτ. Ιιστοετειε ποτο!!! πσ!οπε !πε οάπσσοτ! οσ

δπσεσοι·ο. οτ ε! !ισπι!ο!ά!! οππ5ει !πτοτ· !ισιπ!ποε πιεσε

πο! οσπιππο !ππποποττ!πο!ιοτ. ι·οοοιιττι εοοπτ!τειτο ο!ι

οάπσοπτσ που οσε πι!! ά!οο!ιοπτπι· τοο!εεο !ιοτπ!ο!ά!ππι.

ΐστοετοο!οποπι επεΙιοπά!τ. οτ τιά οσεπσεοοπάπιπ ε! σο

ιπππο πιππο. άο οτιπετι !ισιπ!ο!ά!! !πτοτ· !ισπι!ποε

ειάποοπτ!ο ιισεε!τ οοεποεσοτο. !πά!οοι·ο οτ τοι·οετονο.

άπι!τ πτ οοιπππο πιππο άο !πτο επο ιιι·οοοάοι·οτ. οτ

πάπσσοτπε άο επο. πο Ρσε!τ!σποε !ιπιο !πάο τοοτο εππτ

πιπ!το. σπα! !ισπι!ο!άπι οτ πιο!ο!!τπι. οτ σποτ! :ι!!ο

οπο ειε! !πτ!ετ!!οτ!οποπι ροι·τ!ποτιπτ οι: πττοσπο !ειτοι·ο.

οτ πο! !ισο ποσά !ιιτι·τι !πι·!εά!οτ!σποιπ πιππο οτ οι·

ο!ι!οΕι!εοσιιοτπε ε!τ Ρι·οά!οτο τοπιο οάιιοοοτ!ο. πω· ιππ!τσε

τοετοε τιάποοιιτπε π!επε οετ ιιι·ο!ιοι·ο. ποσά οπιπ!!! πιο

!ο!!τ!ει τιππ!ο!ιιιτ οτ !σπεσ τοπιΡστο. Ηοο οτ!πιπ οσπιππο

π!εππι οετ Ρτο!ιοτο πω· ιππ!τοε τοετοε οσπιππο το

ο!εεο. ε! ειπτοιπ !ισπι!ο!ά!πιπ πο! ιππ!ο!!τ!πιπ!πτοι· πο·

πιπιοιπ πο! !ιοπιπιοε πάποοπτ!ο. οτ ο!!ππι πο! οπο!!

πο! ποπ οεεοπτ άο οάποοπτ!ο. !π οποιποπιπάπο οπο

πι!ιιοε !!!!πε τουτο οποππ·οτ οι! εο εΕιοοττιτο ά!οο!ιοτ.

οτ ππ!ει !σιιο;σ τοιπρστο ππιά!οτοε τοοοι·ειτ ιπο!οτ!τ!σ

Ντιπ. οτ οπο!!! άο οεεοπεπ οοπεπ!πιπ πιτιπο. οτ οππεπιπ

τι!) οι·ο!ι!οιι!εοσιισ ιποά!ο!ιιιι! ά!οο!ιοτ εο !ιο!ιοι·ο πωπω:

!οπεππι τοπιτιπε. ο!πε οοππ! !πετο άο!ιο!ιοτ Ρι·οιππι!

οτ !ιιι·!εά!οτ!οποιπ ιισεε!άοι·ο πο! πω!. οποπο σοπιππο

εο ποπ άο!ιο!ιειτ !πτι·σιπ!ττοι·ο. !τιπάοε οπο!!! οποιοι

άο!ιτιτ επιιοι! άποτσ οσιιεπ!οτιιε. οιΡοττο ποτο οσιπππ!ε

τοεπσιιτ!ο!ιπτιπ·. ποσά ·!οπε·οσιπππ!ιπτιπ ποοο!ιοτττιπο«

ι!!ο!!! Ίπ!οσπ!ά !π !ειπάο τοοπτ!ποτιτπι·. τπιποπ οσπιππο

πιππο πετΙπο πο! !ιππο ά!οπι οοτιεπ!οτπιπ !π !Ιιεπιτοττο

!ιο!ιπ!τ οτ !πι!ιοτ. !σιιοπιπ ποτο τοιπΡπε π!!οΒοτπιπ οτι

οάπσσοτσ επΡοι· π!πά!οτ!ε ιπο!οτ!τ!σι·πιπ !!!οτ!ε το οσ.

οτ οοππ! οιιο!ι!οο!εοσπ! πιοάἰσ!οπ! πο!! στιετο!ιοτ οτι

ο ιππο!. οιπε! !πι·! τιπ!ι!!οσ ποπ ρτοεοτ!!:ι!τπι· τοπιτιστο.

οτ ιππκππο !πι·!εά!οτ!οιι! οτ ιποι·ο !ιπΡοι·!ο. στο! οοππ

τοπιπσι·ο οοππ!!! ποπ ιιστοετ. ποο τιτοετιπι! !πτο άο

!ιποτ·!τ. οοπεοπι ππτοπι οτι οι·ο!ι!οιι!εοστισ !ιει!ιοπο ποπ

τιστοετ. ειπα! !Ρεο' οοππ ποπ !ιοτιο!ιοτ ο! οσποοάοτ·ο

ποπ ιιοτπ!τ ποο ιππο! ποσά ο! οσποοοεπεοτ ι·οιιοι·!τπι·,

ποο ππσάοτπιιπ !πι·ο πτο!ι!οΕι!εοσΡ! πεπε οεεοτ._εοά

Ρσο!πε !πτο επ!. ππάο ποο ε!!ι! ποο !!!!. εοά οιπε;

οοιπππο !οππο οσπεπ!οτπιπ π! οτι τσοντα !ιο!ιοτ τσάι·ππι

οιι!.ο!τ. οκοτο!τπιπ !ιο!:ιοτ. !πτοτ! οοπτπι!ο ειτο!ι!οΙι!εοσ

Ροιτπε οετ. ιιιιάπΙιιο ..τι πω!! τοπιο!! ά!εττ!πο!τπι· που

ο!ιι!τοτοπι!οπιιο. οπιπ! οτπιπι άτιτππι !ιτι!ιοτ π!ο !ιπΡο·

τετοιο πτ Ιι!οποπι !ιιι!εά!οτ!σποιπ οτ πιπιτππι !πιΙ›οι·!ιιιπ

οτ οπιπ! ιποι·πιπ !ιο!ιοπτ π! οπιπ!!οπε πιιι!οτ!τ!!ε. οτ

ποπ! οσιπππο πιππο τιοιτοτοπ!τ π!πά!οτειε π! !ιοπι!ποε

Ρι·οά!οτσε. οπο!!! Ιπιττ!οπ!οι·!τοτ πιο!οπάο πτοπάσ τστππι

π!άοτπι· τοτ!ππ!εεο. οι ρσεεοά!εεο. οπο! !!!πά !πε ππ

πο!!! !πτ!εά!στ!σπ!ε ε!τ !ιιά!π!άπππι. οποιο !-ετ!ε οτ ο!πε

ιππ!τ!ε ι·οτ!σπ!!ιπε ει!!οοπτ!ε :ιτι πτ!·ποπο οοπο; Ρτο

Βιοτπε πιοο!ιπε οοπεἱά!οπε-‹!οπι!π! Βιι!τ!·οστ! ιδι·ειεεο!!!

πιππο Ιιστοετοτ!ε πτ επΡιπ ετιιτπ!τ οτ -!ιιπάτιπ!τ. τιπο

εοπτ!!ιπε οτπιπι τοετ!!ιπε Ροττο ·άο ιοι!πτ1°οάο οτιπε!ά!οο.

!άσπο Ρ!ο!σ. !άσπο άο οοιι·ιπειά!ποι π!οσ;!τισ οπτ!ο. ο

!ιοι·το ειι!ππ!ει. Βιι!!!!ο!πισ πιο!οσοο!!ο. σ!ιοι·το τπο!οο

οο!!σ. 8π!!!!ο!πισ οοποο!!οτ!σ. άοικ!οάοσ οοπε!ά!οσ. ιπτ

τ!πσ άο Ρ!ποοπτ!π. οτ ποετι·ο ·π!οοπσ. -

Απιισ άοιπ!π!σο πιιτ!π!τοτ!ε πι!!!οε!πισ πο. Ψιοττο.- πι

ά!στ!σπο εοιιτο π!Βοε!πισ σστοπο ά!ο ιποιά!!.

Βέτο !ιοττσ!στπο ο!!ιοι·τ! πστοι·!πε πιο!! !τπροι·!! οπιπ

8οιιτοπο!ο πιει! εοι·πιττι οεεοτ που π.πιππιπ Βτοπο.1°!!άο

ρ!πτιεοει Ρι°οοοΡτ0 εππτοεου!ρτ! πιοο!ι! !π το.<.3!εττσ

50ιηι5ι.

(. οοοοτιπΧ )

ΤαὐιτΙαο. ιτπἰοπἱε οτ απιίοττπιο πιίττιο τιιτοτ· Β‹ι£πιιιιι

τω! /οι·ουέτίοπεοπτ ορί.τοοριτΜ οτ [οποπο ρστοετατοπι,

πιο: οστιιπιιἰοπι οσπιέπτοιτε οτί ιιιτπάέπειε αοοοιι'οπτΣύιιε

ρι·στοοτίο !πτο οωοτοοπεἰ‹ι πιοποατιτπι ρι·ουιτττττιυ·.

'ΗΜ , δ τιποπετ!

στο. Α. χω. πι!.

ς π. π. ι

!ιι ιιοπι!πο άσπι!π! ειπιοπ. οδο πιππππάιιε άο! Βι·οτ!ο

πποτ. τιά οσιπππο πιππο οάποοπτπε !!!πά ειιοοτοτο πο!! τσι·σπ!!!οπε!ε οιι!εοσππε. οοποπ!σ οτ Ρτσπι!ττο τ!!ι! πιπ
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ττοιι(·ο τιιΒεο ροτεετεττ ιιὶεὶε ι11ιεεο ι›οτεετειτὶε ἱειιιιε. ιι £80ττιιτι ἱιιετἰτἰε Ρτειιιτιι(ττιιειιι ειιτιἱΒετἰ. ἰτιτὶ·ει όιεε κι.

(μισο ιιτιἰιιετεοε ἱοιιιιετιεεε ετ Δε (Ιἱετι·ἰετιι ιειτιιιε. τι

(:οτυο παρε ιιιοτιοειιιιι ετιιιισιτιο (τεΐεο(Μτο ετ πιειιιι

τετιετιο. ιιι τετιιιε ετ ρετεοιιἰε. ἱιι τοτο Ροεεε ετ Δι

8τΓτΟττ1 τιιεο. ἱτεπι ιιιιὶοει·εἱε ὶειιιιειιεἰΒιιε ετ (τε άιεττιετυ

ισιτιοε οποτε ἀετετιτιἰιιειτο. (Ιοἰ (ἰε εετετο οοιιιιεοετιιιτ.

(το τιιιτιἀἱτιοε Γοτοιιιτιτ (με οτιιιιιετἰιιι ὶτι τεετο ειιιιοτἱ

τοιιτετιτϋ εε!ετιτειιτιιτ ετ εειοετι ι·εΡΙιεεΙἱε. (με ιιι

ιιιιο(τιιο(Ιιιε οεεο εἰπιΙΙὶτετ Βιιιιτ ω Γεετιιπι 5:ιτιετί πιει

ττιει. ετ επτ τιιιτιἀἰτιειε ε)πιο(Π. (με Βιιιιτ εεπιρετ (Ιιιεττο

(ὶἰε (ἱοπιἰτιἱοο Ροετ τιποτε. τιιετἱ ρτοτεεετε ετ πιει

ιιιιτειιετε Ρτοοιιττο. ετ ιιτιἱοετεοε τεε ετ πιετοετἱοιιεε

ιρεοτιιπι Βοοιι βάε. οι (με ιιετο άε τιοιιἱε ἰΡεοτιιπι

Ροετ(Ιιιοτιι Ιὶτοτἱτιιιε ιιο8ττιε ερρὶἰεετιτεε.'ὶο τετι·επι

(τεεεειιόετιιιτ. ιιιοΙεπιτετ εΒΙετιιιιι τιιετττ. τετοιο ετε

τεετἱτιιἱ Βιεἰοιιι. πετ άε τιιεο ρτοΙιτὶο τεετιτοεπι. ιιιιΙΙετιι

Ρτεετετιοτιειιι. ιιιιΠεπι (Μπιουτ ἀιιεἱτειττι. ιιεΙ ειωοτιο

ιιειιι ἱιι ἰτιττοὶτιι. πετ ειἰτιι επτ (Πιο ιιΠο πιο(το όειΒιιτιτ.

ιτι τοτο τεττο πιω. ἱειιιιετιεεε ετ (τε ἀἱεττὶετιι ιειιιιιε.

Με τοπιτιιττι ὰειιετἱο8 ἀιιοἀεεἰιιι. Ρετ ιιειιἱΒἰιιοι Ρτο

ι·ἰΡετἰεο ετ εοΙοοε (τοσο Ρετ τοτεεΙΙιιιιο. ιτι ιιιιιιόιιιιε

εειτιοττ τοΡτιειεΙιε τιιιιτιιττι. (το (τε ρεεὶἰε τοτεεΙΙοτιιτιι

ειι(τειιι τετἱοιιε. οιιπι Πιο σε! ἱΠἱε (ματι πετ εποε

εοιιειιτεε οοπιιιτιιε (με Ρτο τεκτιροτε τοετιτιτ ἰΡεὶε πιω

όἰτιἱε ρτεἴεοετὶτιτ. εΙίΒιιττι εδο οποιο ρι·οιιἰιιεἱεΙειιι. ετ

ἰΡεε ιιοιιπι ιετιιιειιοεπι. (ΙΜ ἰιιτεττιετιτο τειιετιιιτιιτ Ιε

ΒιιΙιτετ αιτιετε Ρειιιτιοε ετ τοτἰ(ἰει1ι (τοι εἰτιιὶΕτετ τε

τιεπιτιτιιτ (ιο εοπιιιτιεπι πιετεειτοτυπι ιιτἱτὶτειτεπι εΡεεὶεε

ιιετ ι1ιετεεε(Ιυε ιιετιόιιιιτιιτ επτ ετιιιτιιτιιιαι. πετ τιιτιιιιτι

οτιιτἰτιιιτε εὶιιε Ρετιετιτε. @ΜΒΜ (τε ιιιττοιτιι ἱΡεο ετιιιτιε

ετ οειιτετἱἰ (τη ἱοετιιιιι ετ ε(1ιιιιττι Ϊιιετἰτ ΡτοιιτάεΒο

τιιτιτοπι(τετιι ιειιοεπιειΒιιε. (ρωταω ετ ΡτουιοτιοΙιΒιιε

ετ εοττιεο(το. ιτι Ρτεἀὶετἱε τιιιτιἀἱιιἰε (Ιιιιιιιι(τιιι (τιιι·οιιε

τίτιτ. τοειεικτι ειιττετε εεκτετἱοε ειπε (Ιιιει·τιτιοε τιποτε

πισιτοειτοε ετ ίεττειτοε ετ τιστι οτιοε. ετ εὶε οπιιιεπι

Μειιιειιιι ετ εετετει (με εεκτετιιε ττιειιειιτει·ι εοοειιε

τιετυ.τιτ. εὶιιε ττειι(τε τιιετιειιτοτι. ειδο τιιιτιάο ρτοΡοεἰτο

ἱἱτπιἰτετ ΡτοτιιΒεβο. (τοσο ιιιιΠο ρετεοιιο εειΒεττωιι

Βιειειτ. ἱιι τιιιτι(Βτιιε Ρτε(τιετιε. Μεετ επιετ ι:τιετεεε εετ

τεε ετι(Ιοοε. εειιεε τειιετιἀειι(ὶὶ ιιι οι.ιιι(τιοιε ἱΡεἰε. εκ

εερτἱε (με -εά (1ιιοτι(Μιιιιιιιι ετ τιεεεεεετιιιιτι ιιειιιιι

ι›εττἰτιεοτ. ιιτ Ροιιτε ιιἱιιιιπι οιιι·(ιεε τεοειιτεε ετ εἱοεε.

Ριεεεε (ιιιο(ιιιε εετ ετ τιιιὶἶιειτιοὸἱ. (Ιιιο(τ εἱοιιἰε τοπι

τι·ιιτεοετιτ. ττιετεετιιιιι τεεεὶτι(ὶὶ τοειεικτι ετ ιτιοιιρετ αιτι

(Πετωτι ἰτι‹]ε εοπιρτετιο. οιιπι Με εοιιεὶΙἱο. (Ιιιὶ Ρτεετἰτ

ιιιιτιἀἱτιἰε ἰΡεἱε Ρτο ὶετιιιετιεὶΒιιε. ιιτ (ιιιτεττι (τε τοι·

εεΠοτιιιτι (Ιιιετιτἰτετε. τιιιΠε εὶειιτ οΙἰττι Ροεεὶτ (ιιιεετἱο

ειιτιοτιτὶ Ρεοὶεει ἱιιεἱπιιιτ (ἱιιτὶιιιιιε εκΡι·ἱιτιειιἀεε. τοτ

εεΠοε ιτο(Ιοε μιιιτιοτιιττι (ἰε πιετεει τιειτιεειτ Ρεοιειε τω".

ότι ετιιιετο τἱοτιετἱο τοτιιιειιι. (τε εετετὶε Ρειιιιἱ8 (τε

εο!οτε·ρεεὶοε ἀιιοὸεεἰτιι. εε(ὶ τοτεεΠιιε 5τιΒιιτι11Ιτ !ιο!ιεετ

Ρεοιειε (τεεεοτι ετ σετο. ρετιιιοτιιιτι (τε ΐιιειε ετ (τε εετ

άοοο ετ Ιἰττιοἔἱιιὶε τιοτιεετ Ρεεἰειε κιτ. εεττειιεὶιιτιι

ετ ετεπιιΡειιτἱιιιιι Ρεεἱεε εε›ι. ΙιοΙνεειοτιιττι πιοιοτιιπι

Ρεοὶεε κιτ. Ιιει·ι·εεεττιὶιιιιττι Ρεεὶοε που”. ετεεἱοτιιπι

Ρεοιοε Μπιτ. ετ ιιἰιιτειιειι·ιιιιι Ρεειεε εειιτι1πι. οοιιοβε

τὶοτιιιιι ιιετἱεε εειιτυπι (Ιιιοἀεεὶιιι. ιιιιιιιετειε ὶετιιιετι

εἱΒιιε ετ (τε (Ιἱεττἱετιι ὶειτιιιε. τι εοτιιο πιοεΙιεετ ιιε(τιιε

τιιοτιο.ετιιιιιι. (ΙΜ ποτε πιε Ιεπιετιτετὶοιιειιι τεεεττιιτ.

ι·οιιττει οιιεττιειιττι(Ιιιε. (ἱε τοτε τει·τε ετ (ιιεττιετιι πιω.

Με! εστω εἰ Ροτετο εἱιιε ττειι(τε. τετ (Ιυειιτιιιιιι Πεειιτύι

οοιι(Ιοει·ετιτιε τετιιοπεετιτ. Με οπιιιτε Ρετ Βοτιιιιιι [Μοτο

εττετιόετε ετ εοιιοΡ!ετε εοιιυειιιο. ετ ρτοπιὶττο ΗΜ

Ιειιιττετιεο τιιτιεο Ροτεετετἰ τιὶοἱε πιἱεεο Ροτεετοτἰε ἱειιιιε.

ἱτι ΙειἔεΙὶτετ.ε ετ οτάιιιε (πω. ετ Ρετ τιοτιεπι Β(τειιι.

ίεεὶεττι ιιοΒιε ττετιειιιιττἱ ειιττει:ι Ρετεπιτειιι ετ τυο εἰ

ΒἱΠο τοτιοτειττιπι Ιιιιἱιιε οοτιιιειιτἱοιιἱε εοιιίὶι·πιετι(τε. τι

ἀοττιἰτιο Ι. (ΙΖάεβιιτο) (κι @το εοπιἱτε ετ ιτιετετιιοπιε

Ρτουὶτιεἰε ειιιε(1ε:ιτι οιτιτιἱπιοάο εεειιτιτοτε Ρτεετοκι(ιο

ιιι τεττε ετ ιτιετἱ ἰο Ρετεοιιἰε ετ τεΒιιε. ιιιιἱιιετειε πιο

(το ιιιιτιἀἰιιεε ρτεἀἰοτεε ιιιετίιιτ ιιετ τεὸἰετὶιιτ.

Βετο εΒο Βιιιττειιοιιε τιιΙιειιιτ Ροτεετεε ιιἱοἰε. Ρετ

πιτιο(τετιιιιι ἀοιιιἱτιἱ Βιιιττεοτι ιδτεεεεττὶ ροτεετετιε ἱειιιιιε

ετ Ρετ Ροτεετειτεε πετ οοτιειιτεε εει;Ιοειιτεε εοτιιιιιιιε

ἰετιιιε. (ιιιὶ ρτο τεπιτιοτε τιιετιτιτ. εοτιιιετιἰο ετ Ρτο

πιἰττο ιιοτιἰε ἀοπιἱιιο τειιιιιιιιι(το ἴοτοιιἰΙἱετιεἰ τειιετετιόο

ερἱεοοΡο. (Ιοοά ιιτιἰιιετεοε τιοτιιἰτιεε υεεττοε. ετ τοιο

ιιἰΙὶειιεεε εε!ιιεΒιιτιυε άετειι(τειιιιιε ετ ττιετιιιτεοετιἰιτιιιε

ιτι τετιιιε ετ Ρετεοτιἰε. ιτι τοτο Ροεεε ετ ἀἱεττἱετιι πιο

8ττο. εειτοιε άεοετιε ί-οοτἱε ετ Βιετειι(Ήε. εὶετὶειτι (ιιιο(τιιε

τιοπιὶτιἰΒιιε ιιεεττἱε Ρετ Βοτιετιι Β(1επι. επρεπε Ειστε

8τ388. ιιετ εε(Ιιιειιε εοτιειι!ετιιε ἰειεὶειιιιιε ἰιιετἱτἰε Ρτε

τιιτιι(τιτιεττι ειιτιἱὶιετἱ. ἱτιΪτει (τιεο ιιἱ8ἰιιτἰ ετ ειιτεει εἰ

Ροτετὶαιιιε Βοοε Βάε. (Ιιιοεὶειιε οοτιττε (Ιιιειιιειιω(με

(τε τοτε τεττε ιιοεττει ετ (τιεττιετιι ιιοεττο Ιεττιετιτετὶο

ιιετιι ἴεεετἰιιτ. τειιι Ϊοτοιιἰτὶετιεεε. επειτα εετετἱ τιοπιιιιεε

ιιεεττὶ. ειοτιιπι οιπιιο ἴοτοιιὶΙὶιιιτι. ιιι ειιιτιετε όοπήιιι τώ

πιιιιιόι ΐοτοιιὶἱἱετιεἱε εΡὶεεορὶ. Μοοιιιι. ἱτι(ἰἰετἰοτιε νι.

ο τεττὶο οἱε ειιιΒιιετἱ. ετ ΐιιετιιιιτ τεετεε. ἱὶ·εἀετὶειὶ8. ο

τιεττυε τιεττιιιιτιουε. οιι(τι·εοτιιε. οδο τειιτιιιτι(τιιε (τε

ΒΙ°8558 ὶιι(ἰειι. ιι€ο Βετττετιάιιε εετιοτιἱειιε. Βετττειι(τιιε

(τε οττο εετιοτιὶειιε. Βετττετιάοε (τε ει(Ιιήε ειτετιὶἀἰε

εοτιιιε. ΒιιὶὶΙἰεΙοιιιε ειιειιἰε εεοτἰετο. τιετιιει·(τιιε τετιετ

ετιιιτοτ. τεἱιτιιιιιἀιιε ΙεοΒετἱιιε. (τε τοεεεΒι·ιιτιε. ΨΗ

Πετιιιιιε τοττετεε. Ρεττιιε (τε ειιεἱεἰει. Ροιιειοε ειι·τιει!(ιιιε

εειτιοτιἱειιε. τεἱιτιιιιιἀιιε (τε ιιειΠετιεττε οειιιοιιἱειιε. Μ

Ιιετττιιιε (!ε ἀι·οΒιιἰΒτιοιιο. φωτ-ειτε (τε τοττοτ. τιετττετι

(Με (τε πιοτιτεΠιε ετιετιετο (τε ΙιετὶοΙε.

ΕΒο τεἰιτιιιιιὸιιε τετὶ. ιιοτοτἱιιε. τοΒιιτιιε εετΞΡει.

ς οοεεω(Χ ι

τ! Ρπιεσερτα /αοτωἰιοπιἱπἰὁω Ιἰἱρε:·ἰιιε οεοΜετι2αΜ α

δι(Μεο2το Οπιστε!Ιο ἰατιπεπτἱ ροτε.ταιτε (ιτε (ίτιπάο

ιιιι.τἰΖἰο ετ ορε .τί τεςιιἰοἰτΞ, .πώ ροεπα Ζίϋπιτιιπι τιιἱ!Ζε.

'Η204, ? ευευετι

(Μ. Α. ει. Με

( τι. π.)

Νοε €υπιτεοττ15 ετεεεεΙΙιιε (τει €τειτιο ιειιιιιε εἰιιἰτετἰε

Ροτεετεετ ετετιιἰιιιιιε οτ(ϋτιετιιιιε. ετ εστι αυτή ἀεΒἱτο

ιιιτεκτιειιτὶ ίἰτιιιἱτει· ιτιιιιτι;τετιτεε ρτεειριπιιιε ιιοΒιε

ΙιοπιὶιιἰΒιιε (τε ιιΙΒιιι€ειτιο. (πιάστε. εετιιο. (Πιιιιο ιιτιε!ιο.

Ροττιιιιιτιιιτιοιο. ιιἰτιἔιιὶτἱε τετιἱε. εεετεΠετἰο. ετιπιετο

θ5
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(οπιπισ. πιιιιππιιισ ει (!ε ε!ιιε !σειε (ιε (ιπε(ιε. ιειιι (ι ειτι((πιει·ιε πετο με(εοιιε εστιι(ειεειειιε με(εο!πει με

Ρι·ο εοπιπιιι ειιήιειππι ει !σεο(πτιι πεει(ο(ππι.πει

ειιι€πιει·ι με(εσιιε (ιε πεει(ιε ιοειε. επ ιιοπιιτιιιιπε

ιιι(ε πειιιε ε(σειε ει πειιιε πιιειιε. σε! επ ιιιιε (ιε

ιιισιιιειιειε με(ιιιιπε. (με επιιι πιι(ε (ιπετ·ιεπι. πετεπε

ειρεε ισιισιιε((ιιε (μσά Ρ(ε(ιιειε ειπιιειεε ει ισεε πε

ει(ε ει ιιοπιπιεε ειπιιειππι ει ιοεο(ππι πεει(σ(ππι.

ιιο(ιε ιι(ιε ρ(εειειιι επεεπ(εππι επειιιππι ει ε(ιιπισ

(μπι. ιιιι !οεο πει ρε(εσπε πει πει Ριπ(ιιιπε. επι

πει (μιιιιπε σιιεπεε ιεειε ιιιε(ιι πε(με ε(ι μ!ειιετσ εε

ιιειειισιιεπι πει μεεετιι πι(ιε ιεειετιι. ει ει ειι(μιε

(ιε μ(ε(ιιειιε ειπιιειιιμε πει Με τ·ε(μιειιπε επει!ιππι

επππι (ιε(ε (εεπεεπε(ιι ι!!ι ειπιιειι πει ισεσ επι

επει·(ε πει οιΤετιεε ι”εειε ιπε(π. με(εοιπει: εεππεε

!ιεπτή εεπ μειιε ιιιι(εε. π. ιειιιιειιεεε τιιε(ιιειειεπι εσ

πιππι ιεππε. ε!ιεπι πετο ιπε(ιιειειεπι ιιιι επήιειι πει

!οεο επι επειιιππι επππι (ιε(ε (εεπεειιιι. ιιεε σπιτιιε

πο!ειε ιιιιπτιεςιιιιπε εε!ιήε εειε(ιε ρι·εεεμιιε ει: ο((!ι

(ιετι(ιειιιιε (με ποιιιε ιεεε(ε πειιετππε. πει μοιεειεε

εεπ εοπεπιεε εσιιιπιιιε ιεπιιε (μι με ιε11ιμο(ε με

(πιι. Ρ(ειει:εε ειιιιιπιι ειε ει Ρ(εεεμιι επιι (!ειιιιο

ιπ(επιετιιι ει εεεπ(ιιειε σ!ιεπιπτιτι (μσά ιιιι(εεεειμιειισ

μεεπτιιεπι (ιε(ε (ιειιεειιι ιιιι(εεει·ιριε !οεε. πε(με ε(ι

ιεειπτιι εετιειι ιιήειιεειιε μτ·σι(ιτιιι. μειι·ειειεεπρε(τιε

!ιιι(εε ει.. μει(ε!ειε επιπιειιε ιιιιτεε (τ. ιπεπ(ππι ιιιι(. εει..

τιιο(ιιε(οεσ ιιιι(. σε. ιιεειεὅπε ιιιιι-; σε. πειιιε ε(σειε

!ιιι(.ε.

Ε( εε(ιπιε(ιο εοπιπιπιιιε.

( εεεειι(ι(ι )

διιι%·εσιιι(ε (;(·(ιεεε!Ζι(ε Ϊαπιι(ιε ρο£εε£αε ?ιο(πίπε.ε

.4(·σεί(ιε, /!ιι(ίο(·έ(ιε ει Ππεδ2(ιε ·υ(1ΙΙΞι(πι μασ ρεεε

εερισ (ι(ἰ ραεειπ (ενο(:(ιι.

πο( ι Σιπέπειι

:Οσά..Α.[σΙ.Μ5.π. Λ . ' ι
.. με( Σε.

(ΙΙ.Β.ι ! .

Ηεε επιιι μι·εεεμιε ει σ((ιιιιετιιετιιε (με (ιοπιιιιπε

ε

επιι(εοιπε ιε(ιπε μοιεειεε ιεειι ιιιιε (ιε (ιπε(ιε ει Με _

(ιε ιπ(ε πειιιε ετ·σειε.=ιιι. επιμειι.

Νοε (μιιι·εοιπε ει·εεεειιιιε (ιει ε)(ειιε ιετιπε ειπιιειιε

μοιεειεε ειειππιιπε σι·(ιιτιεπιπε ει επιι οιιιιιι (ιειιιιο πι

(επιεπιι ιι(ιιιιιε( ιιιιπιιέετιιεε μ(εειμιιιιπε. ειπιιειιιιπε

ιοειε ει ιιοτιήιήιεπε (ιε (ιπε(ιε. ει ιιιιε (ιε ιπ(ε ει πε!ιε

ε(σειε ει πειιε πεεε)ιε ει πει!ε ειιιισ(ιε.` (μσά (ιε εειε(σ

πιιε( εε ιι(πιειιι μεεετιι ιεπεειιι. ιιετιι ιι(τιήιει· ο(

(ιιτιειππε ει ειειππιιιιε επειο(ιιειε (με ιιιιιθπππ( πιιε(

εεε ιι(ιειιι ει (ειιιιειιο(ιετ(ι. (!ε σιιι(ιι!ιπε πιειειιειιε

ει: Βεειιε ιισιιιιεπιιιε ει ιτιεειι(ιιιε ει (!σιιιο(πιιι (ιπ

(πμιισιιε ει με(επεεισιήιιπε (με πιιε( εοε επειιε(ιιιιι

ιιιιε πε(με. σεεεειστιε Ρ(σι(ιιπε μ(ειει·ιιε (μει·(ε ει

εστιπειιιιοτήε. μ(σ (με τιπμε(.ιτι εσ(ιιιιειπ ειπε (ι

πε(ιε με(πειιιτισπε. ει εμεειειιιε( μ(σ (ιιεεο((ιιε ει

(έπει·(ε ιιοπιπιππι ει (κι μσ(ιπε τιιεπ(ιειι. ει σσε ειι

(π: μ(ε(ιιειιε ειι(με (ε(μιειιισ πι. με(μειππτπ.( ιιεπι

ειειπιπιπε (μσά ει ειιήιεε πει ιοεπεειι(μήε πε! ειι(με

ειιι(μιει·ιε με(εσιιε (ιε (ιιειε (ιπει·ιε πε! ιπ(ε εστιι(ε

ιεεει·ιι εοπιπιιε (:πήιειιε πει ισει (μι εσιιι(ειεεει·ιιιι

ιεειο εστιιπτιι ιιιι(εε εειιιπτιι. ει μει·εσιιε ιετιιππι πε

ιιεει πειειιε. ει πετο μει·εσιιε εστι ε(ιι επιιιειετιε (κι

εσιπειι(ιιιιιι εσπιπτιε επε ειπιιειιε πει επι (κι εετιι

εοι(ιε(ε ιεπεειπ(. πιει ιιιι(ε τιιε(ιεετιι με(εσπειιι εστι

επότιεπει·ιι πιει. εσπιπτιι πιιιπε εμπ(! ειπιιειεπι ιετιπε.

ει ιιιε!ιιιο(ιιιιιπε μ(ε(ιιειεμει( ει ήπιε πι με(μειππιιι

σιιεε(πειιπ·. ιιεπι ειειιήτιιπε ει οι·(ιιιιεπιπε ει επιι στιιτιι

(ιεισιισ ιιι(επιεπιι ιι(ιι(ιιιει· ιτιιπιι€ειιιεε: Ρ(εειμπιιπε πι;

ιισιτιπιεε μ(ε(ιιειει·πτπ ειπιιειπιπ ειισεσ(ππι: ιεπι (ιε

(ιπε(ιε. (μεμε (ιε πει!ιι:›πε ε(οειε πιιεδιε ει ειι(ιο(ε.

πιιε(6(ειιιετ με(εο!πειιι ει ειιιιιεετιι εμιεεσμο ειιιιιι€ε

πεσει. εεειεειε ειιιιιιΒεσε. ει ε!ιιε εεειεειιε ει (ιοπιπιιε

ιιιε(ειιιοπιιιπεισιιιιεειο. εσιτήιιιιπε (π: ππιιπιιιιισ. Βο

ιιιιεεισ (ιε ππιδπιιιε ει τιιιιιιιιιπε ει ειπε ιιοπιπιιιιπε (ιε

ειιοπιμειιε ει (ιοττιπήε (ιε μει(ε !ειε. ιιι(ε ει (ειιστιεε.

ει (ε(ισιιιπε ει μ(εειειιο(ιεε ει εοπεπειπ(ιπιεε επεε.

(μεε ειε (ιειιειιι. ει ειιιι(μιιπε (!ε(ε εσιιεπεπε(ππι.

ιιετιι εμεειειιιε( ειειπιτ(ιπε (μσά μ(ε(ιιοιι ιιοπή(ιεε

μ(ε(ιιειε(πτπ ειπιιειπτιι ει μ(ε(ιιεισ(ιιιτι ισεο(πτιι μπει·

(επι ιεειετιι ιισιιιπήιιπε (π: ι(ιοιε ει τιπιιππι (πειτε

ιππι ειε ρ(ειιεετιι. πεε επππι εεσιμιετιι. πεε εσε ιιι

!σειε Ρ(ε(ιιειιε (εειμιετιι. ει ει ε!ι(μιε (ιε (ειιπε εο(ιιιιι

ιιειιει·ε μσιετ·ιι εεμιει ει: τιπι!ετιι (εειιιπιιστιεπι (ιε

εειε(σ ιεειει. ει πεε σιιεε(πειιιπ( (μοπε(με Ρ(ε(ιιειι

ιιοπήιιεε (ιε ιι·ιοιε ιιοιήε εειιειεεε(ιιιι εοτιμτ·πειιιετ

ει ε(ι ιισει(ετιι (ε(ι(ιιε(ιιιι ποιπτιιειειτι. ιιετ(ι ειειπι

πιπε πι !ισιιήσεε (ιε ιπ(ε ει πειιε ε(σειε. ει πειιε

πιιεειε. ει (Με επιισ(ε πε(με ε(ι (πεε (ν. (εειιιιιειιι

ιιοπιιιιιιιιιε (ιε (!ιετισ ει ε!ιιε μεεεο(ε ει εεεεσε. (με

ειε εισειπιε(ιιιιι. ει (με πι ιει·(ε επε (εμε(ιιι(ιιπ( πει

ει(ιιιιιειισπειιι εο(πιιι (με εστιεππιμιε επιιι. ιιειιι ειε

-ιπιτισπε ει ιι(ιιιιιει· Ρ(εειριτππε πι: ιιοιιήσεε (ιε ιιιι·ε.

πε(με εειιειιιιιι πιιειιεε!ετιι Ρ(σι(ιιιιππι με(εσιπειιι ει

Βειιιιιειιιο ειι(ιε πι (μσά ει εσππετιε(πιιι ει: (ιει·ε

Ρ(σπαιεειιιιτιι Ρι·ο (ωεε εεε μσιεειειιε. ιιεπι ειειπι

ειπε _(μισ(ι εσιιεπιεε επιιιειππι ειισεστ·ππι μι·ε(ιιειω

(πιο. πεε εισει(ε. ειειπιε (κι τισιιιιιιιιι επο(ιιτιι ιιστιιι

μπει Εεεε (Με ειπε( με(πεπι(ε. ει πι οπιιήιι ιισει(ιι

μ(εεεμι:ε ει» οπιιιιιιπε επεισ(ιιειιιπ(. ει: πιιήσιειε εε(

πειιιπτ· πεε ποιήε ιιιιπτιεπιιπε. εειπιε εειει·ιεπιειι(ιειιε

ει σ((!ιτιειισιιι!›πε τισει(ιε (με ιισιήε ιεειτιιπε. πει

μσιεειεε εεπεοπεπιεε εσπιπιιιε ιεππε (μι Ρι·ο ιεπι

μοι·ε ιπει·πιι.

ΠΕ( εε(ιπ!ε(ισ εοπιιιιπτιιε.

ά .

( εεεει.ΧΧιι )

Πεε(·ειαιπ Σ(υιαετιείε ροιεειαιἰε, (με. εσπ/ί(·(π(τι(ι σει»

ιεπι2(ι (ι [(ιεούσ (ἰε !/έει(ι(·ίτιο Ζωα (ω (ἰἰε ε8 υπε

ει( (ι), ε(·ίιπιπαπι εσεπίιίο(ιε(π μια· ιιοτιιἰπεε (πίνο

ε(ιιι(ιε εεε!εείαε 2(ιιιι(επείε (αἱ ίρειωι εοπτειιι(ιε ερε(:ιατ·ε

·.%((2(ιιΔ.

4204, 16 επιΕμειι

σε. Α. ει. Μ. οι.

ς π. ιι. ι

-

/

ιειιιιε πι μοιιιιιι ειιμε(ιο(ι εεμιιπ!ι. (ισιτήιιπε ἐπι

.ι`(εσιπε ($(εεεειιπε ὶειιπειιειε ειπιιειιε μοιεειεε ειιειπιι

  

μει·εσιπει εσιιιιιιιι ιειιπε !ιιι(εε ιιι..ιεπι:ιετιειιιμοπειε. (η Υπ!. τι.° σεεει.ιινιιι.
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ετ !εσσεσ!τ τισοσ εοτι!στιε !εσσε σε !!σιιι!ε!σ!!ε τεετ!ε τι τ!εε ετ!ετιι τΙσοσ ε! εεεε!τ ι·εΡε!·!τσ!·. ιιεε ττσοσ ετ!ετιι

ετ ΡετΡετι·ετ!ε !τιτετ !!ο!ι!!τ!εε εσσσεετ!ε εσει!σεεει·ε

Ροεε!τ ετ !σσ!εετε εττισε τστεετετε εεεσιισστι! εετ!

τει!τ!ειιι τισειιι !εεο!ισε σε σ!ετετ!!ιο ε!σε !σσε!ι τσ!!τ.

τισε εει!τε!ιτ!ε εεεσ!ισσ!ι! !!σ!σε !εσσ!ε τει!στετιι !ετε

τσ!τ τι!! !Ρεο !εεο!ιο. ε!!ι!ο σστιι!τ!!εε τιετ!σ!τετ!ε ι!εει!τι.

!ι!σ!ετ!σι!ε τι. σ!ε !τ!ιν!τι. ιιιεσ!!. τΙσοσ !σεο τεετσ!ι!

εετ ετ ετετστστι! τΙσοτ!!ετι! εστι! !ι! τεττε εσσσεετ!ε

!!οτιι!ε!σ!στιι τεετσιιι εεεετ. ε τισ!!ισεσειι! !ι! τισετιιτ!ειι!

σε εσιισεετ!ε. !!!-ιετι! !ετι!ετ!τετ!οι!ε ε!! ετι!!ε!ε !τιτετ

τεστ!. οοτσπι σοιι!!!!σ 8σ!!!·εσστο τττεεεε!!σ !ει!σε Ρο

τεετετε. τοστ: τετι!Ροτ!ε ε!ι!ετε!!τε !!! Ρτ!τιισ τ!!!ιιο εσε

Ροτεετετ!ε. !Ρεε Ροτεετεε τστεετεε!τ !τ!τεττεετοτεε σετε

ε!ε τετιιι!ιισ. !τε τΙσοσ σ!ε! !ιιττε τετιι!!!ιστι! !Ρεσιι!

σε!!!εεει!τ τοτεετετ! εεεειιτ. !ο!!ετιι!εε εσσσεετσε τσι!ε

σετ!!τ εστετι! Ροτεεττιτε σ!εειιε. τισοσ εσιιισσε !ει!σε

σε !!οττ!!ε!τ!!!ε εσε τεττε εε !τ!ττσιιι!ττετε σο!! σε!ιεετ.

σεο εοε Ροτετετ τστεετετε. σε !ι!ε σ!σε!!εετ !!σιιι!ε!

σ!!ε τισε !!ετετ!τ !!!τετ !!οτιι!!ιεε εσσσεετ!ε. !τι!τι!σ τισ

εε Ρεττ!ι!ε!ιετ. Ρστεετεε εστειι! σσ!ει!ε !σε εσσσεετ!

εοτιτ!οεεετε. ετ ε! !!οτιι!ε!τ!!! ετ!σεε !!!τετ !ιο!ι!!τιεε

!Ρεσε ετ! εστιισιιε !ετ!!ιε Ρεττ!σε!ιετ. τεεεΡτε εεε!!

τ!τετε τ!!! εσσοε!!το Ρετ εσε τισ! σ!εε!!ε!ιτστ τεε!εεε

!!ο!τι!ε!τ!!στι! ἴοτεετετ!σιιετι! εσεΡειισ!τ. ετ ει! εοετ!σ

εεειισστι! ε! εοτιισι!ε !εσσε σε εεσεε !!οιιι!ε!σ!! !τ!τετ

!ιστι!!ι!εε εσσοεετ!ε Ροεε!τ εοτισοεεετε !σσ!εετε ετ

σ!!!!ι!!τε ετ τοτεετετε; σ!!τ!τ στ εοιιισσε !ετ!σε σε !στε

εσο Ρτοεετ!ετετ. ετ εσσσεετιιε σε εσο. !τε Ρσε!τ!σι!εε

!!!σσ !ιισε Ειστε εστιτ τιισ!τε ε!ττ:ε !ιστ!ι!ε!σἰε ετ !ι!!!

!ε!!τ!ε ετ ε!τεε ε!!ε τισε τισ !στ!εσ!ετ!σιιετι! Ρεττ!ιιεεστ

ετ σττστισε !ετετε. ετ εσ !!οε τισοσ !ι! !στ!εσ!ετ!σι!ε

!!ιτισε ετ ετε!!!εΡ!εεσΡετσε ε!τ Ρτεσ!ετε τεττε εσσοεετ!ε.

Ρετ τιισ!τσετεετεε εστ!σεετσε ιι!εσε εετ Ρτο!ιετε. τισσσ

οτιιι!!ε ιιιε!ε!!τ!ε Ρσι!!ε!!ετ ετ.!οι!εσ τει!!Ροτε. !!οε

ετ!ετιι εο!ιισ!!ε !τιι!σε τ!!εσιι! εετ Ρτσ!!ετε Ρετ τιισ!τσε

τεετεε εσιτιστιε !”εε!εεε. ε! ει!τειιι !ιοτιι!ε!σ!σι!ι εεσ

ιιιτ!!ε!!τ!στιι !ι!τετ !!στι!!ι!ε!!! σε! !!στι!!τιεε εσιισεετ!ε

ετ ε!!σιιι σε! τ!!!οε τι!!! σο!! εεεειιτ σε εσσοεετ!ε !!!

τισειι!εσιι!τισε εσετ!!τετ. ετ! εοτιιστιε !ετ!σε εσσσεετσε

!!!σσ εΡεετετε ιισσ τ!εετε!!ετ. εεσ !!!σσ εο!στιι τι!ε!ε

τ!τ!σιιι τΙσσσ !ιιτετ !ιοτιι!!!εε !!!!!ιε τεττε εσει!!τετ. τισ

εε εΡεετετε τ!!εε!!ετ. ετ τισ!!! !στιτιο τε!ι!Ροτε τεττο

!!!ιισ!ετεε τεεετετ ιιιε!ε!!τ!οτστι! ετ ετ!ε!ι! σε εεεε!!εσ

εοιιεσ!στιι !τιιισε ετ εεσεετι! ει!! ετε!!!εΡ!εεοΡσ ιιιε

τ!!ο!ει!! σ!εε!ιετ εε !!ε!!ετε ΡτοΡτετ !οι!.ὅσ!ι! τε!ιιΡσε

!στε ετε!!!εΡ!εεοΡ! σεσε εεεετ. εεσ Ροτ!σε !στε !ει!σε.

στ!τ!ε σεο ε!!ι! !!εε !!!!. εεσ τι!!!ε εσιτιστιε !ετ!σε εστι

εσ!ετσι!ι !ι! εε τεττε !!ε!ιετ. !”οστσιι! ε!ι!ε!τ. ε!τετε!τσιι!

!ιε!ιετ. !!!τετ εο!!!!!!!ε ετε!!!εΡ!εεσΡετσε εετ σιισ!τισε τι!!

!Ρετι τεττε σ!εττ!τιε!τστ Ρετ ε!σ!τετετ!! !ετισε. τισε!

ετ!ειιι σετστι! εεεετ τ!!! !τι!Ρετετοτε στ Ρ!ει!ετι! !στ!ε

σ!ετ!στιε!ιι ετ τι!!!ιτστιι !!ι!Ρετ!στι! ετ τιστιε! ιι!ετστιι

!!ε!ιε!ιετ. !ι! σ!!!ι!!!!σε σ!ε!εί!ε!!ε. ετ σε!!! εοτι!στ!ε

!ειισε ειιετεσ!τ σ!ι!σ!ετεε !!! !!οτι!!ι!εε Ρτεσ!ετοε ετ!ετι!

Ρεττ!εσ!ετ!τετ τεε!ετ!σσ στε!!σο. τοτστ!! σ!σετστ τετ!

ι!σ!εεε ετ Ρσεεεσ!εεε. εστι! !!!σσ !σε !ιι!Ρετ!! !στ!εσ!

τ!οι!!ε !τισ!σ!σσστιι ε!τ. τισετε !ετ!ε ε!!!εττσε τι!σ!τ!ε

ττιτ!οιι!!ι!ιε ε!!ετΒετ!ε ε!! σττετισε Ρεττε. Ρτετεετσε !ε

εο!!σε εεσε!σ!εσε σσιι!!ι!! τιι!!ττεστ! ιδι·εεεε!!! !ετ!σε

Ροτεετετ!ε. στ εσΡτε ετετσ!τ ετ στσ!ι!εσ!τ ετ !εσσεσ!τ.

Ρτεεειιτ!!!σε ετ!ετιι τεετ!!ισε Ρεττο σε τε!ι!ΐτεσο εεσ

ε!σ!εσ Ροτεετετ!ε. !σσι!ε Ρ!ε!ο. !σοι!ε σε εεττι!εσ!ι!σ.

ιι!εο!εσ εστ!ε. ο!ιεττο εΡ!ι!σ!ε. Βσ!!!!ε!τι!ο τι!ε!σεε!!ο.

ο!›εττο ιιιε!σεε!!ο. Βιι!!!!ε!ιι!ο εει!εε!!ετ!ο. σοι!σεσεο

εεσε!τ!!τ:ο τ!!!!!τιο σε Ρ!εεετ!τ!ε. ετ Ρεττο ι!!εει!ο. ετ

!ιιεσΡετ Ρτεσ!ετσεσσ!ιι!ι!σε €σ!ίτεοτσε !ετ!ι!ε Ρστεετεε.

!ιε!!ε εει!τετιτ!ετ!! ετετσ!τ ετ οτσ!τ!εσ!τ ετ !εσσεσ!τ στ

εσΡτε. ιιιτι. σ!ε εσἔσετ!.

Ετ τιιτιτισε!! τέτειιετ!! σε Ρ!ι!εεετι ι!οττιτ!!.

τ εεεειστιτ!ιτ )

Πεετετα Ζατιαεπείε ροτεετατίε εισσιτε ί!πτ!ισσίΖία ιιοπ

ι: ιιιτΙΖα σ! εστία @Με .στα τμέσσετι'απι ειιιρ?ιΣτεατΣεατΣσ

σιτε /τιιεπσα εοπεετίατιωι·.

'ΗΜ, 'τ' εεΡτετιι!ιτ!ε

σε. Α. [Μ. !θδ. τι.

( τ!. Π.)

0σ!!!!ε!!ι!σε σε ε!τετσσ σε δεσ! τι!!! !!τ!!!ε!!ετ !!

!ιε!!ιιιιι σε ιιισ!ετισ!ι!ο σε εε!!! Ρετ εεετε!!ει!οε σεττι!ε

στ! ειιτ!οε σ!ιδ!τιτ! τιοσετι! εε εο!!σει!!τ εστι! Ροτεετετε

ετ τεε!τ ί!σειιι εσιι!στι! Ρτο !!!ιτ!ε !!σσειι! ΡεΡ!ετ!ε!!!σε.

τισεε ε! σετε τεε!τ. !οτσειιο Ρεεεετ!ο ετ !!!ιε!!στι!

!!ιεε!τ ττστ!εετε.

ε!σε εεσεε !σετε σε!!ε!!ετ Ρτεεσιι!!. ετ !στ!εσ!ετ!οι!ετιι τι' $!τι!!!! τιιοσσ !εεο!ισε εε!σετετ!σε σε εεσ! τι!!! οτ·τσιι!

Ροεε!σετε σε! τισεε!. ττσετε εστ!!στ!ε εε τισ!! σε!ιε!!ετ

!τιττοιι!!ττετε. !εσσεε ετ!ε!ι! οετε!!σε!!ετ εσΡετ τεετο

εοιιεσ!ετσε. εκ Ρεττε σετε εο!ι!σιι!ε τεεΡοι!σε!ιετστ.

τισοσ !εσε εο!ιισι!!τιστι τ!οσε!!ετ. ττσοσ!ειι! τισ!ετισ!σ !ι!

!ειισε εοτιτ!τ!εετστ. τετι!ετι εοιι!σσε !ει!σε. σετισε εσ

!!στ!ε σ!ετι! εστιεσ!ετσιιι !ι! !Ρεε τεττε !!ε!ισ!τ ετ !!ε!ιετ.

!οι!τισ σετε τετι!Ροτε ε!!εττετο τ!!! εσσστ:τιτο εσΡετ σ!ι!

σ!ετ!ε τι!ε!ε!!τ!οτστι! τεετ!ε σε εο ετ εεσεε ετε!!!εΡ!

εεοΡἰ ττ!ετ!!ο!ετ!! σο!! σ!!ετε!ιετ εοτι!ι!ι!!. τισε! !σε Ρσ

!ι!!εσιι! !!στι Ρτεεετ!!!!τιιτ τετιιΡοτε ετ τιιε!τ!τι!ε !στ!ε

σ!τ!ο ετ τιιετσ!ι! !!ι!Ρετἱστιι. φωτ! ε!!!!ι! τετι!Ροτε

εεττσ!τ! σοι! Ροτεετ σεο Ρτεεστι!! !στε σε!ισ!τ. εεσ

εετιι εστετιι ε!! ετε!ι!εΡ!εεοΡο !!ε!ιετε ιιοτι Ρστεετ.

τισε!! !Ρεε ιισσ !!ε!!ε!ιετ ε! εστ!εεσετε σοι! Ροτσ!τ.

!!ε!!ε!σετ σε εεσ!τι!!τ!ε τισστ!σετιι !ι! !!στεσ σε Θεώ.

τισοσ τεσσετε Ροτεετ σ!ττι!!!!ο σε τ!οσ!ε Ρτο εστι

σει!τ!στ!ε ιι!ετε!!!οτ!!ε. ίεε!τ ε!τι!!!!τετ τ!ιιε!ιι εσιι!στι!

Ρετ !!!:›τεε σεεετι! ΡεΡ!ετ!εεε. ετ !σεε!τ σεττειι! !το!!

σετε.

8εΡτ!τιιο σ!ε εεΡτεττι!!τ!ε. !!! εεΡ!τσ!ο εσ!!οεεσ!τ σο

τιι!!!σε Βσ!!”τεοτσε ετ σττ!!τιε!!!τ. τισοσ τσ!ιε!σσε σε

ετ!τ!ε!ε τει!εετ Ρτο εσιι!στι! !ετ!σε. σετισε ετ!!!!!ιι! σι!σιι!

τεττε!ι! τισειι! εοτιιστ!ε !ε!ισε Ρτο εστ!ε εεσ! !!ε!!ετ

!ι! πιοισε τοτστισσ !!! !οεο τι!!! σ!ε!τστ ιιιστιτεεε!!σε.

τεσσε!ισο τ!σεττσιτι !ι! ει!!!ο. εστι! τεττε !!!ε ετ !ιοεεο

τισ !!!σσ Ρεττ!ι!ετ!τειι!.

Βέτο !ει!τε!ιιισε σστετ!σε εεετ! Ρε!ετ:!! !!εε ε!τετι!Ρ!ε

ττ!ε Ρτεσ!ετιι. σε ιιιεσσετο σσιιι!ι!! Ρεεο!στ! σεσεεστ!!ε

τ!!!
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άο επτττιτάο οἱπἰτπτὶε πιππο ιιοτοετοττε οιιττοεεἰ οτ α πι τοτιο ἱΡεο. τΙποοπιποπο ιπιιτποτἰτ. οτ τιοεετάοτο Ρτο

οιτοπιτιττιπτ άο οιιττπτειττο ἰτοτοεοπτἰπτπ πι Ροτοετοτπι

άοτπἰπἰ .Ξπἰττοοτὶ ετοοεοττἱ οπττοπτο ιιοοιιιι. ἰπάἱοτἰοπο

τι. εὶοπτ το οο πὶάὶ οτ τοετ Ροτ οπιππι οοπτπιοττ.

πω οάάττο ποτ άἰπιὶππτο. πτετ τοττο ττττοι·ο ποτ

ετττιιτιιι τἰτπτο οοπ τιπποτο. πτιετΙιιο Μπι πιπτοτὶοπο οοτ- .

ι·πτιττοπο εοπ άπππιπτἰοπο άτοττοπππι πο! εοπεπε. ιιά

τιποά οοττοτιοττιπάπιιι ὶπεεπ άἰοτο τιοτοετοττε τιτοιιτπι

πιτιππ επτιεοτπιεἰ.

ς οοοοι.Χιειν ι

Αι.ιιοιιτοε οιτοτιιἰαυι 6:10ίί πιατοτιἰο έπτοέ;ταιπ .τοπι

ττοποπτι ο ίαπποπ.ιέ οοιπιπιτιιἰ τίο Ζίτιτί.τ 2ι·τοιω πιέΙΖτοιω

οτ σιτιτοοπτέε ία.ι::2α οοποοπτα τιτιοαπ.το οοηήτοται·, είπατε τι

προοτιιυπ εοτέόέτ.

τ20·τ, τὅ οοτοτιττε

Οκτ. Α [Μ. “ι οτ τω. ο. οτα. Ο. [στ. ιοι. π.

( π. τι. ι

Τοετοο τοπιο άο οποττο. ττιοιπτιο ποτιτπο. οττοτιοππο

άο οτποο. ὶοτιοιιποο οἰπττοοἱ. τιτιτάππιπε επειετοπὶππιιι.

οτ οιιττοπο ιιτιτιι·τεοιιε. οΒο ειττιοττπο οποπάοιπι ιποτ

οτιτο άο Βειπἱ. Ρτο πιο οτ τιοτιοτττιπο πιοτε πιο. τροπ

τττιπι τόπτάοιιτε ΐι·ειτττε τποἱ. οποτιιιιι τπτοτ επιιι. οοπ

τττοοτ τπο τοτο εοτπτππι ο οοιππιιἱ πιππο άο τττιττε

οπττιεοπττε οοτιιτιἱτἱπτει ττἱτιπε οτ τοττπι οπο τοεττιτιοπτ

οκ πιο ττὶτιπο πιὶττἱτιπο άιιοοιιτἱε οποε ποτιτε άοτιοτιτιτ

οοπιππο πιππο. οτ οοπποιιττοπο τοοτει οπτι1 πιω πο·

πιπιιἱ άο οπἱτιπε πιο τιοπο οπτοτπιπ οτ εοτπτππι ποοο.

τοιιπποἱοιιο οιτοοτιτἱοτιἱ ποπ ππιποτιιτο Ροοπτιτο. οι:

οπττιπο οοιιτττοοτ Ρτο τπο οτ πιοτε πιἰποτἰτιπε. τιποά

άοάτ οτ εοτπτ πι τοι·τει οπο οετ πι οὶπὶτοτο πιππο πιά

ετιποτππι πιοττιοππι. τιποπι οοιτιΡοτοπἱ τι τιτοοτε.ιο οπ

τἰο. Ρτο ιπο οτ άτοττε πιπιοτἰτιπε. εἰοπτ οοτιτπιοτπτ

πι οιιττιι τοιοτιι μι· ιπτιπιιπι οπτὶοἱ άο Ριιτπἱπο ποτοτἰτ

τττιτοο ιι. ι.ιιιτιιιιι. άοποττοτππι πιτιποπεἱππι τΙπιιι·ππι

επιιτ πιο πιο τττιτο οοοο. ιτιιιινιι. οτ Ρτο ιιοΙιοτπιπε

ιποὶε τἰτιτο οιιι.ιπ. Ιιτοπιἱττο ἱπεπιιοτ οποά άο Ρτο

άτοττε τττιττε οτ άο τοτο οο ποσά ο οοιππτιἰ τοοπιοτο

άοτιοτιοπιπε άο οοτοτο οτ πι Ροττιοτππιπ τιπτττιπι τοτΙπτ

εἰοὶοποιπ Βιοτοπιπο. ποτ ιποτοετπιπι πιοποτιπππε τοπ εἰ

τἰτοπι πάποτοπο οοπιππο πιτιπο. ποτ πάποτοπ5 τιτπιποιιιι

ιιοτποποτπ Ρτο οοπιπιιτ οτ οποά Ι18Ρ0τ.θ8 πιοτ Ρτο

άτοτἰ ποο τττιτι11ττι τιειτιοτιπιιτ. ποσά εἰ ποπ τοοοττπιπε

ποτ οοιιττειποποτὶιιιπε ο8ο ποτ άτοττ ποτιοτοε ιποὶ.

Ρτοιπἰττο Ρτο πιο οτ πιετε ποτιἱο άοιπἱιιο ιθππτοάο

Ρτο οοπιπιιὶ πιππο τοετπποτο οτ άειτο άπτιτππι ὶπτὶ·τι

άτοε οοτο άο οπτιπτο τοτιπἱεἱτὶο ττιοτπ οτἰτ ποτ Πε

πιστα Ρτο πιο ποτ άτοττε ποιιοτὶτιπο τποτε ποτ Ροτ οττ

τιπτιπι Ροτεοποπι Ρτο πιο ποτ πιο Ρτο άπτιττι οπἰ

ττοιιο οτ τιοτιιι οπιππι τιοπει ιποο οτ πιεοτππι ποτιοτπιπ

πιοοτπιπ πιοτιττπι οτ ἰιππιοτιὶτπι ποτιἰε Ρτο οοιππιιἱ

πιππο τιπ8ποττ οτιττπο. ιτε τιποά ποττιτο ποοοτ οποτοττ

τοτο ποετττι Ρτο οοιπππὶ πιπιιο. ποτ οἱ τιπτ Ρτο τοπιΡοτο

ό'

οοπιππἱ πιπιιο. επιο οπιπἰ ποεττει οτ οπιπτπιπ Ρτο

ποτιτε οοπττιιάὶοτἰοπο. τοτο ὶπεπΡοτ τοοττε οποπΒοτἰὶο

επιιοτ τιπιτπτιπι πιοτιιπ οτ ποΙιοτππι πιοοι·πιπ. (τπτ ἱπάο

ιπτοτιἰ ττοοπτπιτπ τιτοετττοτππτ. ειιιο επΙιτειτοτπιτει εππτ

οτ Ρτοτπὶεεπ οτιοοτποτο οτ οοιιιτιτοτο οτ τιπττο τοτπιιοτο

οοιιττοποπἰι·ο. οτ πιοπτιοτ τιποά οοιπτιοττιπι ὶττοτπ.

τιπειτπ τ”οοτ Ρτο πιο οτ ιιοΡοτἱτιπε ιιιοἱε ετοπτ άτοτπιιι

οετ τι πἱοοτειο οπτἱο. τιπτο Έοοτ. οτ ποπ πι τ”ι·τιπάο εοπ

άοπιιιπππι ποτ τοεἰοποπι οοιιιππἰε πιππο. ποτ 8ττ011ττ18

Ροτεοπο. οτ ετ τοττο ἰπ οοπιτιοι·ει ἰττει ιιτπιπο τοιπΡοτο

ειρροιι·ιιοι·ττ πτττΙποΙΙι τι·ιιπάοπι οιτττττοεο τι Ρτιττο πιοτι ποτ

ποτιοτππι ιποοτππι τιτοπιτττο ποτιἰε τοετττποτο τττιπάοπι

ττττιτπ ποτ άειιιιιιιιιτι οποά ὶπάο ἰποπττοτοτ οοιπππο πιτιπο

πι άπιιτππι. οτ Ρτο πιω άτιππο οτ άτιμο οτιτπιο ποτιὶ8

Ρτο οοιπππἱ πιιιπο. ππἰποτετι τιοπο τποπ οτ τππι άἱ

οτοτππι ποροτπιπ ιποοτπιπ. οπο οποτιπο πἰοοτοιιο οιιτἰο

οοτιτἱτοοτ ποτιτο άοιππιο επτττοάο οποά ποπάἱτἰοποιπ

ἱττοπτι. τιπειιτι τοοτ τιττιοι·το ιποτοτιἰοπἰ Ρτο 8ο οτ ποτιοτἱτιπο

ποπ άο τοττο Ρτοάτοτο τιπτο τοοτ. οτ ποσά πι οι ππτττιπι

ττοπάοιι:ι τιοτιιιτ οπο πιά άιιιιππιπ ποτ τοεπιποπι οοιππιιπι

πιππο ποτ οτὶοπὶπε τιοτοοπο Ροι·τττιοειτ. οτ εἰ πι ποπάἰ

τἱοπο πιω ιιτπιπο πππε τιιιιιιιτποτττ τιτπιπο τοιπτιοτο οιττἰ

πετο τι ιιοττο τποει. Ρτοτπτττο ποτιὶε Ρτο οοιπππἱ τοετἰτποτο

ἱπττο άτοε οοτο άτιπππιπ πιοππι ποτ τοετοποιπ. €Ιποπι

ποτ ποσά οοπιππο πιππο ειτπΙπο τοπιτιοτο ἰποπττοτἰτ

οι: ττειπάο τιτπιπτι. οπο οιιιιοτοτιτ ὶπ οιι οττἱτὶεεο ποτ

ιιτπιιιοιιι πιοάπιπ. Ρτο Ροπτι τοτιο ιιιοε ποτιὶε Ρτο

οοπιππἱ πιππο ιιτπποτἰ οτιτἱ8ο. ποε οποτιπο ι·πτιτιτάπο

άο πτποιτάο. επιοιπτιοτάιιο οπττο. οτ οπττοπε οπττο.

Ρτοπιὶττἰπιπε ποτιτε άοτππιο επτττοοτο τιοτοετοττ οο

πιππτο πιππο Ρτο πιω οοπιππἰ τοετττιιοτο τιιτττι άτοο

οοτο ἰπ άπτιτππι τοτππι άιιτιππιπ ποτ το5ἱοποπι οποά

ποτ οποιοι οοπιπιιο πιππο. ποτ ειτπΙππ Ροτοοπτι ἱποπτ

τοτὶτ τιτπΙπο τοιιιΡοτο οι: ποτιάιττοπο οποπι τοοττ πἰοο

τοπο οπτἱο οι: Γττιπάο οτ άοτο οοτπιιιτεεο οτι πιω πτοοτειο

οπτἱο ποπάττοτο ποτ οπιιιτοτο. τιττιοττο οπτετιπο ιιο

εττπιιι. εοτττοοτ τοττπιπι πετιπο πιτ τττιτοιο πιτττο. Ρτο

άπτιτο οτ Ροπτι οπιτιπι τιοτιο ποεττο τιοτιττοι οτ τιειτιοπάει

ποτιτο Ρτο οοπιππἱ πιππο Ρτοποττ οτιττειιτππο. τοππιι

τπιπτοο άτοοπττ Ρττιιοπιιιτοιιι άοτιττοτοπι Ρτππο οοππο

πτοπάπιπ. Αοτπιπ πιππο πι Ροπτἰτἱ οιιιιττπττ. ιιιοοιιπ.

ἰπάὶοτὶοπο νιι. ιιιιι άΙο οοτιιτιττε πιτοτ ποποπι οτ

ποοτιοι·τιο.

Ετ οοττπτοτπι τιοτττιοτοττἰ τιοττιτττ.

ς οοοοι.ιοιν )

Βοοτοταπι ταπιιοτιοΖωιπ οπτο:ιάατοτιοτι, ειιιο πιστα οοπ

.πιτίτ.ι εοτυοιιιιτα ρτο πιοι·οτίιασ υοιιιἰοτιάπ ρτποβιιἰτιιτ·.

ΠΜ

ω. Α. πι. οι.

ς π. π. )

δοτιιτπι οπο ττοτἱ άοτιοτ οοπεπτττε άο ιποτοττιπο

ο»

τιιιτιποτττ :ιάιπἰπἰεττπτἱοιιοιπ οοπιιιιιτε πιππο. τπττπτο οποιο ποπάοτο τοιοτππτ εοοππάπιιι οποά ιτοτοτπιτπειτππι
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τοττ οτι οιιιοιιιτοτοι·ττιοε ιιτοοτει ιιιοττοιιο. ττιοιιιο οοιιτο ο οτ διετα οτιεοιιοτο. τοοοο οτοττοττ. οι οοττοοο οτ Ρτο

Βοττττοτοιο τοτιιοττο. τιτοιιο Ρτοτο. Βοττττοτιοο ττο ιιτοτο

οτ ΡτΡοτο οοιτοο. τοπιο ετοιιιτιιτοο ιιιιττοττοττε ιιιττοετοιο

ττοοοιιτοετιιιο τροπο.

τ)ο οιιιιιττιοε ιιιοτοττιοε οοο οοιοτοιιτοτ τοὶ Ροιιεοιιι

οιιιιττιτττ οτ οοοτοιιοτττ. ττοιιιιτ. ι. οτι τιοιιιτιιο ττοτιιτοε.

οτ τοιιτοιιιττοιιι οτι οιιττοιιοο οιιοοΡτο (το οοιιτοιιτιττο

οποιο οτ τιιιττοτ τιειτοιττοττ. οιιττο οοοτΡοτο Ροεετιιτ άο

ιιτιτ. το. οτι οττοιιιοο Ροττο.

Πο τιτε ιιιοτοττιοε τΙοο οοιιιτοιιτοτ :το ιιοιιιοτιιιιι ετ

ττοοτ οοτττε ιτο οοιιτειιιοττο οοιιιιτ. τι. οτι οοο Ροττο

οτ τοιιτοιιιττοιιι οτι οττοτο.

Π: οοιιτειιιιιττο τιοοοιιτειτοιο ττοιιιιτ. οι. οτι οοο Ροττο

οτ τοιιτοιιιττοιο οτι οιττοττι.

τ)ο οιιιιιἱ οΡοττι ειιτοοττοο οοο οοιιιτττοτ οοτ οοιιτοιιτι

ττοιιι οοιιοτ. π. οτι οιιτιοοτιτΙοο Ροτττοιιι.

Πο οιιιιιττιοε ιιιοτοττιοε οτ εΡοοτοτιοε οοο οοιιιτοιιτοτ

οετ Ροοεοιο τττιτο. ττο οοοιιτττοτο ττττι οοο οεοοιιττττ

οετΙοο το οοιιιιτττειτοιο τττιτοτοιιι οοοοιο ττοιιιιτ. ι. οτι

οοο Ριιττο οτ τοιιτοιιιττοιιι οτι οττοττι.

τ)ο οοιιτοιιοττο τοττιτοιιι τιττειιιιοιιτο οτ ‹το τοεοε. ετ το

οοτττ ιιιοτοιιτοιιι άοιιιιτ. οι. οτι οιιτιοοιιτιοο Ροι·το.

Πο τιιιττο τοετοιιοοτοοι ετ τοοοτττ ιιιοτοιιτοιο ττοιιοτ. τοι.

οτι οοιιτιοειτιοο Ροττο.

τ)ο οοιιτοιιοττο οοοιιοτοιιι οοιιιιτιοοτειι·οοι οτ οτιιτο

οποιο ετ τοοοτττ ιιιοτοειτοιιι ττοιιοτ. τ. οτι οιιτιοοοιττοο

Ροττο.

τ)ο εοοιιιο ειδοτιιοτοοι οτοεειιτοιιι άοιιιιτ. τι. οτι οποι

τιοειι;Ιοο Ροτττοιιι.

τ)ο τιοττιττε ττοοιιττοτοοι οτττο οτιτττιιι οτι οοιιτιιιιιτΙοο

Ροτττοιο οοο Ροτιιιιι οοο οοοτΡτιιιιι.

( οοοοι.ιιιινι )

Ποοτοτιιιιι ροτοετατἰε αιιιιιιιιιιιίε Ιαιιααο. οπο |ιοιπέιιο.ι

Ροτταενοιιοττε τιιιιιιιιιιοε α οιιέτιιιενέε ιιοοτιζόια!Εύιιε άο

σΖαταπτωτ οι οιίαι:οιιάΞε το απο οἰυἰτατε· ιποι·οίτιαε

οτ ροι·τιιιιά2.ι αιἰ Ροττιιιιινοιιοτἰε.

Ώθ`ό, δ τιιιιοιιτττ

στο. Α. οι. πο. τ.

(ο. τι.)

το οιιΡττοτο. ττοιιιτιιοε εοτττοοτοε οτοεεοττοε. τοι

ιιοοιιετε οτοττοττε Ροτοετοιε. οοιιι τιοιιιτιιοε Ροι·τοεοο

οοι·τε οοιιι τοετιιοοτιι τοὶ οοιιετττοιιι Ροετοττιεεοιιτ. οτ

οτε οοιιοοετοτοιιτ. (το τοιιιοτι ιιιοτοοε το Ροττοιιιοοιιοττε

ιτοτοττο ετοο ττττοτο. οοοτοτττοτο τΡεοτοιιι οοιιετττοτο

τοιιι τοοιτοοττ οοο‹τ τιοιιιτιιοε Ροττοεοοιιοι·τε ττοοιιτοι·

ιτο οοτοτο οτ το Ροι·Ροτοοιιι οιιττοιτιοτο Ροεετιιτ ττο

οτοττιιτο ττιιιοο. οτ Ροττοι·ο οετ Ροττοιιιοοιιοττε ετιιο

τι·οοετο. Ρτο οοτοιιι οεο οτ οτττττειτο. τττειε τοε οτ ιιιοι·

οοε τΙοοιε οτε το Ροττοοοιιοττε εοιιτ ιιοοοεεο. οτ ττιτ

οοιιιτοιιτοτ. τιτιειιοο ιιττει ττειοττο οοτ ττττοτο. Φωτ τιτοο

ττιοτοιιι οετ ιτοοιιτειιιι οοιιι τιοιιιτιιοε Ροττοεοοιιοττε ιιιοττιι

εοοττ οιιτιττιοτεεοιιτ. οτ οιοπι· ειιιιοτειιιι οτοοοιιι τοπιο

οτιτοττεεοιιτ. Ρι·οιττοτο Ροτοετοε τοεΡοοτο τΡεοτοιιι οτι

εοοιιτοτοιιι. οτ οτ ιιιιι€τε το οτιεοτιοττε τετοιο οτοττοττε

ττοτιοτιιιτ οεεο τιιτοιιτοε. οτι τιοιιοΡτειοττο οοιιεττττ Μο

ττοοττ οτ εοΡτο. τοπιο ττοιιιτιιτοο ιιτιττοττοττε. τιιτττο

ετιιιο ιτοοοιιτοετοιο φωτο. τιιιττοττοιιο εοΡττιιιο. τοτττο

τττο τοιιοετττ.

Ετ οιιι·τοτοττο οοιιιιιιοιιτε τετοιο.

[οοοοι.ΧΧνιι ).

Βοτιτυοιιυε. Βοαπιιτπάτ αττοτΣαε οιιοιιιἰιιιιι [Ζία.ε, ι!ιι- -

τι ττοοτιίαο ρτίτισορε οτ οοιιιο.τ £ττρο!τωπιτε . ΠοιιτΣοο

οοιιιίιτ Ματιταο οτιιεςιιο εστω, οίνττατί ίαιιααο οτ ία

ιιιιοπεἰὐιιε οιιιιιίτιιτε Ζἰἰιοττατοιιι οοιιιιποπ:ίί ίπ .πιο ατο

ιιιΣιιατα, οιτι·Ζωιι Ζτύοταιπ ατίαςτιο ρι·ίνέΖοςτα ο·οποοιίο,

οι άιαι'ιωι οοποοε.εα οοηβτπιατ.

τ20ττ , ιιιοιιεο τοττο

δ.: αιιτοοι·αΙιτιο Ποιο Ταιιτἰιιοιιεἰ.ι τιιτιιιτατττ.

θα!. Α. |τιτ. 'Η. τι. Οοο. Π. [στ. τω.

( Π. Β.)

το ιιοιιιτιιο ετιιιοτο οτ τιιιττοτάοο τι·τιιττοττε Ροτττε οτ

τττττ οτ εΡττἰτοε ετιιιοττ οιιιοιι. ιιοτοιιι εἰτ οιιιιιττιοε

οπο τοτοττε ττοιιιιι Ρτοεοιιτττιοε. :τοσο οοο τιοιιιιιοτι

ττοε. τιοοιιιιοιιάτ ΡττιιοἱΡτε ττττοε Ροτ οοτ ετιιττοιιι Ρττιι

οοΡε τιιιττοοτιοιιοε οτ οοιιιοε τττΡοτττοιιοε ττοιιο οτ οοο

οο‹το ιτοιιιιτιιο τιοιιττοο ιιοτιτττ οοιιιτττ ιιιιιοτοΞΡοτ ιιιοιιοε

οττιοτττ Βιιτττιιο οτ τιτιοοιιιιτ οτοοοοιιιτττε εοτ ττσ.τοττοιιι

εοτοτοιιττοιιι. οτ Ροτ οιιιιιοε εοοτοε εοοε ττοιιιτιιτ οο

ιιιτττε ιιιτιοτο τιοιιιτιιοε οτ ττιτοτοε εοτοτοιιτοε οτ Ροτ

ιιιτιιιοε εοΡτειιττοτοτοιιι ιτοιιο οτ οοιιοοετο οτοττοττ τοι

ιιοο οτ οιιιιιττιοε τοιιοοιιεττιοε οτ τοιιοοιιετοιιι τττττε οτι

οοΡττε τιοτοοιιεττιοε τοΒιιτ τοτοειιτοιιι οοτ οοιιιττοτοε

τττΡοττε ετοο οιιΡττ οοτ ΡττιιοτΡοτοε οιιττοοτιτο τττιοτοιιι

τττιοττοτοιιι το τττΡοττ οοιιττοιιττο οιοοιιιτο τοττοιιττο οτ

οιιοοιιιτο οτ το οιιιιιττιοε ιιιοτττε ετιιο οιιιοτ οοοοιετοοο

ιτο πιο οοτ ιτο οτττΙοτι Ροτεοιιοι τιοτοε ιιιοιιτττ. ττοιιι

‹τοιιο οτ οοιιοοιτο οτε το τττΡοττ τττιοτιιιιι οοι·τειιιι το

οιιιιιττιοε ιιιοτττε οιιοοΡτο τιοιιιτοττττο ετιιο τοΡτο οτ

ετοο εοιττττοιιο οτθει ιτοιιιτιιοιιι οτ ετοο οτ οοο οοτ

τιοιοτιιτ «το Ροτεοιιο εοο οοτ ιτο τοτιοε εοτε οοτ ιτο

Ροοοιιτο εοο. ττοιιι άοπο οτε οτ οοιιοοιτο οτ τΡετ ετιτοτ

οτ εοοοτι οι οιιιιιτ τοττο ιιιοο οτ το οιιιιιτ Ροεεο ιιιοο

απο το Ροτεοιιτε τΙοοιιι το τοτιοε οτ Ροτ τοττοιιι οτ Ροτ

ιιιοτο οιιτετοτο οιιτοειιιτ οτ οιιττο. ττοιιι ιτοιιο οτ οοο

οοιτο οτε το οιιιττοοτιτο απο το ιιιιιττ τΙοοιιι το τοττο

τττιοτοτττοτ οτ τιιτοττ.ιτο οιιιιιοε ι·οιττοιιοε οτ τοτει το το

ττοττο οτ οιιττο ιΙοτιε ιιιοττοε τειοοοιιεοε Ροεεοττοτοιιτ

Ρτο ιιοττο τοιιιΡοτο το τοττι οττο Ροτττε ιιιοτ ιτοιιιτιιτ Βοο

ιιιοιιιττ τιοιιο ιιιοιιιοττο ΡττιιοτΡτε οιιττοοτιτο. τιοο οιιιιιτο

ιτοιιο οτε οτ οοιιοοιτο Ροτ πιο οτ Ροτ τιοτοττοε ιιιοοε.

τοττ οοιιοοιιττοιιο ιιοοττ τετοιτ Ρι·τοττοι5τοιιι οοο Ροεεττ
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πιιιιιιι πο! οιιεεειι·ι Ρτο ιιιιΠο ιιιοιιοΒιοτο οποιο ιοιιιιοιιεοε α

πο! ιιιιιιιοιιειιιιιι ίιιιι ιοοοι·ιιιτ πο! ιιιοοι·ο ροεεοιιι:. ιιοο

οοιιιιοιιτιοιιοε ιετο ροεειιιτ ιιιιιιιιι πο! οοεειιι·ι. ιετικι

Ρι·ιιιιιοδιιιιιι ο ιιιιιιο ιιοιιιιιιο Ροτ.οει. τιιιι·ι ιιοι ιιοικιι

ιιοι ρι8ιιοι·ι οΜιδω. ιιοο οιιιιιιιι άοιιι οιε Ιιτοιιι:οι·

ιιοο ποσοι ιιιιοιιι ιιοιιοιιτ. εοτιιιτιιιιι άο τι·ιιιιιε ιιιιιιιιιιε

Βιειιιιοιιε οι; ‹Ιο άιιιιιιιιε @Με οτ ιιο τι·οοοιιτιε Βο

ιιιιιιιιιιιε ιιι·ιιιοτιε ιιο ιοττο. ιιι ειιιτοιιτι τετοιο ειτ οτ

ιιτπιιιιιι ιιι Ροηιοτιιιιιιι Μια] ιιι ΡτοεοιιΙ.ι Ρ:ιειιιιι οοιι

τιιιοτιιι· ιετιι‹ι Ρτοεοτι8 Ρι·ιιιιιοΒιιιπι Με ειΒιιιο ιιιοο

οικω ειΒιιιιιι·ι. ιιιιιιιε τοι τοετοε ειιιιτ. ιιοι·ττοιιάιιε τοι

τιιιιιιιιιιε. οι οιιιιιιοιιιιιιε ιιι: ΜΜΜ. Ριοικιιιιιε ιιοιιιι

ιιιιε ‹ιο ιιοει·οιιο. ι·ιιιπιιιιιιιιιε ιιο εοειιιιιοιιοιιο. @Με

ιιο ιιιιιι οοιιοετοιιιιιοτιιιε ιι·ιΡοιιε. πιοιιεοιιιιε τιο Μι

ειιτι·ει. ιοιιιιιιτιοε ειο ι·ιιιιτιιιιι·οιιε. ιι€ο ιιο οοι·ιιοιιο. Βο

ιγειε τιιοτιειοιιιιε. :ιοτιιιιι οποιο όοπιιιιιοο ιιιοοι·ιιιιτιοιιιε ύ

Μοον. πιοιιεο ιιιιιι. ιιιιτιιιιι οριι‹ι Ι.τιΡοιιιιι. Ρετ οπι

ιιιιιιι ιιι:ιειειι·ι ιοιιιιιιιιιε (ιο ιιοτιιοιιιο.

ς οοοοι.ΧΧνιιι )

βαωε οαποΙΖιυιοι·ιωι θαυ22, οπο ροι·ιτιο οααοάαπι £οι·πιο

ίπ ΒανοΙο2ο είπε, ςιιαπι έΖύοτ2ιω είε ΖοπέατοΙα 2ο

πο&α!, ίαπαοπεί οοπυπαπι αάΜίαι2ατ.

ι20Β, εοοιιιι‹ιο οκοιιιιιο (δω οο8.οιιι·ιε

· ν

θα!. Α. β!. 164. τι. σοι!. Ο. [Μ. 965.

( Π. Π.)

Αιιιιο ιιοτιιΜιοο ιιιιιιιιιτειτιε ιιιιΠοειιιιο ων. Μάι

οτιοιιο νικ. ιιιο άοτιιιιιιοο εοοιιιιόο οιιοιιιιτο οοτιιιιι·ι

ιιιιιτει οοοιοειιιιιι ειιιιοτι ιιιοοιιι (ιο θεοι. ιιοε οιιετοιιιιιιι

ομιιιι εοιιιοοτ οττοιιοιιιιε ‹ιο οι·ιιοο. οι: Ροι·οιιε. Μπάο

πιιιε ποσά οοπιιιτιο ιιιιιιιο ειιιιοτο ιιοοιιτοι· οι ειιο οποιο

ι·ιιιιτο οι ειπε οοιιιτειάιτιοιιο Μικτή ‹ιο ΙοιιΒοτοιο οι;

οιιιιιιιιιιι Ροιεοιιιιι·ιιιιι τοιιοιιτ ιιοιιο:ιτ οι: Ροεειάοειτ Ρο

8.ιιιιιι ιιιιιιιιι “πιο οπο οετ Ρι·οιιο ει. οι: ιοοοτ Μ ι·οι.ιοιοαι

οι «ποιοι τοιιοιιιιτ ιιιιιοι·τιιε ‹ιο Ιοιιο)οι·οι:ι οι οιιι οοιιοτοτ

απο Ρειι·ιο ιΡεο οιιιοι·τιιε :ιιι Με τοι·ι·ει εειιιοτο εειιιιιιο.

ο τοπιο ιιιο. ει οποιοι ιιοιιιιτάιιε. ιιοο ιάοο Βιοιιιιιιε.

(μια ιιοιιιοιιε ειιιτο ιιοε ιοιιιι·οιιοιιε οοιιιιε ειιιάιοιιε ρω

οοιιιιιιιι ιιιιιιιο οιιοι·ιιιιοιιιοιιι ΐοοιτ (ιο Ρι·οάιοτο ειιιιοττο

ιιοπιιιιο Ρι·οάιοτι οοιιιιιιιιε. άιοοιιε (μαι όιιιιιττοι·οτ

τοι·τοιιι ρι·οάιοτειιιι εοΡο άιοτο οοιιιιιιιι ιιοι ειιιι ιιο

ιιιΜο ιρειιιε οοιιιιιιιιε οιιιιι ειιο πω: ιειοετ. τιο οοιιιιιιιι

οι :κι εο ροι·τιιιοιπιτ. οιιι ειιιιοτΙ:ο. οιιιιι ιιιιιιτοε οι: ιοιιδοε

τοι·ιιιΜοε άοτιιεεοιιιιιε τοεΡοιιιιιτ ιιοιιιε οι Δω. οιιιοά

ιιοιι ετοι·οτ Μαιο ιιι ΡΙοοιτο οοο ιιοΐοιιόοι·οτ ιΠειιιι. ιιοο

οοιιττειιιιοοι·οτ ιιιιο Μαιο. @απο ιιιιιάειιιιιιε ιιι ευρω

τοετοε ι·οδοτι Βιιιτιο ‹]ο ιιιιιιιο. ι·οιιιιιιιιιιε @Με οι

ιιοι·ιιιιι·ιιιιε οι: Ριιιι·οε ειιιι.

Ειδο Ιοιιιι·ειιιοιιε τοΒιιιιε πιο ιιοτιιτιιιε ιιοιιο οιιι·τιιιιι

ιιιεειι Ρτοειιοτοι·ιιιιι οιιετοιιιιιιοιπιιιι εοι·ιΡει.

ς οοοοι.ΧΧικ ;

δα.ειΕοΖ!απί δεινά, ριιΖεο ίπ ο.σει!ιαπι ΡΡορΙοτ· /?ιοΣιιοτα

διιοπ·ίο Τί6ηιοεο, ἰρεἰιιε όοπιι[.π:ο ε·ουωιμπίε [Μπακ

αιίάιοιυι2, Ζιι£οΡ (μια εοάιπιοπ Μπακ ίπ ύιιηςο @ανά

ε2ειυπ.

ι?θθ , Η ιιιιιιιιιι·ιι

Οοά. Λίο!. 165. σαι. Ο.[οἰ. 965.

( Η. Β. )

Αιιτιο άοιιιιιιιοο ιιιιτιιιιιοτιε ιιιιιιοειιιιο οονι. Μάι

οιιοιιο ιιοιιο ιιιο ειιιιιιιιτι πιω. ιιιτι·ειιιιιε ιιιτιιιοι·ιι. Μ

Ριιιτοει εειιιοτι ιοοοιιι ‹ιο θεοι. ιιοε οοετοιιιιιιι ‹ιο Βιιιιι.

εοι1ιω. οιιι·ιοιιε ειοτοειιιιιο. οτιοΒοιιιιε (ιο οι·ιιοο. ροτ

οιιε. ιτοιιι Ροτουε ιιιιιτιιιιιιιιε ι:Ιιιοει οιιετοιιιιιιι οι: οιιι·ιο

επι. ιιιιιιιοι ιιιιιοτο ιιοΒοειτ οτ Ροι·Ροτιιο τοπικα οι: ιιοεει

τιοπιι;. ειιιο οοιιιτιιόιοτιοιιο οιιιιιιε ροι·εοιιο εοάιιιιοτι

ιιιιιιιιι οιιο‹ι ιοοοι ιιι ιιιιι·Βο Βιιιιι. οιιι οοιιοιιοτ υπο μια:

Ματσε τιο άοιιιο ιι€.ιιιοει. Με Ροι·το πιο. :μια ιτιιι· ιιοι·ειιε

ιιιιι·8ιιιιι ιιοιιιιιιι οι ιιοτειιε ιιοεΡιτοιο οι. ευροι·ιτιε επειτα

ιιιιοι·ιιιε όιοτιιιιι ιιοεΡιτειιο τοάοιιιιάο ιΡει ιιοεΡιτοιι

οιιοιιιάειιιι Ριιττοιιι ιιτιιιιε ίιοτι. (μισά ειιΡοι· το!;ιιιιι

Μια εοάιιιιοτι ιιιιιιοι. ιάοει: ευρω· πιω οι: ειιΡοι· ιιιιιιιι

ποσά τοιιιοιιοτ 1ιειιοεο. ιιοο ιτιοο ιιιοιιιιιιε Ποιο πο

ιιιοιιε ειιιτο ιιοε τοιιοιιιε (ιο Βιιιιι οοιιιιιιοε8ιιε οετ ιιο

Βιιοι·οιο ιιΒιιοεο. οιιοοτιε εισαι ιιιιιιιοι·ιιιιοικιτ ιΡειιιιι ιιι

οοιιιιο απο ιιιιο(ιιιιιι ιιιιοειετι·ο. ιιιι‹ιο ιιιιιοιιτοε ιιιιιιιιιε.

Μιιιιάιιιιιιιιιιε ιΡει Βιιοτοιο ιιι ειιιτο ιιοε ιιοιιιι·ο άοιιο

τοι. ω Ριιι·Βιιιιιιιιιιι εο ‹ιο Ρι·οάιο1ο ιιιιιιοιιοιο πο! Μάο

Μ ι·ιιτιοι:ιοιιι ετοι·ο. ιΡεο ποτο ιιι ιιιι·ο οοιιτιιιιιιιιιιι

Ροτεοιιοτειιιε ιιοιιιιτ ιιοιιιτο. τιοο 5ο ιιιιο Μαιο ποιοι:

ιιοεττο οοιιεΡοοτιιι ρι·οεοιιτοτο. απο ειιιι ιιιιιιτ:ιε Μ

άιιοιιιε. οι ιιι ιιτιο τοτιιιιιιιιιιι Ροι·οιιιΡτοι·ιιιιιι ιιοάιε

εοπιιιε. ιιιιο Ροετοει τιιι·Ριιι οοιιιιιιιειτ ποιοι οιιιιι οιιιε

ιιιτι·οιιιιιιιε ιιιιιιιειοιιοπι ι·ιΡοοιτο ‹ιο ιιτιιοι·ειι άορτο

:Μπιτ οι: άου.οτοε οΧΡοιιιιιιι!:. ειι·ει!.ιιιιι Ριιιι·ιοε ιι·ο8ιι.

Ίιιοι·ιιιιιτιοιιι ιιοιιιιτιιιπι ιιοοοπι ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιε ιιάιιιι

Ριοιιιτ. οτ Μάο :Με Ρτοάιοτι οιιει.οιιιιιιι ιοτοετιιι.ιιιιιιιε

ιΡειιιιι ριιιιιιοο οι οιιιτιιει ιιοιιο Ροιτι·ιε Μεινε τιΒιιοει

οιιιιιιιοι·ι οι άιιιιάι ιοοιιιιιιε. οι Ρι·οάιοιιιιιι εοτιιιιιοτι

ιιι μπαι ειιοι ιιοιιιτ. οποιο οοιιξιοιιιιιοιιιιτιιιε Μεσοι

Βιιοι·οιιιτιι ιιι ιΠο εοάιιιιιιιο. ιοικιοιιτοε ιιιιιιι Ρι·οάιοΒο

οοιιιιιιιι ω. ειιΡι·ο. οι ειιιιιτοε Μαιο Ροεεοεειοιιοπι Βικι

ΐι·ειιιοο οοιιο ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιε οιιιιιε εΜάιοιιε απ.

οι: πω: ιιι Πιο εοειιιιιιιιο ιιι οιιΡιτο οιιειιιιιιιιιιιιιιιι τιο

ιιιιιε οπο τοιιοΒιιτιιι· οιιιιι ειιιιι άοιιιο τιδτιοει. οι; ιΠιιιιι

ρω ιιιιιιιιοκει ιιιι·ι·ιιι Γοοιιιιιιε οι άοετι·ιιι. ιοετοε ι·οοιιτι

ιιιοι·ιιιιτ. ι·οΒιοι·ιιιε ‹ιο Ριιιιοτιο. ιιοιιιοειοιιε. ι·ιιιιιιιιιε.

Ροετοι·οιιιιιε. :ιιιεοιιιιιιε ιιο ειιοιι. τειιιιοιιάιιε ιιο ειιιιιε οι

πιιιιτι οιιι.

Ε.Βο ιιιιιιι·ιιιιοιιε ι·οΒοΙιε πιο ιιοτιιτιιιε ιιιιιιο οιιττειιιι

ιιιεειι Ρι·οάιοτοι·ιιιιι οοεκοιιιιιιοι·ιιιιι εοι·ιρει.
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( ΟΟΠΟΕΧΧΧ ( ()ΟΠΟΕΧΧΧΈ )

Βεω·εταπι ροτε.πατέε Ζοσέ διἱὅεεέι·έ , :ρω ) πιστέψω Βοινιι=Α::ιυε δι·ανε.ταπαε πιαπ:|ιέο ::οπεπέέόασ :Πέππ

:;·οιππέατιέσ [απααε , έπιπιοόέέέα ποτιπαέΖα έτι ειπ·έα

Ρτα.τε·αι·έέ @τα ευφέιέωατέεατέο έατ·ε βιωπιέα Π8οπέ

Ρπιτιοέσσο ετ Ιοέια:ιπέ Βεη;ο87ιοπο εοποεάαπέια·.

1206, 'Ι :ιιιὅιιετἱ

(ΠΜ. Α. [Π. Μ. βοά. Ο. β!. Ή). σ.

(πε)

Ρώσο :ὶε ειιετεΙΙο Ροτεετειε εἱΒεετι·ἱ ιιοιιιὶτιε ετ υ.ι:·ε

8απεπεέδια.ε υπε:έέετατεπι οοπτέέέ.ε ετ έιέτ·έαέέστέοπέ: έπ

|ιουιέπω Ζοσέ ετ σωτεΙΙαπω Βοεσέπιε 6'οτ·νατ·έαε

ιἰοτιατ.

Ώθθ , ν Ιαι!εκι:!ειε εερτειιιΒιιε

Ε.: αιιω9ταρ|ιο Βε9ίέ ?”απτίπωιιέσ ταέπι!ω·έέ

θα!. Α.|οΙ. ω:: ο. θεό. Π.[οΙ. 3'7Ι.

( Η. Β. )

Πι ιιοιιιἱ:ιε ἀοιιιἱτιἰ ειιιιειι. :ἰοιιιὶτιιιε Βοιιἱἴιιτἰιιε

ε0111ι1Ι1ἰ$ ΐεΙΝ18 ΠΟΠΙΪΠΘ Ι00ᾶἱἰ0ΠΪ$ άτπ ω; Φωπ ΠΒοΠἰ έ; πιειτοΙιιο άε επιιιεκι:ιε ιιι Ντικ:: εοπτἱοιιε ειΙΒἱιιΒιιΠε.

ΐι·ειιεεεεο ίὶΙἱο οΙἱιιι ειιιιει·ιει Ηειιοεεοἰ ετ ιοιιιιιιιιι

βει·Βοε:ιοιιο ιιιιὶοιιἰςιιε ιιιεἀὶετειτειιι εοι·ιιιτι:Ιιιε Βε

τειὶἱἱιιιε τοτειιιι τειιιιτειιιι :Ιιιιιιιι τειιετιειτ ετ εοΙὶτιιε ει·ειτ

τειιει·ε Βει·ιιι·όιιε :ιε Ιο ::ειεειΙ ετ εΒιιεκὶε :Με Ιο ακτή

με ειιετι·ο ταιεεειι·ιι ιιΒἱειιιιιιἰιιε ειτε ετ ό:: εε ιιιιιετιιι·ι

Ροτει·ιτ. Πει ιιἱἀεΙὶεετ ω: ἰιιιιιὰἱετι εοι·ιιιιι:1ιιε τι::ι·εόε8

ιρειιιιι τετιιιτιιιιι !ιειέιειιιιτ ετ τε:ιειιιιτ ΙἱΒε!Ιετἰο ιισιιιιιιε

Πι ρει·Ρετιιιιιιι ι·ε:Μειι:Ιο ειιιτιιιετἰιιι τιοιιιιιιε Ρειιειοιιιε

οοιιιιιιιἰ Ϊτεεεετἰἰ ιιεΙ εσιιιιιιιἰ ἱειιιιιε πιε! Ιιιιε :1ιιι Ρτο

τειιιροι·ε ει·ιιιιτ Με:: εοπιιιιιιε ἰέιιιιιε ιιιε:ὶὶετετε:ιι οπι

τιιιιπι ΐι·ιιετιιιιιιι ειπε τε:Μιτιιυιιι φωτ τει·τε ειιεεΡτε

Μεσα :ἰε :μια τε:Μεττε :ιετιειιτ :Ιιιἱιιτιιιιι ετ ιιιετιι! ιιὶτι·ει.

:Ιιιιιιιι τειιιιτειιιι τοτειπι ΡΙειιιιιιι ετ ιιειειιιιιιι ιτι ὶιιτε

Βι·ιιιιιζωειιι ΐιιΙεο Ροτεετειε εἱεεεττι ρ:οιιιιειτ ει: Ρειττε

:ἱοτιετἱοιιὶε ιιοτιιἰιιε ἀεἀἱτ ετ εοιιεεεειτ εοιιειιΙἱΒιιΒ

ειΠιιιιΒε:ιε. εειΠεετ οέιει·το Βιιεεο. ΒετττιοΙοπιιεο Ιοιι€ο.

απο :ιε ιιιιιι·ι. τι·ειι::τιει·ιο :ιε ειιιιιιειιιιιι. ετ τοΒιιω:ι

οιιιετιειτ:ιο ιιοιιιἰιιε εοιιιιιιιιε ιιἱΒὶιιἔετιε. ιιιειέιετετειιι

Ρτο ἱιιἀὶιιὶεο τοτὶιιε εοτιτἰΙἰε ετ ἱιιτἱεόὶετἰοιιὶε :Με ι·ο:·τιε

εοι·ιισιιι·ει ετ ειπε εειετεΙΒιιιιε :ιτ:1ιιε Ιιοιιιἱιιιιιιι ἱΒὶ

ειἰετετιτὶιιιιι ετ τοτὶιιε εειετε!Ιειιιε ειτ:Ιυε Ιιοιιιἱιιιιιιι.

:με ιιεΙ :μή ιιοιιιιιιεε ιτε ει·ιιτιτ ετ ετιιτιιιτιτ Ρτο τεπι

μπε. ἰτε :μισά :Ιε εετει·ο εοιιιιιιιε ειΠιιιιθετιε ιιιιιεειτ

ιιτὶ :κι Ρι·ορι·ιιιιιι :ιε ἱΡεο εοιιτἱΙἱ ετ ἱιιτἰεἀὶετἰοτιε:

εἰιιε εοιιτι·εἀὶετἰοτιε :Πού ΒοιιὶΪειτὶἱ ιιιετεΙιἱοιιἰ8 επιο

τιιιιι:1ιιε Ιιει·ε‹]ιιιιι. ετ :ιιιο:ι Ροεεἱτ :ἱεἱιιιἰε ει: ἰΠιε

οιιιιιὶΙιιιε !ιοιιιιιιΠιιιε Πιἰ εκἰειειιτὶΒιιε. ετ ειιετεΠο στ·

:με Ϊοι·εἱἱε ετ εειετεΙΙειτιὶει ει ΙιοπιἰιιἱΒιιε ἱΙ›ἰ ΜΒΜιιι

Ω0ΠΗΪΠἰ5 ὶ8ΙΙΙΙθ ιιεΙ 5ιεθ$τή θὶ5 80Ι'Ι1Π.ΠΙΠΒ ΙΈθΙ'θ(ΙΗΠΒ ο τὶΒυ8_ ΊΠ0ΟὶΒΠΒοΠΙΠςΙΠΘ υ0[ηθήτ [έκετε ευθγπιω ω;

:πώ οιιιιιἱ Ρετεοιιε ετ Ιοεο :έετειι:ιετε ετ εκΡεᾶἰτε ετ

Μπι 8ιιΒτι·ειέιει·ε. αυτ; ιιι :ιιιΡέιιιιι τοτιιιιι ιιιτει·εεεε

ιιεετὶτιιει·ε'ρειετο πετο εειιιρειτ Παω ετ ΠΙΠιειτο πιει

ιιειιτε Ρτοιιιἰεεειιιιτ. ιιιιιι άιετἰ εο[οιιι_ιρεειιιμτετιιιτωι:ι

έιειιε οο!ει·ε ιιιε!ιοτ:ιτε ετ ιιοπιφειοι:ειτε.,:Ιιωά ει ποπ

ίεεει·ιτιτ Ρι·οιιιιεει·υιιτ εο!άοε ε. ἰμιιιιειιεε8 8ΐάθω

ίιιτοοιιι. ι·εειριειιτι ιιοπιἰτιε .εοιιιιιιιιιιἱε ,ιιιιιιιε:1ιιει εο

Ιιιτει. :πετάω καηκε τιιειιειιτ Βι·πιιιαι. Ρι·ο :ιεοετιιι·ἱε

πετο Μ: =00Ιιτ-Β$δ:0Β ›εε5 τεαεΡὶεεε στι, εὶε εοΙ:Ιοε π.

ι:ιιιιιε. ιτεπιιιιτὶειτιεωειιοεΡτἰοιιὶ ιιοιι ιιιιιιιει·ιιτε Ρεοιιτιιε.

Ρτο Ρειι:Διεο!ιιετιά:ι ετ μεσω Βι·ιιιρ τειιεκιάο οΒΙἰἔ:ι

ιιει·ιιιιτ ει:ιειιι εοττιπιιιιιὶ ·ε0ΜΙΠ 13008 Μωωτ ω· Μ·

Ιιειι:]ε. ιιιετιιτε8τιιε Με Μετα τιιΙεο ὶειιιἀὶετἰε Ροεεεε

Βιο:ιειιι :ει ΙιειΙοετε ετ Ρι·εεεΡιτ ιιτ ::οτροι·ειΙειιι ιο

Ροιεειιι ετ τ:·εΒιιετιι εοιιττει οιιιιιεε 1ιοιιιιιιεε. Ρι·ετετ

εοιιτι·ει άιοτιιιιι ΒοιιἰΪειτὶιιτιι ιιιιιι·ετιιοιιειιι ειιιε:Ιιιε Βε

ι·εάεε. οοιιΒτειι:Ιο :ιοιιιιτιιιιιιι ετ Ροεεεεεὶοιιειιι :Χαι

εοιιτὶΙἰε ετ ἰιιι·ὶε:ὶἰοτἱοιιὶε ετ εἱιιε :μισά άεόιτ ιΙιετιε

εσιιειιΠΒιιε τιοιιιἰτιε οοιιιιιιιιε εΠιιιι€ει:ιε εοτροι·ειὶἰτει·

τπιάι:Βεεε ετ :ιιι:ιιι:ιοειιιιι:Ιιιε ειΠ:ιιιΜ :ὶε Ρτειἰἰετἱε τε

τιει·ετ ό:: ἰΡειι πιε:Ήετετε Ρτο ἱιιόἱιιἰεο. εοιιετἰτιιἱτ εε

τειιει·ε Ρι·ε:Πετο εοπιιιιιι εΠιιιι€ει:ιει·ειιιιιιειειιι:ιο.!εδι

ΠΠ ὸἰεειιτὶ :βοά :ὶοτιιιτἱο ιιοπι ιιειΙετ. Μπα :ιιιἰτιτοε

80ιάοε ειιιε:Ιιιε ἱιιεὶιιιιετἱοιιε. :Ιιιιιιιι ειιιτειιι άοικιτιοτιειι1

ίζιι·ιιιιιτιι ετ ειιιωτιω ὶιι Ρει·Ρετιιο τετιει·ε ετ ιιιιΠο

ιιιο:ὶε ορηττειιιειιιτε Ρετ εε ειιοε:1ιιε Ιιει·ε:ιεε :Πρόε

εοιιειιΠΒιιε ιιοιιιι:ιε εοιιιιιιιἰε ειΠιιιιΒιιιιε _ετιριιΜιιτΠιιι5

Ρι·οωὶεὶτ. :μισά ει που ίεεει·ιτ ιιοιιιιιιε ρεεε Βλπ”

τωι·ειιτ Ροεεεεεἰ0ηειιι τεετεε ωιεθι-ιεω :ὶε _ἰειιιιιι. Ρε- (2 :1ιιιτι:111ε0ετιτι1Πι ιιιιιιιε ειε οοιιειιΠΒιιε ιιοιιιιιιε εοπιιι

τω: : Φ: Πειεοιιο. 8ιιι:Ιο ιιι·ειιε :]ε εειιιο. ἰοτιειιιιεε

εοετοειι. ΜΜΜ ιτι ειιειιει εἱἔεετι·ὶ ιιιιςτει ιιΙιιιιιιιι. Ρι·ἱιιιο

:Πε ει:.ιιιετι ἱιιτΓειΙιτἱ5. ειιιισἀοιιιἱηἰοε ιιετὶιιἱτετιε Με::νι.

ιιιάι::τιοιιε νιιι. . ,ε τ . . .

ΕιΒο Βει·ειι·:Ιιιε :ιοτετὶιιε `ειιετἱ ἱιιιΡεΓἰἰἰυτ850 ΡΡΘΦΗΦω

ροτεετιιτιε ι·οθετιιε 8©ΙῖἰΡ5Ϊ

σ ί ) Δ) .

πι.. ι . τι

ιιὶε ει!Βιιι€.5ειιιε. άστε εροροιι:Ητ. ι·ετιιειιε:ιτε δι·ιιιιι ετ

ὶιιιτιιιιτεἱιὶΙἰ ιετιιάιετιι :ιοτιιιτιοτιε. ιιιειιρει· εοιιιιετιὶτ

ετ Ρι·οιιιἰεἱτ :ιι::τιιε ΒοιιἱΪέιεἱιιε ιιιετεΙιἱο. :Ιιιο:1 ἰιι ιπι

|ιιιιτιιτε εοιιειιιιιαι πει Ροτεετιιτιε. :ιιιἱ ιιεΙ :Ιιιε Ρτο

τειιιροι·ε τιιει·ιιιτ ιτι ειΙΒἱιιΒειιιει. Ιιοτιιἱιιεε έτι :Βετο

πιοιιτε εεε ετιετεΠο αυτ: εειετε!!ειτιιιι ειιὶετειιτεε άιετο

οοιιιιιιιἰ :ιΙΜιιΒιιιιε ίι:ιε!ιτετειιι ίἱει·ἱ £ωω ιιτ ιιιοε εετ

ιιεεεειΠοτιιιιι Βιεει·ε ειιἰε :ὶοιιιἰιιὶε. :Μπι τειιιετι Βιιε

Πτσιτειιι ιιοιι Ϊειεἰε:ιτ οοιιττε όἰετιιπι ΒοιιὶΪεεὶιιτιι πιει·

ετιιοτιειιι :ιεε ειιιε τιετε:έεε. ιιἱεὶ ἱρεε Βοιιιτειειιιε πιει·

εΙιἱο ιιεὶ εὶιιε τιετε:ιεε Με :ιιιο:ι Πτι εοιιετἰτιιὶτιιτ ιιτ

:ιιετιιαι εετ εοιιιιιιιἱ ειΠιιιιεειιιε ιιεΗετ ειιτει·ι·ε ιιεΙ

ιπιρε:ιιι·ε. εοάεπι ιιιοάο :ιεΒειιτ :Πού Ιιοιιιἰτιεε Βάε

Ιὶτειτειιι ειιιιΠειιι τει::ετε :Βετο ΒοιιιΕιειο ιιιειτώιἱοιιἰ
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ιιιει οοιιιιιιιο οΠιιτιθοιιο ιιοΠοτ οιιτοι·ι·ο οοτ ιιιιΡοάιι·ο ο

άιοτο Βοιιἰἴοοἰο ιιιιιτοτιὶοιιι οοτ οιιιο τιοι·οάιτιιιε ειιτειιιι

ιιιοάιοτειτοιιι Ρτσ ιιιάιιιιοο οοιιτιΠε οτ ἰιιιιεάὶοτἱοιιἰε

άιοτι πιοιιτιο οτ οοιοτοΠι οτ οοετοΠοιτιιο οτ τιοπιιιιιιιιι

ιτιι οιιετοιιτιιιιιι. ἱτοιιι οοιιιιοιιιτ οτ Ρι·οιιιιειτ άιοτιιο

Βοιιιττιοιιιε ιιιιιι·οιιιο ιοπιάιοτιε οοιιειιιιΒιιε ιιοιιιιιτιο οο

ιιιιιιιἱε οΠιιιιτιοτιο τιιιοά άο άιοτο ιιιοιιτο οοιι οι-ιεττο

οοτ οοετοΙΙοιιἰο. οοτ ΙιοιιιιιιιΒιιε ΠΠ οιιἰετοιιτἱΒιιε ιδιιοι·

πιο που τοοιοτ οοιιιιιιιι οΙΒιιιδοτιο ιιιεἰ οοιιιιιιιο ιιτ

τιιιιδοτιο ειιειιιι Ροι·τοιιι. ιιιάο ιιοΠοτ οι οιιίοι·ι·ο. οτ ο

οοιιτιοι οοιιιιιιιο ει!τιιιιοοιιο οοιιιιοιιιτ οτ Ρτοιιιιειτ

άἰοτο τωττωο ιιιοτοτιιοιιι οτιεοι·οοι·ο οοάοτιι ιιιοάο.

ιιἱεἱ Βοιιιτοοιιιε ιιιοι·οτιιο ο οοιιιιιιιὶ οΙΒιιιι:ιοτιο οποιοι

Ροι·τοιιι ιιιάο ιιοΠοτ οιιτοι·ι·ο. οτ οι ἱΡεο Βοιιιτοοιιιο

ιιιιιι·οτιιο ιιο! τοπιο ειοο ιΠιιά οτιετι·ιιιιι οΒιιιἰττοι·οτ

τΙιιοά άοιιο ιιάιιοι·τοτ τιιιοά οοιιιιιιιο ειΠιιιι€οτιο Βοιιιι

ίιάο ιιιιιτάιιτ ὶΡειιιιι οι οετ ι·οοιιΡοι·οιιάιιιιι. ειιιιι

Επι· οτ οι οοι:ιιιιιιο οδτιιιιΒιιιιο τιτιιιιιττοι·οτ οοιιι Ροτ

τοιιι οποιο. οοιιιιοτιιτ οτ Ρι·οιιιιειτ άιοτιιε Βοιιάοοιοο

Ρτοάἱοτἱε οοιιοοΙἱΒιι8 ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιο οττιιιιδιιιιο

Βοτιο τιάο μοι οοπιιιιιι ιιά τοοιιΡοι·οοάιιιιι άοίι

οιοτιτο οιιιιιὶ ίι·ιιιιάο. Ρι·οτοι·οο άιοτιιε Βοιιιτοοιιιο

ιιιιιι·οτιιο οοιιιιοιιιτ οτ Ρι·οιιιιειτ Ρι·οιιοιιιιιιοιτιο οοτιειι

Μισο ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιε οΙΒιιιΒιιιιο. τιιιοά ιιιιΠοπι τοι·

οιοιιι ειοο ιιιιιι μι· 5ο ιιοοιιο Ρον οτιιιιιι ΙιοιιιἰιιἰΒιι8

τιοιιιἰιιιιιιι οάΒιιιδοιιο τιιοιοτ ιιτ ιιιοιιτοτοιιτ ιιι άιοτο

ιιιοιιτο ιιοο ΠΠ ιιιοιιοτοΠειτοιιτ. ιιοο ιιι οι” οοετοττοιιιιι.

οτ οι ιιοτιιιιτειτο άοιιιιιιοι·ιιιιι ειιοτιιιιι τω οΒοοοτιττοι·οιιτ

υοτ οοετοΠοι·οιιτ. ιιιιΠειιιι ἰιιτὶεάἰοτἱοιιοιιι οοτ ι·οτιοιιοιιι

τιοιιιιιιιιιιι οΠιιοδοιιο το ΙιοιιιἱτιἱΒιιε ιτι οιιιετοιιτιτιιιο.

πο! ιιτιι ιιιοάο ειάιιετιιιιτ οιιιτοτοτ. Με τοοοι·οιιτ τισ

τιιτιτοτο οτ οοιιοοιιοιι άοιιιιιιοιιιιιι ειιοι·ιιιιι. οτ εἰ εοιι

τι·οιτοιοοι·οτ ιιι ειΠτιιιο άο Ρι·οάιοτιο ιιοιιιιιιο οοιιοιιιιιε

ει!Βιιιοοιιο. άιοτιο οοιιειιΙιτιιιο ιιοιιιιιιο ροιιο ΙΠιι·οο

οιιιιιιιιιοοοιιτιιιιι ιιιιιιιο άπο Ρι·οιιιιοιτ. οιιι άοιιοτἰοιιι

οτ ττοάιοτιοιιι οτ οοιιιιοιιτιο ΙιοιιἰΒιοὶιιο άο ιιιιιο)ιιιΙιτι

οοιιοοοειτ οτ οιιτοιάπιιιιτ. οτ @μισά ιιιο ιιι Με !ιοτιοτπιτ.

άοιιιιιιο τοοιιιτοοιο ιιιοι·οτιιοτιι τοιιιἱεἰτ. ιιτ άιοτειιιι άο

ιιτιτιοιιοιιι οτι Ρι·οιιι·ιιιιιι οοιιιιιιιι ιιΙΒιιιοειιιο. ΐοοοι·ο

Ροεοοτ. οοιιιιοτιἰοιιάο οτ Ρι·οιιιιττοιιάο άιοτιο οοιιειι

Μιιιε ιιοιιιιιιο οοιιιιιτιιο οιτιιιιδοιιο ιΡειιιιι άοιιοτἱοιιοιιι

οτ οοιιιιοιιτιοιιοιιι. Βι·ιιιιιιιι οτ τετοιο Ροι·Ροτιιο τιιιτιοι·ο

οτ ιιιιΠο ιιιοάο οοιιτι·οιιοιιιτο. πιοπι οτ τοΙἰτοι· ιιτ άι

οτιιιιι οετ άι.ιο ιιοετι·ιιιιιοιιτο ιιιιιιιο τοιιοι·ιε οτι ιιτι·οοιιο

ροι·το ίιοτι Γιιοι·ιιιιτ ιιιεεει. :ιοτιιιιι ιιι οιιιιτιιτο οΙτιιιιΒιιιιο

τοΠοιτοι·. τοπιο άοιιιιιιιοο ιιιοοι·ιιοτιοιιιε. ιιιιΠοειιιιο

άιιοοιιτοειιιιο εοΧτο ν. ΙιοΙοιιά. εορτοιιιΒι·ιο. ιιι. ιιιάι

οτιοιιο. τοετοε οτιοι·τιιε τιιιιοΒιιιιιιιε. ι·ειιιιιιιιιάιιο οοι·Ιιιε.

ΒιιιΙΙιοτιιιιιο Βοοιιιοιιιε. οΙοοτιιιε οιιιοΙἱιιιιε. ι·οτιοΙάιιο

ριιιιιιιιιιιιε. οτ τιιιιΙτι οΙἱἰ.

Βοιο Βιιιτιοτιιιιιο ιιοτειι·ιιιε οιιοι·ι ιιιιιιιοιι ι·οΒοτιιε εοι·ιΡει.

( ΟΠΟΠΕΧΧΧΙΙ )

6'οπωΙοε οΙο2ιι€αιιοτιεοε, Βοιιθ'διοίτιπι ιἰο Ρι3%τωία

@Μι @το ιίο ιιιοιἰἰοταιο ωωεω οτ ίιιι·ί.εάέοτίοπίε οι

ἰιοιπἱιιο: Ισά οτ οαετοΙΖαιιιΜο ΒοοοΪιαο δ'οιναιιοιο

.Ωω ο Βοιιι)ΐιοιο δι·ουο.τοπιιο ιιιαιτΪιΖοιιο @πατα ,

ἱιιυοετἱιιιιτ.

-

Ώθθ , ν το!οιιάιιο οορτοιιιτιι·ιε

ω. Α. οι. ω. ω. ο. [τι. :το τ.

( ιι. ιι.)

Πι ΡιιΜιοο οοιιοὶοοο οιΙτιιτιοιιιιο. τιοι·ττιοδοιιιοιιο του·

Σ) ιιοε. οτιοι·τιιε Βειεειιε οιιι·τιιο άο ιιιοι·ι ιι·οιιοτιοι·ιιιε άο

οιιιιιοιιιιο. οτ τιιΒιιτάιιο Βιιιοιι:ιτάιιο οοιιοιιτοο οΠιιιι€τι

ιιοιιειε οιιιιτιιτιο ιιοπιιιιο οοιιιιιιιιε οΠιιιι€οιιο. οοιιοοιιειι

οτ ιιοτιιτιτειτο οιιιιιιοπι ειτοιιιιιιιιιοιιειοιιι οοιιοΠιοτιοι·οιιι.

ιιο! ιιιιιιοτιο Ροι·τἱε. τοιιάειτοι·ιο ιιοιιιιιιο ιιιιιο8τιιιοι·ιιιιτ

άοιιιὶτιιιιιι τιοιιἱτἔιοἱοιιι άο ιιιιι€ιιιτιο ιιι 88 ειιοεοτιο

τιοι·οάοε άο τοτε Με ιιιοάιοτιιτο οποιο άοιιιιιιιιε Βο

ιιιτοοιιιο ιιιοι·οτιιο άο οι·τιιιοιιιιτιο οοιιιιιιιι ιιΠιιιιοοιιο

άοιιτιιιιτ οοοιιεὶοιιο πιοιιτιε ι·οοτιο οοι·ιιιιι·ιο οοιι οιιιε

οοετοΠοιιιο ιιτιιιιο τιοιιιιιιιιιιι Πο οτο τοιιιιιοι·ο οιιιετοιι

τιιιιιι οτο ιιτ άἱοτιιιιι οετ ιιι ιιιετι·ιιιιιοιιτο ιοάο Βιοτο

πιοιιιι ΡιιΒιιοτι ΒιιιΠιοτπιι τιιροΠι τιοτειι·ιι. ιτε ιιιιοά

άο οοτοτο ιΡεοιιι ιιιοάιοττιτοιιι 'στο οοιιιιιιιι ειΠιιιιετιιιο

ιιι Ροι·Ροτιιο οοτ 5ο ειιοετιιιο Ιιοι·οάοε τιιιτιοοτ οτ το

ιιοιιτ ιιοιιιιιιο Μαι. οιιιιιο άοιιιιιιιιιιιι οτ Ροοεοεειοιιοιιι

ιιο! οιιοει Ροεεοοεἱοιιοιιι άὶοτὶ οοιιοιιτοε οοιιιιιιιιο τι!

ΒιιιΒιιιιο τοιιάειτοι·ιο ιιοιιιιιιο οι 1ι~οάιάιεεο τιιοι·ιιιιτ οσο

τω. Ρι·οιιιιττοιιάο οοιιιιιιιιε οΙΒιιιοιιιιο ιιοιιιιιιο. οἱάοιιι

τιοιιἱτιιοἰο τουσ άοιιιιτιοιιοιιι τιι·ιιιιιιιι οτ ὶΠἱΒειτοιιι ιιι

Ροι·ροτιιο τετοιο οτ ιιοιι οοιιττοιιοτιιτο. οτ οι ὶΡεο

τιιιοά άοιιο οάιιοι·τιιτ οιιιιι ειιιιιττοι·οτ. τιιιοά οοιιιιιιιο

οΠοιιιοοιιο ιιιιιοΒιτ ἰΠοιιι οἱ τιοιιτι (Μο τιά τοοιιΡοι·οιι

άτ1τ1ι. τοο τιιιτοιιι τοοοι·ιιιιτ ρι·οάιοτι οοιιοιιτοο ετιιιιο

οο. ιιτ άο ιΡεο οοεττο οτ οοετοΠιιιιιιι οτ τοπιο: οτ το

ιιιἱιιἱΒιιο Ρι·ο τοπιιιοι·ο τω οκὶοτοιιτὶΒιιε οοιιιιιιιο ο!

ΒιιιΒιιιιο Ροοεἰτ τοοοι·ο ροοοιιι ττοιιτιιιιιι οτ Βιιοι·ι·ιιιιι

οοιιτι·ει οιιιιιοε τιοπιιιιοε. ιιι·οτοι· οοιιττο άοιιιιιιιιιιι Βο

ιιιτοιοιιιιιι ιιιοι·οιιιοιιοιιι :το οιιιιιοιιοιιιι ιιο! οιιιο οπο·

άοε. πιει οιιιιιιάο ιΡεο τωιιοοιιο ιιιιιι·οτιἰο ιιοΠοτ

οιιΐοι·ι·ο οοιιιιιιιι οΙΒιιιδοιιο ειιοιιι Ροι·τοιιι. οτ :μισά

οοιιιιιιιο οΙτιιιιδοιιο οτ άιιιιοιιιιι “ή Ροοειτ διαβοι·ο

οοιιιΡοι· ι·οάιιοτιιιιι. ιιιιοοιοιιοοιιιιιοιιο οτι ιιοοοιιοο

Βιοι·ιτ. οτ τιιιοά ίΡεο τιοιιιτοοιιιε ιιοο οΙιο Ροιοοιιο οτο

οο. ιΡειιιιι ιιιοτιτοιιι οοιι οιιετι·ιιιιιιιοΙ τοι·οιειο οοιιιιιιιἱ

οΠιιιιοοιιο ιιοττιτιιτ Βιιιιτιιἱτιιιιι ιιοοιιο άιοοιιοι·ιιιτιιιιι.

τιιιιιιιάο οοιιιιιιιο ειΠιιιιετιιιο ιΠιιά τιιιτιοι·ο ιιοττοτ. οτ οο

ιιιιιιιο οιιτιιιιΒιιιιο εοιιπε άιοτιιιιι Βοιιιτοοιιιιιι ιιιοι·οτιιο

πιοπι ιιιάο Βτιοττιοι·ο ιιοΠοτ. οτ εοτιιο οο οιιοά άο ι·ειτιοτιο

εοιι ιιπι5άιοτιοτιο τιοιιιιιιιιιιι οΙτιιιι€οιιο ἱτιι εοΡοι·οτιιιι

τιιιτιοτιτιιιιιι ο οοιιιιιιιἱ ιιι τοιιάο πιστά τιοιτιοι·ο άοτιοτ

πιει εροοὶοὶἰτοτ οοι·ιιιιι ιιοΙιιιιτοτο. πιοπι οτ Πιιάοπι οετ

Ρι·οοοιιε ιιιοοιιτιιιοιιτι 'στο ιΡεει ιιιιιο8τιτιιτο Μάικ:

τοιιάο ιοιο άιοτιιε Βοιιιτοοιιιε άο ιιιτιεοάιο ίιάοτιτοτοιιι

οοιιιιιιιἱ ιιΠιιιιοτιιιο τοοιτ ιιιτοιιιοιιτο οοι·ροτειιιτοι· ο 5ο

Ρι·οετιτο ιιτ ιιιοε οοτ ιιοεειιΠοι·ιιιιι ειοο άοιιιιιιιε τιιοοιοο.
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πτοπιιττοππσ πτοτιιοτιε οσπεπ!ιιιπε ποιπιπο οοπιππιε ιι οιιτιο. οτ πποπι ποττοπι τοποτ πτο οπτιο Βοπι. ετπιπππο

ο!ιιιπποπο ιπεπιπ οοεττππι εοπ ιιιοπτοπι οτ οιπε ιστ

οιοε οτ οοετο!!οπιοπι τοπποτο οτ ποτο οοιπππι ο!ιιιπ

ποπο πποιιποοππιππο πσ!ποτιτ Βποτιιιτππι οτ πιειὅποτ

πιτππι οτ ποπ ποτοτο ποτ εο ποο ποτ ο!ιπιπ. πτοτοτ

ει πο οσ οσιπππο πο!!οτ πποττιοτο οσπττο πιοτππι

!ισιιιτοοιπιπ πιοτοιιισποπι. οτ ππσπ ιππο σπιτι ποιοι

πιοπε ιΒι πτο τοπιπστο οιιιετοπτιιιπο οοπττο οιπποε

!ισπιιποε πτοτοτ οοπττο πιοτιιπι ιιιοτο!ιισποπι τοπια

ιιι πο!ππτοτο οοπιππιε ο!!ιιπποπο πιιοττοπι οτ τι·οπποπι

πτο πσεεο. οτ ππσπ ποπ ποτοιιιτ ιΒι τοπποτιιπι οσ

πιππι ο!!ιιπποπο ποο πιπιεππι. εοπ οσε ιΒι εο!ποιιιτ οτ

οποτσπιοτ πτσ πσεεο. ποο ιπεππι οοεττππι πο! ίστοιοε

ιιιοτό!ιιοπι. ει πο οο πο!!οτ πποττιοτο οοιιττο οσπιππο '

ο!ιιιπποπο πωπο ο!ιππσ πο!ιιιοτοιιιτ. ποο τοτισποε οτ

ιπτιεπιοτιοποε !ιοπιιπππι ο!ιιιπποπο ι!ιι ιιο!ιοπτιππι

εοποτιιτιπι ο οσπιππι. οιε οπτοτοτ οτιεππο οστοιιι πο

!ππτοτο. ποο πιπι εοπ τστοιοπι !ιοπιιπιιιπε ιιοτπιπππι

ο!ιιιπποιιο τοοιοτ ετοιιπι ποππο ιποοετο!!οππι ιπ οσ ειπο

πσ!ιιπτοτο ποπιιπστιι.πι επστππι. οτ ει οοιιττοτιιοοτοτ

πτ εππτο πιοτπιπ οετ. πσπιιπο ποπο !Πιτοε ππιπποπτοε

ιοππο ποπιιπο οοιπππιε ο!!ιιπποπο πιοτιε οοπεπ!ι!ιπε

ποτο πτοπιιειτ. οτ το!ιτοτ ππσ ιπεττππιοπτο οιιιεποπι

τοπστιε επι πττοππο ποττο ιιοτι ιπεεο τιιοτππτ. πσπιιπο

οπτοπι οοπει!ιοτστππι ο!ιιιπποπο πσ!οπτιππι ποο. εππτ

ιετο. ιιοπιιεεοπιστ. !ιοπτιδοτιπε. σιιοττπε !οποππιππο.

τπ!ιο!ππε ιιοεεπε. οπίσειπε ιιοτ!ιτοτιπε. τοιπιππππε

οοτ!πε. οιιοττπε οιπιοτιοπε. τοπιιιιπε. οιοοτππε. εοοοπι

ππε. οτπει!ππε εσ!ιιιιοιιιιε. Βπι!!ιο!πιπε οιπιοτιοπε. ποπ

οποιο πο ο!οιιιο. σε!οτιπε οοισ!ιππε. τπ!ιο!ππε ποτ

τοπιιιε. σποτιπε ιιοοπιοιπε. πστπιπο ποτο πσ!οπτιππι

!ιοο εππτ. οεο!ιοτιπε πιο!ειοοιποπτο. οτπο!ππε ποτπε.

!οο οπεποτππε. ο!ποττπε !οπττοππε. οοτπιπ ιπ οιπιτοτο

ο!!οιπποπο το!ιοιτοτ. οππο πσπιιπιοο ιποοτποτιοιιιε.

ιποονι. ν. !ιο!οππ. εοπτοπιιιτιε. ιππιοτιοπο πω. τοετοε.

τπιιο!ππε πιιτοπιππε. τοιπιπππιιε !οποππιππε. σππσ

!ιοεοπο. Βπι!!ιο!πιπε τ.Εποεοπο. ποττπε πο τοπτιπο οτ

πιπ!τι ο!ιι.

@το ππι!!ιο!πιπε ιιστοτιιιε οοοτι πο!οοιι. τσποτπε

εοτιποι.

( ΟΟΠΟΕΧΧΧ!!! )

Ποοι.ιππο δτα.ιειτο πο Ριάτατιιίσ Ιαπιιαο ο·οιπιπαιιι

ρτσ οα.τττο έΖιπο!22 πιιιοΖΣτατίο πιστοπιοιιταπι ΡΡαοετατ.

ΗΜ, 'Η ποοοιπιιτιο

πο. τι. [οι. πο.

(π. π.)

ι!πσ!ιππε πτοεεπε πο ππ!το!ιιο ιπτοπιτ ίιπο!ιτοτοπι

οσπιππι ιοπιιο το οοεττο ο)ιπιο!ιι ιπ οοπιτπ!σ. :τι πιο

ποοοιπ!ιτιο.-ιοππο. ιπ πτοεοπτιο ιπσπιο. ο!ιοττι πεπε

πιοτιε. οτ σπ!οτιι εοοτι. πτο πτ· ποεεο!!πε ιιιτοιιιτ ππο

!ιτιιτοπι οπτοτιστπιπ ποπιιπστπιπ. οτ πιιοπ πο!ιοτ τοπ

ποτο οοεττππι οτιπιο!ιι πποτπιτππι οτ πιεπποτπιτππι οσ

πιππι ιοππο ιπ στπιππτισπο σσπεπ!ππι οοιπππιε ιοππο

τΙπι τποτιπτ πτσ τοπιπστο οτ τποπιτοετοπιτ πποπ ιιο!ιοτ

ιπ ιπεσ οοεττο οοιιτοπι ποττοιπ τοτοοτιι οτ απο οτ

ποττοε ιιο!ιοπτ !οπιοποθιο. οπτιοπο ει!ιπ!ο. τοιποτιπε

πποεοσιιιιε. σ!ιοττπε τοτ.σπ. οτ !ιοτοποε σιιοττι πο πο!

τοιιισ.

@το !οπτο!πιπε πστοτιπε εοοτι πο!οοιι ποο οιιοιππ!πιπ

οιτττοεει οτ οιιοιππ!οπι πο πποποιπ εοτιπτπτο πιοππ

πιιοπποπι οττοπι ποιπιε ποτο ιπ οοττπ!οτιο πστοετιιτιε

πσιπιπι ισ!ιοππιε εττποιι. οπττοπτο. οποιο. πτσ πτ ιπ

οο πιο οτ !οπι. πιο!ιι! ιιππιτο πο! πιιπιππτο πιει τσττο

!ιττοτο πο! ει!!ο!ιο τιτπ!ο εοπ ππποτσ ο!ιετιιιο π!ιο πιπ

τοτιοπο οσττππτιοπο εοπ πιιπιππτισπο πιοτισππιπ πο!

εοπεπ οπ πποπ οσττο!ιστοππππι ιπεεπ πσπιιιιι ποπσ

!στι πεποιοπιε πο επιτοτπο πτοπτιο ιποππ επτιεοτιπει.

( οοοοι.ΧΧΧιν )

Αποποειπε Ζώοι·τί ΒαραΙΖίπί ππο οοτ £αναπιαο

οσιπίτιπα.τ βάοΖπατοπι, ιππο σσιινοπω οιιιπι ι τω,

[φταιω οουιιτιπ.τιί ιιιτα2$

πο: , τ! οπτι!ιε

ω. Α. πι. το. τ.

( π. π. ›

Αππσ πιι!!οειτπο πποοπτοειπιο εοπτιιπο ιππιοτισπο

ιιοιιο. ιπ οσπεπ!οτπ τπ!οσπιε πο οοεττο πιο τπ!οοπιε.

!οπιιτοποι τπιιοι. πιο!οοο!!ι. πιοο!ο οπτιο. οπτιοι πο

πιπτο οτ σ!ιοττι επιππ!ο ιπτοπιτ ιπ οοπιτπ!σ οπιιιτσ

ειπε οσπιοε ίι!ιπε ο!ιιοττι τοπο!!ιπι ίιπο!ιτοτοπι οσιπππι

ιοπιιο οτ πτοεοτιπτοπι οσπποπτιοποπι πσπο πιο οπι·ι

π. (ι) τοππππι π!!ππι τοπιοπ ποπ ποιιοτ !ιοιιοτο ο

οοιπππι ιοππο

ς οοοοι.Χιοιν )

Ποοτοτιιιιι ιαπιτεπ..πιτπι οσιιτιιΖωπ, παο υισπα.ποι·Επιπ

πιο ΤΖ!ιοιτσ το ρσ.πο.πίοπο ατοπάΕ οτ1ι·ιιοπάι ποπιστ·ο

ιμτσιἰαπι. Βσποι·οτσ α'ίο2ιωι. :έπί τι .4Ζποττο παοπάιυπ

πιπι·οπ.ιοπο πιο δανισ Στατιιίτιιπτ ιπαιιατοιιοπάωιπ ιίοο!α

ι·ιιωτ.

ποτ, οτ πιο

πο. Α. χω. πο..

( π. π. )

!οπιιο ιο οοπιτπ!ο οπτο οσπειι!οε πο οσιπππι. Γπ!οσ.

!οπιιτοποπε τπιιοπε. 8πι!!ιο!πιπε τπο!σοο!!πε. ιιιοσ!οπ8

(τ) Οοιινοπτιοποιπ ποπιπο ο Ι.ονοπιοο οσιπιτι!ιπειπιτοπι οπτιι Ιοιιποπ

οιιιπι: οππσ 1100 πιιοιπ πο. ειιπτο π.° οοιιι.ιιιι.

(θ) !πτοπιτ οιιπτοοε οσπιοο πιο πιισπποπι οποπιιι οσπιιτιε ίιπο!ιτοτοιιι

οσπιππι ιοππο. οτ πτοπιοτοπι οοιιποπτισποπι οοτιο πσπιιπιοο ποτιπιτοτιε

ιποονιιι. ιππιοτισιιο ποοιπιο ποοιπισ τοι·τιο πιο πιπι ιπ οσιιεπ!οτπ πιπι

!ιο!πιι οιιι!ιτιοοι. σττο!:ισπι πο οτιιοο. Βπι!!ιο!πιι Βιιοτοιι. τιισπτοιιιιτιι οοτιο.

Βιιι!!ιο!ιπι πο ιιι8το οτ 8πι!!ιο!πιι επιππ!ο πωπο ιιι οιιπιτπ!σ εο!πο τιπο

!ιτοτο πσπιιπι οτο!ιιοπιεοσπι ιοππο. ' .

Αιιιισ πσπιιπιοο ποτιπιτοτιε ποσο. ιππιοτισπο ποοιιιιο τοττιο πιιποοιπισ

οι.. ιποτοιι ιιι πστοιιτοτιο 'πιοπε τοτο πτοεοτιπτοπι οσιιποπτιοιιοπι οτ.

τιπο!ιτοτοπι ιπτοπιτ οι!ιοττιιε τοππ!!ιππο τι!ιπε τοπικιι οποιοι οσιιιιτιο.

το ποτοετοι·ιο πσπιπι πο8οπι πο ποττο εοποτο (οποσ 1989) ιπτοπιτ οσ

ποπι πωπο ποτ οπιιιιιι ππο πο οπο).

-|θ7
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οιιι·ιο. οιιι·ὶοιιε άο Μετα οτ οΒοι·τιιε εΡὶιιιιτο ετοτυο- α τπιτοιιι. οτ οι οοιιοοεεἰτ. τιιιοά ἰΡεο οτ ειιοοοεεοι·οε οἱιιε

τιιιιτ οτ Ιοοάοιιοτιιοτ. τιιιοά άο οοτοι·ο αυτή τοιιιΡοι·ο

ἰιι ροι·Ροτιιιιιιι τὶοοειτ οΒτιοτἱ άο τοτἱοτο. τΙιιἱ τιιιοτιάοιιι

ιιοοειτιοτιιι· εοιιοτο οτιιοἰε οτ οἱιιε ειιοοοεεοτΠιιιε ιιτἱ

Πιο ιιοιιιοι·ο ὶΠο.οΙι1οά άἱοἰτιιι· τοΒοτοτιιιιι ιιοιιιἱιιο

ὶΠἱιιε οοεο οττο ειτε οετ ἰιι τοσο ατά άιοιτιιι· τιοεοτιιιε

οιιοιιτιιιιι οά ιιτἰΙὶτοτοιιι ἱΡεὶιιε οοεο ιιοοοεεο τιιοι·ιτ.

εἱιιο οοιιτι·οάἰτὶοιιο οοοειάιιιιι οοτιιιιιιὶε ἰοιιιιο ι:ιοτ Ρο

τοετοτἱε τιιιὶ Ρτο τοιιιΡοι·ο τιιοι·ιιιτ.Βοο οιιτοιιι ὶάοο

Βιοτιιιι1 οετ. τιιιοά οιιιιι ττοττοε άἰοτὶ ιιιοιιοετοι·ὶἱ. οο

ιιὶεεοιιτ οτιτο Ρι·οοοιιήιπιτοε οοιιειιτοε οετοιιάοιιτοε οἱ

ΡιιΒΙἰοιιιιι ἰιιετιιιιιιοιιτιιιιι ἰιι ειπο εειιιο οοιιτἰιιοΒοτιιι·.

ιιιιοά οάΒοι·τοε τοοι·οτήο άο οοπο τιιιοιιάοιιι Βιιὶάοιιἰε

ίὶΙἰιιε ὶιιιιοετἰιιἱτ άιοτιιιιι Βιιἱτοτάιιιιι ιιιοιιοετοι·ιι ετιιιοτο

οτιιοἰε άο τοΙἱοτο οΒΒειτοιιι. οτ οι οοιιοοεειτ. τιιιοά ἱΡεο

οτ ειιοοοεεοι·οε οἱοε. οιιιιιἰ τοιιιΡοι·ο τιοΒοοιιτ Ροτοετοτοιιι

ιιτοιιάἱ ΐιοοιιάἰ ιιοιιιοι·ο ὶΗο άοοά τοΒοτοτιιιιι άὶοἰτιιι·.

τιιιοιιτιιιιι οά υτἰἱἰτοτοιιι οἰιιεάοιιι ιιιοιτοετοτὶι απο ειτο

οετ ιιι Ιοοο οτι άιοιτιιι· Βοεοτιιιε ιιοοοεεο Μπιτ. οοπ

εἱάοι·οιιτοε ιιοι·ο οοιιειιτοε ιιιετιιιιιιιοιιτιιιιτ ιιιιοά άἱοτἰ

τιιιτι·οε οἱε οετοιιάοτιιιιτ οτ οειι·τοιιι οροι·τοιιι εὶΒἰΠο

οοιιιιιιιἱε ἱοιιιιο οοιιιιιιιιιιἱτοιιι. ειπο τοοτο οι·οτ Ροι Ρτο

άἱοτοε οοοειιτοε οοιιιιιιιὶε ἱοιιοο. (μια ι1οιιτρο οοιιτἱ

Βοιωτοι· τιιιοά ιιοοοτοΒιτοε τττιτι·οε άο τοΙἱοτο. απο ιιι

ετι·ιιιιιοιιτο τΙοειιιι τοετὶΙ›ιιε οἰεάοιιι οοιιειιΠΒιιε ρτοιιοιιι

τοοοτιιτιτ Βάση. ‹ιιιοά τιοο Ρτοάἱοτο ιοτο ιιεἱ ειιιιτ Ροι·

Ιοοοοιιιιιιι οτ τοιιΒιιιιι τοιιιΡιιε. φωτο οοο)ιιιτο οτ ειιΡι·ο

ιιοτοοτοε οοιιειιτοε Με κιιοιιοετοιὶἱ οοιιεοτιιοτο ιΠοειιιτι

οιιοτοι·ιτειτο οοιι5ἰΙὶὶ οτ οοιιεἰἱὶοτοτιιιιι ὶοιιιιο άο οοι·ιιιιι

ιιιοιιάειτο οτ ιιο!ιιιιτοτο ΡΙοιιοι·ιο τοϋ. οτ Ιἰτιοι·ο οτ ειπο

ἱιιιροάἱιιιοιιτο οο ἰοτο ιιτοιιτιιι·.εἱοιιτ οτ εοτιτἱ ειιιιτ

Ρι·οίοοτι οοιιοΒἱὶ ΐι·ειτιοε. οοπο Ριιοτειοτἰ οοιιειάοε ετοι

τιιοι·ιιιιτ οτ Ιοιτάοιιοτ·ιιιιτ οτ 5ι1ΡΙ°ο. τοιιοι·οο ιιοιο Ριο

άἱοτἰ ἱιιεττιιιιιοιιτἰ οτ οοπο οροι·το τοΙοε εππτ οτ ἰιιἴι·ο

άοοτειτοοτιπ. τοιιοι· ἱοετι·ιιιιιοιιτἰ τοΙἰε οετ. άἱο ιιιοιτιο

(Ιω οετ τιιιοι·τιιε άἱοε ὶοιιιιοτἰἰ.ἱιι ι·οτοοτοι·ιο. οποπο

ετοτἰἰ εοιιοτἱ οιιεοτιὶἱ Ρτοοοιιτιο τιοιιοι·ιιιιι τιοιιιιιιιιιιι

τιιιοι·ιιιιι ιιοιιιιιιο ειιτ:ιτιιε ΙοΒιιιιτιιι·. οάΒοι·τιιε ιιιοτοτιιο

άο Βειιιιο τιιιοιιάειιιι Βιιὶάοιιἰε ίὶΙἱιιε Ροι· Μπιιιιι οποιο

εοιε τοιιοΒοτ ιικιοΠιιιε ἰιιιιοετὶιιἰτ άοιιιἱοιιιιι ιδοτοι·άιιιιι

τιιοοοετοτὶἰ εοιιοτο οι·οοιο άο τοΠοτο οΒΒοτοιιι. τιιιοά

ἱΡεο ειιιτιιιο ειιοοοεεοτοε οιιιιιοιιι Ροτοετοτοιιι ΙιοΒοοιιτ

οτοιιάὶ ττιιοιιάὶ ιιοιιιοι·ο ά!ο τιιιοά ι·οτιοι·οτιιιιι άἰοἱτιιι·.

τΙοοιιτιιτι1 οι] ιιτάιτειτοιιι οοεο ιιοοοεεο τιιοι·ἱτ οπο εἱτει

οετ τοοο ιιτιἱ άὶοὶτιιι· Βοεοτιιιε.Βιοτιιιιι οετ τω:: ἰετο

άἱο ἰειιιυειτὶι ἱιι Ιοοο οτ τιιιτάο Βοιιι. ειιιιιιιιιι ιιιοιιο ιετιιιε

οΒΒοτιε τιιιὶ τιοο Βι·οιιο ίὶοι·ὶ τοΒοιιὶτ. τιιοι·ιιιιτ τοετοε

οοάοι·ιτιε τ121Ποι18. Βιιοετοιιἰιιιιιιι. ιπιτοΠιιιιε άο Βοιή. απτά

(το ιιι οτι τοιιιοι·οΧιοο. πιοι·τιιιιιε τοΙάι·οΠιιο. τιιτοο άο θεοι.

τοπιο οι: ὶτιοοττιειτἰοτιο άοιιιἰιιἱ ιιοετι·ι ιοειι οτιι·ἰοΡἱ.

Μοιτιινιι. ἰιιάὶοτὶοιιο ν. οΒο ιιΒο ἱιιτοτἱ-ιιἰ. οτ τιοο Βι·οι1ο

εοτἱρεὶ. τοιιοι· ιιοιιο οοιι·το ειροι·το το!ιε οετ. ἰειιιιιοιιεὶιιιιι

οοιιευτοε άο οοιιιιιιοι οιιὶιιοτεὶε οοετοΙΙοιιὶε (μι εππτ

οτ τοοι·ιιιτ ιιι @τι οτ οἰιιεάοπι Ιοοὶ ΒιιικετοιιειΒιιε ετι

τιιτοιιι οτ οιιιιιο Βοιωτια. ρτοεοιιτἱΒιιε Πττοι·ιε άιτοοτιοιιὶ

ποετι·ο άιιιτιιιιιιο ἱιιτἰοιοιιάιιιιι. ιιιιοά ιιοιιοτοΒἱἱοε ται

ποε άο τοΙἰοτο απο ιο5ττιιιιιοιιτο οοπο τοετὶΒιιε Ρτο

ιιοιιι ιιοΒιε Πάοιιι τοοοτοιιτ. ιιιιοά οΠαοττιιο ι;ιπιι·οτιιο

άο οοπο τιιιοιιάοιιτ Βιιὶάοιιἰε @το ἰιιιιοετἰιιὶτ άοιιιιηιιιιι

οιιιιιὶ τοιιιΡοι·ο τιοΒοοπτ ροτοετοτοιιι ιιτοιιάὶ ίιιιοιιάἰ

ιιοιιιοι·ο Μο τιιιοά ι·οτ1οι·οτιιιιι άἱοἱτιιι·. τιιιοοτιιιιι οά

ιιτἰΙἰτοτοιιι οοεο οιιιεάοιιι ιιιοιιοετοι·ἱἰ (Γιο εἰτο οετ ἰιι

τοσο τιιιὶ άὶοἱτιιι· τ›οεοιιε ιιοοοεεο ττ1οτττ. οτ οιιοά Με

ιιιι·ο οεὶ ειοπτ Ροι· 1οιιιιιιιιι οτ τοιιοοιιιιιιι τοιιιριιε. φωτο

οτ πω. ἱιιε ιιιοιιοετοιἰὶ ιΠοοοιιι οοιιεοι·ιιοι·ο ιιοτοιιτοε

ιιοτιιιιιιιε οτ ιιιοιιάειιιιιιε ιιτ ΠΒοτο οτ εἱοο ἱιιιΡοάὶιιιοιιτο

οο ἱιιι·ο 11τοτττιιτ. εἱοιιτ εοΙἰτἰ 5ι1τ1τ Ρι·οΒιοτι οοιιοΒἰἱ

ττοττοε. οτ ἰιι τοετὶιιιοιιἰο ιιοτἰτοτἰ8 οοι·τοιιι οροι·τοιιι

ποετι·ο εἱἔἱΠο οοτιιιιιιιιιἱτοιιι ὶτιάο ίὶοι·ἰ ιι1ειοάοιιιιιε.

ι·οοοιιτοε ποο οτ τοιιιιιιιοπι εοιιοτοε ιιιι·οε οτ άοἱ οιο

οτοε οτ ιιιιιττο ιοΙὶΒἱοιιο Ποι·οοτοε τοΙιοτι τοοιιτιοοε οτ

οοιιτι·οτιοε οοιιιιιιοιιάοτοε τιοΒοοτἰε οτ τιοτιοι·οτιο οτ

ιιιοιιιιτοιιοοτιε ιιι ἰιιετὶοἰἱε ειιἱε. άοτιιιιι ὶοιιιιο. οοπο άο

ιιιὶιιἱοο τιοτιιιιτοττε. ιιιἰΠοεἰιιιο οοιιτοεἱιιιο ιιοιιοεὅοεἱιιιο

εοοιιιιάο ἱιιάἱοτἰοιιο Χ. ιιιοιιεο άοοοιιιΒι·ἰε.οοτο τουτο

ιετο τοΠοιτοι·. τοπιο άοιιιὶι1ὶοο ιιοτἰιιὶτοτὶε Μοονιι. Μάι

οτἱοιιο ντιπ. Μινι. άἰο ἱιιι1ὶἰ.

Εκ οοιτιιτοι·ιο Βοττοτοττι ιιοτοτἰἱ.

( οοοο1.ΧΧΧν1 )

ποινιασίαο άουιΖπι .το :πιτ ιπυια ραι·ατο.ε , στο”. ὐοΖΖτιιιι

έτ·ι·ιτροτ·22, επί τιιαπείαιαπι ο·οιπιπαπί.σ [απαιιορπῇτοπτατ.

'ΗΜ , Η! εορτοιιιΒι·ϊε

στι. Α. χω. το. τ. στο. ο. τω. το.

ς ο. τι. )

Νοε Βοι·οοι·άιιιοε του” ι·ἱοοιι·ιοιιἱ Βοι·τοΙοτοε 08ο

Γεω. οτ οιιτἰοιιε άο ροοιιοοτ άοιτιἱιιἱ άο ιιοτιιοοἱο Ρτο

ιιοτιἰε οτ οοτοι·ὶ5 Ροι·τἱοἱΡὶΒιιε οτ οοιιεοι·τιΒιιε ιιοεττἱε

ριοτιιἰττὶιιιιιο ιιοτήε ἱοιιιιοιιεἰιιιιι οοοεοΗΒιιε στο οοιιιτιιιἰ.

τιιτοοιιἰ ίὶΙἰο τοΙοοιιιε άο οοετι·ο. τοιιτι·ιιιιοο ι·ιιΒοο.€οὶΙ

ΙὶοΙιιιο ιιιοΙοοοοΠο. ιιἱοοΙοο τοπιο. οιιτιοο άο Μοτο.

οτ οΒοιοτο ορἱτιιιἱο ιιοτιιὶτιο οοιιιιιιιὶε ἰοιιιιο τιιιοοιοιιε

οοιιιιιοο ἰοιιιιο οκΡοάἰτὶοιιοιιι ιιοτ οιοι·οιτιιιιτ τοοοι·ιτ

Ρτο οοιιιιιιιἱ ιιι οτάιιιοτιοιιο οτ ιιιοιιάειτο οοοειιτιιιιι

οοιιιιιιιἱο ἰοιιιιο πο] Ροτοετειτἰε (μή Ρτο τοιιιΡοτο Βιο

τἰιιτ. ἰιι ὶρεο οκοτοἱτιι απο τιοιιιιώΒιιε άο ιιοι·ιιοοἱο

Ριοτὶοἰεοὶ. οτ ειιΡι·οάιοτιιιιι οετ ἱιιιοιιιιιε τοοτἱε οπτο

5οιιοτὶε οιιοοΒοτιιε οττοιιάοτο οτ οτιεοι·ιιοι·ο Βοιιο τιάο

εἰιιο τι·οιιάο. οτ τιιιοά Ροι·τιοιΡιτιιιε ιιοετι·ιο τιοο ὶάοιιι

ιιιι·οοιοιιτιιιιι βοά τοοιοτιιι15. οτ Ρτοεοι·τἰιιι οοοεοΗΒιι8

εοά ι·οοτοι·ιΒιιε τιιιἱ Ρτο τοιιιΡοι·ο τιιοι·ιιιτ ὶιι ι·οΘὶιιιἱιιο

ὶοιιιάἱοτο ιιοι·οοοιο. οοτιιιιι ἰειιιιιο ιτι οοΡἱτυΙο. τοετοε

τ›ἰεοοἰιιε. ε)ιιι1οιι βοοτιἱιιιιιε. ιιιοοτο ιιιοΠοιιιιε. τοΠοιιάιιο

Βοτπιοετιιο. οοεοτάιιε εροι·το. ευάτιοΙωοε ίιΠιιο οιιτἱοἱ

οιοοάο. οτ ιιὶοοΙοι1ε ιιιοιοτιιε. οοπο άοιιιἰιιἱοο ιιοτἱιιὶτο

τἰε Μεσοι. ἰιιάἱοτὶοοο οοπο κνιιι. άἰο εορτοπιβι·ιε. ιιιτοι·

11οιιοΠ1 οτ ιιοεροι·ιιο.

Εδο ιιιοιοτιἱεἱιιε ιιιιοιιάοιιι οτιοττἱ άο άοιιιο ιιοτοτἰιιε

ρι·οοοιιτο ειιρι·οάιοτοτιιιιι οοιιειιιιιιιι επο ι·οδοτιι ιιι·οάἰ

 

οοι·οι·ιτιιιιι ιιιοιιοετοι·ἱὶ ετιιιοτο οι·ιιοἰε άο τοΙἰοτο ο]ι οτονιιιιι άοιιιἰοοι·ιιιι1 ετο ιιοτιιοοἱει εοι·ἱΡεἱ. .
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ς εεεει.ΧΧΧνιι )

θεεα·ι·υε Μα!οεεΖΖιτε. δἰἔεε£τ·Σ Ζοσέ ρο2ωταε Ρτο εαπ

πιωτιέ Ιαπααε, εοπα ποπτια.ΙΙα εαι·ίαε ΡΜεε·ευ·Σί Ζἰὐεἰ

Ζατ·έο ειτε /πιεπεα (ἔιιἱΖΖἰεΖυιο είε πετιίΖο ΜΜΜ.

'ΗΜ, 'Ϊ Μτιυατἰἱ

σα. Α. χω. Με. Με. ε. ει. ει.

ς π. α. )

ΟΒει·ταε Ματοεε!Με Ροτεεταε εἰεωτι·ἱ ατακα τ”ι·α

εεατὶἰ αιιετοτἰτατε εοΜΜἰ ηἰεοΜἱ αιιτὶε ετ εοΜΜἱ

ειιτἱεἰ εε ΜΒΜ εο11ειιΜΜ εοΜιΜὶε Ματια ετ Ρι·εεερτο

εοι·υ.Μ ετ (Με ΙοεαΜτ ΒΩἱΠὶεΙΜο ΗΜ αταατεἰ εε

εει:ιεο αε ΒοιΜΜ ετ υτἰΙἰτατεΜ ειπὶε εε Ϊταεεατἱο

ΡΜι·ω Ρεεἱαε τει·ι·ατιιΜ ι1ιιαε εοΙἰτιιε ετατ ταιει·ε

αει·αι·εϊτιιιΜ εααατἰιιΜ Ρτο Μπι εἰετα ειιτ·Μ ιιὶεε!ὶεετ

Μια ρεεἰα Μ ΜΜΜ εε Μιιαι·Μ Με εἰεἰτιιπ· ἱοὶεετ

Μπι. ειε εοτια·ετ ατα απο Μτα·ε τετι·α Μιιαι·εεε ατ›

:ΗΜ τα·ι·α τοὶΜηεὶ εε ΜΜαιιο ετ εουεοτ·τιιΜ. ὶτεΜ

εατ εἰ ΡεεΜΜ ΜΜΜ τα·ι·ε ειιτ› εοΜιιΜ εαΡεΠἰ Με

εἱεἱτιιι· εα·ι·ε εοτιετετ α: οΜΜΒιιε ΡαττἰΒιιε τα·ι·α εε

εαΡεΠο. ετ Ρεεἱα Μια Μ εαΜΡο ει·οεο Μετα τα·ι·απι

εοΜΜἱεἰ εαιοτηἰ ετ Μ οι1ετο Μια Ρεεἰα ετ αε Μεεα

ΜΜΜ ΡεεἰαΜ Μπα τα·τ·αΜ εαΜατἰοἱ ετ Μ εεττοεαΠο

Μπα Ρεεἰα Μπα ται·αΜ αἱεεΒεττὶ εε εεἱΜ ετ Μ

οΜΜΒιιε αΙἰἱε Ιοεἰε Με εε Μεὶε τεττἱε ειιαε τεηεΒατ

αΜα·τιιΜ εαι1α2ι1Μ Μεε Μυειιαἰτ ω ΒαΒαιειιΜ τε

11ετιειιΜ ετ ιιειιτι·ιιετατιειιΜ Μ Ρει·Ρετιιυ.Μ Μεε ετ

επί Ιιει·εεεε. τυπικα ΙοεατἰοαεΜ Μεε με ειπἰα Ρτο

Μἰττἱτ εἰ ετ ευἱε ΒαεεΜιιε αἱ: αππε ΙιοΜΜε ετ Ραεοτια

εετει1εει·ε ετ αυετοι·Μαι·ε ετ που ἰΜΡεεὶτ·ε εεε Βι·ΜαΜ

ετ ταταΜ ΙιαΒα·ε ετ τα1αε Μ Ρετρετιιι1Μ. ετ εοπτκ·α

που υεΜι·ε αΙΜεατιεο Ρτο ειιι·τε. ετ εἱ αΙὶειιἰε Ρτο αππε

εἰ ιιεΙ ειε τιετεεἰ εοιιτι·α ταεει·ε ιιοΙιιετἰτΡτοΜὶττἱτ εἰ Μ

ΜΜΜ εὶετε ευι·Μ εαι·ε πιοΜΜε ρεεε εο!εοε απ. ἰαιιιιε

ετ Ραπ: εοΜτα ΡαετιιΜ Μ·Μι1Μ ετετ. ετ Ρτο Με ρει1α

ετ εοι·τε οΜΜα [Μπα εἱετε ειι1·Μ εἰ ετ ειιἱε τιει·εεεΜε

Ι›ἰΒι1οι·ἱ οΒΙἰΒατ. ετ Ρτεεἱετι:ε ΒυἱΙ¦ἱεΙΜυε ρα· εε ευσε

ευε τια·εεω ρτοΜὶττὶτ ται·αΜ ταιει·ε ετ ταβοι·αι·ε ετ

Βοι1Μεαι·ε ετ ΜεΙἰοτατε εεε που Ρεἰοτατε ετ ΙοεατἱοΜ

ΜεΜΜ Β·αιιεεΜ αετιΜα·ε ετ ειπε αιιτιιιατἱΜ ΜΜεὶἰε

εἰετε ειιτἰε ετ ι·εεεα·ε ΜεεὶετατεΜ εαετααεαι·υΜ ετ στα

ετ Βε-ιεΜε εἰεεἱε. ετ ἰτα ΡτοΜἰττἱτ α ατταιεετε ρα· εε

ειιοετΙιιε τιετεεω. Με ραια εοΙεοι·ιιΜ κι. ετἰριεατα.

ετ Ρτο Με ρεπα ετ εοι·τε ετ Ρτο εουεἰτἰοτιε οΜΜα

εεα Βοιια ΒαΒἰτα ετ ΒαΒεαεα εἰ Ρτο ειιι·Μ ΡἱΒτιοι·ἱ

οΒΙΜατ ετ Ραια εοτιιτα ΡαετιιΜ Μ·πΜΜ ετετ. τωτεε

ατετιἰΡτεεΒὶτει· οττο εε εαετεΙἱἰοπο τοΙΜτιειιε εε πε

2ατιο αὶεατειιε εε εαετεΠΜαο ατετιἰρτεεΒὶτει· υὶιιαΙευε

ΡΙετήε ε)Ήεετά. Μὶ|ΙωΜιο εαεειιτεεὶΜο ντιπ Μεὶετὶοτιε

π: εεΡτἰΜα εἰε ἰατταιιτε ἱατιιιαι·ὶο. :ΜΜΜ Με: Μ εοΜο

εοΜιΜἰε εἱεεετι·ἰ.

Εεε ννὶΙἰεΙΜυε ιιοται·Με ι·οε3ατιιε εετἰρεἰ.

( εεεε1.ΧΧΧν111 )

Ιαπωεπεεε εοπεα!εε αεαψίεα2έοπί ότι:·8·έ ΟΙαυαΡέ ίπ

τεπεεπτεε .ΜΜΜ ού Μ' πεεεεεατ·έιιΜ ειιέςιτε εθεω

[εω·ε υο!επ2ί εοπεεείαπ2.

«Με, 11 αυτια

Με. Α. [α. Με. ν.

(Η. Π. )

ΙαιΜε Μ εαΡΜεο. ΜΜιαιεεε εοτιειιτεε εε εοΜιΜἱ.

ΒιιἰΙΙΞεΙΜιιε ΜΒευε. ΜΜΜ! αυτὶε. οΒα·τιιε πεπεΜαιεε.

ετ απἱειιε εε ηἰΒι·ο Ιαιιεαιια·ιΜτ εποε ΙιοΜΜεε Μ

ἱὶ·αεεΓἰΡτἱ Πεαιτα· εεΜεαι·ε ΡοεεΜτ τα·ι·αΜ εοΜιΜἰε

ΜΜΜ ροεἰταΜ επτα Μιπι1Μ Βιιι·.Ξε εΙαιιαι·ἰ εεε1ΜειιΜ

εποε εετετΜἰτιατιιι· ὶιπΪετἱιιε ετ ΜεαΜ εεὶίἱεαταΜ τε

τια·ε ετ Ροεεἰεει·ε εΜε εοατταεἰτὶοτιε εοΜιΜἰε. ασ

οΜι1ΜΜ Ρει·εοααι·ιιΜ Με εοΜιΜἱ. Με εοτιεἰτἰαιε

ειιοε εεΜεαι·ε εεΒεατιτ τα·ι·αΜ ΜεαΜ. α Ρι·ωεΜο

Ραεεα ι·εειιτεετἱοαἱε τι·αιιεαοτο εεειπε αε ασοεε εποε.

εαΙιια εεΜΡει· Ρι·σΡήετατε εοΜυυἰε ιιἱεε!ἰεετ. υ›ὅ‹›

Βοπιιε ετ ΐι·ατει· εΜε ταΒιεαε σετο. εουι·αειιε ετ Β·ατα

εΜε ταΒιιΙαε ειιἰυειιε. εεοι·αιτε φεπειιε. αΜατιιε εε

εαιιἰ ετ ττατει· εΜε εεπ. Μι·αι·ειιε Ρα1εΠιιε ετ Β·ατει·

τιοιιεΜ. εοετε8ει·Με ττεε. ΒατἱΡαΙεα ειιαε. εαΡἰτατιειιε

ειταε. εἰΒεΜΒαἱευε εε εατ·Ματεο εεε. τιοεΡἰτιεΙἱυε

αΜἰειιε εε εαιιΜατιο τι·εε ετ εἰπιἰεὶαιτι. ΒιιἰΠἰεΙΜυε

εε εαεΜατιο πω. Βαυεεκιτἰεε εε ειιειπ·οο εεπ. ρετι·ιιε

εε ι1εὶεεατιιοπ·. Ρετπ·ιιε Βαιιεαιεἰἰ ττω. τεεεἱκἰιιε εε

κια ΜΜΜ ετ εΜήεΜΜ. ΡεΙεπιτΜε ειιαε. ΜΜΒει·τιιε

ιιιιαΜ ετ εὶΜἱεἰαΜ. ΒιιἱΒειιτἱο ετ ττατ.ει· ΜΜΜ ετ εἰ

ΜὶεἱαΜ. εετεΜΒα· ετ τΗΜε τΙιιατιιοι·. Με αὶεεΒει·τἱ

Μειωσα ΒιιὶΠὶε|Μιιε εε αποτο ετ Με σετο. εδο εε

1·Μαι·οΠο πω. Μεπει·τιιε πω. ΡαεεαΜιιιε ΜΜΜ ετ

εὶΜὶεὶαΜ. Βαιεει|ιιε πω. ἱοΒατΜεε Μαι1Μητε απατη ετ

εὶΜἱεἰαΜ. Βει·ιιατευε εε τιιιτ·Βο ειιαε. εοΜι·οΙΜε εε

εαΡεΙΙιΜα ειιαε. ΜεττταΜεε ειιαε. ΒιιἰΙΙὶεΙΜι:ε ι·ι:Βευε

Ρτο εε ετ ίι·ατι·ε ειτατιιοι·. ἰοΙιαιΜεε εε εοἱεΜΒα ετ

Π·ατι·εε πω. Βυἱ!ΙὶεΙΜιιε εε Μεο ειιαε. ΜόοΙϊαιιε εε .

εοπιαεεα ευαε. €αὶ!!ὶεΙΜιιε εε ετιπ·Μ ειιαε. οΒα·τιιε

εε εαετε!!ο ειιαε. εαετε!!αΜιε εε ιιὶΒιιοΙο ειιαε. Ρετι·ω

£1·ατετ εΜε ειιαε. αὶΜετἰειιε ττατει· ειιαε. ἱοΙιααιιεε

τεετα ΜΜΜ ετ εἱΜὶεἱαΜ. ι·οΙΙατιειιε εε Ραετἰπο ΜΜΜ

ετ εὶΜἰεἰαΜ. τεα!ειιε ρατιΜ·)ατ ΜΜΜ ετ εἰΜὶεὶαΜ. Ρε

ττ·ι1ε εε πιοκεοΠο ευαε. εει·ιε=αιιε ΜΜΜ ετ εἰΜἱεἱαΜ.

ειιτἰειιε εε τε:·ι·Μο ΜΜΜ ετ εἱΜὶεἰαΜ. αΙΒα·τιιε εε

ειΜἱοΜ ΜΜΜ. εἰεεατειιε ΜΜΜ ετ εἱΜἱεἰαΜ. αι·

Μαι·ιιιε εε τιοικεο!Ιο. ετ Μπα· ειιαε. εδο εε ΜεοΒο.

ετ £τε.τετ ετ εοΒιιατιιε τι·εε. ΒιιἱΗἱεΙΜεε ειιαε. ΐτεοΙἱι:ε

ειιαε. ι·οΙΜιιευε εε αὶταΙεο ειιαε. τοι·εεεΠιιε εε ιεια

ειιαε. ταἰωαΙειιε ΒΙΜε ΒεὶΙΙἱεΙΜἱ εε εοετα ειιαε. Μ

τιαιΜεε ίὶΙΜε αιτὶεἱ εε εαπετο Μαι·τ.Μο τι·ω. εβα

τΜεε Μεεα ειιαε. υΒο εε Ροτιτεἱαεο ειιαε ετ εἱΜἰ

εΜΜ. ἱοτιαηηω π·ιιΒευε απατα ετ εὶΜἱεἰαΜ. αΜα·τεε

ειπα-φ ειιαε.ατ›τ›αε εε εεΙΜ ειιαε.·ιιεεεΜατἰε ειιοεεεἰΜ.

1180 εε ρατιε›ε ειιαε. ἰοτεατιιιε εε ι·ίααι·οΠα ειιαε. Βιετ

ΙὶεΜΜε ίαΒα ειιατυοι·. αι·Μα:Με εαιιαΜτἰυε ειιαε. ετ

1·ιιετὶειιε εε ΠοταιΜα ειιαε. εοτια·ετ Μα τα·ι·ε ειιρει·Με
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Πιιπιπε ιιιπιιιιἱε ιιιι”ετιπε ιιιπτιιε Βπτει άε ε!επετο. :ιιι π επι ιιιοάο επιιι ιιιιιιει·ε Ρετ άἰπετεεε ιιιπιιάἱ Ρετι:εε

ιιιιο ιειιετε πειτε. ώ ειιο ειτειι:ει. εεειεειε πετο (Ρε ιιι

άειιει Βιιιάειτι. εοιιετει επΡετὶπε άοιιιπε εεειεειε άε

εεΠει. ιιιίετιπε ιεττε ειιιειιιιιειάι ει Βιιοτπιιι ειιιετιι Ρε

ιιεΠἰ. ειε άπειΒιιε ΡετιἱΒιιε εεττπΒἰπιιι. ἰιειιι ι:εττε ειπε

άειιι εεειεειε ειιΡετ (μπαι άειιει εάιίιειιτἰ άοιιιπε Ρι·ε

ειιἱιετἰ. εοιιει·ει επΡετὶπε τεττε τπειἱει άε Ποτειιιι. ιιι

Ϊετἰπε τεττε ετιιιιιιιι άε ιεειιάο. ε.ιι πιιε Ρειτιε ειιτι·πιιιπιιι

ει: :ιιι ιιιιετ:ι ιιιετε. (1ποά ἰάεο ίεειιιιιι εει οποτιιιιιιι επιιι

Ριειωι εοιιεπιεε εοΒιιοπιεεειιι Ρτεάιειιιιιι ι.εττειιι

εἱεάειιι τοτε Ρετ Ρτεεεάειιιεε εοιιειιιεε ειεειΒιιιιιιιιιι.

(Ιιιι ιιιάε εΡεεὶεΙἰ ἱπτειιιειιιο ιειιει:ιειιιπτ. εεεπιιάπιιι

ι:ειιοτειιι ιειιεειιιιιιι (Ιποά ιιιάε ΐειειπιιιι εει. ιιιιΙΙεειιιιο

άπεειιιεειιιιο οειεπο ιιιάιειιοιιε άεειιιιε. ει] ιιιειειιι

ιἱειιιι ει ιιά Ροειπιειιοπειιι ἰΡεοτππι. ει (μπι ιιά ιΡεειιιι

εάιίιειιιιάειιι ιετπειιι:ιοτεε ει ειδιεειεεε ὶιιπειιἱτειιιπτ. ὁ

πι επΡτε ιεπ(ιεπετπιιι κι άἰε ιιΡι·ιιιε.

Επι εετιπΙετιο ιιετεεέειιιιιιιιι.

( ΠΟΠΟΕΧΧΧΙΧ )

Ιαπωεπεεε εοπειι!ε.ε ει απεοτιίιαπι @ιιι εαάεπι παπι

Μ. πεό>οιίαπάο, επεάεπιεπε ]ΐιεί!έιαιε.9 ει! πιιιιιιαπι Ρα

ττοεέπέαπι .Ωω πισίεειπ ει! επί(μιε εποτιππι εἰνἰιιιιι πό

(ιπποε (ίεεεπι ίπιρετιιτί ροἰἰἰεεπιιιτ.

Με, ω @Γεω

Ε:: ιιιιιορτπΡ|ιο Βεπἰί Ταιιτἰπεπεἰε ιαθι(Ιστίί. δοά.Α. [ο!.80.

(επι.)

Ιιι ιιοιιιιιιε άοιιιιιιι επιειι. ιιεε Βετιιιοιοιπε Βεΐιιιιπε

ειιεοιιιιειιιιε. ιιι(Ιπε ΡιιιιιΡΡπε άε ειιτιπτειιο ιεεειἱ ει:

ειιιβει:ειιοτεε εοπιπιιὶε ειιιεοιιε ιιοιιιιιιε ἱΡεἱπε εοιιιπιιἱε

Ρτοιιιιι:ιιιιιπε ει εοιιιιειιιπιπε ποιιὶε εοιιεπιιΒιιε εοιιιπ

ιιἰε ιιιιιπε. πιάειιεει επιΠιειιτιο ειιιιιτιεεο. οιιοιιιι:ιοιιο

άε ετπεε. ι$πιΠιειιιιο επετειο. ιιιοιιιειιιετἱο ειπτιε. Βυτι

ΙιεΙιτιο άε ιιιετο ει επιΠιειιιιο εΡἱιιπιε τεεἱΡἱειιιὶΒπε

ιιοιιιιιιε εοιιιπιιιε ὶιιιιπε. (1ποά άε εειετο πε(Ιπε εά

εά ειιιιιοε άεεειιι εοιιεπιεε άε ειιεοιιε επι ιιιοάο επιιι

ει; (1πὶ Ρτο ι:ειιιΡοτε ιιιετιιιι: εειιπεισπιιι ει επειοάὶειιι

ιιι ειιεοιιει ει: ιιι άἰειτἰειπ ειιιεοιιε οιιιιιεε ιιοιιιιιιεε

ἱειιπε ει: άε άἰειτἰει:π πεει;το ιιι ιιιιιτι τεττε ει ει(Ιπε

τειιπε ει Ρετεοπὶε ειιιιοε ει ιιεπιι·ειΒοε πιιιεππι(1πε

ι-πετιιιι ιιεε ειἰεπιιι οΗ`ειιάετε. ἱιε ιιιιιιειι (Ιποά (Ιιιιιιιάο

ιιιιιπειιεεε εΡπά ειιιεοιιεπι πειιετιιιι άε ΡειειΒο πποά

ι;ειιεειιιπτ άειτε άεεειιππι ειιτπιιι τετπιιι (1πειε εεεπιιι

άειιιιετιιιι ειιεεΡι:ο άε επτο πει ειτι:·)ειιιο εεπ άε πιο

ιιει:ιε. -ει εοιιιιιιεετιι (ιποά ειι(]πιε ειιεοτιιιιιιιπε ιιι

ειιι(Ιπειιι πει ειι(Ιποε ιειιπειιεεε εεπ άε άιειτιειπ ἱειιιιε

οίΐειιάετει: (μισά εΒειι: Ρεεε επο τοΒοτε ειιιειειιιε.

εοιιεπιεε ειιιε(ιιιε (Ιπι ιιιοάο επιιι πει Ρτο ιεπιΡοτε

ιιι τεΒιιιιιιιε ειιιιιειιε ιπετιιιι ι:ειιεΒπιιιπτ ιοί-τε επει

άτειδιιιιε (:οιιιιιιποε άἰεε πει ειιιεε εἰ Ροιετιιιι ειπε

ιι·ιιιιάε ει πει εἰε τιιιιοιιειιι ΐειεετε. Ροει(ιιιιιιιι πιω

Ρειεεπε (Ιπετειε ιιιάε άεΡοεπετὶι. εεάπιε άἱΙεειἰοιιἰΒπε

(με Ιειδιιιιιιιε άειιιιιιτ ιιι ι:εειιιιπε επι ειιιι ιιι τειιιο

ιιιιιεπιιι(1πε ειιεοιιιιειιιἱ ιιιετιιιι (ιιιοά ἰΡεἱ άειιεειιι εει

πιιτε ει ειιειοάἱτε ιειιιιειιεεε τειιπε ει Ρετεοιιιε πιπ

επιιι(Ιπε ιιιπειιετιιιι. - ειιιιιιιιετ εοπεπιεε επεοιιε ιιιιἱ

ιιιοάο ειιιιι πει επι Ρτο ι.ειιιΡοτε Βιετιιιι: ιιοιι Ρετ

ιιιιιιειιι: ιιεπιθετε άε Ροτιπ επιεοιιε πει άε άἰειτὶειιι

ιιοειτο ειι(Ιπειιι πιτιπειιεειιι πει άε άἰειτἰειπ ιιιιιπε

εοιιιτε ἰιιιετάἱειπιιι εοιιεπιπιιι πει Ροιεετειιε ιιιιιπε

επι Ρτο ι.ειιιΡοτε ιπετιιιι. - άειιιιΡιιιι ει ιιιιπτιιι ει(Ιπε

ιιιειιεθειε ει› ιιιιιπειιειΒιιε ει; άε άὶειτἰειπ ὶειιπε ιιπεπε

(ιπε ειιεοιιιιειιιιε ιιιιιιιι ΡΙειιετιε τειιιιιιιιιιπε. ιιεε οιιιιιἱε

ιπτειιιιιιπε ιιι ΡπΒιἱεο Ρειάεπιειιι;ο Βιειο ιιι εεειεειει

εειιειἱ Ιεπτειιιἱι άε ἱειιπ:ι. ιιιι;ειιάετε ει εοιιιΡιετε

Βοιιει ίιάε. ει (1ποά εοιιεπιεε ειιιεοιιε επι ιιιοάο επιιι

ιιιτειΒιιιιι ειι;επάετε ει εοιιιΡΙετε πι ειιΡτεάἱειπιιι εει.

ει ιΙποά τειιιι(ιπειιι Ρετ εετἰΡιπιιι ιιιιτειιιτιε Ροει: εε

εοιιεπΙἰΒιιε πει Ροιεειιιιιιιπε πι άε ιιεε ι:οιιι εοιιπειι

ιἱοιιε οΒεετπειιιάει ιειιεειιι:πτ. ει (ιιιοά ιΡει εοπειτιιι

Βειιι ειιοε ειιιιιιιιετ Ροει; εε Ρετ ι:ειιιΡοτιε επεεεε

εἱοιιειιι ιιιιτειπτοε πε(Ιπε ιιά εοιπΡιειιιειιιππι ιιιιιιοτπιιι

άεεειιι. ει (Ιποά Βιειεπι ιιιιιιε ιοιειιι εοιιπειιιιοπειιι

ιιιτειτε ΡπΒιιεε ιιι ΡπΒιιεο Ρετιεπιειιιο επΡετ επι

ιιιιιιιι ΡοΡπιὶ τιοειτἰ ει πιπάειιπιιι; (1ποά απο οιιεετ

πειτε ιειιεειιιπτ.

Ιιι ιιοπιιιιε άοιιιιιιι εεππεε. ιιεε ἱειιπειιεἰπιιι εοιιεπιεε

άε εοπιπιιι εεἰιἰεει; επιΠιειιιιπε ειιιιιτἰεεπε οιιοΒοιιπε

άε ετπεε επιΠιειιιιπε δπετειπε πιοιιιειιιιτιπε ειπτιε

ΒιιιΠιειιιιπε άε πειτε ει €πὶΠἱειιιιπε εΡἱιιπιε ιιοιιιιιιε

ιΡεἰπε εοιιιπιιιε Ρτοιιιιιιιιιιπε ει εοιιιιεπιπιπε ποΒιε

Βετιιιοιοιο Βεί-ειιιο ειιιεοιιε ει ΡιιιιιΡΡο άε ειιτιπτειιο

ιεεει:ιε ει ειιιΒεειιιιοτὶΒπε εοιιιιιιιἰε ειιιεοιιε εεειΡιειι

τω” ιιοιιιιιιε ιΡειπε εοιιιπιιιε (1ποά άε εειετο παρε

εά ειιιιοε άεεεπι Ρετ ιιεε ει επεεεεεοτεε ιιοει:τοε

(Ιιιἰ Ρτο ιεπιΡοτε Βιετιιιι. εειιπετε ει επειοάἱτε ιιι

ιιιιιπε ει; ιιι άἰειτἱειπ ιιοει:το οιιιιιεε ιιοιιιἱιιεε ειιεοιιε

ει άε ειπε άἱειτἰειπ ιιιετι ιεττε ει ε(ιιιε τειιπε ει: Ρετ

εοιιιε ειιιιοε ει: ιιεπιτιι€6οε ιιιιιεπιιι(Ιπε ιπετιιιι. ιιεε

ιιιὶεπιιι οίΐειιάετε. ιιεε ιειιιειι (Ιποά (1πειιιάο ιιιιεοιιι

ιειιι εΡιιά ιειιιπεπι πεπετιιιι άε Ρεπιτιο (Ιποά ιεπειιιιιπτ

άετε άεεειιπιιι ειιτιιιιι τετπιιι εποε εεεπιιι άειπιετιιιι

ειιεεΡιο άε επτο πει ετΒειιιο εεπ άε ιιιοιιειἰε._ ἰιειιι

πεοπε 1ιεΙειιάτιε ἰπΙἰἱ Ρτοιιιιιιἱ Ρτοιιιιιιιιιιιιε (Ιποά ιε

ιιπειιεεε ποπ άειιειιι οίιειιάετε ειι(1πειιτι ειιεοιιιιειππιιι

πιπεπιιι(Ιπε ιιιπειιἱτειιιτ ειπε επιιι ἰιιἱιιιἱεἱε ιιιιιπε ειπε

επιιι ειιιὶεἱε ειιεεΡιο ιιι ιι€ιιο επτε:ιιι ιιι άπο ειι ιιιιιιοτ

Ριιτε ιιιιιιιιεοτπιιι εοιιιπιιιε ἱειιπε επι ιιΒιιπιιι. ει:

ιιιιιε Ροεεἱιιι: ιΡεοε ειιιεοιιιιειιοε Ιἱεειιιετ ιειιι(Ιπειιι ιιιι

τιιιεοε οίΐειιάετε ει ειι(Ιπιε ιιι ιΡεο ιιιπειιιπε ί'πετιι.

ειιιιιΠιετ (μσά ποπ άειιειιι ιιιιιπειιεεε ειι(Ιπειιι οίΐειι

άετε ιιιιτει ιιεε ιετιιιιιιοε ε εειιεεεειε ιιε(Ιπε εά

ιιιιιειιιιιιι ιιεε ιιι ιιιιιιτι ιιεε ιιι τεττε ιιεε ιιιΕι·ε ιιιετε

Ρετ εΡεεἰιιιιι ιιιιΠιιιτιπιιι πιιΒιιιιι. ειιεεΡιο ει ιιοιι ί'οτει

ιιιιιιιιεπε ειιιιιιιιιε ἰειιπε ει ειιιεοιιε. -- εἰ ΐοτι.ε ιιι

ειιι(Ιπε παπι ιιεεόοιιειοτπιιι ιιιἱιιιὶεοτπιιι εοιτιπιιιε ιιιιιπε

ΐπετιιιι ειιιεοιιιιιιιιἱ ιιε(1πε ειά (ιιιιιι(ιιιε ιιοιι άειιεπι

ιιιιιπειιεεε εοε οιΐειιάετε. ιιεε ιιι Ρετεοιιιε ιιεε ιιι

τε!ιπε. ει Ροιετιιιι ιπετι εε ιπτειιιιειιιο (Ιιιοά ιιοιι Ρο

ιπετιιιιι ιιι ειι(1πε ιιιιιιι εε ιειιιΡοτε πετάτε. εεά εἰ

ιιε ιοειε. -- ειιιιιιιιετ ιειιεΒπιιιπτ εοιιεπιεε ειιιεοιιε πιιτε (ιιιπι(1πε ιιιπειιει·ιιιι Ροεειιιι ιιιιιπειιεεε επεσ
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ιιἱτοποε τοκατ1ποια ιααπιοοε στιοαιιοτο. - πι›ἱοατααπο α ΡιιἱιἰΡΡπε εοι·ται·οαἱ. οοι·αια απατἱὶ οτι ι1οο οσαετἱτατἰ.

ἱοααοπεοε ἰπποποτὶπτ οιιοσαἱτοαοε. εοὶιἰοοτ ἰα αιοι·ἰ

τοπο οτ οτΙπο ποπ τιοι›οατ οσε σίιοπιιοι·ο πι τοι:αε

ποι ροτεσαἰε ο1τοορτσ εἰ ιοπποποοε ἱπποπἱτοατ οσε πι

ποπἰΒαε ποι ιἱΒαὶε ἱπἰπιἰοσαααι οοιππαὶε ἱοααο ιιτ εα

Ροι·ιαε άιοτπια οετ οτ ιιοτοπαιποτπω. - εἰ οοατἱπΒοτἰτ

@ποο :Παρα ἱοααοαεἱε ἱα οιἱοποα1 ποι οιἰοασε ειπ

οσπἰτοποε εοπ «ιο ἀἰεττἰοτπ οὶαε στιοπάοτοτ τΙαστι οΒειτ

Ροοο οπο τσΒστ·ο οιιὶετοπτο ασε αοι εαοοοοεστοε ιισ

οττι ιΙαἰ Ρτο τοπ:Ρστο τποι·ιατ τοποι:ιαιατ ιπι-τα οπο

τιτωὅὶατο οοπτἰαασε όιοε ποι οπτοο. εἰ Ροτοτπααε εὶπο

Β·οπ‹ιο οἱ αοι απο τοοοι·ο τοτἰοποπι. ρσεττΙποκα ααα

Ρο85118 τΙαοτοιο Μάο άοροεαοήτ. εοιαἰε ἀἰιοοτἱσαὶΒπε

οπο ιοΒὶττἰαιο ιιοπται· ία τοετιΒπε :Ιαἰ ειπιτ ια τοπιο

τἱε τω.. -- Ρτσααἰττὶιπαε τΙασοπο τΙαστι ρτσιιιιαοταπε

οατεοιὶΒαε ποεττἰε τΙπἰ ια ἰοαπο οτ τιἰεττἰοτα πσετι·σ

οι·ιποΒαπτ εαι› τιοιπτσ ἰπτοαιοπτι φαι ποπ ποτιοατ

ἱπ Ρσι·τατα οποοπο ποι οἰπε αιετι·ιοτα οκοοΡτσ τοι·

ταπο τοπαΡστιε εοπ οοοἱο αοι Ρτο πιστα ιοαπτκισ. οτ

ἱι›ἰ ετοτο 8οοαατιππι σττιἰποτὶσαοια οσαεαιαια ποι Ρσ

τοετοτὶε οποοαο πια Ρτο τοπτρστο ταοι·πιτ. - εὶιαἰιἰτοι·

Ρτσιτιἱττἰταπο παττοτο Ροι· τιὶαοτεοε αιπατιἱ Ροττοε αι›ὶ

οπτποπο ἱοπαοπεοε Ἐαοτἰατ τΙαστι ὶρεἱ ‹ιοι›οοατ εοιαοτο

οτ οαετστιιι·ο οποσπἱτοαοε τοΒπε οτ Ροτεσπὶε αιποααπΙαο

ιπποαοτιατ. - που Ροτιπιττοιαπε ποαἰἔοτο οιιααοπι

οαοσαἰτοπαιπ εοπ ιιο ἀἱεττὶοτα οαοσπο :ιο Ρσι·τπ ἱοππο.

ποο τιο ιιἱετυἱοτπ ποετι·σ οοπττο ιατοι·ιιιοτπαι οσπεαιαπι

ποι ροτοετοτἱε οποσπο (ΙΜ Ρτο τοτπΡστο ταοτιατ. -

τιοπαραο οτ ὶαὶπτἱο οττΙπο ιποιοποιο. οι:› οποσαιτοπιε οτ

‹ιο τιἰεττἱοτα οποσαο ἰοπποποἰβπε ιιποποτΙπο ἰιιοτο Ριο

ποτἱο τοτπἱττἱαιπ8. - ιιοο σπιπἱο πτ επΡτο τιἰοτππα ο8τ

Ρτοιαἰττἱταπο οττοαιιοτ·ο οτ σιτεοι·αοτο. οτ οποτι το

ιιατ1ποπιαε Ροι· εοτἰΡτπαι ἱαττοτπι·ἰε Ροετ τισε οοιι

εαιὶΒαε ποι ρστοετοτὶΒαε ατ τιο τοτο ποο οοαποπιτἰσπο

σΒοοι·ποπτιο τοποοπται·. οτ οσπεττἰπΒοατ οιἰσε εἱτπὶιἱτοτ

Ροετ 8ο Ροτ τοππρστἱε εαοοοεεὶσποτα ιαττοται·οε πειΙπο

οτι οσωριοπιοατπιπ οπαστατα τιοοοαι. ἰπεπΡοι· ιιοπο

τστοια οοααοπτὶσαοα1 ια Ρπισιὶοσ Ροι·ιοαιοατσ ΡαΒιὶοο

ια οπἱππο ασ8ττο οτ Ρσραιὶ ποεττὶ Ροι· οἱπττοοππι πο

ετ1·πιπ ἰπτοτο ίιοοὶαππε οτ ιειπτιοαιταπο τΙιισιι οικοτ

απο τοποοτιται·. οοτο επατ ιιοο οΡατι ἰοαποιπ ια οο

οιοεἱο 8οαοτἰ ιοατοπτἱἰ ἱα ΡαΒιὶοο Ροτιοαιοπτσ οποσ

ιιοιπἱαἰοο αοτὶαὶτοτὶε ›ιοονιιι. ὶατιἱοτἰοαο κ. εο:ιτοάοοαπο

πιο ορτἱιὶε.

Βέτο ι›σαπεααεεοιιαε οοιἰὅο Ροια ποτοτἱαε τσΒοταε

5οι·ιΡει.

Ρι·οτοι·οο οποοαο οσαεπιοε πὶἀοιἰοοτ ται·οπε ποταε ὶπ

8ποτ1·ει ἱοιιοπποε οιιοοττἱ ριιὶιἰΡΡπε ε)α·ι τιιοτπο8 ἱσ

ιιοππἱε Βοττιισιοπ1οπε πιοσιο οτ ιπατιιοπε ιοπιἰ οπωσ

τἱτοτο οοπεπιπαι αο€στπιτοτπα1 απιοιιοοτ πὶτοιἱε σοι·

τοπι οτ πἰοοιο εοΠιιο οτιΙαο οοαεὶιὶοτοτππα εοὶιἱοοτ

ΡιπιὶΡΡἱ Ροττἰ ι›σαἰοἰ ἱσιιοπαὶε τοισισοοπἱ. πιοτοἱ

Βοττὶ. Ροτι·ἰ Βοἀοισπὶε. ε)πασπιε τοιιὶοἴοττἰ. πἱτοιἰπἰ

πιοτιιοἱ τιοιαἱπἰοἰ. ετοιιοαἱ τοιἰπιἱτἰ. ΡιιὶιἱΡΡἰ οττιαἱαἱ.

πιοτιιοι ι:ποποιτιι ἰσιιοααἱε ττὶαιοιιοιιἰε. ιποτιιοἰ Βεα

ποο. οτ οοτοτ·σταια οιπαὶαια πιτι·ει 5οΧοδι11το οτ ασ

ιαὶαο οστπααἱε οιαοσπο οάΡτσιπιατοε οτ οιιιι·πιοατοε

Ροοτο Ρτοταἰεεὶσαοε οτ οοαποατἰοποε εαρτοἀἱοτοε τΙπα8

τοοοι·πατ οτ Ρτστπὶεοτπατ ι›οι·τιισισιαοπε ιιοΐοπἰ. οτ

εἰοατ ρπΒιὶοσ ἱπεττπιαοπτο τοοτο μα· πιοπαι:σ καιει·

οοιιὶπἱ πστοι·ιι οποσαιτειαί οσπτἱαοτπτ. Ρτσιαἱεοτππτ

οποια οτ οσααοαοτπατ. αο5οοιισ ιδοιισ ὶοααοπεἱααι

οοπεπιπτπ ιιο οοαπαηἰ παπτἰσ οοι·παπΙαο πσιπἰαο οτ

οστπααἰε ἱοααο τοοἱΡἰοατἰ οτιτοπιιοι·ο οσιπΡιοι·ο οτ σι›

εοτποι·ο Ρα· σπιαἱο ποιατ Ρτοτιἱοτὶ οστπια αατιοἱἱ εἰοπτ

επρτοεοτιΡτπιπ οετ οοπιππι οσιπααὶε οποοπο Ρωτώ

εοι·πατ. ιοπιιαατοε ἱαεπΡοτ. οτ Βταιἰτοι· ετπταοατοε ια

ΡπΒιἱοσ ροι·ιοτποπτσ Ρτοΐοτοε οσααοπτἰσαοε οτ Ρτο

αοἰεεἰσαοε τετοιο οτ ίὶτιαοε τοποτι οισ οπιπὶΒπε ασπα

πἱΒαε οαοοιιο οτ ἰααἰσιαΒἰιὶτοι· οβεοτποτἰ. οτ ἱπεπροι·

Βοπεπιταε οικοοπτσι· οσπεαιαπι Ρτοτιἰοτστααι ἰα οαππο

οστατα Ρτοεοατἱααι οτ ἱαΒοπτἱπτπ οτ Ρορπιἰ οποοπο ια

_ ΡαΒιιοσ Ροτιοτποατο ἱατοπἰτ τοοτἰε οαοαΒοιἰἰε ιΙαοτι ἰΡεἱ

Βοπο εσο ειπο τταπτιο αοιατἱ Ρτοιοἔἱτπι· οτοατιοατ Ροκ·

σπ1αιο οτ σΒεοταοΒαπτ οτ παιιο π1οτισ οοαττοποπἱοατ.

οτ ιιτ ιιοο εοτὶΡτατο τσΒαι· σΒτἰαοοτ ίἰταπὶτατἰε οοπι Ρον

ιποαατα ΡπΒιιοοπ:ι εοτἰι›ἱ οστπωτιπο ώειιισ παπαὶτι το

οοτιιατ. οοτο επατ ια οοοιοεὶο εοαοτο τποτὶο ‹ιο παοκ·

οτιτο οποσαο. οαπο τιοαπαι ιποονιιι. ἱπιιὶοτἱοαο τα. Ρή

τπσ τιιο πιοτιιι.

ΕΒο πιοτοοιιἱααε αοτοτὶαε οἰαἱτοτἱε οποοπο. τσΒοτα

οτ ὶπεεπ Ρτοτιἱοτστπαι εοτἰΡεἱ. οτ ρπιαιἰοοαἰ.

( οοοοΧο )

ο Β.ωπειιτυο, ππιποιιΖο θιινἰἰ, Ζίόπω ςαίπτοοπταε σετετο

8ίπτα απο α οοπιπταπέ Ιαπιιαο Ροοορτασ, ἰιισστα οοπ

οοπτα, ίπ οπιρτΞοπο τοτ·πιο το κ!!ίπιτ·ίο ἰπιροπτἰἰε.το άο

ο!ατα2.

1208, Η απο

στο. Α. χω. το. τ.

( α. π.)

Εεσ τοὶποι·ἱπο ιποτοιιὶσ «ιο ιδοπι οοπτιτοσι· τΙασιι

ιἰΒτο Μ.ΧΧΧΙ11. οποιο τοοορἱ ο ασιαε οοαεαιἱΒαε :ιο

οσιαααὶ. Βαἰιιὶοιιπο οταιπἱοοο σττσποΒσπο ‹ιο οι·αοο.

ἔπἰιιὶοιαιο Βαοτοἱσ. πασατοαοτἱσ οατἱο. Βαἰιιὶοιιπσ τιο

πἰΒτσ οτ Βπἱιιἱοιππσ ερὶπαιο πσααπο ἰΡεἱαε οοπιππιε

τιοΒοατ οττο οτ εσιαἱ αι οοπ1Ροτο τοτ·ι·ο ‹ιο οιΒοτἱσ

οποια ο ισιιοπαο τπιιοσ τοοι. οι) ιΡεο ἱοι1οααο ειπε:

πιιο Β·οπιιο οτ τισιο ποο οτι ττ·οπτιοια ποι ιοεισαοαι

οσπιπαἰε ἰοπαο. οτ εὶο ἱπ1·ο τοοτὶε οααπξὅοιἱἱε ποτπαι

οοεο. οτ οι·οτιο απστι τοατπαι ποιοοτ. ίαεαΡοτ οπο

ἰοι1οππο8 ι·πι1οπε οοπτιτοστ οπού. τουτο Ρτοτιἱοτο πιω

οετ. οτ οποτι ι1ειτιο ποατιὶτἱσποια τοοι εὶαο ττοαόο

πιιο. ποο οι άοιπαπιπ ποι ιοεὶοποπι οοαιααὶε ὶοπαο.

εοπ οιτοτὶαε ροτεοπο οτ αποτι τοατατα ποιοτ. οτ εἰο

ὶπι·σ τοοτἰε οαοαἔοιὶἰε ποτπαι οετο. εἰιαὶιἰτοι· Ρτσααττσ

πσιπο Ρι·οιιιοτιε οοπεαιἰΒαε ο8σ ἱσιιοπποε ασ1πἱαο

ὶΡοὶπε οοπιππιε. πασα οι οσπιιἰτἱσ ποι οοεπε αιισ

τοαιΡστο. οπσ‹ι οι1ειτ οσπτὶαΒοτὶτ ατ ἱΡεο οσπαροτο
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εοἰτἱοοτ άπο τοοἱ ιτο οττιοτἱο ιτο ιιπἱτιπε ποπάἱοἱοποπι τι οά Ιιτοιιτἱο τοποτεἱ. εἱ οτἱιιπἱε πιοεεἰτἱοπεἱε ποτ άο άτ

Ρτοάἱοτο τοἰποτἱο πιοτοτιἱοπἰ Ρτο εο οτ ιιοτιοτο επο

ιτοτιοοπτ οποιιἱι·ο οοπιππτε. εἱοπτἱ οοπποπτἱοπο οπο

ἱπτοι· οοπιππο πιπιιο οτ ἱΡεπιπ οοπτἱποτπτ. ποτ ιτποά

οοιπππο ιιοεειτ [ιοτοτο τοι·τοιπ ἱτιεοπι. οτ ο οοιπππἱ

οπἰοοτοτπτ ἱπ τοτο ποτ ἰπ Ροττο ιιποά τοάιτπιπ οτ

τοετἱτποπι Ρτοάἰοτοε τἱτιτοε ιιι.ιιιιιιιιι. Ιιτοάἱοτο οοιπππἱ.

οτἰοιΙπἱπ τιοποπι άπιιτἱ ποτιἱε ἱοππο οοπεπτἱτιπε Ρτο

οοπιππἱ ετἱιιπτοπτἱτιπε τιτοπιἱττο. ἱπεπΡοτ ποε ιὅπἱττἱοτ

ιππε τι.ιτιοπε τπτοο τπτοοπτε ιτο οοεττο οτ ἱπο)ο άο πιιττο

οοπετἱτιιἱπιπε ἱπάο ρτοιιτἱοε οτ Ρτἱποπιοτοε άοτιἰτοτοε

οτ ιΙπἱειΙπο πι εοτἱάππι.. εἰ ποτ Ρτοάἱοτπιπ πιτιοπποπι

πτ επρτοάἱοτπιπ οετ οτιεοτποτππι ποπ τποτἱτ. οτ ἱπάο

οπιπἱο τιοπο ποεττο τιοτιἱτο οτ τιοτιοπάο ποτιἱε ΡἱΒιιοτἱ

οτιτἱιὅοπιπε. οτιτοπιιπτπιπτοο τοξιἱ άὶοοπτὶ ΡτἱποἱΡοτοπι

άοτιἱτοτοπι τιτἱιπο τοτο οοπποπἱοπάπιπ. οτ οπιπἱ άο- ο

ππιιο οπιιἱτἱο οπο ποε τιιοι·ἰ τιοεεοπιπε. οοτπιτι πιππο

πι οοοτοεἰο εοποτἱ τοπτοπτὶὶ. τοετοε ἔπτττἱοτιππο πιο

2.οππε. πΒοτἱπιιε άο τοποπτο. τιοτττειππε τοἱποτάιιε.

τοτιοττιιε άο Ροττο. Μπι. άἱο ἱπτὶἱ. οππο άοπιἱπἱοο

ποτἱπἱτοτἱε ιιι:ονιιι. πιάἱοτἱοπο άοοἱιπιι.

Εφ τποτοτιἱεἱπε ιιποπάοιπ οτιοττἱ άο άοπιο ποτοιάπε

τιτοοοιιτο ειιιιτοάἱοτοτπιπ οοπεπτππι οι: τοποτπ ἱοπιάἱοτἱ

τοιποτιι εοτιτιει.

ς οοοοιιι:ι ι

]ατιωοτι.το.9 οτ Μα.πίτίοπεοε διοττιωπ ίπποι· .το αέτοπτεε 6'

τπιίαοταε τοτιο ποτ ·ιιοπτιιταπι ιπειιτέιππ ιμιαάτιιΒιο.ιέπιπω

ἰιιοιιπτ.

Ώθ8, τιιοπιιο άοοοιπτιι·ἱ

(τπτ. Α.[οτ 908.

(Π. τ!. )

τπ ποιππιο άοιπἱπἱ. ποε ποιο άο τιοποἰο Ρτο ποτιἱε

οτ οτἰἱε άοιπἱπἱε ιποεεὶτἱο. οτ ποιππιο τοτἱπε οοπιππἰε

πιοεεἱτἱο. ποτιἱε ἱοπποπεἱτιπε οοπεπτἱτιπε άο οοπιπιιἱ.

€πἱττἱοτιπο οιπτιτἱοοο. οττοπἱτιοπο άο οτποο. ἔπἱττἱοτιπο ά

Βποτοἱο. πιοπτοπιιττο οπτἱο οτ Βπἱττἱοτπιο άο Μοτο

ποπιἰπο οοπιππἱε ἱοιιπο. τοοἱπιπε ττοπεποπι πειιπο οά

ιιιοάἰοπι ι1ποάτοἔοεἱιποτπ Ρτο οοπιππἱ πιοεεἱτἱο οτ τιο

ιπἰπἱτιπε ποεττἱ άἱεττἱοτπε. τππι πιτοτἱπε ιιποιπ οττο

τἱπε. πἱάοτἱοοτ ι1ποά ποπ ποτ ποτιἱε ἱοπποπεἰτιπε οτ

τιοπιἰπἱτιπε ποεττἱ άἱεττἰοτπε οτπιπο οτΪοπεἱο πι οποτο

ποτ Ροτεοπἱε ποτ ποε άοπιπιοε ιποεοτττο οτ τιοπιτποε

οἱπε άἰεττἱοτπε. ιιιιοπι ττοπο5ποπι ἱττοεοιπ οτ ἱττἱτιοτοιπ.

πειιπο οιτ Ρτοάἱοτππι τοτιππιππι οτιεοτποτο Ιιτοπιπ

τιπιπε ποπιιπο ποεττο.

τοπποπεοε οτ τιοιπἱποε οοι·ππι άἰεττἱοτπε. ιΙπἱ τοτιπἱιιιι

ττοποπο οοπιτιτοτο ιιιοεεἱτἱο Γποτἱπτ. ποτ ἱπ άἱεττἱοτπ

πιοεεἱτἱο τπετιι άοἱ ππροιτπποπτο. πι οοιοποιε οτ το

εττἱοτιι ιποεεἱτἱο οτττοπεἱοποπι ποτ τοιιἱποπι οοπιιπἱεοι·π

ὶπ οτπιποιιι πιπποπεοπι ποτ ιτο άἱεττἰοτπ πιππο πιττο

τοιπτιπε ττοπο)πο ιΙποά οτιεἱτ. τοοτοπιπε ππιι Ροεεο άο

οτιτοτἱε τοετοπτοτἱοποιπ. ἱπττο άἰοε ιιπἱπάοοἱπι. οι οπο

ἱπάο οοπιτποετπε τποτἱτ. εἰ τοΙιτοτ ἱττο τποτἱτ Ρτοεοπε. οτ

τοπτππι άο τιιιπἱε οἱπε ἱπποπἰτο Ροτοτἱπιπε. πἱεἱ ι!ποπ

τππι ἱιιετο άοἱ ἱιπτιοάπποπτιι. ποτ τἱοοιιτἱο οοπιιποτοπτἱε

τοπιοπεοτττ. εοπ οοπιππἱτοτἰε ἰοππο. εἰ ποτο τιτοεοπε

ποπ πω. ιτοτιπππε οἱ τοτπιτππιπ. πιτ ιιποπι ποπἱτο

άοτιοοτ. οτ εἱ οά τοτπιἰππιπ ποπ ποποτἱτ. άο τιιιπἱε

οἱπε οπο ἱπιιοπἰτο Ιιοτοι·ἱιππο πτ επιιτοάἱοτιιπι οετ

το5τοπτοττοποιπ τοοἰοπιπε. οτ πιεπιιοτ εἰ πιτ οοπιιιτο

ιποπτπιπ οοτππι τοτπιπ άοτποτἱτ τοτοετοτιἰιπιιε οππι

τοπιάἱπ φοιτ πἱπι τιιιεεο εοτἱετοοοτἱτ άο οτιτοτἱε.

Νοε ἱοπποιιεοε οοπεπτοε άο οοπιππἰ. Βπἱττἱοτιππε οπι

τιτἱοοπε. οττοτιοππε άο οτποο. 8πἰττἱοτιππε οποτι:τπε.

ιποπτοποτἱπε οπτἱο οτ Βπἱττἱοτπιπε άο ππιιο. άο τιο

ποιιτοοἱτο οτ οποτοτἱτοτο οοποττπ. ποτιἱε πεοπἱ άο

τιειποἱο. ποιπἱπο ποεττο οτ οττοτπιπ ιτοπιπιοτππι. ιποε

εἱτἱο. οτ ποιπτπο οοιπππἱε τποεεἱτἱο. ἴοοἱιππε ττοπεποπι.

πειιπο πιτ ιποάἱοιπ ιΙποάτοιΒοεἱιποιπ Ρτο οοπιππἱ πιππο

οττιοιπἱιιἱτιπε. ποεττἱ άἱεττἱοτπε. τοπι ἱπτοτἱπε. ιτποπι

οιιτοτἱιιε οτ Ρτο τιοιππιπιπε τιοπποτπ. ιιἱάοτἱοοτ. ιΙποά

ποπ οττοπάοπιπε οοιπππο ιποεεἱτἱο. οτ τιοπιπιοε ιποεεἱ

τἱοπεοε οτ οἱιιε άἱεττἱοτπε. πι οποτο ποτ Ιιοτεοπἱε. ιιποπι

ττοπτΞποπι ἱττοεοπι οτ ἱττἱτιιιτοτπ. πειτπο οά Ρτοάἱοτπιπ

τοτιπἱππιπ οτιεοτποτο Ρτοπιἱττἱπιπε. τιοο εοπο ἱπτοτ

τοοτο. ιΙποά Ρτο ποο ττοποπο ποπ τοποοιππτ. ποτιἱε

Ρτο οοπιἱτο εἱτοοπεο ποιΙπο οοπιππο πιοττο οτ άο

ιπἱπο ι:τοτο οτ τιοπιπιἱτιπο οοτππι άἱεττἱοτπε. ποιιπο

Ρτο οπτεοτἱτιπε. ιιπἱ ἱπ εἱοἱτὶοπι πιστοπτπτ. ποτ οοπ

εποτπάἱποπι τιοτιοπτ. Ρτο ιιπἱτιπε οτππἱτιπε ππττοιιι

ττοποποπι ποτ ίἱάοπτἱοπι ποτιἱε άοπιπο. ποτ Ρτοπιἱττἱ

ιππε. εἰ ποτο ιιτοιττοτἱ οππι τπὅπἱε οτιποτἱε. άπτοπτο

ττοποπο ιιά Ροττοε ποεττοε άοοτἱποποτἱπτ. Ρτο άτοπ

εἱοπο ιποεεἱτἱοιιεἱτιπε τπτοτοπάο. οι οπο οιτ ποτἱτἱοτπ.

ποεττοπι Ροτποποτἱτ. οΙιοτοιπ άοτιπππε τιοπο τἱάο. πιο

οοι·πιιι ιιτοτιοεἱτππι οά οττ`οοτπτπ ιιοτιτποοπτ. ιποεεἱ

τἱοπεοε οτ τιοπιἱποε άἰεττἱοτπε ιποεεἱτἰο. ιιιιἱ τοτπιἰπο

ττοπιδπο οοπιτιτοτο πιππο τἱιοτἱπτ. ποτ ἱπ άἱεττἰοτπ

πιππο. ἱπετο άοἱ ππΡοάπιιοπτο ἱπ Ροτεοπτε οτ τοτιπε.

εοτποε οτ εοοπτοε τιοτιοτιὶιππε ιιιιοπειιπο τποτπιτ οά

ιιτοτιτἰο τοιιοτεἱ. εἰ οτὶιιπἱε άο οἱπἱτοτο ἱοππο ποτ άο

άἱεττἱοτπ οτττοιιεἱοποιπ ποτ τοΙιτποιπ οοιιιπιἱεοτὶτ ἱπ

οτἱιιποπι πιοεεὶτἱοπεοπι ποτ ετο άἱεττἱοτπ ιποεεἱτἱο. πάτο

τοπιτιπε τι·οπ8πο. ιΙποά οτιεἱτ. τοοἱοιιιπε πππ Ροεεο άο

οτιτοτἱε τοετοπτοτἱοποιπ. ἱπττο άἱοε π. οι οπο πιάο

οοπιιποετπε ίποτἱτ. εἰ τιιιιτοτ ἱττο ίποτττ τιτοεοπε. οτ

τοπτπιπ άο τιοπἱε οἱπε πιποππ·ο ροτοτἱτππε. πτεἱ ιτποπ

τπιπ ἱπετο άοἱ ἱπιτιοάπποπτο. ποττἱοοπτἱο οοπτΙποτοπ

τἱε τοτποπεοτἰτ εοπ οοιπππἱτοτἱ8 ιποεεἱτἰο.εἰ ποτο Ρτο

εοπε ποπ τποτἱτ. άοτιπππε οἱ τοτπιἱππιπ οοπιτιοτοπ

τοιπ. οά ιΙποπι ποπἱτο άοτιοοτ. οτ εἰ οά τοτιπἱπππι

πιεππι ποπ ποποτἱτ. άο τιοπἱε οἱπε οπο ἱπποπἱτο

Ροτοτἱπιπε. πτ επτιτοάἱοτππι οετ. τοετἰτποτο τοοἱοπιπε.

οτ ἱπεπιιοτ εἰ πιτ οοιπτιτοπποπτιιπι οοτπιπ τοτππι άο

τποτἱτ. τοτοετοτιἱιππε οπτπ. τοιπάἱπ. ιΙιιοά πἱπι Ροεεο

εοτἰετοοοι·ἱτ ιτο οτιτοτἱε. ιιοτο εππτ ποο ἱπ πιππο. ποι:νιιι.

  

τιπε εειτποε οτ εοοπτοε·τιοτιοτιτπιπο. ιιποπει!πο τἱιοτἰπτ ἱιιάἱοτὶοπο κι. πιοπεο άοοοπιτιττε.
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(οοοοΧοο )

ΒεΖΖο ίιυιιιεπεεε Ζητω· ετ Σ!!αεειϊίετιεεε ε.κ·έετεπτε, ιἰε

ρΡαεάατίε εοταοι ε·ίνίύιτε , οοο· ωιπροτε, οοτιςιιαεε22

ανεπιέο:ιε:ιεεε 0οπεα!εε, ια αι Σίεα'επι τεετέτιιατιτατ,

Ζατιιω:ιεεε υοπειιΖεε |ιοττατιται· ετ το8απ2.

'Ι 208

στο Δ. χω. εποε. τ.

ς ο. τι.)

υ

νἰτἱε ᾶἱεοτετἱε ετ ιιοοετεΒἱΙὶΒοε οοιἱοἰε εοἱε ἱε

οιιεοεἰΒοε οοοειιΙἰΒοε άε οοτοοοἱ. οοοεοΙεε ειιιἱοἱο

οεοεοε εοὶοτεοι ετ Ρεοεοι ἰοοὶοὶεΒἰΙἰτετ οΒεετιιετε. Ζ)

Ιὶττει·εε ιιεεττοε ιιἰόὶοιοε ετ ἀἰΙἰΒεοτετ ετ απο το

οετεοτἱο Βεοὶ8οε εοεοεΡἰοιοε. πο” οοΒὶε οεοετε

ΒἰΙὶε ρτἱοτ. εειοοτὶ οιἰοΙιεεΙὶε :ὅιιἰΙΙἰεΙωοε άι: ετε!Ιο

εοΒ ιιεεττο οοτοἱοε Ρτεεεοτιιιιὶτ. τΙοετιιιο Ιὶττετετοιο

τεοοτε ἀἰΙἰΒεοτετ ἰοερεετο ετ ἰοτεΙΙεοτο εκ ἱΡεετοιο

Ιὶττετετοο1 τεετὶοιοοἰο, ρετρεοἀἰοιιιε εοἱἀεοτετ τΙοοά

οσε μποτ:: ἱοτετ ιιεεττεο1 οὶιιἱτετειο ετ οοεττειτο οοο:

Ροεἰτεοι. ὸεεἰᾶετεΒετἱε ὶι1οὶοΙειΒὶτοτ οβεετιιετε. ετ Μ

Μαιο οοοθττοεοάτιοι. οεοετεΒἰΙειο Ρτὶοτεοι εοΡτει

ιἰἰοτιιιο. οοΒἱε πιὶττετε οιιτεΒετἰε. ετ ποε ε:: Ροττε

οοεττο Ρειοετο οτ οοοιροεἰτἱοοεοι ρεοἱε οοΒὶεοιιτο

Βιοττ1Ι11. Ρετ οετΒο οεοετεΒἱΙἰε ρτἱοτἱε εορτεἀἰοτἰ.

οιοἀἱε οιοοἰβοε ἀεεὶἀετοοιιιε Ρετ οοε ετ Ρετ οιοοοε

οὶιιεε οοεττοε. ἰοἰοΜΒἰΙὶτετ οΒεττοετο. ετ εοοι οοο

ίἰτοιοτε. οετοιο (οοο ὶο Ιἰττετὶε οεεττἱε οἱτοει ίὶοειο Ο

οοοτὶιιεΒοτιιτ. οοοά Ρετ οεΡἱτοΙιιοι ἱοτοιοεοτο τετοι

ιοἰοὶ. οοτιοεε ὶιοτοἰοεε. :πιω ἱοἱοιἰοὶε ιιεεττὶε οὶιιὶΒιιε

οιοεεὶΙὶε οειοὶΒεοτεε οεΙ›ετε. ετ Βοοει εοτιιοι ὸὶε

8ἱΡιιτ8. ετ οοε ετ οοετι·ἰ οἰοεε ετ τεε Π05ττοτι1οι οο

οιὶοοοι εοπ: οἰιιἱοοι ιιοΒὶεοιιοι εἰοιιιε ἰο ρεεε. ετ ἰο

οι1Πο Ρεοειο ιιἰοἱεοετἱιοιιε. ειιτ ιιἱοἱει·ε οεΙἰιοοε. οο

τετοιο ποοΙτιιοι εκατ ιιεεττει ἀὶεοτετἰο ‹Ιιιε Μοτο οετ.

ιιεεττει οοΒἰΙἱτεε. ι1εεττο Ρτιιἀεοτἱο ἰοίτο οποιο οο

Βἰεοοο1 τεοτειο1. οοΠε Ειστε οοΒὶε οσε! οοεττἰε του

Βιιε. εορετ οοο ειιοι·ειτοεοτο, τΙοοά οσε ἴεοἰεεε ἀἱοὶτἰε

ἀεοοοτἱοτἰοοε. τεε οοεττοτοιο οἰοἰιοο ιιοἰιιὶτ ἀετἱιιοτε.

εοἱετἰε εἱοοὶἀετο Ρτο οεττο οιιοιΙ Ρτεεεοτε ΒοἰΙΙὶεΙοιο

Ρτὶοτε ειιΡτοἀἰοτο ετ ΡΙοτἱΒοε οΙὶἱε ἱοἴτσεοτὶΡτἰε.

ἀὶΙεοτἰ ετ οοΙ:Πεε οἰιιεε οοεττἱ. Βεττι·εοόοε ΐοτο1οΒε ετ

Ι›ετττοοἀοε τΙο ΒτὶεοΖοοε. εεοποοεοτο μτἰιιε οι Μαιο: ά

ἀοτοἰοἰ ΒοὶΙΙὶεΙοοὶ ειιοΒοοοο εΡἱεοοΡἰ Ρτἰοε Ρτεετἰτο

ἱιιτετο ιὶἰκει·ἰτ. τΙοοά οσε ετ οὶιιεε οοεττἰ εὶἰεεὶειο

εΒετοΙετειτὶε οο!εοε α: ΙἰΒτετιιοι .τεΒεΙἱοιο αποποι

τοτοο1. οι ποιο εοἰΙὶοετ ιΙε Μοτο. ὶω ρι·ορτὶοιο εοτιιοι.

ποια] εοπ: μπαι ελτετζιιε. ετ οοο ἰτει εεεε ιιετοιο εοΙ›

ρετἱοιιΙο οοτροτἰε ειιὶ. ετ οτοοἱοο1 Βοοοτοοι ευοτυοι

ἰιοοιὸΒἱἱἰοοι. ετ ετὶειο οοοΒΠἰιιο1 οοΒἱε οοοειιΗΒιιε

ετὶροΙοοτἰΒιιε Ρι·οτοἰεετοοτ. Μάο οετ φωτ! ιιοεττειτο

τοΒοοιοε ἀὶεοτετἱοοειο. οεεττειιο οοΒὶΙὶτετετο οεεττειοι

εμε ΡτοΒἰτοτεο1. τΙιιοἀ-εοιοτε οοεττο ετ Ρτεοοτο οο

εττετοοι ὶοτετοει1το.'Ρτεἀἱοτὶε οἱιιἰΒιιε οοεττἱε οτε

οὶοπο ειιΡι·οἀἱ‹;τοιο τεόιΠ εἰ ιιοΙοε μεσα ίεοἰοτἱε. Μ

τειοεο τΙοοθ. Ρτο ΜΒΜ ειιἰε τεοιιΡετειοἀἱε εετοοι

οοο οΡοττεοτ Βοοει ἰρεει εκμειιόετο ειιοτΙο ετ το

α άειιοάο. ετ !ιοο Μοτο οσε οοοειιΙοε ετ οετ οἱοεε

ειιἱοὶοοἱε. ποσο οοεττει μεσω ἱοτετ οἱοἰτετετο οοεττειοι

ετ οεεττειτο οοτοΡοεἱτεοι. εει·οοΒὶοιοε τεοεΒἱοιοε ετ

οοοίἱτιοοΒὶοιοε. ετ άΠεοτοε οἱοεε ιιεεττοε @ιο οοΒὶε

απο ειιοτ ἱο Ρεοε. ετ οιοοεε τεε εοτιιοι ἱο οἱιιἱτετε

οοεττε. ετ ἰο οο1οἱ ἀἰεττὶοτο οοεττο. οι τεττε ετ ἰο

εαΙιιἰε ἱο εΙυειοτιιοι Ροτετἱοιυε εἰοιιτ οοεττεε εεΙιιοΒἰ

οιιιε ετ άετεοάειοοε. Βιοτιιτο εετ ἰο @οι ἀοοιἰοἰ

ερἰεοοΡἰ. ἱο Ρτεεεοτἰο ἀοτοἱοἱ εΡἱεοορἰ ετ ἱο Ρτο

εεοτἰο ἀοιοἰοἱ ΒοὶΙΙἰεΙο1ἱ ότε τω. ἱεοετἀἱ ειοδειο.

ΒοἱΙΙἰεΙοιἱ Βτιιοἰ. ετ Ρ. οοεεοοἱε οοοεοΙἱε. τεετεε τοϋ

ἱοτετΐοετοοτ Βτιιοιιε οτἀἱοατοτ άοιοοε ειιοοτἱ τοἱΪὶοἰ.

Ρ. ΘιιἱΠἱεΙιοιιε τοοττἱοἰ. τ. ΪοΙςοετἰιιε. τ. ποεττἰοἱ. Ρ.

ειοὶοἰ. ο. ΒοἱΙΙΞεΙοιἱ. ΐειΒοτ. ιοειττἱοιιε. άε Ιοιιεειε.

Ε8ο Βεοεἀἰοτοε οοτετἱοε ἱοτετἴοί ετ τοοοάε.το ετ

εοοτοτἰτετε οοοειιιιιιο εοτἰΡεἰ οτ εἰΒοοοἰ.

(οεοοΧοοι›

ένετιΣοοεπεεε οοπεωΖεε, ια ρπιειία2α εστω σἰυἰὐαε

ιίαπυιω ὑεΙΖο ίπτετ Ιαπαεπεεε ετ Μαεεἰἰἰε1ιεεε τε

εΜιιαπτιπ·, ίαπιαεπεσε οοπεαΖω ειιιζτε ιἰερτεοαπιατ.

Η

Πω!

(Διά. Α. [ο!. Μ. να

( Π. Β. )

νἰτἱε ἀὶεοι·ετἰε ετ οεοετεΒἰΙἰΒοε εοιἱοἰε εοἱε οι

οοεοεὶΒοε εοοεοΗΒιιε ότι οοιο-ιιοΙ. οοοεοΙοε εοἰοἱοοὶε

ετιΙοτεοι ετ μεσω ἱοιιἰοΜΒἰΙὶτετ οΒεστυοτε. Ιὶττει·οε

ιιεεττοε οἱἀἰιοοε ετ ἀἱΙὶΒεοτει· ετ απο τεοετεοτἱο

ΒεοἱΒοε εοεοερὶιοιιε. @Με οοοἰε οει1οτεΒὶΙἱε Ρτἱοτ

επική ιοὶοΙιεεΙὶε ΒοἰΙΙἱεὶιοοε άσε ετεΠε απο ιιεεττο

οοοοοε Ρτεεειιτειιἰτ. (Ιι18τιιι11 Ιἰττει·ετοοι τεοοτε όὶ

ΙἰΒεοτετ ὶοερεοτο ετ ὶοτεΠεοτο. εκ ἰΡεετοο1 ἱἰττετετιιτο

τεετΙοιοοἱοΡειΨεοἀἱιοοε εοἱἀεοτετ τΙιιοαΪ ποε Ρειοειο

ιοτετ οφεττειιτ οὶοἰτιιτεοι ετ οοεττειτο οοτοΡοεἱτεο1

ἀεεὶἀετεΒετἱε ἰοοὶοἱεβὶὶἱτετ οΒεετοετε. ετ απο οοο

Πτοιοτε. οετοοπ ουτε ἱο Ιὶττετἰε τιεεττὶε οἱτοει βοετο

εοοτἰοεοετοτ. (μισά Ρετ οοΡἱτοΙοτο ἰιιτετοεοτο τοοε

οιὶοἰ οτοοεε Ιιοποἱοεε απο ὶοἱοιἱοἱε. οεεττἰε οἰοἱΒοε

οιοεεἰΙἰε ι1ειιιἱΒει1τεε οεΡετε ετ Βοοει εοτιπο όὶεεἱΡετε.

ετ οοε ετ οοεττι οἱιιεε ετ τω οοεττοτιπο οἱοἰιιοι

οοΜεοοτο εοοιιε ἰο Ρεοε. ετ ὶο οοΠο ρτιοειο ιιἱοΙει

υετὶιοιιε οοτ οἰοΙετε ιιεΙἱιοοε τοἱτοτοοτ ο1οΙτιπο. τΙοοά

οεεττο ἀἱεοτετἰο τΙοε τειοτει οετ. ιιοεττει οοΒἰΙἱτεε. υεεττει

Ρτιιἀεοτὶε. ἰοἴτε Ρεοεο1 οοΒἰεοοο1 Βιοτειοι. οοΠε

Ειστε οοΒἰε αει οὶιιὶΒοε οοεττἱε. ειιρετ οοο ωστε

οιεοτο φΙοο‹:ὶ οοε ΐεοἰεεε ‹Ϊἰοὶτἰε. ἀεοιιοοὶοοἰοοε. τοε

οοεττοτοοι οἱιιὶιιοι ιιοΙιοτ ἀετἱοετε. εοἰετὶε εὶοοἰἀειο

Ρτο οεττο. οιιοά Ρτεεεοτε ΒοἰἱΙἱεἱοιο. Ρτἰοτε εοΡτο

ἀἰοτο ετ ΡΙιιτἱΒι1ε ειΙἱἰε ἱοἴτοεοτἱρτἱε. ἀὶΙεοτἰ ετ οο

ΒΠεε οἰυεε οοεττἱ. εὶοἱοοε. ο. ὶοΙιειοοεε όι1εοιιε. ἰοοεο

οεε Ρεεεεοε. εεοτειοιεοτο Ρτἱοε οι ποιου ἀοοιἱοἰ

εὅιιἰΙΙἱεΙιοὶ οοἱοἰοοεοεἱε ερἱεοορὶ. Ρτεετἱτο ἱοτετο ἀἰ

::ιετοοτ ςοοά οὶιιεε ιιεεττἱ εἰεἀεοι εΒετιι!ετοοτ. Μάο

Ποετ εΙοἰοο ιοεἀἱοιο εεπεοοιο ὶο οοιιὶ ετιοετο Μετα:
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ιιοιοτιτοιτι ποιοι. ιιιιτοε ι·οδοιιιιιιι οστσιιοτσι·ιιιιι. οτ τι οποιο εσιιτι ειιιιτ ιιοι·ο 'πο τοι·ι·ο οσιιιιιιιιε ιοιπιιο. εοιιιο

ιιι οι·ιιιιε οτ ισ οιιιε ι·οιιιιο ιιοιοτιο ιιιιιι. ιιιιι·οτιιιιι

ι·οδοιιιιιιι οστσιιοτοτσιιι. ιτοιιι ισιιοιιιιι ιιοοοειο ιιι οοι

τοιιιε οτ ιιι οιιιε ιιοιοιιο ιιιπ·οι·ιιιιι κιτ. τοΒοιιιιιτι οσ

ι·σιιοτσι·ιιιιι. ιτοιιι Ρ. ισοιιιιιιι άιιεοο ιιοιοιιε κι. Μπο

τιιιιι οτ εσιτισι·ιιι1ι ιι. ι·οΒοιιιιτι1 οστσιιοτσι·ιιιιι. ιτοιιι

ΡτσΡι·ιιιιιι σιιιιιειιιιοτ οιιιιιιπι ιισετι·σι·ιιπι. τιιισιι ειιιο

Ροι·το οιτοτιιιε. οτ ιισο ιτο ιιοτιιιτι οεεο. εστι Ρο

ι·ιοιιισ οστΡστιε οτ σιιιιιιιιιτι Βστιστιιι1ι ειισι~ιιιιι πιο

Βιιιιιιτι οτ ιιιιιι1στιιιιιιιιι. τιστιιε οσιιοιιιιιιιιε ετιριιιοτι

τιιιιιο Ρι·σι1ιιοοι·ιιιιτ. ιικιο οοτ εισαι ιιοεττοιιι ι·σΒο

ιιιιιο άιοσι·οτιστιοιιι. ιιοεττοιτι ιισιιιιιτοτοιιι. ιιοεττοιιι

Ρτοιιιτοτοιιι. ι:Ιιισιι οπιστο ιισετι·σ οτ Ρι·οοιιιιι ιισοττο

τιιιτι ιιιτοι·ιιοιιτιι οιιιιιιιιε ιισετι·ιε ιιι·οοιιιιιι ειιιιτοάιστιιιιι

ι·οι·ιιιιι ειιοτιιιιι ι·οάτιι οι ιισιιιε ριοοοτ τοσιοτιο. ιτο το

ιιιοτι τΙιισιι στο το” επιε ι·οοιιροι·οιιτιιε οσε σου

σΙισττοοτ ιισιιο ιΡεο οΧΡοικιοι·ο οιιιιτιο οτ ι·οτιοιιιιιισ.

οτ ιισσ Γοστο οσε σσιιειιιοε οτ οιιι σιιιοε οιιιιιισιιιε.

ιιισο ιισεττο Ροσοτιι ιιιτοι· ιιοετι·οιτι οιιιιτοτοπι οτ σο

ετι·οιιι οσιιιτιοειτοιιι εοι·ιιοιιιιιιιιε τοιιοιιιιιιιιε οτ ιιοτοιι

άοιιιιιε ι·οο ιιοετι·οε οτ Ροσοιιι οσιιτιι·ιιιοιιιιιιιιε οτ ετι

ιοοτσε οιιιοο ιιοετιτσε. Πω τισιιιοοιιιιι ειιτιτ ιιι Ροοο οτ

σιιιιιοε οοο οσι·ιιτιο ισ οιιιιτοτο τισεττο οτ ιιι σιιιιιι

ιιιεττιοτιι ιισετιισ. ιιι τοπιο ιιι οτιιιι5. ιτι ττυοιιτιιι1ι

Ρστοι·ιιιιιι5. εισιιτ ιισεττοε εοιιιοιιιαιιιε οτ τιοΐοιιτιοττιιι8.

εσιοτιε ρι·οτοι·οο. εισαι οσι·οιιι οστιειιιιιιιιε ειιΡι·οτιιστιε

οτ οστοιιι ωι1τω Βιιιιιιοιιτισ τιο Ρσι·το οτιιιοτιο. ιισοτοΒιιιιε

οιιιισοτιιιιε ιιοιιοι·οτιιιιε οιιιιε ιισετοι·. τιιιιιτ σοι· 5οοι·ο

ιιιοιιτιιιιι εισαι ισιιοιιιιοε οιιάσοτιιιιο. στο 8θ οτ στο

ιιιεσ ιιιι·οτσι·ο ίιι·οτι·ο ειισ ττοτιιτιιτ Βοι·τι·οιτισ οοιιτοτιιι·σε

ιιιιιι πω. ι·οοοΡιτ. ιισιιοιιι ρω εστω ιιιιοε ιιοικιιιιιτ ιιι

ιιοιιο τιο οιιιιο. οτ στοιιιτοιιστι οι ροι·ιιοιιιεοοτ οτι ιισι·τιιιιτι

πιοιιιο Πιο. σπιτι Μοτο οτ απο εοι·το ιιοιοι·οτ ιιιιιιι

ιιιπ·οε ι·οι:;οιιιιτιι σοι·σιιοτστιιιιι. οτ ιιιιιο ιετιε σιιιιιιιιε

ιισετι·ιε ιισιισι·οτιε τοΠοττ111Γ.τ08ΗΠ1τ18 οσε άιιιοοιιτοι·.

ιιιιστι οιοτιοιιι. Ρι·οσιιιιιε ιισετι·ιε πισιιιο σιιιιιιιιιιε οι

ιισΒιε Ριοσοτ εοτιοΐοοοι·ο ετιιάοοτιο. ιιοιοτο. τοστιιτιι

οοτ ιισο ιιι οιιιο άσιιιιιιι οριεοορι. ιιι Ρι·οοοιιτιο τιο

ιιιιτιι οΡιεοσιιι. οτ οσιιοιιιιιιιι Ρι·οτιιοτσιιιιιιι. τοειτοε ιιι

τοι·τιιοι·ιιιιτ. Βι·ιιτιιιο στάιιιοτσι· οοιιοτι ι·ιιίι. Ροττιιε.

ετιιιιιοιιισιιο. ιιιοι·τιιιιιο.ι·. τσιτιιιοτιιιο. τ. ιιιοττιτιιιε. Ρ.

οιιιιοιιε. Ρ. 8ιιιιιιοιιιιιιε τοιιοι·.

Εεσ Βοιιοιιιοτιιο ιιστοι·ιιιε ιιιτοι·ίιιι οτ ιιιοικιοτο οτ

οιιστσι·ιτοτο οσιιειιιιιιιι εοτιρειι οτ ειΒτιοιιι.

( 0000ΧΟΙν )

Ιαπωοποοε οοπτιιΖοο &ατ·8οιι.εοε δ'Ιαυατ·Ε ο εοΖιιτίσκο

ροπείοιιι.9 ρω τοι·ι·ί.9 .Ωω ο οοιππιτιπί Ιαπωαο ι!τ·αιι'ίιτί.τ

αὐ.εοΙνιιπ2.

ΠΟ!). Ι τοιιι·ιιοι·ιι

στα. Α. χω. Μ. τι.

( ιι. ιι. ι

Εστιοιιι Ισοσ Ρι·οιοστι οοιιειιιοο οιιεσιιιοιιτοε σοι·

οοιιιΡοι· ρι·σΡι·ιοτοτο οοιιιιιιιιιε ιοιιτιοιιοι·ιιιιτ τιιιστι ισοτι

ειστιοιτι ιΡεοιιι τιο οοτοι·σ άπο ιισιι τιοτιοοιιτ. πιει το

@οι ιιοιιιτοτιτ οιιτοι·ιιιε ι:ιοτιοι·ιιιτ Ροιιεισιιοιιι οσιτιιιισι.

Ποσο ιτιοσ τοοτιιιιι οετ. ‹ιιισιιιοιιι απο ιιιιι·οοιιοοε οιι

τοι·ιιιε ιιοιιιτοιιτοε οιιτο ιΡεσε οσιιειιιοε ιιοιιιοιιτοο

ειιρριιοοι·ιιητ τιιισιι οσιτιιιιιο ιξιιιιιιο οιε ιιοιιοι·οτ Ροι·ι

Βοιιοίιτισ Ρτοιιιιιοι·ο. (μονο ιοιιοτιιοτι οστιειιιοε οοιι

ειιιοι·οιιτοε ιιιετοιιι Ρσετιιιοτιστιοιιι ιρεστιιιιι οτ στιεοοιιιο

ιιιιιιτο τιιιο ιρει τιιιοιιτοι· οκιιιιιιιοι·οιιτ οσιιιιιιιι ιοιιιιο

οτ οσο Ρστοι·οιιτ ιιο οοτοι·σ οιιιιιτιοι·ο. οτι ιισο εισαι τιο

ιιτιοιιιιιιε ιιτιοιισι·οο τιοτιοι·οιιτ οιιιετοι·ο. τιο Βοιιοριοοιτσ

οσιιειιιοτσι·ιιιιι στ ειιιιι·ο ιοιιτιοιιοι·στιτ Ρι·ιιιιο ιιιο το

ιιιιιιοι·ιι.

@το ιοιιτοιιτιιιε ιιστοι·ιιιο 5οοι·ι Ροιοτιι ιισο οκοιιπΡιιιιιι

τιο ιτιοτιιιοτσ ιισιιιιιιι ροεσιστι ιι€ιιοοσιιιε τιο Βιι·οτιιιιισ

σιιιιτοτιε ιοιιιιο Ρστοετοτιε οιιττοοει οτ οικοιιισιοιιι «ιο

οοι·τιιιοι·ισ ιτοι·οοοιιτιιιιιι τιιοτσ οτ εοι·ιιιτσ ιιι οσιιειιιοτιι.

Βιιιιιιοιιιιι ιιτιστιιε οιιιιιι·ιοοι. 8ιιιιιιοιιιιι τιιιιο. ιιισιιιε τιο

σοι·ιιιοτιιιισ. ιιοιιιοιιε οποιο. σΒοι·τι ιιειιε πιοι·ιε οτ οτι

πω τιο ιιιιδι·σ οιιτι·οιιτο ιισονιιιι.ιτιάιοτισιιο κι. εο

σιιιιτιιιι1ι ιιιιστι ιιι οσ Με οτ ιοΒι. Μοτο οιιτιιτσ οοτ

τιιιιιιιιιιτσ ιιιοι τουτο ιιττοι·ο πο! ειιιοτιο τιτιιισ. οοο

Ριιιιστο. οτ ιισο οιιετιιιο ιιΠο πιιιτοτισιιο. οσι·ι·ιιΡτισιιο

οοο άιπιιιιιιτισιιο ιιιοτισιιιιιιι ιιοι οοιιειιο. το φωσ οστ

τσιισι·οιιιιιιιιι ιιιοειι ιιιστο τιστοετοτιο ρι·σιιτιο ιιιοιιιι

ειιιιεοι·ιΡ8ι.

( σοσσιτσν )

Οσιτιιιισσε ιπαπ:|ιίο -Μα!αερίπα [:ίοΙΞτατοιπ [επιασε

οοιιιιπιτπί ίιιιιοιτ.

4209 , 20 ιιιιιιι

στο. Α. [Μ. ω. τι. Οσά. (Σ. οι. Μ.

- ( Η. Π. )

ιπι ιισιτιιιιο τισιιιιιιι οιιιοιι. οοο οσιιι·οοιιιο ιισοτοιιισ

ιιιοιοεΡιιιο τιιιιιο τιιιστιιιοπι σΡιοσιιιε ιιιοιοοιιιιιο ιιιιισ

οτι οοιιοτο τιοι οιιοτιοοιιο Πάοιιτοτοιιι οσιτιιιιιι ιοιιιιο.

οτ (τοσο οοο ιιοιιιοορε τιιιοιιε οτ ιιοι·οιι σσιιιιιιιι ιιιιιιιο

εισιιτ τισιιιιο ιιοεεοιιιιε ιισιιιιιισ ουσ οτ τισιιιιιιοτιιιο

οσιιττο Ριεοτισε οτ οσπιιιιτιο ιιιοοι·ιιιιι. εοιιιο τοπιοτι Ποιο

ιιτοτο οιιτοιιιστιιιτι ιισιιιιιιστιιιιι. ειο (μισό. Ριεοιιι σα:

οοιιιιιιιο ριεοι·ιιιιι οιιοορτοιιιιιε. ιισιι οι·ο ιιι οσιιοιιισ

σο! ιιι τοστσ οιιτ οεοοιιειι ιιιισ τιισιισ οσοι οσιιιιιιιο

ιοτιιιο ροτειοτ τοι·τοιιι ιιοτιστοιιι οιιτ σοετι·ιιιαι οιιτιιισό.

εισαι ιισάιο ιιοιιοτ σοι τιο οοτοι·σ ιιοΒοτιιτ ιιοι οοιιιιι

ειοι·ιτ. οτ τι οσΒιισιιοισσ τ1τισιι οσιισιιιιο ιοιιιιο οιιι1ιισιι

οοετι·ιιιιι ιισιιστοιιι οοτ τοι·ι·οιτι ειναι οιιειτ Ροι·τιοτο

τιοιιοοτ. ιιι Ροι· τισιτιοπι τιιιοιιι ιιιετιιι·Βοτισ. οτ φωτια

οιτσ Ρστοι·σ οτι ιιστιτιοιιι οσιιειιιιιιιι οσπιιιιιιε ιοιιιιο

υοι Ρστοετοτιο τιιιι Ριισ τοιιιιισι·ο τιιοι·ιιιτ Ρα· πιο σοι

ιιιοιιιιι ιιιιεειιιιι ΐοσιοιιι Ροι·ιιοτιιι·ο. ιισιιιιιιοε τ1ιι0τΙτττ3

ιοτιιιο οιιιιτοτιε οτ τιιετι·ιοτιιο Ροιοσιιιε οτ ι·οιιιιε ιιιιιιιιιο

στο Ρσεεο ι1ιοσ οοιιιοιισ σιιετστιιοιιι οτ οιοιοικιοτιι.

Βοιιοοε στοιιοι·ι ιιοιιιτοιιτοε ιιιτι·ο ιιιιι·οιιιιι ιιο Ροτιεισιιο Ναι οι·σ ιιι οσιιειιισ Πισω οροι~ο σο! οεοοτιετι τιιιστι
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υὶτεττι υεΙ υιετττΙιτιιτυ τιττιἰττοτιτ τω! ὶτιὶυτἱεττι Ρυτιτιυ- ο

τυτ. οτεἀετιοἱεττι ετ οτεᾶετιτἱτιε τμτιτυ ετ τμυε οου

ευτεε οοιτιυυἰε ἰετιυε ευτ Ροτεετεε :με Ρτο τεττιΡοτε

τὶιετἰτιτ αυτή υεττιο υει Ιἱττετἰε τευεΙευετἰτιτ ιο οτε·

ἀετιτἰἰε τετιετιο εἱουτ ττιἰοτυ τυετιτ ᾶετεττιιἰτιετυυι. τμο

οὶετιε οοιτιυτιε ὶετιυε οετ.εττι ειτΡεἀἰοἰοτιεττι ευτ οευτιΙ

οτιτειιιι ἴεοετἰτ ἰτι τμο υεΙ τμἰΒυε οοττιττιοτιἱτυε ιτε!

ἰτιυἰτετυε τυπο. τι Ροττε ΒεΙττεττιἱε υετμε Ροττυττι

ττιοτιεοτιἱ ετ τι Ρτιτοό.ο Βευὶ ετ ευτὶὶε εοι·υττι υετμε

πειτε Πιο ἱτι εετε Με οευειΙοετε υεΙ ειτΡεἀἱτἱοιιε ουτε

ὶτιυἱτετὶοτιε ουττι τυἱΙἱτἰΒυε τα. ετ ετοετοτὶΒυε εε.

υοεττἱε ετΡευετε. ευ υυιττοεττι εοττιυυἱε άυυιτυιτετ ετ

ευ τεετἱτυτἰοτιευι Ρετἀὶτειτιιτιι ετ ιτιο ετ εττιτιο ιο οτ

άιτιετιουε οοτιευΙυιτι οουιυυἰε ττιτιυε υεΙ Ροτεετετιε.

ευτ εὶυε τμἱ Ρτεετἰτ ΠΠ ειτετοἰτυὶ ειτΡεἀἱοτἰουὶ υεΙ

οευε!οετε εεε ὶυἀε τεοευτιττι ετιετμε ἱΡεοτυπι ιὶοετιτἱτι

ετ οτἀὶτιεεἱουε. Ι)ε οοτιυετιτἱοτιε ΐειοτε ἰτιτει· εοτυυυε

τετιυε ετ ιμοτιττεττι οΡἰιοτιευι ετ ττιυττυεΠυττι Ρειττεττι

ετ ευυτιουΙυττι τυευυι. εεουτιτιυττι τμου ιο τεΒιεττο

εοττιυυἰε ἰετιυε εοτὶΡτυττι εετ ετ οτάττιετυττι ( τ). ετ Ρο

ετεε Ρετ εετιτειιτἱυττι ουοτιόεττι εΙΒεττἰ ττιετοΙιἰοτιὶε ετε

ἰτιοὶεει. εγττιοτιὶε ειυτἰε ΒεΙἀυἱτιἰ ευετοιι ΪυΙοοτιἱε τιε οτι

εττο ετ το€ετἱἱ τ1ε τυετετιοτο Βττοετεττι μι). Ρετ Βουτιττι

ίιάευι εὶτιε ττευάε τετιετιοτ. ἰτεττι εἰ αυτι ο(Τετιετο υεΙ

ἱτιἰυτἱε ευτ άτιτιυυπι εευ τ·εΡἰτιε υεΙ ἱιιυεεἱο τοττε

Βετο εετ Ιτυο υετμε τι οοττιυτιἰ ἰετιυε υετ ετα εΠιμο.

Ρετεου:.ι ᾶἱεττἰοτυε ἰετιυε. ευΡετ πιο υεΙ Ιιοτττὶτιεε

τυεοε αυτ; τεττεττι ττιεεττι υετ ττιετοτιεττι εετε υοΒἱε

τετυὶττο ετ οοτιάοτιο. ετ Ρτοτιιὶττο υοτιὶε Ρτεἀἱοτἰε

οουευΗΒυε οουιιιτυε ἰετιυε Μουτ ετε οει·υιεἀὶτιο άτι

τιὶεΙἰ ευτἱε. οτιεττο υευευιετἰε ετ ετιττεο ‹ὶε ευρο υσ

ττιὶτιε οοπιυτιὶε ἱειιυε τεοὶΡἱετιτἰτιυε. ὶΡεεττι Βτττιοττι

ττετιετε ετ τετιετε το ΡετΡετυυττι. τιεο οουττει υΠο

τεττιΡοτε υετιἰειιι Ρετ πιο υεΙ ἱυτετΡοεὶτετττ Ρετεουετυ.

ετ Ρετ τιοττιὶυεε πιιεοε ιΙτωτι Βτττιευτι ετ ἰτιοοτιουεεεπι

οττοπο ετ τετιετε Ϊτιεὶεττι. εἰ τοττε ττιόε τμετἱττιοτιἰυ

Βετο ΐυετιτ αυτ: υἰοΙευτυττι οτιτιιΒὶυττι ευΡετ τιοττιὶτιεε

ὶετιυε. υει οτε τ1ττωεω τετιυε. τυοιεττι ἱΠειτι τετ1ιευετε.

ετ τμοτι ετΠετυττι ἴυετὶτ τοτυττι ἱτι ἰτιτε8τυττι τεετίτυετε.

ετ εὶο Ρτοττιἱττο ετ ὶυτο τεοτὶε ετιοτ°08εττιοτἱε ευετιττε

Με. Αοτυττι ιειτιυε το εοοΙεεὶε εετιοτ.ὶ ¦ευτειιτυ. Ρτο

εετιτἱΒιιε οτιεττο άε υοΙτε. οτιεττο εριουΙτι. ΒυτΠτεττ11ο

Βυετοἱο. ΒυιΙΙιετττιο τυειΙΙοοοεΙΙο. ΒυἱΠἰεΙττιο τττεττοτιο.

τιὶοοἱτιο ειυτἰε. Ιευττετιοο τυΒεο. ἰεοοΒο ΡτοεττυΠο.

τεὶτιετἱο ττιετοτιἱεἱο. τιτοοτε ΒετΒευετἰε. τ1ετεεεΙυε τἰε

ΡΙετττεετου8ε. ΒεΙἀυἱτιο τ1ε υετοεΠἰε. εἰττιοτιε τὶε τε

Ιεἔετἰει. ΒυὶΠἰεΙττιο άε υτετο. ευτιιοτιε εΡἰτιυ¦ε. Ρετι

πιτιο εε Ροττε. οτιεττο ιτε οετιει. ὶεοοτιο Βοιτιοτιο. ετ

οΙἱιιετἱο υιετευάει. ετιτιο τιουυτιτοε ιιετὶυἱτετὶε ττιτΠε

εττυο οο. τιουο ὶυὸἰοτἱοτιε ιιττ. π. οτε μου μου· τισ

τιεττι ετ υεεΡετεε ἰτι ΡυΒιιοε οοτιεἰοτιε. Ε8ο μετεω

εὶυε τμοικτοτυ οτιετττ εε άουιο τιοτοτἱυε τοΒοτυε

εετἰΡεὶ. 4

(τ) Ποτινευττουεε ττευ1Ρε του” εποε Π”, θΒ οοτοΙιττε, τμ” ντττετε

εετ υυυιετἰε οοεντττ, οοτ.ττ ετ εστι, ω1.23ε , 934 ετ 935.

(9) δευτετιττττττι τιεττιΡε !εττττιτι τιτιτιο Π"Ι4, Η ιτιυττΗ, φωτο νΜε ευΡτε

τε!ετετυ αυτ: Μ) οοεττ, οοΙ.988.

ο

ςοοοοτοντι

ΒΜυουτυυε ιἰε ΡοεπτοΙο «αποκτα Στου .πιο Μ αιεττο

πετπατέαε Ϊατιααε οοπιτπαπέ οεάίτ.

'ΗΜ, Η τιονεττι!ιτἰε

θεά. τι. χω. πιο. τ. ω. ο. χω. εε.

. ς τι. τι. )

ΕΒο τμιιιτεΙυιιιε ίἱΙἰυε τμοτιοετο ειιτ·ὶΒυὶυὶ ετε Ροετι

τοτο. ττιεε μπε ἀοτιεοὶουε ἰτιτει· υἰιιοε. @πιο οεάο

ετ ττετἰο υοΒιε €υτΠτεττυο άε οττ.ο εοτιευΙἰ ὶειτιυετιεἱ

άε ὶυετἱτἰει εκ Ρεττε Βυτ8ὶ. ετ τμιΠἰεΙττιο υευεττιετὶε

Ροτεετιιτἱ εὶΒεετι·ὶ τττιεοεττι. ιιιοτιεΠε παμε άε £τεττ1υτυ

υουιἱτιε οοτιιυτιὶε ἰετιυε τεοἰΡὶετιτὶΒυε υτιἰυετεεττι Ρετ

τεττι τ1ιευττι ετ. με τΙυετττ πιει φτου Ιιε11εο υεΙ τιειΒετε

Ροεευττι ιο οτιεττο υεττιεεἱε. τμεττι Ρει·τεττι ετ τμοτι

με πιω Ρυτε άουετιοοε ἱυτετ· υτυοε υοτιιε υοτυἱτιε

Δευτ οοττιυτιὶε τετιυε τεοἱΡἰευτἱτιυε. ιιοτιο ετ ττετΙο

ουτε οττιιιὶ ὶυτε ευο ετ οοττιοτΙο ἰιιΒτεεευ ετ ειτἱτυ

οιτιτιἱΒυετμε άεττιυττι Ρεττὶτιετιτἰἰε ευἰε. τιἱοΙιΠ ἱτιτἰε

ἰτι τιιε τετετιτο. ευ ίεεἰετιἀυττι ειτἱυτΙε τμἰετμἰά υσ

Ιυετἱτ Ρτορτὶετετὶο ἰυτε ετ τὶτυΙο εττιΡτὶοοἰε εὶτιε 0τιιτ1ἱ

πιω ουιτιτυυιουε Ρτο πιε οουττεοιοττουε. ‹μεπι Ριιτ-·

τοτο εευ τμοτι ἱυε τἰε οετετο υοΒἱε τιοττιιτιε (του οο

τυυυἱε ἰειτιυε τεεἱΡὶευτἰΒυε εστι ἰτιιΡετὶἰτε :ιεε ευΒ

ττυ!ιει·ε. εεἀ στο οττιτιἰ τιοττιἱυε απο Ρεττεττι εευ ιΡευττι

με. υοΒὶε τιοτυἱτιε ἱτιττιἀὶοτι οοττιυυἱε τεοιΡτευττουε

υεΙ ουὶ ιΡεε οοττιυυε ἰετιυε όεάετιτ εευ ττεΒετε ετε

τυετἰτ. Ρετ πιε ττιεοετμε Ιιετ·εάεε ΙεΒὶτἰτυε άεΐετιοετε

ετ ευετοτἱεετε Ρτοττιὶττο. ιμοι] εἰ που Ροτετο. εευ

εΙυμο ἱυ8ετιὶο ετιτυ Ρεττεται υεΙ ἱΡευττι με άτοτο οο

ττιυτιἰ ευτιττετιετε τμεεἱετο. τυπο ὶτι όυΡΙυττι εἱευτ

τιυιιο υεὶετιτ. υε| Ρτο τεττιΡοτε ττιεΙἰοτετε εευ τιιε

Ηοτετυττι ΐυετττ εετε ιτε! ευττι υοΒἰε υοττιἱτιε ἀὶετἱ

οοττιυτιὶε ἱευυε τεοἰΡἰετιτἰΒυε τεετἰτυετε εΡουιὶεο.

υττὸε Ρτο άυΡΙει ευἱοτἰοτιε ετ Ρεττε. οπ.ιτυτι μου Βουετ

τμε ΙιεΒεο ετ ΙιεΒἱτυτυε ευτυ. υοΒἱε ττοτυττιε τιιοτι

οουιυτυε ἱετιιιε τεοἱΡἰετιτἰΒυε ΡἱΒτιοτἰ οΒΙἱΒο. εἰπε

τιυτιτὶετιε Ιεεὶ εμε ἀἰοἰτ ἀοτιτιοἰουεττι υτττε τμἱυΒευτοε

εοωοε υετ ευτεοε τεοτεττι που υειΙετε. ειπε ἱτιεὶτιυτι

τἰοιιε. ετ οττιτιἰ ἰυτἱ. Ροεεεεεἰουεττι ὶτιευΡετ ετ ἀουιἰ

τιἰυτυ Ρτευτοτε Ρεττὶε :εεε εευ ὶυτἱε Ρτετεετι Ιοοἰ εευ

οτιετττ υοΒἰε τιοττιὶτιε ὸὶοτὶ οοττιυτιὶε ἱετιυε τεοἰΡἱετ.ι

τιτιυε οστΡοι·τιΠτετ οοτ1τιτεοτ ττεἀὶἀἱεεε. τεετεε ευ τιοο

υοετιτὶ ο8!ετ·ιυε τ!ε υεττιετἰε. τἰοοττιεΒτιυε ττιυττυεΠιιε

ΡιοττιεΠυε. υὶυεΙἀυε ΒΒυε ωτττ16τ τιε υὶυεωο. εαυτο

υεττιετἱε ιο Ιἱττοτε τιιετιε. πιιΠεετττιο. ἀυοετιτεεἱυιο

τιοτιο. ἱτιἀἰοτἰοτιε κιτ. τυετιεε τιουειυΒτ·ἱε ἀἰε πω. ὶτιτετ

τεττἱεττι ετ τιοττεττι.

Εεε τοιοτιεεΙ τιοτετἱυε το8ετυε εοτὶΡεἱ.
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γ ( εεεεΧονιι ›

πεττια22αε σα.90·2 |ιοτπίπε.9 [άε!ί2α2ίε ίια·α:πεπ8απι

Ιατιιιαε οοπιππαπί ρΡαε:2α:ι8.

«ω»

τω. Α. ω. απ. απ. ε. [ω. ω. ω.

(Η κι. )

Ε.8ο ἰιιτο επ] εεπιετει ἀεὶ ειιετιἔεὶὶε ςΙιιοθ. ιἰε εετετο

απο οβεὸἰετιε ειταΙι1ε Ρεπειτιιε εἀἱπιΡΙετε ιιτιἱιιετεε πιοπι

άετει επε!ιιε Ρτεοερ€ει 0011511111ΙΙ1 ιιεΙ Ροιεετειτἱε·‹Ιιιἱ

Ρτσ τεπιΡοτε ίἱιετἱητ ἰτι οἰιιἱτετε ἰετιιιε σε! ειιοτιπ11

πιἰεεοτιιιιι. ετ οιιετοὸἰειιτι Βοηει ίἱἀε οπιιιεε Ιιοαιἰτιεε

άε εο11ιΡειΒοει ἰειτιιιε ἰτ1 οτἀὶτιειωειιτο οοι1ειιΙυπ1 ἱετιι1ε

ΜΙ εοτιιπι ιτιἰεεοτιιττι ετ οιιτἱεπι ετ εττεπιΜιω. ετ εἰ

ἴιιετἰτ ὶτιτει· Βοπήιιεε όε εοωριι8τω εοε βοηει Βόε

ἀὶιιἱἀειτιι. ετ εἱ ίπετἰΙ: ὶιπετ !ιοι1ήπεε οοι11Ρ218118 ετ

Ηττα εοπ1Ρει€τιει11 ἱΠοε ιἱε οοιι1Ραδιιει Βοηε Βόε ὶτι

υεΒο. ετι·εωε ετ ιιἰεε Ρετ τει·πιιιι ετ :Δειτε ειιειοἀἰεπιι

ετ οΒεετιιεΒο Εστω Εάε. ετ ποε ετο ἰη οουεἱΙἰο 5ειι

οοτιεει1ειι. Πασά Ιιοιιοι· εὶυἱτετὶε ὶειτιιιε ΙΠἱτιι18ἱ;111° εειι

εοιιευΙιιπι. ιιεΙ εοι·ιιπι πιιητἰοτιπη. ἰπιο ἰτι (Ιυεαπιιω

Ροτετο ετιιόεβο οππιἱ πιοι:Ιο. ιιτ Ιιοτιοτ εοωυιιἰε εἱυὶτετἱε

ἰεηιιε οι οοτιειι!ιιπι ετ οπωὶυπι Βοτιήτωτι:ι άε εοπιΡεΒτιει

ευθεετιιι·. ετ εἰ εοτιειι!εε: σε! οουειιΙ ὶεπιιιε ειπε εε

8!28Πι.ιι11 Ρετὶετἰι1τ. εἰ ΙιειΒιιει·ο ιιεΙ άοππιππι τιιεειπι. απ;;

ἔιιετιιὶτειιτι ετ ἀἰεἔιιει·ιιἰτειπι ἰιι εεε οι·ἀἱι1ετὶοιιε ι·εάάεω.

Με ευρτεἀὶεωι 1:ετιεειτ ωΗωΡΙει·ε. ετ οΒεετιιει·ε τε

11εΒοι·. ετ εἰ εΙἰτΙιιἰεἱ εοπειιΙεε ιιεε! Ροτεε.τετεε ἰεηιιε

εάάετε ιιοΙιιετὶτιτ σε! ἀἰωἱτιιιετε. Ιιιιἰο ἱιιτειυετιτο. Η

Ρειτἰτετ οβεετιιεπε. Μ; εἀἰωΡΙετε βοηε ίἱἀε τει1εΒοτ.

Βἱοοαιεπιιε.

Βεττιετόυε εἱιιε ίὶΙἰιιε.

ΟἔΙετἰιιε.

ΑτἀὶεΠυε.

ΟειΡοΙὶπυε.

ΡειΙπιετὶιιε.

ΡΙιἰΙὶΡιιε τιιβεἱἀἰτιἱ.

Ατἀἰτιιε άε ροτ€ει.

ΡετΙεεἰυε.

ΜεΙΙιιε.

ΒοηετιεεΒιιει.

ΤεειΙάιιε.

θιιεττἰκὶιιε.

ΑΙΡ!ἰετιιιε.

Μιιτι·ιιεΙΙυε.

Ιιιιιοτε.

Ρει·ίεετ.υε.

Βειιηιιἱητειιεετ.

νοΠιιτει.

Γτεὰεητἰε.

Ατἀἱιοτιυε.

ΡοτεεΠἰι1ιιε.

ΒειΙιιετυε.

ΜειΙ°8Ι2ι15.

$ειΙικΠηιιε.

Μιιεευε.

κι ΑΊυεεὶειι1ιιε.

ΟοτιιΒει·.

Ει1τἰειιε.

Θευάιικι1ε.

ΒὶεευεΠιιε.

δεοΙ1εωε.

ΡετιεεΙΙιιε.

Αάιιετιειιτε.

ΠΒοΙἰτ1ιιε.

Βειἰτιετὶιιε.

Βο!Ηπιάι1ε.

δτεΡΒω1ι1ε.

δειιιιετυε.

ΙοΙιετιηεε.

ΟττοΒοηι1ε.

Ζ) ΒοηετιεεΒιιει.

.ΑϊΜ]ΓθΒ8.

Λάστα

ΡοτεεΠυε.

8ἱωου. 4

νὶιιεΙἀιιε.

Οοκιτωετιιε.

θευὶειιε.

νἱυεηιιε.

ΟορΡιιε.

Βεεεω·ετιιε.

Έτοι·ετιιε.

Βοτιἱ2ο.

Βι·οτιιε.

8ειτο8115.

ε· ΜεἰοτεΕιι8.

Αὶ08Ι°ἀΙ18.

νεπιἰειτὶιιε.

Βοοετιάιιε.

ΠὶιιειΙἀυε εεειΈοι·8ἰυε.

θἱτειτἀεΙΙυε.

ΓειΙο0ι1118 οτειιάιιε.

Βιιτειιιά118.

Γτειιιιε.

ΙοΙιεπιιεε.

Απιἰειιε.

νει·ιιειοΙ.

Βεττε!άυε.

Μοι1εΠι1ε.

Μοοετιιε.

ιἰ θιιἱΙὶετιΖοηυε.

Βουειιὶτιιε.

ΟοτιεεΙεΕυε.

Μεεεεωοι1ιιε.

ΜΒΜ· (Η ΒεΒἱ:ι.

ΡειΙεΙιετι1ε.

Ειπὶειιε Βεἱουετειιε.

$711ιοοετιιε.

(ὶιιἱΙΙὶεΙωιι5 άσε τεττεεεο.

Αἰεετἀιιε ἔυετεὶυε.

ΑττιειΙάιιε άσε Ρτοὶε.

νεεεειΙΙι1ε.

νει·ηει2οΙ όε σειιιεττιειο.

ΠιιὶτετἀεΙΙιιε.

ΜειτοΕεεε. ΒεΙτεΠιιε.
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Εεε !ιιιιτεΙιιιιιε ιιοτιιτἰιιε εεετὶ Ρειἱεοἰὶ. Με ειιειιιΡΙιιιιι α ιιΡετιιιιιι ιιοΙιἱε τι·ιιιιειιιἰττἰιιιιιε. ιιοειι:τοτιιιιι εΠ$Ποτιιιιι

Πε ιιιιιιιιιιιτο ιἰοιιιἱιιἰ ΒιιἱΠἱεΙιιιἰ Πε ιὅιιὶὶὶειιιοιιο ὶιιΠὶεἰε

ει εεεεεεοτίε ἀοιιιἱιιἰ τοιιιεόεὶ τιιεεΙιε ἱιιιιιιε Ροιεειιιιἱιι

ειιττεεεἱ ετ ειιειιιΡ!ειιὶ Πε εετιιιΙιιτἰο εοιιιιιιιἰε Βετο Πι

οοιιειι!ιιτιι ιιΒοιιἰε ειιιΙιτἱιιεἱ. ΒιιἰΠἱεΙιιιἱ ·τιιΙιεὶ. ἰιἰοιιἱε

Πε ειιτιιιειιΠιο. ΠιιιιὶεΙἱε ειιτἱε ει: εοεἱοτιιιιι. ειιττειιτε

ΜΟΟνΙΙΙΙ. ἰιιιἱἰειἰοιιε ιιι. εεειιιιιιιιιιι ιιιιοά Πι εο ΠΠ

ει; Ιεεἱ Ρετ οιιιιιὶει εοιιτἰιιετὶ. ιιΠΠιΠ ειιΠΠο πε! Π

ιιιὶιιιιιο. ιιἰεὶ ΐοττε !Πιει·ιι Πε! εΠΙ:Πιει τω) εειι Ριιιιετο.

ιΠιειιιιε ιι.Πιι ιιιιιτιιτὶοιιε εοττιιιιτἱοιιε εειι ιὶὶιιιἱιιιιτὶοιιε

Πἱειἱοιιιιιιι σε! εειιιιιε. ειό ιιιιοΠ εοττοιιοτιιιιάιιιιι ἰιιεειι

Πού ἱιιΠἰεὶε Ρτοιιτἰιι ιιιιιιιιι ειιὶιεει·ὶΡεἱ.

( 0εεεΧονιιι ›

Μιειιιι:ι. ιιτε!ει8επτέ.τ ατο|ιίερ2.ιτ·ορα.ι ει ατε!α$επ.τε.τ

εοιι.τα!ει αιι£ἰτ|ιιαιιι απιίείτίαιπ αυτι Ιαπωειιιίδιιι.τ τε

πουαι·ε . .ιἰ_ ?πιο ἰιἰεπι ιί.τάειπ ιι!αειοετίι , ρατα2ο.ι· .σε

ε.τ|ιΖίιειιι.

ε! ΠΠ

τω. Α. μ. ιοο. ν.

( ιι. ιι. ι

νειιει·ιιΙιὶΙἰ ει ιΠ8ετειο Πι ετἰετο ίττττἱ ( Οιι€οιιί) ἀεὶ

Βι·ιιιἰιι ἰιιιιιιειιεἰ ιιτεΠεΡὶεεοΡο. ει: Βιιτἰεεἱιιιἰε ιιιιιὶεἱε

ιιὶτὶε ΡτιιάειιΠιιιε ετιιιιε ΠεετεΠι εἱιιεΠειιι εὶιιἱτιιτἰε

εοιιεΠΠιιιε. (/Πε|ιαε!) ειιΠειιι Βτιιτὶει ειτεἱετειιεὶε ε·

ιιτοΙιἱεΡὶεεοΡιιε ετ .εσιιειιΙεε εὶιιειΙειιι εἰιιἱιιιτἱε. οιιιιι

εὶιιεετε ιὶἱΙεειἱοιιἰε ιιιΪεετιι. ειιιιι εετιιιιιι εοιιειετ οιιιιιιἰ

ιιὶτο (Πετειο τιιιοά Ρετ οοιιεοττΠιιιιι Ριιτιιε τεε ετεεειιιιι.

ει Πασά ιιιιι.ειιιε Ρετ ΠεεοτΠιιιιι εΠιΠιιιιιτιιτ. ιιοιι Πτι

ιιιετΠο ιιοε :Π ιιιειιιοτἰειιιι τεΠιιεειιι.εε εοιιεοτΠειιι ετ

ΠΠεεΠοιιειιι ιιιιιιιιι ιιεειτει εὶιιἰιεε ει οοεττο ιιιιοιιΠειιι

ετιιιιτ εοιιἱιιιιετε ιιιιάε ιιιιιιιὶιιιει ιιΠΠιιε ιιττΠΡιε

ὶΡειιτιιιιι Ρτοιιειιἰεἱιιιτ. ιΠΒιιιιιιι Πιιιιἰιιιιιε ιιεεττε εετΠιετε

Πὶεετετἰοιιὶ εἰιὅιιὶἱὶειιιιτεε φωτ] επι Ρτἰετἰιιε ΠὶΙεεΕἰοιιἱε

ετ εοιιεοτΠε ειιιιιιιιι. εἰ .ιιοΙιὶε ΡΙιιειιετΠ. ιιοεττιιιιι εἰ

ιιΠιιτειιι ειιιιι ιιεεττει τειιιιοει·ε εΠεετιιιιιιιε. Πιιε ιιει;

(ΡιοΠ ιιε5ιτειιιι άειιτεειιιιιιιι· ΡτιιΠειιιΠιιιι. 11Ι18Ι:ΩΠΙ18

ΠΠιΠο ειιΡετ !ισο εοιιττειετιι. ειιιιι ιιιεΠοι·Πιιιε ιιεεττε

εἱιιΠιιΕὶε. Ρετ ιιΠΡιετιι Ρτοἱιιιιιι εἰιιειιι ιιεει.τιιιιι ετ Ρετ

ιιεεττειε ΙΜετιι5. ιιΠε ιιοΙιἱε τεεΡοιιειιιιι ιιιὶιιειτἰε. ιιιιοιι. εἰ

ιιτειὶετιιιιι ειειὶοιιεε ιιοΙιὶε τεΠόετε τειιειιιιιιιτ. ιιοε ειπε

ιιἰιιι εἱιιεετει ιιοἱιιιιιιιι:ε παρε !ιοιιτι ίΠε ιιοιιἱε Ρτο

ιιιΠΠιιιιε τΡιοιι εἰιιεε ιιεειτοε επι Ρειττεε ιιοεττιιε ιιε

ιιιειιιεε. ειιιιιιεε ει; τεάειιιιτεε ειιιιι οιιιιιΠιιιε Ιιοιιἱε

εοτιιιιι ετ οιιιπι ιιιετειι€ιιτὶε ει; εἱιιε ιιιετειιιιιτὶε ιΠ;ι

οιιιιιἰ ΠιιιιιΡιιο. Ρτο Ροεεε οοεττο Πειειιάειιιιιε ερωτι

άἱιι Βιετιιιτ Πι ιιοειτει Ροιεετιιτε. ειιΡετ Ποτ: εΠο.ιιι ειιιιι

ιΠἰτΡιἰε ιιὶτ ΡτοΙιιιε ιιά ιιοε ει Ριιτιε ιιεεττιι ιιειιετΠι

τε5Ριιιιειιτιι5. ΠΙ8.ι11 εεειιτΠιιτειιι ΙΠιειιτἰιιε εὶ Ρτεετει

Πισω. ιιιιιιιιι ἱΡεε ιιοιιετΠ; ειιΡειὶὶι·ε. ει. ιιτ Ρτειιιἰεειι.

ιιιιιἱοτειιι ΒιιΙιεειιιι Ϊιτιιιἰτιιτειιι. Ρτεεειιτειιι εετὶΡτιιτιιιιι

(1) (ἱοιιειιττἱὶιιιιι ιιειιιΡε ἱιιΠιιιιι οιιιπι 1901, Πε :μια ιιιειιΠο ιιεειιττΠ

Πι εΙιιιτ!.ιι ἰειιι ειιΡτει τε!ιιιιι ειΠι ιι." 04:ιτειιιιιΧ, εο!.48'7.

  

εοττοἱιοτε εοιιιιιιιιιιΠιιιιι. πω. ἱτιιιιιιε εἰ ΡΙειεετ. @ιιο

ιιὶιιιιι ι11ιοι1 τοι(ιιιιιιιιε τιιιιι επι ιιεεττε ΩἱιιΠειΕἱ5 ιιιιιιιιι

ιιά ιιοεττε εἰειιι: ετειΠιιιιιε εε‹Π εοιιιοάιιιιι ει ἱιοιιοτειιι

Ρετ Ιο.τοτειιι Ρτετιειιτἰιιιιι εἱιιειιι ιιοεττιιιιι τεεετΠιειιάο

ειιΡετ Ρι·ειιιἱεεὶε ιιοΙιιιιτιιτειιι ιιεεττιιιιι ιιοΙιὶε ΠἱΒιιειιιἱιιὶ

ΠεεΙειτιιτε.

ς εεεοΧειιι ι

Βαιέο /ξιιιιίοταιιι ιιασ.ιαΙΙοτιιπι τοπιιιιαπί.τ ίαιιααε.

πι» ιιι1265

σοι. ι. ω. ω. τι

( ιι. ιι. ι

Ρειιάιιιιι Ποιιιἰιιοτιιιιι Πε Ρεεειιιιο επ Πιτ. τ.. τιιιιιτιιιιι

ΐεετο Ρειιτεεοειεε εἰε άε!ιει: Βετὶ εοΙιιτἰο.

Ποτιιετο Πιτ. ιιιι. εοΠ. ιιι ιιειιιιτ. ιιιι. ιιιιιιτιιιιι ΠΠ

Πε ιιιιεεὶ. Πιτ. ι. Πειιιιτ. ιι. τεετιιιιτ Πιτ. ιιι. εοΠ. ιι. Π..

ΒεΠιιο Πιτ. ιιιι. εοΠ. ιιι. Πειιιιτ. ιιιι. εΙιιιιτιιιιι ΠΠ Πε

ιιιιεεἱ. Πιτ. ι. Πειιιιτ. ιι. τεετειιιι: Πιτ. ιιι. εοΠ. ιι. 'μ.

Οτάοιιιΐο Πιτ. ιιιι. εοΠ. ιιι. Πειιιιτ. ιιιι. ιιιιιιτιιιιι ΠΠε

Πε Πω. Πιτ. ι. Πειιιιτ. ιι. τεετιιιιτ Πιτ. ιιι. εοΠ. τι. '¦_.

Βἱεεἱο Πιτ. νιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι. ιιιιιιτιιιιι ΠΠ.

Πε τιιιεεἰ. Πιτ. ιι. άειιιιτ κι. τεετιιιιι Πιτ. νι. εοΠ. ν.

ΠιΠτο Πὶιτ. νιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι. τιιιιιτιιιιι ΠΠε Πε

ιιιιεεἰ. Πιτ. ιι. Πειιιιτ ιιι. τεειιιιιι: Πιτ. νι. εοΠ. ν.

ΒοΠειιιιΠιιετο Πἱο Πιετά Πιτ. νιιι. εοΠ. νι. όειιιιτ. νιιι.

ιιιιιιτιιιιι ΠΠ άε ιιιιεεὶ. Πιτ. ιι. άειιιιτ. :ιιι. τεετιιιιτ

Πιτ. νι. εοΠ. ν.

Βο!ΙειιιιΠιιο ειιιιι ττΠιιιε ΐτιιττΠιιιε Πιτ. ιιι. εοΠ. ιι.

ιιιιιιτιιιιι ΠΠ Πε ιιεεεἱ. Πι. ιιι. εοΠ. ιι. 'Ι_. τεει:ιιιιτ

Πιτ. νιιιι. εοΠ. ιι. 'μ. τιιιιιτιιιιι ο!ιετιο Πιτ. ιιι. εοΠ. π. κ.

ΟιιΠοιιὶ Πιτ. ιιι. εοΠ. ιι. Χ. ιιιοιι. Πιτ. ιιι. εοΠ ιι. κ.

Ρειιιιιιιιι άοιιήιιοι·ιιιιι Πε ΙειΒιιετο ιιει Πιτ. ι.ιιι. ιιοιι

τιιιιι εοΙιιτὶο Πετἱ ΠεἙιεΙ: εἱε.

ΡἱΙὶἰε-τιιιοιιἀιιιιι οΒετἰἱ Πιτ. ιινιιιι. ει: Πε οιιετἰιιο ετ

ειιτἰεο ιιεΡοτὶ ιιιειΠειειε. ει: :Πειτε εΠιετΠιιο ιειὶὶιιὶἰ ει:

ιτΠιιιε ειιἱε ΗιιττἱΙιιιε ΠεΙιετιιτ.

ΡΠἱἱε ιιιιοιιάειιιι ΒιιιιιιιιΠ Πιτ. ιινιιιι. εκ Με ειιιιόιιΠιιο

ει ΒὶτιιτΠο ιιεΡοτἰ εἱιιε ιιιεόἰετεε. ει; σκετο τειἱιιετἱο

ετ ιιτιιιιιιιιιο Έτσιιτἱ εὶιιε.

ΜιιτεΠιοτο Πιτ. νιιιζ

θιιΠΠεΙιιιο @Με Πιτ. νιι.

Ρειιιιιιιιι εοιιιΠιιιιι Πε !ειιιιιιιΠι ιιει; Πιτ. πι.. τΡιετιιιιι

ίΠΠε ΡιιΒειιὶ Πιτ. και. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι. εκ Πε ιΠΠε

δετιιττΠ εεοτεἱε Πιτ. νι. εοΠ. ιιιιι. άειιιιτ. πω.

ΡΠὶἱε ειιτἰεὶ Πιιιιεἰ Πιτ. ιιι. εοΠ.νι. Πειιιιτ. νιιι.

ΙΠΠε ιιιιιττὶιιὶ. Πιτ. ιιι. εοΠ. νι. άειιιιτ. νιιι.

ΓΠΠε ΒιιὶτετιΠ Πιτ. ιιιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιι. ιιοιι

τιιιιι ιιδοιιἱ εὶεεο Πιτ. ιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι.

ΒεΠτιιιιιἰ Πιτ. ιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι.

Αιιότεε Πιτ. ιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι.

ΑΠιεττο ΡἱιιεΠο Πιτ. ιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι. -

?ΠΠ τιιὶιεΠἱ Πιτ. ιιιιι. εοΠ. νι. Πειιιιτ. νιιι. ιιιιιιτιιιτι

ετιιιειιιιιο Ρτο ιετεἰ:ι Πι. ιιιι. εοΠ. νιιι. Πειιιιτ. τι.

Ή)
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ΠεοΜ άο τΠεοο. Ρτο τοτοτο Ποτ. τω. οστά. ντιι.άοιιτιτ. κι. α (τιττάσ ΠΠιιε οτοοτττ τιιιοτιάιιιτι Ροτοτιττε τιιτοιιττ Πάο

Τοάτετο. ορτιστιο οτ τιιτιοτοετο Ποτ. τω. οστά. νιιι. άο

τιιιτ. τι.

Γοιτάιιιτι ιττοτοεττττιο Ποτ. τ..

Ροιιάιτττι ιτιτιτοοτστιιιιτι άο οοεοσ Ποτ. τ.. οιιοτιιτιι άοτ

Πτιο τπτ Ρτιεοο Ποτ. κιτ. Ζ.

Διιεοτιιισ οτττττιστο Ποτ. κιτ. %. τιά Ροεοτι.

ΟιιττΠοτιτιο ττιειτοτιτοιιἰ άο οσε.οο Ποτ. κιτ. κ.

ΟττσΜ ίτιιτττ οτιτο Ποτ. τω. κ. ειά ετιτιοτιιιτι ιΜοτιτιοτοττ:ι.

Ποιιάιιτττ οτιεοτιΜ οτ ΒιιττΠοτττιτ οτειιιτιάτι ΠΠτε τιιιστιάτιττι

τιοεοτιιοττἱ Ποτ. τω. κ.

Ροιτάιιιτι ΠΠτο άιιστιάτιιιτ τοιιιιιττ Ποτ. ν. ιτά ειιιιοτιτττι

Γοιιάιιττι οιιοτιοτιιιτι άο εττιιτιιιο Ποτ. ιτι. ιιιτιτ·ττιιιττττ.

Γοιτάιιιτι τάοιιτε ειτοιιτε ντι. άτο τιιΜτ Ρτο 8τιιττ Ποτ. τ.

Γοιτάιιιτι Μοστειτ οτιιιοΠιιο ττοτοτιάτε ττιοτοΠ Ρτο Ροτσάο

Ποτ. ν. ΡτιΡτοιιο. `

Ντοοτειιιο οτιιιοΠιιο τιιτοιτττ Πάοττττιτοιιι τοττιοστο Ρστο

ετοττο άοτΜΜ ειιττιτ

τάοιτάιτι1τ τιιστιτε ετιτιιτιττοτ οτ εοτιιειττοτ ττοττιιττι τοιτοττάτε

τιιιιτοΠ Ρτο Ρτιτσάσ Ποτ. ν. ΡτιΡτοιιε.

Ατιάτοιιε οτ τιιτΠιιιτο ΠΠτ οτιιο τιττοιιοτιιτιτ ΠάοΠττιτοιιι

οι Ροτοετοττει άοιΜΜ τοττιοοτττΜ νιιι. άὶο εορτοι:τι

οττο

Γοιτάιιτιι ρτοεοὶτοττ τσοτιιιΜο άο Ρτοοοάσ Ποτ. ιιιι.

τοττΜιτιι8 ο8τ οά οστττιιτιιιτ ιιιιττιττε άοιΜΜ.

(τιιττΠοτττισ ΠΠσ τιιιστιάτιιτι ττιττάοτιτε. άο οτττιτι Ποτ. ττττ.

Ειιι·τοιιο οτ Βιιτάο τττΠ Βιιττττοτττιτ τστιετ τιιτοιιιοτιιιιτ

άοιΜιισ φοτο

' ΡττΠε οοτοιιιιιττιάτ άο Πεττιο Ποτ. τιν.

Βοτιτοτάσ άο ιτιοτοττει Ποτ. τι. οστά. κ.

Ατοοττσ άο Μοτο άο ιτιοτοάο οτ οοτιοοιιδιττιιοσ Ποτ. ν. ο

Βοτιιοτάο ατο Μοτο άο τιιοτοάο Ποτ. ιτ. οστά. . . . . .

Ετιττειιττιο άο Ρσοιιτοτ οτ Ροετοιιοτιτο Ποτ. τπτ.

Βοοτιιο άο οστιιοττο Ποτ. ιιι.

ΟιτττΠοτιτιο ΠΠσ άτοοιιτοΠ Ποτ. τιι.

Ροάοοτιτο Ποτ. τι.

Οττιττάττιο Ποτ. ιτ.

Βοτιτιιιο άο οστιιοττει οτ οττο ιτιοτοοττττιἰ Ποτ. τι.

τ)οιΜΜε άο·· τιιιτιιτοττο ειά °ετιτιοτιιιτι τιττάτοοττι Ποτ. ν.

Γοιτάιιττι οιτάοοττιτιάτ ιιτοοάοιττττιτ άο ττοοτειιισ τιά εεττ

οτιιτττ τοτιοτιτιοττι Ποτ. τι.

Γοιτάιιττι ιτοοτ‹Π τιιιοτιάειττι Ροτοτιτἰει Ποτ. ν.

τιι:οιτνιιιτ. άὶο κι. τιιιιΠ οι Ροτοετοιττοι άοιΜΜ τοιττοοτ

τττιτ. ο

(τιιτάσ ΠΠιιο ιιοοιτάτ τιττοΜτ ΠάοΠτοτοττι οοιιιιιΜ ἰοτιιιο.

τττοτοιτι οοιτιιτΜ τοιιιιο οι ρστοετοττο άοιΜΜ τιιιτιοοτ

ττΜ ττοοινιιττ. εοά Ροτοτιτο τττιτοτ οτιτε άοοοτ τιποτε:

Ποτ. τπτ. .

Ροιιάιτιιι τττστιιτττ άο τιιτιοετιιτει.

τοτιτιττΜ άο τιιτοοτι Ποτ. τα.

(.τιιττττοτιιισ ΠΠο έτττττιτιτάτ Ποτ. νι.

Βοτάιτττισ άο ιιο2οιτσ Ποτ. ν.

(τιττάοΜ άο άοτιιιτι Ποτ. ν.

Τειτοτοττσ οτ ιτοττο ττοτττοιιο ιττιιττ·ιιοτττο Ποτ. ν.

(τιτττττοτττιο ΠΠο ττιιιτι·ιτοττἱ Ποτ. ν. '

Ατάτιστιο άο ιτοιοτισ Ποτ. νιιι. ο ι - -

(τσιιτττάσ οττο τιιιοτιάειιιι τειιτιοοτττ οιιιιιιδιιοττο Ποτ. τι.

οστά. κ.

Βοτιιιιιοτιτιιτο άο οιιτροτιτι Ποτ. ν.

ο

ο Βοτιιοιστιιιο ΠΠιιο ειιτοοτττΜ οοεοτιτ άο σιττΡοιιτι Ποτ. ν,

(τιιττοτάττιιτε ΠΠιτε οτιιο τιιττιιιττ οτ Βιιτττοάσ οτιτ2τιτισ

Ποτ. ν.

()τιετοττο άο οοι·ροττο Ποτ. ιτι.

Βοτιστσ ττΠο οτιττοΜΜ Ποτ. τι.

Ροττο ΠΠο ιι€ιτοιοΜε Ποτ. τι.

ΠοσΠτισ ειτιτιοττοάτ Ποτ. ν.

ΠεσΠτισ τοττιειτάττιτ Ποτ. τι.

Ατάοοι·οιτάτιισ ΠΠσ ιιιιοτιάτιττι ττιττιιιοτιιτ οτ ετιτοιάτιιο ΠΠο

τιιιοιιάειιτι ιιτιτοτιτττιτ Ποτ. ν.

Ατοτιττιιιε ττειτοτ οτιιε τιιτοιιττ.

Βοττιοτάσ οττο τιιιοιιάειτττ τ.τιιτάστιτο άο τιτοοτττι Ποτ. νι.

(Μουτ οτιτσΠτ ττοτοτιάτε τιιτΒιιεττ Ποτ. τ. οστά. ιτιιι. άο

τιειτ. τττι.

Μοτιτοιιοι·τιτο Ποτ. τι.

Οιιτττιτάιιο τιιιστιά:τιτι ΒιιττΠοτττιτ άο εοτι:ιτιο Ποτ. ν.

Μοιτττιτιοττιιε άο Ροττει εἰοοιι Ποτ. ν.

Βσττοτιάιτε τττιτοτ οιιριιτ οτττσΠτ άο Ροοτιιστ Ποτ. τ.

οστά. πιο. άοιιτττ. πιτ.

Μοτιοοσ οτιτο ΠΠιιο τιιτειιιττ το Ροτοοτειτοι άοιιιἱΜ οτι

εεττ (τ).

τιιεττιιτιοιιτο ττοτοτ τΡ8τιιο Ποτ. τ. οστά. τω. άοιιτιτ. ιιττ.

ιιισσντιιτ. ττιοιιοο τιιτΠ.

(τιιιτιιτοτο άο Ατοστο Ποτ. ττττ.

τ)οιιιτΜε άο Ρσοτιοστ ιιτάοΠοοτ τιιιιιιττοάο Ροτἰεἰο οτ

οοτττοιιιτ ΠΠτε τιιιοτιάειιτι οιτάτττ άο ρσοτιοστ τιά οιπι

στιτττι τιιτοοειοτοττι Ποτ. νττττ.

ττοοττντ. τιιάτοττοτιο ιτι.

Ατιιτιτάσ ετττοτο άο Ρτειοοιιττο τά ιτιοάτιιιτι τοοτιιοττιιιτι

Ποτ. ιιτι.

ΑττοΠιισ τιιιστιάτιτττ τιιετοιιιισιιτἱο τιά ετιτιοτιιτιι τσοτιιιτιοτιι ά Γοιτάιιττι τιτάτετ άο τισάοιιιοτο Ποτ. τ1ιτττιοιιο τοττιτοτιο.

Ποτ. ν.

ττ‹:‹:ιτιτιτιτιι. το ροτοετοτττι άοιΜΜ τοιιιοάΠ Ροτοιιτἱιιιιε

ττΠιιο οτιιο ττ11'8ττττ1. ι

θΜττιτάο τιιιστιάτιιτι τοιτάοττΜ οιά ειιτιοτιιιτι τστιιιιιτιοττι

Ποτ. ν.

ΑττσΠιισ άο Πισοτισιιτι ειά ειιτιστιιιτι τοοειιιτιοιτι Ποτ. ν.

(ττοτοττσ άο Πιοοιισιιτι τιά ειιτιστιτττι τσοτιτιτιοιτι Ποτ. ν.

Βοοτιοεοτιιτε ΠΠιτε οτιιο.

(τ) $ρτιιιιο «το $στοιττιει ιι·ιοάτοττττιοτιοτο τιιιτ ροτοτιτοττοο στττοτο Βιομ

τω" τιιιτισ τθΉ . στ. ττοτιιτιι :τουσ 1930.

(9) τττιιιιτιοττττιιιο στο δι.ιτάστιο άο Βοτιειτοττο τιστιοτιτοττετε,ττιιτιιοτιοτιιττι

ιιοτοειττιο Μισο τθτθ. οτ ττοτιιττι οποσ 1948.

(δ) διτττισ ττοιιτρο στο 8στοιττιτο τιστοετοτ.ο.

(τ) ττοιτιοάτιτε ττιιεστι οονσοσιττοΙτετε, :ΙΜ ιιοτοετοτττιιτι τιιτιιιοτττοοι

τιιισά τοιιάιιτιι οοιιετττιιτιιττι τιιττ τροτ τιτάὶιὅο τοιιιιτοτο

άοιΜΜ τιιιττοτ άο τιισάοοοτο Ρστοετιιτἰο τειιιιιο οτι άο

οτοτσ σοτιετΠτ τιιιιιτοττετε οστιο>τοδοττ !τοτ οετττιΡοτιτιττι

οτ οστιιιι οτ ιισσο Ρτοοοιιτε ιτιστο εοΠτσ. ιτιοσιττ.ι. οι·

άτοττσιιο κι”. άτο ττττιτττο ντι τοιιιιιιττττ-ιττ τοτε: ιιτάτττιιο

οι ΡοτΡοτιττ1ΙΙτ ροτ το οτ εποε ττοτοάοο άτοτιιιιι του

άιιιτι οτιοοτο άοοοειτ το οσιτιιιΜ τετοιο Ρτορτοτ τοττει

τττοτοττι οτ οσΜτοτοττι οτιτο οποιο οιὅἰτ οι άοτοτιετστιο

ττιεττἱ ΡοάοιιτσΠτ Ρτο οοτιιιιΜ ττιτιιιο τιιιοά ττειάοοιιτιιτ

μοι· εοττιτιοιτοττοττι οτ οττττιΡσττιιιιιτι οτ τιιτιιιττοάττιιιιτι

οτ Ροτ οΠοε Ρτοάττοτοε το ιτττιιιτοιιε οοοττὶ Ροτιιιιτ

οτιιτ ετοιιτ ιτιοιιττοετιτττι Πιττ.

(τ) τ.ιιιοτιιε ιιοιιτρο ετο Ι.ιιιιιι·το τιστιστιτοιιετε. Μή τιτττ. τιστοττοτ τιιιιτο

οιτι·ι·οοτιοτ τιιιισ 1984. ' 1963.
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Ηιππποπε οοπιοε ΜτιΖωο οτ @πάπια Οτ·οτιιο, ποσα

ροπιτἰοπἰ ἰπετιΙαο Όποιο ἰπτοπτἰοπε, οοπτπι 7.οι5ω5

α'ο ορο οι! Σά ποοοεεατ·έα ίτυιαοπεοε τοπαί:·οπε, ΣΞεοίοιπ

ρτ·ίνέΙοοΖα πια!τα , ίπιππιππατοε Ιαηοἰτιιτ· , ἰπειιροτ·

Ο·οεαο ΖιιειιΖαιπ, .σε ποσοείοπτο είπε Ζέποτ·ίε, .το πα2απαπ

εροταἰοτ.

πιο, 25 πιο

θα!. Λ. [Μ. ὶθ'?. ο. θα!. (Σ. β!. θ”.

( π. π.)

!τι τιοπι!πο ποπιπι! οπιοτι. ποε !ιοπτ!οπε πο! πτοτ!ο

οοπιοε πιο!το οτ πο!π!ππε οι·οτο Ρι·οιπ!ττ!πιπε πο!ι!ε

!οπποιιε!!ιπε οοπεπ!!!›πε το οοπιππ! Βπ!!!!ο!πιο πποπ

ποιπ π!οο!ο οιπ!π!οο!. οπι·!οο ποτοεο!πο. ιδπ!!!!ο!ιπο

πιο!οοοο!!ο @πιστή το οοπι!!!ο. οπι·!οο ποτππεοπ!το

οτ !ο!ιοπιι! οι!ποοοτο ποιπ!ιιο !ρε!πε οοπ:ιππ!ε. πποι!

!ιοπι!ιιοε !οππο οτ πο ο!πε π!ετι~!οτπ. που ποε οτ !ιο

πι!ποε ποετοοε οτ πι!! ιιο!ι!εοππι Ϊποτ!πτ !π εοτπ!τ!ο

ποετι·ο το οοτοι·ο Ροτεοπ!ε οτ το!ιπε εο!πο!ι!πιπε οπ

ετοπ!οπιπε οτ ποτοπποπιπε οοπτι·ο οπιποε ροι·εοποε.

π!ι!οΙπο ιιιοτ! τοπιο οτ οτιπο οτ !π τοτο Ρσεεο οτ το

εττ!οτπ ποετι·ο. οτ !ιοο !ιοπι!π!!ιπε ποεττ!ε. οτ ππ! πι

εοτπ!τ!ο ποετι·ο Ϊποτ!πτ ο!ιεοτποιο οτ !πτοι·ο τοο!ο- 6'

πιπε. οπι!οοε !οππο ο!π!τοτ!ε τοπι εοττοοοποε τΙποπι

οο!ερ!οποε Ροτεοπ!ε οτ το!ιπε εο!ποε !ιο!)ο!ι!ιππε οτ

εοοπτοε π!ι!ππο. οτ !π τοτο Ρσεεο οτ π!ετι·!οτπ τιοετι·ο.

! !ιοο εοπο !πτο!!οοτο πποπ Ρτο τοι·τ!ε !!!!ε ο!ποε τοπιο

πιπε πο! τοιιο!ι!πιπε Ρτο απο ε!ο!!!ο πιοπποτ!ε !ρε!πε

ποπε ποο πο!ι!ε τοοοι·οτ Ροτ·οτο Ροεε!πιπε. Ρι·οτοτ πι

!οπποπεοε οτ !ιοπι!ποε ὶοπποπε!ε π!ετι·!οτπε οτ οοε

οοι·ππι. !τι!πι!ο!ε οπτοπι !οτιπο πτ!α!ε Βποττοπι τοο!ο

ιππε. οτ οτπ!ποτ!οποε πποε οοπεπ!οε οοπιππ!ε !οππο

πο! Ιιοτοετοε τμ! πιο τοπιροτο τπον!ιιτ. πιο ο!Τοπε!οπο

!ρεοτππι !ιι!πι!οοι·ππι πο!ι!ε τοοοο!πτ πω· ει: πο! επππι

πι!εεππι. οπτ εποε !!ττοτο8 ε!ε!!!ο οοπιππ!ε !οππο ε!

Β!!!πτοε ο!:›εοτπο!›!ιιιπε οτ οπ!πιΡ!ο!›!ιππε. ποο Βποι·ι·οιπ

οπι!ο!ε ο!π!τοτ!ε !οππο τοο!οπτιπε. ποο !π!πι!ο!ε ροοοπι.

ε!πο !!οοπτἱο !οπποπε!ππι οοπεπ!ππι το οοπιππ! πο! εἰ

Ροτοετοτ!ε τιπ! Ρτο τοπιροι·ο ΐποτὶπτ. !ιοπι!ποε !οππο

οτ το π!ετ1·!οτπ. πω· τοτοπι !πεπ!οιπ οι·οτο οτ πιο!το.

οτ !π τοτο τοτι·ο πποπι πο οοτοιοο !ιο!ιο!ι!πιπε οτ οοπ

ππ!ι·οι·ο Ροτοι·!πιπε !!!ιοτο οτ! οτ ιιοΒοο!ο:·! Ροτιπ!τ

τοπιπε ο!ιετιπο π!!ο ποο!το πο! πτ!οτπ εοπ οκοοτ!οπο.

ποο ο!ε ροι·εοιι!ε πο! το!ιπε ο!!‹Ιποπ !τπΡοπ!πιοπτππι

Ρι·οετο!ι!πιπε. Ροτ ποε πο! !πτοι·Ροε!τοπι Ροι·εοποπι.

εοπ ρτοετοι·ο οοποοποπιπε. ττπ!π τοττοπι ποετι·οπι τροπο

!ιοπ!ο !ιο!ιοπιιιε πο! πο οοτοι·ο !ιο!ιο!)!ιππε !πττοτο

Ροεεἰτιτ. οτ απο οι!!τ·ο. πποπποοππιππο πο!ποτπιτ

!πιττο !ιοπορ!οο!τππι !Ρεοι·πιπ. ποο οπποτεπε οοε το

ο!οπιπε πο! οοπιροποπιπε εοπ ποο! τοο!οπιπε πο!

Ροτπι!ττοπιπε ο!!πιιοπ τ!οποτππι. ποο Ιιτο!ι!!ιοπιπε πο!

τιτο!ι!!ιοο! !!ιο!οιιιιιε ο!!οπ! πο! ο!!τιπ!!ιπε. τΙπ!π ποπ

οτ εποε οπιοπτ. οιιοοΡτ!ε πιοτο!!ιπε πιο!το πιι!!ιπε πο

ποτπιπ ε!οπτ οοπεποτππι οετ !ιπΡοιιοτο Ροεε!τ. !πεπΡοι·

οτ οοπιππ! !οτιπο πο!ι!τππε οππποτ!πι Ροι·Ροτοε πι!!!ο.

οτ οοο!οε!ο Βοοτ! !οπι·οπτ!! Ρο!!ππτι πππιπ. οτ οι·ο!ι!ο

ρ!εοοτιο !οπποπε! ο!τοι·ππι ε! !πεπ!οπι οι·οτο ποπτο

ποπι!πο οοπτι·ο ποτιοτοε εππ!ιιδο!ι!πιπε. εο!!!οοτ τοπτο

τοπιΡοτο. τ1ποπτο !πεπ!οπι !Ρεοπι τοιιιτοτ!πιπε ποε πο!

!ιοι·οε ιιοετοι· εοπ εποοοεεοτοε ποετι·!. πι ππο!!!ιοτ ο!

π!τοτο οπο ἴποτ!τ !π !πεπ!ο οποτε πο!ι!πιπε οοπιππ!

!οτιπο οοο!οεἱοιπ οποσ! !ιο!ποππι πιππ!οπιπ οτ τπτ

ππιπ !π οο ροι·το ο!π!τοτ!ε. πποπι ο!οΒοι·!τ οοπιππο

!οππο. πο! ο!πε πππο!πε. οτ πι ο!!!ε οποτποι· !οο!ε

!ρε!πε !πεπ!ο πποε ο!οΒοι·!τ οοπιππο !οππο πο! πππ

τ!πε ο!πε. οτ που τοπια! !πεπ!οπι οι·οτο πο!ι!πιπε οο

πιππ! ἰοππο οπτ!οπι. ε!πι!!!τοι· οτ !π τοι·τ!ε !!!!ε @ποε

πο οοτοτο οοπτ1π!ε!οτ!!ππε πο! !ιο!ιο!ιπππε πο!ι!πιπε

οοπιππ! !οππο οπο επΡου!πε οοπτ!ποπτπι·. εο!!!οοτ

οοο!οε!οπι ι·ποπι !ιο!ποππι τοππ!οππι ΐπιτπππι οτ οπ

τ!οπι. ε!οπτ ποτοτπι!ποτπιπ οετ. ε! ὶπεπ!οπι οτοτο επ!ι

!π.8οποτ!ιππε οτ οοπι τοπποτ!!ππε οοπττο ποτιοτοε.

Ροετ οπποε πποε. πεππο ττ!οπ!ππι. τοετ!τποπιπε οο

πιππ! !οππο !!!:π·οε . . . . εο!!!οοτ τοιιτ!οπι Ροι·τοπι. που

πππιπππο!ποΙπο οιιπππι. ο!ποε οοπιππο ιοππο αφοπ

π!π!τ. Ρτο οι:ροπ!οτ!οπο ποετι·ο πποπι πποοι·ο πο!ιο

πιπε !π οτοτοπι. οπο εππτ επΡι·ο τοτππι !!!ιι·ο ποοοπι

οτ ποτο πι!!!ο !οπποπεοε. οπ !ιοο Ρτοπιἱττ!πιπε πο!ι!ε

πποι! ε! ε!πο !ιοι·οπο !οο!ττ!πι! οοπ!πΒ!ὶ πο πο!ι!ε ποτο

ποοοεεοιο!πιπε. ποπι!π!ππι οτ εο.8ποο!!ο !ρε!πε !πεπ!ο

οποτε. οτ ππ!οτιπ!π πι !Ρεο !πεπ!ο !ιο!ιοιππε πο! !ιο

!ιο!ι!πιπε Ι›ι·οτοτ· ι·οε πιο!ι!!οε οοπιπτι! !οππο πο! ο!πε

ππτιο!ο τι·οποτππε οτ οοπε!8πο!ι!ιππε. Ιιτοπἰοτο οπιπ!ο

οττοπποτο οτ ο!ιεοι·ποι·ο ποο οοπττοποπ!το. που ποε

ιιοετι·οεπιιο !ιοτοποε οτ εποοοεεοι·οε ποεττοε Ρτοπι!τ

τ!πιπε οτ !το !πτοτπιιε τοοτ!ε εοοτοεοιιοτ!ε οποπεο!!!ε.

τι!ε! πποπτππι !πετο πο! !ιιιΡοπ!πιοπτο οπτ ο!ι!!π!οπο

εοπ !!οοπτ!ο οοπεπ!ππι οπιπ!ππι το οοιπππ! πο! πιο-°

!οι·!ε Ροττ!ε οοτππι. οπτ Ροτοετοτ!ε. πι!! Ρτο τοιπΡοτο

ἴποτ!πτ τοπποπεοο!τ. ε!ιπ!!!τοι· Ρτοπι!ττ!πιπε οτ οοπιιο

π!πιπε πο!ι!ε Ρι·οπ!οτ!ε οοπεπ!!!ιπε. πποπ ππ!ποι·ε!ε

ὶοπποπε!!ιπε οτ το π!ετι·!οτπ !οππο. πώ πο!ι!ε Ροοπ

11!οπι εποπι πιπτπο ποποτππτ. πποπ ποε εο!πτ!οποπι

ο!ε πο !ρεο πο!ι!το ΐοο!οπιπε. πποπι ο!το ποπε πο!ι!ε

Ρσεεο ποποι·!τ !ιοπο !!!!ο ε!πο σπιτι! π·οππο. ποε !ο

πποπε!ππι οοτιεπ!οε πο !πετ!τ!ο. ε)πποπ !ιοτοτ·!πε. τω

πππιπο! τ!ο οοτιιΡο. οτ .δπ!!!!ο!πιπε ί!οπεπιοτοτ!πε.

Ρτοπ!οτο οιππ!ο !πε!πποπιπε οτ οοττο!ιοτοπιπε. οτ

τοτο οο ί!ι·ιπο στοπ! τοπιΡοτο οεεο οτ Ροττποποι·ο

!οπποπιπε οτ ετοτπ!πιπε. οοτο εππτ !ιοο !π οοΙ›!τπ!ο

ιοτιπο πι οοπε!!!ο. !π Ρι·οεοπο!ο οοπε!!!οτοτπιπ. το

ετ!!ιπε οι! !ιοο οοπποοοτ!ε. Βπ!!!!ο!πιο το τοποο!οο.

.8π!!!!ο!Π10 πι·οΒο. €π!!!!ο!πιο ο!ιοττ! ερ!ππ!ο. οτ ο8οτ!ο

Ροπο. οππο ποπι!π!οο ποτὶπ!τοτ!ε. πι!!!οε!πιο. πποοπ

τοε!πιο ποο!πιο. !ππ!οτ!οπο πποποο!πιο π!8οε!ιιιο ππ!ιιτο

π!ο !π!!!. !πτοτ· ποποπι οτ ποεροτοε.

Βετο !ιοτιπεποεεο!!πε _οο!!!8ο τπιπ!!! ποτοτ!πε ι·οΒοτπε

εοτ!Ρε!.

α ποπτ ι·οε εποε !ιοπι!π!!ιπε !οππο οτ πο ο!πε π!5τι·!οτπ
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.-π.επε ε-`Ψ_-`______ __

(Μ)

έτε!πιεπεε.ε εοπεπιεε, πωπω σπιτι ίαππεπειόπε πω:

επιίειιι2ι Μπι· πι! (σ.›ιέπιιιιιονειπ απποε είπταιπτα,

Ζἰειἰεπι [ππιἰἰεω ιιι έτεΖπιε ιιπύεπάέ ει εοπειι!πιππι

ρτορτέιαπ ίπειίιαετιιί2 Ροιεειπιειπ Ζατειιιιιιαι·.

ΠΙΟ , πιειιεε οειοιιτι

εω.Α ωεε

( π. π.)

Ωποιιιειιι εε ειιε ε(ι εετπειι(ιεπι Ρεεεπι ει εστι

εοτάιεπι ειειππιιιπτ ιιιιετ ειιεπεε ειπιιειεε πει Ρτο

πιιιιιεε εά ΡετΡειπε τει εεειε ιιιειιιοτιεπι. ει πε ὁ

πετιιεε οεπιιειπτ ἱιι εετιΡιιε (ιει›ειιι τεάιδι. ει ει

ειιιοτπιπ ιιιιιιιιιπιπε τοιιοτετι. ιιεε εοπεπιεε ει ειπεε

ετειειειιεεε. άιΒιιιιιιι εειιεπιπιπε πι Ρτο τειοτιιιειιάε

άεο ειιιιπειιιε ιιι ιιιειιπε ει ΡετΡειπο τοιιοτειιάε

Ρεεε ει ιιτιπε (ιιιεειιοιιε. ιιιιετ ιπειιιειιι ειπιιειειπ

ιειιπε ει ιιοειτειι:ι ειπιιειειιι ετειειειιεειιι. επεάειιι

εά ιιοιιοτειιι ει πιιιιιειειιι ειπιπιιι ιεππεπειπιπ εΡεε

ιειιιιε άε ιιοπο ιιι ειπιιειε ετειειειιει ειειπειιιπε

ιΡεε ιιπιιε ει ιιι ειιιεε ιιάειιιετ εετπειπτι. ποι:ιε

ιΒιιπτ πιτιε ειετιεειιιιιε ει Ρτπάειιιιιιπε. εοιιεπιιισπε

ει ιοιε πιιιπετειιειι ειπιιειιε ιιιειιιε ιετιπε επιτι

Ρτοπιάε άειιιεετειιοπε ειΒιιιιιεεπιπε οιιιιιιε επε ιιι

ιετιπε εοιιιιιιειιπιιιπτ. εά ιιοιιοτειιι πεειτπιιι εΡεειεπ

ιιε. ιιεε Ρτο Ροεεε ιιοειτο ΡετΡειπο εετπειπτοε. ιιι

Ρτιιιτιιε ιιεεπε ειιιιο άοιιιιιιι ιι(:(:ιι. ιιιετιεε οειπιιτιε. ο

ιιεε εοιιειιιεε ειπιιειιε ετειειειιειε. εειιιεει: πεε ιιιιεο.

Βπιιιιειπιπε ιειιετάι. ι1ετιι·ειιάπε ιιετειι€ετιι. ιιεε τε

Ριιιε. ιιετιτειιάπε δειετάι. ιιετιιιοιοιιιεπε άε ισιιτεο

ιιοπο. τεγιιιπτιάπε άε πεειιε. ει πεο επιιιιειιιιπε Ρτο

ιιοιιιε ει Ρτο οιιιτιιιιπε επεεεεεοτιιιιιε ιιοειτιε εοιιεπ

ιιιιπε ει Ρτο ιοιε πιιιπετειιειε ειπιιειιε ετειειεπειε ιιε

εειετο ει επειοτιιειε άοιιιιιιι ιιοειτι πι. (Μἰε|ιαεΖἰε) Ρετ

άει ετειιειιι ετειειειιειε ετειιιεΡιεεοΡι ιιιιετπετιιειιιε.

Ρτεεειιιιιιπε ειιειιι εοπειιιετιιε ιιοειτιε ιπτειιε εοπει

ιιπιπ ει εεεεπεπιιι Ρτεειειιιιιιπε ιεειιε εεετοεειιειιε

επειι€ειιιε ιιι ιιιειιπ επιιιιειιιιι άε ειειιε Ρτιοτιε εειιειι

πιιειιεειιε (ι) εά πεε ε άιεετειιοπε πεειτε ιτετιεπιιεει.

ιπτεπιπε Ρεεειιι ιιτιιιιεειιιιεπι ποι›ιε ει ιιιπιοιειιιιειιι

οιιεετπετε άειιιιιε πεεπε ειι ιιιειιιιιιιοπεπι επεσε.

εεΡιιπιε πετο ειιε ειιε ποιειε εετπετε ιπτειιιπε επιιι. εἰ

πιάειιεει εποά ιιεε ει οιιιιιεε_ειπεε ποειτι ιιοιιε ιιάε

ει ειπε οπιιιι πιειο ιιιεειιιο εειιιΡετ εετπεισιιιιπε επ

ειοάιεπιπε ει άειειιάειιιπε οπιιιεε ειπεε πεειτοε ει

τεε ε0τπιιιάεπι Ρτο Ροεεε ιιοειτο ει οιιιιιιπιιι ειιιι

εοτπιπ ιιοειτοτππι Ρετ πιετε Ρετ ιεττεπι. Ρετ ιιπ

ιιιιιιε Ρετ ειειέπε ει πιιιεπε ιεττετπιιι. ιιεπι εει ιιτ

ιιιιοτιε Ρεειε ει άιιεειιοπιε πιιιεπιππι ιιιάιεεοιπΒιιε

ΡετΡειπο τοισοτειιάπττι οοιιεε(ιιιιιιιε π0ιιιε ει άοιιε

ιιιπε εποά ειπεε Μπι Ροεειιιι ιιειιετε ΐοιιάιεοε ιιι

(ι) ιιι ιιεε ειιετιε, ιιιιφιε ιιιει·ιε ιεππειιειπιιι ιιιιεει ιιοιιιειι Ρει·ιιι

ι1ειπτ πειιιΡε δπιιΙΜπιπε άι: διεΙΙιι ρίου· διιπειί πωπω: ιιι ειιετιιε

νετο ιειιι επΡτε τειειιε ιιιιιιιει·ιε εεεειαιιιιι ει εεεει.ιιι. Νοπιειι πιει

ειπεάειιι ιιιιιιειιιιπε ιειιιππι ιιιετιε ιιιάιεειπτ ειε -- Με ρτἰετ διυιειι

Μιελπειίε. Βιεετιιιιεπ πι" πιιπιιι ει ειιετπιιι ιιοιιιειι ιιοιειι(ιιιιιι ιιιάι

α ειπιιειε ποειτε. ει εοπεπιεε άε ιΡειε εειιιεει Ρετ εποε

ιΡει ειπεε πεειτι άε επιε ειπιιιπε (:οπεπετεπιεε εοιι

εεεπι Ροεειιιι άε οιιιιιιιαπε επετειιιε επε ιιιιετ ιΡεοε

ειιιετεετιπι ιπειιιιεπι ει πιάσετε. εκεεΡιε εεπεε εειι

επιιιιε. ει τεΡιπ ει: ιππεειοπε. ει πιοιειιιιε άειιο

πεειειιοιιε ιιιπιιετιε. ΡτοΡιετεε εοιιεεάιπιπε ποι:ιε

εποά πεε ιιειιεειιε Ριεπετιεπι ιπτιεάιειιοιιεπι ει άι

ειτιειππι ει:επε ιιιεπάειπιιι ει οι:πιιειιι Ριεπιιπάιιιεπι

Ροιεειειιε ιειιιεπειιι ιιι πεειτε ειπιιειιε ιιειιιιειοτιιιπε

επΡετ Ρτείεειοε εοιιεπιεε ειπεε πεειτοε ε επιε ειεπε

πεειτιε εοιιειπιιιπε ειεειοε. ει επΡετ οιιιιιεε ειιοε ει

πεε πεειτοε ιιιιτε ειπιιειειιι ιιοειτεπι ιιειιιιειιιεε.

ιιιετεειπτειιι ιιιι(ιειιι πει εποάιιι:ει ειιπά ιιεθοιιππι

ειετεειιιεε. ει ειιειιι ει ιιεπιε ειιεπε πει δειεε εεπ

ιιειιιπιιι ειιεπο(ι ιειιπειιειππι. πει άε άιειτιειπ ιειιιιε.

εά Ρετιεε ετειειειιεεε εΡιὶεεπετιι. ιιοε ιΡεεπι ιιεπειιι

επι Βειεεπι εεπ επο(ιιιιιει ιιειιππι ιειιπειιειπιιι εππι

τει›πε ει Ρετεοιιιε Ρτο ιοιο Ροεεε ιιοειτο εειπειιιιιιπε

ει επειοάιεπιπε. Ρτεάιειε ειεπιάεπι πιιιπετεε ει ειπ

επιε επιιι ιπτειιιειιιο πι Ρτειιιιειπιιι εει. ιιεε ποιιιε

ιι(ιειιιετ οιιεετπειπτοε Ρτοπιιιιιιππε. ιιεε εειπο εποιι

ποε πετεε πιοε ιιοιιιε εεπιάειιι Ρεεειιι ει επειοάιεπι

ειιιιιιι πιοάο Ρτοιπιιιειιε ει ιιάειιιετ οι:εετπειιε. ει

εά ιιειιπιιάειιιιοτειιι εεπιειειιι ειεπε ιιιειοτειιι ιιτιιιι

ιειειιι επΡετ Ρτεπιιεειε ιιοειτιε ποιειε ιιειιειιάεπι. ιιεε

Ρτειιοπιιιιειι εοπεπιεε άειιεπε ποι›ιε ιιοειτοε ιπτειοε

εοπειιιειοτεε ει ειιοε Ρτοιιοε ει ιιοιιοτειοε ειπεε ετε

ιειειιεεε επι:›εετιΡιοε ιπτειοτεε. εειιιεει ι:ετεπιδει·ιπιιι

ιπάιεεπι εεπειάιεπιιι. ι. ιεττεοιι. ά. άε ιιεπιιιεπεο.

ε. άε ιετιιετιε. Ροιιιιο τειιιιπιιάι. εεπιτεάπε ετιειειιι.

επεετιππι εεπειάιεπιιι. Ροιιιιο εειπετε τ.ιιετιι. τ. Βο

ιιιιιιιιιιιπιιι. π. (ιε ιοτο. τ. €ετιιετιπιιι. ε. άε οιιιιιειιο.

Ρ. ετοε. ιι. άε τοειιειιο. Ρ. τειιιοετάι. ιτιΡοιππι.ιι. (ιε

πεεειε. ιιιιεεπάπιπ. Ρ. ιιετιππι. ε. ισοει. τ. ιιετιιιο

ιοιιιεπιιι. π. άπτειπιιι. τ. ι·πιιπιιι. ι·οιιεπάπιιι ιεπιιιετ

ιπιιι. ιιιτειιάπιιι. Ρ. ιιοπει. Βεπιτιάπιιι ιιετιπιπ. ι). ει

άεπιειπιιι. ε. (ιε ιιιιτεπιετε. πιοιιειπιπ. πεεπειεπι.

ιιοιιπιιιιιιιπιπ. π. άε πεειιε. Ρ. εοπειειιιιιιιππ. ιιοιιι

ιειιπιιι επειοεπι. π. (ιε ετειιιε. τ. ει(ιετιπιιι. πωπω

ιιιιπιιι. ει ιιεε Ρτειιοπιιιιειι ιπτειοτεε ποι›ιε πειιετε

ιιιιιιιπε εοπεπιιβπε ει ιοιι πιιιπετειιειι ιετιπειιειιιιιι

επΡετ εεπειε επειιιΒειιε ιιιτειιάο Ρτοπιιιιιιιιπε οιιιιιιε

επΡτεάιειε ποιιιε ε ιιοειτιε εοιιεπιιιιπε Ρτοιιιιεεε ιιοε

ιιάειιιετ οιιεετιιειπτοε ει ιιιειπτοε εεάειιι Ρτο Ροεεε

ιιοειτο επ οπιιιιιιπε ιιοειτιε ειπιιιπε ει ειιιε επιιιπε

Ροιετιιιιπε οι›εετπετι.

Εεε εεππεε άοιιειι ιιοιετιπε ιιεε ειιειιιΡιππι ει;» ειι

ιειιιιεο άποιιπε ειΘιιιιε εετειε ειιΒιιιειο ιιι πιιο επο

τππι ετει ει; πιιε Ρετιε επεάεπι εεπιΡιπτε ετειιιε

ΡιεεοΡι εοτοιιεπι ιιι εεΡιιε ιιειιειιιιε. ιιι ιιιειιπ ει

ιιιειτε ιειιειιε ιιεεπιπιιι Ρεειοτειεπι επιπ άεκιετε πετο

ειδιιειιε. επιπε εἱτεπιτιεετιΡιιο ιειιε ετει. ι· ε. πει

ειιεειιε ετειειειιειε ετειιιεΡιεεοΡι. ει: ειιε πετο ετειιι

ιιιιετε ιειεε ι ε. εειιειι ιτοιιιιιι. ιεεπ ετιειι. άιεει

Ρπιι. ιιι ειιο πετο ει· Ρετιε πιιε ετει επεει ιοτιιιε

εεειτι επιπε ειτεπιιιεετιΡιιο ιειιε ετει. ιιτιιε ετειε

ιειιειε ει ιιοειιιιπε οειιε ει ειιειε. εει ειιε πετο ετει

επεει ιοτπιε ιεοπιε. επιπε ειτεπιιιεετιΡιιο ιειιε ετει.

ιιοιιιιιε ιιι Ρτιιιιιε (ιιει εοιει ιτε ιεοιιιε. ειεπι ιιι εε

εετιπιπε , επι: ιπάιεε τειιιιεπεπιεε επεε ιεειιο ιιι Ρτεειετειιάε. ιιι(ιι ει ιεει Ρετ οπιιιιε ιτειιεετιΡεὶ ει εκειιιΙιιιιι(:επι
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πιοιιιι ιιι οο οτιτιιτο αοι τιιιπιπατο ιιι ιιιτοι·οι·πιπ οιο- α οι τΙαοτιοιπ εοι·ιιιται·ο ιιι οστιοιπ οοι·τπιοι·ιο ιιιοπα

τισπο. Ρι·οτοτ ιοι·το ιιττοι·οιιι αοι ειιιοιιοιιι τιταιπιιι εοπ

Ραποταιπ οτ ιισο οιιετιπο οιιιιιι πιπτοτιοπο οοι·ταΙιτιοπο

αοι τιιιιιιπιιτιοπο τιιοτιοπαιπ οι: εοπεαε. οτι πασα οστ

ιοιιοι·οπτιπιπ ιαεεπ ρι·οεοι·ιοτι τιοιπιπι ιοοοι:ιι τιο ποι

τιαιπο ιοπαο Ροτοετοτιε ιιιοπα Ριορτιο επιιεοι·ιοει.

ειιιιι0 τισιιιιιιιοο ποτιαιτοτιε. ιιιοοιιιινιιιι. ιπτιιοτιοιιο Ρτι

ιπο πιοπεο οαΒαετι. οι·οτ τιαοτιαο ιιι τιιοτο οατοπτιοο

ι”οι·ιπο εαΡι·οεοι·ιΡτι ιποτιιι οιιοιιοτι που τΙαοτι αιτιο

ιιοται· οιι οιιο ιιιετι·αιποπτο τιιαιεπιπ. ιιοοτ ιιι οο τιο

οιιο ιπετι·πιποιιτο αοι τιιπιειοπο παιιο πιοιιτιο Ποτ.

( ιιιι )

Ροι·πια!α £απτιπετιτταάοδίωτΞε πο |ιοιπτιιέύπε θαρι·ία2αο

Μπασκετ ο·οιπιιιιιιιτ ρι·αο.τττττ.

πιο

Ε.: αΙιοοι·τιιιιιο πιιτ!ιοπτίου :ωσπου Ιτοοίί ?'πιιιιποπο.ι ιαωτωι:

θα!. Α. β!. 157'. τι. θα!. Ο. πι!. 955. τι.

( Π. Π. )

ιιοο οετ ιιτιοιιτοε ιιοοτο που ιιοιπιποε τιο οι·οαιοτιο.

Ειὅο ιαιο οτι 5οιιοτο τιοι οποπτιοιιο τΙαοτι οιιο τιο

οοτοιο ποιοι οτ ίιτιοιιε οοπιππι ιοπαο. ειοατ ιιοπαε

ποεεοιιπε τιοιπιιιο επο. ποπ οιο ιιι οοπειιιο τοοτο

οΡοι·ο αοι οεεοπεα αιιο ιποτιο τιιιοτι οοιπαιιο ιοπαο

τιιιιιττοτ οοετι·πιπ οιιτιαοτι ποι τοι·ι·οιιι εοπ ισοαιιι τιαοτι

ιιοτιιο ιιοιιοτ αοι τιο οοτοιο ιιοι:ιοιιιτ εοπ οοτιιιιειοι·ιτ

ποι εααιιι ιιοιιοι·οιιι. οτ ει εοιποιο ποι οοιιτι·οιοοοιο

ποιιτ ιιοπο ιιτιο τιιετατιιοι·ο ετατιοιιο. οτ οι τιιεται·ιιοι·ο

ποπ ιιοτοιο οτι πστιτιοιιι ροτοετοτιε εοπ οοιιεπιπιπ οο

ιπαιιιε ιοπαο ποι πιο τοιιιοσιο ι.ποιοιπτ ΐοοιοιπ οποιο

οιοιπε ιιστοιο Ροιοοιιιιο. απο οοετι·ο ιΡεο τοι·το οτ ιοοο.

οτ Ριοεοι·τιιιι οοπιππι ιιοπι Ροιοτιι οτ παιτοιιιι εοιαοιιο

οαετοτιιοπι οτ τιοίοπτιοιπ οοπτι·ο οιιιποε ροι·εσιιοε ιιι

οι·τιιιιοτιοπο Ροτοετοτιε οοπιππιε ιοπαο αοι οσπεαιαιιι

τΙπι πιο τοπιποιο ιαοι·ιπτ. ιποπτιοτο οτ οι·τιιιιοτιοποε

Ροτοετοτιε οοπιππιε ιοπαο αοι οοπεπιπιπ τιαι πιο

τοιιιιισι·ο ιαοτιπτ. πποιε ποιιιε τοοοι·ιπτ ποι· εο ποι

πιιεεαιιι εααιιι ποι εποε ιιττοι·οε που ιιοιιοιιιι ιιτιοπι

οπτιιοιπ οιτοατιιοιπ οτ οοιπριοιιο. ποο οατιιτο αοι

οιιοιιτιιτο οπο οιιτιπο ιι·οιιτιο ιιιτοιιο. οι·οτιοπτιοε τιπο

·τιπο τιποε ιιιιοιιι τιιιιοι·ιπτ ιιι οιοτιοπτιιε τοποιιο ει-

οπτ ιιιιοιιι τιοπππτιοιιοι·ιπτ. οτ τιαοοιοιιε ο πιο οοπ

ειιιαιιι ιισεταιοποι·ιπτ ιιιοπιπ ιποιιιιε οοπειιιπιπ ποι·

ιιοποπτι ιιτιοιιι οιε ποιο τοιιοιιοι·. ιιοιπιποε ιοιιαοπεοε

οτ τιο τιιετι·ιοτα ιοπαο Ροι·εοπιε οτ ι·οιιαε. ετι·οτοε τιπο

τιπο οτ οιιπτοε ποι· ετι·οτοε ειιιιιιιτοι· Ροι·εοπιε οτ το

ιιιιε εοιποιιο οπετστιιοιπ οτ ιιοι-οπιιοπι ιιοπο ίιτιο οτ

- ειπο ιι·οπτιο.

Εφ ιοιιτοιιπιιε ποτοιιιιε εοοι·ι Ροιοοιι ιιοο οιιοιιιΡιπιπ

οι: οπτοπτιοο οοι·τπιοι·ιο οοπιππιε ιοππο ιιοοτο ιιι οοπ

επιοτα Βιιιιιιωωι οιιιιιι·ιοοι. οιιι·ιοαε τιοτοεοιπο. ιπο

ισοοιιι. ε)ιπιοπιε τιο οοιιιιιιο. οαι·ιοι τιοιπαεοαιτο οτ

οτιποοοτι. οιοπιδοι·ιε οιτιετοπτιιιαε. Βαιιιιοιιιισ τοσοι.

Βιιιιιιοιπιο τιο ιοτιοιιιοο οαι·ι·οιιτο ιιτοτ:ιι. ιπτιιοτιοιιο ιπι.

&

ιιιοι·οιιιειι ποτοι·ιι ι`οοτο. εοοπιιτιπιιι πασα τιιοοιιοται·.

οτ οι ιιττοι·ο ιΡειαε ιιιοιοιιιιιιι οιιΡοι·οιιοτ. οιιτι·οεει οτ

οιτοιιιΡιοπι πιοιιιι οτιτιιτο αοι ιιιιιιιπατο. Ριιοτοι· ιιττο

ι·οιπποι ειιιοιιοπι τιτπιπιπ εοπ ιιαποταιιι οιιετιαο τιιιιιι

ιιατιοιιο τιιοτιοπαπι αοι εοπεπε. οτι τΙαοτι οοι·τοιιο

ι·οπτιπιπ ιαεεα τιοιπιιιι ιιοΒοιοτι απαο2οπιε Βιι·οι·τιιιιι

οιαιτοτιε ιοιιαο Ροτοετοτιε Ρι·οριιιο πιοιια εαιιεοι·ιΡει.

ς ιιιι ι

7οπτίτττο ω.«ω, ιιιτητή οτ οττι·ιαο Οοι·ναι·ίαο τι Βοι;ίιιο

οτ (ιιιτ2ύει·τέπο οέιτε κορσα: [αστα ίτυιιτοπεέ τοιππιτικέ

ιιιτι ρι·οοίο Ζ2ύι·απιπτ ιπίΖΖο οε·ταιέ;οιιται·ιιιιι.

ιοιϊ πιοιι

 

θα!. Λ. Μ. 173. Οοο. Ο. Μ. το.

τ Η. Β. )

Εοο ιιοπιππε πιο πιο οτ ιιοΡοτο ιιιοο οπιιιοι·τιπο

ιιιιαε ιιοττιε πιοι οοιιιιιοπι. αοπτιο οοτιο οτ τιοτιο ποι;›ιε

ιισιπιπο ιοιποι·ιο οοτο Ιιοτοετοτι ιοππο ποιπιπο οοπιππιε

ιοππο οοπιππι οοι·ποι·ιο οι; ιιαι·Βπιιι οπιιι τοι·τιτοιιο

οτ οιιιπιιιαε Ροι·τιποπτιιε ειπε οτ σιιιπιιιαε ιπι·ιιιπε οτ

οοοοεειοπιιιαε οτι ιΡεαιιι οοετι·αιπ Ροιιτιποπτιιιιιε. οτ

οιιιποε ιιοεεοεεισποε ιπτιοιτπε οτ ιατο οτ Ριοετοτιοιιοε.

παο ιιιιοιιι οτ πιει ποτιοτι πιοο τιοιιοπται· πιο ι·οιιπε

ο αοι Ροι·εσπιε ιιοιιιτοπτιιιαε ιπιι·ο ιαι·ιετιιοτιοιιοπι οτ οιι

ι·ιοιπ ιΡειαε οοεττι. οτ ειιοοιοιιτοι· οιιιιιιο ιπιιο Ροι·τι

ιιοπτιο το ιιτιοιιτοτοε οτ ΐοατιο. οτ ιιι›οιιοι·ιο ποιοι

ποπτιο οτι οοετι·πιπ. πτ οι ιΡειε ατι οτ οιιΙιοιιιιιι Ροε

ειτιε οοιιιαπο ιοιιπο ατιιιτοι· οτ τιιιοοτο ι·οοιιτοι· οτ

Ροι·εσιιοιιτοι· τοπιτιαοιιι αοι·ιιο τιοπιιιιπε οοετι·ι Ριο

τιιοτι. ιιπιτο Ρι·οοιο ιιιστοι·απι ιιιιιιο οοτιπεοπτοι·απι

τιοιιοι·ιοι·πιιι ιοπαοπειαιιι. τιαοε ο αοιιιε οοοοριεεο

οοπιιτοοι·. οτ τιο τιαιιιιιε πιο ιιοπο τιπιοτππι οτ εοιπτιιιιι

πσοο. οιιι·οπαπτιοπε οιτοοπτιοπι ποπ πππιοι·οτο πικα

ιιιο. πιο επιιι·οτιιοτο ιτοτιιιο Ρι·οοιο αοπτιο ποιιιε οιιο

τιιοτπιπ οοετι·πιπ ιιι ιιιτοετιιιιι οαιπ οπιπι επο απο

οτ οοιιιστιο ιππτοεεα οτ οιιιτα οτι ιοοιοιιτιαιιι οιιιιιτιο

τ1πιοτιαιτι ασιαοι·ιτιε αοι ιιοιιοι·ο εττιταοτιτιε. ειπο σιιιπι

ιιιοο οιππιιιιιιτιιιο Ρτο πιο οοπτιοτιιτιοπο. Ίπποι ποπ

τιιτιοποιιι ιιι·ιποιιι ιιοιιοιο οιππι τοιιιιιοτο οτ ποπ οοπ

τι·οποιιιιο ποι· πιο ιιιοοετιπο ιιοιοτιοε. οτ ιοπιτιιοταιιι

ιιοΡοτοπι πιοπιιι πιοιπιττο. ιτοπι Ριοιιιιττο ποιιιε οιιο

πιο οτ ιιοιιοτο ιποο ποε ποπ ιταιοε το οοι·ποι·ιοιιι

ποτιαο ιπ τιιετι·ιοτιιιιι οιαε ειπο ιιοοιιτιο Ροτοετοτιε ποι

οοπεπιπιπ οοπιππιε ιοιιαο τιπι Ρτο τοιιιΡοιο ι-αοι·ιιιτ.

οτ ει οοιιτι·οιοοτιιιπ τοι·οτ Ροποιιι τιιιΡιι ‹ιο τιποπτο

ιιοπι: ποιοτποι πιο τοιπΡοι·ο ι-ποι·ιτ ιιιοιιοι·οτπιπ ποιιιε

πιο οοπιππι ιοιιαο ετιΡιιιοιιτι Ριοιιιιττο. πιο εοι·το

ποιο οτ Ροπο απιιιοι·εο ισοπο ποετι·ο ιιοιιιτο οτ ιιο

ιιοπτιο αοι›ιε Ριτιποι·ι οιιιιιδο. οτ ει Ριπε ποιοτ ιτι αοιιιε

τιοπο τοπαποιοιιε ιοΒι παο τιιοιτ τΙαοτι ει τιοοοπτιο

ιαοι·ιτ πιτιο τιιιιιιτιιπιπ ιαετι ιιι·οοιι. τΙπο‹ι οιιιιιτοι·

τοποοται· οτι τοι ι·οετιτπτιοιιοπι. αοι οτι εαρριοιποπτπιπ

Ρι·οοιι. Ροεεοεειοιιοιιι τιπστιιιο οτ τιοιιιιπιπιπ ιιοιιιε
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εοτΡοτεΙΠετ ττοτΠτΠεεε τ:οοίΠεοτ. ιιτ εοΡτεἀὶοτοοι τι οεττΙο άε τ:εεεΙε ετ εΙΒετΙο τὶε εεεεΙε Πι ποε πιε

εετ ἱιιτειιἱτ ΒεΒὶοοε ετιτ:το εεοτ:ήε εοεοΒεΙἱἰε τεετἱε

ουου θάε ετ εἱοε ΐτειιτἱε εττεοάετε ετ οοεετοετε ετ

εοοττε οοο οεοἱτε. εετιιιο Πιοιιε Πι τἰοιοο ὅοὶΠἱεΙτοἰ

ότε τοτΙιιΙΐο. τεετεε οΒεττοε τοεΙοτ:εΙΙιιε. ἀεοἰεΙ ευιτἱε.

ετ τοΒεωοε Ρωτἱιιε. οττο εεοεεΙὶτιτἰιιε ε: οΙΒεττοε εε

ΡοΙει. άετ:Ποο ἀὶε τοοτὶΠ ἱοτετ οοοειο ετ ιιεει›ετεε.

οσε τεἱοετὶοε τ:οτο Πιοοε ροτεετεε Ρτο ιιεοἀΠἰοοε

τροπο ἴεεὶετὶ Ρτο εοιοοοἰ Πιοιιε ΡτοτοΠτΠοιιε ΠΜ

ΒεΒὶοο τΙοοτΙ Ρτο οίἶεοεἰοοε εΠτ1ιιτι ἰοὶιιτἱε οεΙ το

Ρὶοε εειι οιεἱείὶτὶο εεπ οεἔοτἰο ειΠτΙοο τΙοοτ] υετΙιιε

οικω Βιετοι1ι εΠ οεΙ εοοιτοετοπο τι τε ιτε! Ρετ τε ιτε!

τἱε 9110 Ροεεεε τιο εἱἰτΙοε Ρετεοοε ετ:τεοιιε εοοιιεοὶτὶ.

οσο Ρετὶεποιιτ τε πε! Βετετὶεε τοεε εειι οτοτειο τυπο.

ιιεΙ εΙἰτμοτο Ρετεοοειιι Ρετ τε εοοοεοἱτὶ τιο εΙὶτΙι1ε

Ρετεοοε ποτε εοοεο!επι εε! Ροιεετετειο εΙἰτΙιιεοι τὶε ὁ

εἱοΠοτε πει ἀὶετι·ἱτ:το ἰεοοε.-ετ. ΡτοΙιἱΒεΒὶιοιιε ετ ἀε

ΐεοἀεπιιιε τΙοοά ουΠοε οοοεοι ιιεΙ Ροτεετεε τεεἱΡἰετ

τΙιιετΠοοοΠιιο εὶἱτ1ιιειο πε! ΡετΠἱοοεπο ει: εΗτΙιιε Ρετ

εοοε τ:οοττει τε ιιεΙ εοοττε τιΙἱτΙοεοι Ρετεοοετο Ρτο

τε. ετ Πε ιιεοτιιτἰε ετοεοἀετοτἰΒοε ετοεοτἰετἱ Ϊεεἱειοιιε.

τΙοοτἱ τἰεΒετιτΠ ἰοεοοεοεεε τεοετἰ ετ οΒεετιιετἰ Ρετ

τ:οοεώεε υεΙ ίσοτεετετεε εοτοιιοὶε ἱεοοε τού Ρτο ωο

Ροτε Γοετἱοι. τἰε ΡοεεεεεὶοοἰΒιιε τω του” Ιιοτ:Πε ΙιειΒεε

ετ Ροεεἱτἱεε εοιοιιοε Πιοιιε οο!Ιεω εοΠετ:ποιο εκὶΒετ.

ροεεεεεὶοοεε οιοοεε οιποε ΒιιΒεε ετ Ροεεὶὸεε εκττο

τἱἰειτἰετοο1 εοτιιετἱε ήτο τεΙἰοτΙιιἰιοιιε. ετ οοτοἰοετὶτο

τΙοἱετΙοἱτἰ τιεο-εε ετ Ροεεὶἀεε Πι ὸἱεττὶετο ι·ἱιιεΙτε ετ

ΡοεοιοΙε. οετοειτἱε ΒειιεΙὶοὶ. εετΡεοε. ιιεεὶΒοε. ιιο

Πιεττε ε! εοτοὶΙὶε. Ρτστοὶττὶτοοε ΗΜ τΙιιοτἰ εοε εεΙοτι

Βἱπιοε ετ ωεοιιτειιεΒὶιοιπε τοτἰοοτιΒἰΙἰτει·. εοτἰετο τὶὶε Ο

ετ Ιττεο ετ οετετο εἱεἀειο τεετἱΒιιε.

Βετο ΙειΠειι1ιοε οοτοτἱοε ετιετἰ ΡεΙεΠὶἱ. Με ετεοπΡΙοπο

ετττεεεἱ ετ εκετοΡΙεοὶ Ρτεεεμο ἀοιοἰοἱ ΡεθοΙού

οεοειοοὶε τἰε Βιιἰτεττἱο εἰοὶτετἱε ἱεοοε ροτεετετἱε τὶε

τ1ιιοτΠιοι ΡετΒειοεοο εει·ἱΡτο οποιο πιώ ΙεοτεΙοιὶ

οοττιτΠ αυτώ ετττε:τετεπι ΡτεεεΡτο ἀἱετε ροτε

8τειοε τἱε εεττοΙτιτἰο ὶοεττοπιεοτοτιιττι τοετεοἰκὶὶ

ετ:τΠ:ε. τ:ιιττεοτε. οεε”. ἱοἀἱετἰοοε οι. εεειιοτἰιπο

τΙιιοτἰ Πι εο οἰτὶἰ ετ: Ιεἔὶ. οἰεΙιἰΙ ετἴἀΠο οεΙ ᾶἰτοἱοιιτο

οὶεἰ τοττε ΙΠτετε ιιεΙ εὶΠεΒτι Ι;ΠιιΙο εεπ Ριιοετο εΒετΙοε

ιιΠε ἀἱιοἱοιιτὶοοε ὸὶετἰοοοιο ιιεΙ εεοειιε. ετὶ τΙοοτἰ

εοττοΒοτεοάιπο ἱοεειι τὶἰετε Ροτεετετἱε ΡτοΡτΠι οποιο

ειιἱιεοτἱρεἰ.

των)

Νιεοι.ο Εππότίαε·ιω δί8ετ2τί, Ρτατωτίί, ΜοπεΖἱαε οι

Πακιαταε ρο£ετ£αε, ποπιἰπε τοπιππιπέτ Ιαπωαε ρταε

ιίία ποτιπιιΖΖα ἰπ Β·ατε·ατ·22 αιτία πω, ΙΖὐεΖΖατἰο άσε

Μπα· αεί υί82π2έπονε:π αποτο £επεπ‹ἰα ε£ /ΐαετιτἰα ,

θετατάο ε2 Μάτ α'ε ()α.τα!ε Ζοτ:α2.

Ά·

ΠΠ, Ε! εεριειοΒτἱε

Ε.: απ2ορτιιρ|ιο Βε9ίί ?'αση·ίπωωί.σ ΙαύΜω·ίί.

θα!. Α. [Μ. 808. Ποτέ. Ο. [Μ. 49. υ.

( Η.Β.)

Εεε οὶοΙιοΙε ετοΒτΠιεοε Ροτεεωε εἰΒε5Ιτἰ ΐι·εεεετἰἱ.

τοεττΠε. Μουτ: οοει·το Βοἰετἰο τ!ε οειττὅοοο ἰο :Με

τοετοετεΠε ΡΙιιι·εε Ρεεἱεε τεττετιο:ο ΞοΗεεει·ἰΡτει·οοι

ἰοτὶε εεετεΙΙὶ Πεεεοτἰὶ ετ: ειιοτ ΡΙοτεε Ρετ:Ξε ΡτΠοει

ΡεεΠι επ πιεἀἰετεε ιιοἱιιε ρεεἰε τεττε τοτε ἰεεεΙ: ὶοτο

ατο ἀἰεἰτιιτ ἱο εειιιὶοι·εεεε τ:οοετετ εἰ εορετἰιιε τει·το

οοποπιιιοἰιετἰε ΒετΒοοί ὶοΓετἱοε τεττει οὶὶΙτιοὶ τὶε εε

τοιιτεο το απο ΡειτΕε ποε απο ε.Β.τι οτιΠἱε. Πει:: ἱο ἰοεει

ιοετὶἱετεε ειΠοε Ρεεἰε εοΙιετε: εἰ ειιΡετίοε τεττε εει

ΒοοΙὶ ει εοοεοι·τιιτο ὶοΐετὶοε τεττε ἱοΙιοοοὶε τὶε Ριτιοο

ω) ποο Ρειττε τεττει ιιἰΠεοὶ το Με οεΠἰε ότι πεειε

1ὶε. Πετο οι οἱΒοεΙἰ τρωει ουτε ειΙὶιι8 Ρεεἰε Ρτο

ἰοὸὶιιἰεο απο εει·εοεἱε εοΙιετε!: εὶ ειιΡετὶιιε τετττι

φωτο τεοετ ετᾶιιἰοιιε ἴεττετἰοε Ρτο ειιτΠι ἴτεεεετἱἱ

ἱοΪετὶιιε τεττει ὶτοεΙτΙε ΒτεοεΙιεΙἱε ετ εοοεοττοιο τιο

ποε μπε τεττο εττοεοἱ τὶε ιιεΠε ετ εοοεοττοοι. το

εΙἰε οπο: ΐοεετΠοε. Ποιο ἱο εοτεοο ιεττ:Πι ουτε εΠοε

Ρεεἱε τ:οι1ετε!; εἰ εορετἰιιε τεττει οἰΠεοἰ τἰτ: τ:εοπιτεο

ἱοίετὶοε τοεεοτυε το) οιιο Ρεττε τεττει ορἱιοοἱε εοιοἱτὶε

ετ ΐτετι·ιιτο τιο :Με τεττε τιττοεοὶ τἱε ιιεΠε. Πετο Πο

τετεΠι Ρετε εΠιιε Ρεεὶε Ρτο ἱοἀἱοὶεο ειιιο οεεεεΙΙο

ετ εοοεοττὶΒοε τ:οΙιετετ εἰ εοΡετἱοε πειτε εττοεοὶ τΙε

οεΙΙε ετ εοοεοττιιτο ἰοίετἰιιε ΐοεεετοε. τι) εοε Ρει·τε

ιετω οΡἱιοοἰε εοτοΠἰε ετ ΐτετι·οω. .το εΠτι ΐοεεετιιε.

Πι εεΡοΙετεΗἱε Ρετ:Πι ιππε εοΙιετετ εἰ εοΡετἱιιε ιεττε

οειεεεΙΙἰ ἰοἴετἰοε τεττε εοτἰε ἰτεεεετἰἰ το οοει οπο:

τεττε εεεΙεεὶε ΒετΒοοὶ το εΠε τεττει τοπικού τ1ε οειΠε.

Πειο Πο τοτε ρεοΠι εοοετετ εἰ ειιΡετἰυε τει·τει οοτὶε

ἴτεεεετὶἱ τροπο τεοετ οοεεεΠιιε τἰε εεΡοΙεεε5ὶ τι άιιε.Βιιε

ΡοτΠ13ο8 τεττε τΠετε ευ.τϊε τροπο τεοετ πεεεεΙΙοε. Πετο

Πο εΙΠι Ρετ:Πι τ:οΙιετετ εὶ ειιΡετἰοε τεττει οΡἱιοοἰ5

εοτοΠὶε ετ ττεττιιτο ἱοΪετἱιιε τεττει ειιτἱε ἴτεεεετἱἱ ει!)

οοε Ρεττε τεττο ἱοτιεοοἰε τἰε τεοο!εεετοε. το) ειοο

τεττει ἀἱετε οι1τὶε φωτο τεοετ ἀὶετιιε εττὶοὶοοε τετ

ι·ετἰιιε. Πειο το ιοεἀἱετεε εΠι15 Ρεεἰε τ:οΙιετετ εἰ

ειιΡετὶοε ιιΠι ροωἱοτι ἱοΪετἰοε τεττο οΡὶιοοἰε ετ Έτο

Ιτιπο. το ιοιο Ρειι·τε ἀἰετε ειιτἰε φωτο τεοετ σττ]ιοοοε

εΒ οΙΠι τεττει όΠ:Ι;ε ει1τὶε φωτο τεοετ ὶοιεΙἀε. Πετο

Πο ιοετΠεττιε εΠιιε Ρεεὶε τ:οοετετ εἰ ειιρετὶιιε ετ το»

που μετα: τεττε οΡἰεοοἰε ετ Έτειττοοι ἱτιἴετὶοε τει·τε.

ειιτὶε ρτεἀὶετε τροπο τεοετ ι1εεεειΠοε εΒ ειΠι Ρεττε

πειτε ὸἱετἱ οΡἱιοοἱε ετ £τε!3τοτο. Πειο το τοετὶὶετειε

εΙἱιιε Ρεεἰε τ:οοετετ εἰ ειιρετἱοε ετ ὶοἴει·ὶω Με τι άπει

Βιιε ΡεττἱΒοε τεττει τΙιιτιο1 Ι.εοεΙ: ετἀιιὶοοε ίεττετἰοε

Ρτο ΡτετΠτ:το εοτὶε. Πει:: Πο Με Ρετ:Πι τ:οιιετετ εἰ

τ! εοΡετἰιιε Με ἰοΪετἰιιε ετ ε όιιοΒιιε ΡεττὶΒοε τετττι

τΗτ:τε ειιτἰε. ἰο ετιτρειιετο Με Ρετ:Ξε εοοετετ εἰ ειι

Ρετἰοε τεττε τοειοετο ἰοἴετὶο5 τεττει :οποιο τἰε εοετο

ετ Ϊτεττἰε το οιιο Ρεττε τεττει Ϊιετεἀοτο οὶΠεοἱ το»

τιΙἰε τεττο τΠετε ειιτὶε φωτο Ι:εοετ Ρεοὶε. Πι 00588

τὶε τεΡἰειιο ΡεεΠι απο εοΙιετετ εἰ ειιΡετὶοε τεττε ἱε

Ιιεοοἱε τΙε εεεεΙε ἰοίετὶιιε τεττε ώστε εοτἰε τροπο

τεοετ ετἀιιἱοοε ἴεττετὶοε το ποε [ποτε οὶε το :ΠΜ

τετττι εεΒοοΙἱ. ἰο ΐοεεετε!!ο πιετἰὶετεε εΠιιε Ρεεἱε εο

Ιιετετ εἰ ειιρετἱιιε ποε ὶοΪετἰιτε τεττει Ιιετεάιιτο οΒεττ.ἰ

τἱε τοεἰετετὶο τιο ποε μπω τεττε ρεεεοεΙἱε τἱε μπετοο

τιο εΙΠι Ρεττε τετττι ιιεεεεἱἱὶ. οι τ:ειιοΡεΙΙο ειΠε Ρετ:Πι εο

Ι1ετετ εἰ ειιρετὶοε τετττι εττοειοὶ τΙε οιιΠε ἱοἴει·ἰοε οἰε

ο τΙοειΒιιε ΡεττὶΒιιε “πιο Λεω τιτοπιοὶ. Πετο ἰο οοιο

τοοοεΙἰε Β·τπου.τε Ιοτ:ο ιιοΒὶ8 8ετεττΙο τἱε ετιεεΙε ετ βετ ρεΠο εΙΠι Ρεεἱει τ:οτιετετ εἰ εοΡετἰοε ετ τι τὶιιιιΒιιε
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ρει·ιιιειιε ιεπε επιιειιι εε εεε ιιιίει·ιιιε ιιιε. ιιειιι ε εεε ρετιε ιιεΠἱε ερ εΙἰε ιει·ι·ε ιιιιι.εει εε ιιειιεειε ει εεε

ιιι ίεεεειεΙΙε ειἱε ρεειε εειιει·ει ει ει.ιρετιιιε ει :Με

ιιιιε ρετιε ιεπε ει·ιειειιι εε ιιεΠε ει.εετιεετιιιπι ιε

ιει·ιιιε ιιἰε πε ειιε ρει·ιε ἴεεεειιιε. εε ι·εει·ειιιιι ειἱε

ρεεἰε ιιιιιιιιε ειιει·ιε ρει·ε εειιετει εἱ ειιρετιιιε ιεπε

ιιεεεεΠι εε τεετειε Μωω. ΐεεεειιεε εε ιιιιε ρει·ιε

ιεπε ειεετιι εε ιοεε Με ειἰε ιεπε ρεεεειἱε. ἱιειιι εε

ι·οετ·ειιπι ειἱε ρεειε εειιει·ει εἰ ειιρει·ιιιε ει ειε εεε

ρει·ιε ιεπε ἱειιειιιιἰε εε ιιεειειει·ιε ιιιι'επιιε ΐεεεειιιε

ερ ειἱε ρει·ιε ιεπε ρειιἰε. ὶιετιτι εε ιιιεἰιειιειιι ιεεε

ιιιεὶ (Μειω- ριειιιιιι ειιε ρεειε ιιιιτιιιε εεειιε ρετε εε

ιιει·ει ει ειιρετιιιε ιεπε ιειιειιτιιε εε ιιιειειεπε ιοί-ε

ι·ιιιε ιεεεειιιε Με ιιιιε ρει·ιε ιει·τε ιειιικιι εε ετιειαει:ιε.

εε ειιε ιεττε ιιετειιιιπι ειιτειιι εε ιιεειτ.ειιε. ἱιεπι επι

ιιιειιιετιειιι. ιεεε ιιιεὶ ειιειιιιι· ιιιεεεπ·ει1ι ειἰε ρεεἰε

ιιιἱιιιιε εεκιε ρει·ε ει” ρεεἰε εειιει·ει εἰ ειιρει·ιιιε

ει ειε εεε ρει·ιε ιεπε ἱειιειιιιἱε εε ιιιειειει·ιε ιιιίει·ιιιε

ιιἰε. ερ ειιε ιεπε ειιι·ειιι ει εετιεεπειιι. ιτι ειειειε

ιει·ιιε ρεεε ειὶιιε ρεεἰε ειιρει·ιιιε ρι·ειειιιιιιιιι·ιιεεεε

ιιι πιειιιεπι εε ειειεΠε ἰτιΪετὶιιε ΐεεεειιιε Με εεε ρει·ιε

ιεπε ιεάικιι. ερ ειιε ιεπε εεΒιιεΙἰἱ. ἰιειιι ιιι Βι·ερει·ιε

ρεειε εεε πιιιιιιε εειιιε ρει·ε ιιιιιιε ρεειε ειιρει·ιιεε

ρι·ειειιάιιιιι· παρε ὶιι πιοιιιειιι ἱτιιετιιιε ιεεεειιιε εε

ιιιιε ρει·ιε ιεπε ωεωι εε 'πιιειιειιε ειε ειιε ιεπε

εεεεειιι ει εειιεετιιιπι. ιιι ιιεΠε ει·εεε ειἰε ρειἰε πει

ιιιιε εεεειε ρετε εειιει·ει εἰ ειιρει·ιιιε ιει·τε εεΒιιειιι

ει εοιιεει·ιιιπι ιιιΐεπιιε ΐεεεειιιε. Με εεε ρει·ιε ιεπε

ιιει·ειιιιτιι ειεετιἱ εε πιεὶειετἰε ερ ειἱε ιεπε εεΒιιειἱἰ

ει εειιεετιιιπι. ἰτι εεεειειε πιει άιειιιιι· ιιειιε ειιει·ιε

ρεεε ειιιιε ρεειε εειιετει εἰ ειιρετιιιε.ιει·τε τιιιεειάι

εε ιεειιιε ιιιιει·ιιιε ιεπε ειεει·ιι εε ἱεεε ερ εεε ρει·ιε

ιεπε εεΒιιειιι ει εειιεετιιιτι1 ειε ειἰε ιεπε πιετιἰιιἱ

εε ιιειιιε ει. εειεεοτιιιιιι. ιιι εεειεΠἰε εε ιιει8ιιε πιε

ιιιειεε ειιιιε ρεειε εειιετει ει ειιρετιιιε ιιιε ιιιιεπεε

ιεπε ἰειιειιτιἰε εε πιειειει·ιο Με εεε ρει·ιε ιεεεειιιε

ειε ειὶε ιιιε. ιιεπι ιιι εεεειε εε εΠεε εεει·ιε ρεεε

ειιιιε ρεειε εειιει·ει ει ειιρει·ιιιε ιιιε πιω-ω ιεπε

ειιει·ιι εε ιεεε ει εεεεεπιπιε Με εεε ρει·ιε ίεεεειιιε

ερ ειὶε ιεπ·ε εριεειειε εειιιιιιε ει εετιεει·ιιιτιι. ἱιετιι

ιιι Βιιι·Βε ειιει·ιε ρει·ε ει" ρεειε εειιετει ειιρετιιιε

ιεπε εεειιἱε εε ιιεΠε ει εειιεει·ιιιιιι ιιιί'ει·ιιιε ιεπε

ιὅιιὶιιὶειιιιὶ εε ι·εριειιε Με εεε ρει·ιε ιει·ι·ε εετἱεἰ εε

τετιεε ει εετιεει·ιιιιιι. Με εΙιε ιεπε ἱειιειιιιἰε εε εεειε.

ιιεπι ἰιι πιεεετε ιιιειιἰειεε ιιιιὶιιε ειιεκετιι ειιιιε ρεειε

εειιει·ει ειιρει·ιιιε ιεπε ἰειιετιιιἱε εε εεειε ιιιίετιιιε

ειιιιιιιιει· Με εεε ρει·ιε ιεπε ιιιιιεειάι εε Βειιιε Με

ειὶε ιει·ιεε ειειιιε ει εειιεετιιιιιι. ιιεπι Πι ρι·ει.ιε πιε

ειιειεε ειἱιιε ρεειε εειιει·ει ευρεπιιε ιεπε ερἱεειιἰε

ει ιτειι·ιιαι. ιιιιετιιιε ιεπε ι·ιιιεειάι εε ιεειιιε Με

εεε ρεπε ιεπε ιειιετιιιιε εε εεειε ει εειιεεπιιπι

ειε ειιε ρενω ιιεΠιε. Μπι ιτι ρι·ειιε τιιειὶἰειεε ειιιιε

ρεεἱε εειιει·ει εἰ ειιρει·ιιιε ιεπε εειιιιιιιιιιὶιειἰε Βετ

Βειιἰ ωιε-ιω ιεπε ιιοπιιτιεπι εε ιειιεὶε Με εεε ρε.ι·ιε

ιεπε εριεετιιε ει εεεεετιιισι ερ ειιε ιεπε εεε εε

εειιιι· ιειιειεεεε. ιιι εειιιιιε ιετειε ρει·ε εε ιιιιειειιε

ρετιιιειιε ειιιιε ρεεὶε εειιει·ει ει ευρει·ιιιε ιεπε Βετ

ιιεπιι εε εεεειε ει εειιεει·ιιιιιι Με ειιε ιεπε ιιιει·ιἱιιἱ

εε ιεειιιε ει εειιεετιιιιιι ιιι ρειιιιε.ιι ιετεἱε ρει·ε εε

ιιιιειειιε ρει·ιἱιιιιε ειιιιε ρεεἱε εειιει·ει ει ειιρετιιιε ιεπε

ιιιει·ιιιιι εε ιιειιιε ει εετιεει·ιιιιιι ιιιιει·ιιιε ιεεεειεε ερ

εετιιιπι. Πι εεειιεετιεει· ιιιειιιειεε ειιιιε ρεεἰε εειιει·ει ·

ειιρεπεε ιιἰε ιιιΐεπιιε ιεπε -ΒιιἰΠἱειιιιἰ άε ιεερἰειιε ιιιε

εεε ρει·ιε εεει:ε εε εειιιβει·Βει· ειε ειιιι ιεπε ε.τισ.ιιιεε

πιεεειιιιιιι. ιιειιι Πει πιεειειεε ει” ρεειε εειιει·ει ει

ειιρετιιιε ι:επε Βιιιιιιειιιιι εε τερἱειιε ει εειιεετιιιιιι.

ιιιΐεπιιε ιιὶε ειε εεε ρετιε ιει·ι·ε ιειιιει·τιἱ ερ ειἱε

ιεπε Βιιιιιιειωι εε τεριειιε. ιιεπι ιι›ι τιιειιιειεε ειἱιιε

ρεεἱε εειιει·ει ειιρετιιιε ιεπε εειιιιιειιι-ιιἰιειἰε ιεει·Βετιι

ιετω-ω ιιιε ειε εεε ρει·ιε ιεπε αιτιάται Με ειἰε

ρετιε ιεπε .ὅεἱιιἱειιιιἰ Δε ι·εριειιε. ιη ιιιοτιιειιεΠε

εειειιε ρεεε ειιιιε ρεεἰε εειιετει εἰ ευρει·ιιιε ιιὶε ιτι

ίει·ιιιε ει εε εεε ρει·ιε ιεπε Ιοιιιιεει·ιιι εε Βετεετιε

εε ειιε ιει·ιιε ιιεεεεΠι εε εερειεεεει. ειιεε ιεπεε ριε

εεε ει ιιεεεεε ἀειιιεειἰεεε ει εειεειιεεε ειιιιεε ει ἱε

ειιιιεε ιεεε ιιειειε ιιετΙιεε εε. επεσε ειεινιιιι. εεωριειεε

ιιειιιιιιε εεειειιἱ ΐι·εεεει·ιι ιειιιιιιεπι πε ρειει.ιεειιιεε

επι εεειεΠει·ιεπι Ϊτεεεετἰἰ ρι·εάιειι ιιειιιιτιε ει ιεἰεε

εετιιιιιιἱε ιειιιιε Ρτο εειάιε ει.. ιιειιει·ιετιιιιι ιειιιιειι

εἱιιτιι ειιτιιιειἰτιι εειειιε ερἱριιειιὶε εειιιειιειιε ρειεειειἱ

ιιει τεειει·ιιειιε εεειτι ΐι·εεεει·ιι :ιειι με ιειιιρει·ε περι.

εε τιιειιε ει ιἱεεει: ιιειειε ιιεειι·ιεειιε ιιει·ειΜειιε ιε

ιιει·ε ει ιιεΙεετε τεε ρι·εάιειεε ιεεειιε εε ρι·εὸἰειιιιιι

ιεπιριιε εειιιεκιόε ρτεειειεπι ρειιειεεειιι ει άιειιιπι

εει. εεε επιιιιε Ιιειεεειἰε ειιιε :εεε ιιιεει·ιιπιειιε εεε

εεεεετιιτιι ιιι ρι·ειιιειε ρειεειειἰε εειιιι·εάιειιειιε ει

ειπε ιρειιιε εεπιπιιιτιιε ΐι·εεεει·ιι ει ἱετιιιε εεΐειιειετιε

εε επική ρετεετιε ει ιεεε ειπε ι·ειἰειιε. ει ρω εεε

ι;ειιιι·ε εειιΒιεει· :εε εεεεριεεε ε ιιειειε εοιόεε κι.

άειιει·ιει·ιιιιι ιειιιιεπιειιιιιι. ι·ειιιιιιειεπιε εεεεριὶετιι ιιειι

ιιιιιιιει·ειε ρεειιιιἱε πει που εειιιιἰ ρτεειι. ει εεε

Βει·ετάιιε ει ιεεπιει·ιιιιε ει εΠεετιιιε ει: εΒετιιιε εεε-ι

ήπιε ρω· ιιοε ει ιιεειι·εε ιιειεεεεε ρτετιιἰιιἱτιιιεε ιιειειε

ρι·ειιιειο ιιὶεειε ρειεειειι ιιεειι·ἰεεεε ειιεεεεεεπιει.ιε

ιιι ρτεειειε ρειεειειἰε εειιιει·ε ιιειειε ιιει ιιεειτε ιιιιιιεἱε

ρει· τιεε ιιεΙ ιιοειι·ιιπι ιιιιτιειιιιιι ριεεειειεπι ρειιειετιεπι

ω ρι·εειειε ιιιοιιε ει ιεπεπι τιιειἰετει·ε ει: που ρε

ιειιει·ε ειιιε ρεεε εεωετιιιιι κι.. άειιετιεπιι1ι ιετιιιειι

ειιιιιι ειἰριιιειὶειιε ἰιιιει·ιιειιἰειιιε ρι·ετιιιεεε ι·ειε πιε

ιιειιιε ρεει.ε ειειιεειιι;ιε ιιιιιε ειιιιιἱε ιιεειι·ε ρεεε ιιε

Ιειιε ει Ιιειεετιιιε ρι.5τιεπ. εει·ροτειεπι ιειιιιιεπι Με::

ιιειειε ιεεειιε εε ιεπιιιτιιιτιι ρτεειειιιιιι ιι·εειειεεε

εειιιιιεει·. ιεειεε εεπιεειιιε ιιειει·ιιιε Βιετιειιε ίὶιἰιιε

ιιεεεειιι ριεεειετιε ιιἱεειειιε εε ειιι·ιεεεε. εειιιιιι ειιιε

άεπιε εειιειιιιι5 ειεεειιεἰ ιι. έΠε εεριεπιιιει·ὶε. ετιιιε εε

τιιιιιιεε ιιειιιιιιειιε. ιιιὶΠεεἰιιιο απ”. ιιιόιειιειιε πω.

Εεε εει·ει·ιιιιε ιιειετιιιε εεει·ὶ ιτιιρει·ιι ιιιεεε ρι·ειΗειε

ρειεειειιε τεθειιιε επιρει.

( ει ›

Ρα.9εατιέ ιἰοπιὶπἰ, εέυεε ίιυιια::ιεεε εάεειί, επιπαιιίιαιεε

πεππα!Ζαε με .σε ει εεπιπι |ιεπιίτιώιιε, ει ρευ·οεί

πειτε α Ιατιιιαε εεπιπιιιτιΖ οὐιἰπειιι.

Η!! , Π) ιιενειιιιει·ιε

θεά. Α. [Μ. Ι'78. ε. θεά. Ο. [ει. δ!.

( ιι. ε. ι

Βεεετιιιε εε εεετιειιεθι·ε εειιειάιειιε άειιιιιιἱ τει

ιιει·ὶἰ. Βειιε ιειιιιε ρειεειειὶε εε ιιιειιάειε ει. ιιειιιιι

νι
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τοτο ισειοε τιστοιοι τοιιιοι·ιι οοο οσο οτ τοτισε σοοειιιι τι σι·οτιιοτο ιιτιοο εοιοσοτ σιοιιοοιιτ. οοο τιοιιοοιιτ οοιι

`
.

σσοιοοιε ιοοσο. οσιοιιιο ισειοε σσοιοοιε σσιιιε τσιιοοτιο

τιο σοιτιοτιο. ιιτοοσιεσο στοοιιισιοιι. τοιιοιτιοΒιο. οτ οιιοττο

ιιιιο τιοιιιιιι. τοσισιοιιτιιιοε στο οοιιιε οτ σοτοτιε τιοιιιιιιιε

τιο σοιτοιιο. οτ ιισοιιοιιιοε οοεττιε. στοιιιιττιιιιοε οιι

εοτοοτο ιστοετο οιιετΙοο οιιο οιοτοτισιιο. στοιιοε ιοί-το

εστιστοε σοτιοοιιτιοοοε. οιτιοιισοτ. στ τιο σοτοι·σ οσε οτ

ιιοτοτιοε οοετι·ι σιοοε Με ιοτιοο οτ ιιοοοι·ιιισε σιοιτοτιε.

οοιισοτιιιτιοε οσε ιιοιιοι·ο οτ τοτιοτο ιισιοιοοε σοεττοε. ει

σοτ ιιοιιοτιε οτ τοοοτιε οτ τιο οοτοι·ο οστΙοιειοτιτιε. ο ιοσο

σοι οιισιτστ τιοιοοιιοιο σιττο. τιοοε ιιοιιιιοοε οοεττοε

τισιιο τιοσιτο σοι σοιιοστο στοιιοιιιιτιοε. εστι οσε στο

οοιιιε οτ ιιστοιιιιιιοε οοεττιε τιοιιοτιε οιισοστιοτο οτ

σσοιοττο οτι εοτιιιτιο σιοιτοτιε εισοτ οιιι σιοοε στο

ιιιιι·ιε τιοοιοοε οιιιιιιοε τοοτοιο. οοο σσεειτ οοεοι·ι

σοοττο οσε. σοι ιιοσοιιι σοεεο οοεττοιο σοι ιιοοιιιιοοι ο

σοεττστοιο. οιττο ιιιιτοε Δω ιιιιιιο. ιιοιιοοιιτ οτιοοι

ιιοοιιοοε οοετι·ι σιοιιοιο ιιιιοττοτοιο οτιτισσοιιτιι ιοιισοιο

οιιιοπι σιοοιιι στ σοτοι·οε οιοτοοε οτ σοστιοιιτιι εισοτ

σιοοε ιοτιοο. οοο σσεειοτ οιιτιοσ τέτοοοοιιιιο οιιοι·οτι.

σοι τιοσιτο. οιει στοοτ ιιοιιτ σιοοε ιοιιοο. οτ ιιοιιιιιιοε

τιο σστοσοστιο ιοτιοο. οοιιισοΒιιοτο ιοοοο ιιιττοτο τιο

ιιοτιε οσε οτ ιιοιτιιοοε οοεττι οτ ιστοτο εισοτ σοτοτι

σιοοε. οτ τοσοτο εοστοιοοιιτοπι σοτοετοτιε σοι οοιιεο

ιστο σσιτιοσιε ιοιιοο σοι στο τοιτισοτο ιιιοτιοτ. οο

εοιοσ τιοστι ιιστοιοοε οοεττι. σοι οιοτιο εσιιτ τιο σοσι

σοΒοο ιοτιοο σοττοοοοοοτ οο οιοτισ οοο οτοιιτ οτ

ειιιιτ πιοτισ. οσε- οτ σοεεοεεισοοε οοεττοε οτ ιιοιιο

σιοοιο. οοο τιοιισ τοιτιοτιε σοι οιιοε στο οοιιιε εστι

τιο σοτοτσ οστΙοιειοοτιτιε. οιτσοστιε ιισιιιιιιιιιοε σοι ιιωτ

ειτιτ τιο οοτοτο οστιιιιειτι. τοιοοιι τιτιστοε σοοιοιιιε οτ

τοτιτιιτοε τιοτο τιοιιοοιιτ εισοτ οτ σοτοτι. σοι οσο ισο

ι·ιοτ τιο σοοισοδοο. τοοοιιιτοτ ωστοσο ιοιισο οοιιιε

τιοι.οτιτιοτο οτ ισοτιοτοιιοι·ο οοιιττο οιιιοοε σοτεσσοε.

εισοτ οτ οιιιε σιοιιιοε εοιε. τισιτιοε οοτοοι τιοοε ισο

ιστοε οοετι·ι τοιισοτοοτ ιιι οισιτοτο ιοοοο. τιοιιιοιοε οτ

ττοτιοιοοε οσιιιε. οτ οοσοτιιοιοοε οιει στοιιοτοιο ισοτιτ.

τισοτι οσε σοι ιτιοιοτοε οοεττι οοιιτιιτισοοιο τωετοιο

σοι οιιοιιοτισοοιο. σσοσοττιιοιο ιιοι σσοοοιιτισιιοιο

τιοιιοτο ιιισιοτ οοοι οιιτΙοο σοι·εοοο ισ οσο οσο ειτιε

εισοτ τοτε σιοοε. σοεειτιε οοτοιτι οιισοι·ο σοτοετοτοιο σοι

σοοεοιοε ιιιτοτ οσε οτ τιο οοιιιε. σοι οιιτιο οοιοοι·ιτιε.

οτι οοτιιοιιτιοε οτ τιιιιιιιιοιιτιοε τοτιοιιοε οοεττοε οτ ιιο

ιιιιιιοπι οοετι·στσοι. στοτιιστο σοτοετοτο ιοτοιιτο σοι

σοοεοιιιιοε οιιιιιι οιιοο στοσοστο σσοιοιιιε ιοιιοο. ιιι

σττιιιιοτισιιο σοοεοιοιτι σοι σοτοετοτιε ιοιιοο σοι στο

τοιτοσοτο ιιιοτιοτ. οιιτοτΙοοπι οοεττσιτι εοιιοοιιτ ιστο

πιοιιτοιο. ιο εοτοιοιιε σσιτιιιιιιε ιοιιοο. οσε οτ ιιοπιιτιοε

οοεττι ιτο τιοιιοτιε εισοτ οιιι σιοοε ιοτιοο οτ ιισιοιιιοε

τιο σοιιισοτιιιο ιοιιοο. οοο οιιοτι στοοοιιιοιι οοιιιε σσεειτ

ιιιισσιιι; οσ εοιοσ οοοιι ει ιοιιοοιιειε σιοιε σοιιτιοοετιιε

ιιιοι·ιτ τιο οσιιιε οτ ιισιοιιιιιιοε οοεττιε τοιιοοτοτ το

εσοιιτιοτο οτ οεεο εοιι σοιιεσιιιιοε ιοτισο. σι·οτιιστο

σιιιιιιο στο σοιοοιιι ιοιιοο σι·σοιιττιτοοε οοιιιε οττοιι

τιοτο“οτ σιιεοτοοι·ο οτ σοι· οιοοιιτιοτστοε ιισιοε οοοι.

ιοσιοιτιοε οιτιοτιτιοτι τιοοτι σσιτιοιιο ιοτιοο τοιιοοτοτ οιι

εοτοοτο στοτιιστο. οτ οσο σσεειτ οοιιττοοοιιιτο. οτ ιιι

ιιτοοι σοκοσοτέιιο τοσιοοιιιε οσσσοι. τιοστι στοιιοε ιισ

οιιτιοε ιιοιοε οιοιτοτιε ιιιτιο τοτιοοιιτοτ. οτ ο ιιιοτιιιτ

ττοτιοιο σοοειιιοτι. οτ τι οστιεοι ισοτιτ τοοοοτστ σο

οιιὲοτοοτο. οοο τιοιιοοτ ιο σοοτι·οτιοιο οσοτοτι. ιο

εοσοτ στοιιιιττιτοοε οοι›ιε τΙοστι τοσιοιιιοε ιοτοτο σοσ

ετιιοε ιιιτοτσε.ΐοτ οποιοι στοτιιστο οιιεοτοοοτ. οτ σοι·

τοοοοιοιιιι° οιιι τοιιοτιοοιιισε οτ οσο σσεειοτ σωστο

οοιιιτο. οτ τσιοτι ισει εοσσοεεστοε εοοε σοτιεοιοε σοι

σοτοετοτοπι. τσοοοιιτοι· ειοιιιιτοτ οιιι€οτο. οτ ιτο σοι·

τοοισοτιε εοσσοεειστιοιτι οετΙοο ιο εοπισιτοι·οοοι. οστοι;ο

ιοιτιοο ιιι σοσιτοιο. τοετοε οιοσιοοε οοι·ιο. 8οιτιο το

οοιο. οιιοττοε οεοεοιοτιε. εστιοσιιοε σισοτ. τοιιοιτιοε

σοιτιοε. σττσ ιοτιοιτ. οτ σττοιιοσε οιοισοοε. οιιτισ τιο

ισιιιισο ιιοτιοιτοτιε Μεσοι. ιοτιιστισιιο ιιιιιι. τιοσιιιιο τιιο

οσοοιιιιιι·ιε ιοτοτ τοττιοιο στ. οσοοιιι.

Ετιο οιοτσιιιειοε τΙοοοτιοπι σιιοττι τιο τιστοσ ιιστοτιοε

εοστι ιιιισοι·ιι οτ ιοτιοιι σττιιιιοτισε εσι·ισει.

(στο)

Ριιισιτιιισσε .εωειωο πιο· στίυίΖοέιτι, ίιπιπιτπέτοτο.ι· οτ

σοιιυοιιτἰσποε ατι ιπιροτατοττοιω τἰατἰιτπι ίτυιαοιι.ιίτιιω

σσπτσο.τοατ· πιο! απο στο Μοτο, .το ἰἰετἰοπι σοηβτιπα

οποιοι εροτιτἰοτ, φωτο ίιπροτατοτίαιιι/ιισ·ίτ άτοπίτοτοιο

σ0πεοοαττω.

-- τ . .

1212, ιιισιιι:,ο τομ., .. :. .ξ

: .---ι: 'τι.

στο. Α. τω. εστι. στο. ο. ω. στι. τ.

τ τι. ο ι ·

ιο οοιοιιιο τισιοιιιι οιοοιι. οσε ιι·ιτιοι·ισοε. τιοι Βι·οτιο

τοκ εισιιιοο τιοσοτοε οσοιιο”οτ σι·ιιισισοτοε σοσοο οτ ιτι

τοιιτιοοοι·οοι ιιοσοτοτσι·οιο οιοστοε. σι·οοιιττιτοοε οοιιιε

σοιιεοιιιιοε σοπιοοιε ιοοοο. ιιιτ1οιιωτ Βοιιιιοιιτιο σου

ιιτιοσο. ιισιιιιοσιο τιο σσιτο. 8οιιιιοιιοσ 8σοτσισ. οι

σσιοο οοι·ιο. 8οιιιιοιισο εσιιιοιο. οτ εστιοοιισ σισοτι

τοσισιοοτιιιοε τιοιτιιτιο ισειοε σοτοοιιιε. τιοστι σσετ

τΙοοιο τοοιοοοε ιοισοτοτοτ ιισοτο. ιοί-το το τ1οιιιτιοοιιο

οι: οοο τοτιιιιειτοε ιοοτο ο σοιοοιιι ιοιιοο σοι οιι

οιιτιοσ οοττσ οιιεεο ισειοε σοτιτιοοιε οτι ιισο σοτιετι

τοτο. σσιιιιι·ιτιοιιο σσιοοιιι ιοιιοο οποιοι στιοιιοτὅιο

σοιισοεεισιιοε οσιιοοοτιοοοε οτ τιοτιστιοε. οοο οτ τΙοοε

σοιτισοι ιοοοο στοοοτιοτιτοε ιιιισοτοτστοε σοοσοεεοτοοτ

οτ τιοτιοι·οοτ οττΙοο ιιοσοτσοτ. ιτοτο οοοιιι·ιοοιιιιοοε οτ

τιοιιιοιοε σσιοοιιι ιοτιιιο. σοεττοιο ιιοοιιοσιι. οτ σοετι·οοι

ττοοιι. σοιοτιι οτ εοι·ι·οοοιιιε. οσοι σοιιιιιιοε σοττιιιοιιτιιε.

ιοτιετιιστισιιιιιοε οτ σιιι·ιιε. οττΙοο σοετοιιοι;ιιιε. οτι ισεο

σοεττο σοττιοοοτιιιοε. στ οοστοι·ιτοτο ιοισοτιοιι τιιστο

σοεττο οσοι στοτιιστιε οοιιιιιιοε οτ οιιιε οοο το ισεο σο

ετι·ο σοττιτιοιιτ. ιστο στσστιοτοτισ ιιοιιοοτ οτ τοοοοτ.

ιτοιιι τιοιοιτοοε στοιοστο σοοιοοι ιοιιοο ιοιιοοτιοιο το

τιτσιτι τστοιο ειοο ιοε οιτιτόοοτιι σοι οστ:ισιοοτιι ιστιτσοι

οιιοιιοιοτιοο ιοτιετιιστιοιιοοι οτ τιιετι·ιστοιιι. τΙοστι οτ

οισοιτι ιιιτισοτιοιιε ιιιοιοετοε ιιοι›οτ οτ εσιιτο οετ ιιοιιοτο

ο ιισεεοτο τιο οττοιισιιο οετισο οτι ιτισοοσοπι. σοτ πιο”.

σιιιοιτι οτ οοιιιιτοτοιο τστοιο οτ οοστστ·ιτοτο ιπισοτιοιι.

πιστιιε σιιιιιιιιοε ιιι σοτσοτσοιιι σοοιιι·ιοοιιιτοσε. Ποιο

οοιιειιιοτστοε. τοιιοοοτιιι· σσιιειιιοι·ι οτ οοιιοοιιτιοοοε εσιοοιτιοε σσιτιοοι ιοιιοο οιι οοο τσιτιοιιοε ιοισοτοτοι·
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μετα υοοιεε ιισυετο πιιΙιε υυοειιτ:ιε ευτι τετει. :μυε τι τοτε εεετειιιιιιιε ευε ετ στοοιιιυε Ρεττιυετιτιιε ευιε υι

οιοοιεσ :ιυτιε Ρτο οστουτυ ι:ιτιυε :ιπιτο Ρι·στοιειτουε.

:μετο εσιυτισυετο οσο τιιοιεπιυε ιιε:με ευ ετιτισε :μιο

:με. υιυειἱοετ υιιειειε υυε τοιιυι :μσιιιιετ :ποιο υε:με

ευ επεσε :μιιτυστ τεειυυυτο υετο ιο :μιτιτσ οποσ. ετ

υε Ρτευιετιε οτοτυιιυε ιοεττυτοετιτε ετ ΡτιυιιεΒι:ι οσ

τουτυ ι:ιουε. υει ω”. εεττο πυεεσ ευ οσο οοτιετιτυτο.

ευπι ειειΠο ιπιΡετιτυι ιο ιιιυυε ευι ιιιοιειτιυε. Με.

αυτ. π. Ρτευιοτσε ει: :με ιτιυε τε:μιειτι ιυετιτουε.

Ρτευιοτε οπιοιει οτ ευΡτευιοτυιο εετ ιυτ:ιυιτ :Με επι

ετσεετιετιε ευετιιδειιιε. ο8ετιυε Ρετιιε. ιο ετιιτο:ι ιΡειυε

υοπυτιι τεΒιε υε ειυε τουιιυτιτσ. ιΡεο Ρτεεεοτε ετ ιτι

ι:ιεοτε οιιεετυοτε ετ εστιιΡιει·ε ετ:με ιιττετιυετε ω

Ρετ·Ρετυυπι ετ ιο τιυιισ οσοττευετυτε. Με ετιιιε ιτι

τειιεετσ. :μου εοοευιεε οσπιυτυε ι:ιτιυε. :μι τοσυσ

ευτιτ. υει :μι Ρτο τετοΡστε ίυετιτιτ οπιτιεε υει τιιοιστ

Ρ:ιτε εστυπι. εευ Ρστεετεε οσιουιιιε ι:ιτιυε. Ρετ εε υει

εοτυοι εεττυπι τοιεευτο. Ρσεειοτ ιΡει :ιοπιιτισ τεμ.

υει ειυε εεττσ τοιεεσ Ρτσιυτιεειτε τεττοιτιυτο εσιυπι

πιουο υε υιειιυε :μιουεοιπι Ρτευιοτιε ετ υε εσΙυτιστιε

ιιιειετιυ:ι ετ τιιει :μειοτυπι ιυετσ υει ιτοΡευιτιιετιτσ υει

στυιυισοε τετο:ιτιεετιτ. :μου ει ιυετυπι υει ιπιΡευι

πιετιτυττι υει οιιιιυιο ιτιτετυετιετιτ. ετ ει τετ·πιιτιυε υει

τετπιιτυ Ρτσυιιοτι τυετιτιτ. ευ ε:ιυε ττειτιεεετσ. ετ ευ

τεττοιτιυτο υει τεττιιιτιοε Ρτ·συυετοε. εεπιΡετ τετιειιιτυτ

υετοιουε τει: οτ ευρετιυε υιετυπι εετ. υε:με ευ οστι

ευτοετιστιεπι Ρτευιετι Ρτιυιιεειι. ετ τστιυε Ρτειιιοτι

υετιιτι ιτιτευτυπι εσιυτιστιετο. :ιετυπι ι:ιτιυε τε!ιειτετ

υετιτε υοτοιοο. ιτι οτιπιετει υστυυε τυοσιτυ υυτιε τε

ετιιιυε ευ Με οστιυοο:ιτιε. ιοιιτιτιτιε τι:ιτιοτιετιο. ετ

ευιΠιειτοο οιιΡετ:ιειο οΙ:ιυι€ετιε. ισιιτιοτιε οιιιττεοι ετ

τιι:ιτειιιειο εετιιυε εστουτυε ι:ιτιυε. :ιτιοσ υσπυτιιοε

τιετιυιτετιε ιοιιιοειιοο υυεεοτεειτοσ υυευεειπισ. ιιιυι

ετισοε ετοτ. ιισιισ υιε ιυιιι εποε τεττιειιι.

Ε.:ὅσ ιιστιυευεεεειιυε εειιιΒε Ρειιιι οστ:ιτιυε τσι.Βιιτυε

εει·ιρει.

ς ονυ )

Ο·τ·τσ ετ Πέμ είπε [Με. ιπατο|ιτοπεε ά:: @τιποτε ,

ιαπυεπτειύιτε οσπευ!ίϋαε ο:ιεττα δ'ατ·υ ετ Βεὅ|ιἰ απο

εοτυπι οαετεΖΙατιἰἰε οευτιιιτ.

1214, 26 ιυΙιι

ω. Α. [Μ. οι. τι. οι.: ο. [ω. 344.

( τι. ο.) ·

ιο οσπυυε υοπιιυι τιτοεο. Νοε σττο πιετοιιισ υε

οεττετο ετ ειυιε ιειιυε. ετ :τυο τιιιυε τοετε ετ Ρυτε

υοτι:ιτιστιε ιιιτετ ιιιυσε υστισ οευο ετ ττετιετετο τιιυ

Ρεεοευι οεεειτιο ειτιυιοσ ειυε ειυετστι οοοετιτυτσ

Ρτο εοπιυιιι ιτιουε ιιυετστιτετε οστιευιυτο σουμ

τιιε ιειουε. ισιιτιοτιιε τυιιει. Βυιιιιειτοι τοττιειιι. ετιτιοι

Βυετειι. ετιετιιυι υε ιιι:ιτι. σιιεττι εΡιουιε ετ 0Βευτ

ΡιΡετιε ετ εστυττι ιτιειουτιειστιε. ο:ιεττυιο επι ουιο

υειιεετ οεττετσ υιοτιετσΙισ ετ ιοευιετειτεοι υε οετοετιε

ετ τοευιοτετεπι τυοοιυ :ιο υι:ιιιο ετ πιευιετ:ιτεπι τοστιτιε

οιιυιιιστιιε. ετ πιευιετυτεπι ιιυιιιιε ουτο οπιτυιιυε Ρετ

τιοετιτιιε ευιε. ετ ουεττυττι :μου υοε:ιτυτ· υευε ευιο

τοτε εεετειιετιιε ευε ετ ευπι οπιιιιιιυε Ρεττιτιευτιιε

ευιε. ετ Ρευειδιυπι :μου εσιιι€ιτυτ ιτι τει·τιε ιΡειυε

υει εσιιιτιετυτ. ετ σιτιιιιε ιυττι ι·τιτισοεε ετ υετισοεε

:μειε ιτειιετουε ιο ισοιε ιιιιε. ετ ιο εστυπι τεττιτσι·ισ

ιο τεττιε επιιιιιιυε υσπιεετιοιε ετ εειυετιοιε ουιτιε ετ

ιτιουιτιε. ετ ιο στοτυιιυε τε8:ιιιιε ιο τουτο. ιο εετε

ετ ετιυειοεττι. ιο Ιιετιτιιε ιο ιι:ιειιτυτιιιυε ιο ιιοπιιτιιιιυε

ετ ιιει:ιιυιτοι·ιτιυε ιΡεστυτο Ισοστυιο. ετ ιο ε:μετιειιε. ετ

ουτο σπιτιι ιυτιευιττιοοε ετ ιπιΡετισ :με ιιτυιετουε ιο

ισοιε Ρι·ευιετιε. ειπιιιιτετ ετ στοιιιε ιυτει :με ιι:ιιιετουε

ιο ιΡειε ιοοιε. ετ ιτι Ρτευιετιε σπιιιιιιυε τιιετιιι ιτι οσιιιε

τετετιτσ. ευ τιιοιεουυπι ειιτιυε :μιο:μιυ υοιυετιτ οσ

πιυτιε ι:ιτιυε υει ιιευιετε εττιτυετιτ. ειοε οπου τισετι·τι

ετ τιετευυτο οοεττοτυπι :ιο σπιτιιυπι Ρετεσιιετυτο Ρτο

τισιιιε εστιτττιυιοτιστιε. ιτιευΡετ Ρτστιιιττιτουε του. :μου

:μιιιιυοουπι:με ετ :μσοιεοεουπι:με τιιετιτ τε:μιειτυπι

τι εσπιυτιι ιετιυε υει :ιο τιιε :μι Ρτο τεπιΡστε Ευετι.ι:

ιο τε;5ιπιιτιε οιυιτ:ιτιε ι:ιιιυε ιιιειεπιυε ιιοπιιτιεε Ρτο

υιοτοτυπι ισοστυτο. υιυειιοετ :το ειοτιιε :μιουεοιπι

υε:με ιο εεΡτυευιτιτυ ιυτ:ιτε ίιυειιτετετιι οσπιυτιι

ι:ιτιυε εουττε σπιτιεε Ρετεοοειε. ετ :μου Ρι·ευιετ:ι

στοτιιε υείετιυεοτ ετ πιτιουτευετιυτιτ οσπιυοι ιιιτιυε

οστιττε σπιτιεε Ρετεστι:ιε ιτι στυιτιυτοεοτο εστιιυτυε

ιετιυε. υει εστυπι :μι Ρτο τει·τιΡστε τυετιιιτ ιτι τεΒι

ιοιτιε οιυιτ:ιτιε οοπιυτυε ιετιυε. :μετυτο υσουτιστιεπι ετ

Ρτευιετει στοτυε ιιτπιε ιιετιετε οπιοι τεπιΡστε. ετ οσο

εστιττειυετιιτε. εευ ει: σπιιιι Ρετεοοε ιευιττιτοε υευετι

υετε ετ ειυετστιιετε Ρετ πιο τοεοε:με ιιετευεε Ρτοπιιττσ.

ετ ει εστιττοιιιοτυτο τστετ Ρετι:ιοι υυΡιι υε :μευτο

τε:μιειτιο τοτετ. τιιιι Ρτευιοτο Ρεεοειι Ρτο οσιουτυ

ιετιυε ετιΡυιτιοτι Ρτοπυττσ. Ρτο Ρετι:ι υετσ ετ ου ει::

σιιεετυυουυπι σιτιιυε ιιστιτι πιεε ιιευιιτει ετ ιιτυιεουυ ιιττ

Ριετιστι στυι8ο. υοπιιοιυτο :μο:με ετ Ροεεεεεισοετιι

υει :μεει Ροεεεεειστιεπι υε Ρτευιετιε οιοτιιιιυε ιιοπιιυε

οστουτυε ιιιτιυε. τιιιι ττειυιυιεεε εοτιίιτεστ. ετ οστιετιτυσ

πιο Ρτευιοτ:ι οπιιιι:ι τιστοιτιε εσπιυοιε ι:ιιιυε Ρσεειυετε

ετ :μειει Ρσεειυετε υτ ευΡτυυιοτυτο εετ. οσοτιτειουι·

ιυτειεεε τ:ιετιε ευετσεευετιε ευειτιττειιιε εστω τιυε ειτιε

ίτευυε υττετιυετε οιιεετυ:ιτε ετ εστιττυ τιστι υειυτε.

ετ :μου υε Ρτευιετιε υστιιιτιστιειτι υει ττ:ιιιετιοτισοεπι

εΙτετι Ρετεουε οσο ίεοιπιυε. Με ευτεπι τεοιπιυε ετιιυιε

οσιιυετιτιοτιιιιυε ιιιοτιε ιιιτετ οσε ετ εσπιιιτιο ιτιουε.

οσε οσιιευιεε οσπτυοιε ιτιουε. ισιι:ιοοεε τ·ιιιιευε .δειτ

Ιιειπιυε τσττιειιυε. τιτιεειυυε υε τουτι. στιεττυε εΡιτιυιιι.

ετ ουετιυε ΡιΡετ. Ρτ·ευιοτειτο υοοετιστιεπι ιιιειτιυεπιυε

ετ οοτιίιτπιεπιυε. ιευυετιτεε υτ απο υπο ιιετιεετ ουτο

:με Ρετ στοτιιτι σι1τιοεετ ίιττοιτετεπι. εε ει οστετο πιο

Βιετττιτυ οετιευε :Με τστετ ετ ιιιειου:ιτει. :ιετυπι ιειιιυε

ιο εεΡιτυιο. τεετεε. τυοσιευε ειυτιε. ΒυιΠιειτουε επι

ιιτιοουε. ΒυιΠιειτουε υε τιιυτσ. ιεοττετιουε τυιιευε.

σιιεττυε υε υσιτυ. υιιεττυε υε τιου:ιτι:ι. ετ ουσ εευ

οευετιυε. τιτιοσ υσιοιτιιεε τι:ιτιυιτετιε. ιτεο1τττττ. ιτιυι

οτιοοε Ρτιτοτι ει”. υιε ιυιιι Ρσετ υεεΡετεε.

Εεε το:ιτειιιειυε :μσου:ιττι σιιεττι υε υσττιο οστετιιιε

Με ιπιΡετιι ετ ιυυει: οτυιτιει·ιυε ι·στ.ιετυε εετιΡει.

Ή)
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ς ενιιι )

Ιαπωεπτετ εοπτιιΖετ Οτωτιεπι εΣιιτςιιεἈΖἰιιιιι Ηαεεπεπτι

πιατε|ιίετιετ εε διιττετο μια ειτε εε εσι.πι·ίειετ αι

.πε!!ατιίέσ @ατά ει: Πεέ;|ιέ 2ιιυετάιιιιτ - ο - -

· | η! ..

Μι, 26 Με

θεά. Λ [Μ. 48. ε. οσε. Ο [Μ. 844. πι.

( ιι. ιι. )

Πι ιιειιιιιιε εετιιιιιἱ ειιιειι. ιιεε ιιιιιπετιεεε εειιεπ!εε

εε εειιιπιιἰ. ιε!ιειιιιεε τιι!)επε. Βιιι!!ιε!ιιιιιε τετιιε!!πε.

ειιεε!ειιε εε ιιιετι. ε!σεττιιε εΡιιιπ!τι. εΒετιπε Ρ!Ρετ.

ιιοιιιὶιιε εοιιιιιτιἱε ιτιιιιιε ειιιτιιιε ετ εειιεεειιιιπε ιιε!ιιε ε

εττειιι εε ετιττετε πιειτε!ιιειιι ετ ειιιι ιειιιιιε ετ πεσει

!!!ιε ιιεεττε Ρτε ιιε!πιε ετ Με ιιεεττὶε ιιιεεεπ!!5 ετ

Ϊειιιἱιιἰε εεεεειιεειιτἰΒπε ει: ιιο!ιιε ετ ιΡειε. τιειιιὶτιε

τεετἰ ετ ιδειιτι!ιε τεπει εεεττιιιιι εεττ! επιιι τοτε ετι

ετε!!ετιιε επε ετ ειιιιιι!ιπε Ρεττ!ιιειιτιιε ειιιε. πιεε!ιεετ

ετ ειιττετε πὶΒιιετε!ἱε ετ ι1ιεε!ετετειιι (10 εετεετιε ετ

ιιιεεἱετετειιι τπιιε!ιἰ εε ιιιτι!!ο ετ ττιεεἱετετειιι ιιοετιτιε

εειιι!ιοι;ι!ε ετ ιιιεειετετειιι !›ιιεὶ!ἰε επιτι οιιιιιιΒιιε Ρεττι

ιιειιεἱἰε ετ· ετιεττπτι: εποε πεειιτπτ εειιε ειιιιι τοτε ετι

ετε!!ειιιιε εεε ετ επιιι ειιοιιι!ιιιε Ρεττὶιιειιτἱἰε επιε ετ

Ρεεεειιιιιι εποε ιιι τεττιε ι!!ιε εο!!ι€ιτιιτ πε! εε!!ιεε

τπτ. ετ ειιιιιιε ιιιτε τιιτιετιεε ετ εετιειιε5. ειιειε !ιε!›ε

ειπε ιιι ι!!ιε !εειε ετ ιιι εετιιιιι τεττἱτοτὶο ιιι τεττ!ε

ειιιιιι!ιπε εειιιεετιειε ετ ετι!πετιειε ετ επ!τἰε ετ ιτιειι!τιε.

ετ ιιι ειιιιιι!ιιιε τεΒε!ἰὶε ἰτι Βετο ιιι εετε. ει: εεπε!- ε·

απο ιιι !ιειιιιιιι ετ !ιι !.ιεε!ιτετιειιε ἰιι !ιοιι:ιιιιι!ιιιε ετ

!ιε!σιτετοτ!!ιπε !Ρεετιιιιι !εεετιιιιι. ετ Πι εεπετιτιιε ετ

ειιιιι επική ιπτιεειτιοιιε ετ ιιιιΡετιε εποε !ιε!›ετ εε

ιιιιιιιε ιειιπε ιιι Ρτεειετιε !εειε. ειιιιι!ιτετ ετ ειιιιιιε ὶπτε

ιιεε εειι:ιιιιιε ιετιπε !ιε!›ετ ιιι ιΡειε !εειε. ετ ιιι Ρτε

ειετιε ειιιτιιΒπε; εε ειπἱΒιιε εετιετὶοιιειιι τεειετιε εο

ιιιιιτιἱ ἱειιπε. Ρτε πτ εειιτιιιετιιι· ιιι ιιιεττιιιιιειιτε ιιιεε

Βετο Ρετ ιιιιιτιπιιι ιιιετε!ιιειι 80Γ!!38. ετ ιιεε εε Ρτε

ειετιε επιπιιΒιιε Ρετ ετοιιι!ειτι εειιιπειε ἰειιπε πιπε

ετιιιιιιε. εε !ιε!ιειιεπιιι τετιειιειιιιι ετ Ρεεειεει1επιιι Ρετ

ιιεε πεεττεεεπε !·ιετεεεε τιιεεεπ!οε ετ τειιιιιιιιε εεεεειι

εειιτεε ειε πο!ιἰε ιιειιιιιιε τεετὶ ετ Βειιτἱ!ἱε τειιει. ειπε

ειιιιιι ιιεεττε επεεεεεετιιιιιεπε ιιοεττετιιιτι εοτιττεεἱτ

τιειιε. ετ εειιίιτειτιπτ ποε !τιιιι εε Ρτεε!ετιε οιιιτι!!ιπε

πι εειιεἰετιε Ριι!›!ἱεε ιιιιιεετιεεε. ειε εποε εεεεεἰει:ιε ει'

ιετιιιε τειιει τι .πε!ιιε ε!ἱεπε :Με εκιδετε εστι Ρεεεἱ

πιιιε. ιι!ετεε ειπε εειτιιιιιιε ειιιι.ιετε Ροτεετ τι εαπ!!!

ιιεεειι!!ε. ιιιειιΡετ Ρτειιιιττιιιιιιε πο!ιιε ειιιιιιετιιιι εετε

πεΒιε ετ ί!!ἰὶε πεεττιε ιιιεεειι!ιε ετ εεεεειιεειιτιΒιιε εκ

ιιε!τιειετ ιΡειε !ι!ετεε κι”. ιιειιιιτιε τειιτ!!. ετ εποε ιιι

πτετιπτειιειιε!ε ετ εείεεεειιειε τετιειιε!ιι!ιτει· ιπετιτ!ιε.

ετ τετιειιἰει.ιε ιιεεττὶ8 εοιιιιιιιε ἱειιπε ιιετιιιτιε τεπει

εΡειιι πε!πε Ρτεετε!ιιτ Ρετἰτει· ετ ιππειιιειι. Ρτετετεε

ε! εεετιιι€ετετ εποε ε!ιτιιιε Ρετεειιε. ιιε!›ιε εττειιι

ετ.ιιΒειιι ετ !ιετεει!ιπε πεεττιε. ιιι Ρτεειετ!ε τε!ιιιε.

ετ τιιι!!ιιιιι ιιιιιεετιτιεετιε. ιιἱο!ειιτἱειιι τεεετετ. Ρτοιιιιτ

τιιιιιιε ιιε!ιιε Ρετ ιιεε ιιοεττεεεπε ειιεεεεεετεε ιιειιιιιιε

εεπιπιιιε ιειιπε τεε Ρτετ!ἰετεε ιι εειιιε ιιοεττε ετ ε

α εεε ιιιιιιιι·ε. τε!! ιιιοεο ετ Γετιτιει Ρι·εεὶετε πο!ιιε εε

ιιιιιε εποε Ρτετ!ἰετε εειεττε Βιιετιιιτε ετ ε!εθιιετιιιτε

εε!ιετιε ιιεε ετ !ιετεεεε ιιεεττι τεεεετε εοιτιπιιι ιειιιιε

πε! ειιετεεττε ιιιιιιτιε. ετ εε ιΡειε ετεπε !ιειιιιιιι!ιιιε

ιΡεοτιιιιι !εεετιιιιι Ρεεειιι ετ ·ειιετι·ειιι τεεετε ιιι ετ

ειιιιιιι:ιειιτε εειιιιιιιιε ιτιιιπε πε! επι εεττἰ εποε!! επε

ε!εεειιιιιεπε ετ ειιειιεεειιιιιεπε Ρετ εειιεπ!εε εειιιπιιιε

ιιιιιπε πε! Ρετεετετειιι επι Ρτε τειιιΡετε τιιετ!ιιτ πε!

Ρετ !ιττετειε επε.ε ειδι!!ε εειιιπιιιε ιτιιιπε ε!ει!!τιτε8

τιιετιτ ι·ετ.ιπιειτιιιιι. ετ εποε Ρετ !ιειιιιιιεε ἱειιιεἱετετπιιι

!εεοτιιιιι εεε!ιτετεε τεε!ετιε τετιιιειιιιτε ειιοειεεειιιιιεπε

ετ επεεεεειιιιιεπε ε εοιιειι!ἰ!ιιιε εειιιιιιιιε ἱειιιιε πε!

Ρετεετετε «Ιω Ρτε τειιιΡετε τιιετιιιτ. Ρετ εε πε! ειιεε

!ιττετεε ειδι!!ε εειιιιιιιιε !ειιιιε ειει!!ετεε πε! Ρετ επιιιιι

εεττιιιιι ιιιιιιειιιιιι τιιετιτ τετιιιιειτιιιιι. ιιεε τει ειε εεε

!ιτειτειιι ειεεετιε πε! εεεἱΡὶετἱε ιιεε πε! ε!!ε·πε Ρετ

εστω Ρτσ ιιε!ιιε ιιι ειπε πιοπι εε!ιιετιιτετ εκεεΡτετπτ

Βεε!!τεε τιποτε ἱΡεὶ !ιει:ιιιιιεε εειιιιιτιι ἰειιιιε ἱπτειιε

τιιι;ιτ. ιιεε πετο εττε ιιιετε!ιἱε ετ εειττετε. ει: ειτε π8ε

τ!!!ιιε εειι!!τετιτιπτ εε Ρτεειετιε οιιιιιι!πιε εε @τω

εειιετιειιειιι εει.ιιπιιι ιετιιιε τεειιιιιιε. Πεε!!τετειιι εε

ιιιιιτι! ιειιιιιε ιιιτειιιιεεε. Ρτειιιιττειιτεε πο!ιιε ιιιιιιειετιε

εειιειι!!!ιιιε εειτιπτιἱε ιιιιιπε ιιοιιιἱτιε εειιιιιιιιε ιετιιιε.

εποε Ρτεεὶετε εεετττι επετιιιτε ετ τ!ιεέπετιιιτε. ιιεε ετ

!ιετεεεε ιιοεττι τεεεετιιιιε ετ εειιειΒιιε!ιιιιιπε εοιιιιιιιἱ

ιειιιιε πε! εεε εεττο ιιιιεεο. ετ εε ιΡειε ετεπε εοιιπ

ιιἰ!ιιιε ιΡεετιιιπ !εεετιιιιι. Ριιεεπι ει: 8πεττειιττεειεπιιιε

ιιι οι·ειιιιιιιιειιτε εειιιπιιιε ιιιιιπε πε! τω εεττ! ιιιιιιιτι!

τιιιοεὶεεειιιιιειιε ετ επετιεοεπιιιεπε. Ρετ εει1ειι!εεεε

ιτιιιιιιε ἱειιπε πε! Ρετεετετειιι επι Ρτε τειιιΡοτε ειε

τιιιτ πε! Ρετ επειε !ιττετεε ειδι!!ε εειιιιιιιιε ιειιιιε ει

Βιιιττωτ £τωτ ι·ειιιιἰεἰτιιιτι. ιιι8ιιΡετ ετ Ρετ !ιοιιιιιιεε

ιειτιειετετιιιιι !εεετιιιιι εεε!ιτετειιι τεε!ειιιιιε τειιειιετι

επεειεεεπι:ιιεπε ετ επειιεεεπιπειιε ε εοπειι.!ι!ιπε εε

ιιιπιιιε !ειιιιε πε! Ρετεεττιτε ειε Ρτε τειτιΡει·ε τιιετιιιτ

Ρετ εε πε! ειιεε !ιττει·τιε ειιὅἱ!!ε εειιιιιιιἰε ἰτιιιπε ειδ!!

!ετεε πε! Ρετ ειιιιιτι εεττιιιιι ιιιιιιειππι τιιετιτ ι·ετιιιιει

τπιτι. ιιεε τει ειε ίιεε!ιτετειιι ειεθειιιιιε πε! εεειΡιε

ειπε ιιεε πε! ε!ιτιπε Ρετεοπτι Ρτσ ιιε!ιιε ιιι (με ιιεε

εε!ιιετιιτ ετ ιιοι:ι ειιεεΡτετιιτ εεε!!τεε. ειιιιιιι ἰΡεἰ !ιε

ιιιιτιεε εειιιιιιιι ἰειιπε ιιιτεπετιιιιτ. !ιεε επτειιι τεειιτιιιε

ετι!ιιιε 8ετιιΡετ ετ ἰιιεειιειιεεἰε ειιιετειιτι!ειιε εειιιιειπ

τιοιιι!ιπε ιτιτετ ιιεε ετ εειιιιιιιε !ειιπε τεετιε. εε Με

επτειιι ειιο ιιιετι·πιιιειιτε ιιιιιιιε τειιετιε Ρετ ε!Ρ!ιε!ιε

τιιιιι ειιιιεε θα! τετέεπετιιτιτ εεεειιι ειε ετ !οεο ετ

εοτειιιι ειεεειτι τεετ!!επε ετ !ιετει.

Εεε !ειιιτε!ιιιιιε ιιετετιπε ειιετι Ρει!εειι. !ιεε εκειιιΡ!ιιιιι

ει: ιιιι!πτειιιτιτ!ε ιτιεττιιιιιειιτοτπιιι ιιιετε!ιιε!ι εετὶ!›ε εκ

ττεεει ετ Ρετ ειιιιιὶε -ειιειιιΡ!τιιιι Ρτε πτ ίπ εε πιει ετ

!ει<ιἰ ιιιε!ιι! εεεἱτε πε! ειιιιιιιπτο. ειε! τεττε !ιττετε

εἱ!!ε!:›ε τἱτπ!ε εεε Ριιιιετε. ετ !ιοε ε!εεειιε π!!ε πιπ

τετιειιε. εεπ εοττιιΡτιειιε εεε ειιιιιιιιιτιοιιε ε!ετιετιπι1ι

πε! εειιειιε. τιεειιεε εεττεΒετειιεπιιι. ιπεει.ι εειιιιιιἰ

Ρεεε!ετι ιιΒιιε2ειιιε εε διττιτεε ειιιιτιιτ!ε ἰειιπε Ρετε

5τετιε ΡτοΡτιε ιιιιιιιιι ειι!εεετ!Ρε!.

εειτιο ιιεετι·ε ε!› !!!ε ιιιε!ειιτ!ε εε!!ειιεετε. ετ ποε !οετιιι
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( ΒΙΧ )

ΟΠΠ.: αύ Οιιοιιε ιπατε?ιέεπε Πε δατι·ειο εα.ιιτέι θατιί.

ΒεἔΪιὶ ει ()αι·εαι·ίε Ιαιιιαιε εοιππιιιπί, εετιιιιιιίειπ ιιειι

τε.ι.ιιοπευι 2αιιαειι.τε.ι εεπιιιΖε.ι αιι'ιιιι.τεατιιατ.

Π” , Π? ἰιιΠ

θεά. Α. [Π. 48. ε. ΠΜ. Π. β!. ΜΒ.

( Π Π.)

Οιιε Πε εετειε ιιιιιτεΠε ΠεΠἰι Ρεεεεεεἰειιειιι ει Πε

ιιιἱιιὶιιιιι ἰειιειιιιἰ τιιιιεε εειιειΠἰ εειιιιιιιἰε Πιιιιιε ιιειιιὶιιε

εειιιιιιιἰε ἰιιιιιιε. Πε ειιιιιτε εετὶ ειιιιι ειιιιιΠιιιεΡετιὶιιειιιΠε

ειιἱε Πε ιεττἰε ειΠιὶε ει ὶιιειιὶιἱε Πειιιεειἱεὶε ει. εεὶιιειιὶεἰε

α ιιιιιτι. ειιετιιιε εΡἱιιιΠιι. ει ειδετιιιε ΡὶΡετ. Πε εειιεἰ

Πε ει ιιεΙιιιιιιιιε ιειἰιιε εειιεΠΠ Πιιιιι.ε. Ρτε εειιιιιιιἱ

ἰειιιιε. ει: ιιειιιὶιιε ἰΡεἰιιε εειιιιιιιἱε ιιεΙιἰε Ρειτε εειιιι.

ιι€ιιεεε Πε ΙεΒιιειε. ιειΠΠο Πε ιιιΒιιειε. ιιετιτιιιιιἰ Πε

Πεειιειε. ΙιιΠΠιιἱιιε Πἱε ιιιιειιΠιιιιι εΠΠεΙὶιιἱ Ρτε ιε ει:

Πειτε ιιιε ει ΒἱτετΠο Πἰε ιιΠιετιἰ Πε ιιιΒιιειε. Ρτε

ιε ει Ρτε Πειτε ιιιε τεεἱΡιειιιΠιιιε Ρτε ιιειιἰε ει ω

εειἰιι. ειπε ἴτιιιτὶιιιιε ειιιε ιιιιιτιιιο Πε ιιι.<ιιιειε. Βετ

ιιιιτΠε. :Πιετιε ιιιιιεεε ει ιιΠιετιε Πειτε ιιετιτιιιιιἰε

Ρτειιιὶιιἱιιιιιε ειιεετιιιιτε ιιιιεετε ει ειιε.ιιιιε ιιΠε Πἰιιιἱ

ιιιιιὶειιε ειιιιιεε ἱιιἱτεεετἱΡιιιε εειιιιειιιἰειιε5. ιιὶΠεΙὶεει

ιιι Πε εειετε εεε ει ιιετεΠεε ιιεειτὶ εἱιἱε εὶιιεε ιιιιιιιε.

ει ΜιιετΠιιιε εἱιιἱιιιιἰε. εειιεεΠὶιιιιιε εεε Ιιειιετε ει ιε

ιιετε Μιιιιιιεε ιιεειτεε εἱειιι ΜΙιειιε ει ιειιειἰε. ει:

Πε εειετε ιιειιιιἱεἱετἱιὶε. Ρτειετ εεε ιιιιἱ ειιιιι Πε εεει

Πε ΜΙιἰιειετἰΙιιιε ἱΡειιιε Ιεεἰ Πε ίεΠτἱε ιιειιιιἰε ειιιιε- Π) Ρει.Βιιιι ιιιιιιιε. ει 0ιιιιιε8 ιιιιτ.3ειιεεε Πε εειεεεε ει

τὶεὶὶε τεθειιιιιιε Πε ἰιιτἰιιιιε ει εειὶειιΠιιιε ειιἱε Πε ιιε

Πιι€ιε. ει: ειιιιιΠιιιε Πειιιιιιιι ΡετιὶιιειιιΠε ΠΠ ὶΡειιιιι ει

ἰιιΠε ἱιιιιεειὶιιἰι ειιιιι ειιιιι εΙειιΠιιι.ε ιιιττὶε ει Ρετιε.

Ρε8ὶιε ιτἱιιιιιΡΙιιιΠ ιιειιΠιε ιιεειἰ Βεετιὅὶὶ Πι ιιιττε.

ιιειιιιιι ιιι ειιειτε εετἰ ΡτεεειιιΠιιιε. εετΙεειιε ΡὶΡετε.

ιι€ειιε Πε εεττειιε ει Ιιειιἰιὶιιὶε ετιιιιεΙε ΠΠ Με ιε

ειΠιιιε εειιιιεειιιἰε Πὶε Πειιιἰιιἱεε ὶιιιετ Ρτἱιιιιιιιι ει

ι:ετεΠιιιι.

ΕεΠειιι Πὶε ἱιιιετ ιιειιιιιιι ει ιιεεΡετιιε Πι εεειετΠε

ειιιιειἱ ιιιιειιεεΠε Πε Πεε. ΡτεεειιιΠιιιε ΒιιΠιιεΙιιιε επι

Ιιτιιιεε ιιιιΠετε ΙιειιΠειἰε ετΒιιειε ιιιιιιΠε Πε ιιιττε.

ειἔιιἱΠε Πε Ρειιιε ιιΠ Με ιεειΠιιιε εειιιιεειιιἰε. Πι

ειιιιιΠειιι ιιιεΠιιιιι ΠεΠὶι Ρεεεεεειετιειιι ει. Πειιιὶιιἰιιιιι

ειΠει:ιι Πε κιιιειτε Πεἰ Πε τιιιε ὶιιιιεειὶιιὶι ειπε ειιιιι

ειιιιιιιιο.

8ειιιιειιιἰ Πἱε ιιιιιε ἰιιιετ ιετεΠιιιι ει ιιειιειιιι ἱιι απ·

ειιτὶε ΡτεεειιιΠιιιε ιδιιΠΠειιιιε ειιΠιτὶεεε ιιιιιὶετε. εετ

Ιεειιε ΡἰΡει·ε ΒιιΠΠειιιιε Πε ιιιττε εΠ Με ιεειΠ.ιιιε

εειιιιεεειὶε. ΠιιΠ ἱΠειιι ἴεεὶι Πε ειιτειιτἱε.

Εεε ιιιιιιειιιιεειιειετιιιε ειιετἰ Ρειιιιἰὶ. Με ιι·ἰε ειιειιιΡιιι

ειιΡετἰιιε ιιιιειειε. Πε εειτιιΠετὶε Πιειτιιιιιειιιετιιιιι Μετ

ειιἰεϋ εετΠιε Ρτειιι ἰιι εὶε ιιιΠι ει Ιειὅὶ. ιτειιεετὶΡεἱ

Ρετ ειιιιιὶε ειιειιιΡΙειιἱ ιιἰειιΠ ιιΠΠἱιε ιιει Πὶιιιἱιιιιιε

Ρτειετ Πιετιιιιι ιιει εΠιιιιιειιιι ιἱιιΠιιιιι εεε Ριιιιειιιιιι

ειιιιιιιιε ιιειι ιιιιιιειε ει: ιιεε ειιειιιιε ιιΠει ιιιιιιειἰειιε

εεττιιΡιἱειιε εεε Πἱιιιἰιιιιιὶειιε Πἱειὶειιιιιιι ιιει εειιειιε

ΠΠ τιιιεΠ εεττειιετιιιιΠιιιιι. Πιεειι Πειιιἰιιἰ Ρειδειειἰ ιιΒιιε

ιειιὶε Πε ιὅἱτειτΠε Ρτειιτἱιι ιιιιιιιιι ειΠιεετὶΡεἰ.

(ΒΧ)

Πισω Πω Μια· ἰαπιιειιτε.ι εειιιιιΖει ει Ποιπιπε.ι

Σα8·πειί. ιιει· εκει: έμοί: ει |ιοιπέιιΠιιι.τ Ζεεετιωι [α

8πειέ. ()εια.κ·|ιέ ει Ρα.ι.ιιιιιέ πω: ιαπιιεπείαιπ εἱυἰιιιιι

αΙιειιΠιιι.ι .πώ ραειί.ι ιτΖὐιιιιπιιιι·.

ΠΠ, Π! Πεεειιιιιτἱε

θεά. Α. Π!. Γ”. ε. θεά. (Π. χω. 5'7'.

( Η. Π. ) '

Νοε εειιειΠεε εειιιιιιιιε ἰειιιιε. ὶεΜιιιιεε τιιιιειι.5.

τςιιιΠειιιιιιε ιετιιεΠιιε. ειιτἱειιε Βιιετεἰιι5. ιιιιεειΙΠιιε Πε

Πε Ιειδιιειε ει ιιιειι ει εειετεε Μιιιἰιιεε ιιεειτεε ιιιιεε

ιιεΠὶε ΜΙιειἰε ει ιειιειἱε ΠΠ ιιειι ειιιιι Πε εειιιΡεΒιιιι

ὶειιιιε. ιιι εεε Μιιεειἱε ει ιειιειιιἰε ειΠ ἴεεὶειιΠιιιιι ειΠιιΠε

ιιιιἱειιιιὶΠ ιιειιιετἰιἰε. εειιιειιιἰειιι ιιιιετιιιε Ιειειιι Ρετ

ιιειιΠειιι ιιἱτιιιιι Ιειιΐτειιειιιιι τιιιιειιιιι Ειεἱειιιιιε Ρετ

Μιιιἰιιεε ιιιειιιὶετιιιιει ειιεετιιιιι·ὶ Πειιιἰιιἰε Πε ιιι€ιιειε

ει εειεεεε Πι εετιειιι. ιιἱΠειἱεει εἰ Πι Ρειιιιιιι ιιειι ἱιι

εἰΠετὶιιι. ει εἰ Πι Ρειιιιιιι ἰιιεἰΠετὶιιι. Πι ἰΡειιιιι Ρειιιιιιι

εὶ ειπε εΙεΒετἰιἱε ει ιιειιιετἰιἱε. ιιειιιὶιιεε ιιιιετιιιε Παει

ιιειιειὶε Πι ιιιειιιιΠιε. ιιει Πε εειετε ΙιεΙιεΙιὶιὶε ιιειιἰε

ιιειιετε ει ιειιετε εειιεεΠἰιιιιιε. εἱειιι ΠΠ Πε Ρειιιιιιε

Ρτειετ ΠΙεε ΠΠ τειιιιιιιεΙιειιι Πι εειιιΡειδιιιι. ει εἰ

£ω·ω Πειιιὶιιὶ Πε Ριιιιιιιιε ειΠΡιιιιιι Πετιιἰιιειὶειιειιι Μ

ιιειιι ιιει ιιιιιιιιετἰιιι Πι ιιιειιιιΠιε ειιιιΠειιι Πειιιὶιιιι

ιἰειιειιε ιιεὶιὶε εειιεεΠΠιιιιε. ιιεε ιιΠιιιιι Πειιιἱιιειἰειιειιι

ιιειιιἰιιΠιιιε Πε Ρειιιιιιε ἱιι ΡτεΠὶειε- εεειτε Πειιὶιιιιιε.

Με ὶΡεεε Μτιιὶιιεε ιιεειτεε ιιΠε Πιιεἰιε ιιει εεΠεειε

ΒτιιιιιΠιὶιιιιιε. ιιετιιιιιιειιιειι Ρτε ιιεΠε ει ιιειιΠιιΠιιιε

ιιεειτἱε Πεὶιειἰε εκΡειιΠετε ει εειΠεττ·ε εΠ εετιιιιΠι

εἰιιΠὶε εὶιιἰιειὶε εἱειιι ΠΠ εἰιιεε ιιὶΠεΠεει ει: ιτΠιιιε

ΡιιτιΠιιιε Ρτε ΙΠιι·ὶε ιτεεειιιἱε εεΡιιιιιΒιιιιε τιιιἱιιιιιιε

ιιιιιιιιιιι. ιιεε Ρεεεὶι ειι€ετι εειιιτε ιιει ιιε1 ὶιιιΡειιἱ

ὶιι Ρεεεε ιιεειτε ιιει Μιιιἱιιιιιιι ιιεειτετιιιιι ιιΙιτιι

ΡτεΠὶειιιιιι τιιιειιιἰιειειιι Πιτετιιιιι εεει.ιιιιν. ιιιΠιειιιιι

ειὶιιιιι Μιιιἰιιεε ιιεειτἰ Ριειιιιιιι Πιετιιιιειιι ιιΠΠιιεειιΠἱ

ὶειιιιειιι ιιιιιι.ιιιι ει εΙειιιιι ιιιιε ετἱιιιιιιιτ Πι ιεττἱε ιιε

ειτἱε ει εειετιιε ιιιετεεε. ει ιιειιΠειιΠὶ εἰειιι εἰιιεε

ἱιιιιιιε. ιιει: Ρεεεἱιιι εΠιιιε 8τειιιιιιιἰιιε ιιειιετει·ὶ ιιει

Πιιεἰιιι. ιιὶεὶ Ρτε ει ιΠειιι εἱιιεε Πιιιιιειιεεε ει ιιειιιὶιιεε

Πε εει11ΡεΒιιιι ιιιιιιιε. εειιιΡειδιιιιιιι ὶΡεειιιι ἰιιιτιιτε Πε

ιιειὶε ιιεε ει ιιειιιἰιιεε ιιεειτἱ. ει ἰιιτετε εἰειιι εειετἰ

εἰιιεε ει ιΠεεετε ὶιιτειιιειιιιιιιι Ρειεειιιιὶε ιιει εειιειΠιιιιι

εειιιιιιιἱε ἰειιιιε ΠΠ Ρτε ιειιιΡετε Ϊιιετὶιιι. εε ειιιιιε

ιιιιεΠ ιιειι ιειιεειιιἱιιὶ πειτε Πι εὶιιὶιιιιε ἰειιιιε. ιιεεε

ιεεε ιιεειτε τειιιειιετε. ιιεε ει Ρεεεεεεὶειιεε πιειιτεε

ει ιιειιε ειιιιιἱε τιιιε ιιιιιιε ιειιειἱε ιιει ιΠἱιιε Ρτε κοιτώ..

εειι Πε εειετε εειιιιὶεἱετἰιἰε. εειιιιιιιε Πιιιιιε ιιεΠε Πε

ίειιΠετε ει ιιιιιιιιιιειιετε ὶιιιιειιἱι εειιιτε ειιιιιεε Πιετ

εειιεε. εειιεετΠὶειιι ιιει εειιιιειιιἱειιειιι ιι.ιιΙΙιιιιι-Ϊεεὶει

επιο ειΠιιιιι Ρετεετιιι ἰιι ιιειι ιιειι εἰιἱε εὶειιι ΠΠ εὶιιεε.

Ρεεεἱιὶε ιιιιιειιι εΠΒετε Ρειεειιιιειιι ιιει εειιειΠεε ὶιιιετ

ιιει ει Πε ιιοιιἰε ιιει ιιιιΠε ιιεΙιιετἱιὶε ειΠ ιιιιΠἱειιΠιιε

ει ΠἱΠὶιιἱειιΠεε τειἱειιεε ιιεειτειε ει ιιειιιἰιιιιιιι ιιειιιτε

τιιιιι. ΡτεΠὶειε Ρειεειειε ἰιιτιιιιιε ιιεΙ εειιειΠΠιιιε ειιιιιἱ
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τοπιο στοοοστο οοιτιοΜε τετοιο. το στάτοειτιοτιτο οσο- τι

εοτοιτι οοτ σστοετετὶε οσιιιι.ιΜε τιιτιοο ιιοτ στο τοιο

σστο Πιοττοτ εοτοττοετο ιιοεττοτο εοοοετιτ τοτεοιοοτοττι.

οτ στο τοιιοειιτιιτ σοεοτοετο οσοοοοττσοοε οτ σεσττσιιοε

εοσττιεοττστεε οτ τοττ·εεοττστεε. το εοτοτοΠε σστοιιτιτε

τιιτιοο οσε οτ τισττιτττοε οοετττ Πιο άοοοττε εἰσοτ εΠτ

στοοε τετοιο οτ οσιοτοοε άο σσιτισεσ)οε τιιτιοο. τοι :στοά

ιιοιιτιάσ στιιττεε στο οστιιοΜ οιτοτοττιιτο τοοοτἱτ οοτ

σεοειτοετοιο ε εν.ττοεττο ἱοττε οοτεοε τετιοετο. άοοοττε

τωοοτο οιισοοεεε ιιἱστοε τι οστιιοοὶ τεοοο. ε ετ.Βοεττσ

οοτσ οτττιι οεττοο σοττοιιιιιοτιοττε. άοοοτὶε το τσεσ

οιιοτοττο οοτ οτιοετσετε ττο οτ ττωοοτο εά οισοτιεεε

ιιοεττεε ιιτοτοε σοι· άτοε άιισε. άοτοάο εά οιτσοοεεε

οστιιοΜε τεοοο Μοτοε. οοσ ειΠττοσά ιδτοοετοοο οσοτε

σσεεττ τιοσσΜ. οσ εστοσ ιιοσά ετ τειιιιοτιετε στοτε οσο

τιοοετοε τοοτττ άο οσοτε οτ τισιΜΜοοε οοετττε. το

ττοετιτοτ τοεσσοάοτο οτ οεεο εοο οσοεοΠοοε τετοιο.

ττε τειιιοο (στοά τισιιιτοοε ιιοετττ εΠοοε οσσεετσιιο οσο

σσεετοτ οσε εά εττειο τιιττεάτοττοτιοοι στοοοοετο οοτ

άιισοτο. Ποοτ οοΜτοοτ τωοττει·ο τεοοετο. οοτ εΠοτ οιτττε

στοττετοττι το άτετττοτοττι τεοοο. οτ ετιιοτε οσε σοοεετσιιο

τιοτοε σεσττ οτ οοτιιιοοτὶστιἱε στεοττεοοτττ οτ ττοσοάτ

τοοοτοττι οσοτε στστοάο στοετττοτττ τοοοετιιτ οστιιιιιιο

τεοοο οσε εάτοοετο οτ τιιοττ εοο σσεεο οσοε οττο.

τιοσ οστιεοοττοτ σσιτιοτιο εττοιιτ στοτ. εοο εττοιιτ άο άἱ

ετττοτιι τειιιιο εΠιιιιτά οεοοτο άο τοτττε οοτ σσεεοε

ετσΜοιιε οοετττε. ττοεε τοτιοττε ιιοε οτ ττστΜοοε οοετττ

εΠτσισ ττισάο. ιιοτιοο οοιιισοτε. οοτιιιο εΠε σοοεετοιιο

οτττε οστιτοτετοτο οοεττειτι. στοάτοτε οιοΜε στο οσ

τοοΜ τεοοο στστΜττττοοε οσοτε εττοτιάοτο οτ οοεοτ

οετο. οτ σοτ οιτιοοάετστοε τιιιτοε ετιΜ τεστοιοοε οιιιοτι

άειττ. τιιισά σσιτιοτιο τεοιιο τοοοετοτ σοεοτοετο στοάτοτε.

οι; σσοττεοοτιἱτο οσο σσεεττ οτ το οτοοτ οσιτισειιτιο

τεστοιιιιιε εσσστιτ τιοσά στοοοε τισττιτοοε τιοὶιιε στοττεττε

τοοοιιοτιιτ οσοετΠεττ οτ στοάτστο οοτιοοιιττσιιοε τοπιο

οτ ἱοσστιοιιεεο σοτττωοοειιτ. ιιοτ: άοοοεοτ το σσοττε

ττιιιτι οσοετττεττ. οτ εἰ οσοεοτ Πιοτττ τοοοετοτ σοεοτ

ιιετο οτι. ιιοτ: άοοοετ σσοττεττοιιι. σσοτεττ τοεοσοτ στο

ιΜτττιτιοε οσοτε σιισά ττιστοιτιοε τοτετο σσοειιτοε τοτοτσε

οτ στοΜε στοάτστε σσοεοτοοοτ. οτ σοτ τοοοειΜΜ το

ττοιιιιοιτιοε οτ οσο σοεεττττ οσοττεοοΜτο. οτ :στοά οπο:

ειιοοοεεστοε εοσε οσοειττοε οοτ σοτοετετοε τοοοετιτοτ

εττοτΠτοτ ετττΒοτο. οτ ττε σοι· τοττισσττε εοσσοεετσοοοι

οετιιιο το σοτσοτοιιτιι. εοο σοοε ττοτειτοττι ττοσοτιτε

τοστ ειιττ. οτ εοστεάτοτοττι οετ άο σοτττοοοττοοε εά

οσε τοτ·ειιοτοτιτ σοττοε εοοιιε. το$οσεοε άο τεΒοοτο. οτ

ττιοετάοε οοτττειιιτε οτ οετάιιτιιιιε ΠΠοε σάάσΠΜ οτ

Βοττετάοε ΠΠιιε ετοοτττ άο τειδοοτο εττοοάοτο οτ οο

εοτιιετο οτ οσοττε οσο οοΜτο. εστοττι τετιοο το άσττισ

σΠοοτΠ τοοτοτιάο άο τιισιιΠ. τοετοε ιδοττΠοτιτιοε άο

Μετα σεεοεΠε ιιιετιτισοοε. σεεστιεττε σεεετστοε. οετο

ττοε σετιἰε οτ οσοοειιεεεεττοε σεΠεο σεΠτ. εοτιο άσ

ττττοτσο οεττοττεττε. οιτττοετοισ άιισοοτοετττισ τσ.ιεττσάο

οοπο. τοάτσττσιιο τι. ιιττττοε άτο άοοοοιοττε.

το σεττοτει·το ο8στιτε στο οιιετοττοττσ ιιστετΠ.

( Ι)ΧΙ )

Παιδικά ιίσπιτιιτ στο .το οτ |ιστπίτιτοιιε .πιο εσττττΙσπί

Ζώτατιωι σατιισαα8ίπω σιισοπιιτἰε /οιιτἰἰ οπο· εἰὐἰ α

ίαπαοπετοιιε οσκειττΣοα.τ άοίπταο ι·οπιιτιοΖωιτ.

τ2ττ . οι άοοοιιιοττε

στο. τι. τω. Με. στο. ο. τω. ει. τ.

ς τι. τι. )

Νοε σοττιτε άο τισττε οτ εσσΠ στοάὶσττ στο ιισοτε

οτ οοτοττε οοιΜοτοιιε άο τεττοοτσ. οτ άο σοτσεσσ οσοἰε

οστιεοΠοιιε οστοιιΜε τεοιιο τστιιιτιοτ τοοοσ. ΒιιττΠοττοσ

τι τστοοττσ. οτιττοσ Βιιοτοτ0. οτ εοεοιτάο ετο ττιεττ. σοοττσ

εστιιιττο. οτ οστοττο σἱσοτὶ. στο οσιτιοΜ τεοοο οτ τισ

ττιτοο τσετιιε οστιιοΜε Ποοιο τεοττοοε οτ τοτοτεετσοοιιι

οτ σεστιιτο ατο οσο σοτοτιάσ άο τοιιάσ ετοο οοοοττττο

τοιιιΠ Ποτετιιττι ττοτοσοεισιιτε τσιττε ετιοοετττιι τι οσοιοτιί

τεοοο τιεοοοειτιιιε οοτ εΠτιοε σοτεοοε στο τισοτε.

στοτοτ άο Ποττε οσοοιτι. τιοειε εντιισο άο τοτοττεττε οτ

σοοττοε ττωτσοοοττοε ττοοοάειο στο οσοτε τοοτστοοεοτ

ε. οσιοοοτ τετοιο. τιιιτοοε οσε σττοεεττε οτ άοττεοάεεττε

οσ τιοσά τιιετιάετε οστοιιΜε τεοοο. οτ σε ισιο οσιτιοοτ

τετοιο τεσοτο άοοοοετοιιε τοττισοτο ττωτστιτσοιιτο οτε

τεεστοο εάτοιστοτο τιοστοιτττιιιε. φωτο σοεετσοοτο οτ

τοττιτεετσοοττι τττττιετιι τωοοτο οοπο τοττισστο οτ οσο

σοτιττεοοΜτο. σοι· οσε οοτ οοτοάοε οσεττσε οοτ το.

ιιοειτι σοτεσιωτο στο τισοτε. οτ τιοσά οπο: τοττοτετττσ

ο οοτ τιιστοεττε τοοτττ εάιιοτεοε τσειιοτι οστιιοοο στο

ιΜττττοοε. οτ εἰ οσοττεττιστοιο τοτοτ σοοειιτι :ιστο

τόοοτετιιττι ττωτστιετοιιι ετ8οοττ. οσοτε στο οστοιιοτ το

ιιοο ετἱσιιτετιτἱοοε στοιιιττττττιοε. οτ τιιάο σιοΜε οσοτι

τιοεττε τιεοὶτε οτ τιεοοοάτι ιισοτε στειιοττ σοττττετιιοε.

οτ εοστοάτοτοιτι οετ τοτειιιοε τεσττε εεοτσεεοσττε οι.ιετι

ΒοΠτε οσοε ττάο ετοο ττεοάο εττοοάοτο οτ σοεοτοετο

οτ οσοττε οσο ιιοΜτο. εστοιιι ἱεοοο οσάοιτι οττο οτ

τοσο οτ οστειτι οτεάοττι τοεττοοε οτ Ποτε.

Εκ σεττοτεττο ιισσοτε άο σεετοττοττσ τιστετΠ.

( στο )

ΒἰναΙ£αο ιἰοιπἰπί οτ ἐαπαοπεοε οσπειιτοτ

σσπυοπἰοπτἰαυτ έστω· .το ίτιοατιτ.

οπο, Ώ τετιιωτΠ

ω τι. χω. πο. στο. ο. οι. το. τ.

( τι. τι. )

Νοε οοεττοε οτ σοάοοττιοε άοτΜΜ άο ττοεττε στο

ιισοὶε οτ στεοάττισ οτ τιιετεοοτἱοσ οτ στο τισττιτοτοοε

άο ττοεττε οτ άοεσοοάοοττοοε οι τισοτε οτ τσετε. στο

ιΜττττοοε οσοτε. τετοιο σσοειιΠοοε άο οσττιοΜ ἱοτιεοΜ

τοοοσ. εοττττοτττισ τοττιοττσ. οτιττοσ Βιιοτοτσ. εοεετάσ άο

ττωττ. σοοττσ εσττιοτο. οτ στιτοττο στσοττ. τοοτστοοττοοε

τισιτιτοο οσιτιοτιτε τετοιο. :στοά άο οοτοτσ οττοιοε στοοε

οιοοοοεοε οτ στοττττετοιτι τοτεοτττιιιε οοετιάσσοττισοο
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ο οοπεπ!!!ιπε οοπιππ!ε !οππο πο! Ροτοετοτο οπ! Ρτο ο

τοιπΡοτο Βιοτ!πτ !!!οτ!πιπε τοοπ!ε!τ! π! οτπ!ποτ!οπο

!Ρεοτιιπι. οοεττπιπ τ!πο!το €π!ιτπ!τπιπ οτ π!εοποτιι!τππι.

πο!ι!πιπε οτ οοπε!οπο!ι!ιππεο!π π!ττπτο οοπιππ!ε !οππο

πο! ππιιτ!! επ!. οποπποοπιποπο ο οοπεπ!!!›πεοοιπππ!ε

!οππο. πο! Ροτοετοτο οι!! Ρτο τοιπΡοτο ἴποτ!πτ Ροτ εο

πο! !!ττοτοε εποε οπτ ππιιτ!ππι ίποτ!τ τοοπ!ε!τπιπ. οτ

το !Ρεο οοεττο οτ !ιοιπ!π!!ιπε !ιο!ι!τοπτ!!ιπε πι !Ρεο

οοεττο οτ Ροττ!ποπτ!!ε επ!ε. πο! οι!! πο οοτοτο !ιο!ι!το

!ιππτ Ροοοιπ οτ Βποττοιπ τοο!οιιιπε πι οτπ!ποτ!οπο οτ

ιποιιππτο οοπεπ!πιπ οοπιππ!ε !οππο. πο! Ροτοετοτ!ε οι!!

Ρτο τοιιιΡοτο !!ιοιπιτ. !π οιτοτο!τπ οτ οκΡοπ!τ!οπο οτ

οοπο!οοτ!ε οοιπππ!ε πιππο. οτ οοτοτ!ε εοτπ!τ!!ε οοιππιι!ε

!Ρε!πε !!ι!π!πε οτ ετο!ι!ιππε !π οττ!!ποτ!οπο οοπεπ!πιπ

οοπιππ!ε !οππο. πο! Ροτοετοτ!ε οι!! Ρτο τοιπΡοτο μο

τ!πτ. εοοππππιπ οποπ τοοοτπιτ ο!ποε !οππο. π!πο!!οοτ

ποτεπε Ροττπιπποποτ!ε. οτ! οιιΡοπεοε π!οτπε οοιππιι!ε

!οιιπο οτ μπει οοπί!π!ο !Ρεο οι! ποεττππι π!εΡοππ!ππι.

πτ επΡτοπ!οτπιπ οετ !πτοπ!τ !ιοοοπο οτ Ροποο!ππε το

οτ!ε εοοι·οεοποτ!ε οποποο!!!ε οττοπτ!οτο οτ ο!ιεοτποτο

οτ οοπττο ποπ ποπ!το. οοτπιπ !οππο πι οοΡ!τπ!ο. τοετοε

εοτ!οοππε Ρ!Ροτ. !ο!ιοπποε ο!πττοο!. Ροεοο!!ε οοεε!ο!πε.

ποο το οοετο!!οτο. οτ π!οο!οπε ί!!!πε οο!οτ!! Ροπ!ε.

εοοπππο τ!!ο !οπποτ!! !πτοτ ποποιπ οτ ποεΡοτοε.

Νοε οοπεπ!οε οοπιππ!ε ἰοππο. !ο!ιοιιποε τπ!ιοπε. ἐπὶ!

!τοιοπο τοτπο!!πε. οπτ!οπε οποτο!πε. οπεο!ππε πο πιοτ!.

όποττπε εΡπιπ!ο οτ ο.ο!οτ!πε Ρ!Ροτ. το πο!ππτοτο οτ

!ιοποΡ!οο!το °οοπε!!!! !οιιπο. Ρτο οοπιππ! !οππο οτ πο

τπ!!!οπΡ!!!ππι οοπιππ!ε.·!Ρτοπι!ττἱιιιπε πο!ι!ε !ιοοοπο Ρο

ποο!πο τοο!Ρ!οπτ!!απε Ρτο πο!ι!ε. οτοππ!πο οτ τιποτε!

!ιπτπιο. οτ !ιοιιι!ιι!!:πε το τ!πο!το οτ ποεοοπποπτ!!ιπε

οι: πο!ι!ε οτ'!Ρε!ε. οποπ οοπιππο !οππο ποε οτ !Ρεοε

τοο!Ρ!οτ οτ !ιο!ιο!ι!τ !π ο!ποε. οτ οποπ εο!πο!ι!τ οτ οπ

ετοπ!οτ· οτ ποΐοπποτ ποε οτ !ιοιπ!ποε ποεττοε οτ τοε

ποεττοε οτ εΡοο!ο!!τοτ οπεττπιπ τ!πο!το. οππι !ιο!ι!το

τοτ!!ιπε !Ρε!πε οοεττ!οοπττο οιπποε Ροτεοποε. ποο Ρο

ο!οτπτ οποπ 'Ρτο ο!!οπο τ!ο οοπεο. οπο !ιποπεοπο οο

ο!ποτ!τ. πο! οπο τω.. ε!τ οπτ οοιππι!εεο Ροτ ποε πο!

!ιοτιι!ποε ποεττοε. Ροεε!τ!ε πο! ποΒοοτ!ε πι !οππο πο!

π! τ!!εττ!οτπ !οππο οοπποπ!ι·!. π!!οπο ποιππιπ !ιιοπ!οτπ

π!πο ιπο!οετοτ!. ποοπο το οοεττο τ!πο!το οτ ο!πε οπτ!ο

οτ π!εττ!οτπ. οτ !ιο!ι!τοτοι·!!ιπε !Ρε!πε οοεττ! Ροεε!τ!ε

πο οοτοτο οτ! τοτ!οποιπ τοο!οπποιπ οοπιΡο!!! !π !οππο

πο! !π π!εττ!οτπ !οππο. Ρτο ο!!οπο !πτο. οποπ π! Ρτο

π!οτ!ε ο Ροι·εοπο ο!!οπο Ροτοτοτπτ. πο Ρ!οο!τ!ε οπτοπι

οτ οποτπποπ!!ε οπο ποττοιιτπτ !πτοτ !ιοπι!ποε_!Ρε!πε

!οο!. !ιοιιι!ποε τ!πο!τοποποπτ οεεο οτ οιι!ετοι·ο επ!ι

οιιοιππιο οοπεπ!πιπ πο! τοοτοτπι:ιι τ!πο!το τμ! Ρτο

τοιπΡοι·ο ἴποτ!ιιτ. πο τπ!ε ποτο οπο :ποτο τποο!πτ ο!ι

ο!!οπο οιι!ετοιιτ! οιιττο π!ετι·!οτπιπ τ!πο!το. πο!ιοπτ !ιο

πι!ποε τ!πο!το τοεΡοπποτο οτ οεεο επ!ι οιιοιππιο οοπ

επ!πιπ οοιπππ!ε !οππο. πο! Ροτοετοτ!ε οι!! Ρτο τοπι

Ροτο Ϊποτ!πτ. πο! επ!ι Ροτοετοτο οπο Ρτο οοιπππ!

!οππο Ϊποτ!τ οοπετ!τιιτο πι Ροττ!!απε οοτποτ!ο. ποπ οο

Βοπιπε ποε οτ! οο!!οοτοιπ ο!!οποπι πο! ποο!τοπι το

οοεττο !Ρεο οτ οπτ!ο οτ Ροι·τ!ποπτ!!ε επ!ε !π Ροετοτπιπ

ποπποπι. οοπττο πο!ππτοτοιιι ποεττοιπ. οοποιπ π!ο ποτο

οτ !οοο. οτ οοτοπι ο!εποπιι·τοετπιπε. !

Εκ οοι·τπ!οτ!ο ιποτο!ι!ε!! εοτ!!ιο.

( ΒΧ!!! )

!τοιαοπεοε οοι!.πτΙοε Οοοι·τωπ τ!ο ΜοιιτοοΖο οταεοπο”

?ιαοτοο!οεπι ίαπιιοπεοε οἰυοε τ·οοίρΣουτοε ρατι·οοπιίατο

ἱΣετἰοπι .το παταω.: εροπποιιτ.

· 12%, 'Η !οπποτ!!

απ. Α. οι. πο. πω. ο. οι. π. ο πο!. π.

τ π. π. )

Ιπ πο! ποιπ!πο. ποε !ο!ιοπιιοε τπ!ιοπε πο πο!το.

Βπ!!!!ο!πιπε τοτπο!!πε. οπτ!οπε οποτο!πε. οπεο!ππε πο

πιοτ!. ο!ιοττπε εΡ!ππ!ο. οτ οο!οτ!πε Ρ!Ροτ. οοπεπ!οε

ο οοιπππ!ε !οππο πο !ιοιιοΡ!οο!το οτ οποτοι·!τοτο οοπε!

ο ε!οοεττο ποτεπε !οπποιπ. οτ ο οοεττο οοτποτ!ο π!ττο . !!οτοτπιπ ποεττοτππι. οοπτ!τοιππτ το ο!σοττπιπ π. :ποπ

το!ι!ο οτ !ιοτοποε τποε π! ο!ποε !οπποπεοε. οτ επ!ι

Ρτοτοοτ!οπο οτ ποτοπε!οπο οοιπππ!ε !οππο. ποε οτ τοε

ποεττοε επεοοΡ!εεο. το!! Ροοτο οτ οοππ!τ!οπο οποπ τπ

οτ !ιοτοποε το! ποποοε οιιΡοπποτο τοπτπιπ τι.. Ροεεο

ποεττο οποπ !ιο!ιοτ!ε πο! !ιο!ιο!ι!τ!ε π! ιποπτο!ο!ο οπτ

π!ττο !πεπιπ οποπ ποπ ε!τ οοιπππ!ε !οππο !π οο!!ο

οτ!ε οοπιππ!ε πιππο οπο ποπτ !π ο!π!τοτο Ρτο !!!ιτ!ε οπο.

οτ ποπ Ρ!πε. οτ ππ!!οιπ ο!!οιπ επΡοτΡοε!τοιπ. πο οο!

!οοτο πο! ποο!το τοοοτο πο!ιοιππε. ή!!! πο! !ιοτοπ!!›πε

τπ!ε εοπ !ιοιπ!π!!ιπε ποεττ!ε. ποε πο! εποοοεεοτοε πο

εττ! Ρτο οοιπππ! !οππο ποοπο ποε πο! !Ρεοε επΡΡο

ποτο οποπ! Ροτοετοτ!ο. οτ !ιοο Ρτοιπ!ττπππε πο! οτ

επΡτο Ρτο οοιππιπ Ροτ ποε οτ εποοοεεοτοε ποεττοε

ο τοτπιπ οτ πτπιπιπ !ιο!ιοτο οτ ποπ οοιιτι·οπιοπ!τοΪτοτϊ

οποπ τπτπτ!ε Ροετ ποε οοπεπ!!!ιπε πο! Ροτοετοτ!. ποπ'

!τ!οπι το!!ποποιππε !π εοτ!!ιτ!ε ο!σεοτιιοπτ!πιπ οτ !Ρε!

ο!πε το!!ποποπτ οτ ε!ο Ροτ τοιπΡοτ!ε εποοοεε!οποιπ

πεοπο !π ΡοτΡοτππιπ. οο εοπο !πτο!!οοτο οποπ !ιο

ιπιποε ποεττοε οιτοιποτιοπιπ τοιποποιπ ο!ποε οπο.

οπεοε πο!ιοοπτ !πτοι·ο !π!!·ο π!οε τν. Ροετοποπι ο πο!ι!ε

πο! εποοοεεοτ!!ιπε ποεττ!ε Εποτ!τ Ροετπ!οτππι. οοτπιπ

!οππο π! ποιπο οδο!!! Ροπ!ε. τοετοε Βπ!πο οποιο

Ροεοο!!ε οοεε!ο!πε οτ ο.ο!οτ!πε Ροπ!ε. :απο π!ο πιπποτ!!

οπτο τοττ!οιπ. '

Εκ οοι·τπ!οτ!ο !πεττπιποπτοτπιπ πΒοπ!ε €π!!!!ο!πι! πο

εο!οτ!ο ποτοτ!!. ! .

ν

ς υιον )

!ιοο άτοιοο!αο τω· Ποοτιέ Ροι·τατίο Ιαιιιιοπεέπιπ

οίοοοοπιπτ Ζίποταπι οιιτίτυιι, ίΖποττατοπι οοπιπποτοίέ ,

@απο απο!!! οι οἰυἰ£ο£ο Τοτεοπεί αΙίαοιτο πιιιΖτπ

ρτἰυ£Ζο_οΜ οοποοπ22.

>¦ Ί Υ

'ΗΜ , πιοπεο ιποττ!ο

- -! .τη ·. τ 3

› 7··ο:- το!

Ε: οροοτοΡ|ιο οπ2|ιοΜέσο από ΙΜ!! τω: Τιιπτύποπεί.ι ωΙσπ!ατ!!.

Πιτ!. Α. [ο!. 'Η. θα!. Ο. [ο!. Θ!!!

( Η. π. )

ο Η

!π ποιπ!πο εοπτ:το οτ πιπ!π!ππο ττ!π!τοτ!ε Ροττ!ε

οτ Ε!!! οτ εΡ!τ!τπε εοποτ! οιποπ.
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Νοιπιπ ειι οιιιιιιιιπε ιεπι Ρτεεεπιιιιπε επειιι ιιιιπτιε π Ροιπει·πιιι. ει ιιιεεπ.ιιοπιιιιι. ιιι(ιιπε .άειπεπειρ ιπάιειε

εποά εεε ιεο άει ετειιε τει ετπιειιιε Ρτο ιπε εε

επεεεειιοι·ιιιπε Με πι» πεσει ίεττετιο πιεεο(ιιιιιιι

ιειιπειιειπιιι ποιπιπε εοπιππιε ιεππεπειε ει οιπιιιιιπε

ιεππεπειιιπε ει ιιιιιε ιεππειιειπιπ ει ιιιιε οιιιιιιιεπεεπι

άι(:ιι εππι ιειιπειιεεε άοπο ει εοιιεεάο ιιι ιοιε ιεττε

πιεε επεπι εεε ιιππε ιιει›εο πει ιιειιιιπτπε επιπιιιιετεπι

επτιεπι εεεππάπιπ ιιιοτειιι ει εοπεπειπάιπεπι ιεππε

πι ππιιιιε ιειιπειιειε πει ιιιιπε ιεππειιειε επι ειιεπιε

άιειπε ιεππεπειε ιεπεειπτ ιιι επτιε ειιεπιπε πιει ιιι

επτιε ιεππεπειπιπ επΡετ οίιεπειοιιε ειιεπε πιει επΡετ

ειιεεεεπ ι`πτιι ει ιιοιπιειάιι τεεΡοπάετε. ιπεπΡετ άοπο

ποιιιε ει εοπεεάο ιιι ιοιε ιεττε πιεε επεπι εεε ιιππε

ιιει›εο πει ιιειιιιπτπε επιπ ιιιιετιειεπι ειεπε ιιιιετειπ

ιεεπιιειεπι επιεπάι πεπάειιάι επιιάι εε πεπιειιάι ιεπι

Ρετ ιπετε επεπι Ρετ ιεττειπ. ιιε εποά ειπε πεπιτειιι

ειπε εεπι ειπε ειιειιε άτιειπτε ει ειπε ειιεπο Ρεεεε

διο Ροεειιιε ιτε. πεπιτε επιετε εε πειιάετε ιιι ιοιε

ιεττε ιιιεε ιειπ Ρετ πιετε επειιι Ρετ ιεττειιι. ειιεεΡιε

ιεπιεπ ιεττε επειιι άοιιιιππε οιιιο άε ιει›ετὶε πιοάο

ιεπει ει ιιειιει. ει ειιεεΡιε ιει·τε επεπι άοιπιππε εάειπ

(ιε εεειοπ πιοάο ιεπει ει ιιειιει ει εκεεΡιε ιεττε

επε ποεειπτ εοτε επεπι ιεπει ει ιιειιει άοιπιππε

πειιετεπ πιετεεεειεπε. ει εκεεΡιο Ρεεεεειο επο(ι άο

ιπιππειεο ι:ιε εειιιιεπ ιιειιει ιπ ιιπιιιιιιε εποά πο(:ε

ιπτ ιειιεπ. πετπιπιεπιεπ ει ειιεπε ιεττετπιπ ιει:ιτπι1ι.

Με άιοιπιπ Ρεεεεειπιπ εά ιπειιπε ιιοειτεε πει εά ιπειιπε

επεεεεεοτπιπ ιιοειτοτπιπ ειιειιο ιειιιΡοτε τεάιετιι. ποιο

ει εοπεεειο πι εειπάειπ ιιιιετιειειιι ιιιι ιιειιεειιε επεπι

ποιιιε άεάι ει εοπεεεει ιπ ειιε ιεττε ωεε. άοιιο Ρτε

ιετεε ει εοπεεάο ιιιιι πεοπι ιεττετιο πιεεεοιπιιι ιε

ιιπεπειππι ιιοιπιιιε εοιππιιιε ιεππεπειε ει οπιπιιιπε ιε

ππεπειισπε ει ιιιιιε ιεππεπειππι ει ειιε οιππιιιπε επι

άιειι εππι ιεππειιεεε πιεπιπ ιιιιπιπ ιιι ειπιιειε ιιιετ

εειιει. ιιειιεπάπιπ ει Ροεειάεπάπιπ ιπτε ΡετΡειιιο

ιιιιετε ει επιειε ει πιιεπι εεειεειεπι ει ιεττεπι εά

ιεειειιάπιπ ει: ε(ιιιιεεπάπιπ ιπ εε ι›ειιιεπιπ ει ιιιττιπιπ

ει εά Ριειιιεπάππι ιπ εε ιετάιιιππι. πι ιΒιιπτ ιιεε

άοππιιι ειεπι επΡετιπε άιειπιπ εει. εποά ποι›ιε ιιοπο

ετιιπιο ει ιιοιιε ποιππιειε άεάι ει εοπεεεει Ρτο πιε

εε ειιεεεεεοτιιιπε ιπειε ιιτιππιπ Ρετιπειιεει ει ειετ

ππιπ Ρτεεεπιεπι ΡεΒιιιειπ επιιεετιΡιιοιιε τπιιεε ιεειε

ιιιεε ΡτοΡτιε πιεππ ει ειΒιιιο πιεο τεεειι ιπππιο ει

εοπιιτιπο. εειπιπ εει ιιεε ειιιιο επ ιιιεετπειιοπε (ιο

πιιπι ιπιιιεειιπο άπεεπιεειπιο επιιιιοάεειιπο ιπεπεε

πιετειι.

Νιεοιεπε άε Ροτιε εεετι ιιιιΡετιι ποιετιπε Ρτεάιειπιπ

ειιειπΡιπιπ ΡΓιιιιιιΒιι πιάι ει πει άε επιεπιιεο Ρπ

πιω ειιειπΡιιιιεειο ιπεππ Ρειετιπι εετιΡιοτιε ει ιΡεπιπ

επιειιιιεππι άιιι€ειιιετ εεεπιιεπι επιιι ιΡεο ειιειιιΡιο

πιειιιι ιπιιιπεπε ιπ εε εοπιιπειιειπτ (Ιπεπι ιιι ειιιειιιιεο.

ετει επιεπι Ρι·εάιειπιπ επιειιιιεπιιι ειΒιιιειππι ειΒιιιο

επτεο Ρεπάεπιι άοιιιιπι ιεοπιε άει ιδτειιε τεειε ετιπε

πιε ιιι εειιιΡιπτε επιπε ειδιιιι ετει επ ππε Ρετιε γιιιεεο

ιΡειπε άοπιιιιι τεειε εεάειιιιε ιπ εειιιεάτε εοτοπειπε

ιεπεπε ιπ πιειιπ (ιειιιτε Ροιππιπ επτι επιπ ετιιεε επ

Ρετιιιε ει ιιι ειπιειτε πιειιπ ιιοτειιτι ιιιιι. επ ειιε Ρετιε

ειδιιιι ετει εεπιΡιπε ιεο επεει εξ,ιππε άει εοτοιιειπε

ιεπεπε ιπ Ρειιε άειιιτο ετπεεπι. ιιιετε πετο επε ιιι

!»

ει εεεεεεοτιε άοιπιπι ειι:ετιι (ιε ιπειεποιιε-ιεππε Ρο

ιεειειιε ιιοιιιιιιε πιει πιποιεϋποιειιι εετιΡει ει ειΒιιππι

ιπεπιπ εΡΡοεπι πι (ωεε ειάεπι. εκεπιΡιο εάιιιι1εειπι·

ιειιιεπεπι ει επιεπιιεππι.ιεεεει .Ρτεεεεε. .

Αοιππι ιεππε ιιι Ρειειιο ετειιιεΡιεεοΡι ιεππεπειε επειπ

ιιεισιιει άι(:ιε Ροιεειεε επιιο άοιπιπιεε ιιειιπιιειιε πιιι

ιεειιπο άπεειιιεειιιιο επεάτεεεειιπο ιιοπο ιπάιειοπε

επιπιε άιε εειιιιειι ιετειο εΡτιιιε. ιεειεε ειι.ιιιιειιππε

(1ιε πει·εθιιιε εετιιιε εοπιππιε ιεππε επιιιιειπιπε ιιετειιε

πιεοιεε ειιιετιεπε ει εεε11οιπε ειιεεπιοτ εοπιππιε ιεππε.

.ι · ι ι. Η .· (

μπιν)

ιπποει:ιττιπε μερα ΙΙ! ιαπιιεπεί Ροιεειαιέ ει ρορπΙο,

ιιι ιιιαι·ειιΖοπεπι Μα!περιπαπι :ιό ἰπῇετεπάο ·υε.ταιιοπεε

.Βοιπαπι αἱ ια2εταπειιεε εοπε2ΖΕππι αεεεάεπιιοαε πιεεἰ

πειτε βιειαπι, ιπιππ822.

1216, “Με ιππιι

πω. Α. τω. 301. σε. ε. τω. εε. μ. ¦

ς π. π. ;

Ιπποεεπιιπε εΡιεεοΡπε εετππε εετιιοτπιπ άει. ει-.

ιεειιε ιιιιιε. Ροιεειειι ει ΡοΡπιο ιειιπειιει εειπιεπι ει

εΡοειοιιεεπι ι›ειιεάιειιοιιειπ. ποπ εει άπιειπιπ επιπ

Ρπιιιιεε ιιιιιιιειιε ιιιιετειι. πι πεπιεπιεε εά Ρτοι(ιιιιπιπ

ε· ιὅειιει·ειε εοπειιιπιιι. ιτεειειπτοε εΡεειειιιετ (ιεεπιτ

Με ιεττε εεπειε. ππιιε Ρεάεειοι·πιπ πειιει εκεειιοι

ει πιοιεειιε ππιιε τειετάει. εεά εεεε επάιπιιππε ιπετ

ειιιοπειιι άε πιειεεΡιπε. επιπ επιιιπεάεπι ειπε ιιππε

ιιπΡοεπιεεε Ρεάειδιε. πι άε τοπιιΡειιε. ει. ειπε Ρετε..

8τιπιε ιπετε ειι›ι πιοτιιε .εεεπιτει. ιιιεεεπτιπειιε ιτειπ

ιιι άιε ιτε. εε εά ιιιπά εε άειιιιππι οιιιι.Βεπε. (ιε ειιο

ει ιοτιε εοπιειπΡεετιιιπ Ρτεεειιιι εειιειεεετει ποπ

Ροιετιι ιιι ι-πιπτο. ει επιάειιι ποπ εει ιπιππι ιιιειάετε

ιιι ιπειιπε άει πιπειιιιε. ιιεε εεπε Ρτοπιάεπιιε Ρτο

ιεπιΡοτειι τεΡιιιε Ρειιεε ΡετΡειπεε ειιΡεειετε. εειιιιπε

επιά ιάεπι ιπετειιιο ιιοιιιε ιπτεπετιι. εειπιπε ειιεπι

εποά ειι›ι ιπειιάειπιπ άεάετιιιιπε. εεά ποπ εφετε

πιιιε οπιπιπο. επειιιειιι Ρετ ιεττειιι επεπι ιιι Ρεάε

ειιε ει ειιιε Ρεειεπιπτ ιπιπτιειπ Ρετει5τιπι. επειιιιεεπε

εοπιπιπειιιε ει ιεειπτιε ιπετιπι Ρετ ιιοιπιπεε εποε

ειΡοειιι επιάεπι ετειιιεΡιεεοΡπε ει εΡιεεοΡι ε.εεάε

εΡοειοιιεε τεάεππιεε. επιε πετο επεπιο ειπεετιοτειτι

εά άειιιιι ει ειπε εεειεειεπι εετιιιε άεποιιοπιε ει.

ιεειιιιιι. ιεπιο ιιιιεπειπε επΡετ ιιεε ποιιιε άιτιθιιιιπε

εετιΡιε ποειι·ε. επιπ πεε ποπ ειπε ποιε Ρτειετεει

Ρτεάιειι ΡτεεπιπΡειο ιπετειιιοπιε. ει εποά ποπ εετει

εετπ.Ρπιο εοειειειιε οεεπιιε επι επιιι Ροεειι ιιιεπιιεει:0

ιεειιιοτι ποπ άεειιιιι οι›πιετε. ππιπετειιειειπ πεειτεπι

τοΒεπάεπι άπιιιπιπε ει ιιιοπεπάεπι. επειεππε πιετ>

ειιιοπεπι Ρτεάιειπιπ. ει ι'επιοτεε ιΡειιιε. πι ε Ρτε

επιπΡειοπιιιπε ιειιε οιππιπο (ιεειειειιι. ει Ρετ ιεττεε

ιΡεοτπιπ τοπιιΡειιε ει ειιιε Ρετεετιιιιε άι: Ριεπε εεεπ

τιιειε Ρτοπιάεεπι ιτεάιιε ιιοιιιε Ροιεειειε εοθειιε.

ειτειιιιπ ειΒιιιι ετεπι εποε ποπ εεεεπι ιειιπε ιεει ποπ πιιοεπιπ ιιεει ιοτιε ποπ ειπε πεειτο άιεΡεπάιο. επιιι
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ιειιιιετι ιιοπι εει τιειετειιο;ιιιιτι ιιοιιιιιιι εοιιι.τε ιιειιιιι. ε: ειτειιιιιεετιΡιε ιιιιετε ιιιιεε. εετιει:ιιε Ρειτπε ειιιιει;ιιε .

ιιι: εεεεειιι.ε ειιιιεε εεεεει. ειιεειιιε. ττετιειι.ιιιιι Ρετ

Φει·τειιι ιιιατειιιοιιιε ειιιειιειιι ειιι·ειιιιιιιιε Βειιετειιιετ

ετιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιει·ε. ιιετιιιιι ιειετιιτιι ιιοιιιε ιιιηιι. Ρου

ιιιιεει;ιιε ιιοει;τι ειιιιο οειειιο ‹ιεειτιιο.

ς Μινι )

Βυι>ιευε, Βιιέπιιιιιά2 βΙΖαε , επι22οειιίαε ρτίτιεερε, οιι

τἰαπι Ζιόεταπι ω ιέιιιιοειιια ει έ” ωω ρτἰιιεἰραιω,

Ζωπιιιιιέιαιεπι α εεει28εΖΞειω Ιαιιιιεπε2ύιιε εοπεεάἱι! ,

ει.τειιε επιίειια ρι·ίνι2ε8ία εοπιβτπια2.

Με , πιετιεε ι`ειιτιιετιο

θεά. Α. [οι. 'Η.

ς π. ε.)

ιτι ιιοτιιιτιε ειιτιει;ε ει ιτιπιιιιιιιιιε ιτιιιιτειιε Ρειτιε

ει. ειε ει εΡιτιιιιε εετιει.ι ετιιειι. ιιοιιιπι ειτ οιιιιιιιιιιε

ιιοιιιιτιιιιιιε ι.ιιιιι Ρτεεειιιιιιιιε επειτα ιιιιιιτιε πιιιοτι ειὅο

τιιΡιιιιιε ειει ετειι;ιει Ρι·ιτιεεΡε ετιι:ιοειιιε τ:ιιιιιιιιιτιι

ΡτιιιειΡιε ιιιιιιε ιιοτιο ετ εειιεεειο εοιιιιιοι ιειιιιε ειε

τιετιι ιιιιετειιι ιιι ειιιιιιιιε ειιιιιοειιιε ει ιιι επική Ρτιε

ειΡιιιιι ιιιεο. ιιιι πρωι ειιιιιιιε ιειιιιετιειε υ.ει πιιιιειιιικ1ιιε

ιιΡΡειιιιιιιε ιιιετιι; ιειιιιιετιειε πιε εοιιιιεεο ειιοτι ιεεετιι

ιιει ιοτιιιγιιιτε ιιιει ειε ιιιτιο ει ιιοιιιιειειιο τειιι:πιτιι

ιιοπι πιειιεειτ τεεΡοτιιιετε ιιεε τετιοτιειιι ιεεετε ειιειιι

ιιιει ιιι ειιτιει ιιιιιιιειιειιιιιι ετ εοτειπι ιιιεεεοτιιιιε πιιιι ε

ιιιιιε ιειιιΡοτιε ωεω ιτι ειιιιιειε ετιι.ιοειιιε ‹ιε ποιοτι

ιιιιε εοπιιιιιι ιετιιιειιειιιπι εοτιειιιιιι;ιιε. πιοιιο ιιιειιΡετ

ει; εοιιεεπιο ειιιιετιε ιετιιιειιειιιιιε ει οιιιιιιιιιιε Με.

(Ιω εΡΡειιειι ιιιετιιιτ ιειιιιετιεεε. ιιιιετιειεπι ιιι ειιιι

ι:ειιε ειιιμιοειιιε ει; ιιι οιιιιιι “πιο φωτο ιιιοτιο ιιειιεο

ει; φωτο τεειιΡετετε ει; εε‹ιιιιτετε Ροι.ετο. ιιι ει: ιΡει

ειιιι ιιιιετι Ρετ πειτε ει. Ρετ ιεττειιι ειε οιιιιιιιιιιε

‹ιτιιιι:ιιτιε ει; πιο οιιιιιι Ρεεεεειο εκεεΡιο Ροτιιι εειιιει;ι

ειππιεοιιιε. εεε ιιοπι οιτιιιιε ιιιε (ιιιε ιιι ΡτιιιειΡει;ιι

ετιιιοειιιε εκ εετιιιιειιιοτιε ιεττε ιιετιιιε ιιιο‹ιο ιιειιιιε

τιιτιι. ιιε τιιιιιιιιε εεε ιιιιιειιι εεκιιοε ει ιειιετιιεε. ει

πιτ ιιεε ειοιιιιιιο πιω παρε εοτιιιτιιιειιο ι·ειε ει ειτι

ιιιιιε οιιιιιι ι:ειιιΡοτε Ρετιιιετιεει. Ρτεεειιε ΡτιιιιιεΒιιιιιι

ιιι Ρτεεετιιιε ιιοπιιτιι Ρειιτιετειιε ειιιιοειιιε ει ιιοιιιιιιι

τειιιε ετιιιειιιε. ειδιιιο πιεσ Ριιιιιιιιεο ιιιεει τοιιοτετι ά

ειιεει.ειιοιιε Ρτοιιετιιτιι ιιιτοτιιιιι Ρειτιιετ ει; ιιιιιιιιτι.

ιιιιιιιε τει ειπιτ ιεειεε εειιιιτιειε ειιιιοειιιε εειιεεεει

ειιε ιικιιοε εοιιιιιιιιε. οιιο ι)·ιιει·ιετιιε. ειιιιιιειιιιιιε ειε

ιιιειιιε. τοΒετιιιε εοιιεειειιιιιιιε. εεειιειιει·ιιιιε ιι·ειετ

εεπιεεεειει. ιιιοπιειε ιιιειειιτιιιιιιε. ιιεικιοιιιιιε ειε ιιιε

τιιειιιιοιιε. εοειιετιιε ειε εοιιτεε. εαυτο εετ ιιοε ετιτιο

ιιιεετιιιιιιοτιιε τιοιιιιιιιεε ιιεειινι. ιιιειιεε ιειιιιτιιετιι.

πιειιιιιι Ρετ ιιιιιιιιιε ιοτπιειιιι εεεεειιετιι πιει.

Εεε ειιο_Ριεεειιιιιιιιε τιοτειι·ιιιε εεετι Ρειει;ιι ιιοε

ειπειιιΡιιιιιι :ιιι ειιτειιιιεο ει: οι·ιΒιιιιιιι τιοιτιιιιι τιιΡιτιι

ΡτιιιειΡιε ιιιιιιοειιιε ειιιε ειΒιιιι Ριιιιιιιιει ιιιιιιιιιιιιιιε

τοιιοτειο. ιιι (ιιιε ειεοτ ιιιι εεε Ρετιε ιοτιιιε τιιιεει

ιιιιε εετιειοτιιιιι εειιιΡιε εεε ειιετιιπι τετιειιει: ετιιεετιι

ιτι τιιετιιι ει; ειιετε. ιειιειιιιτ ιοτιιιετιι ιιιιι·ι ει ει·ειιι

Ρειιιιιιε. ει) :ιιιε ιιετο Ριιτιε ετιιι ιιοτιιιε τιιιεει ιιιιιι-·

Πε ετιιιιιιι εετιειιιιε ιιι ετιιιο ειιιιιε ειτειιτιιεετιΡιιο

ετα: τιιιιε. ειΒιιιιιπι. ι·ειιιιιιιιιπιι ι·ιιΡιιιι ΡτιιιειΡιε ετι

ι:ιοειιιε. ειειιι ιτι εε ιιιιιι ει; ιεθι ιτειιεει·ιΡει Ρετ

οτιιιιιει ει εκεττιΡιιιιιι ιιιειιιι ειιιιιτο ιιει ιιιιιιιιιιιιο ιιι

ιιι;ι:ετετιιιιι οτειιοιιε. Ρτει;ετ Γοτιε ιιιι:ετειιι πιει ειιιιι

ιιειιι ι.ιι;ιιιιιιιι εεε Ριιτιειιιιιι. ει: ιιοε ειιεπΡιε Μια οπι

ιιιτιο πιιιιι:ειιοτιε εεττιιΡιιοιιε ιιιτιιιιιιιιιοτιε τιιειιοιιιιιτι

ιιει εειιειιε ειι πιασει εοττοιιοτειιιιιιιιι ιιιεειι Ρι·εεει·ιΡτι

πιοιιιιτιι εωιιι ειε ιιειιιιιιιιο ιετιιιειιειε Ροιεειει:ιε Ρτο

Ρτιιι ιιιετιιι ειιιιεετιΡει.

ς ειινιι )

Ρταεε£ἰ£ο α ΒαΙΖίαπο ει Ιιο!απάο ιιιε δειν·αυαΠε οοπι

ιπαπί ιαπιιαε πάειέ2α2ίε εαετα:πειι2ο Ρτο Με φάω

/ειιιἰί άστε αύ εοιἰεπι £επεὐαπ2 Μ. θεοῦ αιτία ει ίπ

δαΣοτεα, ιἰε Ζίεάεπι έιιυεειιιιετιιτ. '

οι

Με, ιιι ει θ! οειοιιτιε

πω. Α. χω. απ. υ. εεε. ε. χω. εεε. ε.

( ιι. ε. )

ι)εειιιιο ιιοιιο ιιιε οειιιιιτιε. ιιειιειιιιιε ειπε πιισιι

ιιειιι Βιιιιιοτιιε :ιιιειιιε πιε εεττειιειιιε ιιιτειιιιι; ιιτιειιιε

ιειιι οοπιππι ιειιιιε. (με ετιι ιιετεκ ει: ιιιιειιε εοιιιιιιιι

ιετιιιε. ειεοτ ιιοτιιιε ιιεεεειιιιιε ιιοιιιιιιο εεε. ει εισαι

ιιοπι ετιι ιιι Βετο πιει εεεειιειι. (μαι οοπιππιε ιειτιιιε

Ρεττιει; ιεττεπι ιιει ειιεττιιιιι ειιτιιιοτι πιει ιοειιιιι πιιιοτι

ιιοτιιε ιιιιισει: ιιει ειε εει:ετο οετιιιιειει·ιτ ει; εΡεειειιιιετ

εεειτιιιιι ει; ιιιιτειιιιιι Θεώ. Ρειοειι. ιιιοιιιιεειιιι. ει: αιιι

ι:ειιιι. ει: ει εειιιετιι (ΙΜ ιιι εοιπτετιιιιιι ιιιεετε ιιειιι.

ιπι Ρετ ιιοτιεπι ιιιιειτι ειιειιιτικιιιιι. ει; επι τιοιιειειιι

οοιιειιιιιιτι ιιει Ροιεετειιε (με Ρτο ιειιιΡοτε ιιιετιιιι:

ιιιειει Ρετ εε ιιει ειιιιιιι πιιιεειιιιι Ρετιιετιιτε. ΡτεεεΡιε

εοιιειιιιιιτι αει Ροιεειετιε (με ιεεετιιιι; ει Ρετ εε ιιει

ειιιιιτι τιιιεειιιιι. ειιι. ιιιιετειε ειιεε ειιιιιτε ει: εκειιιιιτε

ιιιιιιο ιτιο‹ιο ιιιι:ειιιετιι:. ετεπιετιιιεε πιιιεε ει τειιειειιε

τικιτ ιτι ετειιειιιιιε τειιειιιτ. δε” ει τιειετιιιιιιειιει·ιτιι:.

ει ει :ιιι εε εοιιειιιιιιιι Ροειιιιειιετιετ ειε ιιιειιιιε ειιιιιιι

εοιιειιιιιιιι ιιοτιει Με (Μπι. ει ιιιι·ιε εοτιειιιεε ειιτιιιιπι

ειιΡετιιιε επιτιιάετιτιι. ειε ιιιε οιιιιιιιιιιε Ρετιιετ ιαπι

ιιιειιιο τετιειιιιιιτ. ετ ιιε ιιιε ιιιιεεειιιιε εετ ει; ιειιει:

Ρτο εοιιιιιιιι ι:ιιιιιε ιτι ειιτιε Βειιι. ει: ιτι τιιεττιειιι ιιε

Βειοτιιει. ε ιιιιιΡετιιι ειιτε ιιετειιε €ειιιιιιττι. ιιι Ρτιπιιε

ιιι 1000 επι τιιειιιιτ ιιι τιιοιιιε ττεε Ρετιεε ιιιτιεε ι.ι·εε

Ρειιεε τεττε. ιιετιι ιιι ιοεο πιει άιειιιιτ ειι·ιιιιει:ιιε Ρε

ι.ιειιιι ιιτιιιιιι ιιιιιεε. ιιεκτι επι εειειειιιιιιι ιιε 8ειιοτιιε

τιιιειε Ρειιεε ιιιιιεε. ιιειιι ιτι εοιιιτεειε εειιειι ειιπ:ιτεε

Ρειιετιι επειτα ιιιιιεε. ιτετιι ιιι ετιιιιειο Ρειιειιιι ιιιιειπι

ι:εττε. ιιεπι ιιι εεειιιιιε ειε τεθειιι Ρετιεπι ιιιιειιι ι;εττε.

ιι.επι ιιιιι πιιειιιιτ :κι τιιιιτειτιιιιιι Ρειιιιιιι ιιτιειιιι ιεττε.

ιτειιι ιιιιιιειιι Ρειιειιιι ιιιιιιιιι εεετειπ)τιειι. ιιεττι ιιι εε

τιιιιι Ρειιετιι ιιεειιι εεετεεεει;ι. ιιετιι ειε ιοειιπι ιιιιε

ιετιιιπι Ρειι:ιτιι ιιιιειιι εεειεετιειι. ιιειιι ιιι Ροτιιο ειε

ειιτειο εεει:ειετιειει πιιιιιιιι Ριιιτε ιιιειιιιιιι ι:ειιετιιιε. ιι.ειιι

τι
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πο Ρτετποιιιε Ρειιεππι οιιεπο οοεπεοοεπι. Ποιο ιιιοεππο α ω οοει·ποπο τεἰεοοπο οι ποοοιιε εποε πτειι·ε εοιπποει

τπε Βετο Ρει.πεπο ιποεπιι εεεπεΒιιεππ. πιετ: οποοπε πεπιεπ

Ρτο εοιοοοπ ὶεοοε πΡεε ππεπιειιοε ει: τοππειιτπιιε οτοοι.

επ ππιτπε πιιοεειπιπετοιιπ εοε εοοειιπεε τ:οποοιιπε πειιοε.

ΡπιπππΡοε. τεπποοοτποε. εγιοοιι. ει: Βοὶππὶεπποιιε εΡἱοοπο

ΡτεοεΡετοοπ πιιτπε εετπεπο ίπετπ. οι οεΡΠοπο. πο Ρτο

εεοπ;πε. πιἰοοπεὶ ειιτπε. ποοιιτεοετιπ εοτἰε. Βοἱππὶοπιοπ

π›οιιὶε εΡὶοοπε. πιεττπιοποιοεπ τπε οοπτε. Βιιπππιεπποπ οι

Βεπε. πεοοπο τπε ποετι;πιιο. Ρεπτπ εοτἰε. οπ›ετπὶ εΡἰοοπε.

πο εεΡΠιιπο Πι τΙοοτοπιι Ρτεεεπιππε π›επἰεπιοε ππτπεππτειειπι

πιπτεοΠ ιιιτ:τ:πινπ. ποτπποπ.ποοε πιο. πινπιππ οοπιιοτπε. Ροει

πιοοεπο. πιιπιιι. οτ:τοπιτπε ποτεοΠ τοππεοπποε ίπτπεπΠεπειιι.

οι Ρτεεεοτπε τεπιπιοοτππ ‹πε ιιοππε. οπιετιὶ τπε οοπτε ετπεποπ.

ΕΒο πειιτεπιοιπε οοπετπιπε εεοτπ Ρεπεοἱὶ. πποε ειτειοΡποιο

τπε ιοεοτπεπο τποιοὶπιὶ Ρει.τπ τπε εοτπεπο οἱοἱπεπἱε πετοπε

Ροτεεπεππε επιεποΡπεοἱ επ ειιττεεεἰ τπε τετπιππετπο οοποιι- ὁ

πππε πεοι;ο ει: εοτἱΡπο. πο εοοεοπεπο ΡπιπππΡπ εποποτπετ:π

τεπιπιιιοτππ τπε ιποπτε ει; εοοποτιππο οιιττεοπε. .ιιιτ:τ:ιπνι.

πιιτπποι:ποοε πππ. επτ:οπ πο εο ..πει το πεε Ρετ οποιππε

τ:οοπποετι. οὶοπιὶπ ετπτπΠο οεπ τππιοποοω πιπεπ ποτπε πππ

ποτε οεπ εἰππεπ›ε τΠιιπο. εεο Ροιιτ:το. επ)ετποε οππε ποο

πει;ποπιε εοττοΡτὶοοε εειι τππποποοιποοε εππτ:πποοοιπι οεπ

εεοεοε .ο τΙοοτπ τ:οττοπιοι·εοιποιο πιιεεο τππεπε Ροπεεπε

Πε ΡτοΡτἱε ππιειπο εοπ1εοτπΡεπ.

( ιοινππι ›

δεπτειπία πιο Οποιοι: 2αιιισειιεί ατοἰιἰερἰεοορο Μπα, ο

:μια πιοπιιια!!ί Ώε!ίαπαε Ζοσέ ?ιοπιίπε.π οὐ ρετρεπτατα

/Ζποίιιοτα οι εα·ί!πιππι Ρε!Ζιυιωτ εοταπιςαε οιποε ριπ

ωά·απ2πιτ.

«πω, θ πιονειπππιτπε

 

Ε.: οιιτοφ·ορ|ιο Ποιοί Τπιπτίπεπείε Επιππιποτίπ.

Εστί. Β. [Η. 98.

τ πιο.)

πο Ροπ1πἱεε οοιιοἱοοε ποτ:ἰ οεππεπιε. Ροει πτππειιιιεπο

ετ:τ:πεεπε εειιτ:ππ επιτπτεε τ:οπιετποοεπε. τποοοιιοε οιιο

ετοπιἰεΡὶεοοΡιπε πεπποε. Ρετεοιπεε ποπετποτεε τπεεπιδιιεπεε.

Πι πιστιο εοτοιο. Ποιο πεοοοε. Βιιπππιεπποοε εεεπεπτποε

°τποπ πιοπιπποπτπποπο τ:οιοποπεετοοπ πο ποποοιιε ειποεοο

ει; ιππ,τοιιε εΠπ·ετπο.. Ποιο ·εοτἰοοε εεεπεπιποε. τεπιιιοο

τποε πειπποτ. εποπ1ει·ποε Ρτεεποπετ επετεοπιοε. εοτιιοε

ει: εοτὶεοε επετποοε. ιιιππ οοπΡειο οοποιοπεετοιΠ οι

ποοτι;ε ο8οοπε εεωει. επ τπιππτπεπο ππποτοιο πο ποοττε

επεππε οιιοτπε τΙοοπιτπεππί ιοετπἱ. οι τποπτπειο τπποιοτοπο

πο Ρετοοεεἰοιιε οιιο τπποπε επειιπε. εοποπο πο εοΡτε

τπποπο ποεο ιοὶππεεἰιοο τποοεοτεεπιοο εεκπο τπεοπιοο πιι

τπποποοε ν ιππε πιο" ιιοιιεοιποτἱε τ:πττ·ε πετοἰειο. πεει:εε

οτπιπο τοπειιτποε. τεποεπτποε οτἰεΡιιε. ιπιεττποοε τοεετποε.

οοετποε τπε ιιεππε ΡτεεοΠετ ννιπππεπποοε επ οτ:το τεπποο0.ε.

Εφ οπ1ετι:οε το τιιιεπέπετπο πιοπετποε εεοτὶ Ρεπετ:ππ το

Βεπιπε ετ:τιΡει.

( ποστ )

Πω οατιοε!!ατέωε δαποεπ Βουια!έ εε δεΣέπιπαε ρο

τε.παε οοιοποιε οοπιππωπε .σε ωίε;ίπιπέ Ζώκα· 022οπί

ίαππιεπεέ ατοΪιἰερἰεοορο εο!ιαιω·ωπ εροπιάε2 Ρτο οπο·

ρεπείε πιο εοπίεπι ]ΐιοπίε ίπ τιιίαπποο Οεδίαπιαε.

πω , θ πιονεοππιτπε

δ.: αοποετορπιο Περίί ?'αιιτίπω.ιί.ι ωοπΙω·ίί.

(οί. Β. [Μ. θ8.

το πι.)

Εεο οιιο εεπιοεππετὶοε εεοεπι τοππιοπἱ ει: εεπἱειιε.

Ροιεεπεε ιιοιπιποε τ:οποοοπε οεπἰεοε, οοππετποοεπἱ πο

Ροποπποε οοιιτ:ποιιε ει. εποε ιποπιποτει:ε ΡτοιοΠπο ει; εοιπ

οεοὶο ιποποε τποποπιιο οποιο τπεπ Βτεοπε πειιοε ετεπιπε

ΡὶεεοΡο ι·ετ:ἰΡἱειΠἰ οοιοποιε Ρεπεοππ οεπ ιπεεπτο οοιιοπο

τπετε ει: εοπιπετε πἰπετεε οἱ πιιο πετοπε εεεοτ:πο ποετ
ο Β ,

ππιιο τοπιιιοο οε οε :το ειιοοιπι οιιιιιο. επιο ιιιππ ε
Ί

πιιπιιι τποΡπι οοΒιε όποιο πιοποιοε ειιΡοπεοπι ΡτοιοΠπο

' τεπο πππεπιεπιπε Ρεοπο. ει: οιπποεε ειιΡεοεεε τπιπεε ποοο

τΠἰε Ρτο τπιτ:τιε τπεοετἱἰε τετ:οΡετεοτππε ππιοπιπειιτπο ετοι

εεοτπο εποε εππτΙοο επὶο ποοτπο τπετε ει: τεεπΠοετε πο

ειιἰπἰεοΠ εεο ποτεετεοπτ. τπε ποτ:ο επ Ρεττπιιεοεππε οἰ- α' πεπττε. οτειπεπιε οοε πο οεειτο οετπ›ο εποε εεοτειππεητο

ππεπιε :οιποε Ροεεε τποιοπιιι ετοπιἱεΡἱεοοΡὶ ΡτοΡπετ

πιοιοἰοὶτπἱε επ ιοεπεπεοτε ποπετπιπε οοιπιπιιεπε. οι: τπε εε

πετο εεεεοπ ποτεεπει;π. τποιιετ: Ρετ πΡεοπο ιιεπ εοιιιο

ιιιππιοποπο ποετπιιτ τεεπππιιππ.

Ρτεπετεε οποιιὶε ποοιιε εοτοπο πεοτπειπΠ. οιιο ειιιο οο

το ειπε. εππποει τποποιοο τποοπ:οιπο ποτπποε ετ_οιέςοοε

εεοεεππετὶο Ρεπειιο εττ:πιιοΡπεεοΡπ ὶεπιοεοεἱε οι: τπε

οετετο ἰΡετι πιοιιε οποιιὶε οοποοιπιτποε πιπετιοτ. επιιπ
εποετπειιι Ρεπετ:Π. ΡτοΡτετ οποτε πιοιπιπεἱτπὶε εππποεπε

Ειστε. οπεπ τΙοεοποπο ιποποποοε ετεπιἱεΡὶεεοΡοε εἱε τππ

ιοΠπει·ε οεππετ Ρετ ποπεετποοττππειπι Ρεοε ποιετιπειιπεοτε.

πιεε ειΠειο ειιοτ Ρετεοπιε ΐοι·εει.επε. εππποεπ τεἰποιιοἀοε

Ρπεεεοιιε. πεττ:ετποε. εττππεπο εποε πτεπει·. εοοττε8ε.

τπε ποιππιπο ει; πποεοιππεπε ειπΡεοεετιιοι. Ρτο Ρεοε οετο

ει εστω επ οιοπιὶπσιπε Ρτετπποιπε οπ›εετοεοτπὶε. οιοπιπε

πεοοε τπιοπι οοιοοοπε πιεππΠε επ πιεποεπιτπε ιιοποε Ρπ.6ιιοι·π

οπ1πἱδο. οιποε ιιετο τπειιετποε ιιοπι τπιοποιο εοιοιιοε οσε

πιεβετε Ρτο επΡεοεπε πετοπε επ πεοπειιτππε οι ιιπεπποο

τ:εππειιε. ει; ΡτοΡπετ οοοεοεπιιτπποεπο τΙιιε οοοεοετε

εεπ ίπετπ. ετ:ποπο πο οὶπἰειπε Ροει π.ι·πππιιιιειπι εοοπεεἰε

εεοοππ εοιπτεε. Μεοκνπ. πιιτπποποοε ν. ιππε οοιιο πιο

ιπεποπστπε Ροει: ιπεεΡετεε. πεεπεε απο τείποοτε. ειπποεποε

εποειπετε. επ τποιπιποοε τποοποοοιιε ποτπειτ.

ΒΒο επποει·ποε τπε ι·πιπεπε)ει·πο ιιοπετποε εετ:τπ Ρεπειππ

π·οθετοε εετἰΡεἰ.

τοιιτπεπποε. ει; τ:οοτετποε. οιιο ειππΡεπο τ:οποιοπεετοοι
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.·-·πτω -.-π-;ι Απ!) Μ » τω! "...το 'μ, .ο ο .ποο,οοιπππο ο!!πιπο. ποο.πὶοὶποε π1οοε. τποποτ:ο π;

;τ;!)!ηψηγο ῇ:τΠι!·«:::!'τΩ _μ ευη '] ς"πτή _μ_μη.- κτ "Ε

τπτποτπππ=›πττπττπππτἰο α)τέοπο

Μἶ·τω!@|ά9ο%·!ἰθ”4β·›# αποσπάσω. οπο

το.τοπτ·ϋοτἐοτ£οτιῖιπαοιρπεῷτὶο.τ....‹. ο τ ..τ

"ί τμ” -› τι π. μ! ν. τπτ-τ [πμ π· Πο!! Ή _;.μ =Ι

ο!·ωνν τη "η Μ!! -- ω Τ -. . ..-.τ η. τ..

1πτο,ο πσωπιππτ -
ΠΗνητ·,η"ι τμ ·!ι ..

-ο:"επε π' · · ή· ο Μ! · .

.ηἐ·ινι;ζ- ` !πο-ΜΜΕ: Μέ Μποποέσ πιοιιΙππί.

Ζω”, Μ' ωπ,ρι.ο8,

_ (ΙΙ.Β.)

Μ"·ιενΜ·· ?το |· οτ · "ο -

Μοεπτε.·ε ο!·›ο το π· -« ο

σ!)οπ1π1πο οττοτ.άοί ο;ι·οο!π οτοπἰοπἱεοορπε ἰοππο.

άοάἱτ οτ !οοππἰτ ποιπὶπο Ρπ!οοὶἱ τοι·ι·ο !ἱπτὶφὅἰο άο

ο!!πιπο πετΙπο πά ππποε άοοοπ1 πτοιιπποε ποτπ!ποττπο ὁ

πιοά!οτειτοτπ Ροεοοεεὶοπππι οποιο !ποτιιπτ πποπάπιπ

ο!ἰεοἰ πἰάο!ὶοοτ άο !οπο!οπο οτ οοεττο οο!ἰοπο οτ π!π

οπιπππο πι Ροι·τ!ποποπε οο!ἱοπο εὶοπτἱ οτιπι άἰοτπε

τοπ·πε τοπποι·οτ, άειπάο άἱοτπε τοττπε οππποτππ πετΙπο

πω! άὶοτπτπ τοιππ!πι1ιπ άἱοτο Ρο!πο!ο. πο! οπο ππποἰπ

εο!άοε άοοοτπ ἰπππο οἱτοει τοετιππ επποτὶ ππιττἱπἱ.

μ·οπ1τττοπο άἱοτππι !οοπτὶοποτπ άἱοτο τοττο ποπ 8π!›

τυο!ιοτο. ποο ἰπππὶοτπτο. επτά το οιππ! ροι·οοπο !ο

Βὶττἰιπο άοάοπάοι·ο οτ οποτοτ!ιοτο. οτ ά!οτπε τοτπιπ;

Ρι·οππε!τ. οτ οοπποπὶτ οἱ πτ επΡτπάὶοτπκπ οετ. ἰπτοιὅι·ο

οττοπάοτο οτ οποοι·πεπ·ο οτ ποπ οοπτι·οποπἱι·ο επ!:›

Ροπο άπΡ!ἱ. ππο ιππποπτο Ροοτο. οτ οπ1ππι οπο Βοπο

!ιοΜττι οτ !ιπ!›οπάτι. ἰπάο ο! ΡἱΒποι·ὶ οπ!ὶεοπὶτ. οτ άο

πο:: άπο ὶπεττπτποπτο ππἱπε τοποτ!ε πω το8ππὶτ.

πποτπτπ !ιοο°ίποτπιπ οετ Ρτο ρο!πο!ο.

Αοτπκπ πι ο!!!οπο ροετ το!!ιππο.πι οοο!οεἱο επποτὶ

επάνω ποπεπι. ἱπάἰοὶοπο οπὶπττι. άἱο ποπο ποποι:π

Μάο ροετ ποοροτειο. τοετοετ άοππππο τἱοοποππο ὶπάοιτ.

οτ άοτπἱππε ππο τ:εττ10ο!!πτ!ι15 οτ ίι·τιτοτ πιππι·οκὶπε οτ

οττο άο :παπα

ΒΒο . π!!›οττπε .άο τ!πο!Βοιπο ποτοτὶπε Μισή ρο!ποὶὶ

το$ειτπε $ωΡπ.

ς πΧΧι )

Ιιτπιπτοπιτππι πό Οποτ·το Οττοπἰ £απωοτισΣ απολέορί.τοορο

ρπιοετέτωπι άι: άοπο οτ /ἱτἰοἰἰτοτ· ο.:τοπ·οοπάο έτασταΙάίαο

δ'οΖέτυιαο @οπο εἰὸέ :το οοιἰοπι οο!!ατο.

-

'ΙΩ!Β, ω πονοπιπτἰο

Ε.: απ£σπτπρ!ιο Βοπτί ?'απο·ίποπ.π”.ι πι|πι!ω·ίί.

δω!. Β. /ο!. 98. π. .

/ ( Η. Η. )

!

Εφ οπουτπε επ5τπ!άπ5 άο οἱ!ὶοππ ίτιο!ο πο!πο άο

ιπὶπο οττοπἱ άοἰ τὅτοοὶο ἱππποποἱ πτοπἱοπἱεοορο πο

πιἰπο Ρο!ποἰἱ πωπω οτ πωπω πποπιἰεεἱοποιπ. πἱάο

!!οοτ τΙποά οτππὶπ Μπι οτ τοοἱοποε πωπω άο ο!!!οπο

ποπο ίὶάο οποτοάπππ οτ οο!πο!›ο οτ οποά ποπ τυπο

τοπο ποο τοποτοτἱ τοο!πιπ ποο οοποοποπιπι ι1ποά

τυποτοτπιπ οἰτ. πιο!πιπ οοπττπ πω. ποο ποε ποεττοε.

οοωἰΙἱο .ποο οοπεοποπ. πποτά οοετι·ππι οο!!οπο. ποο

πω! . ποεττου· ω:πττοτο άοποπτἱο οτ ε! ;εο!ιιοτο πο!

εοπτἰοτο.,.πποά ο!ὶππὶο ιπο!οττποται·ο. πο!ἱτ.:π|.ἰ!!π.ά

ροππιτπά!ρτππποπο.; οτ εἰ .ποπ Ρ0888:11. τΙπππ.1 οὶο!π5

ροτοτο. οά.ποτὶοἰοπι ποεττἱ .πισω .ροτποπἱπο.

(!οπε!!ἰο.ππἰάοιπ οπο π πιο Ροι:!οτ!τ!ε πο! Ω!!Ι18-ΡΓ0

πο!πε πιο!ἰοι·τι άοπο πποπι Ροτοι·ο. !!τοιπο οτ πιππι!πτο

ποετιπ οπο ππο!π ιπὶτοτἱε πο! ΡτοοἰΡὶοτὶε !πε!ιιππ! πο!

εοροι·τιππι. !›οπο !!άο οπεοι·πο.!:›ο. οοιπΡ!ο!οο οτ οττοπ

άτιπι οτ.ποπ οοπτιπποιιπππ. ἱτοπι Ρτοππτο πο!π8 φωτ!

ετοτππι οἰ!ἱππο ποπ Ρι·οτοι·ππττοπι πιο ο!πΙπο απο

εττιτπ. ποο τοτο τοπιΡοι·ο ππο :ποο ἱπ π!ἰτΙπο πω !οοο

πιο τα! ετοπάππι ε!πο !ιππ!τοτο ποο τι ο!!πιππ τοπο

άτιππ. @ποπ οοιππιστοιτάἰ οππ1 πιποποτει ποο ε!πο. ππο!

ποεττει !ἰοοπτἰπ. ἰτοπι Ρτοππττο πο!α!εττποά ποπ άοπο

ππιπ!!πιπ. οοπε!!!ππι ποο τοπιε!πιπ. τοτοετοτ!ε. εο!!!οοτ

ειπε ποο!ε. οτ π!ἰὶο. πἰεἰ οοποπ οο1°τ!εοπά!:ο08 Βιοἱοπά!

ροοοπ1. οτ-οποά ποπ οί!οπάππτ π τοτο. άἰεττὶοτπ οἱ

!ἰππο π!ὶοπὶ ὶπ οποιο ποο ἰπ Ροτεοπο. οτ τΙποά Ρο

πἰτπε ποεττὶε μ·οοορτ!ε άοποππτ οποά!ι·ο. Ρτο ππ!!οπε

οιππἱππο ποτο οπεοτπππάἱο. οιπππι Μπα :ποπ Βοιωτοι

οτ !ιοΒοπάο πο!πο Ρὶ8ποι·ἱ ο!)!πδο.

Αοτπιπ ἰπ ο!!πιπο ἱπ οοο!οεπι επποτ! ππάτοο Μοοκνι.

ἰπάὶοὶοπο ι;!π!πτο άἰο :κ ποποπτ!π!ε Ροετ τοτοἱοιπ. το

ετοε άοππππο 1180 οοποο!!οι·ἰπε. τἱοοΒοππε !πάο:ι. οττο

ι·πίΒοοτο. ππίπεο!πε π!ποποι·ο οτ ι·οππο!άπε οτἱεππε.

Εφ π!ποιοτπε άο τ!πει!επτ!ο ιιοτπι·ἱπε εποι·ἰ Ρπ!ποἱἱ

τοέ.πιτπε 8ΟΓΙΡ81.

‹ τυποι ›

Οοπιπτ !! ιτιττ·τ·ίταιια.9 ἱιαἰοα: οέτωςιω Ματ·ίέριππιπ·

σένιζτατο ίατιιιοπ.τέ ιἰοτιατί οοπιρα8παπτ ίιοπισι2.

!216?

πω. Α. χω. πο. ω. ο. χω. πιο. τ.

( π. π.)

!π ποπιἱπο άοιπὶπὶ επποπ. ποο οοτπἱτο άοἱ @πάει

Μάο:: τπτιάτπππε. οτ πιοι·πδποππε παταει· οτ ί!!!πε που

ποε οτ οοτοτοε πποε ποετι·οε ππο Ρτοιπἱττὶτππε ΗΜ

σ! οπεο!άο Βιιοτ·ποο !οεπτο οοιπππἰε πιππο τοοἱπἱοπτἱ

ποκπὶπο ἰΡεἰπε οοπιππ!ε οποά επποάο οπιππο οἱποε

ἱοπποπεοε οτ οοππρο8ποιπ οτ ο!π!τειτοπι πιππο !πτε

!πιππε ὶπ οτάἱππτὶοπο οοπεπ!ππι οοιπππ!ο πιππο. ππἱ

ιποάο εππτ πο! πιο τοπιποι·ο Βιοτἱπτ. εοπ Ροτοετπτἰε

οοπιππὶε ἰοππο. πώ Ρτο τοππροτο ἱ-ποτἱτ. που εππο

ὶπτο!!οοτο. τΙποά Ρτοπτοι·οο ποπ οοεπιππτ οὶπἱτοτοπι

πιππο !πιπ!τπτο. οτ !πεπΡοι· Ρτο !ἱ!›τἰε πὶΒὶπτἱτπὶ!ἱ!›πε

οιΡοπάοιππε ἰπ ποοεο οοπιππἱε ἱπππο. πποτππάκποάπκπ

·ὶοπποπεοε οἰποε οιΡοπάππτ πο! οκροπάοτὶπτ άο επο

Ροοεο. οτ οο!!οοτειιπ ὶπάο άπΒἰιππε. ππο πιο τοτπΡοι·ο

οπροι· πιππο!π!! οἰπὶππι ἰοπποπεὶππο ἰιπΡοεὶτει Βιοτἱτ

οο!!!εοιιάπ. πποπάοοπιποπο ο οοπεπ!ἰ!›πε πο! ποτο

ετοτο οοτπππὶε ἰπππο ππἱ πιο τοιπροι·ο ΐποτὶπτ Ροτ·

το πο! ππποὶππι εππιπ ἴποτἱτ τοιΙπἱεἰτπ. ππἰποτεοε !ιο

π
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πιισοε ιοιιοοιιεοε οτ τιο τιιεττιστο ιοιισο οτ εσοσιο- τι ιιοοιιτ οι εο στο. οτι οστιιοστιοε οτ τιιιιισιοιιτιοε σοσ

ιιτοτ .σοετι·ι ιιοοιιοοιι τιο σοτοι·σ σοι·εοσιε οτ τοιισε.

σι›ιτισο σπιτι οτ τοττο οτ Μισο εοσοε οτ οοοι-σιοοε

εοιοοιιιιοσε οτ σοετοτιιοιοσε σοτ οσε οτ ιισιιιισσεσο

εττοε οτ τιοιοοτιοιοσε ιιι τοτο τοττο ιιοετι·ο. ττοοιο.ιιοτιιο

ιιοι›οιοοε οτ τιο σοτοτο οστ1σιειοι·ισισε σοσττο οιιιτιοε

σοτεοιιοε. ιο τοτο τοττο οοεττο οτ τιιεττιστο ιιστιιο

τοττο ιιοιιοισοε οτ τιο σοτοτσ οστΙοιειοι·ιισσε οσε ιιιιοι·ο

το οτ τιοσοτιοτι σοι·ιοιττοιοιιε οοο οσε οιιο τιοσιτο

σοι οιιοστιοσο εοσ εοσοτιισσοειτισιισ οιισσιοε το στο

οοιιιιοοε σοι Βι·οοοτι ιιισιοιοοε εοσ ιοοτιο οιιτιοσ σοτ

σιιττοιιιοε. ιιοιισιο τιοσστοιο ιιοσιοιτιοε σοι ιιοτι το

σιοιτισε εοσ σσιισοτιοοισε. οσοι ιισιτιισοε ιοσοο οτ τιο

τιιεττιστο ιοιισο. οτ σι·οεοττιπι στιεττι ιιοοιιοσιι ιιιιοι·ο

οτ οιιετΙοο οιιο ιισσοτιισιοστο σωστο οτ οιιτι·οιιοτο

σοεειοτ τιο τοτο τοττο οοεττο οτ τιιεττιστο. τισοοι

ιιστιιο ιιοιιοοιοε οτ τιο σοτοτο οστιοιειοι·ιοισε.ιοσοο οτ

ισ τιιεττιστο ιοοοο οτ οτι ιιοιιιιοσιοοι τιοιστοιιτισιο

τιοιστιοιτι οοιιστ. τιοσ οσε οιιτιοιτι οι:ιιοτο σοι οοιιτιοι·ο

οοιιττο οοτοοι οοισοτοτοιο σοΒοοιοε. εοιοισ οοτο τιο

τοττο σσεττο τΙοοιο ιιστιιο ιιοιιοιοοε οτ τιο σοτοτο πιτσι

ειοτιιιιοε ιισιτιισιιιοε ιοοιιο οτ τιο τιιεττιστο ιοοοο οτ

σοεττι ιισσιιιισιι οι;ιετΙοο οιιο τιοσιτο σοι τιτιστσ οτ

ττοιιοτο σοσσοτιοιτιοε οιισοστο τιο ιοτιισοτο τοι·τιτοιιο.

ιτοιτι σι·οοιιττιισοε τιιιι τΙσοτι ει σοττοισ οτιιστοο οιιο

ισιτ οτε.οοιε τιο ιιοεεο'ιιοιιοτο οτ σσοτισιτοτο σοτοι·ι

οιιιε. στο σοττο ισεο.τιοιιισιοε οιισσοτιισ σοιοοιιι

ιοι:ιοο ιιιιι·οε σοστοσι. οτ τι στο ιοιιιτιιισε το οσοι

σιιιιτιιιοε τΙοι το ιοιισο οτι ιιοεττοσι .εοτιιιτιοσι τι·οε

ιι·οστοιισοτ. τοτοιο εοττιιιιοοιο σοι οιιτιιιοτι ιοτιισοτοοι

ετιττιιοοο σοστΙοιειοι·ισιιιε τιοιιισιοε σοι τιοτι τοοιοσιοε

οιτιοιιι σοιοοιιι ισοτιιοτοτοπι τοτισε τοττο οστιιιιειτο σοι

οιτσοσεοε ιιιστοε οιι ισεο σσιιτισιιι ιιι ισειε ισιιιτιιιοε.

ιτοιιι στοιοιττιισσε τΙσοτι σοιιοπι ιισσσιτι οσοτι οσε οτ

ιιι τοτο τοττο οοεττο τΙοοοι ιιστιιο ιιοιιοιιιοε οτ τιο σοτοτο

οσττοιειοι·ιισσε σοοε οιιτισοτι ιοοοι·ο σοι ιιοιιοτο σοτ

ιιιιττοσιοε. τισσοσ οοοοε ιιιο οοο τιο ιοιισο τιστοιοτιστ

οιιιιτοε ιιοεττσε εσιιισιοσε σσοε ιιοιιοοι·ιιιτ. το οοοτι

ιιιιιιοιιτιοιο οσοιτι οτ σοσειιισιο σοεττοιτι οιιισοσιτστ

ττιτιοοισοε. ιιοσ εοιιο ιστοιιοστο τιοστι εοττιι οοτο τιο

ιιοοστ τιο τοιισε εοιε ιιι οοιιιιιοε ισειε τιοιοτιε στο

τΙοοιιιιοτ σοιιτοοοι·ισ τοτιτσιιι τισοστοιο τιοτιοτιτ ιο

ιιοοοειε οττ.ιιοιισισε. σιεοσιε τισοτισο οτ .οσιοοτειε

ιιιισιισιε ιοσοοσειε σιοιτοτιε.· τΙσοε ιιστιιο ιιοιιοτ σοι

τιο σοτοτο ιιοιιοιιιτ σοιισισ τοσοστοσοισιιι τιοιιιισοε σοι

τιοτι ιοσιοισοε εοσ ι1ιοτιο οιιτιοσ οοιιεοιιτιοσιοε. οοο

οσε ιο τοτο τοττο σοεττο φωτο τοττο ιιοιποιοσε οτ

τιο σοτοτο οστΙοιειοτιοιοε οοιιιτο σοτιοο ιιοσοεεοτιο

οιιτιοο εοεσισοτο. σοι ιιιτιο οιιτι·οιιοτο σοι· εο σοι οι

τοτοιο σοτεσσοιο οιιοτοσοε σσσσοτιοτοσε. σιιιιοιιτι στι

σοιο εοσ σσοοοι·τιιοπο οοο ττοοεοιο τοοιοιοιιε οοοι

σιεοοιε σοι σσιτιοσιτοτο οιιττοο εοσ σοτεοσο οοοι ιισ

σιιιιοε ιοοοοοτ τιο τιιεττιστο ιοσσο οτ τοττο ισεοτιι.ιτι.

σοι· οσε ιιι ισεο σοιιοοτοτ οτ σοσιιισοστοι: ο ισ σο

οεεο οσιοοτιστ. ο οοτο ιιι σο οεεο ιισισοτιιιτ ιιισιιιισ

ιιιισσε σο οοο οιε σοσοοοιιτιοε οτ σι·οοιιεισισε. εοσ

τοιιστο οιιιετοιιτιο ισσοτισσεεο εοτσοιιιιοσε στο εοτοοτι

-ιοσιοιοοε. σοσσοτιιτοοε ειτισιτιοισ. τΙοστι.ιιοπιισοε ιοιιιιο

οτ τιο τιιεττιστοιοιιοο. ισ τοτο.·.τοττο. σοεττο τΙοοιιι

εοε οτ ιιτοε οοο ιιιτοτ οσε οοττοστοι·. οτ τι τοττο ιστοτ

ιοιιιιοσεοε οτ εοι·τισε. οτ ο οοσοοτεο τΙοοετιο οοττσ

ι·οτοι·. οιιο ιιοιιιεσοιιι σοσεοιοε ισει τιοοετιοοοοι ισεοιο

οτ ιιτοιο οοτιιτο τιοι:οοστ οτ τιιιιιιιιτο. ει σσιιτιοσοτιτ

τισστι οιιττοιε ιοιιοοιιειε σοι το τιιεττιστο ιοτιοο ιιι τοτο

τοττο σσετι·ο οτ τιιεττιστο τισοιο τοττο ιιοιιοιοοε οτ

τιο σοτοτο οοτιοιειοτιιιισε τοετοτοε σοι ιστοετοτιιε τιο

σοτιοτ οισσιο ιισιιο σε” οοο σοτ.οτισισε ισοοιιιτο.

ιιοσσιο σοι οοιισιιε ιοοσοοεισιο σσοεοισισ τιο σσιοοιιι

ιιιιοτοτι οτ σοσειδιιοι·ι ι”οσιοισιιε. "τι στο σσιωτε

εοσοστιοοι οσιοιιτοτοιο τιοισιιστι. ιιοσ οιιτοτ τιο τοιιοε

τιοιοσστι οσε ιιιττσισιττοσιοε. ο οοτο σοοιτοσιοιι:ι

σοεεσε τοοι·ιτ. .οσε οτι τοε ισειοετοσσσοτοοτιοε .τοσο

ίιτιοοσοσι οτ σσσειιισσι ιιοετι·σισ στοετοιιισιοε. οτ στου.

τοσοσοτοι·ι. σοτοτοιιτ - οιτιοπι σοιοε ιιιοτιτ τοσιοιιιτοε .οι

ιιιτοετοιτι ιιιιοτοτιι τιοιισιοστο ισεο ιιοσσιο σοιοσοιε ιιι-ι

οοο εισοτ εσσι·οτιιστοιο οοτ. ιισσιισοε τΙοοτισο οοεττοε

σοοοιιισε. φωτ ιιοιιοιιι τοεεοιο ιιι σοσισοτοστιιε τοιιιιε

ιοσοοοειοσι οοτ ιο τοιισε ειιιε οοιιτιοτιτιιε οιιττοοτοοοε

ιιιτιοστ σοι σσισσοσοστ. στοτιιστο οοτο τιοιποστ ιστο

ισοστο ιιτοιοτι. τιο τΙοιιιτισο οιισιεισοτ εοστοτιιστοιο

ιοτιισοσι οτ το” τιιισε ιιοιιοιιτοε οι: τισσιε ιστο. εοστο.

οτ οοτοι1ι οι·σιιιοσιεσοσοε οτττοο οσιεσοσσε :ποσο

οστσιτι ιιιιοτοε. τι τοι1ιοσ ο· σσιιεοιιιισε σοι ο [ιστο

ετοτο σοισοιιιε ιοοσο στο στο τοιιισοτο ισοι·ιστ. ισοι·ιτ

τοττοιειτσοι.

.ς σιτιιιιι )

ίαιιιτοιι.τοε σοιιειιΙοε δ'σιπΕττυπ ΙΙ £ιττ·τίττιπιτπι ίαάισοπι

είσαστε ῇΙἰττιπ Μαι·ίο·οοιιαπι οι σιοοε ·ίτιοιτοπιεσε το

οἰροτο, οτιι·ιτιποαο ειώάΣττε στοτοστίσοοιπ τιιτροτιίτί

ροΙΙισοπτατ.

Με

στο. ο. στ. σε. τι. στο. σ. στ. πο. τ.

(σο.) ·

ιιι οοιιιιι·ιο τιοιιιισι οοιοιι. οσε οοοεοιοε σσιοοιιιε

ιοιιοο οιτιοιισοτ σιιιιισσοε οιιιιιτιοσοε. τοιιιισιιτισε τιο

σσιτο. ε)τοιοιι τιο ιιοι·ξιοτο σοι·σιοοι οοτιο. τὅοιιιιοιιοοε

σιιοττι εσισοιο. οτ ιοιιιι·οσοσε τιο τσι·σο στο σσιτιοσι

ιοσοο οτ ιισιτιισο ισειοε οοιιτιοσιε τιο ιιοσοσιοσιτο

τιοστιοο οτ οοστστιτοτο σοσειιιοτοτοιιι σσεττστοσι. στο

ιιιιττιστιοε στο οιιοττσ εσιιιοιο σσιισιο σοιιιιτο σιτιστε

τοττιτοσι. οτ οιοε ιιιιι ιιτιοτισιιοοι εσσοτ ιιοσ σοσετι

τοτο τοσισιοοτι ιισιτιιιιο ισεοτοσι ιιιο σοτοτοτ·οιο ιι

ιιστοιο εοστοιο. τιοστι οοε`τιο σοτοτο ιιοιιοιιισιοε οτ

τοσισιοιτιοε ιιι σιοοε το σοσεσοτοτιισοισ ιιοιιστοιο

σιοισιο τοτο στοτοτιτοι·σιο- ιιστιιο στοεοστιοιι:ι. :στοι

τιιοτεσε ιιοιιιισοε εοοε οτ τιο οστοιο τιιεττιστο..τιο σοτοτο

το `σοτεοσιε οι: τοιισε οιιιτισο σπιτι οτ τοι·τοστϋοπσο

.86Π108 οι: σοστι·οοσε_εοιοοιιιισοε οτ σοετστιιοισσε. σοι·

ο05.οτ ιισιοιιιοε ιοοιιοοεοε οτ τιο.τιιεττιστο, ιιστιιο.

τιοιοστιοσιοε ι ,ιο τοτο τιιεττιστο 'ιιστιιο. _τισοτι..ιιστιιο(ιιο

ιιοιιοιτιοεττ·τιο σοτοτσ οσοσιειοι·ιισοε .`σοοεοιοε ισι ιιοτ σοι. τιο σοτοτο ιιοι:τοιιιτ σοσττιο ίοιι·ο.ιοε. Ρς"0Ειβ
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τοο οποάπο οτ οποτο Ρτοΐοστ! !πά!ο!8 οτ τ!!!στπτο α !Ρε!πε πο! !μοστπκπ ε!οπτ επΡτοά!οτππι οετ. άο !οιποπ

ο!πε πο!οπο. οτ !π !οππο οτ !π ο!πε ά!εττ!οτπ. Ροτ

ποο ου!ιοιπ!ποε πωσ! ά!εττ!οτπε οο!πιιτπ`!ιπτ›ο!πἱιππο

μι· οτππ!ο οτ.εοοπτπιπ ἱπ -!οππο οτ π! ά!εττ!οτπ !ο

οπο οπσε!!τσά!ο !!ιο!τοτ πο! _άο οοτοτο !ιο!!ο!!!ττ Βο

τπ!ποο Ρτοΐοοτ! ἰπά!ο!ε τπττ!τοπ! οτ ί!!!οτππι ο!πο !!

!!οτο πτ! οτ ποθστ!οτ! Ροτι11!ττο!11π8. ποο οσε'π!!ο

άοο!το πο! οιιοοτ!σπο εοπ επΡοτ!ιπΡοο!τ!οπο. ο!!οπ!πε

το! Βι·οπο!›ἰπ1πο. πο! Βτοποι·! τοο!οιππο. εοπ ιποάσ

ο!!οπσ ροτιπ!ττοιππο. το!π!ε τοτποπ τοτ!σπ!!›πο οοπ

τοτ!! π!οοοσπι!τππι οτοπο οο!!ο!!ο. ε! ΐσττο !!!ο! πο

ιπ!ποε επ! εο!οιπ !οπποτπ τπ!ττοτοπτ πο! άοτοττοπτ.

ππ!!ππι άοποτπιπ τοο!οιππε πο! Ποτ! τοο!οπιπο εοπ

οοποοάοιππο. οπ!π !ιστπ!ποο Ρτοίοοτ! !πά!ο!ο τπττ!τοπ!

οτ τ!!!στππι ο!πο !!!›οτο οτ ο!!οοπο π!!ο !ιπροά!εποπτσ

οττοπο οτ οτττο!ιοτο Ρσεο!πτ άο !οππο οτ ο!πε ά!

οττ!‹:τπ .ποσά !ιο!›οτ !!σά!ο οτ άο οοτοτο !ιο!:!οο!τ οι!

τοττοπι !οιπά!οτ! !πά!ο!ε οτ ί!!!οτπιπ ο!πε άοίοτοπάπιπ

Ίπ!οππ!ά πο!!πτ. ποο οσε ο!!τ1π!ά οιποτο πο! ποπάοτο

οοπττο ο!πε πο!ποτοτοτπ οο8οπιπο. !τοπι Ρτσιπ!ττ!ιππο

ποσά ππσο!οπε οτο!!ιοτπο !πάοκ πο! πππο!πο ο!πο οτ

!!!!στπιπ οπστπιπ ιπ!!!τοο πο! Βοπτοτπ. οι! άοΐοπο!ο

ποιο τοττο οπο. οτ τοοπΡοτοτὶοποτπ !!!!πο οποιο Ρ!οοπ!

ο! ο!!ετπ!οτππτ. ποο ποπ οτ οά Ρ!εοπσε άο εοτά!ποο

τοπποποπάοε πο!ποτ!τ ττοποτ!·οτοι·ο ποο !Ρε!ε τπ!!!τ!!›πε

οτ Βοπτ! ι1ποπιά!π οτοτοτ!πτ !π !οππο οτ άο!πάο πετΙπο

οι! τοι·τοπι !!!ο!!! π!›! άοεσοπάοτ!πτ ἰπ 5οτά!ποοιπ.

Ρο88ο8!π!11. οτ ο1τροποοε π!οτπε άοτ! άο Ρτοπτ!σ το

ο!οιππε. !ισιπ!ποε !οππο οτ άο ά!εττ!οτπ !οππο οπο!

ποεστ!οτ!σπ!!!πο επ!ε οπο τοιποπ π! ·οοτά!ποοιπ πο

οοοεοτ!ο π!άοοπτπτ. οποπάσοππιππο οτ οπσο!οποοπτπ

οπο πσ!ποτ!πτ οά τοττοιπ πο! τοττοο Ρι·οἴοοτ! !πά!ο!ε

οτ τ!!!στππι ο!πε !!οοπτοτ !το οτ οβεσπο π!!ο !ιπΡο

ά!πιοπτο Ροτοο!ττοιππε. οκ οπο π!! οι!! τπ!!!τοε !πά!

ο!ε οτ τ!!!στπιπ οπο! ττ·οοεττοτοτο πσ!ποτ!πτ. πο!!!εοπιπ

Ϊποτ!πτ οσποστάοτ!. ε! ιπ!!!τοο τοπ1οπ πο! Βοπο ο!!άπο

οά οοτππι οοτπ!τ!πιπ τππο άοΒποτ!τ ττοπε!τοτοτο.

!πππο !Ρε!ε οοποστάοτ!ο άο!!!πιπο οποτοτπ οτ ετπά!πιπ

!›οπο !!άο. τΙπσά Ροτ !ιοπι!ποε !οππο οτ άο ά!εττ!οτπ

!οππο. οι! τοττοιπ πο! τοττοο. !ροστππι ι!οερτ!οτ!σ ω!

οπ!!!ο!οπτ!οπ1 άοϊοτοτπτ. ππ!!οπι Ροοοιπ. ποο τι·οπεποιπ

εοπ οσποστά!οπι τοο!οπιπο σππι Ι›!οοπ!ε πο! οσπιππ!

τοτο ο!!τ1πο εοπ ροτοοποπΙπ!π !οιπά!οτπο Μάο:: τπτ

τ!τοππο οτ ο!πο οι!! οτ !ιοιπ!ποε οτ τοττο οστπιπ. Ροτ

ποο !π !ρεο Ροποπτπτ οτ Ροο!ί!οοπτπτ ε! !π οο ο5οο

πσ!ποτ!πτ. ε! ποτο π! οο οοεο τοοπεοποτ!πτ. π!ο!ι!!ο-'

τπ!ππε οο οπο ο!ο οσπποι!!ιππε οτ Ρτσιπ!ε!ιππε επο

τσ!αστο οκ!ετοπτ!ο !ποοποποοο εοτποΒ!πιπο οτ οοτποτ!

:τοο!οπ1πο.. ο! οοπτ!Βοτ!τ οπσά ο!!τ!π!ε.!ισπισ !ρο!πο !π

τ!!ο!ο πο! ί!!!στπιπ οπο! π! πππο!! πο!··_ο!πο ά!εττ!οτπ

σποτ! !ισά!ο !ιοΒοτ οτ άο οοτοτο·!ιο!›ο!›!τ τοετοτπε.πο!

!πτοετοτπο άοοοάοτ. σπιπ!ο !:οσπο !Ρο!πο οπο Ροτοτ!

ιππο !πποπ!το. πππο!ο πο! πππο!!ε !Ρο!πο πο! !Ροστππι

!!!›οτοτ! οτ οσπε!Βποτ! ΐοο!οπιπο; πο! !πάο τοο!οπιπε

οοοππάππι πο!ππτοτοτπ άοΪπποτ!. ποο ο!!τοτ άο τοΒπε

άοΐπποτ! ποο !πτι·σππ!ττοπ1πε._ ε! ποτσ ποπτ!·οο!ππι

Ροεοπο Ϊποτ!τ ποο οά τοτο !τ›£!πε τοοπΡοτο!!άοε. ποσο

!!άο οΡοτπ οτ οσπε!!!πιπ πσεττπιπ ΡτοετοΒ!κππε. οτ

οπο ι·οοπροι·οι·! Ροτοι·!πτ ο!άοιπ οιππο Ϊποι·!πτ !!ιο!ο

πππε πμ !πτοοι·τιπι !!!›οτοτ! άο!!ο!οιιτο !ροσ πππο!σ

τοτ!σπ!!!πε !!!!ε (μπε ορπά ποο ἴοοοι·!πτ !ιοτπ!ποε !π

ά!ο!ε τπττ!τοπ! πο! ί!!!στπτπ ο!πε ο! τοτ!οποπι !ι!!!·ο

οποάι·οο!πτο οοπτ!πποε ι!!οο τοπιο ί!άο ε!πο !!·οπάο

τοο!οιππο πο! Ποτ! ΐοο!οπιπο. ο!ε! τΙποπτππι !πετσ άο!

!ωποά!τποπτσ οπτ !!οοπτ!ο οσποποτοπτ!ε' οπτ Ρτο ά!

!οτ!οπο !οε!ττ!ιπο άοτο τοτποπ5οτ!τ. !ισπι!ποε !οππο οτ

άο ά!ετι·!οτπ !οππο οποπάσ 88 οκροά!οτ!πτ !πτοπ1οπτο

σοδοιππο σποτ! ππ!!οπι τοοεοπι !π οσπιτοτοπά!ε το!!πε

εοτάστπιπ. οπτ π! το!!πε ειπε ποπάοπά!ε ο!!οποτοκιπο

τοο!οπτ πο! οσωροποπτ. οσποπ!οο τιποοπο οοπιππ!ο

!οππο. πο! Ρστοετοτοε τοπ οσε !πττοτπτσε !πτοιποπτο

οοεοπιπο. ποσά Ι›τοά!οτο ε!οπτ οτ ποο τοποπ!πτ οτ

τοπάοτο οτ ο!!οοι·ποτο οτ ππ!!οτοππε οοπττοποο!τοτο

ποοπτπτ. οτ ποσά ο!!οε ποπ 88 ποπτπτσε !πάο !πτο

ιποπτσ οσιποο!!οπτ. οτ !ρο! ο!!σε οτ ο!ο Ροτ τοιπΡσι·!ο

οποοοεο!σποιπ οττοπο π! ΡοτΡοτππκπ ι1ποπιά!π!οικιά!στπε

!πάοιι απ!!! ο!πο άπτοποτ!πτ. άο ππ!ποπο ποτο π!

τ1π!ποπο οιππο τοπσπο!σποτπτ !πτοιποπτο !ιπ!πο οοπ

ποπτ!σπ!ε τοπ! Ροτ οσπεπ!οε εοπ ρστοετοτοε .οοιπππ!ο

!οππο στι!! Ρτο τοπιοσι·ο !!!οτ!πτ. οποιοι Ροτ.οστπω

οσιτο!!!οτστοε οτ Ροκ· ο!πττοοπτπ !π Ι›π!›!!οο οσπο!οπο.

επΡοτ οπ!ιποπ! ΡσΡπ!!. ο! το!ποπ ο !πά!οο πο! ο ί!!!!ε

ο!πο τποτ!τ τοΊπ!ε!τπιπ.

Βετο οττο Ρ!οοοπτ!ππο ποτοτ!πο οοοτ! Ρο!οο!! Ρτοοοτ!

Ρτπιπ οιοιπΡ!πιπ ττοπεοτ!Ρε! οτ οποιπΡ!!!!οοπ! ο!! οπ

τοπτ!ο!ε ρπ!!!!ο!ο !π οοάοεπ σοττο οοτ!Ρτ!ε. άπο!οπο

ο!Β!!!!ε ρ!πτποο!ε Ροπάοπτ!!!πε ο!8!!!οτ!ε π! οπο σπστπτο

οτοτ οΡ!εοοΡ! 7πιοΒο ο!› πιπ!)!!!οσ επΡοτ!πε άοκτοτο

ιποππ ε!οποπτ!ε οτ ·!π !οπο πτ π!άοΒοτπι· !!!πτπιπ το

ποπτ!ε. οτ οτοπτ π! πιοά!ο !ρε!πε ε!ε!!!! !πττο !πτοι·!σ

τοπ! ο!τσπ!ππι !!ττοτο το!οο. π!άο!!οοτ.εαπο£ιω τροπο. οτ

π! οπ!πε ο!τοπτπ5οι·!Ρτ!οπο οτοτ απο οτ !!ττοτο το!οο.

ίιιιιαοπ.τίο ατο|ιἰορἰεοοραε. οτ ο!!ο ποτο ροττο ε!ε!!!!

ο!πεάοπι οτοτ ΐστιπο οπ!πεάο:π ο!π!τοτ!ε !π οπ!πε ο!τ

οππποοτ!Ρτ!σπο οτοτ απο οτ !!ττοτο το!οε. εο!!!οοτ.

οίιιίτα.9 Ζαπαοπτἰτ. !π ο!τοτο- ποτο ά!οτστππι ε!Β!!!στππι

οτοπτ σἱτοπ!! άπο. οτ π! οκτοτ!στ! οτοπτ οπτοο !!οιπ!π!ε

οτ !π ιποά!σ !πττο ο!τσπ!πιπ !πτοτ!οτοιπ οτοτ τστποο

σοπ!στπιπ ποο! οτ οτ!ε. οτ π! οιιτοτ!στ! οτοτ ο!!π!!!τοτ

επτπτ!ο τστππο. ο!! ο!τοτο οπσοπο Ροττο ο!πεάοπι ε!

Β!!!! οτοπτ ε!ιπ!!!τοτ ο!τοπ!! άπο οτ !πιποε!!σ !ροστπιπ

·ο!τοπ!στππι οτοπτ Ρπποτ! π! τποά!σ οποτιπο !ρε!πε

ο!8!!!! οτοτ απο οτ !!ττοτο το!οε. :ΜΜΜ τομ. ο!οπτ

!π ο!ε π!‹!! οτ Με! ιπιτο!! οι!ά!το πο! άοιπΡτσ Ρτο

τοτ τοττο !!ττοτοπι πο! ε!!!ο!›οιπ τ!τπ!πιπ εοπ Ρππ

απο!. οτ !ισο οοπεο οΒτοπ!οτ!σπ!ο πο! τπο!!στ!ε !οοτπτο.

τ!τπ!σε π! !!ττοτοο πο! !!ττοτοο π! τ!τπ!σο Ροτιππτοπάσ.

ω! οπο οεοιπρ!ο οσττσ!)στοπάο !πεοπ άοτπ!π! μεσ

!στ! ποποισπ!ετ άο Β!τοτά!πσ !οπποπε!ο ρστοοτοτ!ε

επΒοο!·!ρε! οπτοπτ!οοιι! οτ τοάο8! πι Ρπ!:!!!οοπι τσττποιπ.

νι'.4
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ω. ε. χω. εε. τ.
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τ. ο

ιιι. ε!ιτιεΡι ι1οιιιιπε επιειι !ιτεπε εειιιΡεΒιιε ιππι

τπιιι ε!ι !ιοιιιιιιιιιπε ειιιιετι τοπιπ!ι εποε επτετ πεειπε

εε επιπιιιιε επιιοε. ε εεΡιτε πετο ειπιπεπε ειιιιοτπιιι

εε!ιετ τειιεπετι. εδο εΡΡε!ετπε Ρετ ννι!!ιε!ιτιπιιι ειε

τιεπιπ ιπι.8επιτε ειπε ιιπιιειπιτι εειιιιιιι ιειιπεπειπιπ ετ

ε!ιιεΡιεεοΡι.ετ ειπε ποιιιιιιε ιπτο ει! εεπετε εε επετι

Βειιε....επετοειτε. επετεετε. εε!πετε. ετ εεεεπεετε

εειιιιιιπιιι .,. εετεπειιι. ιειιπετιειπιιι ετειιιεΡιεεεΡπιιι.

ετ? ειπε ππιιειοε εποε. τειιι ε!ετιεεε. τιπειιι !ειεοε.

ετ.ειπε..!ιοποτειιι. ετ εΡεειειιτετ εεεττπιιι εεπετι το

τι;ιπιιιηετ.ει!ιεπε. ετ ιπτε οιιιιιιε ετ τεειειιεε Ρε!ειιι

πιεπιπτεπετε ιππετε ετ εε!ΐεπεετε εε τοτπιιι Ροεεε

ιιιεπιιι. ει ετο ίιεε!ιε. ειεπτ πεεεε!πε επο εοιιιιιιε. ετ

ειπεεεε!πε ποπ επιιι. τειιεοτ ειεπτ εειιιτε!ιε. εΡειιι

ετ εεπει!ιπιιι ει εειιε. πτ !ιοιτιιιιεε ειετοτπιιι ιεεοτπιπ

ειπε. ιπεπεετει οιιεετπειιτ. ετ εειιπΡ!εεπτ. επιιι επ

ειπετε Ρτεεειιεπι ετιεεπτειιι εε Ρετ!ειιιειιτπτιι. ειπε

ιιιοτε. εε·Ρετ!ειιιειιτπιιι τω. ετ εε Ρετ!ειιιειιτο ποπ

ιιιε ι·ειιιοπειιο. ειπε ειιε !ιεειιειε. πε! επι εεττι ωιετ

πιει ΡτεΡτετ ιιιιιτιπιτετειιι. πε! ιιιιιιπειεπειιι. πε! Ρο

ειοιιειιι τεεεΡτειιι πε! Ρετετειιι τεειΡετε τειπειιεετιτ.

ει Ρεειετιτ ε ιιιε εοιιει!ιπιιι !ιοιιε ιιεε εεεππεπιιι ε»

επ!τετειιι πιει ιιιεειιιι ει εε!ιο. εοπει!ιε (με ε ιπε

Ρεειετιτ. Ρτιπετε !ιε!ιε!ιο επεπετιπε ει Ρ!εεπετιτ. ποπ

ετε ιιι εοιιει!ιο πει εεεειιεπ. εποε ιΡεε επιιτετ πιτειιι.

ιιε! ιιιειιιιιτπιιι. πε! ε!ιτιπεπι !ιεπετεπι επε ιιιειιτιε

εειιιτετειιι. ετ τι επειπετο. πε! εειπετο. εποε ε!ιιιπιε πει

ε!ιτιπι εοπττείεεετε πε!πετιτ πε! ΡτεεπιιιΡεετιτ εε

Ρεεεε ιιιειιιιι ειετπτιιετε ετπεε!ιο. ετ ει εεετπτ!σετε

ιιεεπιπετο εεειπε επτεε επειιι εστω τεειειιι Ρετ

πειιιτε οιιιι·ιι εεεειιιειιε τειιιοτε. τπττπιιι πε! τεΡιιιειιι

ιιι τοτε ειεττιετπ ειιτιετι τοιιιπ!ι π!ττε εεπετιοε επι.

Ρετ ειιππιτι. πειειιε ποπ τεειειπ ιιεε ίιετι τεειειιι.

επε!επιιι ε!ιτΙποε ποπ τεειειιι. πιει εε ιιιειιεετε Διοτι

εοιπιπι ετε!ιιεΡιεεεΡι. πε! ειπε εεττι ιιιιεει. εεε!τπιιι

ιιετι τετιι ιιοιπιειειπιπ πιει εε ιιιεειιι εεεειιειοπεπι

ιιι τοτε ειεττιετιι εεπετι τειιιπ!ι ποπ τεειειιι. ιιεε ιιετι

ίε.ειειπτειιεπι πε! εοιιεΡιτεειοιιειιι ιιπ!!ο ιιιοεο τεειεττι.

ετ τι τεει πάτε ειεε οετο. οποτε εεεειιιοιιε τειιιετε.

εε εε εκεειιι. ετ ει ε!ιιιπιε τπετιτ !ιπιε !ιτεπι εεει

τπιιι πει ειιπιππτπιιι Ρετ εοιπιππιτι οετοπεπι ιεππειι

ειπιιι ετε!ιιεΡιεεοΡπιιι. πε! ειπε εεττπιιι ποιεεπιιι εε εε

ειτε τετιε!οετ. ετ εε ειιιιιππτο ετο ειιεο!πτπε. εετπιιι

ιπ εεπετο τοιιιπ!ε ιιι ε!επεττε ειπε εεε!εειε. ειιιιο

εοιιιιιιιεε ιιετιπιτετιε. ιιιι!!εειιιιο επεεπτεειιιιο εεειιιιο

εεΡτιιιιο. ἱπειειοπε νιι (το επεττοεεειιτιο τειιτπετιι

- ιπτετ τετειειιι ετ ιιοιιεπι. τεετεε τιιετπιιτ τοΒετι. εοιι

επ!εε επι τπιιε ετειιτ ιιι εεπετο τοιιιπ!ε οετο τειιιεοτε.

ειιτεεεπε ε!!ιεπετε. τετιιιοπεπε Βτειιε!!ε ετ ιιιπ!τι ε!ιι.

Εεε τπεΒιετετιε!ιειιιιεε εεετι Ρε!εειι τιοτετιπε τεθετιιε

.εωτ°ιειω Με ιει>τειι: τι τ· Με α ΜΒ" ειε· "τι 'ι · Νιν-Άει .τι

- 4 τ·ιτ·ικι·ιεεει·ι2·ε ε-'Ημιτιιιι - ?ιιι τι ιΜ!σ

τω” τεστίπιοιιΜει ει: εειμεε2εεεεε. Ηεπτίσε Με

πεπειἱ πιαττ:|ιίοπί , πετάω. εοΜΜΒΒ .Με.Μετα,. τη

φα· ίπ ταεττο..εατ εεειίεετε.Μ ΜΜ.Ππαττι εστω

:τιποτε εει€τασ2, . ετ τι ,ιιονιισ. ερωττιιαιεισ εε.οιετιιιτ ..

Β.

·ι-Μ ι ι
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μπε.) _ Ρ ..
"ιιι τη ι:.ιιιι "Ο

. . τι τγ:""α! .5;2 "Τ ει”

Βεειιιιο ποπο ειε Με. Βειειπππεπε..ιεεπιβετεπε

ιιιι!εε εοιιιιιιι ο!ιεττι ιιτιεετε!ιε. πτιε ειιιιι!ιτετ επιπ Με

τ εετιεο ιιιι!ιτε Ρτεειετι ειιεττι !ιοεαιτο!ιε .ιετιπε,Ρρτε·ε

ετετιε ειιιετπιιτ ει: Ρεττε.εειιιιιιι Ρτείεετι ο!ιεττι εινα»

εετε!ιε ιιοπιιιιε εειιιππιε ιειιπε !ιειιτιεε εεεπε.οει

ιιιετε!ιιοιιι ιΙπεε τετιιιιι οΡπε. εποε !ει›οτει·ε τες”

ε τεετε Ρπτιίιεετιειιιε εειιετε ιιιετιε Με. ιιι .εεεττε

ειπε εειπιιιετε επειιτι.!ειιοι·ετε Γεειτιιιι πειιε Βιιωι,

εποε εεεττπετε τεειετ. ετ.ιιε εε εετετε ε.!ιεπεειεΡπε

ιιιι ιειιοτει·ε ειπε εειίιεετε εεε ειιιι εε!ιιτοιιπτεε

ιιιετιτι. εετε επιιτ ιιεειιι Ροιιτι!ι εεε!εειε εειιετε Με.

ιιι Ρτεεεπτιε ειιιιιετιει επετεετοτιε. Βπι!!ιε!ιιιι εε!ιεπεπι

ετ ιεεο!ιι επετεετετιε. ετ ιιιεε ιπε ιιειιπιππεεεε!!πιπ

εε!ιεε ΡΜ ιιιεττιιιπειιτπιιι τεεετε τοθεπετιττιττ· ειπε

!ιτετ ειιετιπιτ Ρτειιιετε επτιεο επιπεειιιτο.ιπτε,ιρεπτε

πτ εειιεετ ΡτεειΡετε !ιοιιοιιιι!ιπε ειιιε. εποε-.πετιπε

ειεε π. εεπετιοε εεειιπειιιιι εποε ειετπιτι εετ ετ

ετειιιετιιιιο τω. Ρτο τεετο πεπιπιπ ιειιιιε εετει·τε

εειιεεπτ. . ΗΡ

Ειτε ιειιτε!ιιιιιε ιιοτετιιιε εεετι Ρε!εειι ιιεε εκειιιΡ!πιπ

ει. εεττπιετιε ιτετε.8επτιιιι:ιι εοιιιππιε ιεππε.ιτι Ρο

τεετετιε εειιιιπι ο!ειεττι Βπεεεΐο!ιε Βετο. Ρτο πτ ιιι

επεεειιι εετιΡτπτε ιιι εοεειτι εετιΡτε ιιιειιιι ιιοιιιπεε

εει!ι εε!ι.Βε Ρε!ιι εοιιτιιιε!ιετπτ. ττειιεετιΡει .ετ Ρετ

ειιιιιιε ειιειιιΡιεπι πιε!ιι! εεειτο πε! ειι·ιιιππτο. Ρτε

τετ !ιττετεπι πε! ει!!ε!ιετιι τιτπ!ιιιιι εεπ Ρπιιετιιιιι ετ

ιιεε ε!ιειιπε ιι!!ε ιιιπτετιεπε εεττπΡτιοιιε ειιπιππτιοπε

ειετιοπιιιιι πε! εεπεπε. εε εποε εοττοιιετεπεπιπ ιπεεπ

εοπιιιιι Ρεθοιοτι πεπειοπιε εε τιιτιιτεο ΡτοΡτιε πιεπιι

ειιιιεετιΡει. ιιι ειπε εεττπ!ετιο επττειιετ πεετνιι. ιπ

ειετιεπε ιιιι. τεττιο ειε τειιτπετιι.

(ιιιιιινι›. τι 1.

ΡοτπιαΙα ιατα:πειιτι ιτε ?ιοιπίπέβιω δαιιετέ ΒοπιαΙι

Ούεττε αἰὐἰιιἔαπειιεί εριεεερε ρταεεωταἰἰ :αἱ ·υἰειιτἰο

Οττοπίε ίαπαεπειε ατειιίερίεεερἱ είπεεεω τοτε εοιπίηί.

Με, ε ιιιεειι

ω. ε. τω. εε.

( ιι. ε. )

·Ιιι ε!ιτιεΡι ιιοιιιιιιε ιππειι. ιιεε εετ ιπι·πιπεπτπιιι.
Π

εετιΡει. επο οπιπεε !ιοιιιιιιεε εειιετι τοιππ!ι τεπειιτιιτ εοιιιιιιο.
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ο. (Οοετ·ιο) ε!πιποΒοοεοεπ εΡπεεοΡο οποειπ·πο ι!οοπποπ τι ππ!ππε ποεπε ει οεΡοιππιοεποεπε ίπ!ππε εποει!επο !ιοοπππιεππ.

οιιοοπε πιο ετιιεπιπ πιποοεοεπε ετεπιπεΡπεεοΡπ. πο ειιοειο

τοποο!ο. εδο εΡΡε!ειππε ποτο ει! ειιιιειιι ι!επ εοιιοΒε!πε

ει επιειοι!πτε Ρετεοπιειο ι!οιοποπ. ο. ιι!!ιπιιΘεοεπιεπε εοπ

οιπτε εΡπεεοΡπ ει εποε οοοεππ ει ειπε πιοοιι ππι!ε ει

ποεο Ροεεε. ει ειτε ποιπετε ει εοπιειποετε ::οοιτο οποοεε

Ρετεοοεπε. εοτοιοΊοε ΡτεεεΡιιι ει ποιποοιιιο επι επε

οιποπιπ ίπποι. οπιεετοιιτε. οπιει!πτε ει ει!πιοΡ!ετε. πο

εοΡετ οοποεε ι!εεπιιιε ει ειιΡεοεεπε. Ρετ εοπιπ οε! εποε

οπιοοποπο πω! ιιοοεποε ποποπιπ πποΡοεπιιιε εο!ιωτε ει!

ι!πεπο επι εο οε! επι επε ποπεπιπ πποΡοεπιοοι. οσο ετο

πο οοοεπ!πο πω! επεεοεο οει: ει!π:Ιοο ιιιοάο Ρετποποιεπιτι

ει! Ροεεε ποεοπο Ίοοι! ο!πΊοοι! οιει!οιο οε! ι!ιιτοοοπτι

Ροεπειοτ. οεε ε!πΊοπε ι!ε εοο ιιοιιο πο Ρετεοοιι οε!

τεπιοε. επ :πε εποε ι!ιποιοο οε! πιοο!ο ε!πΊοπι! Ρετεεπι

εετο εεο ει:ππωτο π!!πιι! ποεο Ροεεε ι!πειοτπιιιπιο. επ ι!π- 6

ειοτπιιιτε οσο Ροιετο επ Ίοοποεπεποε Ροιετο οοιπππειι!ιο

Ρετ ποε οε! ποεπιπο ποπεεοιο. ειπο πω! εοε εοοιτε

οοιιιεε Ρετεοοιπε ποοιιπιο ει ι!εππεοι!ιιπο. ειι!οπε εειο

Ρετ ιοιιοι!ιιιπε ι!οοιποπ ετεπιπεΡπεεοΡπ. ποειπεπεε επι εε

οε! ε!) επε ποποπιπ ππιποοειιιε εποε ΡτεεεΡιοπο πιπι εο

ποπεπιπ πιιοιοιο. Ρτο ποειποπο Βιεπεοι!πι. !πιοπιιιο. ει οπι

εετοιιππο τοεο Ροεεε ει! εποε οο!οοιιπιειο ι!οοποπο ει:

ιοττποι επ επιοι πιπιπιοετο ει ε>οιιτοπποεοιιι Ίπω::ποοΊπω

!ιεπιππετο πιο εε ιοποπιπ Ρειπιιι. επ οσο πωιπιπιο εει! ι!ιππιο.

εποε οποτε. ει εποε οο!πποιειεπο ποι!ε πειοπιππο. ιπππΊοειο

πω! ε!πΊοιππο εοοι:τιι επιιιπο οο!οοιειεοι οο!!ο ιιιοάο

εο!›ειποε!ιο.οοιοε οιπποποιο Ίοοι! επι :ιο ποπεπιπ ποποοειοπο

οε! πποΡοεπιοιο πποετπι. πιοοε ππι!ε ποοο Ροεεε ιιι!ππππΡ!επιο

ει εεπΡπιιοι ει ιεπω!ιο πο Ριπεε. ει εεοετε!πιετ ει

ερει:πε!πιετ οποπιπιπ εποε πω! οστοιιι ΡτεοεΡιο ποπεπιπ

οποιο ιιι!πποΡ!ε!ιο ει ο!ιεετπω!ιο ποεο Ροεεε. ιιιι!!οιο

ιι!ποι! ποτιπιοεοιοοι οπιεετοιι!ιο εποε εποε οο!οοιιιιε.

οιοοπιι ειιΡπιππ!ιπ ει ειιιιππιε Ίοε Ρετ εοοι ιοπεπιπ ππο

Ροεπιιπ ππωτποι ει ποποοι:ιε πωπω ππι!ε οπιεετπωποο.

οποπιππιοε ιι!ππε Ρτειετιοπεεπε. ει οι! εποε οο!πποιειιε:ο

ποι!ε ειεπιο. :οποιο πο εοο!εεπιπ ειιοι:ιπ δω. ιιοιιο :πο

ποποπεε οιιιππιπιοιπε. οιπ!!εεπποο ι!πωεοιεεποιο ι!ει:ποπο

εεΡιπποο. ποιπποποοε Ίπιποιο ιππε :ιν ποιιιπππ. ιεειεε πποετοπιι

τοΒιι.ιπ οπωτιοε τπεο!ιοε. ιπεοτεποοε. Ρειτοε επτεπιειοε.

ιιοπποεεοε επππιιποετε. ει: Ρ!οτεε οπο.

Εεε ιοιπεπειετ ποπιιιοοεε εεετπ Ριι!επεππ οοιπππιε ι·οιποιοε

εετπΡει.

ι ποοινιι )

Οτ·ι·ο πιιυ·σΜο :ίε Βο.εεο ππο ει: ει περο2Σύαε Με

με εοπ991ωι ιμιοπιίαοι επειτα Πυαιι!ιιε, δ'απιριιΖ2.ε,

ΒαεείΖΙΖοπιζε: ΤιιΖποΖί, δπΖοιυιέ, διυπρί, Μιιεοπί, ε£ πιε

ιἰἰε£ιι£εοι ΤτεεοόΖί, Βι·ιι.τε2αε, Μοπ2ει;ίπί οιιιπι ἰιιτἰὁιιε

:ο ρετἄπετιιἰἰε εοταποιίεπι ίι1πιιετιεί εοπιιπιιιιί ιπ!οτιιι2.

Ώ”, οι ποοο.
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π ( Η. πι. )

Νοε οιιο κοιιτεπιπο ι!ε πιοεεο ιοιοτ ιεειιιποεοιιιτπππε

πιετει!ιπιο Ίοοοι!ιιιο ποοιιπππιοππ πιεΡοιπε ποεπ Ρτο ποε ει

Ο

οοετιι ει Ροτιπ :!οοιιιποοε ποιοι· οποοε ιπο εει!ο ει;

ιτιποεπετο ιππο οε!ετπο ΡπΡετπ επιιι!πεο εποε εει:οτπ

εοοειπιοιο Ρτο ι:οπιιπποπ πιιοοε. ιιοειοι·πιοιε ι!οποποπ

ο!ωτιπ πποειιίο!!πε οιοοε Ροιεειεπιπε ει εποε ποεποοιπ

ιποοε ειπειτοπο Ίοοι! οοεπιιπιτ οοει!ιπ ει εεειτοοι Ίοοι!

οο::επιοτ ::πιοιΡο! ει ::εειτοιο Ίοοι! οοεοιππτ τοε·

επ!ποοοε. ει εεειπ·ιππο Ίοοι! οοεειιοτ ιιππο!ε. ει επι

ειτοιο Ίπποι! οοειιιοτ επ!οιιοοε ει. ::οειτοπο Ίπιοι!

πιοοεπιοτ εἐπποΡοε ει εεει.τοπο Ίπιοι! οοειιιοτ οι:ιεο

οοε. ει: οιει!πειειεπο ι:τεεο!:ιππ ει ιπιει!πειιιιεπο πιτοπιειε

ει πι! Ίοοι! πο ιππε Ρ!ιπε πιοπιει πο !ιτοκειο ει οιε

ιππειειεπιτι τοοοιεεππ ει πι! Ίοο:! Ρ!οε πιιππωι πο οιοο

ιεειπο. ει Ίοιπτιετποε ι!πποε ει: ι!πποπιπποπο Ίοοε ππιιπαει

πο πιιοοιε ειιεπιιιτοιιοτποοε ει πι! Ίοοι! ππο Ρ!οε !ιο

πιει. :ιππο ιοιει ειιειε!!εοπιι οε! εεειε!!ιιιιππε πΡεοτοπο

εεειτοτοοι. ει οιοοπ!›ππε Ρετιποεοιππε εποε. ει Ρει!πι

Βπιποι επιπο οποοππιπιε Ρετιποεοιππε εποε Ίοοι! πο ι:ετ

τπε πΡεπε εο!!πεπιοτ πω! εο!!πεπειοι·. ει οποοπιι ποτε

τιιιποοεε ει :ιειποοεε. Ίποιε ππιππιειοοε πο ποεπε πιο ει

πο εοτοπο ιεττπιοτπο πο ιεττπε οοιοππιοε ι!οοιεειποπε

ει επιπ!οιπιπεπε εο!ιπε ει. ποεο!ιπε. ει οιοοππιοε τεΒιι!ππε.

πο ποιοι! πο οειε ει εοπιιι!ειιιιπ πο πιιιοοπε πο ππ:πε!πιιι

ιππιοε πο πποποπιιππιππε πο πιοπιπιιιιοτπ!ιοε πΡεοτιππο ποοο

τππο. ει πο ιιΊοιιτπεππε. ει οιιιπι οποιο ποτπει!πειποοε ει

πποΡετπο Ίοοι! !ιοπωοιοε πο εμε !οεπε. ει πο Ρτει!πειπε

οποοπποοε οπεπιπ! πο οο!1πε τειεοιο. ει! ππιεπεοι!οπο επιποι!ε °

ΊοπεΊοπι! οο!οετπι: ::οιοοιιε πεοοε οε! !πει!ιετε ειο

ι:ππετπι. εποε οποοπ οοειτο ει πιετει!οπο οοειτοτοιο ει

ι!πειοτο:ο οεΡοιοοο εε οποοποπο Ρετεοοειτοπο Ρτο οοπιπε

ει πΡεπε εοοιτει!πεποοε. ποεοΡετ Ρτοποπιιπποιπε πιω.

Ίοο:! Ίοεοιποι·οποΊοε ει ΊοοεπεοεεοοιΊοε ο εοποοοπ

οιοοε πππετπι τεΊοπεπιοπο οε! ιππο πρεπε Ίοπ Ρι·ο ιεπιπ

Ροτε ποετποι πο τεοποιποε εποπιιιιπε οιοοε πει::πειοοε

οποοεε πιοτοποεε Ρτεο!ποιοτπιπο ποι:οτπιπο. πππι!ε!πιτει ε!)

οιοοε ΙΝ. οεΊοε πο μια. ποτιπτε ππι!ε!πιειειο εοιοοοπ

°πειοοε ::οοιτο οποοεε Ρετειιιιοε. ει Ίοοι! ειιιεο:!ετιι

α!

ει ο!ιεετπποπιοοι ιοεοι!ιιιιπ ει οτ:!πιιοιποοεε Ίππε ει

Ίοιπε ::οοεο!εε εοιοοοπε οιοοε πω! Ροιεειιιε. Ίοπ ιιιοάο

εοιιι πω! Ρτο ιεπιιΡοι·ε Γοετποι επε πεεετπιιι. Ρετ εε

οε! εοιποι οοοεποπο οοι !πιιετεε. οεε εε πιοι!πτε οε!

επιιιοι!πτε επιο ε!πΊοιι !π·ιιοι!ε οπιπιπιοοι. ει ποεοΡετ

Ίοο:! Ρτει!ποιο οποιοι ι!ειεοι;!εοι ει οιιιοπιιεπιεπιπποι

εοποοοπ οιοοε εοοιτε οποιιεε Ρετεοοιιε πο οτι!ποιι

οιεοιο εοιοοοπε πεοπω "ο εοτοπο Ίοπ Ρτο ιειοΡοτε

ιιιωΠι πο π·ε.ιππποπιιε οποπιιιιπε οιοοε. ποεοΡει· Ρτοποπι

οιοοε ιππο οοε !πιπ::ιοτοε Ίπποι! Ρι·επιιειπ οεΡοιεε ποεπ

ει εοτοπο ποιπιετ Ρτει!πειιιππι ι!οιπειποιιεπο ι!ιιιποιιεπο

εεεεποοεπο εεποΡετ ιπτιιπιπππι !πεπιεπ1οοι ει ιεοεπιοοι.

οεε εοοιτιπ πΡειιοι !πιεπειιι πω! ιιεοπεοι ιι!πΊοο ιεοι

Ροτε ει.Ίοοι! ΡοειΊοεππι Ίοιιιοοι·ι!εεππο :οιοοε Ίοπ!π

πιει εοτοπο επιΡ!εοετπι πο!το εν ι!πεε. :οι Ίοο ο εο

οποοπ πιιοοε ππωτπι τεΊοπεπιπιπο. πω! επι πιο Ίοπ πιο

πιιιετπιπι τε.8ποιεο οποπιιπιπε οιοοε. Ρτειππειε οποοπο

ποτοποεοιο ππτποειπιοοι. ει ποι:!ε ειιτιοπο ππιεπειπι πο

!ιπο:!ε ειπΡπειιιπε οε! ειιΡπεοιοπο εοποπιοπε πιιοοε. πεπο

:!πειεποι ΊπποΊοε ιοοιτειο πΡεοτοιο ππιοπεποπιε επποπ!πιετ

πιπτοποειιιο ιεοετπ. Ίοιιοι!οεπιιιΊοε ο Ροιεειιπιε οε!

εοοεο!ππιοε οοοιοοπε πεοοε Ίοπ οιοι!ο εει οε! Ίοπ

Ρτο ιεοιΡοτε πποετπιιι ποετπι τεΊοπεπιοπο. Ίοοι! Ρτε



591 οτωινι·ωτ 592

ττὶοτο ι·τιτο οτ Βι·ι:τιο τιοροΜτ οτ τοοοΜτ. ποο οοτιτι·τι- τι οτ οτιετι·ιιω ττοοττ ιιοοοτιιι· οοιποριτε οτ οοεττ·τιττι τριοττ

ιιοτιἰοτ Μονο ἰτι τοπιροι·ο. οτ τριοτὶ ὶΠτιτὶ Μοτο τοοτοτ

ίἱοι·ἱ ἰοττιἀὶοτἰε ίἱἱὶὶε ειιἱε ροοττΙοοπτι ευρω Μπι. φή

ΙἰΒοτ ὶΗοτοιιι οοπιρτοιιοτἰτ οι ττιιιττο εορἰοτττἰε πο!

εορὶοοττιω οοωιπιτε ὶοοττο. τρωω τ.τοι12ττ0ιιοπ1 οτ

ρτοττὶοτ.ο οπιτιἱο Βι·πιο τιοΒοτ·ο αυτή τοπιροι·ο οτ που

οοιιττοτιοτιἱτο. εοά ετο οπιι1ὶ ροτ·5οοο Ιοτὅἰττἱπιο ττοτοτι

τ]οι·ο οτ οοοτοτ·οοι·ο ροι· πιο πιοοετριο τιοι·οττοε οτ

ἀἱοτοε 11οροτοε ρτοπιὶττὶιριιε. οτ εἰ οορττ·οτοοτιιιτι τοι·οτ

ροτιετι11 τἰο τριοτιτο οοιιττ·οδοι·οτ ὶτι οτἱτριο τἰο ρτοὸἰοτἰο

οτ τΙιιοοὶοτιε οοτιτι·οτοοτυπο τοι·οτ τὶτ›ἰ ρτ·ο οοαιοτιὶὶο

ποο ετὶρυΙοτιτὶ ρι·οπιἱττὶαιιιε. ρι·ο ροιιτι ιιοι·ο οτ :τά

εὶο οΒοοι·οοτιττιιτο οττιτ1ἱο Βοοο τηοο οτ τττοτοι·οπι 11ο

ροτιιιιι προσωπο ΒοΒἱτο οτ τιοΒοι1τἰο ΗΜ ρἰΒτιοι·ὶ οΒττ

Βοπιιιο. τἱοπιἱι1ἰιιττι ττιτοττιιο οτ ροεεοεεὶοτιοτο ιιοτ τριοοἰ

ροεεοεεὶοτιοτο άο ρτοἀὶοτἱε οπιτιὶΒιιε οοτοὶοο οοωτιτιὶο

ἱοοιιο τἱτή ττοἀἰτὶὶεοο οοτιθτοοι·. οτ οοτιετὶτιιο πιο ρι·ο

ττἰοτο οπιοὶο τιοιοἰτιο οοπιοοἱε ἱοουο ροεετάοτ·ο οτ

τΙιτοεἰ ροεεἱτἱοτο. ιιτ ευρι·οτΉοτιιιτι οετ ἱοτ·ο τοοτἰο οτι

οτοεοοοτἰε οιιοοΒοΙὶἰε Βοι1ο τὶττο εἰιιο ίὶ·οιιτὶο ειττοιι

ττοι·ο οτ οροοι·οοι·ο οτ που οοτιττοιιοτιὶτο. οτ τΙιιοτἰ τἱο

ρτοτἱἱοτὶο ἀοιπιτὶοτιοπι ιιοτ ττοτιεοοτἰοτιοττι οττοι·ὶ ροι·οοοο

που τοτή. οτ ρι·οτἱἰοτο οπιηἰο Βοι·ἰ Γοοὶοτο οτ οοτιίὶι·ιοειτ·ἰ

ο τὶἱἰἰε πιοἱο τΙοοιιττοουι11τρ1ο ροτοετοτἰ ρτοοοοτἰτ. τιοο

συκωτι ἴοοὶο εοΙτιὶε εοπιροτ· οτ ἱτιοοοοιιεεἰε οτὶετοιιτἱ

Βιιε οοτιιτοοτἱορἱΒιιε ἱτιτοτ ποε οτ οοι:οιιτιο ἱοτιιιο του

οτἰε. ποε ιιοτ·ο ρτοττἰοτο ροτοετοε ὶοοιιο ρτοἀἱοτοττι

ἀοτιοτἱοτιοπι ἱοεἰτιοοττιιιε οτ οορΗι·ιτπιπποε Ιουττοιιτοε

πιτ απο ιιἰτ11. οτιπιτριο ρω· οπιτιἰο οβτἰτιοοτ Βτωὶττι

τοπι. :ιο εἰ οοι·οπι τοοΒὶεττοτιι οοττειιε τιποτε· τοτ·οτ ροι·

οτορἰτι οτ ἰτιοἱι1τιοτο. οοτυπι ἰοοοο οι ροτιτἰΗ ευρο

τἱοι·ἰ οορἰτοτἰ. τοετοο τωιττ·οοοτιο ι·ιιτ›οιιε. ἰο<6ο τοττειιο.

ε)τπιοτι ε)πτιοτήε ιιοι1τἰ. ττιοπιοε ιιοτιτυο. οτ οοεοΙττοε

τἱο ιιτει·ο. οοπο τἱοπιὶτιὶοο τιοτὶιιὶτοτἰε Με τἰοοἰπιο

εορτὶτοο. ἰτιἀἰοτἰοι1ο ν. τΉο Μουτ ἱιιτιὶἰ ἱτιτοτ· τιοι1οπτ

οτ ιιοεροι·οε.

Εκ ἴοτἰοοἰο ωοτοτιἰεἱἱ ιτοττιτἱἱ. |

( οΧΧνττ1 )

Οιτοπ·ι·οο Βιιοο·ιθ'οΖω ία›ιαοτι.πιτπι ροτοστα.τ Οπο:ιοπι

πιτποἰιἰοποπο τίο Βο.τοο οίωοαο ιἰοοοοπτἰοπιτοτ· πια.τοιιΖο.σ

είτε οα.τ·ττ·ί.9 οτ Μάιο· .9αρπιτ1'ίοτίε Ζιυ·ο /οααϊ τ·οοτέ οτ

€οπτέ!ί.ε τπυο.ττ22.

του, το ἰιιπἰἱ

στι. Α. οι. «το. τ. ω. ο. οι. τον. ο.

· ς τι. τι. )

Νοε οΒοι·τιιε ΒιτοοοἴοΙ!ἰε τοπικ ροτοεττιε ροπήττο

οοτοοοἰε ἱοριιο οτ ττο οοτιιτιτοτο οοοεἰτἰοτοτιιπι οο

πιιιπὶε ὶοοιιο ττοπιιιε οτ οοι1οοτἱἰιτιιιε ιιοΒὶε οττοηἰ

πιοτοτιὶοιτἰ τὶο Βοεοο ρι·ο ιιοΒἰε οτ ρτ·ο ΒΙἰἱο ιιοεττὶε

τιιοεοιιΙἰε οτ τοτπἰτιἱε οτ ηοροτἱΒιιε υοοττἰε οτ ττοεοοτι

ττοιιτἱΒιι8 οκ ἰρεἱε ροπήττο τοοτὶ οτ Βοιιτἰτὶε τουττἰ οἱ

ὸοΙἰοοτ ιιοτήε οτ ΒΙἱἱε ιιοεττἰε ρι·ο πιοτΠοτοτο. οτ οο

ροτὶΒιιε ιιοεττἱε ρι·ο πιοθ.ίοτοτο οοεττοπι τριοτἰ τιο

οτιτιπ· οππτοε οτ οοεττ·ιιτο τΙοοτ:τ υοοτιτιιι· οτιπιροτ οτ

οοετι·ιιπι οιιοττ_ιιοοοτιπ· τοεεὶΙἰοτπιε. οτ οοετι·ιιπι τΙιιοττ

ιιοοετοι· Μπορω απο τοτο οετετοἱἱοτιἰο οτ οοετοΙ

Ιτιτιἱἱε οτ οἰΠἰε ἱρεοι·οτο οο5τι·οτυπι. οτ οι11τύοττε ροι··

τἰοοιιτἱὶε εποε. οτ ροτὶοΒἰιιττι απο οιοτιὶΒοε ειιτο ρα·

τἰτιοτιτὶὶε τρια! ἰο τουι·ὶε ἱρεἱετ οοΠἱΒἰττιτ. οοτ οο!τὶ8οττιτ

οτ οπιτήιι ἰιιι·ο οοτἱοιιοε οτ ι·οτὶοιιοε. οττο ΙιοΒοποιτε ἱττ

Ιοοἱε ΠΠε οτ ὶτι οποιο τοτ·ι·ὶτοι·ὶο ἰτι τοττὶ8 οττιι1ΞΒιιε

τἰοιοοετἱοὶε οτ εοΙιιοτἰοὶε οιιττἱο οτ ἰιιοτιΙτἰε. οτ ἰτι σωτή

Βιιε τοΒοτἱὶε ἰτι τοττι·ο οτ ἱτι οττο οτ οοτιοτοοτο το Βοοιιτο

ἰι1 τὶτὶοΙἰτοτὶΒιιε. εἰο τριοττ ἴοοὶοι1τ ιιοτήτ Βττοτττοτο111.

εοΙοὶε εοπιροι· ίἱτὶοΙἱττιτἰΒιιε οτ εοοτοιιιοιιτἰε οοτοιιτιἱο

ὶοτιιιο ὶο τιοπιἰιιἰΒπε οτ τιτιβττοτοτ·τουε ἰρεοτοιιι τοοο

ι·τιτο οτ οτριοι·ἰοὶἱε. οτ απο οτιποὶ ἱυτὶεττὶοτἰοι1ο οτ Μ»

ροτἰο τριοττ ΜΒΜ: οοπιιιοο ἱοοιιο ἰτι ρτοτἱὶοτἰε τοοἱ8

οτ οπιτύει ἰτιι·ο. τριτο οοπιιιιτο ἱοοιιο τιοΒοτ ὶιι ἱρ8ἱ8

Ιοοἱε οτ οι ρτοτὶἰοτὶε οπιοἰΒιιε ττο τρώω: ἀοοοοἰο

οοππ ἴοοἱετἰ οοτροτιἰ Μουτ: ρι·οιιτ οοιιτἰοοτιιτ· Μ ἱσ

ετι·οπιοι1το ἱοτἰο τοοτο ροι· οππτοε ιοοτοτιἱεἱὶ 8οτ·ίΒο

οτ ποε τἱο ρ:·οἀἱοτἱε οιιιιιἱΒιιε ὶοιιοετἱιτιυε. οτί Βο

Βοτιττιιπι τοι1οτιττοπι οτ ροεεἰἀοοἀιιττι ρου ποε οτ οο

ροτοε οοετι·οε ιιοετι·οοτριο τιοτοάοο τοοεου.Ιοε οτ τοιοττιοε

ττοεοοοττοιιτοε οκ ιιοΒἱε. τιοπιὶτιο τοοτἰ οτ Βοτττἰὶἰο

τοιιτΗ. εἱτιο οπτική οοετι·οι οοετι·οι·ιιι11 ειιοοοεεοτιιο1 οοπ

ττοτὶἱοτὶοτιο. τοΙἰ πιοτὶο οτ ταρω ρι·οτττοτο. ιιοΒτε άτι

τοιιο. τρ1οττ ρτοττἰοτει οοεττ·ο Βιιοι·οὶτο οτ τἱἱετὅιιοτοἱτο

ὸοΒοτἱε ποε οτ ττοι·οττοε ιτοετι·ἰ οτ ιιοροτοε τοττττοι·ο

οοττιυτιἰ ἱοουο. ιιοτ εοο οοπο ουοοἰο. οτ ττο ὶρεἱε

οττΙιιο τιοωἱτιὶΒιιε τρεοτ·οπι τοοοι·ι;ιιο ροοοπι οτ τρια·

τοπι τοοοι·ο ὶτι οτὸἱοοτροι1το οοτιιιιοτε ἱοοιιο. εοο .οοτ

οοττἰ τιιιτιοἰἰ. τ1ιιοοὶοτιεοτττιιτριο οτ τριοτιττοοιπιιτριο ροτ

οοοειιτοε οοιτιιιτιἰε ἰιιιουο ιιοτ ροτοετοτοπι τριἰ ρι·ο τοπι

ροι·ο Ϊοοτὶτιτ ιιοτ ρω· Βττοτοε ειιοε εὶτἑἱττο οοιι1οι1ἱε

ὶοιιυο εἱ8ἰΙἱοτο5 τιιοτ·ττ τοτριἰεἱτοπι. οτ τριοττ ρω·

τιοιοἱτιοε ὶοιπιτἰἰοτοτιιτο Ιοοοτυπι ΒττοΠτοτοε ίἑιοἱοτἰε

δού οτ τοιιοιιοι·ὶ οοτιιιιτιἰ ἱοιιιιο. τριοοἰοτιεοιιπιτριο οτ

τΙοοιοττοοοιιιτριο ο οοοειιΙἰΒιιε ο0τΙττ1τιἱ8 τοοιιο. πιο!

ροτοετοτο τ1ιιἰ ρι·ο τοπτροτ·ο τιιοτ·οιτ ροι· εο πιο!

ειπο Βττοι·τιε εἰΒἰΠο οοπιιιοἱε ἱοοιιο εὶΒἱΙτοτοε. πο! ροι·

οποιο οοι·τιπο τιιιοοἱοιο ἱὶιοτὶτ τοτριὶεἱτιπιι. ὶι1 τρύβοε

οοοτἱτιοΒὶτοι· τρ:.οττ ἰρεἱ πιοτιτ1τιτο οτ οττἱἱτιοτἰοοοε

οοοοιιτυ.το οοπιιπήε ἰοτιι1ο ιιοτ ροτοετοτἰε τριἰ ρι·ο

τοποροτ·ο ἴιιοτἱι1τ οοπο οἱ τοοοήτιτ ρω· 88 ιιοτ Πττοτοε

οικω οοτ οιιροἰοττι. οττοιιττοοτ οτ οβεοι·οοΒιιοτ. οοτ:

οτι ουἀἰτο ιιοτ ο:τοιιτΉι·ο οοτ: οΙἱτΙιιο τι·οιιττο ιιἱτοΒιιτιτ.

οτ τΙοοετ τὶτἰοΙἰτοτοε ἱρεοε τ:οπ1υτή ἰοτιιιο οΒοοι·ιιοΒιιιιτ

οοητι·ο οιπιιοε ροτ·οοιιοε. τ1οο οττο οἱε τὶτἰοΙἰτοτοτο οκἱ

Βοτὶε ιιοΙ οοοἱρἱοτὶε οοτ οοτ οΙἰτΙοο ροτ·εοοο ρι·ο ιιοΒἱε

υοτριο οοροτοε ιιοετι·ὶ εοο οΙἰτριο ροτ·5οοιι ρι·ο ἰρεὶε

ἱιι οττο ποο 5οΙοοτιπ·. οτ οιττ:ορτοτιιι· ΠττοΙττοε οτ

οτιοτοιοοτιτο οπο ἰρεἱ τιοπιἱιιοε τ·οπιιιτή ἱοριιο ἱυτο

ιιο1·οοτ. ὶρευροτ· οτ τιοττιἰοοε ὶοτιιττἱοτοτιιπι τοοοι·ιιτο

ἰτ1 οκοτοὶτὶΒιιο οτ οοοοΙοοτἰε οοττιιπιἰε ὶοριιο τπτ ρω

ρτἰοε οοτ·ιιτ11 ο:τροι1εοε ἰτ·ο Ϊοοἱτιτἱε τριτιοττοοοπιτριο οτ

τριοοἱοτιεοιιιιιτριο οιτροτἱἰοτἱτ ὶτι οιπὶἱτιοωοιπτο σοπεπ

Ιτ11τ1 οοτοιιοἰε ὶοτιιιο ιιοτ ροτοετοτἱε τριἱ ρι·ο τοπιροι·ο

Ϊιιοι·ἱτιτ. ποε ποτο οττο τοοτ·οΜο τἰο οοπο τ]ο ρτο

τἱὶοτἰε οττπιἰΒυε. οτ τἰο τΙιιἰΒιιε οοιουιιὶ ὶοοιιο οοπο

τὶοοοπι ἴοοἱτοτιε. οοτιδτοπιιπ ΒττοΗτοτοπι οοοποιή ὶοοιιο

ἱοι·οεεο. ρι·οπήττοοε ιιοτήε τἱοτοἱτιο οΒοτ·το ΒιιοοοΪοΠἱε

οοοτιτιιι· τοὶοτο οτ οοετι·ιπτι τΙιιοττ ιιοτ·τιτιιι· εἰτιιοτιιιε ροτοετοττ ἱοιιιιο ποτοτρο οοιιτιιι1τε_ ἰοιιτιο ροκ· πιο οτ
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επεσε Μεεεεε ει-.εει.εκε...εεεε ΙΡΕΒΜ·.εΜΜ ε ὶςοϋε...το...ρ.ι~εεεεφε- ἰωἀυΙρτερι .ι9επτεμ Με

εεεεεεεετ οΙΕεεεεετε εοε›επ.!ιετεὲεε.εοετὶ-.=ε.ο=..

Με.τεεεεε==κεε.εεεεεεΦεκε.Μ.ωμο.πεΙ.

εεε ,οεεο εεεεε.ε9.όεΜΒΜ" ὺοωὶαΦυε Με»

εεεΦωοτνε .τεεεε.ειτ ενεκτεπι .ϊεε3ευυε ὶυ οτ 5

οεεεεεοοερευεἱε. εεὶ.εεὶ..εετε »Με φο

ετε.ιεεεεφφ;.ε.ε; 9Ροηερεμμιευε Ρετ' εο:1ειι!εε εοιωωἰε

ἰεημε. εφΙ.Ρουεεεεψετε «με Ρτο ιεωροτε Βιετ·1οι πε!

Ρετ ..εμεε. Μ;ετρε εὶΒὶΠο εοπ1ιιιοἱε ὶειιιιε εΞ€ἱΙΙετεε

¦μγεωἰεζηεςε. ὶτιειιΡετ ετ Ρετ !ιοπιἰεεε ἱεωἀἰειο

Μ..ιρεο;"Μβόρμ;ετεω ετ εεετειι1εκπο ἴεεἱετιιιιε

ΒετῇἱεΒεεη0ηε£°ἰΜ0ρΦιμπἱ ὶεοιιε ευειπάοεεωςιιε ετ

ΜεβεφφΜεμε ε εοοειιΙὶΒιιε εοιιοιιτιἰε ἱετιιιε ιτε!

Ροχεεεε.,.ρ,_τΙοτΡτο εεωΡοτε ΐιιετἱτιτ Ρετ εε εε! επεε

ϋμεμεωεἱΒῇἱξῷρὁῳμεὶε @με εἱΒὶΙΙειεε.υεΙ Ρετ εαυτο

ε_ετέΡΙΡ μιιηρο,εμμ ἰηετἱτ_ τεομἱεὶωιιι ὶο τρώω. εστι

1ὶηεβζῷ11ι°¦εμε..εῇειψ ειιΡτεὐἰειιιω εει. εεε σε εὶε

ξήεμφϊΦω .ΒΣωφΙΙ)Η8 τω! εεεἰΡἰετιιυε. οοε ιιε1 εΠ€1ι18.

Ρεμεοοε Ρεο_ @Με ιιεςΡιε ὶετιιἀΞετὶ τιεΡοτεε πιοεκτΞ

εεττ @εμε Βετ.8οπε Ρτο ἰΡεὶε. ὶιι οπο ποε εε!ιιετιιι·

ετ. εεεεΡτετμοΒάεΠτεε ετ εεετετεεε1τε. ειπε ἱΡεἰ !ιο

τηζτιεε εοεουτιἰ ἰετιιιε ἰιιτειιετιιετ. ὶοεπΡετ εε »Με

εεε_._ἰεμιιὁ.ἰε;οτεεο Ιοοοτιιπι ὶιι οκετεὶτὶΒυε ετ ειπε!

@ῇῇ8_.00ΙΙΙΠι1ἱ8 ἱειι1ιιε ε‹1 ΡτοΡτἰεε εοτιιιιι επΡειιιεεε

ττεν_ξε,εἰειητιιε ςιιοεὶεοεειιωειιε Μ: ευει1όοοειωΡιε

εκΡεἀἱετἱεῇιο οτἀἰτιεπιεππο εοιτειιΙυπι εοπ11ιιιιἰε ἰειιιιε

ιιρ1μΡοτεε0,ετἰε. :με Ρτο €εωΡοι·ε ΪιιετἰοΩ.. Με ειιτευο

[εεὶωε8_ εεπιΡετ ετ ἱιιεοιιεοεεἰε εεἰειειπὶὶιιιε

@ῷι1ωὶἰ011ἰΒ_ι1ε ἰτπετ οοε ετ εοωιιιιε .ὶειιιιιε ἴεετἰε.

ε£ΝΡτεἀἰε;εχιι ἀρτιεεὶοεεω εοοθτεπιιιτ εεεεΡἰεεε ο τε

@Με ὶιιτε .εΙἰετιιω Ρετεοοετιπο. εε· Ιιἰε επιπειι1 Δω

!;ιετ.τμραεπτε ιιοἱιιε τειποτὶε Ρετ ε!ίεΒε1.ιιπι ἀὶιιἱεε ίὶετἱ

τρεειιετιιετ. επειτα ἱεωυε ἰο Ροεωὶ..ειιΡετἰοτἰ ΟειΡΌ

τεετεε .Ιετιίτε.ηευε τιιβειιε. ἰιιΒο .ΙοεΒιιε. εδωσε

87πηρεξε .ιιεωἱ._ ιΙ1οπωε ιιεω.υε ει εεεεΙοιιε-άε τιἰετο

ἀεεὶπιοΡοτιο ειξε ὶεοἱἰ τω” οοοεπι ετ πεεΡετεε. ..

Με λετιτεὶεηιιε_,εοτε.ι·ἰυε εεετἰ ΡεΙεεὶὶ Βοο·εεεωΡΙιιτο

ειφτεεεἱ ε.Ε..εΣεΙΙιΡΙειιἱ_ ε.. (1ιιοάε11ι.άεωιώσ ..Με ε.

εεβεμιτ εεεεεετὶΡτειε οποιο πιοτεὶιὶειὶἱ τιοωτὶὶ εστω)

Φ.Π1_0Βετάβε άστρο εἰευε Μ εε ιήόλ με οπιπἱε εεττ

Βὶμετἱ. οτεΙ1Π εἀἀἱτο εε! ἀὶπιἰιωτο. Με Έστω Ηττετε

Ρε1ιεὶ!ΙεΒε €ἰτοΙο εεπ Ριιιιετο. ετ !ιοο: εΒεεΡιε υΠε

τηιιτετὶοτιε εοττμΡτἰοτιε εεε ἀἰιιιἱιιιιτὶοοε ὲἰετἱοιιιιεο

ιιεΙ:εεεειιε._ Μ εποε!. εοι·ι·οΒοτεοοιιω άτιεεε ὸοοἐιὶοὶ

Ρε8ο|οτἰ Ρτεἀὶεττ ΡτοΡτἰε ιι1ειι1ιι ειιΒεετἰΡεἰ.

·£ )ιβτΠ) :› Α ι

( ).Ϊ'.ι).ἔ ηι'..: Π.

. '°.·ἱυ!.

Ηοπι2πεε δαπει!έ Βοπιιι.ΖΣ ρι·αεεεἰ£ο Μπιεπειιτο είε εετ·

υιυπἰἰε ρι·αεεεριέε εΣύέ :ιό ε!εε£ο Νεὐἰετιεί Μέ .Ω.›έεατίο

ατε?ιΖερίεεορ2 Ζαπαε:ιείε α άε εετνεπάα £τεὅααῇιἰειπ

άιυι2.

ΠΙΤ, οετενο εκειπιιε (24) ἰιιίἰο

Ε: απ2οστπΡ|ιο Πε9ίί Τ‹ιιιτἰπεπεἰε ια!πιίω·ίϊ.

οσε!. Β. [Μ. Β!). ε.

ςιι.1ι.)

Πι τιοιτιἰοε ἀοπιὶοἰ ειτοετι. εποε ὸοωὶτιἰεε ιιειἱοὶ

τετἰε πεεενιι. ἱικὶὶεὶοοε ν. ἀὶε ιυετιὶε οετειιει εκειππε

εεεεφεε8εεΝεειεεεεω. <>οτεάυε. .Μτωεε. οϋεττοε

εεφεεεω9%.-εο&εεπ στεγκιΜ8. ΒρτεοΜ. @η

Με.,.εε__Μξώοτ εεεεπεΞιιε. οοεεάοε εε .ηωεΙιῆεῇε.·

εώεοοἐεμεεοεηε ετΙΙΒεοείυε. (π!ο Βοπωε. οιτο.άοΞτε.

ἰιιὶὶειιεεμθο._τιὶεοΜ ί.ιιΙοο. τεχοειάι.ιε ΒετΒεεἰε. Ρ!ιΞε

ΙἰΡιιε οι·ειτιάιιε. τἱιιιἰεωε ΐεκιιε. πιειιτιιε ι·εδεοΜ. Με.

τύπω εἱε εοεΒε. Ρτο οοΒὶε ετ οαπιὶΒυε άε μετα:

ποεττε. ὶιιτεωιιε ετ Ρτοτοἱττἱτιιυε ετετε. ἰτι εε επιτευ

ἀετε ετ οβεει·ι1ετε πεαε οΒειὶἰτε. οππιἰε Ρι·εεεΡτε

ετ οι·όἰιπιωετπε. εεε ι1οΜε ἱι1 Ρετεοιήε ετ τεΒιιε άο

τιιἱιιυε. Β. ἀεὶ Βι·ετἰε ιιεΒὶεοεὶε. εΙεετιιε όοπή:ή απ:

εΙιὶεΡὶεεοΡἰ ιιἱεετἱυε. ΐεεετἰτ. οοε οιιπι εοεειιΙὶΒιιε

εετιετἱ τοιιιιιΠ εἰ!ἰεετ. εοΐοεεο. Μ;» οττοπε ι·εΙΙὶεοτε.

τεγτοοιιάο 8τει1εΙε σ.Ιε μια: ε: ττεΒιιοει εετιιειιάε ετ

πεεεει.Ιει ε: οτάψεωειιτο οεττε εετιεεἰτοπιιιΙὶ. ιιεςιιε

Μ εάιιει1ωιτι Δοπιὶιή ετεἱιἰεΡἰεεοΡἰ. ετ “πεσει @σε

ςΡιεκπιιττι Ρἰεεει·ετ ὸοπιὶτιο ι1οεττο ετεΒὶεΡὶεεοΡο.

εοάεω πιοέο ἱι1 οπιτιὶΒιιε ετ Ρετ ουετήε ἰιιτεεετιιιπ.

οΒεττιιε ωτιεοΠιιε ετ Ρτοπιἰεετιιτπ. οπο Ϊεἱττετἰιιε.

ιεἰωιιτιΒὶιτιιε. ει·εΙιὶωβεὶἀιιε. ετἀἱεἰο ιιο!εεεε.κπι.ι.ε. οπο

τεεεει. τὶΒεΙἀοε ιιοΙοεεοιπυε. πιειιτιιε εετιἱε. οΒεττεε

ί-εκπἰιιε. ιιἰΠἱεΙιΔιιε ΡυΒιιετοτ. εεττ: ετειιεεεΜτιιιε. Π

Βἱεἰιιε. τε)ηιιιιιιόιιε εετιὶε οΒεττοε ετειιεεεἱιὶτιιιε. οΏο

Πιιιιε ετειιεεεὶιἰπιιε. υὶΗἰεἱπιιιε ειιιιιιἀὶ. οεΙο τεΒεἱιιι1ε

οπο ιιο1ετἰιιε. ΐιιΙΒο Ρι18τιειΕοτ οπο ΒοτεΠιιε. οπο

ε!!ειτε. Βε.4:ει18οιιε ίεττιιε πιειοιιιε. ἱὶιΙεο Βοεεεἰιιε.

Ρτο εε ετ [στο Ρεττε εεε. ΗιιὶΒιιε οπωἰΒιιε ειιΡτε

ἀἱετὶε ειιὶΙὶΒετ εΡεεὶεΙὶτει·. ετ οπιώΒιιε Βεεετεωετ.

ιιττἱιιεειιε Ρειι·ιἰε. Β. ἀεὶ εττιτἰει τιεΒἰετιεὶε ε!εε1εε εἰ

εετἰι1ε ὸοπιὶηἱ ετεὶιἰεΡὶεεοΡἰ ὶτι εοτιεΙ:ο τοπιιΗο. Μπι

οιιπι εοιιειιΙὶΒιιε Ρτετιοττιἰοετἰε. ΡτεεεΡὶτ ὶτι ΡιιΜΞεε

εουεἰοι1ε. πε ίεεετειπ οίἶειιεὶοεεπι. ὶιι Ρετεοοε ιιεΙ

τεΒιιε. εειιΙτιπ11. εεεὶἱἱετιεἰεπι. Ιιοιπὶεὶἀἰιιπι ιτε! ίετἰ

τειιι ειΠο111επ1. οΒεττιιε ι·ὶειιὶίιιε ὶοἴι·εἀιιε. εεε εΙὶΊοἰε

άε εοτι.ιι11 Ρει·Ιε. ιιεΙ Ηετἰ ΐεεἱειιτ. εεε εοπεετιεΞοιπ.

ἰτι οΒεττιιιτι ωειοΠιπο εεε εΙὶεΙιιεπι εε Ρεττε ειπε.

ὶτι Ρετεοκιει πε! τεΒυ.ε. οεεεεὶοοε εΙἱειιὶυε άειιιΡιή ιιεἱ

πιε!είὶεὶἰ. ευ.οά εἰε εεοἰἀετἱ!: ιιεἱ ευεηετὶτ ΒιιειιετΡιε

ετ οΒεει·ιιοΒιιιιτ εἰε ατεθιιι.ιειο. ετ Ρειεεπι ιιεκ1ι1ε ειδ.

οάιιεοτιιι1ι άοιώιή ετεΙιἱεΡὶεεοΡἰ ὶι1 εετιετο τοιουΙο

ετ Ροε1: Ρετ εΙοἱτιἀεεἰπι ἀἰεε ετ τειππιπ11 Ριιιε φωτι

01111 Ρἱεειιει·ὶτ ἀοιιιἱτιο ετεΙιὶεΡἱεεοΡο. ευΒ Ρεοε εώ

άοτιιω ιιιἱΠε. άοιτήτιο ετοὶιἰεΡἱεεοΡο Ρτο τΙιιοΙἱΒετ

ΗΜ εοιιτι·εί-εεετετ. ετ εεε Ρει1ει ΙἱΒτετεπι όεεεω οοε

εοΗΒιιε ει εεε Ρετιε ειιἱΙΕΒετ Ρετιὶ ποο οΒεετοεοή

οιτιτιὶε ΡτετΠετε ΙἰΒι·ετοτ:ι ειιὶἑἱοετιτει·ιιιτι. ὶιιεεΡετ

εοιιΠι·ωειΜ. ετ οΒεετιιετὶ ΡτεεεΡἰτ εειιτειπὶεω Ιετεπι

Ρετ ἀοπιὶιιυιιι. ΒιιἰΙὶὶεΙιιοιιω Ιετεετὶιιπ11 ετ ἀοιιιἰτιυπι

Βετοεἰιικη ΡεΡἰετι5επι εετἰΡτιιπι Ρετ επεσε ἰοἱιεειοὶε άε

ΒἰΒετΙο ιπο€ετἰἱ ε εουιιει·εο. ὶι1 οππιἰΒιιε ετ Ρετ οτιπιἰε.

ΡτεεεΡὶΙ: οΒεττο ι11ε:.οΠο σωστή ιποτετὶο. ετ τού μετά

εοτιιοο ειιὶΙἰΒετ εΡεεἰεΙὶτει· ετ οπιοἱΒιιε ΒετιετεΙἰτετ.

εετιιπι ἱτι ΡιιΒΙἰεει εοτιεὶοιιε εειιιετὶ τοπιιιὶὶ τεετεε

ΐιιετωπ τοΒετἰ. τΙΒεωοε Βοττοε. Β. άε ΐιιιεο Ρι·ἰιτιο.

οπο Βεττι1ε ετ πιιιΙτἰ ..ω

Εεε πιεεἰετετ ὶοΙιετιτιεε εεετἰ ΡεΙεεὶἱ οοεετἱι1ε Εεεε

εεταιω ττεάἱἀἰ ετ τοεδετιιε εετἱΡεὶ.
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Ισπιισσ.σε.ε. @μιά ΜΜΜ.: δαησ;2 Β πιιι!2

οποσ; σο. ά2νί.<:οσ σε! σοιισοπέέσω σσοοσσπΑῇοζσ σ,φο9

σαΙἱὐιω σε ?ιοοπτιέοιι.9 ἱἱειἰσω οσσερμα_ ο ο .προ 14%

Ρ6πιἰἱ.9 ..σε υ2σίσείω. ίπίαΜζο £ο2ο..σσυφοπε ρο2οφαβ

:Με Ούει·8έ Βασσώοί22ε. Μ. _..

.η Π” '

που, οσιονο απαιτώ: (Μ) €υιο

ω. Α.|οδ. πο.

μι. πι.)

Νοε .ουίοεευε. οπο τσΒσοτει στ τσἰιιιοοοοε ει·οοσΙΙο

σοο811Ι85 εοιιστὶ τοιοώἱ. στ οσε οΒσι·τιιε ίοΙσκοποε.

8σΒοστ Βοἱἀὶιοοιισ άσ στοετσ!Ιο.

οιιὶΙΙὶσἱωοε μπασο τὶσΙισι·ὶιισ.

ΒοοἱΕσσὶιιε τἱἔιισιο.

.Μσεπ·οοε ι·οσἰιιε.

Οσο βοο:Πιιε.

Μοτσοοε σοετιιοΙοε.

οιιἱΙΙἰσΙωοε Βστιἰοωἰοοε.

οιιἰΙΙἰσΙωιισ (Ποσο.

οδο οιιεσειτὶτιοσ.

οι·οοάοε Μισο.

Ρώσο ίὶ·ἱσοτ1οε.

ΑτσΜπιβώοοε.

Βγτοοιι οττοοἰε ωοιὅὶειτἱ.

Ρώσο ποσο.

Οσο ουσσοΗουε.

Οσο Βσιιὶτιιιε.

ΠΒο σοι·οΠιι5.

οώΠἰσΙωιιε σετσιοπο.

Νἰσώο εΡοιπι.

ΑΙἀστἱσοε.

Αιώω οιιιισΙειοιιε.

οιιἰΙΙἱσΙπιιιιε Βιιεσετἰοιιε.

(ὶι1ἱΙΙἰσΙι11ιιε ιιποτἰσΙ. .

οδο σΙσι1ει. · . .. ο

Ροὶπιοτώοε Με. . ο .” . .β ο

Β. ρσΙΙἰΡοτἰιιε. .. Π ..

οοσι·τιιε πιοἱωοοοε. - ·

οιώΠσ!ωοε Βσιοοοε.ἱ·... . . .ί

οβστωσ εώοώοε. : ·. ή ἱ ο

Βοοοοιιε άσ σοετε. - . . ·

Βοἱωοιιἀοε οι: ΒσσΙἰο.

Βσοτστἱοε. '

Ρστι·ιιε εσιισστοιπισε.

ΙοσοΒιιε οπιοτοεἰιιε. · '

Ατἀἰσἰο οι·σἰΙὶει. . .· . 2 .. -. - =

Βιιἰαιοτώιιε Θεσσ.

Βοὶιιώἀοε ἱ-ι·οι1σὶ8σοο.

οσο ι·ώ›συσ.

οΕσττοε σκοπο.

Νὶοτ€σι·.

ΑοεσΙπιοε .Βοἰτσιηὅἱοε.

Ρσ€ι·οε άσ ΙπσΙἱο.

Ρώσο ι·ώ›σιιε.

...ΐ._;η." δ. *Μή « οιώΠώσ1οε οσο οποτε. »ο!ι.3οι: ·-·:ΐυ·τΪ

οΒστωσ .οιιιισΙοιιυε.

Οοο-ω .Ροτιἰσἰσ.

.ιτ; Μ!) "1"'."Ηώή.

ο°»°1ΔΜ οι επινἔ~ ';-"·)

(ὶιιἱΙΙΙσΙπιοε ΓσΙττσι·ἰιιε. - . ;

08Οθω- .=··5-›ιι=οσ σ::-ασε :ο ν· -'.. :-- Ό

ΑΙοτοσοοιιε. Μη: " .. . . ·.. .οι

Ρώσο βοειισ. Δ "Σ, σ. ..εμ

Ρώσο 2.!ώοοΙΙο. · ` . ;. ...ί

Ρώιοοι1οιιε σώστἱιιε. . -._...:... .. . ..Α

Ιὶσἰωοοἀιιε οἱοοοο. ο .ο Μ... .. ...ωθ

Βιμ π. "οοοσττοε ΒΙοιισιιε.

Ρώσο ΪιιΒοσἰσ.

Βοοιιε Ρειώιιε Ρεο!σοιξςιιε.

Μοοτστιστὶιιε οσοττἱσἰε.

···· υπ π!ο

"···Ϊ > ἱ!Δἔὲε:.$

ω". σ·=τ·+9.‹!ο

κ μ:·:.····-δ ανε·ο·έσο

Βοοώοοε Ρώιππι. , σ' Ν: :Το '....4.ρω."ο

6 ΡΟ58Π5. ν "ο -σ'08-Ρ" "9Ροθ.40

ΒΠ.1ΠοΗΠ15. _)μ _._ν, ε #4.. ·ωμο'.·'¦':ὲ-)

Ρώσο @απο ...με .. ·:.ή..: σ»

οοσι·τοε ΡοιιΙσισΒιιε. .τι ..μ....μ.

Δηεώιοοε στσσι1ε. .. . ".- ::.=_!.Ή

Βοιιοοὶο οι: σοετο. . · . . Ο

οοσττιιε σοΒσττιιο. . . : σ; .:.__·,

Βοἱτουοἀυε άτιιτοοΠε. . ·. .. . ..ζ ;η

ΜειοΒ·σάοε οσ ιιιοτὶιιο. . ,_ ,.· “Η

Ιοςάοοιιε άσ Ρστι·ο Βοεοιοοτἰσ. ' _ ω . . ._,.2:.Ι

οοσι·τιιε ίοπιώάσε. ..-.ά;,,.γ

οΕτο ΡτσεΒἰτστ. . . . . . χω” ..Η

δὶΙοσετσι·. ' ι. ο

Βοοσττοε ΒοἰοΙοε. . . . ι . Με)

οοἰΙΙἰσ!ωοε ΒτἱΠιιε. - . .. . ._:..:·

ο οδο Ρσἰτσ. ἰιιεσι·ὶιιε. "μ _. .η ..ω

οώΙΙἰσΙπιιιιε Βιιτοιιοσ. . ..οιιἰἱΙἱσΙωιιε ωοοεισει. . . _|......·;.

οσο ΐσΙσκοποε. · ω: ....,.._ ;..(..,. .ω

νοεεειΙΙιιε στἱεροε. =,..-ΜΜ-.'.Ι ε"μ”μυ

οσο σιιτΙοτοι·. _έ.....ο.';...Λ

Βοἱιιιιιοἀιιε Ροοσὶιιε. 2 ο”. ; 'ο .' ώ”

ο. ἱοί-στοιιε εστώοοοε. -. ο ..ο κ η η

οοἰΙΙὶσΙτοοε σοοτοοιιε. · . - Ι ··ι

Ρώσο οιιοσΠοοιισ. ' . ..Ι .. Η ' ι

Ρώσο Βιιεσοτἰοοε. . . ' ' ω.. . Π .. . .Ι ›

οιώΙἰσΙωιιε Ρώσο. ......·;.ι . . ΜηΑΙσἱιστἱυε. ., .ο . ..-.ή3.;..·. . .. . . .. . .ε

ΒοΙἀοἰοιιε οποιο. ' .κι .η η. .. Ι . ο

οΙοσττοε σοοσιιστὶιιε. · . .. · ;.. ..Η . ο

ο' οεισάιιΙΒιε στοιιοεσΙιὶοιιε. _ .

Βώιιώάι1ε Βο11οιιο5. .. - ._ .

Ρώσο ΒοΙσιιε. . . ' . Η

οιιἰΙΙἱσΙιιιιιε Βοειιω «ο... -. . ...ω ω.. .. .

Ροι·τιιε. . . ι . .ο . . ,........·.

οιώὶἰώιοιιε τειὶπιοοΙἀοε. _ _. __, __ _ '_

οττο οποιο. _Ρώσ1°Ι18 άσ σσΙἱστιο. '

οιιἰΙΙἰσΙυσιιε εοειτσΙΙα. · ' | _

οπο Βσι·σεοΙο.

Ρστι·ιιε ώοἰσει.

Βοετὶσοε.

ΝἱσοΙο σετσκοοο.

ΝἰσοΙο στοοοΒοοε. .. .. . . .. .

οι·οιοοώουε. ο0ΠΙΡ88οο8. . ο . . . .- ._ :
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Βοάιιε ιιοτιιτιιε.

ΒιιιΠιοτιιιιιε τιιτοιιειι.

Οιιι!!τοΙτιιιιε άο ιιιοτοει.

ΒἰΒιιοτὶτι.

ΟιιἰΠἱοΙιπιιιε άο ειιτιοτει ιιΒιιοτο.

Πιιά!ιο!ιιιιιε τιιτιοιιε.

ΟΙιοττιιε €τοοιιε.

Βοοοὶιιε.

Ατάιοιο Ϊοτιιἱτοτ.

0Βοττιιε οτιτοεειιε.

θιιἰΠἱοΙττιιιε οττοιάιιε.

θιιιΙΠοτιιιιιε ΒτάΒιιε.

Οτιοττιιε οοτιἰιι.

θιιἰιοτιιιε τοι·ιοτιτιιε.

Ατιεοτιιιιιε οΙΒοτἰεειιε.

Οτιοττιιε ροιιετιτιιε.

Οτιοττιιε Βτοεεοτιιε.

Οροττιιε οτάοιιιιιε. ·

Προττιιε άο οοετο.

Βοτάιιὶιιιιε Β:ιτιιΒιι.

Οτοιιάιιε ροτροι·ιιιιιε.

θοτιεο!ἰιιιιε τιιριιε.

Οτιοττιιε τιιιιιιιιιιο.

Τιιττὶοοιιε.

Βοιιιιιε άο ΒὶιιΙἰει.

Βοἰιιιιιιιάιιε οοἰιιε.

ΟοιτιάιιΙτιιε τιι€οοιιι.

ΓιιΙοο οτιετιιοτιιε.

Οττο ΒιιιεοΙΒοττιιε.

ΒοοιιεεοΒιιοτ άο ΒἱΙιιτιάιι.

οττο ιιιιιοοτοο.

Δτάιοιο άο τἱοοο.

Βοτιιο.

ΟΒοττιιε ιιιοοτάιιε.

θιιτοτιιιε Βιιεοιιτιιιιιε.

ΒιιιΒτοιιιιε.

ΡιιΙοο ροιιτοιιΒιιε.

οττο άοιιιἰτιὶοιιε.

Οτιοττιιε ιι8ο.

Ιοτιιιιιτιοε ιιιοΙὶιιοτἱιιε.

Οτιοττιιε τἰοοΙΪιιε.

ρτοιιιἰεοτιιιιτ Βοτοοἱο άο Βιιτιιο οτ ὅιιἱΙΙἱοΙιτιο Ιοτοοτὶο

τοοιριοτιτάιιιε τιοιτιὶτιο οοιιιιιιιιε ἱοιιιιο. τιιιοά εὶ ι-ιβεοτιιτι

τιιοτιιιτ οΒοττιιε. πιοιοιιιε οτ εοοἰἱ :το τιοιιιἱοἱάἱο το

ειιἰ τιιιοά ροτροττοεεο ειπιτ ἱιιοιάροτἱ. οΒεοΙιιἱτ οττοτιοιιι

τοεοοιιι. οτ οττοιιοπι ιιΠοτιιιιι. πιο εἱιιιἱΙιτοτ άο ιρεο ειπιτ α!

τιοπιἰοἰάἰο ιτιοιιτροτι. οτ (Ιω τοοο επο. οΒοττιιιιι ιιιοοοιιιτιι

οτ εοοιοε οοιιετὶτιιοτιτοε οιιτι1άοι11 ροτιοιιι οτ ἰάοιιι ἰιιάὶ

οἰιιιιι. εο ειιτιὶτιιτοε ρτοπιιεοτιιιιτ. οριο ἰτι ἰρεἰε τιιοι·ὶτιτ

ετοτιιτει. οτ οτάιιιοτιι. οτ εἰ τιιοτιιιτ οτιεο!ιιτι ρτοτοοτι

άιιο οτι τιοιιιἱοἱάἱο ἱρεο οοε οτιεο!ιιἰτ οτ ίιιιοπι Ϊοοἰτ

ιιιάο οτ τοιτιιεειοιιοι1ι. ιιοτιιιιι ιιι οειρἰτιιΙο επιιοτι τοιιιιι!ἰ.

τοετοε ειιιτοεειιε. οττο τιιίὶοοτιιε. οτ τοἰιιιιιιιάιιε 8τοτιοΠιι.

οοάοιτι άἱο οτ Μοτο. οιιο ειιρττιάιοτιιιιι ἰιιεττιιιιιοιιτιιιιι

οετ οοτιάἰτιιιιι.

Βοάοιιι άἱο οτ ιιι οοάοπι Ιοοο οτ οεττοιπ τοτο. τοιά

οοτιιε ίὶιἰτ οοτιτοεειιε εο ιιι οιιετοάιο τοοοριεεο τιιττἰιιι

ροειτοιιι ιτι ειιιιιπιιττιτο ειιτιοτι τοι:τιιιτι ὶιι οιιο ἰρεο οτ

ρτιιΠριιε άο ἔοἱορτιὶε. οτ οιιο άο Βοιιιιοτιοο ροττοιιι

τιιιτιοιιτ. ο Βιιττοοιο άο Βιιι·Βο πιάιτο ἰοιιιιοιιειε ροτε

ιι ετιιτιε οτ ΒιιιτΠοτιιιο Ιοι·οιιτιο τιοπιιιιιο οοιιιιιτιιε ἱιιιιιιο

τι: ρτοεοιιτἰο οτ ιιοΙιιιιτιιτο ὶρεὶιιε ρΙιἰΙὶρτ. ρτοτιιἰττοιιτοο

οριοά πιάτο ἰιιὶιιτὶο εοπ ιιιοΙοετιιι ιιοΙ άοιιιιιιιιιι Ποτ

οΠοιιι ροτεοτιο άο ιρειι τιιττἱ εοιι οοοιιεἰοιιο ἰρεἱιιε

τιιττἱε ιτι τοτιιιε ιιοο ιιι ροτεοτιὶε ιιοτΙιιο Ιορἱάοε ρτο

τιἱοἱοτιτιιτ οι οτι ιιετιιιο ροι· τοτιιιιι τοπιριιε ροτοετιιτἱο

άοιιιἱτιἱ οτιοττὶ ΒιιοοιιἴοΙἱἱε. οτ εἰ οοιιττοτοοτιιτιι τῖιοτἱτ

ροιιτιιτι Βτιτοτιιιτι οι:ο. σοτιε ρτοπιἱεἱτ. οτ εροοἰιάἱτοτ

τυπικο ρτοτοοτοιιι ιιτττιι ροιιτιιιι άοτοταιιιιτιτοιιι ιιοτήε

ριΒιιοτι οΒΙἱΒοιιἱτ. ιιιτι ρειοτο τιιιοά ιρειι τιιττἱε άοτιοσιτ

άιτιιἰ οτ οοιιιιιιιἰ ορρΙὶοιιτὶ ειοιιτ οοπιππι ρΙοοιιοτἰτ οτ

ρτο Με οιιιτιὶΒιιε οΒεοι·ιιοιιάἱε ιιιιἰιιοτεει τοπιο οτο.

τοετοε ιοοοτιιιε οιιιτιτοεὶιιε. τοιιιιιιιιάιιε ΒτειτιοΠιι οτ στι·

τοεειιε.

Εοάοιιι άἱο οειάοτιι τοτο οτ οοάοιιι ιιιοάο. οοιιτοεοιιε

τιιἰτ ιιοοἰοοιιτιιε εο ιιι οιιετοάιιι ειιεοοριεεο. ο Βοτοοἰο οτ

ΒιιἱΠὶοΙιιιο τιιττἰιιι ροειτοιι:ι ροτ ορροτοπι τιιττιε εορτο

άὶοτο οτ οοάοιιι ριιοτο άο ιιοτιιτιτοτο τοὶιτιιιτιάἰ οοιιιε

ροττἱοἰρἱε ἰρεἰιιε τιιττιε οτ τιιτοοτάε ριιΒιιοτοτιε. ιιοτιιιιι

ιιιιτο άοιιιιιτιι ὅιιἱΠἱοΙττιἰ οετοιιιιιιο. τοετοε οτιτοεειιε. οττο

τοίιοοτιιε. ιιἱοοΙο Βιιοτάειτοτ οτ Βοιιἱτἔιοἱιιε τιειιοοιιιε.

ςοΧΧΧι)

οοπττονοι·είο έτιτοτ Οττοκοπι στο Βοεοο ιπιιτοἰιἰοποπι

οἰιιεςιιο ποροτε.ε ο.τί.ττοιιτο απο Επιι·ίοο υιιιτοΪιἰσπο ότε

Π.τοοίο ρτο σαεττο Ροτοτέ, ροτο.ετα.ε ο! απίνετεαπι

οοιιε2!έαιπ ΞαπιιοπεΖ.τ οοπιπιιτπἰε είιίοπι πτατοἰιἰοπέ Επι

τἰοο εροτιιἰοπιτ το οια·ατια·οε οτιοεί Μουτ 0220 πτατο|ιίο

ο .στα οοττιπι ίιτα'έοίο, οτ ίιιάίοτιτα τοπιο!.

Π” ; 99 άοοοπιτιτἰε

στα. Α. χω. οι".

( ιι. ιι.)

Νοε ιιτοττιιε τιιιοοιιτοΙΙιε ιιιτιιιοοειε οἰιιἰτοτιε ροτοετοε.

άο ΒοιιορΙειοἰτο οτ οοιιεοιιειι οοιιεἰΙὶοτοτιιι1ι οοιιιιιτιἱε

ιιι1ιιιο ροτ οοιιιροιιιιιιι οτ οοττιιι οοοάιιιιοτοτιιιτι ρτο

ιιιὶττἰιιιιιε οτι τιοιιτιοο άο ιικοοιο ιιιοτοτιὶοιιἰ. :μισά ιιι

ττιιτιιτο ροετ τισε ροτοετοτἱ. ιιι εοτἱρτὶε. ροι· τοιιοοιιιιιιἰ

ι·οτιιιτιιιοιιιιιε. τιιιοά ιρειι ροτοετοε. οττοιιοιιι ιιιιιτοτιὶο

ιιοπι άο Βοεοο άοΒοοτ ιιοοιιτο ιιτ ετοτ οιιο οο άο άἱ

εοοτάἱιι οιιο ιιοττἱτιιτ ἰιιτοτ ἱρειιιιι οτ τὶΙἰοε ἱρεἰιιε

οττοιιἰε. οτ τιοροτοε ειιοε ίιτιοε οιιοτιάιιιιι τιοιιὶτ-ιιοἱἱ άο

Βοεοο οι απο ριιττο. ιιοΙ οτιτριοπι οοτιιιιι οτ το ιρειιιιι

οκ ιιτταε. οτ ιιιιοά οΒεοτιιοτ οτ τοοιοτ ἱτο τιιιοά οβ

εοτιιοτιιτ. εοοιιτιάιιιιι τιιιοά ἰρειι ροτοετοε οτάἰιιοιιοτὶτ

οτ άἰτΪἱιιἰοτἱτ. οτ ο οιιο οο ετοτο ιιοτιιοτιτ. πιο! οΙἱτΙιιἱά

άο ρτοάἱοτἰε του οτιεοτιιιιιιοτιτ ιρεο οττο ειιο οτ ρτο

άὶοτο τιοπιιιιο. τοιιοοτιιτ ροτοετοε άπο οροτειιιι θα

οιιοοπι οτ ειο Βιοοτο. ιιτ ἱρεο οτιτἱοιιε τοοιιροτοτ οπιτιιο

οτι οιιο ἱρεο οιιτἱοιιε άοάἰτ ρτο οοπιτιιο οοεττἱ ροτοτἰ

άιοτο οττοιιι οτ ΒιιάΠοτιιιο ιιιοτοτιιοιιι ιιιοιιτἰετοττοτἰ.

ιιοιιιἰτιο τΠιοτιιιιι άὶοτι Βοιιἱΐοοἰἱ. πο! τοοοτο ιτο οιιοά

ἰρεο οτιτἰοιιε τοοιιροτοτ οοεττιιιιι οτ Ιοοιιιτι ροτοτἱ.

απο οιιιιιιτιιιε οΙὶἰε οιιο ἰρεο οτιτἰοιιε ΙιοΒιιιτ ιιοτ το

οοριτ ειιιο τετοιο άοτιοΒειτ ρτο ἱρεο οοιιιτιιο. εἰ ιιοτο

Ψθ



599 .ι6011Α.τοΕΑΒ 600

ιιιστοο οττο οιιο ρστοετοτο ι·ο.τιοιιοΒιιιτοι· ·σετοιι&οοο ο Εθσ ιοιιοοιιοιε ιιι·οοιιτισ οτ οπο τοοτιο ειιοι:σεοοοτιε

οσιοοι·ιτ οτ οετοοοοι·ιτ «ιοοο ιιιοτοε οιιι~ιοοο οιιο ιο

άοοιιοιο οιιο ιο ροοεοοεισοο άοιιοοτ ισοοοτιο:οτο .οιιο

ιιοιιοι·ο οιιοιιιά·άο οσ :ιοοο ἀοἀἰτ Ρτο οιιιιιιιιτι ροι·οτι.

ιιοο τιοιιοτιτ τοοοΡοι·οι·ο ροι·οτοοι. ωιωιιο. ιοοιει οτ

τοπιο τοπιο οιιι·ιοοε ι·οοοριτ στο τιιοτο οοοιιιιο. οιι

ω: οιιτο ροτοετοε. οτ οι οτ εοΡι·ιι-ι·οτιοοοιιιιιτοτ οσο

οετοοιιοι·ιτ εοιι Ρι·σΒοοοι·ιτ τοΠοοτι1τ Ρστοετοε ιιιοτιιοι

σττσοοοι οσοιροιΙοι·ο. ..ο ι·οετιτοτισοοιιι ίοοιοοιιοπι

οιτιοοι οοι·ισσ. τιο οοεττσ Ροι·οτι. οτ τιο ειιιο Ισοιε (ιοι

τιιιτι τοοι·οοτ οοοι ιοοο ροι·οτσ Ρτο οοι.ιιιιισ. ιιοι ιο

οτιτοτισοοοι τιιοιοο«ιοιιι τιιοτσ ιιοοι·ισο. σοιοιοιο ιοοο

ι·οοι οτ τοοι·οτοτο ιιιοε ιιοοι·ιοοε άοτιοτοτ ιειτοιιιοτσ

σττσοι οτ ΒοιΠιοΙοισ οιοι·σιιιοοι ιοοιιτιετοτιοτι. 1ιοοιιτιο

Βιισι·οοι τιιισοτιοοι οοιοοοιι τιο ιισεοσ. οτ ιΡει σττσοι

οιιο Ρι·σΡι·ιο οοοιιιιο Ρτο οοοιιιισ Ροι·οτι οτ ιιιισι·οοι

Ιοοστοιο. οτ ιοεοΡοτ Ροι· τοοοοιοιοι τοιιοοιιοοιοε ιιι

τιιοτοι·ο ρστοετοτι. :ιοοο ιοοο Ρστοετοο οτοσιοτο εοιπι

Ριοτο οτ ιιιιιιοιτο Ροι· οποιοι το:τιοειτοι·. οεοιοο οτι το

ετοοι ειιοοτι ποιοιιοοιιε Ρι·οκιιοο οοοτοτοιο. Αστοιο

ιοοιιο ιο Ρσοτιιι οοιιοτιοι·ι οοΡιτοιι. τοετοε ιιιοίι·οοοοο

ι·οιιοο5. ιοοιισοοοοιιοε. οιιοττοο εριοοιο. 8οιΠιοΙοιοε

Ιοι·οοι·ιοε. οτ οιοοιο ιιοτιιοοοι·ιο. οποιο άσοιιοιοο οο

τιοιτοτιο. ιοιΠοειοισ οοιινιι. ιοάιοτισοο ν. πιιπιιι. άιο

τιοοοοιιιτιε Ιισετ οοεΡοι·οε.

Εφ ΒσιιοεοειεεοΠιιε οτιιιθο Ροιιιι οστοι·ιοε ι·σοειτοε

εοι·ιρει.

· ς οΧΧιοι )

Ιαπιιοτιεοσ ραο·οοι απο Τοι·άσιιοιι.οοιω ίΙιίταπι

.το σοπ·ναται·οο, ροοπα ατἰἰοοτα, .9ροπείοιιτ.

Ο

“Η”, Η ιιιοι·τιι

στο!. Α. [Μ. τω. υ.

ς ο. ο.)

1ο οοιιιιοο ιιστοιοι οτοοιι. οσο ι:ισοιιοοε :οοιοπ

τιοοε οοιιιοοιε τιο Βοοοι·οΠο ιοτιοο οιιιιτοτιε ιιστοετο8

οοποιοο οσοιιιοιε ιοοιιο. τιο οσιοοτοτο οτ ΒοοοΡΙοοιτσ

οσοοιιιοτστοοι τΙοι ιοτοτιοε εοτιΡτι ειιοτ. Ιιτοιοιττιτοοε

οτ οσοιιοοικοοε οσιιιε Βιιιτιστο ΐοι·οοοιισ. οτ σιιοι·το

ιοάιοι ιοΒοτιο οοοιοοιε τοι·εισοο. οσοιιοο ιΡειιιε οο

οιοοιο `τοοιΡιοοτιιιιι5. οιιστι ιοοοοιιοοε οτ τιο ιιιετοιοτο

ιοιιοο οτ οσιοιιιιο ιοιιοο σιιεοτιιοΒοοτ οσιοοοι τοι·τισοο.

οτ τοι·ιιοοοοειιιο5 οτ τιο ιιιετι·ιοτο τοι·ιισοο. οτ τιι·ιιοοιο

τοοοιιοοτ Ροοοοι οτ οοοοοοάιοιιι. οοκορσειτοιιι Ροτ

οσο τιστοιοοοι τοιοτιοι·τιοοκο. οτ ιοΒοτσε τιι·οοσιοιοοτοε

οτ τιι·οοιτοοι οτ ιιιτοι·ιοε οσοτιοοτοι·. (ιοοο οι οσο το

οοι·ιοτ οοι οσοτιοοοοοτιιιτ Ρτο οοπιοοι ιειοοο οσΒιε

οι·οοσοιιοοτιε ιισοιιοο οσιοοοιε τοι·τιστιο ετιΡοιοοτιισοε.

ροοιιοι τουτο οιιιιοοι ιιιοτοιιοι·οοι ειι·Βοοτι ι›ι·οοιιττι

ιιιοε. 5ιο τΙοοτι οοι1ιροι· Ροιιο οκοοτει. οιοιιιισιοιοιιε

Ροιοτοοι ιιι 5οο Ροτοιοοοοτ ίιι·τιιιτοτο. Ρτο ιιοοει οοι·σ

οτ Ρι·οτιιοτιο ειο στοιιιτιοο σιιεοτοοιιάιο. οοιοοι·οο ιισιιο

οσοιιιοιε ιοιιιιο. οσιιιε Ρτο οσιοοιιι τοικιοιιο πιρο

οοοο8οΙιιο. εοιοοτο οτ .σο8τστιιτο οιιιοοοεοε ιισιοιοοε

τοι·ιισοο οτ ο01°οιτι ιιιετι·ιοτοε ιο ροτοοοιε οτ ι·οοοε. ιο

ετοιτο οτ απο εττοτ.οιοι. !ιοοο Ποιο οτ ειοο τι·οοάο.

οετΙοο πιο οοοσε τιοοοοι οοτοριοτοε. τιο οοιοποιε :ιοο

ι·ιτοσοιιε. ειοο ειιιτο πιο τιιοτο τοοι·ιοτ. Ροι·.τοπισιιοο

εοε. ιιοτ ιισιοιοοε άιετι·ιοτοε τοι·όσοο. 8ϊιβ€θ ·οσοεοι

τιιοι·σ ιοετιτιοιοι οιε τιιοοι·ο τοοοιιοτ ιιιἴτο οοοάιοΒιοτο

οσοτιιιοσε ιιιοε. Ροετ τιιοτοιιι ιοιοοοτοτιοοοιο. Βοιωτι

τιοοο τοτισοοιο οτ τισοοε οιποε. οιει οσοτιοοι·οοτιο ιι

οοοτιο ι·οοιοιιεοι·ιτ. ειιοτ Ρον τιιιοτιοοοοι ιοΒιτιποοτόοτοο:ι.

οι οιιοοο Ροι·οσοο Ιιοσιτοοε ο ιοοοο οποιο -τοι·ιισοοιιι.

ειιιο οσο ειτ τιο ιοοο ιιιετι·ιοτο. στΤοοοιοιιοιο τοοοτιτ

τοι·όσιιοοειοοε. ιιοι οιιοοι τιο τιιετοιοτο τοι·αιοοο. εοιπι

τοιο οι τιιοιοοι. ιιετΙοο :κι εοτιειιιοισοοοιοτ οι τιο ιοοο

ιιιετι·ιοτο τιιοι·ιτ ιιοι ιοιοι·ιοοι οτε! ειοοιοοιο ειοθ.οοιτ.

οιοοοιιοι·ι οιοοιιιοιο ιιοι ιοιιιτιοτο τοοιειτο οτ ει οι1ιοτι

ιιοι·ι' ρου οιο οσιιτοοιρεοι·ιτ. Βοοι·τοιο οι τιιοιιιτο οοιιιιο

οτι εοτιετιιοισιιοοι. ιο οοσοοσοοο οποσ ο!ιοοοι οτ οστι

ετιτοοιιι οοτιεοιοε. οοι ιοετιιιιιοι τοοοι·ο τοοοιιιιτοι· ιιο

οιιοιιιοε τοικισοο οτ οσι·οοι άιετι·ιοτοο. οοιιοπι οσοοπι

οοιιοι οοτΙοο άοοιτειτο οιιο:Ιοοοι οοι οιοιοτισοοτο οσο

οτιτοοτοοε. οοι ιοιΡσιιοπιοε ιιι ιιοπιιοιιιοε τοι·αισιιο οτ

οστιιοι _άιεττιστοε. οιττο το τΙοστι ιισιιιο οσΠιοιτοιτ οτ

οοοιΡιτοι· ο οοοιοοι ιιιοοο. πιο! οιιο· ιοοο οσιοιιοι. οι:

τιο οοτοι·ο τιο ιοοο οτ οιιι·τσ ίοοι·ιτ ιποροειτοοι. ανω-

Βοιιτιιιοι οτ Ροτοιοιοοτιοοι. οτ ετιιοιο τιι·ιοτιο οοοιιιοιο

οτ οιοοοσιοιτοοι. ειιιο οοτο οσιιοοιιτισοοοι οοΠιοο

Ιιοιιτοι·. Ποιά οοτοοι οοοιι ‹ιο οσιισ οσΠιοιτοι·. ειιοτ

τιοοοι·ιι ιοι. τιο οιιοτοι·ισ οποιο. οτ ιιοιιοι·. ιοι. σιο

ο ιικοοιιο. οτ άοοειι·. ιοι. τιο οειοτοι·ισ οτιεοι. οτ τιο οποιο

οοτιτοι·ιο οποιο οοεοι οτ οικοοιιο. οοτιοο ιιι οοοι·τιιι:τι

οοιιοιο ι·οτισοο. οτ άοοτιι·. ιοι. τιο ιιοτι·ιιι οιοι οτ τοτι

τιοοι τιο ιιιιι·ι·ιΠι οιοΠιε ι-ο1ιεεω1ι. εοιοοι ο ρο:ιπισ

οοιιιτσι·ο. ιτοιο ιιιο‹ι οιισιι οοοιΡιτοι· τιο @οπο οοιο

ιισοτ οοιιοΠι. ‹Ιο ι·σεσ τΙοσοοο οτ οιιττσ ειοοτ οιιοτιι

ιοοο οοιΙιειτοι· ο τιοοοτιιε ττιιιοε οποιο ιο εοε πιο

οοτιιιιιοτ πιιπιιι. Ρι·σιοιττσ ιο8οιιοτ οτ. οπο. τΙοστι οσο

Ρι·σιιιιιοΒσ. οοο ιιι·σιιιτιοι·ι τιιοιοοι τοι·όσοοοειΒοο οτ

ιιστοιοιΒοε οοι·οοι ιιιετι·ιοτοε. οιοτοοτοιο ιιιιιοο ι·οοι.ιοι

οοοοιιοιο. οπο· τστοπι τθιοΡΙ15 Ρι·οάιοτο οσοοοοτιοοιε

1ισοει οιιο ειοο ιι·οοτιο. Ρτο οιιτιοο τιοιιιτσ τιιιστι ειιι

(οιιο τοπισοοιιειε οοιιοοτ οιιοοι ιοοοοοει. οσο Ρωοτ

τισιιοοοιι·ι οιιτιιιιε οιτοι· τοιπισιιοοειο. ποο Ροοοοιο ιιιιιιο

ειιιο ειικιοιοιιτσ Ρωι. οιει τοοι·ιτ ΙιτιοοιΡοιιε ιιοΙοιτστ οοι

α' ίιτιοιοοεστ. Ρτο άιΠιοιοιιιιιε οιιοειο ιιοοιστιιιιι οιιο ιιοι·

τοοτιιτ. ιοτοι· ιιοοιιοοε δω οτ οοι·ι·οοιιιιιε τοοοιισι·

οιι€οι·ο οι·ιιιτι·σε οτ ιοοάιοτσι·οε. ττοι ιοοο οσοοσοοοι·ο

οτ ιιιΠιοιι·ο οιοιιοτιοτ Ρτο ιοτιεοιοτισοο. οι οοτσ ιιιτοι·

ιιστοιοοε ιδιιοι οτ τιο οοιτοιιιο. οτ τιστοιοοε εοι·ι·οοοιιιε

οτ Ρτοοιιιιοιισ οοοοι·οο οττο τοοι·ιτ. εοτι οιιιτοιτιο

οοετοΠοοστοιο οοεο· ιιοτιοοτ. ιτε τοιοοο οοσά οιοτοι·

ίστοιο :οι εοτιοτιτοι·. οι οοι·σ τοπισοοοεοε ιιι οικοιτοιτο

τιιοι·ιοτ. οιε μου Βοοειοι ίιτιοιο ιοοι·οοτοπι οπο τοοο

τω. ιιοΠι Ροι·οοοο οοετι·ο ιιιι·ιετιιτισοιε ιιοοιιτ οιΡΡοι

οπο. ροετοοοοι τιιΠιιιιτιιιο εοοτοοτιο οσοττο οοοι τιο

τιιοι·ιτ. οο!ιοοι Βιιοτιοιοτιιοι οοι τοτοοτειτοοι ο τοπιο

πιοιιειΒοε οοοιιιιοιιι. οιιο ιο ιοοο τιιοτι·ιοτο πιο οσιοιιτο

ιΡεοοι ιιιιιιιτιιι·ο Ροι·οιιττοιο. οοο οιιιιοοιο "το ειτ ιοτιε

Βιοτιοοε τιιΒοσι·ι σΒιι.Βοιοοε. τοοσι· οοτοιο ροοιε το οετ. τοι·‹ισοο. ι·οοιιιιοοι ειοο ιοΒιιιι ιιιιιιτισ. ιτοοι οσε Ριο
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σιοτο·οστοετοε στο σσσισιιδ Μισο. σώσε αστο. !οτιμιτιε τι !ιτι!ιοτ. σο! ιιοτοι·ο Ρστοετ. ιιι=οι·ιΒιιοσο οτ οισε μοντ!

τισιιιισο σσιιισσἱε τοιισσσο ι·οοιιιιοιιτ!!ισε. τοο!ιισσε στι

τσιπ σπιτια οτ ι·οτστοτιστιοσι Ίιοι·ροτσοσι. οτ Ροστσισ

σο σα! Ροτοιισσ σο σσετι·ο ισοιιτο!ιιτ!! οτ οὶσε οστἱει

τα·ι·ιτ.οι·ισ οτ Ροσειδισ.-οτ σο οιοπι! οσ τΙσοσ τισ οο

ιιισσο ὶοσσο Ροι·τισοτ. σο! Ροτοι·ο ισοτοετ. απο ισ

Ροτεσιιιε ασια ι·ο!ισε σ!τι·ο αμεση εοι·ισιο τΙσο!σιοτ

ιιισσο σο! ισι·ο. οτ στ !ιοοστ σώσε τοι·σοιιοιιει!ιιιε

ἱΡεσσι Ροσει€ισπι. σ!σοσιστισο σι τοσο τοι·σοτιο σο!

!ἰἔοι·ο. σσσιισσσο τοισοτι σι οσο !α:ο οσ!!ἰΒοτσι·. οτ

σαι Ρ!σε εσ!ὶτσ. σοτο Βιοἱιιισε στο οσπισιιι σο!σε

Ρι·οσιοτιε !οτιδ:ιτιε Ρτο οσσισσἱ τοι·σσσο τοοιΡιοστι!ισε

σοτσσι !ισοισ οτ το!στοτισσοτιι Ροι·ροτσιιισ. οτ Ρειστσισ

σο σαι Ροτοσσο σο σοετι·σ οσι·σι. οτ τοι·τιτσι·ισ συσσ

σοιιιο. τοσο ισ Ροι·εσιι!ε (τοσοι ι·ο!ισε. οτ σο οιιισ! οο

οσα! εισοοσισιιο σιτιιιο ροι·τσιοτ. σο! Ροτοτο ιιστοετ

τΙσο!!!ιοτ ιιιισσο σο! ἱστο. ἰτοσσ ττισιπισε Ρτο οστιισσἱ

ιεισσο σώσε ρι·οσιστιε !οτιστιε στο σσισιιισ τοι·σαιο

ι·οο!οιοστι!ισε. στιτσισ ί!σοσι οτ τοτστοιτιοσοισ ροφο

τσεισι οτ Ροοτσισ σο σαι Ροτοιισσ σο στιεττσ Ροπή οτ

ασε σωσει. οτ σο σειιιιισιιτιε μια οτ σο οοι·τοτσ. οτ

σο οοιισσι ροττισοτιτσε οτ τοι·τιτστ!ιε. Μπι ισ Ροι·εσσιε

κισσα ι·ο!ισε. οτ σο σπιτι! οο Ίσα! τισ οσιιισσο ἰοσσο

ροτ·τισοτ. σο! ιιοτοι·ο Ροτοετ ισ !στι·σεοι·ιΙιτιε !α:ἱει

τΙσο!!!ιοτ σιοσο σο! ὶσι·ο. ιτοσι τειο!ισσε στο οσιιισιιι

ιιισσο σο!σε σἱοτἱε !οΒιιτ!ε Ρτο σαιισσι τοι·σσσο ποο!

Ρ!οστι!ισε. σειτισιι !!σοσι οτ το!στοτ!σσοιιι Ροφο

τσοσι οτ ιισστσπι το σαι Ιιοτοσσσ σο τοπιο ιστο

στον! οτ ειιΙιοισοτι. οτ οστ·σσι οσι·σε οτ τοττιτοι·ιιε τσισ

ισ Ροτεστιιε (ματι ιιο!ισε. οτ σο σσισἱ οσ ιισσσ στ!

οσπισιιο ἱοσιιο Ροι·τισοτ. σο! Ροτοι·ο Ροτοετ ισ στο

στο !σσιε. τισο!!!ιοτ ιιισσο σο! ισι·ο. ἱτοσι ίσοισιιιε

στο οσσισσι Μαιο σο!σε Ρι·οσ!στιε !οσστιε. στο σο

πισσἰ τοι·σσσο ι·οσιοιοστι!ιιιε. σοτσιιι στιοσι οτ κοτσ

τιιτισιιοιιι τιοι·ιιοτιιοπιι. οτ Ιισοτιισι σο σαι Ροτοσσο. σο

σωστο ιιιοσι·ὶ οτ οισε οσι·ιτι. οτ τοι·ι·ιτοι·ιο. οτ σο σσιιιἱ

οσ Ίσα! σασσιιο ὶοιισο !ιο!ιοτ σο! ιιοτοι·ο Ιιστοετ ισ

ροτεοσιε σο! ι·οτισε. τΙσο!ι!ιοτ ιιισσσ σο! ἱσι·ο. ιτοσι τει

οιισσε στο οστιισιιἱ σισιιο σώσε σιοτιε !οοιιτιε. Ρτο

σοισσισ τοτ·σσιιο ι·οο!Ριοστι!ιιιε. στιτιισι ίσιοισ οτ ιστο

τοτιοσοσι. οτ ροστσσι σο σαι τιοτοιισσ σο Ρειισ!ο. οτ

οσι·ισ οτ τοι·ι·ιτσι·ισ οτ το στοα σο τΙσσσ οσιιισσο ἱστιιιο

·!ιο!ιοτ σο! Ροτοι·ο Ι:ιστοετ σι Ροι·εσιιιε σο! ιιο!ισε (Ισο

!!!ιοτ σιοσσ σο! ιστο. ιτοιιι τοοιιιισε στο οοιιισιιι ισιισο

σο!σε σιστιε !οτιστιε. στο οστιισσι τοι·σοιιο ι·οο!Ισοστι!ισε

στιτσισ σπιτικο οτ τοτστοτἱοιιοισ Ροι·Ροτσοσι οτ Ροιοτιισι

σο σαι Ροτοιισσ σο αιετι·σ εοι·ι·ιιιιει!!ιε. οτ σο σωστο

ισ τΙσο οσισοτιτιισι οετ σειετι·σισ εοι·ισιιο!!!ε οτ σο σσισι

οσ τΙσσσ οσιιισσο σισσο !ιο!ιοτ. σο! Ροτοι·ο ιιστοετ ισ

ιΡεσ οτιεττο οτ σωστο. τα:: στο σισιεσ. ιτοτσ ισ οὶσε

σωσει οτ τοι·ιστα·ισ σι ι·ο!ισε οτ Ροι·εσσιε. οτ σι Βασι

ιι!!ισε !ισ!ιιτοστι!ισε ισ ιοεσ !σσο. τισο!!!ιοτ ιιισσσ σο!

ισι·ο Ρτο οσιιισσι τοτιτσισ. οσ τιισιοιι εει!σο. ομοσ ει

ασε σο 8στσι·τιο. σοσοι·ιτ !ιστιιτειι·ο ισ !ισι·Βσ εοι·ι·ει

σιιτ!!ιε. ο τοσιοοιιο εσοι·ι~ο ιιιτι·ει εοσσιισσισ οοιισσι·σιεισι

σιστοισ ιοιιιιοτιει!ιιιε τ!ο!ιοιιτ ι·οσιι·ο α! !ιστιιτειιισσισ

οτισσ ιὅστσι·!ισιιι. ιτοιτι Βιο!σισε σώσε !οΒοτιε ιιι·οι!ιοτιε

ι·οσιο!οιιτι!ιιιε στο οσιιισιιι τοι°σσιιο σοτιισι σιιοιιι ιο

τστοτισσοισ Ροι·ιιοτιισιιι. οτ Ροιοτσισ σο στ!εσεισο. οτ

οισε ιιοττἰσοιιτἰὶε. οτ σο σιιιισ οσ τΙσα! οσπιιισο σιιισο

ιιοστσε. στι το!ισε οτ Ροι·εσιιιε τΙιιο!ιτιοτ ισσσο σο!

ιστο. ·ιτοιιι στοσιιττιισσε σώσε Ρι·οσιοτιε !οετιτ!ε εσΙιι·τι

εοι·ὶΡτο τισσιισο. Ίσα! σα: στο οοιιισσἰ σωστο. ιιοο

στο σἰσἰεο. σαι οι!ισσει!ιιτσι· σα: τοοσισοιι!:ι!τσι· ο!!

τΙσα! οτιετι·σπι τη φτασει. σα: ισ εσιε Ροττὶιιοστὶἱε.

ιιοο ει!ισσει τοι·τοο!ει. !τοιιι Ρι·σιιιιττιισσε σώσε [ιτοσἱστἰε

!οΒιιτιε εσοι·οεοι·ιστο σσιιστιο. Ίσα! σαι τοοιοιιισε ει!!

τΙσοσ οτιετι·σσι. σα: οσοσιετσσι σο! τσι·τοτσιισ. σ!τι·τι

οσιισσι εοι·ισιο. ιιοτειιε τοι·σοσειισ. ο σιοστοσ!τσ ιι!τι·σ

σοι·εσε τοι·σστιτισι. σα: ο στοιισο ισοστιε οιιο!ιἱ. απο

σοι·εσε τοι·σσιιτισι. εισστ σοι·σιτ σοιιεσε τοιιοι·ο!ισισ

οι·οιιιισ. Ροτ σοσισιιο. σα: μοι· σὶσὶεσισ. οτ ε! !ιιι·τι !ιει!ιοτ

οοιιισσο σιιιιιο ιιιτι·τι ιιι·οσιοτσε τοι·ισσισε σοι·εσε τοι·

σοιιτισι σιιο!!!ιοτ σισσο σεισισε οτ οοσισισε στο οσσισιιἱ

σιιισο. σώσε υι·οσιοτιε !οθστιε ι·οοιισοστι!ισε στο οσ

ιιισσἱ τοι·σοιιο. οο ειι!σσ τΙσοσ σἰοτσισ οετ σο Βιιτστ!ιο

οσιιι Ροι·τ!σοστσε εσἰε. ισ ιιι·οσιστο σοτο Ριιοο οτ ίσιο.

ιιοιιιοιιοτ σιιισο ὶσε εο!σσισ. σα: σ!!σσι τε.ισσιτ στασ

σ!τισισ εισαι! ασ! ἱοσσο. σο! οοετο!!εισο. σο! σ!!οσι

!ιοισἱσὶ σο σἰεττἱοτσ ιτισσο. σο οι!ισσο σο! ιιιι·ο. εοσ

σοτισιιο (μασ ισ τοι·σσιιο. σο! οιτττο τοι·σσιιεισι. οτ ισ

ρι·οσὶστἱε !σσιε οτ !ισσιὶσὶ!ισε ιιτοτ!ιστοι·σσι !σοστσισ.

τι τοιιιΡστο σιιοι·ι·ο ι·οτι·σ Ροτ σιοιιεοισ. οσ τοιιιοσ εει!σσ

τΙσοσ ι!!οτσισ οετ σο οειετι·σ οτ ιιιοσ το εοιπ·εισο!!!ε. ἰτοσι

τοοιιιισε σο!σε Ρτο οσιιιιιιιὶ τοι·σσιιο. Ιιεισοιιι οτ Βιιοσι

τσσι στο οσσισσι τΙσοσιι Ρτο σἰσἰεσ. σο σπιιισισε ισ

ἰσι·ὶἱε οτ ιιιιι!ο!ισιιε. οτ σοσιιιιε σοτιε ο τοι·σσσοσε!!ισε

σο! ο Ροι·τ!!ισε τοι·σσιιοσεισιιι. οτ Ροτ Βσοτ·τιιισ οτ τοπι

Ροι·ο Βσοι·ι·ο. σο! Ρτο οοιιισκιὶ τοι·σσσο. οκοορτἱε !ιἰε

τισο τοσοι εστιτ τοιιιιροι·ο τι·οιιτισο. ἱτοισ εσιισσ εισαι!

ειτσσι οετ σου οστιισσο ισιισο. σο! Ροτ σιισειισι ο τοπι- _

σοτο ιιισορτισσιε Βιιοι·ι·ο. ιι!ιτισσσ σοτσιιι σο! ί!ιιοπι

οασσιιο σιιισο. σ!ιοσι σο! οι!ιτισι!ιιιε σο Με σο εισ!!ισε

τοοισισε σιιτσσι οτ ί!ιιοτιι οτ Ρειοτιισι σο ιισιι Ροτοιισο

τοι·τ!σσοιιει!ισε ιιιτι·ει ειιΡισεοτὶΡτσε τοι·σιισσε σοι·εσε

τοτσσσοισ. ισοετ στι εισαι εοι·ισιο σ!τι·οι σοι·εσε τοι·

σοιισσι. ο πιοιιττι!σσ απο ιιοι·εσε τοι·σσιισσι οτ σοι·εσε

σι·οσσοτσ ισσιιτιε οιιο!σ. εισστ οοι·ιιἰτ οι·οιισο πιοστιε

οσο!ιἱ. ισιτι·ιιι σοι·εσε τοιισι·σ!ἱσσι. στιτσιιι σωστο οτ !!τιοσι

ι·οσσοει!ιιισσε. ιιιτι·ει τν. σιοε ο σιο τΙσσ.τιστοετοε σο!

οσιιεσ!οε ιοιισο. Ροτ· Ρστοετοτοσι οτ οσσεσ!οε τοιισσιιο.

Ροτ εο σο! εσσσι ιισσοισσι τσοι·ιστ τοσσιειτι. οτ τοσα:

ιιιιιε τΙσοσ οσισιισο ιτισσο ιΡεισσ !ιο!ιοτιτ ει!στΙσο το

ισεισοστ. οι·οσ!οτιιισ οσσοσι·σιοισ οτ ροσοιιι ιστοσοι·σστ

τισ οσσει!!ειτοι·οε. οιιι·ισσε σο σι.ει·σ. !ειιισ·ειιιοιιε σο

τιιι·οο. ισοο!ιιιε ιιιοιιισι!ισισ. εσισ ΡὶΡοι·. Βσὶ!!ἱο!σισε

!οι·σοτισε. ε)ισιστι !ιιι!!οτισε. Βιιι!!ιο!ισσε ειιιιισ!!ει. !οιι

τι·οσοσε σο σσ!τσ. !ιαι!!!ιοισε σο σσ!τει. ιιἱοσ!σσε Μισο.

σ!ιοι·τσε σο σσ!τει. Ϊτοσοι·ἰοσε ο!!ιοι·ἱοσε. ιι!οσ!εισε σο

οοπιισσισσ. ιιὶοσ!σ !ιοι·!ιοσοι·ἱο. σ!ιιιοι·ισε το ρ!τιτ!ιοσ

!σιισο. 8σι!!!ο!σισε σεσσιε οισ!ιι·ἱοσὶ. Βσι!!ιο!τσσε οσοι·

σισε. τισεισεισε σο ετισοτσ Βἱιιοεὶο. ρο8:ισσε σο ι·σσσ!ἱ-σ.

Βσι!!!ο!ισσε ι·ιι!·ιοσε το σσ!τει. !ιοει!οττ!σε σο Ρει!!ο. τ!ισ

σιτιε !ιοι·ι·στιισιιιε. ἱσ!ισσσοε δσισοσιε ετσιισ!ο. οσι·ισσε

σα”. ιιἱσσ!σ σο σιιιεο!το. τὁιιὶ!!ὶο!ισσε [σπιτι. ισοτο!ι!

εισε οο!ιισε. Βσι!!ιο!ισσε ετι·οσιρστοσε. ιιιοο!εισε σο

ισοι·σ!ιοτσ. 8σ!!!ιο!ισσε οιτόει!ει. 8σι!!ιο!ισιιε Ροι·Ροὶσιιιιε.

!ιοι·τ!ιο!σσιοσε σοιιισεοσ!το. στιοι·τσε !οι·ισι·ισε Ρο!!ιε.

ισοι·ο!ι!ειιιε Βι·ι!!ιιε. Βιιι!!!ο!ισσε σο ισιιο!σσ. εποικ
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ροι·οιιε. οιιιιἱοιιε τιοι·οτοι·ἱιιο. ττιοιιιειε ιιοιιτιιε. ιοτιοιιιιοε ιι ιιιιοιιειε ᾶἱ5ττὶοτιιε. οι οοο οοιιειιτ τοσο τιιοτιτιοπι οιε

ριοοιιιιτιιιιιι. ετιιιιειτοιιο τιο €ι·ιτιιοτττο. ροεοοΙὶε τιιιοοτι.

ΒοιιιιοιιοεεοΙτιιο Βιιιιιιοτιιιιιο. ιάο ετοιιοοοιιο. ροεοτιοτιο

ιιιοι·οοιιιιε. τοιιιο!άιιο οοτιο. τ1οιιτ15ιιο88ΔΠιι8 ετττάοιιο..

ΒΙἰριιε ο8.ιτοΓ1°τ10οι15.τττ00Β115 Βοιοοτιοο8ιο. ιιιδο ταυτοτ

τιιο. ΒιιὶΙτἰοΙιιιιιε οτιοι·τι τΙο ιιιο>ι·ο. ΒιιτΙΙτοΙτιιιιο ιιειιο

ιιιιιτιο. ΒιιιΠιοτιιιιιο τιο οπο. ροΒιιιιιιε ιιοιιτιιο. οιιτἰοιιο

τιο ιιιοτοιοτιο. ιιιοοιιιιε ττο ιιοττει. ροι·οιιο ιἰο ετιιιοτο

Ιτιιιτοιιτὶο. Αοττι ειιιιτ τιοο ιιι ροττιοιο ιιοτοι·ι ἱιιιιιιοιι8ἱ5

τιι·οΜοριεοορι. τοετοε οΒοι·ἰιι5 ροιιἰε. Βοιιιιειιειεεττττιιε

οοΙἱΒο ροτιι. ιιὶοοΙοιιο ίιτιιιο Βοι·τιτάι τοττοτιι οτ οττο

ειιιττιιο εοτπω οοι·ιτιο. τοπιο άοιιιιιιιοο τοτωεωτιτ

ιιοοιινιιι. ἱιιἀἱοτἰοιιο ν. ιιι. ἀἰο ιιιοι·οἰἱ ροοτ οοιιιρτο

τοτἰιιιιι.

Εφ ιιιοοτειιιο ροπιἱο ιιοτοι·ἱιιο τιιτοι·τιιι οτ τοπιο οοι·τοιιι

ἱιιοειι ρι·οάιοτο ροτοετοτιο οτ ΙοΒοτοτιιιιι ρι·οιΒοτοι·ιιιιι ο

εοι·ιροι.

( ΒΧΧΧΙΙΙ )

Τοπἰοποπεο.ι ραοοπι τ: Ζοἔιιτἰε στα:: Ιαπαοπ.ιίθα.τ

ἰπἱταυτ ίαΜιιτ.

ΗΜ, το οτ τ? πιοττἰί

σα!. Α. [στ. Ι8$ ν.

( τ!. Η.)

το ιιοιιιιιιο άοιιιιιιι οιιιοτι. οοο ιδιιωοτιιο τιιτοιιοΠιιε

οτ οτιοι·τιιο ιιιττοιι τοΒοτι οοιιιιιιιιε τοιιιοιιο ιιοπιιιιο

ἰρεὶιιο οοιιιιιιιιο ττο ιιο!ιιιιτοτο οτ ΒοιιορΙοοὶτο οοιιοιι

τυπο οτ οοιιοἱΙὶοτοι·ιιιιι τοι·οοιιο. τιιιὶ ιιιτοι·ιιιο εοι·ιρτι

ειιιιτ οτ οοι·ιιπι ρι·οοορτο. ρι·οιιιιττιιιιιιε οτ οοιιιιοτιἱπιιιο

ιιστιιο. τἰοιιιἰιιο ι·οτιιτιοττιιιο διιιττοιιιε τἰο Βοιιοι·οΠο ιο

ιιιιοιιοι ροτοετοτι. ιιοιιιἰιιο ἱρεὶιιο οοιιιιιιιἱε τοοὶρἰοιιτὶ.

τιιιοτι τοι·άοηοιιεοο οτ οιιιτιοε τιοιιιἱιιοε άιοτήοτιιε τοι·

όοιιο οτ οοιιιιιιιο τοι·ττοιιο. οτιεοτιιοΒιιιιτ οοιιιιιιιι ιτι

οιιο. οτ ἱοιιιιοιιεἱτιιιο. οτ ιτε άιετι·ιοτιι ὶοοιιο. οτ τιτ

ιιιοπι τοιιοΒιιητ ροοοιιι οτ οοτιοοτἀἰειιιι οοιιιροειτοπι

οτ τιιιιιιοτοιιι. ροι· οοο ρι·οοιοτοε τοΒοτοε. οτ ιιοο τιο

ιιιἰιιιιιιι ι·οτιιττοττιιιιιιιι ροτοετοτοιιι.ρι·οοιοττιιιι ιιτ ιιι

Γοτἰιιο οοιιτιιιοτιιι·. οιιοάοι που τοοοι·ιιιτ οοτ οοιιτι·ο

ιιοιιοι·ιοτ ροιιοτιι τύπω ιιιἱΙἱιιτιι ωτιι·οτιοτιιιιι οιιοοιιτἰ

ιιιο οοιιιιιιιι τοι·ιιοτιο. ιιοτιἰο ττοιιιιτιο ι·οιιιτιοι·τιτιο ιιι

ιιιιοιιει ροτοοτιιτι. ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιἰε ἱοιιιιο ετιριιτειιιτι

ρτοιιιἱττἰιιιιιε. τιο οιιοά οοιιιροι· ροτιο. οιιτιοτει. ιιιοτιττο

ιιιἱιιιιο ροοτιιιιι ιιι οιιο ι·οιιιοιιοεττ ίιτιιιἰτοτο. ρι·ο ροτιο

οοτο οτ ρτοἀἱοτἱε οιιιιιἱΒιιο εἰο οτιεοι·ιιοπιάιο. ιιιιἱιιοτειι

τιοιιτι οοιιιιιτιἰε τοι·όοιιο ιιστιιο ρω `οοπιιιτιι ἰοτιιιο οτι

ριιτοιιτι ρἱ5ιιοι·ἰ οτιΙἱΒοιιιιιε. τοπον τιιιτοπι ροοιο Μο

οοτ. οφ τοι·όοτιοτιειε ρι·οιιιιττο οτ ιιιτο τοοτιο οποιο

οοιιοτιο οιιοι18οτιιε οτ οοο Βιιιάοτιιο τοι·οιιοττιιε οτ οτιοι·

τυο ρτοιιοιιιὶιιοτι τοιὅοτἱ. ρι·οιτιἰττἱιιιιιε οτ τπτ εειιιοτο

ἀοι οιιοιι€οτιο ἱιιτοιιιιιε ιιοιιήιιο οοιιιιιιιἰε τοτάοτιο.

εοτιιοι·ο οτ οιιετοἀἰι·ο ιιιιἰιιοτεοε τιοιιιιιιοε ιτιτιιιο οτ

οοι·ιιιιι ὸἰεττὶοτιιο ιιι ροι·οοιιιε οτ ι·οτιιιο. ἱιι ετι·ειτο οτ

οιτι·τι οττοτειιιι τιοτιο ίιάο οιτιο τι·τιιιάο. ιιεεριο :κι ειιιιιοε

όοοοιιι οοιιιρΙοτοο. ατο ιιιιιιιοι·ειε ιιιιοι·τιτιοιιιιε οιιο οοτο

Βιοοι·ο τοιιοτιοι· τοττο οι.. ιΠοο οοτιτἰιιιιοε ροετ Βιοτοτιι

Ιοιιιοιιτοτὶοιιοιιι. εοοιιιιτΙοιιι τοτὶοιιοιιι οτ Βοτιοε οπο.

..το οοιιτΙιιοιτοιιτιε Ιὶοοτιτἰο τοωοιιεοτἰτ. οοτ ρου οττο

ττοιιοιιι !οΒἰττἰιιιο τιιιτοιιι. εἰ οΙὶςΙιιτι ροι·οοιιο τιοτιιτοιι8

ο τοι·ττοιιο παρω ιοοιιοω. οιιο ιιοτι οἱτ άο ὸἰεττἰοτιι

ιιιοο. οτΪοιιοἰοτιοιιι τοοουιτ ιοπιιιοτιειΒιιο. τιο! ιιτιοιιι άο

ἀἰοττὶοτιι ἰοτιιιο. οιιοι·ιτιιιι οἱ τοοιιιιιι Μονο στο 88ττ8·

ΐοτἰοιιοιιι. οτ οι ττο ιιιοο άτοττιοτιι ΐιιοι·ιτ :τοι ιΜιιι·ιοιιι

πιο! ότιιιιοιιιιι ΔοΔωτ. οιιιοιιιιοι·ι ττοιιιιιιιιιι οοτ ἰιιἱιιτἱιιιιι.

οτ εἰ οιιιοιιοοτἱ οοιιτοκιιρεοτττ. €ιιοιιι·τιιιι οἱ τοοιιιιιι

@οιιο τπτ εοτἱετοτὶοιιοτιι. ιιι ιιιιοεριοοιιο οποιο οττεοπτ

οτ οοιιοτἱτιιοιιι·οοιιειιΙοε οοτ ὶιιοτἰτἰοιιι Βιοοι·ο τοιιοοιι

τω: ιοιιιιοιιοἱΒιιε οτ τιοιοὶιιἱΒιιο ιιιιιιιο οτ ἀὶεττὶοτιιε

οοι·ιιιιι μι· τιοιιοιιι ίιάοιιι. ιιιιΠιιτιι ιιοιιιιιιι ιιοιιιιι οοτριο

άοοττοιιι οΙἰοιιοιιι οοτ οιιοοτἱοιιοιιι οοιιετἰτιιοιιιιιο πο!

ἱιτιροιιοιιιιιο. ιιι τιοιιιἰτιἰτιιιο ἰοιιιιο ιιοοιιο ἀἰετιιοτιιο.

ιιοο ευρο: οτιτιιιιιιιι ροι·5οτιοιιι. οιιιιτοιτι ροκ· 8ττοτοιιι.

πο:: ι·οοοιιιιτοιιι Μάριο πιατα ιιοοιιο· οοοοετοιιο ρο

ἀο8ἱὶ @τι ιιοτιιιο ειΙἱοιιτι ω.. οοοοειοιιο. ρι·οτιοι· οπού

ατο ιιιοἀἰο Μοιιο άοιιοι·. ιιι. ρορἰοιιεοε. οτ οοττσ ιιἰο

τιιοΙἰιιιιι οοο”. ιιι. ρορὶοιιεοε. Ιἰοοτιτ ιιστιιο οοοιροι·ο.

ιιοοιιο ιιιοι·οτιτοιιοο οστά. πο:: Ρ..ιωιι. πο:: οΠιιιιοιιτ

άοτιιιιιιι ροι·οοιιοιιι. ρω οἱε πο! εοτπω οοοοεἰοιιο πιτ

πο. ἱροοε ιιιοιιοτιτοιιοε ροι·ιιοιιιοτ ιιι τοτο άιετι·ιοτιι τοι·

ττοιιο. τιοοιιο ιπι ορἰοοοροτιι. Μή άιεττιιιΒιιιιτ τοπιο

ιιοιιοοε. ροάοτριιιια ιιΠιιιιι τοτττιιιι οοτ ειιροτἰτιιροεἰτἰο

ποιο. οοιιοτἰτιιοι·ο πο! οοΠιΒοι·ο ροπιιιττοιιι. οιτοορτο

ροότιειο άο :ιιιο Μάριο τοτιἱοιιοτιεἰο οοεοτ ιο Ρ08888·

εὶοιιο. πο! (Ιιιοεἱ τι ι:τιοιιοο οοτο Βιιοι·τοπι. πιοι·οοτιιτιι

ιδι·ιιιιι οτ ΒΙοιιο ἀτιτιἱιιιιιε τιοιιιἱιιὶΒιιο ιοτιιιο οτ οἱιιο

ττιετι·ιοτιιε. οοο ιιιοτιο οΠοιιο ρι·οιτιοτιιιιιιιο. οριο ετσι-ο

ιιιιτιι οτ τιτοιιοιιι άο τοι·άοοει οτ οιιιε ἀἱεττἱοτιι οτ

οΙἰιιτι‹Ιο ἱοτιιιοιιι οτι οιιιιιὶτιιιο άοΐοι·οτιιι·. οποορτίο στ:

Με οιιἰ οοοι οοπιιιιιο τοι·οοιιο ριιΒΙἰοοτιι Βιιοι·ι·οπι

τιοτιοΒιιιιτ. οτ οιιοορτο οο (μισά τιοιιιἱτιἱτιιιο τοι·οοιιο

οτ οιιιε ἀὶετι·ὶοτιιε Βιοι·ιτ ιιοοοεοο. οι: Μοιιο ρι·ο οοι·ιιιιι

ιιἱοτιι τιοιιτι ίιάο οικω τι·οιιάο. 11811116 ροτ· τοτιιτιι τοπι

ριιε ιετιιιο οοτιιιοιιτιοτιιο. ρι·ο οτιοιιο άοτιιτο ιιιι·οά

οΙἰοιιὶε ἱοιιιιοιιοὶο άοτιοτιτ οἱὶοιιἱ τοτττοιιοιιοι. που ρω

οἱτ οοιιιιοιιἱι·ἰ ττΠ(ιιιιο οΙτοι· ἰειιιιιοτιεἰε. ιιοο ροοιιιιἰτι

ιΠιιιο οιιο εοιιἱιιιοτιτο ροτιι. Ποτ Βιοτιτ ρτἱιιοὶροἱἱο

άοτιιτοτ. ιιοτ ίὶιὶοὶιιοεοι·. ρι·ο ἀἰΠὶτιἰοιιἀἰε οοιιειε τιο

τιιοι·ιιιιι. οιιο ιιοιοτιιιιτιιι· ιιιτοι· τιοιιιιιιοε τιο Βοιιἱ οτ

τιο 8οι·ι·οιιοττο. τοιιοτιοι· οτιθοι·ο οττιιτι·οο πιοἀἰοτοτοο.

ιριἱ_ὶιιἀο οοΒιιοεοοι·ο. οτ άιίΒιιιι·ο ττοτ:ιοοιιτ ροι· ἰιιτἱο

οι·άιτιοιιι. εἰ οοτο ιιιτοι· τιοιιιιιιοο άο οοοι. οτ άο ιιστ

τοτιὶο. οτ τιοτιιιτιοε :το εοττοιιτιΠο. οτ άο ρτοοὶρἱοιιο

ὁἰεοοτόἰο οπο τιιοι·ιτ. οιιο οιοτιιἰιιο οοετοΙτιιιιοι·ιιπι

οεεο όοτιοοτ. ιτο τοπιοτι τριοττ οοτο: Έοι·ιιιιι τοι οο

φωτια. εἰ τοττο ιοιιιιοιιεοε ιο οιιοι·οιτιι τιιοήιιτ. οὶο

ροκ· Βοοοιιι Βιιοιιι ιιιοτοοτιιιιι οοτο τοτιοτιοι·. τιιιΠι

ροι·οοιιο ὶιιτὶεἀὶοτὶοιιἰε Ιἰοοοτ τιρροΙΙοι·ο. ροετοιιοιιι

οοιιτοιιτιο τἰἰΠὶιιἰτἱιιο οοιιτι·τι οιιιιι τοτο τιιοτιτ. ιιιιΠιιιιι

Βοιιττοκοτιιιιι οοτ τοτοετοτιιπι. ο ἰοιιιιοιιεἱΒιιο ι·οοιριοτιι.

οοο ιιι ιιιοο άτοττιοτιι πιο εοὶοιιτο τιοοιτοτο ροι·ι:ιιιτ

τοτο. ιιοο οΗτιιιοπι οιιο ειτ ιὶο ἱιιιιετἱἱτἰοτιο ἱοιιιιοιιεἱ

ιιΠο ιιιοάο ι·οοὶρὶοτιι. ειιιο Ιοδοτἰ Μάιου. ἱτοπι οοο

Ιοτιεττἰ τοι·άοτιοτιεοε ρι·οάιοτι. τοοιιιιιιε ιιοπιιιιο οοιιιιιιιἱε

πιο τοττο τιιοι·ιιιτ. ρου ιοτιιιοπεοε οοτ τιοιιιιιιοε οι τοι·ττοιιο ιιοριε στοιιιιτιο ι·ωιιτιοττιιιο ιοτιιιο ροτοετοττ.
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πτοά!πτοε.!ποτοπο:δτιοαπο το!πτοττοποιο .ροτροτποπτ οποονιι!Ιππ! ΐοο!οτ ριιο!πά!οττ!ιτωο1τοπτ τοι·άσπο!18!· πως

οοετο!!οπσ. πο! το!!οπ! !!σπ!!π!! τ!ο ά!εττ!οτπ τοτάοπο τ!οοποιοοτπ::ιττοο.!ποκτητοτοπάο. άο-_οοεττο οτ οιππο -Βοιτ!.°ι

Θ!!ιτύ!θ 2ΟΝΜΟττΒΏττΜΒ0! Ρο!πτ!!. τοπ! .Ρτο _οοππ.!.π!

@το -Ρτο :το!!π!εύιμθ!τηΒΩά άπο .!!ο!!οπιπε !π ο!ε πιο

Μι!! τιιο!‹τ!ἰπἱεο.-!ττπ πππο!! ποστ! το!!οοιππτ άο

τοποτ!οπο. ρτο-ιποι·σ!!!οπ!!›πε πω!. πο! Ρτι!σά!. !τοπ!

ΐοο!π!πο τ!πο!π οτ τοίπτοτ!οποπι -Ροτροτποπ!. οτ Ρτιοτιιο!

άοϊ.πο!! Ροτοπτ!σ πο!!!ε άοπ!!πσ το!!!!!οττ!πσ !οπιιο

ποτο6!τοτ!τ ποοπτπο !ρε!πε οσιπππ!ε τοο!Ρ!οπτ!. Ρτο πιο

!οπτ!!π!ου8οοπ ροάτιο;!ο- οτ τοττ!τστ!σ. εοοππάππι ποσά

τοποτπτ μι· -οοετο!!τι!!σε. οτ !!πττδοποοε τ!ο ποο!. εο!

!!ποιττ-!!! ττοττ!ε.ά!το!τ!!ε. π!πο!ε πο!πσ!·!!!πε οτ !!τ!ο!!το

τ!!3ττο!:!οποποπ5!τω οτ οροο!ο!!τοτ τ!ο το!τοτ!!ε. !!οπο

ωθΙΜΒποπ1 οτ τοτπτοτ!σποιπ ΡοτΡοτποτπ. οτ ροοτπιπ

το! Μπητοτοτ!τ!οτρτο οοπιππ! τοτάσι!ο τοο!πιπε. πσ!!!ε

τ!οτπ!πο _τ·οο!!!!οττ!πο τ!στοετοτ! Ρτο!!σπ!!ποτσ. Ρτο οσ

Ποττττο!Μποοποο!ο!οπτ!. άουτοττ!τοτ!σ Ρο!στ!!. !το!π .το

οπππεττποΜοτριοεττι·!ρτσ πο!π!πο !!ποτπ οτ τοτπτοτ!οποιπ

ποτροϋποτπ---οτ ροοτιππ τ!ο ποπ Ροτο!ιάσ τ!ο οπτ!ο

8ιπ,ι!!._ ο!ιοορτ!ε- Με οπο ο!ε Ροι·το !οπποπε!πιιι ά!!π!ττ!

άο!!οπτ οτττοτ!. ποπ!!ποτ!!π. οτ εο!!οτο!!τοτ τοττ!σποπ

ε!!!πε. 8οοππτ!πιπ ποστ! π! τ:οττο ππ!!!!οο τοοτο Ροκ·

ιπο,τ!ππ! !ιοττσ!στ! ποτοτ!! !οπποπε!ε οο!!τ!ποτπτ. !τοιπ

ιοπιτττ!ιππε οτ τ!οπιπε πσ!!!ε Ρτοεο!·!Ρτσ πσιπ!πο. τ1π!ο

τ1π!ά!!πτ!ο οοιπππο τοττ!σποτ !ιο!!οτ. !π Ροι·εοπ!ε. !π

οττοπο οτ οπτ!ο. τπσπτ!εο!τ! τΙπο!.!!!οτ πιοάσ πο! !πτο.

Ρτο-οποιοι!! τοττ!σπο. !τοιπ τοιπ!ττ!!ππε οτ τ!οιππε πο

!!!ε. πιο ποπιοπ! τοτάσπο. τιπ!οττπ!ά. !πτ!ο οο!πππο

τοτά.οπο !ιο!!οτ. τοπ! το!!πε τΙποιπ Ροτοοπὶε. !π Ρστ!!σ

π!!! τπ!τ οοεττπιπ οτπο!ε. οτ !π οπτ!ο. οτ π! σιππ!!!πε

π!!!!ε οπο εππτ π!ττο εοτ!π!οιπ. ποτεπε Βοπ!!π οτ ππ!

το!!!πιπ.·.οτ ποτεπε ι!ο!!ιιοπι τΙπσ!!!!οτ πιοάσ πο! !πτο.

ε!ο ποστ! οτιεττππι οτπο!ο ποπ άο!ιοτ τ!ο σοτοιο ι·οοά!

!!ορτ!οποο !!!πτ! ποο ο!!πτ! ε!!π!!ο. !τοιπ τοο!πιπε πιο

οσπιππ!το!·άοπο; πο!!!ο ά!οτο Ρστοετοτ! πσπ!!πο οσιππ

!!!ει πππο-Μ. οτ τοτπτοτ!οποτπ οτ Ροοτπ!π τ!ο ποπ

Ροτοπάο οτ τ!οτι.ππ τι!ο ποτοτ!!ο οππ! επ!ε ποττ!ποπτ!!ε.

οτ τ!ο πππε!! !πτο τΙποτ! οοπιππο τοττ!οπο !!ο!!οτ !π 8ο

τπτ!ιοΪ οτ ο!πε ποττ!ποπτ!!ε το!!πε οτ π! Ροτεοπ!ε. τιπο

!!!!οτ Μάο πιο! !πτο. οτ Ρτσιπ!ττ!ιππε πο!!!ε πιο οο

πιιπ!! τοττ!οπο. ποσά τοο!οπιπε τοά!το οτ! !ιο!!!τοπτ!πιπ

ποτστοοπτ.τσιπποε !!σιπ!ποε. τμ! ο το!πΡστο @στο

ποποτ!πτ τ!ο Βοτοτ!!ο. !ιο!!!τοπτ!ππι π! τοττο ποεττο. :!πτ

οπο τ!ο !ρεο .τοττο πσεττο ο!ο!οπιπο. ε!ο τΙπστ! οσε !π

τοττο πσεττο !ιο!!!τοτο ποπ οσποοάοιππε. ε!πο πο!ππ

τοτο τ!στοετοτ!ε πο! οσποπ!πιπ οσιπππ!ε !οππο. Ρτο

τοπι,Ιοστο οι!τετοπτ!ππ!. !το τΙπστ! !π τ,ιοτστ!!ο ποο π! οἰπε

Ροττ!ποπτ!!ε ποπ το!!οτ!!!!οοτπτ οοεττπιπ. ποο ο!!τ1πο

τσττοο!ο. ποπ! Ρτσιπ!ττ!πιπε πσ!!!ε ρτοά!οτσ πσιπ!πο.

φωτ! ποπ τοο!οιππε Ρτο οσπ!ππ! ποο πιο τ!!ιι!εσ οοτΙπ!

απο!- ποο ο!!ττπσά οοετι·ππι πο! τσττοτ!ο!π. π!ττο οτΙποπτ!

εο!!π!ο ποτεπε !οπποπ!. οτ ππ!το!!!π!π οτ Βοπ!ιπ πο

τιπο ο πισπτοο!τσ ευρω. ποτιπο ο οτοππο'ιποπτ!εοπο!ι!

!ιιττο ποτοπε οιππο!. οτ ε!οπτ οοτπ!τ οτοππο ποτεπε

τοιτοτσ!πιπ οτ Ρο!στ!ππ!. οτ ε!ττπ!ά !πτ!ε !!ο!!οτ οσπιππο

τοτάσπο. !!!!!·ο ρτοτ!!οτσε τοτπι!πσε ποτεπε ἔοπ!π!. ππ!

το!!!πιπ το!ιο!ο!πιπ. τ1πσ!!!ιοτ ιπσάσ πο! !πτο άοιππε οτ

οοά!πιπε Ρτο οοιπππ! τοτάσπο πσ!!!ε τ!ο!π!πσ τοπ!!!ο!·

τ!πο. πστοετοτ! ρι·οτ!!οτο πιο οσπιππ! !οππο. !π Ρτο

τ!!οτο ποιο ροοο οτ !!πο τοιπο!!οοτ οιππο !πε εο!ιιππ!.

ο!!τΙπο το !πτο πο! οκοοτ!οι!ο. οπο!!! !ιο!!οτττ !π!οππο

πο! ο!τττο !οπποτπ. οτ ·!π-Ρ!·οά!οτ!ε !σο!ε οτ π! !!στπ!

π!!!πε ρτοτ!!οτο!·πιπ !σοστππ!. ο τοπ1Ρ0τ°ο οποττο τοττσ.

μοι· ιποπεο!π. οσ εο!πο οπο! ά!στπιπ οετ τ!ο οοετιο

οπο! Ρο!στ!!οτ οστιιπ! !!πτο!ε. !τοτπ Ριοιπ!ττ!τππο οτ

οσ!!!!οι!!π!πε πσ!πε άοιπ!πο ιο!π!ιοι·τ!πο οι·οτ!!οτο.πο-6

τοετοτ!. !!ο!π!πο οσ!πππ!ε !ο!!πο ι·οο!ι!!οπτ! ποσά ποπ

άο!!!!πιιε οσπε!!!πιπ. ποο οπε!!!πιπ !ποτο!!!σπ!!!πο άο

πω!. ποο ρο!σά!. π!!! πο! Ρ!πτ!!!ι!ε οτ! Βιιοι·τοπ! πο!

τπο!πιπ τοο!οι!ά!!!π πο! στ!ο!ιε!σποτπ. ο!ι!!τοτ! !οππο πο!

ο!!οπ! τ!ο τοττο οτ ά!εττ!οτ!! !οππο οτ εΡοο!ο!!τοτ τ!ο

οοεττσ που!. οτ !!πττ;τσ οτ !!στπ!π!!!πε !ιο!!!τοπτ!!!πε!π

οπτ!ο. τοττ!τστ!ο οοετ!ο. Ρο!στ!!. οτ.!!πτεο οτ !!ο!π!πο

ὁ !!πε. !ιο!!!τοπτ!!!πε !π οπτ!ο τοτ!!τστ!σ. οοετιο τοκοι·ο!!!.

οτ !!π!·Βο οτ !!ο!π!π!!οπε !ιο!!!τοπτ!!!πε. π! οπτ!ο οτ τοτ

τ!τστ!ο οτ οοεττο !ποπτ!εο!τ!. οτ !!ιιττὅσ οτ !!ο!!ι!!!!!!πε

!ιο!!!τοπτ!!!πε π! οπτ!ο οτ τοττ!τοτ!σ Ρστ!!ο. οπο !!!!τ

οοεττι!!π οτπο!ε. οτ !!σπ!!!ι!!!πε !!ο!!!τ.ο!!τ!!!πε π! έτο

τστ!!ο οτ ο!πε Ροττ!ποπτ!!ε. οτ ε! ετοπάσ !π τοττο τοι·

τ!οπο. πο! π! τοττο οποτπ ά!εττ!!!ττοτ τοττ!σι!ο. πο! π!

ά!εττ!στπ τοττ!οπο ο!!τ1ποπι στ!οπε!οπο!π πο! άο!πππ!:π

τοοοτοπτ. ο!!οπ! !οπποπε! πο! τ!ο ά!εττ!οτιι !ο!!πο. πο!

ο!!οπ! οππτ! πο! τοτ!οππτ! οο!· ετττιτο!π ἴοο!οπ!πε οτποπ

άτιτ!. πο! οοεττσ εοπ !οοσ τι!!! οσε τοο!ρο!·οτ. τοο!οτππε

!!σπο ί!τ!ο 8πο!·τοπι οσπιππ!τοτ οπ!π !οπποπε!!ιπε. ποο

ο! Ροοοπ! πο! ττοπΒο!π τοο!ο!ππε. ε!πο !!οοπτ!ο !ο

πποπε!ππ!. ιι!ε! οτποπτ!οτοτπτ άο!π!ιππι άοτπτπ πο! το

Ρτππ!. !τοπι τοο!οπ!πε πο!!!ε πιο οσιπππ! !οππο. Ροοοπι

οτ !!!ιοτπ. τοπ! πιο οσπιππ! τΙποπι ά!π!εσ. τ!ο σιππ!!!πε

!π!πι·!!ε οτ τπο!ο!!ο!!ε οτ άοποπ!ε τ!οτ!ε ο !τιπποπε!!!πε.

πο! ο ροι·το !οι!ποπε!πιπ πιο οποιον! οτ ο τοπ1Ρστο

8ποττο. πο! Ρτο οοιπππ! !ο!ιπο. ο!τοοπτ!ε τ!ο !ι!ε οπο

τοοτο εππτ τοπιπστο τ!·οποπο. !το!π ε!ττπ!ά οοτΙπ!ε!τιιπ!

οετ Ρο!! οσπιππο τοτάοπο πο! Ροτ τ!!π!επιπ ο το!πΡστο

!ποοπτ!σπ!ε Βιιοτ!·ο ο!ττο !πττο πτοτ!!οττ!ε οσ!!οτοπτ!οε

οτ τοτ!π!πσε οκοτοεεοε. τ!!ιπ!ττ!ιππε οτ τ!!!π!ττ! τοο!ο

ιππο. τοετ!τπτο Ρ!·οο!σ τ!οτσ ε!πο ττοπάο Ρτο το παρ!

ε!το. !τοπι Ρι·σπ!!ττ!ιπι!ε πσ!!!ε τ!!οτσ πσπι!πο. ττπστ! ε!

ο τοτποστο !!!οορτ!ο!!!ε τροπο. ο!!τΙπστ! άοτπιπ. πο!

τ!ποτπ οσιπππο τοτάσπο. ο!!οπ! πο! ο!!τΙπ!!!πε άο !!!ο

τ!ο ττπ!!!πε τοο!ιππο τ!οτππι οτ !!πο!π οτ Ροοτπιπ τ!ο

ποπ Ροτοπάσ !οπποπε!!!πε. !πττο !πτ'τοεοτ!Ρτσε τοττπ!πσο.

ποτεπε τὅοπ!ππι. ππ!το!!!πιπ οτ τοκοτο!!π!π. άοτπιπ !!!επιπ

οτ !!ποε τοπσοο!!!πιπε !ι!!!·τι π. τ!!οε. ο τ!!ο οπο Ρο

τοετοε πο! οσπεπ!οε τοτάσπο. πω· Ρστοετοτοπι οτ οοπ

επ!οε !οππο. Ροκ· εο πο! επππι πππο!πτπ !!!οτ!πτ το

ττπ!ε!τ!. οτ τοο!οτππο πππε! οο!πππο !οππο !!ο!!οοτ !Ρεπι1!

εἰ!!! τοτποποοτ. Ρτοά!οτο τιπσττπο οπιπ!ο τ!ο!!οπτ !π!·οι·!.

πω· Ρστοετοτοπι οτ οσπεπ!οε οσιπππ!ε τοτάσπο. τμ!

πισάο εππτ πο! τΙπ! πιο τοπ!Ρ0!°ο ἴποτ!πτ. οτ Ροτ οσπ

ε!!!οτστοε !Ρε!πε ο!π!τοτ!ε. οτ οσπεπ!οε πο! πιστ!ο εππτ

π! τοτάσπο. εοτΙπο!!τ!!!πε οσπεπ!!!!πε πο! Ρστοετοτ!. !!!πά

!άο!π !πτοτο τοο!οπτ. οτ !Ρε! ο!!!ε. οτ !π πιο!!! εοττποπ

τ!π!π Ρστοετοτ!ε. πο! οσπεπ!πτπ Ρο!!! τοο!οπτ. οτ ε!τ:

πω· τοιπΡστ!ε εποοοεε!οποπι πεττπο οτ! τοτ!π!!!πιπ οσπι

Ρ!οτπ!π Ρτοά!οτο οσιιποπτ!σπ!ε. οστο εππτ !!οο οιππ!ο

πππο.. οο!· άστπ!ππιπ τοιπ!!οττ!ιιππι !οππο Ρστοετοτοπι

Ρτοά!στπιπ. οτ οο!· ρτοτ!!οτσε 8π!τ!στπιπ οτ σ!!οττπιπ
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σοιιιιιιιἱε (στ(Ιοιισ Ισσ(σ(οε. Π( ΡσΙσ(Ιο ιισ(στΙ ΙειωΙσπεΙε α (Ισ σεη(στιο. Ι(ισοΙΙ(Ιε Ρσ.8οΙο(υε. Ιοἱισιιιισε ΙΙ(ΙσιισΙΙι(ε.

στσΙιἱσΡἱεσορἰ Ισ ΡΙσηο σο(ιεΙΙΙο. (σε(σε ο8στΙιισ Ρ(πήε.

ΒοιιιιειΙσε5(ΙΙΙ(ιε σ(ΙΙΙΒσ ΡσΙΙΙ. ΒιΙΙΙΙΙσΙω(Ιε (Ισ το(ΙστΙσο.

ι(Βο (Ισ σσε(σΙΙσ(ο. σ(Ισισ. (1ιιο(1(Ισιπι σσι·σ:(σ(ΙΙ. σ( (ΙΙ

σοΙσ(Ιε ΙΙΙΙιιε (Βσι·τ. ΙσττετΙΙ. (Μισο (Ιο(ιιΙιΙΙσσ 1:ισ(ΙιιΙ(σ(Ιε.

ι((:σκνιι(. ὶτπΙἰσὐοοσ ν. (ΙΙσ Μι. πιστσΙΙ σΙτσει Ιιοτσ(11

8σι((σι11. Ιισ(ισ Ρ(ισσπι σ( σοησοτ(ΙΙσπι Ιιιτειιισι·(ιι1(. σο(1

τσ(ΙιΙε (Ισ εστιεπιο. 8ΙΒσ(ΙΙΙΝΙΙ(ΙΙ18 Βιισοσἰε. σΙιοστΙσιιε

σι11ΙΙτοεΙΙ. ΙσιωΙ1στ(ιιε τιΙΒσΙἀσΙΙΙ. οΡἱ2.ο τηΙσσι·στσ. σπι

τἰσιισ Βτεισ(Ισι·ΙΙ σο(15(ΙΙσε (στ(Ιοπισ. σ( Ιιὶἰ σοηεΙΙΙ(ι(ο(·σε

εΙ(1ΙΙΙΙ(στ. σ( σοτι5ιιΙσε Ι(Ιε(Ι(Ισ. Βι(ΙΒ(ιτι1ε (Ισ εσΙει. 8ΙΙΙΙ(3(18

8(1(1(1Ι8. οΡΙιο (Ισ σ(.ιΙσβ(. ἰοΙισιιησσ (Ισ Ισ εσΙσ. Μπατ

(Ιυε σΙστΙσυε. ΙοΙισπιισε ε(ΙσδτοιΙΙ. ΙεισοΒιιε ιοριισ. (Βιω

εσιισ ΒιτσιισΙΙ(ιε. σ((ιιστΖσΡστ(σω. σιΙΙ(Ιο((ιε ΙΙιτσ(ισΙΙ(15.

σιιτΙσιισ ετσιιοιι(ιε. ΙεισοΙΙιιε (Ισ τοποσ. σ(15σΙπιιΙε (Ισ

ΙστιιοΙ(σ. τυ.ΙΙ(ιιιε ΙΙσΒ(ΙΙι·(ι. (8ιΙΙΙ(:Ιιιε (ΙοΙΙιιε. €ση(Ιυε (Ισ ο

σ(ιΙσσ. οΒστ(ιιε (Ισ Ροτ(ει. τιιίΙ(ιιιε σσι1Ιε. ο(Ι(Ιοἰιιιιε 11ο

(στΙιιε. Ρσ(τ(ισ ε(οΙ(Ι. οΡὶιο $Ι€σΠ1ΙκιΙ(ΙΙ. Βιιεσοπιἰσ. (ΙΙ

Ι:στ((Ιε Βι·εω5σ(ιι5. Ι(ιι(τσιι(Ι(Ιε €ο11σΙΙσ. ΒιιΙΙ(Ιοε τὶσἰιισ.

Ισοΐτειιισσε (Ισ σΩσΙσ5Ισ. ΘιΙΙΙΙΙσΙιωΙε ΙΙ·8.(1(ΙσΙΙσ. Βστ(ο

Ιο(ΙΙσ (Ισ τσαιο. το(Ι(1ΙΙΙΙε οπιιι(ΙΙ. (πο τοιισ(Ιιισ. Ρσ(τ(Ι5

ίστοιισΙΙιιε. 1°(ΙΙΙ(1118 εσορσΙΙιιε. 0Ι3στ(0Πι1ε Βστο(Ιἰ. σει

σ(σΙΙσπιιε €μΙ(Ιο(Ι ΙΙιτσιισΙΙΙ. σπτὶσιιε το(ισ(Ιιισ. τι(ΙΙ(ι(ισ

(ΙΙΙΙσπιιε. ο((ο (οτ((ισ. ε(οΙ(ιιε. (ΙΙΙ1στ((Ιε στο(Ισ. οσ)σι·Ι(ιε

(Ισ (πισ2οΒσΙΙο. ΙΙστοστ(Ιι(σ Β(ΙΙ(Ι0ΙιΙ5 Ι›σΙΙΙ. τυΙΙ:1ιιε (Ισ

σει:((ιι1ο. ΙΙοιστΙιι5 (Ισ Ρὶτο. τσΙ(Ι(ιιο(Ι(ισ ΡεΧΙπισε(1(ι(σ.

Ρσ(τιΙσ (Ισ (ισι·σΙο. εδωσα Ι›σἱΙὶσ. σΙΙ(›στ(ιισ(Ισ σσωρο.

ΙοΙισοιισε (Ισ Ι›οεσο. (·ιιΙΙ(ΙΙ(Ι(ισ πιἰεστστσ. σΙσΒτιισ (Ισ

σσε(σΙΙσ(ο. Ισι1ΐι·σι1σι(ε τουσ(Ιυε. τοσ(1Ιτσ(Ι(1(5 (Ισ στσε(το.

τιΙ5(ΙσΙ1σΙΙ(.ιε. σο(ιι·σ(Ι(Ιε .8στιιο(·ΙΙ. (ΙΙ)σΙ(Ιιιε (Ισ σσσ.ΙσεΙσ.

ΒσὶΙΙΙσΙιιιιΙσ ΙΙιι·ειιισΙΙοε. ο(8σι·Ιι.ιε (Ισ Ρεισ((Ιι·σΙΙο. (Βο

πισε ΙΙΙσοΙσΙ. ΙΙσι·ειι(12.Ιιιε (Ισ 58.ΓΖσΠ0. ΡσΒιισΙιισ. Ιιστ

πετάω Ρσ(τὶ ἰοΙιστιτιἰε. Ρσ(τυσ ειιο(1Ισ. τιιΙΙ(ιι(5 (Ισ

σ(η·Ιω(Ι. σιΙΙ1στ((Ιε (Ισ Ροιι(σσσΙΙο. (ιΙσστ(ιε (Ισ (ΙΙΙΙσ

πιο. ΒιιΙΙΙΙσΙπιιισ (ησΙΡσκιΙ(ιισ. σΙΙ›στ(ιιε ΙΙ9.1.'8.(1σΙΙΙ15. σπι

τὶσιιε ΙΙΙι·σιισΙΙ(.ιε. στΙΙοεσιιε (Ισ σει(σρωισ. ΙΙΙΙσο εε(

Ι.οτΙιισ. ΡΙ(ΙΙΙΡιι(ι Ι(Ιοι1Ιε. ΙΙστπισι·(Ι(ιε (Ισ ιιυ.ΙΡΙ.ΙΙ(1ο. στιτΙ

ουσ (οτσοε. ΒσΙ(Ι((Ιτι(Ισ (Ισ ΙΙτιιιιΙ(σ. εΙΒσωΙ1σΙ(Ιυε (Ισ

.<δοΙ(Ισ. Βιιστ(ΙιΙσ (Ισ υστ((υι·σ. Ι›ο(ι((εἰοΙ1σ(1(ισε ΙΙΙΙσοιιἱ5

ειιτ(ΙΙ. €υὶΙΙἱσΙπισε ΡΙ(ισΙΙουιισ. σι1τΙσιιε (Ισ (Ιου.Ισ. Ισια

Ιτσι1σ(Ισ (Ισ Ι(ιισΙ(Ισ. τ(ΙΒιιυ.ε (Ισ ω(›(-. ΒστσοΒιιο(ιιισ σει

πσΙΙιισ. σΙΙ1στΙσιιε ΒσσσστΙι1ε. (11οπ(στιστΙυε σΡσ(Ισι·Ιιιε.

Ιιστη(ιτ(Ι(Ισ (Ισ Ρε(Ισπιο(1σ. σΙσριισΙιισ (Ισ σστΙει:(Ι. (1Ισο

Ισιισ (Ισ ΡσΒοτΙΙΙο. Ρσ(τ(ιε (Ισ στσ(ισ(Ι(ι. τιιίΙι1ιισ σεισ((ΙΙ

(Με. ο((ο (Ισ (τσεσ(·οΙΙο. ΡειιιεΙουσ. ΒιιΙΙΙΙσΙωιΙε. Εσω

σιιε. Βσι·πισι·(Ιιιε τ(ισιτιοι·σ(ιισ.

Ι›σΙΙ(Ι. σεσΙ:σι·Ι(Ισ Ι1σΙ›τσ(ιιε. Ι(ισοΙΙΙτιιισ (Ισ ειι15011σ. Ιστι

ΙτσυσΙιὶπυε (Ισ εσττσιΙσΙΙσ. σοΒΙστὶ((ε (Ισ Βιυ(σ(Ιο. ἰοΙπιτιοσε

(Ισ πιοιπσσΙΙΙστὶο. ι·ειΙ(1Ιιισ(Ι(Ιε εσειιι(ισΙΙσσσι1ε. σΙΒσι·(ιιε

((στπιιιε. :ι(Ι(Ιτσσε εσΙ(Ιει(Ισιισ. ΒυΙΙΙΙσΙωιΙ5 ΒσΙ-οτὶιιε. Βυτ

τι1ΙΙ11(Ι8 (Ισ σειιιστιοσ. “ο (Ισ πο.

ἱοΙισοπσε (Ισ σ(Ιιισ

τΙοτιιισ (Ισ σεΙΙσσ.

.ΒιΙΙΙΙΙσΙωιΙσ (Ισ σ(ειΙσσ. τι(ΙΙ((Ι(Ιυε (Ισ το((ΙΡ(ικιι(ο. τι1ίΙσιισ

(Ισ τηιιεσΙσ. ΙοΙισσπσε στσοιιΙΙ. τιιΙπ(Ι(Ι(Ισ ο Ισο(ιΙε. σπ
Ρ

·τΙσι1ε 2.οΡι1ε. ΠἰσοΙσιΙε (Ισ πιοτ((σ. σι·σΙΙΙΡτσεΙΙΙ(σι· (Ισ

σσε(σΙΙσ(ο. οΙ›σττιιε ι·ιιΙ›συε οοτστι(ΙιΙσ (συστπιστΙιιε. ο

ΙΙστ(ιΙε οεΙ1στ((στΙΙ. στ(1ΙσιΙσ ει(1ΙΒτοεΙΙ. (ιΙοστΙσοσ ΙΙσΒιιΙι·σ.

(ΙΙΙ)στ(ι1ε σοτοΙἰιιε. τ(ΙΙΙ(ιιιε (Ισ εστιιΙΙσι·ειτισ. (ιιιτΙσιΙΙσ

(Ισ ΙΙ(υ(σ(ο. τιτ(ΙΙ(1ιΙε π1οΙουιισ. 8ειο(ΙιΙΙΙΙιε πιιι(1Ι(1ιι5. (ΙΜΙ

ΙὶσΙπιυσ Ι›τσιισσΙΙὶσ. ΙοΙιστιπσε σορ(ιε. σπιτΙσιιε ΙΙιυ(σΙΙΙ.

σστσ(ιισσ. Ι(ισοΒιιε (Ισ Ροι·(σ. σοτἰσιισ €τωιοιιιιε. τ(ΙΙΙι1ιιε

(Ισ Βσοι·(έΙο. τιιΙκιΙ(Ιιιε (Ισ ΡσΙ(Ι. 1°((ΙΗΙΙ(Ι(18 0ΡΙΖ0Ι1Ι8.

ΒιιΙ(Ι0 ΡσΡΙσ. Ιο(στΙο σ( σΙπιστΙσο (Ισ τσ(Ιο(1σ. σ( ἰοΙισοοσε

(Ισ ΙΙοι·ισι1ο εστΙΙ›σ σοκοιι(1Ιε (στ(Ιοπισ. ωιιιο (Ιο(11Ι(1Ισσ

(Ισ(ἱ(ιἰ(σ(ὶε Μσσ(εν(ιι. ἱιπΙἰσ(Ιο(ισ (ν. Μπι. (ΙΙσ ιιι(ιτσΙΙ.

σΙτσει Ιιοτσιπι (στ(Ιειω. εισαι εαπ( ΙΙσσ οπωΙσ (στ(Ιοτισ.

σ( Ρτσε(ε((σ Ισ ΡειΙιι(Ιο 1ιο(1ο (:οπιιι(ιΙσ (στ(Ιοτισ. Ρτσ

εσιι(ἰΙ:ιΙε σἰε (Ισ ίΙσσιι.

ΙΙΒο ιιἱσοΙσιιε οσι1Ιε τιο((ιι·Ι(ιε το8(ι((ιε Ιτι(σΙ·ΐ(ΙΙ σ( Ιισ(τισ

σστ((ιπι Ι((εσιι Ρτσ(ΙΙο(σ Ρο(σε(ει(Ι8 .σ( Ισσει(οτ((τπ Ρτσ

(ΙΙσ(οτυ.(11 σστὶρεἰ.

( ΜΜΜ· )

Μι(2αιωι 22ύται·ιωι (τέσσπ(α(·απι ία(ιιισ(Μιιυ.ι κ( Ρσ2:·ο

.(·αοπσπε2 σρί.(σορο (πο (ιΙ((ι(ι(ἰο (·α.ειτο σουι((ιωά.(

δαοπ(ισ (:οπ(πισ((ωι.

-.-.

(ΜΒ. (( (Ρ(-εισ

ω( Α. χω. (ω.

ς (ι. τ.. )

Α(1(ιο (Ιοπ(Ι(ΙΙ πιὶΙΙσεἰπιο (Ιιισσ(ι(σεἰωο (ΙσσΙ1(1ο οσ(σι.(ο.

Ι1ι(ΙΙστ.Ιουσ π. (ΙΙσ- ε(ιΙΙΙΙ(ε((Ι. (υπ. Ιο(ι·σκι(Ισ (ιοτΙΙΙε. ἰ((

Ρτσεσι1(ὶει (σε(Ιω:ι ΙπιίτσεστΙο(στπωΙΙΙΙ( σοιι(σεσιισ(Ιο

(Δωσε Ρσ(τι1ε σΡιεσοΡ(ιε 88.0Ε(σ. 5σ πιιι((Ιο εισσσΡΙσεσ

(ιοπΙΙ(1σ σΡΙσσορει(.ιισ ε(Ιοοσ σ( Ρτο ιι(ΙΙΙ(ει(σ ΙΡεΙυε σρὶ

σσορει(ιισ. ει (Ιοπιὶιιο τιιοπ(σπιστΙο (Ισ (ὅυσσΙιἰε Ρο(σε(σ(σ

εσοπισ ιιο(τιΙοσ σο(αι(Ι(ΙΙε ε(ιοτισ ΙΙΙ:τσε σ(:σ Ισ.ο.(Ισπεσε.

σ( εΡσσΙσΙΙ(στ Ρτο σ(Ι((ιτι(Ιο σεισ(το σο(1Ιιιι:(Ισ εσοιισ.

ι·σι1ιι(ισΙ(πι(Ιο σκσσο(Ιο(ΙΙ που. (ιιιιιισι·σ(σ Ρσσυιιιἰσ. σ(

Ιιο(: ΙΙΙΙ( σοιιΙΙσεσυσ Ρτσεσιι(ἰΙ›ιιε σ( ιιοΙσο(ΙΒιιε σ( σΙ

σοσεσιι(ἰσιι(ΙΙ›(ιε (Ιοτ(1Ιτιο ετΙ.Βοι·Ιο ΡτσΡοεὶ(ο σσσΙσεΙσ

ε(πισ(σ πυιτΙσ (Ισ σσε(σΙΙο (Ισ σωσει. σ( Ρτσεσιι(σ (Ιο

πιἱπιο στσΙιΙΡτσεΒΙ(στο σ( (Ιο(11Ιοο ΒτἱΒοι·ἰο (Ισ ΡειΡΙ:ι.

σ( (Ιοι(1Ιτιο τιιΙΙ(ΙΙ(Ιο ρτσεΙΙΙ(στο σ( (ΙοπΙΙ(1ο ο((οπισ (Ισ

σΙιστΙο σ( πιισεἰε(το στιτΙσο (Ισ σστὶο σσποοΙσἱε Ρτσ(ΙΙσ0σ

σσσΙσεὶσ ε(ιτισ(σ ωστἰσ (Ισ σωσει. (Ιιιοσ (ΙσπιστΙοε σΙ

ε(ΙΡ(1Ιειπ(Ι ιιο(ιιΙοσ (Ιὶσ(ἰ σοτιιιπιἰσ. (.ισΙ σστ(ο (ιιι(1(Ιο

(ΙΙσ(Ι σο(1ι(ωΙ5 (Ιειτσ σ( εοΙιιστσ Ρτοι:οΙεΙ(. (Ιυ(ω(Ιοσιι1(1

(Ι(ισ ΙΙιστΙ( ΙΡεἰ(Ιε ιιοΙιιιι(σε. ιισΙ σΙ(στΙυε (ΙΜ Ρτο(σπι

Ροτσ ει( (11 τσσιωικισ σιιΙΙ(σ(Ιε εειο(1σ. σ( Ιτισ(1Ρστ Ρτο

τοὶεἱ( σΙ ε(ΙΡ(ΙΙσ.(1(Ι οοπ1Ιπισ (ΙΙσ(Ι σοιιιιιιιἱσ. (1(Ιο(Ι

σουσσάσ('σΙ ΡτσσετΙο σ( οπ(τιΙΙΙιιε σΙΙΙσ (ΙΜ Ρτο (σω

Ροτσ ΙΙΙστΙ(π Ρτο σο((ιιιιιΙ εσοι1σ. ΙΙΙιισ ΙΙΙ(Ισ ΙΙΙ (Ιστ

Ρσ(ιιι(ιιι ((ιιο(Ι ΙρεΙ ΙΙ(ιΒσεω( σ( ΙΙ(ιΙΙστσ ΡοσεΙτι( σε

ε(τιπι1 εΡοΙωτοΙ πιιι(ΙΙ(ιιιτι σ( εσστΙ(ιι(τι. Ι(σ (1ιιο(Ι

(ΙΙσ((Ι(ιι σοπιιιτισ σ( οιιωσε (Ρο ΙΙ(στΙ(ι( Ρτο Ιρεο σο

(Δικά ροσεΙ11( εσ (ι(ΙΙιιιιστσ. σοι1(τσ ο(11ιισε Ρσι·σοοσε.

απο (1ιΙΙΒιιε σο(11ιπ1σ εσο11σ ΙΙΙ(1σΙ(ι(Ισ 8(ισττσιτ( Ισι

ΙΙσΙΙΙ( εσπΙρστ απο υοΙ(Ιτι(σε ΙρεΙιΙσ ίυστΙ( (Ιο(1ΙΙΙΙΙ

(σοτι(σπιστΙΙ σ( σΙΙοτυπι (ΙΜ (Ισ σσ(στο ΙΙΙστΙΙΙ( Ισ ι·σ(ὅὶ

πήιισ σὶυἰ(ει(ἰε εσ.οιισ. σο εειΙιιο (Ιιιο(Ι ρι·οΙ(1(Ισ σο

πιιιιισ εσοτισ. οσΙ (ΙΙΙ(ιε Ρτο Ιρεο σο(ιιιι(ιΙ (ΙΙΙ Ιιοι(ΙΙ(ιΙΙΙιιε

(Ισ εΡοΙ(ιΙτιΙο ΡτοΙιι(Ισ τιι(ΙΙ((((σ (ιΙΙσπι σι(σσ(Ιο11σω οσ

Ισπ(σΙ(ι1(ιε (Ισ σ(ιεσΙΙΙε. Ι1στ(οΙο(οε (δοπ(Ισι·ΙΙ. τσἱπιστἰιιε (στσ (ΙσΙΙσσ( ιισΙ Ροεεὶ(. σ( εσπιρστ απο σοπιιι(ισ εσο(Ισ
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ΧΙ!!. Διππο

ι!ε €οεττο πιεοετπι οι! Ριπεειο !ππιετε ει Ίπππειε ι!ποιοπο ε: εετετπ πο εσοίπτοιειποοε Ριιι.·πε ει σσοεστι!!ε ποπτεεετ!Ρι:ε

εεειτοπι τεποεοεοι εΡπεεσΡσ. ει εεε!εεπε ειποοεοεπ. ει

επεοι ι!ποιοιο εει εππΡτιι Ρτσοι!επι οπιεεπ·πποτε ο Ρετ

Ρειοππιο Ρετ εε ει εοι:εεεεσπ·εε εοσε ιΡει ι!οποποσ ποσο

ιιιοπιτπο ει οποο!πιοε οιε Ίο! Ρτο ιεποΡστε ιιωπιπ

Ρτο ι!πι:ισ εοποοο!. ει Ρτο οι οποιοι! πιοπε ι!πειπ επιπ

εεοΡειοε πΡεπ ι!οποποσ πιοοιιιοπιτπο οοιπππιε ι!πειπ εο

πιοπε Ρ!8οστπ σ!ι!!€εοπι. Ρτεεεοιππιπιε ει οσ!ειιι!π›οε

ει οσοεεοιπεοιππιππε ειιοοο!επε Ρι·ει!πειπε. ει οετειπο!ι:ε

ι!σπι!οοε ποσοιεοετποε. οοιπποε :!πει! εοποπποπε ει

σπιοποπο Ρσιεειιιιππο Ίοπ Ρτο ιεππΡοτε !!πετποι Ρτο

ι!!εισ οσιοοο! Ρτοποπεπι ιΡει ι!σπιποσ Ρειτο ειπΡο!πιοιπ

οοποποε ι!π::ιπ εΡπεεσΡειοε σπιεετοιιτε πο ΡετΡειοοπο

:πε ι!πεισ ειιειτσ. ει ι!ε σπιπιππιππε εποε επ::οι ι!πειοπι

εει εοΡτε. ει Ρτο οι σπιοπε πιοπε ι!ποι! ::οποπποπε πΡεπ

ι!σπιποσ Ρειτσ οσπιποε ι!πει! εΡπεεσΡιιιοε Ρπιδοοτπ σο!!

οπο. ει ειποι ποι!ε ι!οσ !οειτοποεοιε οοποε ιεοστπε.

ιιειοπο πιπι πισε πο ειιοοιι πο Ρε!ιιιπσ πΡεποε εΡ!εεοΡ!.

ποιει·ίππετπποι ιεειεε. ιτππιπιοε :πε ιτοεππσ !ιοοοε πσππιιο

πιεε !ο!ιο ι!ειεειιποοε ιοεσοοε ει ι!σποποοε τιππποοπιι!ιπε

ποι!εππ εσοιοοπε ειιοοε. ι!σπι!οοε ε!!πετιοε πο!!εε ιππειπ

ι!οποποπ ποσοιεοετ!!. `

Εεισ οποπιτσε!οε οσιιιπ·ποε εεετπ Ρεποε!! ποιοι: εοτιοπο

επιτεοπιιιιιπι Ρετ ποιποοοι οπωτιπ :πε ππετεειο οσιετππ

ΡτεοεΡιο ιπσπιποπ σπ›ετιπ Ροκ!! ποιπποπε ι!σιοποπ πσ!ιειοο!ε

εΡ!οο!ε εεσοεοεπε Ρσιεειιιιπε επιιπ·οιππ ει επε ε::τπΡεπ.

ι οποοιν )

διιρἰιιιιιι ραεπε Ιαπωεπεεε ἰπιετ ει πεπεισε, ρτεείππιε Ο

όπωιοιι Ροπιώειε οπο, φάω.: ἰοιετ απο ίαοιιετιεεε

οι Βοοιιυπία ει Οσπειιυιιπποροιπ ει δ)ιι·πα έίει|επι ιιοιι

ιπετε μτίυέιεείπε ιπ!εεΖατατιιιιτ, εποε πιο ιατόποια /ἱιε

ι·πιτιι οι: Μιρεταιστιόπιε εΠε.:ιι·ίο ει Μιυιιιειε; τεειἰ

ιιιιυιιιυ· πιαετ·ειίεε Βιιιιιαοπι διιετείι οι ρσεεεεεἰσιιἰὁιιε

πιο” |ιιιόεεαπι ε.τιτα δοοειαπιέπσρσιίοι ; ει α αιριί

νιιαιε ιπ&εταοιιιτ .4ιαπιιυιπαε .επταειιεαπαε εοπιεε

εεειετ·ποιιε εαριίυι.

!2!Β ,. π! πιο!!

Ε.: ιποισοταρπισ εφε ?'απιτίπεπείε ιιώπιιαι·ίί.

Οσά. Α. [οι. 8θ.

(πι. πι. )

οπο! οσοοεο!εεεοι οΡοι! Ριιτπιοπι οσπιππεε πο. :πο

πι!οπεππε Ίοπτποοε. ει πιιπτποοε :εοσ εποεε οεοειπ. !εΒιιι!

ι!σπιποπ Με επιο! ι!επ ετιιιπο οεοειπεπ·ιππι :!ε!πποε!ε

ιιιΊπω επιτσεπεπε ι!οεπε ΊοοτιεΊοε Ριπτι!ε ει ι!ππιπι!πε ισιππιε

!ποΡετπ! τοποιοπε ι!σποποιπιστπε. ει οπτ! οοπιπ!εε ιιποποοε

ποσοπιοπποε επειετεπεοεπε στιπποπε. πεπο!ωτιππε ιστοιπτποε. ει

εστ!εοοοε ΡπΡετ. ει οΒοσ ειιοεε!!ιιτποε πεδια! ι!σοι!ο!

τιιοιπωτιποπ Βοπιπσοπε :πε πιοοιιτε!πσ ιπεπ οποιοι ποοοεοεπε

Ροιεειεπιπε Ρτο πΡεο εοιοοο! ει! Ρεεεπι ιτπισιοοιποπο ει:

εσποΡοοεοιπεπο ποιοι· πΡεππιο ι!σπιποοπι :!οεεπι ει εσποιποε

οεοειπετοιο επι οπο Ρειτπ: ει ι!σπι!οοπι τοπιπιει·ι!οιππι

ει οσοιοοε οιοοε επ ε!ιετο Ρτο εοποοοπ εποπιειπππο

ι!πειετοπο ιπσιο!οσ επποεοιε Ίοπ οσο σπιππιππε::!ιοτ πιπ

ππιεπποο! ει οοεοπιοπιετ ι!εεπιτιπετεοι. Ρτο Ίοπι Ρεσε ει:

ι:οοεστ:!πο ε!!πε::ιο! ποεοεπΡιποιπε. Ρτειειοε ι!σπι!οοε

Ροιεειιιε οο!ιπ!εε ει ι!πεστεισε οπτσε Ρπ·ε!!ιιιοε εποπσπποι

πιοοιιεπποπο ει ππΒοσοεπι εοοοε!πετποιο !εΒιιιοε εποε πιε

οει!ιιε ιιοιε Ρτεεεοιπιππι Ρτεπειπ ι!οποποπ ι!πιεπε ειπο

εοπε !πιετπε ι!εει!οιιπππι. Ίοπιιο Ρεοεπι ει οσοιπστι!πιποι

Ίοειοπιι!ποοι!πιπο Ρτει!πει! οσπιππεε !εΒιιι! ππι·ιππιιοετοοι

ει ιτοειιιοετοιιι επι Ριπτιε οσειτο ει οοιπππιε οεοειπιπ

τππο ιιπππτοποιοοε ει ιιΡΡτοποιοιοε πΡεοοι Ρετ οτι!!οεπο

ι!εοσιιιοιεε. πο οσπιποε ι!σπιποπ ιπποεο. οσε Ίο!εππΡτε.

Ρειτοε οποιο! :ποπ οτιπιπε οειιειπιιτπιππι. ι!ε!ιοοιπε ειΊοε

εππτοπιεπε πω. ι!οποποοε Ίοιιτιε Ρετιπε ει ι!ππιπιππε ισιποε

ππιΡετππ τσοιιιοπε. εοττεοιε πιοπε ι!σιοπιππ πιπ!!εε!πισ ι!ο

εεοιεεποπσ οοιιιοσ ι!ε::πποσ. ιππε οοι!εοπιοο ποιτοοιε πιοο!ο

εστπΡιο Ρτεεεοιπ Ρτοποπιιππποε ει εσοπιεοπποοε πποπιπε

επιπεσ ιοσιιιιο!ισ ει ποσο! ειιοοε!!ιιτπο !εδοιπε οπτ! οο

πιπππεποποπιετιποπ εο!ι!σοπε !ιοππιιτε!!π πιιοοεοεπε Ροιεειοιπε

τεεπΡπεοιππιοε οσπιποε πΡεπιπε Ρσιεειιιιπε ει ισι!οε εσ

πιπποπε οιοοε. Ρετ οσε ει εοεεεεεστεε ιιοειτοε Ίοοι!

ιειο Ρετ οσε Ίοιιπο Ρετ πισπιπιιεε οεοεεπετοπο ει :ππειτπέ

ειπε οεοειπιιτοπι ει σποοεε Ίοπ οεοειπ ιιΡΡεππιιοιππτ ει

Ρτο οεοειπε εε ι!πειτποΒοοι ει ι!ειεπιιποοι-Ρετ :πποετειιε

Ριπτιεε ποιοι!! ιοο! πιοτ.8εοεεε Ίοεπι ιι!πσε σπιεετοιππι!ιοπιε

ει: οπιεετπιιιτπ !!ωπεπιοε οετιιοι π!τποιιποΊππε Ριπσεπο ιιιΊοε

εοοεστιπποπο επισι!ο οεΊοε ει! ι!ε::επι οοιισε :τοιο

Ρπειοε εοΡι·ιπι!πειε Ρσιεειει! ει εποε εοεοεεεστππιοε ει

σιοοππποε πισπιποππιοε οιοοε ει ι!ε ι!!ειτπειο οιοοε ει

σπιοππποε Ίοπ πιποοεοεεε ιιΡΡε!πιποιοτ. ει Ρτο πιιοοεοεππιοε

εε ι!πειτποιποοι ει ι!ειεοι!πποι Ρετ ιπποετειιε Ρετιεε ποιοι!!

ιππο πιοι·δεοε!!ιοε Ίιππιοι εποε πο Ρετεσοπε ει τε!οοε πι!

ισισ Ρσεεε ει ιστι:πιπ οεοειπιιτπιπο ιεττιι ει εΊιιιι ει

οπιπΊοε. πισο σππειι:!ειοιπε πεο οι!εοι!! ππισπεπιππε Ρετ

οσε πε:: Ρετ ιππ!Ίιπεπο εοΡτεεετπΡιστοπο :πε Ριπτιε πισειτο.

εοΡτει!!ειε Ρσιεειιιι! πεο ε!ποοπ εππΡτει!πειστοπο ιπε Ριπτιε

επιο. πεο ::οπι ιιππΊοσ οε! ει!!Ίιππ!ιοε εοοιει!ετο!ι!ιοοι·

οε! πιεεσεπεπιπποοτ. ε!!Ίοσ οιοοε οε! !οεεοπσ Ρτο σι

Γεοεποοε ποο!εοι!ιι εππΡτει!ποιε Ροιεειιιι! πεο οπου! :πε

Ριιτιε επε οεο επιο εποε πΡεοπο οε! εοσε εππΡτιιεετπ

Ρισε σπ!εο:!επιππε οε! ο!!επιι!! !!ιεπεποππε. ει επ Ρετ οσε

οε! Ρετ πιππΊοετο εοΡτιιεετ!Ριστοπο ι!ε Ριιτιε οσειτιι.

Ρτεεει·πΡιε Ρσιεειιιιπ οε! ε!!επιπ εοΡτεει:τπΡιστοιο ι!ε

Ριιτιε επιο σπ!πεοεπσ ποοο! πποετπι: πω! τιιΡποε εεο οττο

!πιπτπο. οσε :ποπ Ίοπ ποοο εοπιοε οε! Ρτο ιεπιΡοτε ετπι

πο ι!οειιιο οεοεεπιιτοπο. !!ποπεποο-ε οε! πετ! !!ιεπεπποε

ιι τιιιπσοεπι ε! Ίοπ πεεοε !!πετπι οε! ι!ιπποΡοοοι !ιιιπιππετπι.

:πιπι οοοο!σ ειπο οε! πιετε:!! πω! εποε εοεεεεεστπ ειπο

Ίοιιι!τιι€ποιο ι!πεε Ρσει !!ιειιιπι ι·εο!ειοειπσοεπι οπε!

τεπιιιοεετπι !πεειπιπε τεεποιοιιππιπε. Ίοοι! επ :πε οσποο

ιιιιε τεεπιποοοι!ε ποετπι. ιετποποιπε οε! ιετιο!οπ Ρτο

τσΒιπι!. ει! Ρτε!!ιιοοι ιετοιππιοπι οε! ιετπο!οσε ιιπεπιππσ

πιποοε ιεοεπιποιππτ τεε!οιοιιοιπ !!ιεετε οε! πετ! !!ιεετε

τιιιποοειο. οι!! Ίοπ:!επι στι!ποε Ίοοι! επ Ρο!›!!εοπι οε!

πιιιοπιεειοπο ετπι οε! Ρτοπιιιτπ Ροιετπι Ρο!ιππ::οπο πω!

ποειοπΓεειιππι εεεε τεε!ιπποποιεπο π!ππεεε τεοπιιιιοπο οε!

!!ποπο Ρτο Ίοο τεο!επιιιιπσ ποσοι !!ιετπι. ι!επωι οι Ίοπ

Ίοετε!πιππ ι!εΡσεοετπι ειιΡσοετε Ίοιιοιπιειιεπι :!ιιοιΡοπ

ιιειι. Ρετ εοετοιοεοιοπο ιπιπειοιο. πιο π!!ο Ίοπ ι!ιιπιΡοοπι

Ρεεεοε ποετ!ι. πω! επι εποε ππετει!ε οε! εοεεεεεστε οε!

πι Ρτσεοτοιοτε εεο οιποο!σ οι! πΡεοιο επι::τπιποεοιππιο

'Η
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ἱἱοσἱοοοοοι οσπιετἱτοτο. το) οσ τρἱ οοιοροοιο ρειεεοε τι τρὶοτοπο ροι·τοπο οοοἱροι·ο οτ οο οἱε τροε ροι· τοι·ι·οπο

τοοι·ο σο! οτι οἱοε τιοι·οοο. εοο εοσσοεεοι·ο. οτ

ἱΠο τρἱ οοοιροοπο ροεεοε τοοιοτ οοτ οἱοε τιοι·οε

εοο εοσοοεεσι· οοτ ρι·σσοι·οτσι· οτ εορτοοἱοτοιο οετ

τιοΒοοτ ἱἱσοοτἱοπο οτ ρστοετοτοπο οροοοοἱ οτ οσοοοοἱοοοἱ

οοοιο οτι ι·οοἱ›οτσι·ἱἱ›οετοοἱ ρτοι·οε οοτ οτιιορπιοπο τοοο

τἱΒοε. εἱοοτ οἱ ρἱοοοοτἱτ. οτ εἰ ἱρεο οσοτι·ο οοοιο τιοοι·οτ

οἱστιἱἱσιοἱοοε ροεεἱτ ἱιοΒοπ·ο ι·οοι·οεεοιο οσοτι·ο οΙἱσε

οοοπο ιιοτ ρΙοι·οε οετρο :το ρτοοτιιο εσΙοτἱσοοπο. ἱτει

τρσο εἱ ροι·εσοο οοτ ροι·εσοο οο τρἱΒοε ι·οοΙοπιιοτἱσ το

σοι τοοποτ. οι·οοτ ρπ·οεοοτοε. τρσο τοοοοποοι· οσε. οοτ

τρἱοοοσ ειιποοε οοτ ρι·σ τοιορσι·ο οπ·ἰτ οοοἱροι·ο οσοτιιο

οτ ροσοοοπο εοοοτἱτοτοιο. το: οἱε οο τρἱτιοε Ιοοιοπιτοτἱσ

τοστο τοοι·ο οο οοΒοοοτ εοΒτοι·τοδοι·ο. εἱο τρσο τοτἱσ

ι·οοἱοιοοοτἱε οἱἱτρσ ἱιιΒοοἱσ οσο ἱππιροοἱοτοι·. οτ εἰ

ἱιοΒοοτἱτ οοτ τοιοοοτἱοτ ρι·οεοοε οοτ ρι·οεοοτοε τοπιτιιοι

οο ιοσοἱἱἱ. οοοο εσΙοτἱσ ίἱοι·ἱ ρσεεἱτ οοτ. εἰ οοτοιο

ποστιἱἱο ἱρεἰοε οοτ ἱρεσιιοπο τοοτοιο οσο τἱιιοι·ἱτ τρσο ειο

εσἱοτἱσοοπο ρτοοτιπο εοίἰἱοἱοτ οοτοι· ιοστιἱἱο ἱΠοο τρσο ἱο

οοοτοπο τἱιοι·ἱτ ι·οοἱοποοοτἱ. ἱτο τρσο Ιἱσοτ-ιτ ι·οσἱοτοοοτἱ

τσΠοι·ο οοἱ οΙἱιἑοι·ο οοσε οοτ τπ·οε οοτ τροτοσπ· τισιοἱοοε

τρσε οσἱοοτἱτ. τρσε οσε οοτ τρἱ οοοο εοιοοε οοτ ρι·σ

τοποροι·ο οοτ. ροι·ἱοι·οππιοοτοιο ιπιοοἱἱοετοπ·ο σοοιροΠοιοοε

οσοτι ἱἱἱἱοε ιιιστοἱἱο οσοτι·ο τροπο Ϊοοι·ἱτ τροπ·οἱτι οορσεἱτο.

εἰ οοι·σ ποσοἱἱο οσο ἱιοοοοτἱτ οοτ Προ τρσο ΙιοΒοοτἱτ

οσο ειιΠἱσἱοτ. οτἱ εσἱοτἱσοοπο τοοσ οιτετἱποοτοι· ΙοτΞοΙἱτοι·

οἱοε ἱποσοἱἱο τρσο ἱοιιοοτοπο τἱοοι·ἱτ ο Βι·οοο ιιετρο

πιο οτιροο ο<ὁἔοτἱε ροι· οοσε οοτ τπ·οε ἱοσοοσε τισποἱπιοε

οο οἱοἱτοτο οοοοτἱοι·οιο οοτ οἱοε οἱετι·ἱοτο ροι· ι·οοΙο

ιοτιοτοιο ετο οσο οτοοτσε οτ ροι· εοσιοιοοοτοπο οἱετι·ἱ

τ:τσε. οτ εἱο ρσετποσοοπο τοσοι οιτετἰιοοτἱσοο ἱοτἱ·τι τι·ἱ

τριτο οἱοε. οσε οοκ τρἱ οοοο εοποοε οοτ ρπ·σ τοπορσι·ο

σποτ τοοοτιιοοι· εστοοι·ο οτ εστοοποοε οσοτροτοοτἱ ἱο

ροοοοἱο τοοτοπο τρειοτοπο ἱποσοἱἱο εορτοοἱοτοπο ροι·

οἱοτσε οτοστσε ίἱιοι·ἱτ οιττἱοιοτοπο. εἱ οοι·σ ἱο Βσπιἱε οἱοε

οο τρσ ι·οοἱοοιοτἱσ τοσοι ἱἱιοπ·ἱτ οἱοἱιἱτ ἱοοοοἱοτοι· οοτ

ἱἱἱοο τρσο ἱοοοοτοπο τἱοοι·ἱτ τιο ρτοοοιο εσἱοτἱσοοτο

οσο εοττἱοἱοτ τοοσ ροι·εσοτιππι ἱρεἱοε εἱ ἱιοΒοι·ο ρστοτἱ

ιοοε ειο τροπο Ιιτιοοοοοοι οσοτι τἱοο σροι·τιπιι οτ ετο

οἱιιιο οοτιἱΒοΒἱποοε ἱο οἱοἱτοτο σπ·οποσπιοοεἱ οσοτροι·οοτἱ

οειτοποοε οτ οοἱἱΒοι·οτιἱποοε οοτ οοπ·ἱ οτ ἱἱΒοιοτἱ τἱιοἱο

ιοοε. εἰ οοι·σ οοεοοε οριο ἱΠο οο τρο ι·οσἱοιιιοτἱσ

τοστο ίἱιοτἱτ οοτιοτ ιισσοπ·ἱ ροι· Ιἱτοιοε οσετι·ειε οιιροοεὶε

σσποοοἱε οοοοτἱοι·οπο οτ τοι·ποἱοοε οἱ οοι·ἱ εοοοοοοπο

τοσι·οπο οτ οσοεοοτοοἱοοπο οοοοτἱτιι·οπο. το τροπο οοοἱι·ο

οοΒοτιτ. οτ εἰ οοοοι·ἱτ Ποτ τοοσ εοσοοοοπο τρσο το

στοιο οετ εορι·ο οο ρι·οεοοο ροι· σιοοἱτι. εἰ οοτοπο οσο

οοοοτἱτ ιοτἱσοοιο ι·οστειιοοοτἱε ειοοιοποοε οτ εοοοοοοπο

εοριοοἱοτοπο σι·οἱοοτο οἱίτἱιιἱοοιοε οτ σσιορτοτοιοοε. ρου

ποε οτ τοοιιττοτοε ἱρεἱοε τρειε ἱιοΒοοι·ἱτ ἱοιιττι οἱετι·ἱστοπο

οοοοτἱτιτοιπι ο Βι·οοο οετρο ειο οοροοοΒΒοτἱε. εἱ οοπ·σ

ροι·εσοο οἱοε ἱιοοοι·ἱ οσο ρστοπ·ἱτ ΒοοοἱΖοτοι· οτ οοΠσ

τοποροι·ο οο Βοοιισ οιττι·τιτιοτιιι·. οἱεἱ ρτἱοε οο ρπ·ο

ιοἱεεἱε εοτἱετοστοιο τἱιοι·ἱτ ι·οσἱοοιοοτἱ. :το τροιο εοοι

ροπ· τιοΒοοοοπο τισοο τἱοο σροι·οοι οτ ετοοἱιιπο οοτιἱ

!ιοτοποοε. οτ εἰ ΙιοΒοοιἱιιιοε ἱρεοιο ι·οσΙοιπιοοτἱ τιτιοοποοε

οτ ἱἱοοτοοἱποοε οτ εορτοοἱοτοιο οετ ἱο οἱοἱτειτο στο

ιοσοο οοτ τπ·οοἱ οτ ΙἱΒοιοι·ἱ Ϊοοἱοιιιοε. Ιἱοοειτ εορτο

οἱστο ρστοεττιτἱ ἱοπιιιο οο ι·οτιοε τρειε ἱισποἱοοε οοοο

οοτοἱοι·ἱοτ οοοοιοΒοεἱποοιο. ἱτοιο εἰ οἱἱτρἱε ἱοοοοοεἱε

οοτ οο οἱετι·ἱοτο ἱοοοο οσι·τιπο οσοἱε οοσο τρἱ οοπο:

εοιοοε οοτ ρι·σ τοπορσι·ο οτἱτ τροι·ἱποσοἱοοι οορσεοοτἱτ.

τιοοοι·εοε οἱἱτροιο οοοοτοιο ιιοτ οο οἱετι·ἱοτο οοπιοτἱτι

ι·οοι οο τοΒοε οἱἱτρἱτιοε οποσοσ οοοτἱ·οΒοτἱε ροτοοε

εοο ίἱοι·ἱ ι·οετἱτοτἱσοοιο :ιτι οσ οσοτπ·ο τροπο τἱιιοι·ἱτ

τροι·οτο οορσεἱτο. οσε οοτ οοΒοποοε ἱρεοπο ροι· οσε

οοτ οσετπ·οπο οοπιοἱοιο ορροΠοι·ο οτ οοτσ οἱ ἱοιοιιιοοτσ

ιιοτ οσοτροι·οοτἱ εἱ τσι·το ορροττοτοε ἱιιι·οποοπιτοιπι εο

τοι·ο ι·οοοετιι·οτ. τροοτοιο ροι· ἱιιι·ἱεἱοι·οοοἱ τἱοοιο ἱρεἱο8

ορροττοτἱ ιιοτ οσοτροι·οοοε ἱρεοιο οσἔοσοοιἱτ οο ι·οτιοε

οοοἱἱι·τιΒοτἱε ἱιοΒοἱεεο οοτιοιοοε ἱοοο οο τισοἱε ἱρεἱοε ἱο

οοοτἱε τοοοι·ο ίἱοπ·ἱ οσοτροι·οοτἱ ιοετἱτοτἱσοοιο. - εἱ οι

τρἱε οοοοτοε οοτ οο οἱετι·ἱοτο οοοοοἱοιοιπι οσοοτοε οι

ἱοοἱοἱσ οσοτοεεοε τἱιοι·ἱτ οσι·οπο ἱοοἱοἱοοε πισεττἱε. εο οο

τιοι·ο οοτιἱτοιο οἱἱτροο οἱἱοοὶ ἱοοοοοεἱ οοτ οο οἱετι·ἱστο

οιοοο. οσε οοτ οο τρτιοτσ οσοτιτοε οσοτοεεοε τοοιοτ

οἱοοπο ἱοπιιιοοεἱ οοτ οοοοἱσ εοο οοτ ρπ·σσοι·στσι·ἱ οο

Βσοἱε ἱρεἱοε οσοτἱτοοτἱε τρο ἱοοοοἱι·ο ροτοοἱιοοε ίἱοι·ἱ

τἱιοἱοποοε εσΙοτἱσοοιο. εἰ οοι·σ οσοτοεεοε οσο τοοιοτ εο

οοΒἱτοιο ἱρεοπο οοοοι·ο οσε οοτ οἱστσ ἱοπιοοοεἱ οοτ οἱοε

οοοοἱσ ειοο ρτσοοιοτσπ·ἱ τἱοοἱοοιοε ἱοοο τἱοι·ἱ τοτἱσοοιιι.

οοτ εοοοοοοιο ιοστοπο οτ οσοεοοτοοἱοοοι οοοοτἱοτοιο

ιιοτ εοοοοοοπο ιοσι·οιο οτ οσοεοοτοοἱοοιο ἱοοιιο σἱοἱτοτἱε

ρπ·σ οτ οσε οοτ ποοΙοοτἱιοοε. οοοοοτἱε τοποοο οτ οιτοο

ρτοτἱε στΐοοεἱσοἱτιοε σοοοεἱσοο ρι·οοο οοτ ι·οροιο εοο

οι·ι·στ›οι·ἱο τιστοοοε τἱοστἱε οο τρἱΒοε οσε οοιτ οσο

τοοοοοιοτ <τειοοι·ο ι·οτἱσιιοπιι. οοΒοιοοε οοἱιο οσε οοιτ

ι·οοοειτστοε τρἱ οο στιι·οοι·ο οοτ σοετσοἰο εοριοεστἱρτο

ο ρστοετοτἱε ἱοοοο οοτ οἱἱστοιο οο ροι·το εοο οροο οο

πιοσἱειε οοτ οἱοετοἱεττἱοτοιο ρι·στοτοοοι τοοοτἱοτ ροετ

τρειιο εοἱοοιἱποοε οτ οσε !ιοοοι·ο ρστοτἱποοε οοοοἱο

οοτ οοοοἱἱε εορτοεοτἱρτο ρστοετοτἱε ἱοοοο οοτ ροτοοοτἱ

απο οἱετι·ἱοτοιο οοοοοἱοτοπο ροι· οσε οοτ οσετι·οπο οοο

σἱοιο οπο οτ οοἱἱοοτοι·ο ἱο οἱοἱττιτο οποποσοο οοτ εἱ οο

οστοοτειτο ροπ·τἱοιο τοοιοτ ἱο οἱἱσ τοοσ ποο οποοο ροι·τοε

8ο οσοσσι·οοτιοοτ τροι·οοι οοτι ροττἱοιο οι·ἱτ οοπιοἱοε

οοτ οοοσἱἱ εορποοἱοτο ρστοετοτἱε οτ οΙτοι·τι οσε οοτ οοιτ

ἱἱἱο τρἱ ρι·σ τοιορσπ·ο τοοι·ο. οσε τρστρο ἱοοιο οοτ

ρι·σ οστιἱε οτ οσποοοἱ οοοοσἱοι·οπο τροοτοιο ρπ·σ ροπ·το

οοεττο οσοοοοἱποοε τρσο οοποοοο ἱοοοο οτ ἱισποἱοοε

οἱετι·ἱοτοε ἱοοοο οεεο οοοοοοτ ἱο ἱιοροτἱσ π·σποοοἱο

εοσοοοοιπι τρσο οι·οοτ τοιορσι·ο οἱοιπἱἱ ἱιοροποτσι·ἱε οτ

τρσο Ιἱοοοτοι· οτἱ οτ οοΒστἱοι·ἱ οοΒοοοτ ἱο ἱρεσ οο

ροτἱσ. οοπο Με οοτἱσοἱοοε ττιοτοιο τροε οοπο οσο

εοοοοι·τιοτ τοπορσι·ο ἱρεἱοε ἱοιροτοτσιἱε. οτ τρσο ροι·

ιοἱττοιοοε οσιοοοο ἱοοοο ροττἱι·οἱ οτ Βοοοοπ·ο ρσεεοε

εἱσοἱτιοε οτ ἱοι·ἱΙ›οε ἱΙΙἱε τροε οτ τρο τιτιτιοΒοοτ ἱο

σσοετοοτἱοσρσἱὶ τοποροι·ο οἱοτὶ ἱποροι·οτσι·ἱε εστοποροοιοε

οιτοορτοτἱε οετρο στο εορτοοἱοτοιο τοιοροε ροοἱε. ρι·σ

ιοἱττἱποοε τρστρο οσε οοιτ οστοε εορτοεοι·ἱρτἱε Ιοττοτἱε

τρσο ροι· οσε οοτ ροι· οοοσἱοιο οσετι·οιπι τισοτι οττο ἱοιοι·ο

ίἱισἱοοιοε. ρστοετοτοοι οσοετοοτἱοσρσἱἱε οτ οοοοιο σι·οτο

οτ ΒοιιἱΙοπο εἱοο ι·οοτοι·οιο ερι·ἱο τρἱ ποσοσ εοοτ οοτ

ρι·σ τοπορστο τἱοοτἱοτ ρι·σ οστοε ἱο ἱρεἱε ροι·τιτιοε οσο

ετἱτοτἱ. ρτισοπο ρτοεσιἱρτοπιι οτ σσοοσι·οἱοπο τιττοοοοι·ο

οτ στιεοι·οοι·ο οετρο το ειιρι·οοἱοτοπο τοι·ποἱοοπο. τιστι

εοοο ἱοτοΗοοτσ τρσο εἱτρἱε ἱο Με οἱΒοἱτοτοο1 στΪἱοἱἱε

σἱτιι·οπο οτ οἱοε οἱετι·ἱστοε ἱοοοοιο ροι· ιοτιι·ο οοτιιἱοι·ἱιιτ ροεἱτοε εοποο! οτ ἱοι·οοοι·ἱτ οτ οοοιισ οσοτἱοΒοι·ἱτ οοπο
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εἱεἀεπι οΠΞοὶἱε εἱεεει·υῖι·ε. ΡτεεετὶΡτειο Ρεοεπι ἰυτετε α ΒεΙεε εά εἰτεευεει1ι άείετεευι· Ρετ πιετε ε ποΒἱε εἱΒἰ

που εου1ΡεΠεΙ:υτ. εεε ὶτεεἱυε άυκ τυεπιοτετυε Ρτεεευ

τἰβυε υοΒἱε ιιυιιοὶὶε εοπιυυἱε ἱευυε ευΡτεεετἰΡιειυ

Ρεοεπι ετ εουοοτἀἱευι ετι1ιιε Ρτεἀὶετεε εουυευτἰοτιεε

ἱυτευἰιυυε εττευόει·ε ετ οΒεει·υει·ε ιιεευε εά εετιτυπιυπι

άεεεπι ευυοτυπι εἰ ΜΜΜ ετε€ετἰιυυε ὶιι ι·εΒἰπιὶ:ιε

άυεετυε υευετὶετυω. ΐεευυυε ετἰεπι ποε ἱἀεπ1 τω::

εουεἰΙἰετοτεε υοεττοε εετ ουἱ τιυυε ειἰετιιτιτ: εἱτεε οοε

ἱυτετε Ρεοεπι ἰΡεειτι ετ οουεοτἀἰετο εττετιάετ·ε ετ οβεετ

υετε. - ετ ουευάοευι1ιουε ετ ‹Ιυοεἱευεουι1ηιιε › ουκ

υευεοἰετυπι τευουετυτ Π; τειὅἰπιὶυε υευετὶετιιπυ ἱυίτε

ἀἰετιιω τ.ετιπιυιυπι επιιοτυπι άεοεπι εοπιυιιε υειιεεἰετυτυ

Ϊεεἰετ ἱΡευτυ άυεεπι ἰυτετε ΡτεεετἰΡτευ1 Ρεεεω ετ

οοοεοτἀὶευ1 εφε Ρτετἰἰετεε οουυευώουεε ὶυἴι·ε ἀὶεε

σετο ΡοετιΙυειτι ΜΜΕ: ουκ τευουειυε. ἱΕεπι εοτιεεἀἰ

ιπυε ει; Ϊεεὶειυυε ποε (Με εΙυοά τιετεοεε ΒεΙἀυἱυἰ 8υετεἱἱ.

ΡοεαΙυεπι εΙ› εἰε υεΙ εοτυαι ιιυυεἰο Ϊυετὶωυε τετΙυὶ

εἱ8;ἰ Βεβεβυετ ετ ΡοεεἰἀεΒυυτ Ροεεεεεἱοτιεε ἰΠεε ευσε

ἀἱετυε ΒεΙἀυὶιιυε Βεβεβετ εχετε εουετευτἰτιοΡο!ἰιυ

τειιιΡοτε υπευυεΒε ὶιοΡετετοτὶε. εἰ ευυτ ἰιι οοεττε ετ.

εοπιυυἰε ιιευετὶετυτο τΙυει·τε Ρεττε ετ ᾶἱττιὶἀἰε ἰπιΡετΠ

τοτυευὶε. εεΙυο εε τΙυοά εἰ εΙἱΊυἰε εΠυε εεε ευετοτἰτετε

υεΙ εοοεεεεἱουε υοετι·ε τευετετ υε| ΡοεεἰἀετεΙ:. τ1εΒε

πιυε ποε άυκ Ρετ ποε υεΙ Ρετ υοεττυπι ιιυτιεὶυπι ευ8:

Ροεεεεεἰουεε ἰΡεεε ευτ εεωΒἰυπι ευυἱυεΙευε εἱεἀευι Βε

τετΠΒυε τω! τιυυεὶο ευο ττεάει·ε ετ εουεεάετε υεεΙυε

εά ἰετυυι τετυιἱυυυε. ἴεεἰευτἱΒυε ὶΡεὶε ιιοΒἰε ετ πιοεττἱε

ευοοεεεοτἰΒυε εε (με ἀἰετυε ΒεΙἀυἰυυε ΐεεετε εσυ

ευευετετ ττιεπιοι·εω ἱπυΡετετοτἰ. -- όε Βἱεεετιτἱἱε υετο

τΙυὶπ£Ι118 πυωουε ττυἱ ευτι1: εοπιΡυτετὶ ἰυἴτε ευευΜετεω

ἱΠετυ Βἰεεευτἱοι·υυι απο ιυἱΙἱυτυ άε ουἱΒυε εοτυεε εγ

τεειιεε ἱυεττιιτυετιτυω ἴεεὶτ. :11ετεο τετΡἱυο τυπο Ιε

Βειτο πιοεττο. ποε τω:: ποεπιοτετυε ίίυεπι ΐεευιιυε ετ

τεπήεείουεω υοΒἱε Ρτεἴεετὶε υυτιεἰἰε εοτουυἰε ἰευυε

τΙι1ὶ'ι1εΙ1ἱ8ῖ.ὶε υευετὶεε Ρτο εεετευιευιο Ρεεἰε ε τιοΒἰε

τεεἱΡἰειιἀο. Ιιοπήιιεε υετο υυὶυετεοε ἱεουε ετ άε εἰυε

ιἰἰεττἱετιι @οοε εεΡεοε εΡυ‹ὶ υεπιεεὶεε τευεΒεωυε υοΒἰε

εὶεἀεω Ιεεειἱε ἱευυε ευΡτεεετὶΡτἱε.Ρειιὶτυετεἀἰιυυε εο

εοἰυτοε. ἰτεπι Ρτοιυὶττἰυιυε εΙυοά Ροετουεπι εΙεττιευιιυε

εοτυεε εττεουεε ετ ΒΗἱ εἰυε ετ Βοπήιιεε ε7τεουεε

(Ροτ ετ εΙυοε ποε Μαη άυκ υοιυετἱττιυε. υεΙ Ρυπ

εἰυε ποεΕετ Ρεοευ: ὶυτευετἱιιτ. ετ Ροετουευι ἰΡεε

οοπ1εε οΒεὶᾶεε όεάειάτ υοΒἰε υεἱ υυυεὶο οοεττο άε

Ρεεε τευευάε ετ οΒεετυευἀε ετ ἰυεττυιτιευτυιω Ρτο

πιἰεεἰουὶε ειιι11 ἰυτεπιευω Έεεετυ άε Βἱεεεοτὶὶε ττὶΒυε

τυἰΙὶΒυε ΡετεοΙυευἀἱε. επ Ροετουεω ττυἰυουεὅἱτιτε Βο

πυυεε εοπιἰτὶε ωε!τε Ρεεεπι ἱΡεειτι ὶυτευετἱΜ. οοε

(Με Ρετ εεε υεΙ τιοεττυι11 τιυυεἰυιυ ἱΡευπι εοπυτεπ:

εε εετετοε τΙυὶ εεευπι Βιετυπ ὶτι εετεετε υευεοοτυπι

ι1υτιεἰο εοιυυυὶε ὶευυε ειστε ἀἰεττἰευιω υευευετυπι

εεΙυοε ετ εεευτοε ττεάειυυε ετ ΙἰΒετεΒὶτιιυε. ε ἀὶεττἰ

οΙ:υ υετο υευετοτυπι ὶυ ευτεε ποε ουκ εὶεἀεπι Ρο

εΕτυπι υυυεἰυπι εουεὶἔυεΒἰιιιυε τἱυἱ εοε υεττυε ετε

πιουεπι υεὶ Ρεττοεπι εεεοεὶετε άεεεΝοε. ετ εἰ ἱΡεε

εου1εε πιει εΙἰεΙυἱε άε ΜΒ ουἰ εεευπι ἴυετὶυΙ: εχετε

ἀὶεττὶετυπι ιιευετἰετυπι υετΙυε ετεπιουεπι πω! Ρεττοεπι

ΒιετΠ ἰωΡεἀἰτυε. ποε ουκ Ρετ Πτετεε τιοεττεε ετ υιιυείοε

άεΒευιυε 11οεττυπι εοιιεἰΙὶυτιι ετ ευτὶἱὶυιο ὶπιΡεττὶτὶ εε

ἀεΙἰΒετεΠουεω ὶΡεοτυπι Βοηε Ποτε εἱΔε ίτευάε. ετ εἰ

εοπ1υπε ἰειιυε υοΙυετἱτ ‹Ιιιο‹Ι εοπιεε ἱυ υευὶ ευε υεΙ

ευιἱεεΒἱΙἱτετ εουεεάετυτ. ἰτευι εοτιυευὶπιυε υοΒὶε ουοά

Ρετ 1ὶτετεε υοεττεε ευπιπ1ο Ροπτὶίἱ‹:ἰ υοτὶίὶεεοἱπιυε

εποε Ρετ οουιΡοεὶτε εετ άπτετ εἰυὶτετευι υευετἱετυτιι

ετ εἰυἱτετεπι ἰευυε ετ Ρτεεεε ευεε τιοΒἰε ίεεετετ Ρτο

Ρεεε Ρτο τυευἀετὶε τεΡυτετεε Ρτο ειιοευτευ τει·τε εεπ

ετε εΙΤεοτυἰ ωειιεὶΡευἱπιυε. ἱτευι εἰ άε οουιιιυἰ υο

Ιυτιτετε τεττι ευΡτεἀὶετε Ροτεετετὶε (Ρετε υοεττε ίυει·ἱτ

(Ιυοά Ρετ Ρτεἀἰετε Ρετ ἀἰετυυι ἀουιἰυυπι ΡεΡεω εετ

τοΒοτε€υτ. ΠΙυάωεπι εἰπιὶἱἱτετ άοιτυπιο ΡεΡε Ρετ ἰἱτετεε

πιοετι·εε υεΙ υυιιεὶυυι ἰιιτἱιιιεβἰιυυε. -- εετε ευη: Με

ἱτι ΡεΙεοὶο άυεεΠ. Μ εουεὶΙἰο Ρι·εεειιτὶὶ›υε εουεὶΙὶετο

τὶΒυε. εποε ἀοτυἰιιὶεε υετἰυὶτετὶε. ε: ἀυοευτεεἰπιο οετευο

άεευιιο π1εοεε ωεάΗ ἀὶε κι. ἱυττευτε. ἰυἀἱειὶοτιε νι.

τἰυο εΠ;ο. ὶετἰ ειιιιτ εουεἱἱὶετοι·εε εετ ττυοε τΠετυε άουή

ο 11υε ουκ ἀἰετεπι Ρεεει:ο ίεοϋι ἰυτετε. ΡτοΡΙιοιε εε τυο

Ιἰυο. ᾶοιυἰυἱευε εὶΒιιοΙυε. ωετὶυυε εειιο. Ρεττυε ἱιιΠε

ποε. ιυετἱυυε ευΡετειιιἰο. ετ υἱεοΙευε τΙυἱτὶΠο.

Εεε ιυἰεἱπεε! Βοπιὶί-ετἰυε ΡτεεΒὶτετ ετ ΡὶεΒευυε εεε

ε8.ε ιοετἱε ἱυΒἰευὶεεοεἰε ετ Ρτεἰεεἱ ιὶοπιἰυὶ άυοΞε

εουεεἱΙυι·ἱυε ἱυτεπιευτο εὶυεἀειυ ἀοπιἰιιἱ ἀυεἰε ε: οἱ

ετοτυιιι οο11εἰΙἰεΕοτυυι ευοτυπι εεε ετ εε1ετἰε οπι1ιἰΒυε

ευΡτεεετἱΡτἱε ἰυτετίὶιἰ ετ εετἰΡεὶ τοεετ.ιιε εοιυΡΙευἰ ετ

τοΒοτευἰ.

( οΧΧΧνι )

πϋπίτπίΙΞεπεεε Ζε8·ατέ ρταεεερω εΞὐΣ α Ιαπωεπτίασπ

ρο2εσωτε ίπίαπ€επέα εε τετυα2ατοε εροτιιἰεπ£.

¦ Με, τι πιεἰἱ

τω Α. τω. Μ. πο. τω. ε. χω ε”. τ.

( τι. ε. )

Νοε ίυ!εο ΒεΙευετἰυε. οΒεττυε Βτυοάυε. Βὶτετἀυε

ἱυἀεκ. ·Βετττειυὶε ευτΙυε. ἔἔυἱΠἰεΙπιυε ἰτιττευετεετυε.

οιω οβεττἱ ὶυᾶἰεἰε. ετ τεἰτυυυἀυε εετιεευε τεπι πιο

πυυε υοεττο ευειιι εοιυυυἱε υὶυτἰυιἱΙἰἰ ευἱυε Μεττή

ευπιυε ἰυι·ετιιυε ευ εευετε ἀεὶ ευετιΒεΙἱε οΒεετυετε

επευάετε ετ εοτοΡΙετε υυἰυετεε ΡτεεεΡτε πιευάετε

ετ οι·ιΙἰτιετἱουεε ἀοτυἱιιἰ τεωΒεττἰυἰ ευἱἀοπἱε άε Βο

υετεΠο ὶευυε Ροτεετετἱε Ρτο εοτυυυἱ ὶεπιυε. εἰ:: :μου

ιιυΠυτυ ΡεεΕυτυ εεε εοουευτἰουεπι εΙἱυυεπι υπάε ἱε

ευυυε οιιπι εΙυΙυο. Ρετ οοε εεε Ρετ ἱυτετΡοεὶτεω

Ρετεοπιευι. εεε ὶυτευτἰοτιεπι Μάτ: εΒ εΙἱουο ΒεΒυὶπιυε.

Με εἱἰουἰε Ρτο εε. εεε! Με Ρυτε ΙὶΒετε ετ εἰυε τε

υοτε ὶυτειυυε οΒεετυετε ω εετ ευΡτε άεπετιιυπετυω.

ειστε ευπιτ Με ἰευυε ὶτι εεοΙεεὶε εετιετἰ Ιευτευτὶὶ ΡΙευο

εοΠοτΙυἱο. τεετεε οΒἱετἰυε Ρευἱε. ΒουυευεεεεΠυε εεΙἱ8ε

ΡεΠἱἰ. υΒο εε εεετεΠετο. ἰεοοΒυε όε ουτἱε. €υἱΙΙἰεΙ

πιυε άε τοιὶετὶεο. ΡεΒευυε εἱπιἰε. οΙὶυετἰυε άε Με

εεουε. τιὶεοὶευε Βουουὶειιεἰε ὶυἀετ ἀουιὶυὶ ι·ειυΒεττἰιιἱ.

Ρεττυε άε εεΙε ετ τυΒεΙἀὶυι1ε άε ΡευἱἔεΙἰ τυἰΙὶτεε

ἀὶετε Ροτεετετἱε. εποε ἀοτυὶτιὶεε τιετὶυὶτετὶε. Μεοκντιπ.

Μπι ἀὶε ιι1εἀἱἰ εἱτεε τεττὶεπι. ὶυἀἐετἰουε ν.

Βετο υἰεοΙευε Ρευἰε υοτετἱυε Με ἰυτετΐυὶ ει; ἱυεευ

ευεεε ΡοτεεΙιευε Πι ΡυΒΒΒοειυ ίοττυεπι νε



615 ΠΠΑ.Β.ΤΑΕ
616

ς οΧποιν11 )

Οοπ.εαΖε.ε στ: σσπισ222απί σσπιππιιπέσ Ϊ/ἰπιιτἰππ££22 ἔσω

στ ίιιπ·πιτπι πιο εσπ·ιιππ £σ.ςσω αυτι !ευιιισπ.είοπω σάρω

διππιέ ίαπ·στιτςασ.

'Ι218, 92 ποιο

σο. Α. [ω. οι. πιο. ω. σ. [ω. σο. ν.

(ο. πι.)

· Νοσ ΒυἱΙΙἱσΙπουσ οσοσοοο. σΒσπ·τιπσ ποτπουσπσοτυσ.

8ιώΙὶσΙπουσ όσ στσΙΙοοσΙΙσ. ποὶποοοουσ Ρώουσ. στ ποπ

πιοΙουσ Βσἱἴσπἱυσ σσοσυτσσ σσπουοὶσ υὶοτὶοπἰΙὶἱ. στ οσο

οπο. σσπουοἱσ σουσοποτσπ·σσ. υἰἀσΙἱσστ σΒσπ·τυσ ὶυἀσπ. ο

ποππουοουσ σοπυσ. ποππουοουσ σοσοσπισἱσ. τοἱπουπώυσ

σοοσσυσ. ἱοσσουσ ποοστυσ. οσο τπουοσοο. ΒσΙσσποσ.

οσο άτυοσσο. π·οποοΙουσ σοΡυοοποΙσἰ. Ρώσο τπ·πεποτο

ππισόπο. σΒσττυσ σΡσπ·σουσ. ΒυπΠπστιππιπσ ποστ. τοὶπουο

ουσ συπ·Ιυσ. πποπουοουσ ποστ. €υπΙοστππποσ Δ.. σοστσΠσ.

Ρστπ·υσ ἰυἀσπ. 5σΙοουσ. ΒυὶΙΙἱσΙππιυσ συπ·Ιυσ. Ρστποσ σο!

Ιστἰο. Βυώο τσΒυτοτυσ. σπισττυσ οτυπώυσ. οδο συι~Ιυσ.

σοππυσ σοΡσΠυσ. Ρώσο Βσἱουστἱυσ. τοἰοοΙἀυσ σΙοσοσπ·.

Ρστπ·υσ Ρτἱστ. οοσστππιυσ ιὅοἱἰοοο. σττσ συπ·Ιυσ. ὶυτοποιπσ

οτ1 σοπιστο στο συοπιεσΙπο σΒσσπ·οοι·σ οτ.τσπποσπσ στ οσοι

ΡΙστο σκ Ροπτσ οσστπο πυποποσοτυπο. (ποσο ΐσσσπιιοτ

οΡυπἰ ἱοουοπππ. Ρστσστοτὶ. ΐώσσ ΒσΙΙουσπ·πυσ. σΒσπ·τυσ

Βπ·υπώυσ. €οτουουσ ὶυἀσκ. ἱοσσΒυσ ππώστοσ. Βσττποποἱσ

συπ·Ιυσ. ΒυἰΠἱσΙπουσ ἱοτπουστσοτυσ. σττσ σΒσι·τπ ὶυἀἰσὶσ

στ ποὶπππυοἀυσ οσοσοπιο Ρι·ο σοπουοὶ υὶπιτἰοώἱἰ. οστο θ

σουτ οσο οποιο υὶοτὶππώἰυπο ΡΙσοσ σοοσἰΙἰσ πο σοΡἱτώσ

σσπουποσ υἱοτὶποὶΙο ΡτσσσοτπΡυσ σ)τποσοσ ΒώΪσπἰσ στ

σεΙσπ·πσ πιοἱἱοποσπιὶσο Ισἔοτἱσ σσπουοὶσ ποουσ. (πώ πιο

ἰΡσο πυποποσπιτο ι·σσὶΡἱσοἀο Ρυστυπιτ σΡσσἱοΙἰτσπ· οσο

στἰτυτὶ. στ ἰΠυσ ο Ρστσστοτσ Ρι·ο σσππιυώ πουυσ άσσο

οοτὶ. στ τσστἰβυσ ...ο οσο σσουοσοτἱσ Βσττπ·οποἰ συπ·Ισ.

ἔυἱΠὶσΙππισ υοΙστἱο. σοσπ·τσ οτυπώσ. ΒὶτουτΙσ πυόπσσ.

ποσοοσ ποὶΙστο. Βυώσ. ΡοΡἱσ ουοπ·οοτσπσ στ ἱσοοοππσ

ποσΙοτι·σ. οποιο άσποπώσσ πποτἱυἱτοτἱσ. ποὶΠσσὶπππσ ου

σσοτσσὶποσ σστουσἀσσἱππιο. υὶΒσσὶποσ σσσουάσ Δε.. ποο

σο. ποτοστπσοσ ν ποτσπ οσοοπο στ υσσΡσποσ.

Ροσ οπσστουσ Ροοὶσ οστοπἰυσ οἰσ ποτσποπὶ στ ἰυσσυ

Ρπ·σώστστοπο ΙσΒοτσπ·υπο σσπ·πΡσπ.

( οποοινιπι )

πἰπιτἱπιἰἰἱσποσσ σωστο Ισέσιέσ Ισπασπισίαππ

8·σ.πα σ£ ΜΜΜ πι υίπιτίτπϋίσπισίοπω ἰεἔατἰσ ίιιπ·απ2.

Με, σε ...οι

θα!. Α.[σ!. Η!. σ. πο. ο. σο. σ. β!. (δΤ8.

( πι. πι. )

Νοσ υΒσ συττυσ. σεσ ποοΙστο. ΒυἱΙΙἰσΙπουσ σοτσπο.

σοστσΠοουσ. τοπιπιυπώιπσ ΒοΙἰοοο. σττσ σΡσπσουσ. σο

α Ρσπ·πσ. οοσσΙπουσ ποσΙἰοοι·ἰυσ. ΒσουσσσΒοσι· στι·ἰστυσ.

υΒσ σοΙσἱο. ΒυπΙοσΙπουσ Βσπ·ποτυσ. τοὶπππυππἀυσ οποσ

άσυσ. ΒυἰΠἰσΙπουσ Βοὶἰστοπἰυσ. υεσ όσ οἱτσΙἰὶσ. δυο

Ιἱσ!πππυσ Βοττοεοἰ. ΒυὶΙΙἰσΙπππυσ το: άώσποσυο. σττσ Βο

ιοσο. ΡτώἰΡσουσ. 8υὶΠἰσΙπουσ Βυσπ·σἱυσ. ΒυΠοστπουσ

σΙἱυσι·ἰυσ. Ρστπ·υσ οὶυστετοτἱυσ. οποσ οοσσΙοπυσ. σοσι·τυσ

σοκοοο. σττσ σσπ·συσ. οδο σστο. συοπ·τυσ. σοπ·πσυσ Ρτο

πιἰΒοο. ποππουοουσ οΙΡσοσΠυσ. 8υἰΠὶσΙππιυσ Ρώσο. οο

σστπουσ ποοπτἰπιυσ τσστσπ·. Ρστπ·υσ ποο1°τὶου8.ὶου8οΙ°οτπ18.

πσοσπ·τσουσ. σπο·πσοσ ποσπ·σσπ·πυσ. τώσσ τσπτὶουσ. ου

πππ·σοσ ποοσπστο. σΒσπ·τυσ Δ.» π·σσοΒπ·υοο. Βοπ·οοισ!!οτο.

οτἀἰσἰσ. ποσσουσ πο: Ρσοτσ. σττσοσουσ στο σοπιστσ τσ

ποώσ. π·οπιππυοάυσ σποτοο. Ρστπ·υσ οἱΒσττυσ. τοἱοοωυσ

σοοσσυσ. Βυπάσ σοπ·το. Ρσοσἰυσ ποστ. ΒυἰἱΙἰσιπουσ οδο.

€.ο!σσΐυσ. ὶοτποπιοσσ ουπ·δοπ·υσ. σσοπ·οουσ Βσοσπποτυσ.

Βσποπουοουσ ΡσΙυπουσ. σοσττυσ υοσοσπ·πυσ. οσοπίσσπυσ

ποτπουστσοτυσ. τοουοιο. ππώστυσ. σσοπ·οο.υσ ποτπ·ουσπ·

σοτυσ. ΐώσσ ὶυοπιἰυσ. οιΙσσ οΙΒοΡσπ·. ποπππιυπώυσ σοΕοππο.

σττσ σΡσπ·οουσ. σσοτοουσ στπ·ἰστυσ. σΒσπτυσ σοποσοο.

ποοΒἰστστ 8υὶΗὶσΙππ1υσ. ευώπσΙπουσ ποσπ·εστυσ Βοοσπ·τυσ.

οΙΒσπ·τυσ το: Ροπ·οποσσσ. οοΐσσσστυσ Ιπποσστσ. 8υπΙΙπσΙ

οποσ οσοσοοο. οώοτυσ. οοσοΙπἰυσ οουοιυ·υσ. ποἰπουο

ουσ πω... €υὶΠἱσΙπουσ άσ Ρσοἱσ. πώιοοοσσ ποιου τοἰ

πουππουσ τπ·ουοσο. Ρσττυσ Μοτο. σττσ Ρσι·σσΠυσ.

ποσσουσ Ρσπ·σσΠυσ. Ρώσο πουπ·π·σΙτυσ. οο.ΐσσσυσ σἰο ποοι·σο.

πσ!ιοοοσσ ἔυἱΙΙἰσΙοπυσ. Ρώσο οΙοσπ·τυσ. σἰΙυσστσπ·. Βιώ

|ὶσΙπουσ Με». σσπιπ·οουσ Ρώσο. συΠοστοπυσ π·σΠοπώυσ.

σττσ οτοσοστΙυσ. Ρστι·υσ Βοπ·ιώοουσ. οοσσιοπυσ ιοσττἱ

ουσ. Βυτἱουσ. ὶσοοοοσσ Ρπἱσπ·. σΒσττιπσ Βτἰσἱυσ. Μπιου

οσε Ρστἰτυσ. τοἱοοὶἀυσ Βοπ·π·στο. π·οποοΙουσ σττἱστιπσ.

πστποοοσσ ποοπτἰπιυσ. οοσοω.υσ Ροι·π·πιστο. σττσ οδο. ἰσ

πιοπιοσσ οοτἱππυυσ. ΒυὶΠὶσἱοπυσ οι: ππποπ·στιο. ποοττἰουσ

οΙοσπ·τιπσ. Ρώσο τι·σσ. Ρστπιπσ ποοι·πο. ΒυἰΙΙἰσΙπουσ στο

υππιτπποοπσ. σΒσπτυσ ΪσΠἱοτσΙὶυσ. ΒυἱΠἰσΙπουσ άει ο.π·στοτσ.

ΒυἱΠἰσΙοπυσ ποοττπουσ. ΒυἱΙΙἱσΙππιυσ Βοπ1πσΠυσ. Ρστι·υσ

σοΡπο. σοπυσ άππ·σσοτυσ. σοπ·Ιυσ οπΙστυσ. ΒυἰΠὶσΙπουσ.

ι·σάώοπσ το: Ρσπποο. πστποοοσσ Βυπτο. Ρστπ·ιπσ (Ισ Μάιο.

Ιὶτοοἰυσ άσ .σπιστποσοσ. τοποοΙουσ Ρώσο. ἱσοοπιοσσ ο

σΙσποοοήο. ΒυὶΙΙἱσΙιουσ πστιοοοσσ. οσππισάσυσ. ποἰπουο

ουσ οοτὶσσοἰο. ποσσΒοσ ποσἀἰσυσ. τοἱπππυοἀυσ ποοοσσσσ.

πστποουσσ όσ π·σσοοο. ΒυἰΗὶσΙπουσ συπιἱσώυσ. σΒΙσπ·πυσ

Ιουἔστἰυσ. Ρώσο οποἱποβοὶἀυσ. ἔυἰΙΙὶσΙπουσ σουοι·πο.

ΒυἱΙΙἰσΙιουσ ΡσΠοτυσ. Βι·ἰπποπιυσ. ΒσοσσΒοσπ· σοΐστοπουσ.

σπιπἱσυσ άσ τοοὶο. σττσΒσουσ σσδοσπ·. συποπστπουσ πο:

υἰπιτὶππώἰσ. |πττοπουσ. πἱσσΙΡυσ. οΙ:σττυσ ποσοοτυσ. Ρο

τιπυσ σἱσσοὶο Βοοιουσ. π·σσοστο το υἱΒοσοσ. Ροκ:

οἱτοΙἀυσ. σοι·Ιο Ροδο Βστσ. τοὶοπυοἀυσ σΡὶυο. ιισσ

πσσσπουσ. Βσουσ ἰσοοοοσσ ποοΒὶστσπ·. σΒσπ·τυσ Ρι·σστο

τοπ·. Βοτάσ. ποοι·τπουσ πουπ·οτσι·.- Ρστι·υσ Μοοσο στο..

πστποουσσ Ρο. οοτἱσσυσ. ποἰπππΒοΙᾶυσ. οοοι·πστυσ. σημ

ουσ. σοιουσ. τοππποΙουσ οπππσάσυσ. πστποοπισσ σοισππισ.

Ρστπ·υσ σοπ·ΒσοσΠυσ. ΒυὶΙΙἰσἱπουσ τοπ·τσΠο. τοἰποιιππἀυσ

Πττοιουσ. οσο Ρώσο. ἰσσουσ. ΒυὶΙΙἰσΙπουσ. ο. Ιπττοπουσ.

πστποπποσσ Ρώσο ποἱπουπώυσ σοΙυυσ. τώσσ άσππ·σσοτυ5.

στπσπ·τυσ σοτουσΙ!υσ. σεσ συποσώυσ. υΒσ σοΡυππυσ. Θ.

οοουσ υοσσοΙΙυσ. π·ώ›οΙἀυσ άσ Ρσπ·τυ. ΒυὶΠὶσΙιουσ σο

ΡυτποοΙσὶ. οοσσιπουσ οουοπτυσ. σώοοουσ ΒυὶΗἱσΙπππιπσ.

Ρσἱπσ ΡσΒοἰι·σουσ. ΒοΙἀὶσἱσ οτοσΠυσ. ευπττπσ!ιουσ σ..

σ!οΡο. .ὅυἰΠἰσΙπουσ άσ οποιοι. σπιπἱσυσ ευοι·οοπ·ἰυσ. πιο

πὶσιισ οπσπσσι·ἰυσ. Ρστι·υσ οπο οσυστἱο. ιώπουοουσ α.. οοΙουσ σὶσσοἱο. Ρσππ·σ σοβι·σι·ἱιισ. ιοὶπουοἀυσ Βσι·οοι·ουσ.



617 8ΔΕθνΙλ ΧΙΙΙ. 618

Ξέ

-.”

σοἱτο ΒπἱΠὶοΙιπιιε. ΒιιὶΗὶοΙπιιιε οι·πιοππιιο. σοττιιε οο.ιο- α

Βοτἰπε. ΒιιὶΙΙὶοὶτπιιε ιποττἰππε. ΒπὶΠὶοΙπιπο σἰΒπσππε.

οἱποε ιιὶπτἱτπὶΙἱοπεοε. ὶπτοιππε οά εοποτο άοἰ οποπσοΠο

σπεοι·ιπιτο οττοπάοτο οτ σστπστοτο. οκ σοττο πσεττο

ἰπτοιποπτππι τΙιισά τοσοτιιπτ τοτο πσιπἰπο οπο φταιω

οσπιππὶε πἰπτἰιπἰΙἰἰ οπἰιιε Ιοδοτἰ οκτἰτοτιιπτ. σποττπε

Βτιιπάιιε. Βὶτοπάπε ἱπάοκ.-ὶοοσΒπε τπἰΙστιιο. Βοτττοιπἱο

οπτΙιιο. ΒιιὶΠἰοΙτπιιο ἱπτι·οποτεοτπε. οττο ἰπάοιι. οτ τοἰ

τπιιπάιιε Βοπεοπο. αστο εοπτ ποο οσπά πὶπτἱτπὶΙἱπτπ.

ἱπ στοεοπτἰο σΒΙοτὶἱ ίοΙοιπσπἰοο οτ εστπσπἰο Βπτἴοτἰἱ

Ιοδοτστιππ οστπππἱε. ὶοπιιο τοοἰσἰοπτἰππι στο άὶοτσ οσ

ιπιιπἱ. τοετὶΒπε οσππσοοτἱο ΒιιἰΠὶοΙιπσ Βοπεοπτι. τοὶ

τπππάσ Μάτσο οσπειιω:οπο πἱπτὶιπἰΙἰἰ. οτ Βοτ'ττοπιο οπτΙσ.

ὶπ οοοἱοεἰει εοποτο ιποτὶο άο πἱπτἰτπἰΠσ. οποσ άσ-

τπἰπὶοο ποτἰπὶτοτἰε Μοοκντιι. ἰπάἱοτὶσπο ν. ταπι άὶο

πποάἰἱ. τισ Ιιστο τοττἱο πετσιο ειά ιιοοσοτοο.

Εσσ πὶοσΙειπε σοπἰο πστοτἱιιε Με ἱπτοττ-πἱ οτ ὶπεεπ

στοάὶοτστιιτπ τοΒειτστωπ εοτἰσεἰ.

ς σΧΧΧιΧ )

[.οότατί ἰατιιιοπτοε υίπώπίΙΖοτι.πόιω [τιποτε οοπτιιΖώα.ε

τα Ιαπωυπ, απτο ειι.τοορτατπ τοὅἰπιοπ . ιιοοοείατιτ

ρι·αοσοστα ίαπιιοπ.92.9 ροτοετα£ἱ.τ τοοοματί.9 ίπίατιδαπτ.

Ώ!!! , 2δ τποἰἱ

Ε.: πρστμ·οσ|ισ :Μοτοπο Βοσίί ?'απτίποπ.τί.σ τπὑτιἰατἰἰ.

δυό. Α. [Μ. Ι%. (Μ. 0. χω. δ'|8. ν.

( Η. Β. )

Νοε σΒοτὶπε ΪοΙΙοιπσπὶοο εστπσπ Βιιίΐοτἰπο Ιοετιτἰ οοπιπ

πιε ιοπιιο πστπιπο ισειιιε οοπιππιε στοοισιτππο ιπιπποι

τππο οτ στάἱποιππε πσΒὶε ξἔπὶΠὶοΙτπσ Βοπεοπο. οτ σΒοττσ

ἱπτι·οποτεπτσ οσπεπΙἰΒπε πὶπτἱτπὶΙἱἰ πστπἱπο ποεττσ οτ

οσοὶστπτπ ποεττστιππ στο σστπππἱ πὶπτὶιπὶΙὶἰ ιιτ άποπάσ

σσετ ιισο οσπειιτοε ἱπ πὶπτἱτπἰΙἱο Ϊποτὶπτ στσοτοοτἱ οτ

στάἰποτἱ. ἱσεἰε οπτοτΙποπι ποεττιππ τοΒὶπιοπ ίἱπὶοτπτ.

ὶπὶιιπΒοτο άοΒοοτὶε ιιτ οεοιππστσ επ ἱσοἱε τοΒἰτπἰπο

οὶιιὶτοτὶο. σοτ εο›ι ποι σοτσ άὶοε. άιιἱάοτπ οκ ὶσεἱε στο

οσιπππἰ πἱπτἱιπἱΙὶἰ ἱοπιιοιπ οσοοάοτο ποπ σσετσσποπτ.

στο τποπάοτὶο στάὶποτὶσπἱΒιιε οτ στοοοστὶε τοοἰσἱοπάἰο

πστπἰπο οιιο οτ οστπππἱο ιιὶπτὶτπἰΙἰἰ οπο άσιπἱππε τοιπ

Βοττὶπιιο ἔπἰάσπὶε άο ΒσποτοΠσ ὶοπποπεἱε σστοετοο

ἰσεἱε στο οστπππὶ ἰοππο άιικοτἱτ ἱπἱππΒοπάει. ειστε ειπιτ

ποο εισπά πἱπτἱτπὶΙἰιππ τοοτὶΒπε οσπιισοοτἰε. τοἰιπππάσ

οιιτΙσ. ὅἰτοπάσ ἰιιάὶοο. Βοτττοτπἱ οπτΙο οτ τάδε στοττ

Βιιε. ἰπ οοοΙοεἱο σωστο τποτἰο άο πὶπτὶτπὶΙὶσ. οππσ

άσππὶπἰοο ποτὶιιὶτοτἰε πα: σοτοιισάοοἰτπσ. ἱπάἰοτἱσπο ν.

Μπιτ άὶο τποάϋ οὶτοο ποεσοτοε.

Εεσ πὶοσΙοιιε σοπἰε πστοτἱπε. Με ἰπτοιΐπἰ. οτ ὶπεειι

στοάἱοτστιιτπ τοττοτστπτπ εοτἱσεἰ.σ

ς ιπι. )

βοκτα! οτ Ιοέ>ατέ υ2:ιτέπιέΖΖοπείτ οσωπιιικίε €ο.στα ο:

ἰατα£α σα· ρταοοοιίοπτο.τ ίο,ομι2στ απο ίαηαοπ.εί οοπι

πιιυιἰ 0θεοτυατο οτ οσπιρΖοτο ΜΜΜ.

Με, ο Με

Ε.: προστασλο τίπου·σπο Βοσἱί ?'απσ·ίποποίο πιτπι!ατέί.

απ!. Λ./ἱ›!. 199. 913. θα!. Ο.[ο!.879.

(Η. Β.)

Νοε ΒπἰΠἱοΙτππε ιιοΠστἰο. πὶπτἰτπἱΙὶὶ οσπειιΙ. οτ ιισσ

οπτ!ιιο. 8οτειπάιιε ὶπάοκ. επΠΠοΙιππο οοσποπεὶε Ιοττοτἰ

ύ άΞοτὶ οσιπιιπἰο ὶοπποπι οοσοάοπτοε στο άὶοτσ οσιπππὶ

οά οκοπάἰοπάο στοοοστο οπο στο οστπππἱ ὶοπιιο άσ

ιπὶπιιε ι·οπιβοττὶπιιε Βπἰάσπἱε άο ΒσιιοτοΠσ άπκοτἰτ το

οὶοπάο. στο πσεττσ οσιπππἰ οτ πστπε ὶπτοπιιιε σΒοοτ

ποιο οττοπάοτο οτ οστπσΙοτο. τσιπ στο πσΒὶο οποτπ

οστπιιπἰ πσεττσ. ἱιιτοπιοπτπτπ τσισά οτι σοττο οπο τσιπ

στο 88 τσιοιπ οστπππὶ πὶπτἱτπὶΙἱὶ τοοοτιιπτ σΒοττπε

Βιπι1άπε.ἱοοσὶ›πε τππστπε. Βοτττοτπἰε οπτΙιιο. ἔπἱΠὶοΙ

τππο ὶπττοποτεοτπε. οττο ἰπάοκ οτ τοἱτπιιπάιιε Βοποειπο.

οτ :στοά ὶπάο οπτπ οΙἰτΙι1σ ππΠπιπ σοστιιιπ Ϊοοἰιπιιο

ποο ἱπτοπτἰσποιπ οὶἱσποτπ ἱπάο τιοΒοιπιιο. ποο οΙὶτΙιιὶά

ὶπάο εοἱτπιιε. εοά Ιἱποτο οτ εἰπο τοπστο ποο ἱπτοτπιιε

σΒεοτποι·ο οττοπάοτο οτ οσιπσΙοτο. τιστο εοπτ ποο ἰο

πιιο ὶπ σοἱοσἱσ ιιοτοτἱ ἱοπποπεἱε οτοΙ1ὶοσὶεοσσὶ. τοετοε

σΒοτἰιιε σοπἰο. πιοτοπἰεὶπε εοτάσο. ΒσπιιοποοεοΠιιε οο

Ιἱἔο σοἱὶὶ. ιισσ άο οοετοΙΙοτσ. οτ οάοιπ οοτοκοάἰ. οππσ

άσιπὶπὶοο ποτἰιιὶτοτἰο ποσκνιιι. ἰπάἰοτἱσπο οπἰπτο τισπσ

άὶο ὶπΙἰὶ ὶπτοτ πσποπτι οτ ποεσοτειο.

Βέτο πἰοσΙοπε σοπἱε τιστοτἱιιο Με ἰπτοττπὶ οτ ἰπεειι

στοάὶοτο σστοετοτὶε εοτἱσεὶ.

ς πΧι.ι )

Ναττατέσ έο.στοταππ Ιτιπαιιο ρτἰπιωπι. άοϋι Ι/ίπείπιί!ϋ ,

οτ Ζτοταπι [ιπιιιτεε ο @οεετοτ ΦΣπ£ἰπιἰΖΖοποἰὐιι.9, στο οο

πιππι £ταο2απάα ιἰοιἰὶτἱοπο , Ιαπιιαπι πιί.τ.τέ.τ.

τ918 , 'Η ἰιιΙἰἰ

 

Ε.: απτσσταΡ|ισ Ποσίί Ήιατίπω.τίτ ταὐπἱατἰί

(Μέ. Α. [Μ. Π9. σ. θα!. Ω. [Μ. Ή!). ν.

( Η. Β. )

Ιπ πστπἰπο άσιπἱπὶ τιιποπ. σπιτι οπο... οὶιιοο πἰοτἱ

τπἰΙἱοπεοε ὶοπποτπ οοοοεεὶεοοπτ. πἰάοΙἱοοτ ΒιιὶἱΙἱοΙπιιιε

ποΙ!στ·ἰο. ΒπἰΠἱοΙτπιιε οοσποπεἰε. ΒοΙάσἱππε τποτσοπο οτ

ἰτιιΒοττπο Μάο:: πστπἰπο οστπιιπἱο πὶοτἰιπὶΗἰ οιπιιε Ιο

Βοτἰ οτοπτ οἱοιιτ σοτ Ιὶττοτοε οσσοτοΒοτ εἱΒὶΠσ οσιπιιπἱε

πἰοτἰτπἱΙἱἱ εἰΒὶ!Ιοτοε τππο οσποσοστιιτπ άστπὶπἱ τοπι

Βοττὶπἱ Βιιὶάσπὶο άο Βσιιοτοττσ ἱοπποποἱε σοτοετοτἱε.

το στοεοπτοτιιπτ οοεοτοπτοε 5ο πσιπὶπο οιιο οτ τστὶιιο

σσιπππἰε πἱοτἱτπὶΙἱἰ ιιοΠο στοσοστο άἱοτο σστοετοτἰε στο

οστπππἰ ἱοπιιο ἱπτοτο σπεοτιιοτο οττοπάοτο οτ οσππ
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ΡΙοτ·ο. οιιορι·ορτοτ· ἱοωἀἱοτο Ροτοετοε Μάο οοοεὶΙἰιιπι α οτ ιΙυοτοοἰτο οοιιειιτοε :κτ ι·οΒἰωοτι οἱιιἰτοτἰε ιιἰοτἱιοΞΙΠ

οοἱοβι·οιιὶτ οτ ιἱο ιιοτιιοτοτο ἰΡεἰιιε οοοεὶΙἰὶ ἱιι ΡυΒΙἰοο

οοπιοἰοοο ἰΡεοτιιπι ἰιιτοτοοτιτο ειιεοορἱτ. Μ οιιο οοπ

οἰοοο ὶρεἰ ιποπιἰτιο ειιο οτ τοτἱιιε οοπιιιοἰε ιιὶοτἑιοὶΙὶἰ

ἱιιτοιιοτιιιιτ οβεοι·ιιοι·ο οττοοιὶοι·ο οτ οοτοΡίοι·ο ιιηἰιιοι·εο

Ρι·οοοΙστο οτ πιοτιοειτο ρι·οἀὶοτο Ροτοετ:οτἱε. ιιοιτιὶιιο

οοπιιιιιἱε ὶτιτιιιο οτ οιιιοά πιοΙτιπο ροοτυπι εοιι οσοποπ

τὶοοοιιι απο ἀὶοτο άοπήτιο Ροτοετοτο ποο απο οἱἱτΙιιο

Μάο τοοοι·ιιιιτ. ροκ· εο ποτ ὶιιτοτροεὶτοιο Ροι·εοποπ1.

ποο ἱι1ἀο ἱτιτοοτἱοηοπι οΙἱτΙοοι1ι τιοΒοοι·ιιοτ, ἱιι1ο εὶοο

τοπιοι·ο οτ ΠΒοι·ο ὶιιτοιιοτοιιτ. :και ειιοτ τιοο ἰτι οοοἱοεἱο

εοοοτὶ Ιοιιτοιιτἱὶ ὶοτιιιο οι Ρτοτιο οοΠοτΙιήο. τοετοε οττο

ι·ἰιιε ροτιἱε. ΒοοιιεοοεεοΙΙιιε οοἱἰΒο ΡοἱΙἱἰ. ροΒοοιιε εἰ

ιιιἱτι. ΒιιἰΠἰοΜιιε άο τοττοιοοο.. οτ πιιιττἱ ο[ἱἱ. @πιο άο

πιἰοἰοο οοτὶιιἱτοτὶε. ι11ἱΠοεἱι110 ὰιιοοπιτοεἰωο οοτοιιοάο

οἱωο. ἱπἀὶοτἱοτιο ν. τοττἱο οἱο πιοἀἰἱ οὶι·οτι Εστω:: ο

τοι·τἰοιιι.

Ρδετ τιοο ιιιιτοπι. ρτοἀὶοτο Ροτοετοε ἰοτοτἱὶοτἰε ἱοεοτἰε

ιιἰοτὶπιἰΙἰοοεὶΒιιε επο ττοτήτο ι›ι·οετὶτὶ ὶιιτοιοοτιτὶ Ρτο-

οορὶτ. τ!ιιοά ιιετΙιιο ὶι1 οοτο ιιἰτοε άο ωο|ἰοτἱΒοε οἰ-·

ιιἰτοτὶε ιιἱοτἱπιἱΙὶὶ. Ρτο ἰΡεο οοποιιοἱ. ρι·ο τοοοἀοτὶε οτ

Ρι·οοορΗε ειιἰε τιοιιιἰιιο οοωιιοὶε ἰοιιι›.ο ἰιιτοιιἀἰε οτ οΒ

εοττιειιιἀἰε ἱεπιιιοπ1 ἀοετἰοοι·οι1τ. τἱιιορτοΡτοι· τιιτοο Βοτ

Ιοτιοτἱιιε. οΒοι·τιιε Βι·ιιτιάοε. τοι·τιιιοιιε ἰοᾶοκ. ὶτιοοΒιιε

ιοἱἱοτιιε. Βοτττοιτιἱε οιιι·Ιοε. ΒιιὶΠἰοἱωιιε οι1τι·οοοτ·εοτιιε.

οττο οτιοι·ττ ἰιιἀἰοὶε. ι·οἱιοιιοὰιιε Βοοεοπο Ιοδοτὶ οοιοιιοὶε

υἱοτἰτοὶὶἱὶ. Ρι·ορτοι·οο ἱοουειω οοοοάοτιτοε. ἱτι ΡιιΜἰοο

οοπιοἰοοο ιιοπιὶπο ειιο οτ οοτοιπιἰε υὶοτἰποἰὶἰὶ. ιπήιιοι·εο

Ρι·οοοΡτει οτ ιππιπάοτο ἀοπιἰιιἰ τοιοΒοττἱοὶ ροτοετοτὶε

Ρι·οι1οπιἰτιοτο Ρτο οοτοιιι1ὶ ἱοπιιιο. ὶυτοιιοτιιιιτ οβεοι·οοι·ο

οττοι1άοι·ο οτ οοπ1ΡΙοι·ο. οο πιοἀο οτ τοπιο οιιο οτ ο·

οιιο ὶιιι·οιιοτ·ιιιιτ Ρτοἀὶοτἰ Ιοεὅοτὶ. οτ ειιΡι·ο ᾶοτοτωἱπιοτἱ.

οι Ιοοο Ρτοᾶἰοτο οτ ΡτοεοοτἱΒιιε τιἱἱεἀοιο πω: ἀἰο τοοἀὶὶ

π1οιιεἰε Ρτοἀἰοτἱ.

Ηἱε ἰτοιΙιιο Ροι·οοτἱε άοτοἱπιιιε τοιοΒοττἰπι1ε ὶεπιιιοιιεἰε

Ροτοετοε Ρτοιιοπιὶοοτοε ιήι·οε πιοΒΠοε οτ ἀἱεοτοτοε εἰ

ποοιιοτο Βιιίΐοτἰυιο. οτ οΒοήιιιτι ἴοΙΙοτοοοἰοοω Ιοοειτοε

εποε Ρτο οοπ1ιπή ἰοτιιιο :τριτο ιιὶοτἱπιἰΙἰιιιο ἀἱττοκἰτ.

Ρτο ἰιιτοιοοιιτἱε :το ἱρεο οοπιιιιιἰ ιιἰοτἱπιἱΙΗ απο οοπ

ειιΙὶΒιιε οποιο οὶιιἰΒιιε ιιιιὶιιοι·εὶε. "το ιιοικτιιπι ἱω·τι

ιιοτ·ειιιτ ι·οοἰΡἱοτιἀὶε. ἱιι 4τ10Γιττ11.188οτ0Γ11Ι11 Ρτοεοτιτἱο.

ΒυὶΙΙἰοΙπιιιε Βοοιοοει. οΒοι·τιιε ὶοτττιιιοτεοτιιε. @ΜΜΕ

ποτε άο ετο!ΙοοοΙιο. τοὶιοιιτιἀιιε ΒοΙΒιιε οτ ι·οἰιπιΙἀοε

ΒιιτΤοήιιε οοτιειιΙοε ιιἰοτἱωἱΙἰἱ απο οοιιεἰΙὶοτοι·ὶΒι1ε οἱ

υἰτοτἱε ὶρεἰιιε ιιἰΒἰοτἱ οτ οοτο 11ττΙ11οι·0. οΙτι·τι οοε

τΙιιὶ ἱιιτοιιοτοητ ἰο ΡΙοτιο οοηεἰΙἱο ἱιιτοιιοτοτιτ. οτ ειιο

εοτΙοοιιτοι· οὶιιοε οἰιιἰτοτἰε οἰιιεἀοπι. ιιεττιιο ἰτι οοοτυπι

ι1οιιοἔἱητο. οΒεοι·οοι·ο οττοποοι·ο οτ οοπ1Ρ!οτ·ο εὶοιιτ

Ρτοἀἰοτἱ ἰτι οι11ΙιἱΒυε οτ Ροι· οππιἰο ἱοπιιο ἱιιτουοι·υητ.

Φο οοοεἰΙὶοτοτοε οτ οἰιιοε ηοττιἱτιοτἱοο οοοτἱιιοιπτιιι· ἰτι

ὶτιεττοιοοτιτο τοοτο ρω· πιουιπο πιἱοο!οἱ Ροο·ἱε. οοτο

Βιοτ·ιιι1τ τιοο ὶτι οἱιιἱτοτο ιιἰοτἱπιἱἱἱἱ ὶτι Ρωτώ οοοεἱτἰο

ὶτι οορὶτοὶο ἱΡεἰιιε οἰιιἱτοτὶε ΡτοεοοτὶΒιιε Ιοἔοτἰε ᾶἱοτἱε

Ρτο οοπιιιοἰ ἰοτιυο. Βοι·τι·οπ1ο οιιι·Ιο. ἔιιὶΗἱοΙωο ιιο!

τ0τἰο. οοιποάο ι1οτοι·ἱο οτ ιοιι]τἱε οΙἰὶε. ὶτι οοάοπο οποσ.

οτ π1οοεο οιιο ἀἰοτιιιτι οετ ειιΡ1·ο “τι οἱο πιοἀὶἰ.

ΒοοοΡτὶε ἰτοτἱιιο ὶιιτοιοοοτἰε Ρτοἀἱοτἰε. Ρτοἴοτἱ το5τιτί

οοιοποιε ππιιο. πιοπιιοο ιρειιιε οοτιιιιοιε οοπιπ:οοιιο

ι·ιπιτ. οΒοι·τυπι οι1τι·ειιιοι·εοτωπι οτ ΒοἱΙ!ὶοΙπιιιω Βοιωτι

Βιοτοοτ Ρτοοι·οοτὶ :τοτο ἰΡεοι·οιιι ὶιιτι·οἱτιιπι ἱΡεοε οοπ

ετήιι€οκιτ ιιτ τἰο οοοειιΙἱΒιιε οπο: οιιὶΒιιεἀοιιι πιοΒὶἱἰΒιιε

ἱΡεὶιιε οἱοὶτοτἱε ἱοτιιιοιπο ιιεττιιο οοτο ἀἱοε οοοοάοι·ο πω:

Ροετροιτοπτ. Ρτο ιτιοπιἀοτἱε οτ ΡτοοοΡτἰε Ρτο οοιιππιἰ

ιιἰοτἰιιιἱΠὶ ι·οοὶρἱοι1ὸἱε. οιιο Ρτοτἰὶοτο Ροτοετοε Ρτο οο

πιιπή ὶοτιιιο ἰΡεἰε ἀιικοτἱτ ἰοἰιιοἔοιιἀο. οοτει τοοι·ιιιιτ

Ιιοο Μ οοοΙοεἱο ετιιιοτο πιοι·ἰο άο ιιἰοτἰιοΗὶο. ρι·οεοιι

τἰΒιιε ι·οἱωιιΙιἀο απτο οτ Βοτοοάο. οτ Ρτιπ·τΒιιε οΙὶἰε.

πιο ἀἰο πιοτιεἰε ωοἀἰἱ Ρτοάίοτἰ οἰτοο Μερα”.

Ωιήτιοε Πει ροτἴοοτὶε. ΘιἰΠἰοΙπιπιιε ιιοἱἱοτὶο πιἰοτὶπιἰΙἰἱ

οοοειιτ απο !οΒοτἱε τοἱπιιιοἀο Βοτιεο1ιο.π8οπο οιιι·Ιο.

Βοι·οιιιτο ἰοἀῖοο οτ ἔιιὶΗὶοΙπιο εοοοοοεο. ιιοοπἰτιο οο

ιοιιιιἱε ιιἱοτἰωὶΙἱὶ επιτο Ρτοεοτιτἰοπι ἀοιιιἱοἱ τοιτοβοιτἰιτἱ

Ροτοετοτὶε Ρτοἀἱοτο ἰεπιιιοπι οοοοεεοι·ιωτ οτ ἱο Ρτοοο

οοτιεὶΙἰο ἀἱοτιιε ΒιιἰἱΙἰο|τουε οοπιὶπιο οοτοοπὶε ιιἰοτἰοπἱἱἰτ

ἰιιτοιιἱτ οττοοάοι·ο οΒεοι·ιιοι·ο οτ οοικιΡ|οι·ο οτήιιοι·οο

ΡτοοοΡτο όοπιὶοἰ ι·οιηἱ›οι·τἱοὶ Ροοἀἱοτἱ. Ρτο -οοωοτιἱ

ἰοπιιιο οο πιοάο οτ τοττοο οιιο οτ οιιο ἰοτοιιοτιιοτ Ρτο

ἀἱοτἱ ρτοεοτιτἱΒιιε ἰρεἱε ΙοΒοτὶε ιιἰοτἱωἱΙἰἱ. οΒοτἱο Ρο:ιο.

ΒοοοιιοεεοΠο οοΗΒο [ω. ιοοτοἱιἰκἱο εοτἱβο οτ Μοτο

οΙἱἰε. ειστε ειιοτ τιοο ἱοτιιιο ὶιι Ροιοοἰο ιιοτοι·ἰ ἰοοιιοοεἱε

οτοτπἰοΡὶεοορἰ ἰιι οοάοπι οικω οτ οοάοιιι ἱοᾶὶοτἰοοο ιιοιιο

Φο ωοοεἰε ἰιιΙἱἱ. ἰπιτοι· οοοοικι οτ ιιοεΡοτοε.

Ηἰε ὶττιτΙιιο οοπιΡΙοτἱε. ἀοπιἰοιιε τοωΒοι·τἰουε Ροτοετοε

Ρι·οοοιοίιιοτοε. Ρτοἀἰοτἰε οοπιευ1ἱ οτ ΙοτΒοτἰε οοπήιιο οο

ιοιιοἰε ἰοοιιο ἱι1ἱο1ιιτἱτ οτ Ρτοοορὶτ Μο οιοπἰο ὶοτὶ·ο

ετ·ι·ἱΡτο μα· εο οτ οοπιιπιο οτ τοτυπι Ροριιτοπι ιιὶοτἰ-'

πιἱ!ἱἱ ροι·ροτιιο ίὶισπιἰτοι~ οΒεοτυοοάο. οοτο·ειιοτ !ιοο

Ρι·οοορτο. οτ τι·οἀἱτο οι Ιοοο ἰοἴτ·ο ἀοτοτωἱοοτο. οτ Ρτο

εοι1τὶΒιιε ἰτιΪι·οεοι·ἱΡτὶε οτ οοοοπ1 ιοοο ἀἱο οτ οπο.

ΝἰοοΙοοε ροπήε 11οτοτἰιιε ἰιιεειι Ρτοἀἱοτο Ροτοετειτἱε οτ

ἀἰοτοτιπο ]οδοτοι·ιται εοτἰΡεἰ οτ Με οι.ιπήΒιιε ἰιιτοτΪιιἰ.

( ΒΕΧΠ )

Ρτ·αοο·ορτα α Β. Παπιύοτ·τέπο διιΜοτιέε· ιἰο ΒουιιτοΖΖο

ΙαπαεπεΣωπι ροτεετατο ο·οπεα!2 οτ Ζο8·ατΖε υἰτιΜπἰἰἰοπεἰε

οοπιπιαπίε· Ρτο οἰαειἰοπι άοάίτίοτιο Ζτιέαποτα.

'ΙΩΝ , Ώ ἰυΙἱἱ

Ε:: απτοοπιρ!ιο Πεοίί ?'απα·ίποπεί.τ· 2ατιιι!αυ·ίί.

στα. Α. [στ. Ι93. Οοο. Ο. [ο!. 880.

( Η. Π. )

Ετ ιιοιοὶιτιο ἀοιπἱιιὶ οποοι1. ποε ἀοπιἰοιιε τοτοΒουτἱ

ποε »ὅοἰἀοπιἱε στο Βοοοι·ο!!ο ὶοιιιιοοεἱε ροτοετοε ι1οπή:ιο

οοππιιοὶε ὶοτιιτο. ιιοτήε ΒιοτΠοΙτπιο ιιοΠοτὶο οἰοτἰιιιὶ|ἰὶ

οοοεοΙἰ οτ Ιοιὅοτο. οτ ιιοτήε ΙοΒοτἱε ἀἱοτί οοπιιπιἰε..

8οι·οικτο ἱιιἀὶοὶ. ιιοὅοτή οιπ·Ιο. ΒυἰΙ!ὶοτωο εοουοι1εἰ. οτ

τοἱπιιιπιὶο .2,οτιιοπιο οοτοἰιιο ἱΡεἰιιε οοτοιπιἰε. Βοο οππιἱο

ὶοἴτοεοι·ἰΡτο τι ιιοΒἰε οτ ο οοι1ιιιιιἰ ιιοετι·ο ἱιι ροφο

τιιιιιιι ΡτοοἰΡὶπιυε οτ ὶοἰυοΒἰπιιιε οΒεοτυοοάο. Μ Ρή

ι1ιὶε τιοΒἱε ρτοοὶΡἱοιυε οτ οι·ἀἱιιοι11ιιε. ιιτ ποε οτ εοοἰἱ

ιιοετι·Ι οοπιειιΙοε οτ οοτοι·ἰ οοοεοΙοε. τιο! Ροτοετοτοε

εοιι ι·οοτοι·οε οοπιιπιἱε ιιἰοτὶιιιἰΜ Ρτο τοποροι·ο οπο

  

:ΜΙΒ ιιἰοτἱπιἰΙἰοτιεοε οοπειιΙοε οοωἱοο ἰΡεἰιιε οοιιιιπήε. ετοιιτοε οτ τοτοε ΡοριιΙοε ιιἰοτἰπιἰτὶὶ; ‹Ιο οοτοι·ο ίπ οι·
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σ!στιτ!σσο οτ !ιοσοσ!οο!το σοεττο οτ οσσειι!σσι εοσ τι στιτσοσ. !τοσι στοο!σ!σισε σώσε σοσι!σο σοεττο οτ

σοτοετοτσσι σο! τοοτοτσσι !οσσο στο τοι:σσοτο οι!!

ετοστ!σσι !ιοετοσι οιιοτο!τσισ οτ οεισο!οστοισ. σοι· σιοτο

οτ τοτττισι τοει!οτ!ε οτ οο!!οστειε στο σοεεο σοεττο. οτ

εσοο!ει!!τοτ στο θστιτσ!ει οτιεττ! σοττσε !ιοιι!!!ιο!! σ! οτ

σ!στιτ!σσο οτ !ιοσοσ!οσ!τσ σσεττο. οτ σοτοεττιτ!ε σο!

οσιιεσ!σσι οσσισισε !οσσο. στο τοσισοτο οιτ!ετοστ!σσι

!σ τοΒ!σι!σο ο!σ!τοτ!ε !εισσο. !τοισ στοο!σ!σισε σώσε

οτ στσ!σειισσε τΙστιτοιισε σοιιοτο οιιισ!τι. τισο σοε εοσ

σοτοετοε σο! οοσεσ!οε εοσ τοοτοτοε !ιιιισο στο τοπι

σοτο οιι!ετοστοε !!ιο!οτσσε οτ τοοοτ!στ. οτι σοτ αιισ!τι

ώιεοτσοτ!ε !!τσισ οτ !σσοτιοσεεο. σοε οτ οσσειι!οε εοσ

τοοτοτοε α!! σ! σ!οτ!σι!!!ο στο τοσισοτο !!!οτ!στ. ε!οστ

σοε εοσ σοτοετοε εοσ οσσεσΙοε !εισσο σο! στο τοπι

σσι·ο ἰσοτ!στ. σώσε !!ττοτ!ε εοσ σσσο!σ !στ!ισώσσισε

οτ ισ!ττοσισε. ε! σοτο τι!!‹Ισοτσ σο σ!εττ!οτσ σοεττσ !σ

!σεσι:σ σοσοτσσι οσΒιιοσοτ!τ!ε !σο!σ!εεο σοε εοσ σοτο

εττιε σοσεσ!οε εοσ τοστστοε σ!οτ!ιτι!!!! στο τοσισοτο

οι!ετοστοε !σε!σε σοοοσ!ειιιι σεισ!τιτ!ε. οτ !ιι σ!ττστο

σοεττο οτ σστοετοτ!ε εοσ οοσεσ!σιτι σοσισσ!ε !οσσο στο

τοιτισοτο οιτ!ετοστ!σισ τοστσσι οι: οτι σοοσιι!ο ιισττοτ!ε.

τΙσοστσισ τσοτ!τ !σεσισ σοσοτστσ. οτ σοσο !σε!σε σο

σοτ!. οτ !σεσσοτ !σσο σ!ιισ!στοπι !!ιο!οτ!ε. σοε εοσ

οσσεσ!οε σστοετοε σο! τοοτοτοε σ!οτ!σι!!!! σο! στο

τοσισοτο τιιοτ!στ. ε!οστ σοε εοσ σοτοετοε σο! οοσεσ!οε

οοσισσ!ε !οσσο τμ! στο τοσισστο Ϊσοτ!στ !!ιο!οσισε σι

ο!σοε σσεττοε. !τοσι στοο!σ!τσσε σώσε τΙστιτ!σσε !!

8σστσ ο!!τΙσοσ σο σ!οτ!ισ!!!ο σι σο!οσσε σ!ττει ετιτσ!

σοστσ σο! ιι!ττο !ιοτο!ι!οοσ!οσι τι !τσ!οσσ!ε οστ!!!ε σε

τΙσο !τει!οσσειε οοτσ!οτ!ε !το σι!σ!ιτιο σοτσι!ττοτ!ε σ!ε!

στ!σε !σ σοττσσι !τισσο σοσ!οτ. οτ οκ οο σοττσ σαι

στσστ. τΙσ!τι στ!ισο σοσο!οι·!! στιττ!ο!σοε σιοτ!σοι·!!. οτ

σοτοτ! σο! !σ !!θσσσι !!!σσ !το σο!ιο!ισιιτ !σ οι·σ!σσ

τ!οσο σοεττο εοιι σστοετσιτ!ε σο! οοιιεώσισ !τισσο στο

τοισσοτο οιι!ετοιιτ!σισ τοσισσεοι·!τ. ε! τσττο ο!!τΙσ!ε σ!

στ!ισ!!!οσε!ε !!Βιισσι !σεσσι ο!!τοτ φωσ εσσι·οσ!οτσσι

οετ τΙσοσ ο!ιε!τ σσκοι·!τ. σοε σο! σοτοετοε. σο! οοσεώοε

σ!οτ!σσ!!! στο τοτσσοτο οιι!ετοστοε ετοτ!ε οτ ετο!στ!ε σ!

στσ!ιιοτ!σιιο οτ !›οιιοσ!οσ!το σσεττο οτ σοτοετοτ!ε εοσ οοσ

εσ!σισ !εισσο. τΙσ! στο τοιιισοτο Ϊσοτ!στ. !τοισ στοο!σ!ισσε

σώσε σοιισσο σοεττσ οτ σσσισσ!εσ!οτ!σι!!!!. στ !σ !ο

στιτ!οσ!!ισε τΙσο5 σοε σο! σστοετοε εοσ οσσεσ!οε !τισσο

στο τοι:σσοτο οιι!ετοστοε στο σοττιστι! στ!!!τοτο τοσοι!

σισε οτ τοο!οτσσεσσε εοσ σστοετοε οοσεσ!οε εοσ το

στοτοε σ!στ!ισ!!!! σο! στο τοιιισοτο τισοτἰιιτ. οτ τοτσε

σσσσ!σε σ!οτ!σι!!!! οιτσοσσοτ!ε οτ οιισοσσοτ!ε σο !!!ιτ!ε

σοεττ!ε ε!οστ !εισσοσεοε !σ στοσ!στ!ε !οσ)οτ!οσ!!:ισε οκ

σοσσοστ. !τοιτι στοο!σ!ιιισε σώσε σσιιι!σο σοεττο οτ

οσσισσ!ε σ!οτ!σι!!!! τοτ!σε. στ σοτ·τσισ οσοι ει!!τΙστι

σοτεσσο ο!σ!τοτο σο! !α:ο. σοε εοσ σοτοετοε οσσεσ!οε

οοτ τοοτστοε σ!οτ!ιιι!!!!. τισ! στο τοισσστο τσστ!τιτ οτ

τοτσε σοσσ!σε σ!οτ!σι!!!! σι!σ!ιτιο !!ιο!τιτ!ε. σ! τΙσσ !ιοο

σπασει στοσὶοτο οτ !σ!!·οεοτ!στο σαι εει!σοστστ. οτ

οιτσοστοιιτστ. οτ ε! οσσττο ἴοοοτ!τ!ε σο! !!ιοτστσ οετ σο!

·Ϊιιοτ!τ. -σοε σο σειστσ !!!ο !ισσο τ!σο φωσ ο!το σοτο

τ!τ!ε οιιοτιτ!ε. οτ εσοο!ει!!τοι· σσοτιισι ε! Ίσα! τοο!ετ!ε.

οσοι οοισ!το εοσστ!ο οτ σ!!ο εοσ σσιιτοοτ!ε οτ !σε!ε

σο σοτοτο ιισσ τοσοοσι!σ!. οτ σοο!τοσι ο!!τισοτιι ο!ε ει!!

τΙσσ ισοσσ Ίσα! σ!ο! σο! οιτοσε!τοτ! σσεεἰτ σοσ σοτ!ε

σο οοτοτο σ!!ο σια!ο. σα: :ιι!!οσοσ οσσε!!!στσ οοο ὶσ

οσιτισιι!ε σ!οτ!σι!!!! στ ιισ!σοτε!ε !τισσοσε!!ισε οτ !ιο

ισ!σ!!ισε !τισσο οτ σ!εττ!οτσε. σο σοεττ!ε !ισισ!σ!!ισε

οοστΙσοτοστ!!ισε. σοε εοσ σοτοετοε οοσεσ!οε ειστ το

οτοτοε σ!οτ!σι!!!! σο! στο τοτσσοτο τ!ιοτ!στ !σετ!τ!σισ

!!ιο!οτ!ε εοοιισσσσι !οσοε οτ !ισσοε σεσε. !σττο σ!οε

τΙσοσι·σε!στο οσστ!ιισσε σσετ !!ιοττιτσ τοο!!ιτισιτ!οσοσι.

σ!ε! τιστιστσισ !!οοστ!ο οσσσσοτοστ!ε οσττοετ!σσι εοσ

!88!ττ!σιο. σ!!τιτ!οσο τοτσοιιεοι·ἱτ. !τοτσ στοο!σ!σισε σώσε

σοσι!σο σοεττο οτ οοισσσ!ε σ!οτ!ισ!!!!. τΙσοσ ε! !ισσο

ο!!οσ!σε ιι!στ!σσ!!οσεἰε σο! ο!!α:Ισσι·σιιι !οσσοτο !!ιοτσιτ οτ

!σ εο!στσισ σοτο σοτ σοε εοσ σοτοετοτοσι σο! οοιιεσ!οε

οοτ τοστοτοε σ!στ!σι!!!! στο! στο τοισσοτο Βιοτ!στ σ!!οσ!

!τιιισοσε!σο! ο!!οσ!!ισε σο σ!εττ!στσ !εισσο. σοε εοσ

οσσεσ!οε σο! σοτοετοε οοτ τοοτστοε σ!στ!σι!!!! σο! στο

6 τοισσοτο τσοσιιτ. οτ σοσσ!σε σ!στ!πι!!!οσε!ε Ροτ !ιο

σειισ !!σοσι οσ!σσοτ!ε !σεσσι !οσσοσεοσι σο! !σεοε εοσ

σο σ!ετι·!οτσ !τισσο τοσο !σετι τοσοτο οτ σιτισστοσοτο.

οτ !τισο !!ιοοι·ο στσστ σο εσο στοστ!σ σσ!αΙσ!σ σο

!σοτ!τ οοστι·ο. ἱσεσισ σο! !σεσε. τΙσσιτσσι στοσ!οτο σαιτ!

οιττ!τοτσιιτ. ε! σο σοιιττοοτ!!ισε οτ οσσσοσο!οσ!!ιιιε

Ϊσοτ!ε οιτττο !σσσοτσ !στοτ !τισσοσεοτσ οτ σ!οτ!ισ!!!οιι

εοσ! σ!εσστσ!σ οσιοτεοτ!τ. οτ εσοσ!ο!!τοι· σ!οτσισ Ϊσοτ!τ

οσα! !εισσο σο!ιοιιτ !τισο οστέσσεο! οτ !σσ!οστ!. !εισσο

σσδσσεστιτστ οτ !σσ!οοτστ. ο!!αΙσ!ιι :σποτ το! !”στσπι

εοτΙιιοτστ. οιτοοστσ σο οσ τΙσοσ οοο!σοι·!τ. σοεττΙστιτσ

σο τοττο :σοτο τσοτ!τ σεισ!ε. οσο ε! !οσιιτιτιι σοσοτ!τ.

!εισσο. οτ ε! σ!στ!σι!!!σσι σοσοτ!τ σ!στ!σι!!!! σαφο

εοτιτσι·. !τοισ στοσ!σ!ισσε σο!σε σσσι!σο ιιοεττο οτ

οοσιιισ!ε σ!οτ!τσ!!!!. στ !!ττοτειε σσσο!οε οτ στοσοστο

ιιοεττο οτ σστοετοτ!ε εοσ οοσεσ!σσι !οσσο στο τοιτισστο

οιι!ετοστ!σσι τοσοι τ!σο εσεο!σ!οτ!ε οσσ!οτ!ε οτ οποσ

σ!οτ!ε. οτ οιιοοστ!σσ! σιοσσοτ!ε. σα: !!ττοι·τιε !σεειε

σσστ!σε οτ στοοοστο. ετσι ει!!οτσο τττισσο εσεο!σοτο οτ

σ!σοτο σ!!!”οττιτ!ε σο! σ!τοτ!ε σοε εοσ σοτοετοε οοσ

εσ!οε ειστ τοοτστοε σ!οτ!ισ!!!! στι! στο τοσισοτο ίσο

τ!στ. !τοσι στοσ!σ!σισε σώσε. στ σσ!σοτεσε οσστοε οτ

τοσοσιιτοε Ροτ στιττοε σοεττοε. τοττο οτ τοστ! τμ! !ο

σσοσι σοσοτ!στ. σο! σο !οιισσ τοσ!οτ!στ. οτ εσωστ

!!τοτ !!!σε σο! αιτττιτσ εοοστ!τοτ!ε. σο! ί!σσοσιτσ σο

ετττιισ εοσ σστοετοτ!ε σο! οσσεσ!σσι !εισσο στο τοπι

σοτο οιι!ετοιιτ!σσι !ιο!ιο!ισστ. σοε εοσ σστοετοε σο!

σσσεσ!οε σ!οτ!σι!!!! σο! στο τοτσσοτο τ-σοτ!στ οι τοτσε

σσσσ!σε σ!οτ!ισ!!!! εσ!σοτ!ε οσετοσ!στ!ε οτ σοτοσσιιτ!ε

το!ισε οτ σ! σοτεσσ!ε οτ ιιοσ οσοιισοτ!ε σ!!ο σιοσσ.

σ!ε! σι οτσ!σστ!σσο σιιισστιτο οτ Βοιιοσ!οο!τσ σσεττσ

οτ σοτοετοτ!ε εοσ οοιιεσ!σσι !τισσο στο τοσισοτο οι!

ετοστ!σιτι. !τοσι στοο!σ!σισε σώσε. στ ιδτι!οοισ σο! !!

Βτιστσ σ!!τΙσοσ οστεει!ο οι·ισστ! !σττο τ!σοε σοεττσε.

σο! σο σοττ!!ισε σοεττ!ε οτ σ!ετι·!οτσ αστο ισ!σ!σιο

σοττσ!τττιτ!ε. σοε εοσ σοτοετοε σο! οοσεσ!οε σ!οτ!σι!!!!

στο τοτσσοτο οισετοστοε τισ!σ στ!ισο οοσι!τσε σο! οο

σι!τ! τισσο!οτ!! οτ οοτοτ! σο! !ιι !σε!ε !!8σ!ε σοτοετο

τοπ! !ιώιο!ισστ !στοστ οτ εοσστ!τοτοσι στοετοστ. σο

σσ!!ο σ!ΐοσε!οσο !!ιο!οσσο !σ !οσσοσεοσι οι!!τΙσοσι σο!

σο σ!εττ!στσ !οσσο. σο! !ιοσι!σοε σο σ!εττ!οτσ !οσσο.

οοτ !σ ει!!οσοσι σο εισι!ο!ο!!ε !τισσο. σο! σώσε σο

ώιεοτστισσο σοοο τοσοτιστσι· σοτ οσσσοστ!οσοσι σο!

σοσοσι οσοι !οσσοσε!!ισε !!ιοτειισ. οστ !σ ο!!τΙσοσι

σο! ο!!τΙσσε στι! !εισσεισι σεισοστ σο! !σσο οιτοοστ. οτ
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οορτο ιο οι·οιιο οιιοτιτι οτ τετοιο. ρι·ο οτ ιιισιιιο οοτ τι οτ ι·οοτσιιιιιιιε οοιιιιιιιιετοιοτιιιιιιιι ρι·σ τοιοροι·ο οιιι

οοι·οοιιιιιιι οτ τοπιο ιιιοτιοι·ειτο οτ ειοο τι·οοτιο οιε οο

οοετοι·ιο. οοοι ρι·οοιριιοοε οοιιιο=οτ·ιιιΒιιοιιι ειιιτιοοτι

οοι·οοιο οσο ι·οοιριοτιε οσε. οοο ροτοοτοε οοι οσοοοιοο

οιοτιοιιιιι. οοο ι·οοτσι·οο τΙοι ρι·ο τοιιιροιιο τιιοτιοτ οοο

ρσροΙοε οιοτιιιιιιιοιιοιο. οιει ιτοειιιτιοτσ οοιιτι·σ οοο ρο

τοετοτιο οοι οοιιεοιοιιι οσιιιιιοιε|ιοιιοο τΙοι ρι·σ τοιο

ρσι·ο τοοι·ιοτ. ιτοοι ρι·οοιριιιιοο "στο οτ ι·.ειοοιιιο ιιοι

ιοτειιιι.ι οοοι τιιιιιοο ροι·οσιιο ιτιο·ιιιιιοι·ιο οιιιιι:οτοοοιι

ισοσ τοοτιιιιι οοο τιιοτοο οτιοεοτιο. οτ ιιιτιο ιιιιεσιιιιιτιο

οσε :τοι ιιστιιο οιιιιιτιο τοι·ιοοτοι· οτ οτι οιε οτι οοιι

οοοι οιι:ιεσιοτισοοοι οοοιριιιτιο. οοο ρσοτοο οσο οοο

ροτοετοιε ιιοι οσοοοιοε οιοτιιιιιιιι. οοο ι·οοτστοε τΙοι

ρι·ο τοιιιροι·ο τιιοιιιοτ οοο ρσριιιοε ιιιοτιιι:ιιιιι ιιι οπο.

ιιιτιιοτιο οοο οσιιοιιιιιιι. ιτοοι ρι·οοιριιιιοε οοιιιο (τοσο.

ιιοιιοιιι τοι·οετοτιιιιι. ιιοι Βιιιιιιοιοτιιιιι.-ροι· οσο οοο ρο- &.

τοετοτοε ιιοι οσιιοοιοο σσοιοοιε οποιο ιιιο ρι·σ τοπι

ροι·ο τοοι·ιιιτ. ιιι τοτο τοττο οοετι·τι οοο ιοι·ιετιιοτιοιιο

ι·οοιριοτιο. ριιο ετοιισ ιιιοτσ ιιιοετ :οι ιιοιιιτοιιτιοιιι. ιιιισ

οι οσοτιοδοι·ιτ οιιο[οοιιι οστοιιι ειροτι οοο οοο τιιετι·ι

οτοτο τ188ττ°τ1Π1 τοοιιοι·ι οτ ιιοιιιι·ο. οι ρου :ιοε οοο ρο

τοετοτοοι οοι οοιιειιιοε οοιιιοοιο ιτοιοο ιιιτιο οοιιιοιο

ιιιτι οι·ιτιο ιιττοι·ιε οοι οιιιιτισ ιοίι·ο τι·ιτιοοιιι ιροοιιι

ιιοι ιρεσε τιο τιιετι·ιοτο οοετι·ο οσοο οιιο οκροιιοτιο.

οοο ροετοο οοο οοο οσιιοιιιοε οοτ ι·οοτσι·οο οιοτιοιιιιι

@οι ρι·σ τοιορστο τοοι·ιοτ ι·οοιριιιτιο ιρεοοι ιιοι ιροοε.

ιτοιιι ριιοοιριοιοε οσιιιε οτ @οποιο οιιιοτο οοιιτι·ο

οιιιιιοε ροι·οοιιοε οιοιτοτοε οτ ισοτι τιιοιοτιο οσε οσο

εοιοο ρστοετοιε οοο τοοτστοε οιοτιοιιιιι τΙοι ρι·ο τοπι

ροι°ο τοοιιιιιτ ιιιοτιιιιιιιι ιιι στειιιιοτισιιο οτ ιιοοοριτιοιτσ

ιισοτι·ο. οτ ροτοετοτιε οοο οσοοοιοοι ιιιοοο Πιο ρι·σ

τοοιρσι·ο ιιιοι·ιοτ. ιτοοι ρι·οοιριιιιοε ιιστιιο οτ οι οιι

οιιιε ιιιοτιιιιιιιοοειε οσοτιιτι ροοτοιιι ιοτοτι οοιιοι·ιτ.

οοι τοοοι·ιτ οσε οοιιοοιοε οτ ι·οοτοι·οο οοτ ρστοετοο

οιοτιιιιιιιι τΙοι ρι·ο τοιιιροι·ο τοοι·ιοτ τιιοιοτιο ιο‹ιο οιιι

τιιοτοιο ιιι στοιοιιτιστιο οτ τιιιιοτιιιτσ οτ ιιοιιοριοοιτο

ιισοτι·ο οτ ρστοετοτιε οοο οοιιοοιοοι ιιιιιοο (μι ρι·ο

τοοιρσι·ο τοοι·ιιιτ. ιτοιιι ρι·οοιριοιοε οσιιιο οτ ιιοο οιιιιιιο

οσο οτ ροτοετοε οοιι8οιοο οοο ι·οοτοι·οο σοι ρω τοιο

ρσι·ο ιο οιοτιοιιιισ ίοοι·ιοτ. οτ οοιιιοε οοιιοιιιοτστοε

ειιιοοιιτιοι ιιιι·οτιε οτ ιιιι·οοτ. οτ ιιιοιιροι· οιιιττοοοε ιοι·οτ

σοιτιι εοιοσ ειιιιιιιτοι· εοροι· ειιιιιοτιιο τοτιιιο ρσροιι οτ

τοοτιοιο οιιοοι·οοτο οτ οσιοριοι·ο ειοοτ οιιιιτ εορτο

εοι·ιρτο. οτ ιιι ιιοιισ οσοτιοοοοιι·ο. οοο ροι· οσε οτ

οσοιιιιιο οοετι·ιιοι ειοο άιιιιιιιοτισιιο ειιιτιοει οιιοοι·οοιιτοι·

ροι·ροτοο ιιι·ιοο οτ ιιιοοιιοοεεο. οτ τστοε ροροιοε ει

ιιιιιιτοι· ιοι·οτ ιιοο οποιοι οτιεοι·οοι·ο ειττοοάοι·ο οτ οσοι

ριοιιο τιο τιιιιιιτΙοο ιο τιιιιιιτΙιιο οιιιιιο. ιτοοι ρι·οοιριιιιοο

οοιιιε οτ ιιι ιιι·οοι οοιιιιιιιιε οοετι·ι ιιιοιειτιο ροοι οτ

οοιιοοτιι·ι. οτ ροτοετοε οοο οσιιοοιοε οοι τοοτστοο οι

οτιιιιιιιι ρι·σ τοιοροι·ο οιιιετοιιτοε τιο ιιιο οοιιιιιιοε στι

οοι·οοιιιιιε οττοικιοοιιιε οτ οσοιριοοιιιο τοοοοιιιτοι·. οτ

ιρειιτι οοτο ιροσι·οοι ιοτιιοιτοοι ρου τοοοειτοιιιι ι·οιιοοιιοτιο

οτ ιρεοε ιοι·οοιοιιτσ οσο,οτιε ‹ιο ιιιο σοιοιτιιιε οιιεοι·

οποιο. οτ ιρει οιιιε. οτ ειο ρου τοοιροι·ιο οοοοοοεισοοοι

ιιοτιιιο ιιι ροι·ροτοοοι. ιιοο ιιοτοο·ι οποιοι οσιιιο ιισιιιιιιο

ιιοοττο οτ τσοιοο οοοιιιιιιε οιοτιοιιιιι ιιιιιιοθιοιοε ροτ

ροτιιο σιιοοι·οιιοτιο ειιιοιε οοοιροι· οιιιε ρι·οοορτιο. οιιο

ποιο. οοο ροτοετοε οοι οοιιοιιιοε οσοιοοιο ιοτιιιο.ρι·σ

ετοοτιιιοε ιιττοι·ιο οοι οιιοΕο οοο οοοι οσοο τιιιιτοι·ιιιιοε

οτ τιιιιτοι·ιοτ οτ. ιιιιιιοιτοι·ιοιοο τιιοιοικιο. ιτοιο ρι·οοιρι

οιοε ιιστιιο οτ οσε οτ τσάι ιιοοτι~ι σσοοιιιοε ιιοο στοιιιιι

τιιοιιιτιο οοετι·ι ειΒιιιι οιοοιιοιοο ιιοτιοι·τιιτι. οτ<ιο οοοι

ρτιιι·ο ιετο οτ ρι·οοορτιο ιοτιο ορροιιι. οοτο ειιιιτ οοο

οποιοι ρι·οοορτο οτ τι·οτιἱτιιηροι·_ εισιιιιοοιιι ι·οιιιιιοι·
. _ .. τ”- . _. .οι . .

τοιοοι ι:ιοοο ρστοετειτοτο _ρι·οοιοτοιο. .3οιιιιοιιοσ οιιι

ιοι·ιο οσιιοο.ιι οιοτιοιιιιι. οσοοιιιοτο. οτ ιοΒοτιο ιιιοτιο

ι·οιοιοιιτισ Βοοπτιιοτ Βοιτιτττιοτιιιιιτιά.οττοοιιιιοιιοσ εοιο

ιιοιιοι ρι·σ οσιοιιοι οιοτιιιιιιιι.ιιοοοο ιιι ροιοοιο οοτοτ·ι

ιιιιιοοοοιε οι·οιιιοριεοορι. τοετοε ροοιιοιιε ειιιιιο. διοι

ιιοιοιοο τιο ι·στιοι·ιοοί' σΒοιτιο.ο ρειιιιο. οτιοι·τοο ττριιθττιο.

οξ..ιοτιοε τιιιτιοιτιοιοο. ι.:ιοτιοιιιοοο ι·ιιτιοοει τιο :ιιοιτει. οοοι

Βοιωτοι πιο ιιιει·σ. οοιιιιοιιιιοο· ρειο2οοιιο. οτ°ιιιοἔτιι 'πιο.

εοιοσ ιισοιιιιιοο ιοτιωτιιο.- ιιιιιιοοιιτιιοι' άιιωτιτοοιιιιο

οοττιοστιοοιιιισ. ιοτιιοτισοοιν. τιιισιιοοιτιισ «ιιιο οιιο: Μοτο·

ιισοτιοι οτ Πθ8ΡθΓ8.8. · · ·ι^ τ' # το-'"·τ “'-" Μ"

Εεσ οιοοιτιιιε ροιιιε ιιστοι·ιοε ιιιοοιιιοιιΜιο ιιιττοιθοι5 οτ.

ιοεειι οτ ιιιιιοτιιιτσ ιιιοτο ρστοεττιτιο πάρτι: -"τ ··ττ:ττ-'-ι

ιΞ τι ·τι ι-τ.ιιιτ

η τιο-Ε

( ΒΧΙ.ιΙΠ
ι.ιττ τη τ τ·

Νιοοι..ιυε Ποιο· Ιαπωοποταιο Ιοι>·ατιω τιιέιιιτίπτωπ.ιέ-·

οιιο τ·οτι.ε·ιτΖιύα.ι, το! .ι282ΙΙαπι οοιπιπτωτ.ι @ΡΟΗΣ σκοπο

σ|ιαι·πιο ρι·οοοορτο Β. Βατο!ιοι·τοιέ ίαπιιοτι.ι·ι.ι ροτο.ιωτιε

οοιποιοπτι, τοττο-ει. "η <·

" .ο τ· τ! .ι. ο· ι''

ιο18,18ωτο _ Η η”.

..η.ι··...ιιτω 'Μη.

Οοιί.Α.|οί. οτι ττ1%.υ. θοά.Ε.[οτ.:Ψ8.φη _ ι . .

(Η.Β.)

° .κο:ιι- Η ι

Ετιο ιιιοοιτιοε ρτιιιιο ιιιιοοιιιο τιοοιιοιτοτοΒοι·τιοι

Βιιιτισιιιο τιο ιιοι.ιοι·οιιο·ιοιιοο ροτοετοτιο. ιισιττι·ιιιο"οτι-Ξ

ιτιιιοιο οποιο ρι·οοιριο οτ ιιιιοοεσ ιιστιιο οιιοι·τσ ιοτιιοιί

ιδοιΠιοιοισ οοιισι·ιο. ιιοιιοοιοο οτ ροτι·ο ·οσοτιοιιτιοο

οιιιτιιιιιιιοιιοιτιοο ιιοιοιιιο -ιρειοο °οσοιιιιιιο. τριοτιοιιο

ειρ›ιιιοτο οσοιοιιιο ιιιιιτιοιιιιι τιιοιοτιο ορρσιιι ιο ιοετι·ιι

ιιιοιιτσ ιο (ιιιο οοιιτιιιοιιτοι· ρι·οοορτο τισιιιιοι ι·οιοτιοι·

τιιιι. ιοιιοο ρστοετοτιο ρι·ο οσιοοιιι οποιο ιιιοττι οτ τοπι

τιιτο οσιιιο. ρω τοτο οσοιιιιιι ιιιιιτιοιιιιι. τΙοι οικοι·ιιιιτ

οτ ι·οορσιιιιοτιιιιτ τΙοστι οσιιοιιιιιτσι·οο ιισοτιοοι Μιαο

οπο. οοο οποιο ιιιοτιιιιοι οτιδοετοιο οσιιοιιιοπι ιιιιττοιιτ

οτ τοπιο οσιιοιιιοιιι ιιτιιιοΒοοτ. οτ οι (οοτο ιροσι·οοιιισ

ιιιιιτοιο. οοτ οσιιοοι οιοτιοιιιιι οοοι οΒιιιο-ιιιιιιιιιω οο

ιιιοτ. οοτ οοιιοιο οοοιιιοιο ιοοοο ιιιιιοοιιοεο οι Βιοιοιιτ

ειοοτ τιο οσιοιιτειτο ροτοετοτιο ιτιιιιιο ρι·οοοοεοτιτ. τΙοι

οιε ι·οοροοτιι οτ Δω οτ οι τιιοιτιιιτ οοιιο'τοι·ιιιιοο τοτο

ροοττιτο. οιιιι οο ιοι·οοιοοτι τιοτιιτσ τΙοσ('τοτοοιιτοι· πιο

ιοτιοτιειτιο οτ σι·οιοοτισιιιτιοε οσιιιοιιιο οποιο οτοοι·ιιιιιιι

οιε. τιιιι ιιοο τιιοοι·ο ρσετροοιτιο ρι·οοορτιο οτ“οιττιιοο

τισιιιτιοε ιιοειοιιοι·οοτ. ρι·οτοιιτιοοτοο τιιοτοιο 'οοοιιειο

οοοι. οοτο οοιιτ οοο ιιι οιιριτοιο οιιιτιοι·ιιιιι το8τιιιοτ

οοιιοοοιιτιο τοιοιοοτιο ρτιοι·ο.. ι·οιιοοοιισ οιοιιοιιο:

ιοιιιιιιιοτισ ειιιισ. 8οιιιιοιοιο ρ5οοοιιιιο. οοιισ οοροιιο.'·'ιοξ

οσιιο τιο ροοτο. οτ ι·οιοτιιτιο ιτιοτιοι·ιο. εοιοσ ·ιτσιιιιιοεο

ιιιιτιοιτοτιο. ιιιιΠοοιιιιο ιιοοοιιτοειτοσ Ιοτ:τιιιιοτιτ5οιιιισὶ `ιτιι

ιιιοτιοιιο ν. τιοοιιοο σοτιιοσ .ιι.τ1ιτο.τοοοιωο-οι

.Μια οιοοιοττο ροοιο·οοοιιιιοε ιτιοοιιτοιοιι>·ο οι

τοιτιροι·ο οιιοτοοτοοοστιιοοτ οσιιοοιιτιοε.οοιι ροτοοτιιτι τιιιΒιιω;Π.έΕοι·ωεω Νοέ το .ιιιοτοιιιι-.; :πιο ιιιιιιιοἶ=
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ς ετων ;

Δευτ δει” τ·ε8έπα Ιαπωεπτέόιω έτι θίρτο Ζ2ύει·2οι2εω

οοπιπιετι:ίέ ει οοπσα!αιαπι σοποεσω, έιιειφετ .ι·οΙαπι

έτι Ζνίοοεία ει Ραπια8ιι.92α με α'οπιέ!ιατ αεάιβεαπάίσ.

ΠΠ, πιεποε ἱπΙΞο

ω. τι. χω. πι. ω. ο χω. πι. σ.

ς π. τι. )

Ιπ ιιοιιιιιιε επιιοιε ωειωιιι ει ὶιιᾶἰπὶἀπε οποτε

Ρειιτἰε ει; Με ει 5Ριτιι:πε εεπειιι επιειι.

Νοιππι επ οιιιοἱιιπε Μπι Ρτεεειιιιιιιιε οπιιιιι £πι:πτιε

φαι εεε ποιά ω Βτετὶε τεθάπο οἰΡτἰ τιοπο ιο Ρετ- ύ

Ρειπιπιι Ρετ ιιιεπιπιιι Ρειτἰ Βοιιι.ειτάι ιιοΒιιιιιειππι ὶειιιιε

οοπιποι ππιπε ει. Ειπε ἱεππεπεἰπιιι ει; ἀὶειἰε πιππεπεπιπε

8ειΠοει: (ΙΜ ιιοΒειιιι ιιιεπειοπειιι ιπιτο άιεττιετπιτι πιππε

Ιπιετπιτειιι ειιιειιιὶἰ ει πεπάειππ εἀὸποειι‹ιὶ ει. εκι.ι·ε

ιιειιιιι πι ιεττο ει πι πιιιτι Ρετ ιοιππι πιεππι τεετιππι

εΥΡτι ειπε ειιιιπε ειι·ιοιπτε ει επιε Μερα εοτιεπειπάιπε

ειιιιιιε Ρετοοιιιεπόε. ιπειιΡετ ιιοπο Ρετ ππιππιιι Ρτεάιοιι

Ρειτἱ εοπι.ετάι Ρτεἀἱειο οοπιπιιι πιιιπε ειοπι επΡετἰπε

εετ άεειει·ειιπιιι ιιιιετειιι επτἱιιιιι πι τει·τε πιω εΥΡτι πιάε

Με εοποπ.ιειιιιπ ιιιοεοοιιιιι;ειπιιι ειιΡετ οιιιιιἰΒπε Ϊεειἱε.

ειιοεΡιὶε Με ιτἱΒπε επΒεειιΡιιὶε Ρτοἀὶιἰοπε ι·ειΡιπο ει

ιιοιιιιοπιιο. ει άοπο ετἱειιι Ρτεἀἰετἰε πιππεπεπιπε οιππο

Ρει;ιεε ιεττε εεἱιὶεει: πιιιιιιι εΡπ‹ι ιιἰοοοεὶεπι ειἰειιι πετο

εΡπἀ £ειιιπΒιιετωπ. οι πι επειιιιει Ρτειιιοιετπιιι Ρε

α ιιιπιειὶοιιε εοττπΡιιοπε εεπ άιιιιιοπιιοιιε άιοι;ιοιιπιπ

πει εεπεπε. οι φαι εοι·ι·οΒοι·εποπιπ ιιιε:ιπ Μαιάμι

πιοιιιιιιἰ πιοοιπ πε Μτιππιο Ροιεειειὶε ΡτοΡτπι πιεπιπ

επιιεει·ιΡει.

ς οι” )

Ού!ιιιιι .Μέ .πρεπει αν:οπ.ιαΙίόιω υἰΜἱιπϋὶειισἰὐασ εἰ

υἰιιιτε ιΡ.πι πΕπιέπιίΙίαε , ίαπαεπ.ειζε ροΣεπασ εέιωηιιε

!ε8α82 ροεσεε.είοπειιι επωάειπ αάψιζτοιωιια·.

"Πω , 28 εεΡιετιιιιτἱε

Ε: απ8οου·αρλο Ποιχίί ?'απ0ΐΜΜει ιαΙιπΙατέι.

θα!. Αρι. ΙΜ. θα!. Π.[ο!. 381.

(π. τ..)

(Μπι άοιιιπιπε τειιιιιει·ιἱιιιιε Βπὶἀοιιἰε πε ιιοπετεΠο

ιειιπε Ροι.εειειε επιπ ποιο Βειεετπιιι οοι;ο ει; ειἱοτπιιι

ιιιπιιοτπιιι ΗΒιιοτππι επιιι ιιιπιιιε ιιοΒιιπιπε ειπιι.επε

πππε. απο ἰΡεο πι εἰεἀεπι Βιιιειε ει ιὶΒιιἰε ειιειειι

ω”. ‹ἰε πιοποοιιο πετεπε ἰειιπειιι τετιιεετει ει; ειπε

ειπιι;ει.επι πιοιιιιιιιιι Ρετιιειιὶεεει. ιιειἀοἰιιπε ιιιει·οεπε

ει: ετιιειιιπε ιιιττεπετεειπε Ρτο εοπιπιιἰ πἱοιἰιιιἰιὶἰ επιιι

ποο ιιποἰο Ρετπτιι ΙοιιΒε ο ιεττο πππε Ροιεετειι οι»

πππο ειι:ιιετπιιτ εεεετειιιεε εμού. Ρτο οοιιιππὶ πἰοιἰ

ιιιἱιἱἱ πειιετειιι άιοειιιεε ιιοιιιἱιιε ιΡειπε οοιιιπιιἱε οποτι

£ιοπιιιιπε τειιιιιετιιιιπε Ροιεειοε Ρτειιοιιιἰιιειπε Ρτο οο

τιιιτπιιι ι:εττε Ροεεπιτ θ.οιιιοε επιιιοετε. Ρτειετεει οι ο· ιιιπιιὶ ἰπιιπε ειπε επιιι ιιιπιιιε ειπε σπιτι Ρεπειε εἰεπι

ειὶοπὶ πεεεεΠὶ εοιιιππὶε ιετιιιε εὶεπιὶ επΡετὶπε εετ Ρτε

οετιΡι;ππι πι ε)·Ρτο ττεΒι οοπιἰι18ετὶι. «πιο ιεπειιοι· Ρτο

Ροε5ε απο Ρει·5οοεε ει τω εοτπιιι ἱιιἀειιιΡιιεε οοπ

εετποτε. ὶειπά ι.Βιιιιι· πωπω εἰοπι; Ρετ οι·άπιειιι εετ

πεειιιτει;πιιι. ει Ρι·εεετὶΡιπιιι επ οι: οοιι€επεπ ΡιιιιιΡΡι

ἀεὶ Ιιειιιιο ΙιεἱΙὶπὶ ι·ε8ιιἰ οΥΡτι ει πιε εοιιειιιο ιιοπιπιπιιι

ιιιεοτπιπ. πι; επιειιι Ρτειιιοιπιιι πωπω πι ΡετΡειππιιι

τετοιο ιιιιιιιεει ει ιιιοοπεπεεπτο. Ρι·εεεπε ΡτιππεΒιπιπ

οΒιιιο ιιιεο επιιΠει·ι ΡτεεεΡἱ. ει ιεεπιιιιε επβεοι·ιΡιιε

οοττοιιοτετι ίεει. οποτπιιι ιεειιππι Με οπο: ιιοιιιιιιε.

ιοτπιππε5 άε ὶιιειἱπο. άοοιπιπε πιει-τιιε. Βειὶιει·ὶπε εε

88ι°88 οοπεοιοιιπιπε ογΡι·ι. οειπε ιὶΒετἰειιεἰε. ιιειιι·ιι

ιιιπ5 ΒἰΒιἰοιειιοἰ8. Βειιετἰπε ‹ιε Βει;!ιεειιι. Βοτιιιππάπε

πε Βει;ιιοπιι. ειιιιετὶεπε οιιιιιετετιπε ογΡτὶ. ε7ιιιετιεπε

ιιετιπἱε. ιεπτετιιιπε .ι1ιε Μαιο. -Ρειτιιε επΡΡε. ιοεοιιπε ά

ιιε τἰπει. Βεππειιιπε. πωπω επι;επι Με ει. ίπει:πιιι

ποο Ρτιπιιε.Βιπτιι. :ιππο ἱιιοετιιοιὶοιιὶε ἀοιτιἱιιἱοε. ποο.

οειεποτιεεὶιιιο ιιιειιεε ιππο πι επι:ι τεΒἰε Ρετ τιιε

ιιπιιι τοάπιίὶ ι·ειὅτιὶ οιιΡτι εεποεΠετιι ει: ιιιοοειειιειε

ετοιιιοιοοοιιι. . ε. · ι -

Εεε απο ΡΙεοετιπτιπε ποι.οήπο εοοτι ΡεΙιιοὶὶ ιιοεειειιι

Ριιιιιι εξι επιειιιἰεο ει'οι·ἰ8ὶιιε.ὶἰ ἱπειτπιιιειιιο σ.ιοιιιιπε

επΙὶΖ τεΒἰπε εΥΡτι εἱπε ειειΠο εετε τπιιεε εἰἔἰἱιειο πι

οπο ετει Ϊοττοε (Ροει ·οοιπτιιιιε ετειιιιε ειιε ειιειιεἰε

οπἰπε οἱτοπιιιεοτὶΡιὶο ετοι ιειὶε. ο ααΖέτ τε8·έπα

ο]ρτ·ἱ πω: πι εο πἰ‹ὶἰ ει; ιεΒι ιτεπεειιΡεἱ Ρετ οπιτπε

ετ ειειιιΡΙἰἱὶεεπἱ ιιιοιιιι εἀἀἱιο πει τιιιιιιιιπιο πι Παε

τετπιιι οτειὶοιιε Ρτειετ ΐοτιε Καποιοι πει εὶιιοΙιειιι

ιιωιπω εεπ Ρππειππι. ει ποο ειιεοπε Μια οπιιιιιιο

πε επε Ρτοοεάετει; ποιποιει:ε πειιἱτει: πι οιπιι.ει:ειιι

πιοπιιιιιιι. ει: ἱΡεειιιι εεειΡετει; Ρτο οοιιιππι πιππε. ε:

ποαιιιιε ιΡειπε εοιιιιιιιιε ιπειδιιειιι οτπιιοι;επι οοιιιππιε

ιιιιιπε Ροει Βιοὶπι: πι οὶπἱιει.ε οιππο. άιοιπε ιιοιππιπε

τεπιβετήτιπε Ροιεει:ιε ἰΡεὶε τεεΡοιιτιιτ ἀἱοεπε. ιιοειτε

ποιπιιι:πε εει: πι ΐπεπιι;ιε πειιιτε οοιιειιιεε πιοιιιιιιιπ

οι ιιιιειιι€επιπε ει Με Με πε ἱΡεοτπιιι ποιπιιιοι.ε Ρτο

εεόειιι. ει; σπιτι (πιο ιιοιάοιιιπε ει ιιτπειι:ιπε εοτιιιιιπο

πετεπε πιοτιιιιιιιπτιι τεεεεεὶεεεπι;. τειιἰετπιιι: επιιι οΒετιιο

-ιπάιοε. Βπιιιιειιιιο ποιιοτἰε. €πιιιιειιιιο Βπετοἰο εοπειιιι

ΡΜ πιοι:ιπιιιιι Ροτπιιι Ιοτιθε ε τεττε ιιἰειειιτεε ειπε Ριο

Βἱειιι. ει: ἰεοοιιιιε ιιιιιοι:ιιε πειιιι: απο ὶΡεἰε. ει ἱΡεε ει

οιιετιπε ιππειι ει; ιιοΜοιιιπε ιιιετοεπε εεεειιάει·πιιι «θε

Ιεετιι Ροιεει:οι;ιε. Βπὶιὶἱειιιιπε πάΠοτιο. επιιιιειιιιπε 8πετ

ειπε ει; ετιιοιάπε ἰιιιτεπει·εειπε τειιιοοεετιιιιι: πι ιεττε.

εεεετειιι;εε επιιιοιτ τι οιιετιπε ἰπιὶειι.ἱΠιιο οεοειιἀὶι: επιτι

Ρτεᾶὶειὶε ει; Με «παπι οοπτειιιι. πππε όιοιιιε οιιετιπε

ιιπιειι ιοοιιι;πε ἐπὶ: ιὶὶεειιε. ιιοιιιιιιε Ροι.εει:ειε ιιοε πετιιιτιπε

Ρτο οοιιιπιιι πὶειἰτιιἰιὶὶ. ει. ποιππιπε ποσά ποε οιπιιοτειιι

ιΡεειιι πειιἱειἱε ειοοιΡει·ε ετ Ροιιετε ιοει€πειιι πεεττειιι

Ρτο εοιιιππὶ πιιιπε. ει; οιπιι:ει:επι ιΡεοιιι εεεὶΡἰειἱε ει;

ιειιεειἰε Ρτο πεΠε πεει;το. εἰεπι πε πεειτε.Ρι·οεεεεετὶι

ποιποιει:ε. ει. εκ οοπεπιπιπε πὶοιἱιιιἰιἰι τΙππιιι εἰι:ο ἱε

ιιπετιι εεοεάειιι Ρτο ιπειιόειιε ει: οτἀὶιιειἱοιιΞΒπε πε.ειτιε

ι·εεἰΡὶειιἀἰε. ει; ὶιι οιιιιπιιπε ει Ρετ οιιιιιὶπ εοιιιΡιεπάιε

ει; οιιεετπειιἀἰε. ιιἱοτπε ιιοπιιιιπε τετιιιιετιιιιπε ἱΡ:ἱε

τεεΡοιπιιι. εδο ποιο φαι ποε ιιοΒειιιιε οοιιειιιπιπ εοειο

τππι ει οοπειιιοιοτπιιι πεειτοτπιιι τι πε εετ ποιπιιιπε

ἰΡεοτππι εἱοπι ει ιιεειτε. ει εἰ ππΜε ΡτεοεΡιπ ιιοειι·π

Τ!)
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οποοιιι οτιοοιιιιιιι·ο. ποιοι ιιιοτιιτ ιοάο Βιοοι·οιπιιιο. πιιοι οι ο ι1ιισά οιιιιτειε ιιιοτιιοι!ιι Ρστοεττιτι Ρτσ οσιοιιιιι ιτιπιιιο

ΡτοοοΡτο πισοτπ·ο. ιιιιΙτἱο ιο σποοιτοιε οτ Ροι· σιοπιιιι

οάιιοΡτοπ·ο. :πιο οσοτιοιισ τοοοοεοτιιοτ. οτ ΙιοΒἰτσ οσο

οιΙισ ιπιτοι· ἱΡεσε ιιτ ιιοεοτιιοι·ι.ιπιτ. π·οάιοπιτοο οιά Ρστο

οτειτοιο τοεΡσοάοτιιοτ. (βοά ιισιιιιιτιιε οσποιιιιιο ιιιοτι

ιοι!ιι οετ ιιτ οσο οιιιιτοτοπο ιιιοτιποιιιι οοοἱΡὶοτὶε ιιο!

Βιοιτιτιο τωοιΡι Ρτσ οσπιιιιοι οποιο. οτ ιοει€πιειπο ιιοετι·οοι

“οι Ροπή Βιοιειτιο οτ ΐειοιιιτιο άο ἱΡοιι οιιιιτοτο τοοιοιιτιιο

άο το ιιοετι·οι οιιοοιιιάιοσάιιπο-άο πιουττιι Ρι·σοοοεοι·ιτ

ιισιιιοτειτο οτ οι. σοοοιιτιοάο άιοτο οιιιιτοτιε ιιά οσο ιο+

πιιιιιιο τιοοοάοοτ. τιιοι άο τοποσ οΒιιιι. τπιιτιπο οοτοι·ιο

ειοο ΡτοοοΡτἱε ποοιιάοτἰε οτ στάιοειτισοιτιιιε Ρτσ οσ

ιπιιιπιι ιειοιιο οσποιοο ουσ οτ οσιοιιιιιε ιιιοτιιοιΙιι οι

οιπιπιττιιιε οτ Ροπ· οποοιο Ρειι·ιτιιτι. εισαι ειιοτ τιοο ειπιτο

ΡΙοΒἰοιπι ιπἰοτἰιοἰἱἱὶ. τοετοο στιοι·τιιο 5Ριοιιτο. σΒοιιτιιε δειτ

Ιοτει. οοι·ιοιιο άσποιιοοιιΙτο. ιοοτιειι·ιοε άο οποσ. σΡιισ

τιιΠειτοσιιιοτι. π·οιοοιτάιπο σώσει. οτ Ροοειοιιε οποιο. ιιοοσ

άσππιιοιοο οιιτιιιιτοτιε. ποἰἱΙοεἰππ1σ άιιοοιιτοειττισ σοτειιισ

άοοιποσ. ιοάιοτισπιο νι. ιππινπιι. άιο εοΡτοοιΙοιο οιι·οιι

Ρπ·ιποοπο. '

Β8σ ιιιοσιοιπο Ροπιιο οστειπ·ιιιε Με ιοτοπ·Βιι οτ ιιιεειι

άιοτο Ρστοετοιτιο εοπ·ιΡοι.

Οιιποςιιο οι ιιτ ειπΡι·οοοι·ιΡτοπο οοτ ειπΡΡΙιοοεοοιιτ οσο

οιιιοε οτ @οι ιιιοτιποιτιι ειιΡιοάοτοπ·ποιοοτι Ρτοΐοτο Ρστο

οττιτἱ. άιοτιπε άσιοἰοιιε ιιιιιοτιοι·τιιιιιε ἰοοιιοοεἱιιιπι Ρστοετοιο.

οστοΙοε οτ άιεοιοτσε ιιιτσε στιοι·τιππο εΡὶοιιΙοιο. Μοτο

π·ιοπο άο οοετπ·σ. στιοπ·τιππο Βοττοτειιιι τοΘειτσο οιισε. οτ

απο ιΡειε ποοοιιοτοπι τοπιο. οσοτειάιππο άο οοετι·σ. οτ

σΡὶισοοπο τοΠοποσοιοοιπι ιο οιιιιτειτοιο ιιιοτιοιιτιι. άπτ

π·οιιοιιιιοτ. τοο ιιοτοτΙιιοτο Ροι·ιιοοιεεοοτ οι οιιιιτοτοπο.

στιοι·τιιο εΡἱπιιιΙο άιπάτ στοι·τσ ιιιάιοι οτ οσοιιε οιιιο οσο

ειιΙιτιιιο ιιιοτιιοι!ιι. Μιτάιιιοιιε οιοι·σειιο. οτ οι·οοτάιιο πο

ττοιιοι·ειιτιιε ιιοιιοπ·ιιοτ ειά Ρστοετοτοτο. οτ ειιΒοοεπιιοοτοτ

ιιιοστιιιο ποιτσι.ιιε οτ εσοιι άἱοοοτοο. ιπιισά ιισιιιοτοο οσ

ποιποιε ιιἰοτἱποὶΙἰἰ οοτ οάἱππιΡΙοπ·ο ΡτοοοΡτο Ρστοετιιτιο

ἱειιιιιο Ρτσ οσιοιιοἱ οτ οιιιιτοτοοι ιΡεοπο τι·ειάοπο πο

οιιιε ΒοοοΡΙοοἱτσ οτ ιοοοάοτσ οτ ιοειτ.Βοειπο ιτι Ρσοοι·ο

Ρτσ οσποιιπιἱ οποιο σοὶ τοεΡσοάοτιποτ τιιισά Βοοο οοτ

ιιστιιοτειε ιΡοστοιο. οιιππιτπιιο Ροπ·ιιοοιοεοπιτ ιο οοοΙοοιιι

οιιοοτο ποιο·ιο άο ιιἰοτὶοιάἰσ. οτο τιποι·τιοτ άιοτι τπ·οο

οσοειιτοο ιιιοτιππιι!ιι. οτ Ροιτο Ροπ·πισ οτ ΒοΙοοιοο οσο

ειιτοε άιοτι οσοιιιοιο. οτ ποιάτι οιιιοο ιιιοτιππιΠιι Ρτοοιι

τοι·ο οοοιοοιο οτ οσοιισοτιτιο σππιοἱΒιιε τΙιπσά ἰοτι·οπ·οοτ

Ισοιιτιιο τω άιοτιπε σΒοι·τιιε οΡὶπιιιΙο οιιοΙιτοι· Ρστοετοε

οποιο ιιΡιπά ποσοτιοτιιιπο ιποοοτειτ Ρτσ οσιοιππιι οτ οιπιο

οι ι·οάιτιι Ροποοοιεεοτ ποτο οιιιιτειτοιο ιιιοτιιοιΙο. Ροτ

ιιοοοπ·ιποτ οά ιΡοιιιο οι οιισάοιο τοποσ Βοτάιιιπιιιε ποιοι

τοειιε οτ οτπιοτάιιο ιιιττειι1οτεοτιιε. ο58οιοοτοε τ!ιισά

ιισιιιοτοε οσιοιιοιε ιιιοτιιοι!ιι οι·οτ ΡτοοοΡτο οσποιποιε

ιοπιιιο οάιπιιΡιοτο οτ οιιιιτοτοππι ιΡεοπο τι·ειάοπ·ο ιο ιιιι·τιπτο

οτ Ρστοετοιτο οσιοιππιιο ιοιιιιο οτ οσποιοο ιΡειιιο οσιοιιπιιε

ιοει€πιοι1ι οσοιιιοιε ιοπιιιο Ρσοοι·ο οι οὶιιὶτειτο ιιιοτιποιτιι.

οτ ειιΒοοποιοοτοι· ιιοπιοτιιοτ στιοι·τοε ιιιάοιπ. ΒιιιΠιοτιοιιε

ιιοΙΙστιο. οτ ΒιιιΙΙ.ιο!τουο Βιιοι·οιιιε οσοοιιΙοε ιιιοτιποιτιι

οιιιτι ιτιοστισ ·ιοιιστσ. οτ ΜΜΜ. οτ στιοι·τιπε ιιιάοιι άιππιτ

πιιισά ιισιιιιιτειε οσιοιππιιε ιιιοτιιοιτιι οετ οτ ιιοετι·ιι οττοο

άοι·ο σΒεοι·ιιοιοοτ οσιιιΡΙοι·ο ΡτοοοΡτο Ρστοετοιτιε ιιιοιιο

Ρτσ οσιοιποι τοπο (το ειδιΠσ Ίπποι .οοτοτπε σΒοοι·ιιιιοάιο.

οτ (ποσά ά-οιάοι.ιτο1τοσοοιάιΒιιαιοοοοπο»οοοοάοοτ Ρτσ

τπ·ιιάοτιιι· ἰο ιιὶττιιτο οπο οτ οι οιιιε ΒοπιοΡΙοοἱτσ οτ

οιοπιάειτσ. οτ ιισΙσ οοιι·ο οι ιτε. οετ οοεττο ιιστιιπιτειο.

οτ οσο άιιιιτ οποιο σποοι ΡσΡιιΙσ οι οοοΙοειο οστιιδι·ο

Βετο οτ ἰΡεὶ οικοτοποοιιοι·οοτ άτοοπιτοο ειο οὶο οτ ειο. οτ

Ροετοιι ισοιιτιιε £ωτ οτιοι·τιιε ιιπάοκ οοεοι·οοε οσιοιο

σιοπιιΒιιε ποσά ιτο οετ ιιστιτοτοε οσποιποιε ιιιοτιιοιιιι άο

Με σππιπιἰΒιιο σΒοοι·ιιτιοάοοτ τιττοπιάοιιάιο. οτ σΒοι·τιιε

ιιιάοκ οστοιοι σιοοἱΒιιο ειιι·π·οιπιτ οσιοπο ΡσΡιιΙσ οστι

Βι·οΒοτσ. οτ Ι›ι·οτ'ιιτι:ιιπι. οΒοι·τιιιο 8ΡιοιιΙοιο άο οιιιιτειτο

ιιιοτιιοιιιι Ρτσ οσιοιιοι οιοτιιοιιιι ι·οοοΡὶτ άιοτσ οτιοττο

Ρτσ οσιοιιοι οποιο ιοιιοετιιιιτ. οτ Ρσεεοεεισοοιο οτ άσ

ποιοιιιιο οι Μάο άοάιτ εοιτιοοτ τιιισά οιτάοισοττοτσ οσ

ποιππιιε ιτιπιιιο οτ οικΡσειτο ύΡοιιιο οσποιιοιο ΒοοοΡτοοἱτἰε

οτ ιπιοπιάοτιο. οτ τιιισά οσιοιποο ιιιιιιιο οιιιιτειτοιπι ιΡετιιτι

& τοποοιιοοι ποιο ειιοοιοοοιΡποτ. οτ ιΡεοπο (το οοτοπ·σ ου

ετσάπειτ τοιιοοιτ Ρπ·στοοειτ οτ άοτοοάειτ. οτ Ρπ·οοσιοιοοτιπο

@οποιο 8Ριιιιιτο οιοτοοιιοπο ιοιιοετιπάσπιοπι οοοιΡοπ·οτ

άο ιΡεο οιιιιτοτο άιπιιτ οσποπο οσοοιιΠΒιιε οτ ΡσΡιάσ

ιιπιιιιοιοσ. οσο “Με οιιιιτιιτοιο ιιιοτιποιτιι πιστοε άπο.

Ρι·σ οσιοιιπιι οιπιιιο. οτ ιιιιττιο τιιισά ιο ἱΡετι ιοοι€οο.ππι

Ρι·σ οσποιιοπ οποιο Ρσοι τοοιοιποιιο. οτ ιοάο οσε ιιο!τιε

ὶοιιοετὶτο. οσο ιτε ιιστιιποιιο ὶΡεοπο οοοιΡοπ·ο. εοι!ιοοτ

(ποσά οσε οοιιιοιτειι ΡτοοοΡττι οσιοιιιιιο ἰτιοτιο :Μιτο

ΡΙοοτιο. οτ οσοττο ΡτοοοΡτο ιισΒιο τι·ειάιτο ποιοιποο το

οιειτιο. οτ ουρά ιιιοάοιο οκ ιιστοε οσοοιιιιΒιιε ιοοιιοπο

ιιοοοάοπιτ ποτιοάοτιε οτ στάιπιοτισπιιΒιιο Ρστοετοτιε ιειοιιο

Ρτσ οσποιιοι Ροι· σιοιιιο Ροι·ιτιο·ι. ·οτ ιΡει οτοττιππιτιιιο

τιιοτ άιοοπιτοο οοτ οοτ. οτ ιτιι ιΡεο σΒοι·τιιε 5Ριοιιτο

οιιΡοΠιιπο οοοοΡἰτ. τροπο Ρστι·οιιιτ οι στοι·τιιο ιιπάοι:·οτ

ο ἱΡειιιο ιπιιιοετιιπιτ άιοτιιο σΒοι·τιιε ἱιιάοιι άο οιιιιτοτο

οτ πιο Δοωωιτπω οτ Ρσεοοεεισιιοπο άο οιιιιτοτο άοάιτ.

οτ άιοτιιο στιοττιιο εΡὶοιιΙο οιιιιτοτοιο οιιεοοΡἰτ οι Ρω

τοοτισπιοπο οτ άοτοοεισοοπο οσποιιπιιο ιιιπιιιο. οτ τοπο

επιιοπο ποιο Ρπ·σΡι·ιιιιο οσιοιιοἱε οποιο τοοοΡἱτ οοιο.

οτ πΙιιἰάοιο άο οσοοιιΠΒιιο ἱοεἰΒοοππι οι·ιοποτοιπι ἰοεΡἱ

οἰοοτἱΒιιο σιτιοιτιιπε οτ ιιὶάοπιτὶΒιιε οοσοΡοτιιοτ. οτ ιΡεοοι

οι οιιοιΡιιοιτι οοοτοειο ιιιοτιποιτιι Ροοιιοι·ιιοτ. οτ ὶΡεοιο

ιιιάι οι οσ Ρσειτοιο. ιιοτο ειιοτ Μο ιιι οοοΙοοἰο ειιιιστο

:Μαιο άο ιιιοτικοιτισ οι Ρπ·ο8οοτιο άιοτστοι:ο ιοΒιιτσ

ι·υ.ππι οτ εσοισι·ιπιο ιΡοσι·ιιπο ειιΡι·οοοι·ιΡτοι·ιππο. οτ ἰοοστο

ποιτστι. ΒιιιΠιοΙποι Βοοοιιοο. ι·οιποιιοάι οιιπάι. π·οιπιιιοάι

ἰιιάἱοἰο. οτ Βοι·ειιιάι ιιιάιοιο. οποιο άσππιιοιοο οιιτιιιιτοτιο.

ποιτιοειοισ άιιοοοτοεἰιοσ σοτειιισάοοιιπισ. ιοάιοτισπιο νι. άιο

ιιιτιοειτοσ σοτοιισ οοΡτοιοτιι·ἱο. ιιιτοπ· τοι·οοιιπι οτ πισπιτιπο.

σ! @ο οιοστοιιε Ροοιε οστειι·ιιιο Με ιοτοι·τιιι. οτιιιοοιι

άιοτοποιο |οειιτσι·ιιοι εσπ·ιΡει.

`( ΒΧ1.νΙ )

Ριτ·τιιυε .τα02τοΙι.9ί.3 ορί.τοορα.9 Ρτο δρο2ωινιέ οπι.90·ο έπι

.παιτπ·απάο τπ·τοεπιτα.τ ΖΣ!π·α.ε Ζαπαοπεοε) οσιιοοιιτΖεπιτἰὐιω

οοποπίσέ.ε Μ, ο οοιππιιτπιέ δαοπαο :πωπω παπά.

1218 , 8 σοτσΒι·ιο

004. Αι/-0τητ4_[. το·
! ' ι

ο ι

. ωιιιιιιι. οι ' τ!

. ·· ==Απιπισ άοοιὶπο ιποιττοοιιπισι άιιοοπιτιοοἱποσ= τάοοιιοσσοτιιιισ.

ιοποιάιιτιε τοσιπιιιπιιο ὶοιιιιο Ροκ σιοοιο οάιιοΡ!οιιάιο..οτ ιιιάιοτισιιο= : πι. :ι άτο = Ιοιοιιτὶο τ·ιιι.=·ιιιτι·ιιοττε ιοοτιιΒι·ιο: 'οι
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Ροεεεοιπποιεειποο!.πποποεοπ·πΡιστοιπο ι!οποποοε Ρειτοε ιι π» οπο ..-·οο·ι·ιεει.ι (.-!)ΧΙΝΙΙ . :.·ι· :ο ιεπιπ·1-.

8οσοεοεπε επιπει:οΡπιε Ρτεεεοιππεοε ειπο!ειιι!!ιοε ει εσο

εεοιπεοιππσοε . ι!οποποσ οι·εΒοιππο ΡτεΡσε!ιο. ει ι!σιοποσ

Ρειτσ ιιτε!ι.πΡτεεπιπιεοο. .ει.ιι!οοιπ.οσ το!το!ι!σ ΡτεΡσε!ιο

ει πποεπειτο εοπ:πεσ ι!ε·.οεπιπσ ι·.ε.πιοοπεπε εεε!εεπε ειιοειε

!πιετπε ο εεειε!!σ εισιπε οι ιισοιεεειπε εε ποοιοσ ο::

εεΡπεεε .οοιπππιε πΡεποε..εΡπεοσΡπιιοε. ει· Ρτο οι!!πιιπιε

πΡεποε·ιεΡπεεσΡειοε ει εΡεεποππιετε Ρτο ιπΡιοοι!σ ειιειτο

εΡσ!ιοτο!. ε. πποο!οπο πιοισοιοοιιτ!σ ι!ε επιεεππε Ροιεειιιιε

εοοοε. ει :πε ι!εοπιτππε πΡεποε @Με !ππιτιιε εεε. πει

οοεοεπε«ποσοειε.οι·ειιοοεποοε εκεεΡιπσοπ οσο οοπιο

τειε Ρεεοοπο. Ίοοε ι!εοετ!σε ε! ειπΡο!ιποιπ οσποποε

πιο!. εσοιοοπειππεπ οοτιο πιοοιπο ι!!ειπ εοιοοο!ε. :ποτε

ειιεσ!οετε Ρτοπιπε!ι Ίοπιοι!σ !!ωτπι οσποοιοε πο”

ι!οποποπ ιοοιιιοοοτ!!. πω! ε!ιετ! Ίοπ Ρτο ιεππΡστε

ποετπι.ποι·ειΞπποποε .6επππ!ιοιπε ειισοε. ει Ρτσπιιι!ε εσιι

π!τιοιπο!ι ε! οοιπππιε ι!!σο εοποοο!ε εοοεεεεπσοειο ει

Ρτοιο!εεποοεοι οσοεεεεπσοπε Ίπποι! πεεπι ι!!εισ ι!σπιππ.πο

ποσοιιι.ιποπ.·πσ οοιπππιε :!!ειπ εοιοπποπε ι!ε επιειτο ει :πε

!ιπ!πε .εΡο!ιοτο! οε! πισπο!ο!!ιοε Ίποιοι!ο εεεεΡ!ι ε!! εε

εεο .εσοπεεεοε. πιπι ο!! εσ οεσεΡπεεε !!!ιπε !!π›τιιε εεε.

:πε ι!εοει:ππε ι!πει! εοποππο!ε Ρτο εΡιιιοι!σ οποιο εεειτσ

πποεσοιποειοτ πο οοτιο. ποιπε ποσοι ο πιο ιιππωτισ οσ

ιοτπσ πισε εοι!ειο οποσ ι!!ε ειππιπιιιιπ πιο!! !οιτιιοι!ε

ιιΡτ!!!ε. ει ποο εοοιεεεοε Ίοοι! στοοεε πειιιε πιο” εεε.

ει ο!ποε Ρτει!πειειε !ππιτιπε εεε. εεΡεοι!πιπετει πο ιιΡιοοι!σ

οποιο ειιειι·σ. ει !σεσ εΡσ!ιοτοπ οι! οι!!!ιιπιειο ει Ρτο οι!!!

ιιιιε :!πει! εΡπεεσΡοιοε ει. Ρτει!!ει! ειποσοπεπ Ρτο πΡεο εΡπ

πιο”. οι Ρτο ειιΡ!ιο!σ εεοοεοεπε ει:ε!εεπε. ει οστοποε

πΡεποε εΡπεεσΡιιιοε ει πΡεποε εοΡπιο!π. οπ›!!Βιιοετοοι Ρ!

ποστ!. Ρτοποιπε πΡεπ ι!οποποσ ποοοιοοεο!σ οσποποε πιο σ·

εοποοο!εποπιπιπο !ισοπι ι!πει! εΡπεεσΡοιοε !ιεπιπιε ει ππο

πιεοι!ε..:ει:Ρεοποπεετοιιι πΡεπ ι!ιοι:οποο οπσοιπποετπο ει.πΡο·

!ο,ο.ι.!.οσπιποε.εοιοοοπε Ίοοι!. !πιεπεοι πιο Ίοοι! ει·ε!ι!εΡ!

εερΡιιεαιωι!ποποο!.ειι Ίοεποπποε ποειτοποεοισ ει πι! πιππο

ι!ε.ο.!!!ε πιο-ε ειτε. ι:σοιπιιεοιοι Ρετ σποο!ε εσπιπππ·πιιιπ.πιπι.

ει,Ίι!οι! ι:!επιπι !πεεοιποπο :!!ειο εΡπεεοΡο. Ίπποι! πΡεο Ρτο

ιππειπε.!!πιτπε πιο. :πιοο!ο πιοπε εΡ!εσοΡοιππε ειισιιεοεπε

Ροεεπι-σπι!!@τε οποιο ι!σπιπιιο ποσοιοοιιοπο οοποποε ι!.πει!

::οπποοπε πιο!. ει!!! Ίο! επι Ρτο πΡεο εοοποοπ. ει εοοι

πο:!.ε.-.ι!οσ !πιειτοποεοι.ο ιιο!ππε ιεπστπε. ιιειοπο πιπι πισε

!πεπειιοπο.πο Ρει!ιο:πο πΡεποε εΡ!εεοΡ!. ποιετ!!πετοοι ιεειεε

ποοεπειετ. ππΊσ;εΔοσο!εοε οιοοε. ι!οποποππε τιιπποπιοι!οε

ποιοι,ιωπ ι!οπιπο! ποσοιπιοιιτπ!. τοποιοοι!οε ιπε τπιειπεσ.

Ρππ!!πΡοε ι!εο!!!ιοιο. ιτοε!ιοε ι!ε ιτοε!ιο. πιοι;ιοε πο

πιοπιιοεε_ εεεειιε. πσσοππε πο!ιιιοοεε πο!το. πστι!πιπποε !οι!επι.

Ειπε οπο.πιτσεποε οσιετποε ειιετπ Ρει!ειππ 'πιοπε επιτιοπο

επιτεοποιοπο Ρετ πιιιοοπι οπιετι! ι!ε πιετειπισ ιιοιιο!!

ΡτεεεΡισ ι!οποποπ σπ!ετιπ με!! ποιππε!ε ι!σπιπο! !οπιιποοπε

εΡποο!ε ειισοεοε!ε Ρσιεειιιι!ε ι!ε ειιτιο!ιιτ!σ επιτεπιπ ει

επε. επιεποΡ!ιιο!.ιιω'7. › οι π.ιν°.ιιι .-_

.ο πω· ι .ωιη"... Μη ε. 'ιιιιιιηιοπποηιοο·π _

ι `.-*"πΐ ιδιου" “φπα ε!. ·ιππ_.ιμπι.·ι Ύ ϊ ι· ο π

:
.Δ

. π·ιιιι.τ·.. . ;·

ε .ο;5 πιο;

ι-'ἱπ. .

π' Ω,'"ι-ι"ιι μνο Ίο” διπ.ιη.'μυι (ηι”πι!μι.° .> π.

.ζ "η". η ..."="ιιι> “πιο :ιέ·π.·πο ...ο

πωπο! ··°-Ί π.. κι!!! οι ω! : · · · π ι

δ'αρτ·παιιιε ΜΜΜ ει. @μια επειι·ποπ ει οπο" διε

ρπ·ιιιωε απο απο ισπιρετιιι ει.ἰιιτ·ἰειἰἰειἰσοε σπιππίπισιιιι

ιιιοαετιει οστοιιι” ιἰσοιιοι. .πιο . ω!

π· Η; π; ο .· ι·

ι ππιπο_ °- πι. .οπο-τ ο 5 π· ιΒι.

πω, εε σεισιιτπε
 

· °·ι ·..

..π_ . .'.' τ .| ο «Η ιι

(Μι. Λ. [Μ. Μ. π... εεε. ε. [οι. 956. πι. π

(πιο.) ·:·,.,π

ι .π

[ο οοποποε ιποιοποπ εποεο. οσε τε!ποοοι!οε ι!ε από

οσοι-ι. τοππποπιε ι!ε ετ!!πο εσιιεο!εε ει ιππο!πιιιπιιστεε

εσιοοο!ε ειιΡπ·ποιε ει πιε!εοοετποε επε ειπιεε!!σ οποιοι

ποιοι· πΡεποε εσπιοοπε οιιΡτ!ιιιε επεππι εστιιποειοο-πο

ποειτιποεοισ ποιπε ποιο Ρετ πιιιοοπι Ρειτπ! ποιο!!!

Ρτο οσπιπποπ οοιπππιε ει οσποππιε.ιπΡεποε εσπιπποπε ·ιο

Ρτεεεοιπιπ ει ιιοειστπιοιε ι!σποποπ τοπιππετιπο!ιιιποοοε

Ρσιεειοιπε. οι εσ ποεποοιιοιε ει ο εειπε Ρο!ε!πεπειπο

εετ! !πππ›εοιε. ι!!ι! εο!!!!εππιο Ρπειπποποο εποιπποο ει Ρτο

εοτεισιτπ Ρτο εσποοο! οιοοε. ει: ππσ!οιιιοιε.· εσαπε!!!!

πεοοε εσοει!ιοιο τεε!Ρπεοι! οοπιποε σσπποιι!ε οιοοε.

οοιπππιε εει!!ποοε ει ιτει:!!ποπ.πε. ιιιΊοε :!σοιπποοει οποτε

ι!σοειποοε ποιετ οποσε ειπειτοπο ει.πιππ!επι οοιπππιε.

Ίοε οποσ εει οε! ετπι. ει' ι!σπιποποπο ει Ροεεεεε!σιιεοι

ει πποο!οπο !ποΡετποπι πΡεποε εεειτπ ει τιο!!!ε.- οπο.

επεοι!οπι επιποιπε Ίο!εΊοπιπ οο!πιετπι εσοιοοε οιοοε.

ποτε ΡτσΡπ·πειειτπσ. ει ι!ιο!σ επιΡιπσοπε ι!οοοιπσοπε. εποε

εσιιιτοι!!ε!σοε εσπιοο!ε εεΡπ·ποιε. ει σποοποπο Ρετεο

οοτπιο Ρτο ιΡεσ εοποοοπ. εππΡΡοιιεοιεε εππειτπποε οι

οοπιππο. ει πισππι!οεε πιοπιπιιποιεε ει πιιιπιπιιιιιιτσε οι ειπ

ειτο ει ο!!!ιπ ει ι!πειτπειο. ποτπει!πεποοπ ι:οποοο!ε !εοοε.

πωπο εσπισει!ποιοε εσποοοπ πιοπε Ίοοι! πιπ:ι!επιππιιιοε πο

!οετπι πο εεπειτο πΡεο. ει ο!!!ιι ει ιεττπιστπσ. εοοειτοετε

Ρσεεπι ει ει!πί!ειπι·ε ιποειτοοει ει οι! εοεισ:!!επι !Ρεποε

ωειο Ροοετε ει εοοειπιοετε.: Ίοσεεο!οΊοε πιο!ππετπι

εοειε!!εοοε. Ίοοι! εεειτοπι ει πισποποεε σεΡοποιε πο!

πιοπε πιπε εποε πτοοι!ε ΡετΡειοσ εο!οιππιοοι. ει πια

οιιιεοετε ποππο!ιοοι εσπ.ιοοπ οιοοε επιπειεοιε εεειτο πΡεο

πο Ρσιεειιιιε ει οπτιοιε εσποοπ:ιπε οιοοε ει: εεειε!!εοο

τππο πΡεποε εσπιπποπε. εεειεπποπσε ΊοσΊπω ει εεεεεεοπο ππωι·ποι επιπειεπισε οι! ι:οειοι!!ειοι !Ρεποεπεοειπ·π.

πιοπε ίπι!ε εο!πποποπποπιε ει πιιποοιεοεπιπποοε εσοεεοιπεοιεε

πο ι!σποποοπο τεπο!ιετι!οοπι Ροιεειιιιεοι πιοπε Ρτο εσ

ιοοπιπ ειιΡτποιε οι Ρτει!πειοπο ι!σοοιπσοεπο ποε!πποετε

Ροεεπι. Ρτσιοπιιεοιεε Ρτο πΡεο εοποοοπ Ρτει!!ειοπο πο·

οιιιπσοεπι ποεποοιιι!σοεπι ει εοοεεεεποοεπει ει σιοπιπιι

εοΡετποε οσοι ει εοοεεεεε πιο! ει ίπποι! ΡετΡειπιο

ιεοετε ει πο οο!πο εσοιι·οοεοπτε. ει επ πο εππΊοσ εσο

ιτεππιειοπι ποετπι ο οσπιπε οε! επι ιι!!Ίοσ Ρτο οσιοποπ

ειιΡτπιιιε ει Ίοσεπεοε εσοιπ·επιιειοπι ιστει Ρεοιππο πο!!!ε

ιοεπτειιτοιο ετΒεοι! ι!!ι! Ρτο εσπιοοπ οιοοε ει!Ρο!επιιπ

Ρτσπιπιιποιοε οπεε εσπιοο!ε ειπΡτποιε τειπε+ειπ π!τοιπε

πιιιοεοιππποε οιοοππιοε εοΡτει!πει!ε. ει Ρτο ιιοιιο ει

Ρτει!πειπε σποοππιοε σπιεετοιι.οι!πε σκοπο! ποσοι! εσποοοπε

ειιΡτποιε ι!!ι! Ρτο εοποοοπ οιοοε ειπΡοποοιπ Ρπιποστπ

σ!ι!πεπιπιοε. ει Ρσεεεεεστεε εσοει!ιοποιοε οσε ει εο

ποοοε ειιΡτποιε Ρτο εσπιοοπ πιποοε ι!εΡτει!πιειπε οοιππ

πιοπε "Με Ρτο πΡεο εσποοοπ εεΡι·πειε ειιοεπε εππι!!!!›οε
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οιιᾶὶειιὸὶε ετ ιὶἰΒὶιιὶειιἀἰε Ρετ Ροτε5τ8τειΙ1 ετ εοιιεοΙεε ιι εοιιειιΙεε εειΡι·ἰοτε ω ΡιιΒΙὶεο εοοεἰοιιε οοτιιιοεοτο

ετεετοε ει εοιιιιιιιὶ εεΡτἰοτε ετ ὶοἀἱεετιιτὶε ὶΡεοτιιιιι

εεοεοι·ιιιτι εἰιιἰΠοι1ι τετειιτἰε ὶΡεἱ εοπιιιοἱ εοΡτἰοτε. εοο

εοε ιιετο Ιιοπιἰεἰἀἰὶ ετ τιιττἰ ετ ἰοεειιἀὶὶ εοτιεεάοοιιε

εοιιιιι11ὶ ἰοοιιε οιιἀὶειπἱεε ετ ἀἰπωὶειιἀοε ετ εοι·ιιι11 εἐ

πιοτιιπιει1τιιω.Βοει·τοω ετ Ρεεεπι ἴοεἰετ εοπ1ιιπιε οε

Ρτὶοτε εοοττε οπιι1εε Ρει·εοπιοε ιιττι·ε ἰοΒιιττι ΡτοΡι·ὶἰε

εκΡεοεἱε εοπιιωἰε εοΡτἰετε ὶπι οι·ἀὶοοτἰοτιε εοτοιιοἰε

ὶοτιιιε. ὶτι εκετεὶτὶΒιιε τΙοοοιιε ετ εοιιοΙεετἱε εοτιιιιιιἱε

ὶοιιιιε εοπιιιιιε εειΡήοτε ΠΜ ετ ετεΒὶτ, ιιτττει ἱιιΒιιιι1

Ρι·οΡι·ὶἰε εκΡειιεἱε ειιἱε εοπιιιοἰε εεΡι·ὶοτε ὶιι οτἀἱιπι

τὶοι1ε εοΡεο!οπι οετ Ροτεετοτὶε εοτιιιιιιὶε ὶοτιιιε οιιἰ Ρτο

τεωΡοι·ε ἱ-οει·ἱτιτ. ει Ροδο Μάϊο εἰιτιὶΠτετ ΗΜ ετ ετεΒἰτ

Πι εετιιἱτἱο εοτοοοὶε ἰοτιιιε ΡτοΡτἱὶε εκΡειιεὶε εοπιιπιἰε

τοπικ: ἰο οι·ἀἰοοτἰοοε εοοειιΙιιπι ιιεΙ Ροτεετοτἰε ἰοιιιιε

οιιὶ Ρτο τεπιΡοι·ε ἴοει·ἰπιτ. οιιοεὶεηεεοττιοιιε :ιεεεεεε

Ϊοετἰτ εοετι·ἱε ετ Ιοεὶε εοτοοτιὶε ἱετιι1ε οιιε ΙιοΒετ ιιε!

Δε εετει·ο ΒοΒεΒὶτ ιιΙΙ.ι·ο ὶο8ιιτο ΡΙειιιιπι ευεειιτεοιτι ετ

οιιεὶΙἱιιπι ιιιὶιιὶεττοΒἰτ εοπιιιι1ε εοΡτἰετε. εἰ ‹Ιε ιιστωι

τοτε τ-οει·ἱτ εοιοοιιἰε ὶοιιι1ε. εοπιιι11ε εεΡτἱοτε ιι1οοετοττι

ἱοοιιε Ρετ τοτοπι τεττειιι1 ειιαιτι ειιττετε ετ ειιΡεοάετε

Ϊοεἰετ. εἰ επειτα ὶιιετἱτ Ρετ τεττοτπι εειΡτὶοτε εοιι1οιιε

εοΡτὶοτε εοπεεόετ εοπιιιπιὶ ΜΜΜ.. (ματ ι1Μεοιτηιιε

ΔιιοΙιιει·ἱτ ε. τει>ι·ο ἱΡεἱι1ε εοπιιιιιἰε εοΡι·ὶοτε ΡεόοΒἰιιω

οιιοάειιπ1Ίιιε ιιοΙιιει·ὶτ ὶπιΡοιιετε ετ εοΠἰΒει·ε Ρετ εε

πιει οιιοεἰιιω εαυτο ειιΡει· Βεετὶοε ετ ειπιτεε Ρετ εται

το.πι. ετ ειά ἱΡειιυο Βεβετιάιιι11 ετ εοΙΗΘεοάιιτο ιιιιοεὶο

εοιιιιιοἰε ὶοοι1ε ειιιπ11 Ρι·εετοΒὶτ οι1εὶΙὶιιτι1 ετ ἰιιιιοιιιει1.

ιὶε εἰιιὶτοτε ὶειιιιε Ροτεετοτει:ι οεεὶΡἱετ ετ τιοΒεΙοὶτ εο

111ιιιιε εοΡτἱοτε. οιιειΡάοειιτοοοε Ροτεετετεω τιειΒετε

ἀεΒεΒἰτ. τα: εοτιε ἰοτεΠεετο ἱιι οιΡι1Ποιιε εοΡτεἀἱετἱε.

Ποσο τιεΒἱτετοτεε εοΡτὶετε. ἱι1 οι1πήΒιιε ειιΡτεἀἰετἱε.

Ροεεὶτιτ ιιεκιό.ει·ε ετ οΙἰειιειι·ε ὶοτει· εε άοι11οε ειιειε ετ

Ροεεεεεὶοοεε. Ρτεἀἰετει ιιετο ἱιιι·οιιει·οιιτ Ρι·εεει·ὶΡτἱ ετ

τειιάει·ε ετ οβεει·ιιοτε ετ εοιπτο ι1οι1 ιιετιἱιτε. ετ εποε!

ἴοεὶεπιτ εοτοΡΙετἰ ετ οβεει·οοτἱ ο εετετἱε ¦ιοπήιιΠοιιε

εειΡιοετε. εετιιπι ἱοι1ιιε Π] ΡεΙοεἱο ιιετετὶ ὶεοιιετιεἱε οι·

εΒἱεΡἱεεοΡὶ. τεετεε ΡειΒοουε εΥπιἰο ιιεεεει!!ιιε ΒοΗιιε

ιιθο άε εοετεΠετο. ετ :ιὶεοΙευε Ρετιἱε. οο11ο ἀοιτιἰπιἰεε

ιτοτἱιιἱτοτὶε. Μει::ινιιι. ἱοἀἱετὶοηε νι.ιιὶΒεεἱιιιο εεειππΙο

οἱε οετυΒι·ἰε ὶιιτει· πιοι1επ:ι ετ ιιεεΡετεε.

ΕΒο ιιιει·εὶιὶεἰι1ε οοοοάοπο οΒεττἱ άε (Μαιο οοτετὶυε

εω·1 ὶπιΡετἰἰ ετ ἱυἀεκ οτόἰιιοτἱιιε ι·οδειτοε εει·ἱΡεὶ. .

ς ΡΧι.νιιι )

()οπ.εα!ε.ε ετ |ιοπιί:ιεε ιιπἰνεπεί ·υί!Με ετ εαε2τ·ί δα

ρτ·έαταε, ἐκ ριιόΖίε:α εοπείοπε εοπνοεα£ἰ, κἰοπα£ἰοπεπι

εία.τάε:π εαεττ·ί ει! ·υἰΖΖαε ειό εω·ιαπ Ζεέα2ίε ἰειπαεπεί

σουυπακί ρωω»τ εοπ[Ρπιαπ2.

 

ΏΙ8 , 28 οοτοἱπἰε

ω!. Α. [Μ. 158. ο. ω. τ). [ο!. θ”.

( Π. Κ.)

Πι ποιιιἰιιε ἀοωἱοἰ οπὶειι. ποε τοΒοοε ατε Βιιι·άὶιιο.

ΡοΡοΙο Ρετ Ρτεεοιιει11 ετ. εοωΡοοοω ετ ὶΡεο Ρτεεετιτε

ετ εοοεεοτἰεπιτε εοιιίὶι·ιιιειοτεε ετ ε.ΡΡτοΒοοτεε εε. εοε

οετο εππτ οΡοἀ ἰοιιιιοοι Ρετ τεθετοε οοετι·οε εεειιι1

οιπε (ματ εοοτἰιιετιπ Πι .απο ὶιιἀε Βιετει Ρετ ιιιοιιιιω

ωει·οτιἱεὶἱ εετὶΒε..‹ὶε οοιιεὶπιἰΠ εοιιοετιττοιιε ὶι1ἴι·οεει·ἰΡτε.

Μή ὅιιἰ!ἰἰεἱπιο Ρἰετειιὶιπο ἱοἀἰεἰ. εἱιπΙὶεο .εοιτιιιοὶε ἱε

τιοε. ιιοτοιιτετε ετ οοετοι:ἱτοτε εοι›εὶΙἰἰ..ὶεοαιε.εεοιω

ετἱτιιτο Ροπιίοε ἰΡεἰοε‹ εοκοπώε .τεεὶΡἰετιτἰ.. ιὶοιιτιοε

εεἀὶππιε ετ .τι·οἀὶωιιε. ετοάοοει11ιιε τοετο ἀοιπιτἰοπε

ὶοτετ Ρὶοοε εοεττωτι ετ ιιΠτεπι εοιοι·ἰοτε ετ ο άσωτ

τιὶοι1ι ετ γ Ροεεεεείοπιει1ι ετ ··πιει·ιιω ῇπτΡετἰο:αι 4ἰΡεἱι1ε

εοετι·ἰ ετ ιιὶΠε. .πο ἴοεἰεπἀοιτι· οιιἱεκἰιιἰά .ιιοΙιιετἰτ εο

πωπω ἰοοιιε ἱοτε Ρι·οΡι·ἰετοι·ἰο ετ Μοτο ὁοιιοτὶοπἰε.

εὶοε εοιιττοἀἱετἰοΡε εοπιοιπἰε εοΡτὶετε. .ετ οπιώιπο

ὁ Ρετεοτιοι·υπι Ρι·οἰΡεο εοωιιπὶ. ειιΡΡοοειιτεε εοετι·ιιιτι ετ

πωπω ετ Ιιοοιἱοεε ετ ΙιοΜτετουεε ὶτι-ἀὶετο εοεττο οἰΠο

ετ όἰετι·ἱετο ἰιιτἰεᾶἱετὶοπιὶ εοιιιιιτιἱε Μουτ». ὶτεπι οεεοτ:

ἀἰπιυε εοωοοὶ ἰειοιιε ουρά υΒἰειιιτιοιιε ιιοτυετἱτ ὶιι

εοετι·ο ἰΡεο ιιὶΠο ετ τεττἱτοτἱο εοοεττι1ετε Ροεεἰτ ετ

εἀἱἱὶεοτε εοετι·οοι. ετ ει! ειιετοἀὶοπι ἰΡεὶιιε εοετι·ἰ Ρο

τιετ·ε ετ εοτιετἱτιιετε οιιοεειιιοτειιε ιιοΙιιετἱτ εεετεΠοοοε.

οικω εεετι·οοι Ιιοπιὶιιεε εοΡήοτε ὶΒἱ Βοιιο ίὶιὶε εἰ11ε

ΐι·οιιάε ΡετΡετιιο εεΙοειΒιιιιτ ετ ιτιοπιιιτεοετε ἰιιοεΒιιιιτ

εοπιιιιιἰ ὶοιιιιε. εεὶετεοτε εεεττο ὶΡεο ὶο Ροτεετοτε ετ

ιιὶττοτεεοιτιιωἱε ἰοοιιε ετ εειετεττο11οτυω ὶΡεἰιιε εο

11ιιιπ1ὶε. εοετε!τειιοε φαμε ετ εοε (Ι11τ88011ΙΠ Βιει·ἰιιτ.

εεἰετεοτεε ειά ειιετοἀὶεπι ὶΡεἰιιε εειεττἱ. Βοι1ει δώ εε!

υοΒἰτοοε ετ ωειιιιτειιεΒὶπιιιε. Ροεεεεεἱοπετο ςΡιοοιιε ετ

ἀοοοὶτιὶιιπι εοετι·ἰ ετ ιιὶΠε εοΡτὶοτε οοτήε Ρι·εττιετο εἰπ

ἀὶεο ιιοπιἱοε εοτιιιιτιἱε ἰετιιιε άεπιιιε ετ ττεἀἰωιιε ετ

ουπήιιπι Ρι·εἀἱετοι·ιιπι. τετειιτἱε τοιΡεο Ρτο ἱΡεο εοπιιιηὶ

εοΡι·ὶετε εοιιεὶε εὶυὶΙὶΒιιε εοἀἰεηἀὶε ετ ἀἱίΪὶτιἰεοἀἱε Ρετ

Ροτεετοτεπι ετ εοτιεοΙεε εΙεετοε ει εοπιιιτή εοΡτἰοτε ετ

ἰιιἀὶεετιιτὶε ὶΡεοι·ιιπ11 τετεῖιτὶε εοωυ11ὶ εεΡτὶοτε. ετ εο

εοιιε ἱοτεΠεετο ο[ιιοά ΙιοΜτετοι·εε εεΡι·ἰετε Ροεεὶοτ

ιιεοάει·ε ετ οΙὶεοοι·ε ἱπιτει~ εε άοπ1οε εποε ετ Ροεεεε

είοι1εε. εειιεεε υετο Ιιοιπἱεἰἀἰἰ. Ϊιιττἱ. ετ ὶ1ιεειιἀἱὶ.

εοι1εεεΗωιιε ιιοΒἰε Ρτο εοιιιοοὶ ὶετιιιε οιιἀὶεοιὶοε ετ

ἱἱιιἰετιἀειε ετ ἰΡεετιιτ11 ετοοιιποει1τυπ1. θυεττοτι1 Ροεεπι

Ϊοεἱεωι15 ποε ετ εοπιιιιιε εειΡι·ὶειτε εο:1ττο. οιτπιεε Ρετ

εοιπιε απο ιιοΒιιοι Ρι·οΡι·ιιε εκΡετιειε εοι11ιιιιιε εο

Ρτἱετε ἰτι οτἀὶιιοτὶοι1ε εοοειι!ιιιιι εοιπιιτιἱε ἰειιιιιε ιιε!

_Ροτεετετἱε οιιὶ Ρτο τει1ιΡοι·ε ΐοει·ἰιιτ. ἱιι -εΧετεἰτἰΒοε

ειπαμε ετ εειιιο!εοτἰε εοιτιιιοἰε ἱεπιιιε εοπιιιοε εοΡι·ἱοτε

ὶΒἱτ ετ ετοβὶτ άπο @θεοι ΡτοΡτἰἱε ειιἰε ειιΡεοείε ἰο

οτἀἰοοτὶοι1ε εοοειι!υ.πι ιιε! Ροτεετοτἰε εοωιιιιἱε ὶειιιοε

@το Ρτο τει:ιοΡοι·ε Ϊοετὶτιτ. ο ὶιιεο οετο ιιτττε εὶπιἰἱὶτει·

ω ετ ειοτήτ ὶιι εει·ιιἰτἰο εοπιιιπιἰε ὶεπιιιε Ρι·οΡι·ὶὶε εκ

Ρειπεἰε .εοωυιιἱε ἱεπιιιε. ἱτι οτἀἰιιειτἰοιιε εοοειιΙοπι ιιε!

Ροτεετειτἰε. Πιο Ρτο τεοιΡοι·ε ἴιιετἱτιτ. ἰτεπι Ρτοπιἰττὶιπιιε

ιιοΒὶε ι1οτιιἱμε εοιοιιι1ἰε ἰειιιιιε Ρτο εοπιιιοἰ εοΡτἰετε.

οιιοά οιιοεὶειιεειιοιοιιε ιιεεεεεε ΐιιετἰτ εοετι·ἰε ετ Ιοεἰε

εοπιοτύε ἰετιιιε οιπε τ1εΒετ ετ τἰε εετετο ΙιοΒεΒἰτ εἱττε

ὶιιΒΡι:1 εοιι1ιιι1ε εοΡτἱοτε ΡΙει1ιιι11 εοηεὶΙἰιιιη ετ οιιεἱ

Ιἰιιιιι πιὶτιὶεττεΒἰτ. Πεκ:: Ρτοιοἱττὶοοιιε ιιοΒὶε Ρι·εΐειετο

εἰτιἀὶεο οοτιιὶι1ε εοπιιιτιἱε ἰοιιιιε τεεἰΡἰετιτὶ. Ρτο εο

πιιιπύ εεΡτἰοτε. ι1ιιοά εἰ ιτε ιιοτιιιιτοτε ίὶιετἱτ εοπιοπιἰε

πωπω εοπιι1πε εεΡτι:ειτε πιοι1ετειπι ιοοιιε11εεπι Ρετ το

τιιΒοοε ιἱε ΒτὶΠει. ι·οὶωιιπἀιιε άε οάττοηεἱ Βοιιάιι!τιιε τειιι1 τει·ι·επι ειιοπι φωτο |ιοἀἱε τπιβετ οετ (τε εετετο
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ΙιοΒοΒἰτ Βιοὶοτ οιιι·ι·οι·ο οτ οκροοάοι·ο. ὶτοιιι ρτοωἱττἰπιιιε α θιιἰΙΙἰοΙωιιε άο ΒτωιοτΙο.

ιιοΒἱε Ρτοΐοοτο εὶιιἀὶοο. ἀὶοτο τιοιιιἰτιο ετοιμο οο1ιοο

:Πισω ιιοωἱπο οοτπιπιὶε ἰωιιιο. ουρά εἰ εττοτει ἱιιοτἱτ

Ροτ Ι:οποπι οειρτἰειτο. (μισά οοπιιιιιο ἰειπιιο ιιΒἱσιιτπεΙυο

ιιοἱιιοτὶΙ: ἱυ. τοττει ὶΡεἰιιε οοπ1ιπήε οοΡτἱοτο Ροἀοεὶιιἱπι

Ροεεὶτ ὶπιροπιοτο οτ οοὶὶὶεοτο εΙιιοάοιιιιηιιο ιιοΙιιοτὶΙ:

Ροπή.εο ...ει ιιιπιοἰιιιι1 ειιιιαι. ευρω· Βοετὶ:.ιε οιιιιτοε Ροτ

εττοτοπιάΡ8ειω. οτ Μ. ἱΡ8ι1τΙ1 Μ.Βοπιάωιι οτ οοΠΞΒοιι

άιιπι πιιιιιοἱο οοπιιικιἱε ἰοιιιιο ιιπἰυοτεὶτοε οοΡιοἰειτο 8ιιιπ11

Ρι·οετοΒΗ: ειιιεἰΙἰιιι11 οτ ἰιιιιωιιοη. ὶτοι1ι Ρτοπιἰττἰωιιε

ιιοΒἰε ΡτοΐειοΕο εὶιιἀὶοο ιιοιιιὶιιο οοπιιιπιἰε ἰειιιιιο τοοἱ

Ρὶοτιτἰ. ι1οι11ἰτιο οοπ1ιιιήε οειΡτἱοτο. Ίιιοά οι1οι1άοοιικ1ηιιο

ὶΡειιαι οοι11ιιοο οιειΡήιιτο Ροτοετοτοι11 “Μοτο άοΒοΜΙ:.

φαιά άο .οἰυὶτοτο ἰουιιο ὶρεοι;ι Ροτοεαιτοτπι οΙἰΒοΒ ο..

ΙιειΒοΒἰτ. μτσιτιἰττοιιτοε .ιιοΒὶε ὶοιιιἀὶοω εἰπιἀἱ::ο ποιπἱιιο

οοιιιιιιιὶε ὶοιιιιο τοοὶρὶοιιτὶ Ρτο οοωιιι1ἱ οοΡτἱειτο Ρτο

εΠοτειω άουοήοποπι οτ οοιιοοεεἰοιιοπι. ο'. οπιιιὶο ειιΡο

:Με απο οτ οοιιοοεοει δι·πιει οτ @το Ροτροτιιο ΙιοΒοτο

ο!. τοιιοι~ο οτ οΒοοτιιιιι·ο οτ ὶι1 11ιιΠο οοιιττοιιουὶτο. οτ

εἰ ἰιι ειΠεΙυο οοιιττοΐεοτυπ1 ο ιιοΒἰε ιιοὶ ειΒ ειΠε1ιιο Ρτο

οοπιιιιπὶ οοΡτἱοτο. ο!. ςιιοοὶοπε οοπττοΐειοτοπι ἴιιοτἰτ.

Ροιιοπι πιο.τοΙιοτιιπι πιἱΠο ειτδοιιτἰ ιιοΒἱε Ρτο οοπιιιιιὶ

ὶοιιιιο ετἱριιἱιιιιτἱ Ρι·οιιιἰττἰπιιιε ιιἰοο οοι11ιιώε οειρτἰειτο.

“Με οτ ἱὶτωξε ιποπιοηιἰΒυε οτωιἱΒιιε ειιρτοἀὶοτἰε. Ρτο

Ροιιο ιιοι·ο οι Ρτοἀἰοτἱε οτιιιιὶΒιιε οΒεοτιιειπἀἰε οππιἰει

Βοπιει οοι1ιιιώε οερτἰωο. ιιοΒἰε Ρτο Ο0Ι1111ι1ἰ Μονο το

οἰΡἰοπιτὶ ΡὶΒιιοτἰ οΒἱἰΒοιιιιιε. ΜΗ 'Μοτο (μισά Ραπ

οοπιπήεε:.ι ΙἰοοοΙ: ιιοΒἱε τιοι1ύτιο οοπιιιιιὶ8 ἰωιιιο ἰτιττοτο

Μπα ἰΡεο. οοο 11ιοΙιιοι·ὶΕἱε οιιοτοτἰωτο ιιοετι·ει. ο! εἰι1ο

ειΙἱοιιἱιιε πιοεἱοτι·οτυε όοοι·οτο. οτ οιτὶιιιει·ὶ Βιιοοτο. οπό

πτωτιιικηυο ι1οπιἰιιο ιιοκιἀὶτἰοιιἱε οτ ὶιιι·ο Ρτορτἰοτοτὶο

τοιιοτο οι Ροεεἰιὶοι·ο. εὶπιο οιιιιιἰ ιιοετι·ο οπιιιἰιιιιι9ιιο

Ρτο οοπιιιιιὶ οοΙ›ι·ἰιιτο οοι1τι·ειἀἰοὶοιιο. Ρτοἀἰοτο τΙποφιο

·ἰω·ειιιωε υοπήιιο οοπ1υ.ώε οοΡτἱοἱ:ο ο: Ρτο ἰΡεο οοτιιιιτιἰ

..ιωΠαω-θ οοπιρϊοτο οτ οΒεοτιιοι·ο·οτ ποπ οοιιττοιιοιιἰτο.

πω. οπο!. Βοο ὶπι Βιιτεο οειΡΙ·ἰειΕο ἰκι οοοΙοεἰει εεωοτἱ

Ροϊ.ιά ΡτοεοιιτἱΒυε οτ τοοτἱΒιιε οοιιιιοοειιὶε εμποιιο ποιιτο

ἱιι1ιὶοΒο. Βιιἱτοτἀο άο πωπω. Ροττο τΙο ἔοΙοο εἰο ΡειΙοδο.

ειιι1ἱοο Βοε!;οΙάο. ἔιιἰΠἰοΙπιο όο Βοιποβ.οο ιὶο ἐμοὶ. Βο

1ιοιιοεοοΙΙο Μιοτο Βιιει·άειτοτο οοπ1ιιιύε ὶεωυο οτ Ροτι·ο

.εροὶτει ιἱο οΙοποποιήιει οποσ ό.οτώΜοο ιποϋἱιιἱτοτἱε Μ. εε.

άοοΞπιο οοτειιιο. ὶτιἀἰοτἰοτιο νι. ιιἰΒοεὶ11ιο οοτειιιο ᾶἱο

οοτυβτἰε. πω: τοττἱοιυ. άπο ἱιπετπιιιιοιιτο Μάο Βοι·Ε το

Βοιιοι·ιιι1τ. ιιΔιιιι1 Ρτο οοπιυ11ἰ ομρτἱοτο οτ Ιιοο τΙιιοά

εοτἰρωιτι οεΙ: Ρτο οοιιιιιτιἱ ἰοηιιο. ἱιιΜεοτἱΡ€ἱ οιιο(Ιιιο

ΒιιΒΞτωοΒοε οτ Βιιι·Βοηεοε οορι·ὶοτο ἱιιτειιοιπιιιτ. Ρτοπή- σ!

881'ΠΠΣ.01)Π88Ι18ΓΙ11Π οοπεο118οτιιιπ ο!. οο11υοποπιιιτ στ

ειιΡι·ει. οοάοπι Ιοοο ἀἰο οτ Μαι. οτ. ΡτοεοπιτὶΒιιε.

θιιἰὶἱἱοΙωυε εοΒιιοι·. -

Μοτ1ΐτοάιιε ΐοι·ι·ειπέυε.

ΜΒοι·τιιε ιιιοΙαποοτο.

ΠΒο Ροι·ἰὸο.

ΒοΒοττιιε Βο!άιιε.

Ιοϊιοτιιιοε οοΐειτοτυε. · .·

ΒιιίἱΙιιιε €Ιο Βτοἰτιιυωτο.

Βιι611ιιε όο ιιΙΒοτἱρο.

ΜιιπιιοΙΙιιε. -

Δηεο!πιιιε άο Ιοἔοτἱο.

ΟΒοττιιε άο ειτοειωτο.

ΒοΙοΙ18ο1°ἱι18 τὶο πιοΙἱοηει.

Βοτικιι·άιιε ἱοὶιειπιιἱε οιιτιἱε.

θειιιάιιΙΕιιε Ρἱεοὶε.

ΒιοοΒἰιιιιε ροάίο ιιτεἰ.

ΟειΡοπιιε.

Βιιίἱιιιι.ε άο οΙο:ιει.

Βοτεοετιοπιιε επειτ1οιιιιε.

Βοετοι·άιιε τ!ο Βοκοτὶο.

Βιιδιιιιε Βι·τωοειτο.

ΔΙὶιιιιε άο ιιειΠο.

Ειιι·ὶοιιε άο οοοΙοεἰο.

Τοὶοτιιιε οτιτἰοἰ άο οτωἱΙἰτιο.

ΙοΙιοτιτιοε πιοιιουε.

Μοττἰπιιιε άο εοΒυοτοπᾶο.

Ετιτἱοιιε άο Βοετο.Ιάο.

ΟοπιάΜΒιε ιπιίἱιιἰ.

ΒοιιΒ·ει:1οιιε εοττοτὶιιε.

ΙοΪιοπιιο5· ι11:Μοι·βο.

Ροττιιε 5ειιιοτυε.

Β11ΒΩι18 ΒιιεοΪιοτἱιιε.

ΝὶΒτἱπιιε.

(ἔιιἰΙἱἰοΙωιιε οττοἱοπὶ.

. ΑΙΒοι·ωε 8οοΙοουοΒο.

Βιιδι1ιιε εικατάο.

(ὶιιὶΙΙἱοΙωιιε οτοϊιετοι·.

Ρεπιπε Ϊοπὶε.

ΒιιΒιιι.ιε άο οΒοήο.

Ο11οι·τι1ε. ιἰο ιιἱιιειἱἀο.

θειι1άιιΙΒιιιιε ό.ο @τα

ΙοΙιωπιοε ΒοτεοΒοοουε.

Οάάοιιιιε ΒιιεοΙιοτὶιι.ε.

(ΞυὶΙΙἱοΙιιιυε ιἰο Ρἱεοο.

Βοἰἀοτιιιε μποτ.

Οβοι·τιιε άο τοποτοτο.

(ὶιιὶΠἰοΙωιιε οοτηιι.

Βυίὶιιιιε όο 11ιοΠοο!άο.

(ἔιιἰΗἱοΙτιιιιε μετά εοιιοτἱ.

Ειπἱοιιε τοιιΡιιε. ΒιιοΙἰοι15.

Ροττιιε ΘΗΒΩΝ.

Βιιίὶπιιε άο Ρτοοιιοτἰο.

Β0τοΙ[118 ιἰο οειΡι·ὶοτο.

ΟιιιΠο!ωι1ε Βοτἀἰιιιιε.

ΑΡτἰΙὶε Βοτετὶιιε.

Βο11Ετοι1ουε Ρὶοουε.

Ρο1τιιε όο ιηοὶειι·ἀο.

ΤοΙἰειωιε άο τιιΒοο.

Βει€ειτιιιε οοΜοΠτιιι8.

Βοτοτάιιε άσο ΒοτἱΒἰοπο.

ΠΒο τοτειωοκἱιιε.

Βο.ΙΒιιε άο ειἱΒοτἰει.

ΟττοΒοι1ιιε τοετοε.

Βειιιπ1ιιε.

ΒιιΒιιιιε άιο ίιιΙσοτιο.

ΠοπιάυΙΒιιιιε ειἱΒοττὶ Βοιιἰε.

Ροττἱκιιιε οτοοτοτἰε.

ΜοηΒ·οάιιε πιοτΙοιιἱε.

θιιἰΙΙἰοΙωιιε άο οΒοτἱο.

Βι·οοπιοτπο.

ΟΒοι·τιιε ιιΒοπὶε.

οοο.. οοἴειτοτιιε.
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τἰο οοπτι. οτ - ιτι πὶ!!τι οπτἰο οτ τοττἱτοτἰσ οιιιο. ὶτοιπ ο ιποάσ οποιο σοοο!ιππο στο στοάἱοτἱο το!οπο. οτ οοοο

τστπιπ !ισο ποσά !ιο!ιοπιπο οτ πστπο σοττὶποτ ιτι πἱ!!.ο

ιπσοΒἱο οτ ὶπ πἰ!!ο ιποάιο!ο. οτ ιτι οπτιο οτ ιιι τοττἱ

τοτὶο οοιιππι. ιτοπι οτ οιππἰο ἰπτο τοτιοποο οτ οοτιο

ποο.τΙποοτ οποιο !ιτι!οοιππο το ὶ!!ἰο !οοἱο οτ ιιι οστπιπ

τοττἰτοτἰο οτ ιιι τοττιο οιππἱοπο άοιποοτἰοἰο οτ οο!πο

ποιο οπ!τἱο οτ ὶποπ!τἰο. οτ ιιι στππι!1πο τοΒο!πο. ιιι το·

άιιοτὶπ οοτο οτ οοπο!οοτο πι !πιππιο οτ Βάο!ὶτοτὶ!›πο

πιι!ιοπιτπ!!οπο οτ-!ι°οτ›ἰτοτστὶ!›πο ἱσοοτπιπ !οοοτππι οτ

οοςιιοτϊοὶὶο. οτ ἰπ σιπιποπο ἱπτἰοάἰοτὶοπὶππο οτ ὶιπσοτὶσ

ποσά !ιοΒοπιπο πι στοάἰοτἰο !οοιο. οιιπι!ιτοτ σιππιο

τοτο οπο !ιο!ιοπιπο ὶπ ισοιο !οοὶο οτ ιιι στοάἰοτὶο σιππἱ

!›πο. πιο!π! ιιι πο!πο τοτοπτο σπιτι οιππι !ιοπστο άι

οττιοτιι οτ ἰπτἰοάὶοτἰσπο ω! Βιοιοπάππι οιτἱπάο 1ΙπἰοτΙπὶά

πο!ποτἱτ οοπιππο ὶοππο πο! !ιο!1οτο οτοτποτιτ ο!πο στοπ!

ποοττο οτ !ιοτοάπιπιισοττοτππι πο οιππιπιπ σοτοσποτππ1

στο τισ!ιὶο οοιιττοάιοτιοπο. ιποπσοτ στοιπἱττἰπιπο πσ!ιἱο.

ποσά πποπάοοπιποπο οτ ττποοὶοποοπιπππο ο οοπιππι

πιππο τποτιτ τοττπιο!τπιπ. πο! οτι ισοιο (ιπι στο τοπι

σοτο ΐποτὶπτ πι τοπππιπο οἱπὶτοτὶο ἰοππο. τοοιοιππο

!ιοιπιποο ποοττοο στοάιοτοτιππ !οοοτπτιι. πἱάο!ἱοοτ οτ

οιιπιο ττπιπάοοι1π ποττπο ιπ οοστποΒἱπτο ιπτειτο τιάοιπ οτ

!ιάο!!τοτοπι οοπιππι ιοιιπο οοπττο στπποο σοτοοπτιο. οτ

σποτ! οττοπάοπτ οτ σποτ! σ!ιοοτπτιτιππτ ιποπάοτο οτ στ

άἱποτὶοποο οπο οτ οποιο οοποπ!οο οοπιπιπο ιοιιπο πο!

σοτοοτοο πο! πτιοάο εοπτ πο! στο τοπισοτο τποτιπτ οἱο

τοοοτιπτ σοτ οο πο! πππτιππι οππιπ οπτ οστπιπ !ἱττοτοο.

ποο οο οπάιτο πο! οιοπάιτο οπο ει!πΙππ τι·οπάο ππο

σποτ. οτ ιποπσοτ ποσά στοάιοτο σιππιο άοτοπάοιιτ οτ

ππιππτοποτιππτ οσιπππὶ ὶοπιιο οοπττο οιπποο σοτοοποο

ιο στάιποιποιιτσ οοιπππιο πιππο πο! οστπιπ τΙπι στο

τοπισοτο τποτιπτ ιτι τοπιιπιπο οἰπὶτοτἰο ιοππο. τΙποτπ

άοποτιοιιοπι οτ στοάὶοτο σιππιο ίιτιπο !ιο!ιοτο οιππἰ

τοπισοτο οτ ποπ οοπττοποπιτο. οοά οτ οιππἰ σοτοοπο

!οεπττππο άοτοπάοτο οτ οποτοτὶιοτο σοι· ποο ποοττοοτΙπο

!ιοτοάοο στοιιπττιιππο. οτ ο! οοπτιπτοοτπιπ τστοτ. οτ

οποο!οπο οοπττοτειοτππι Ϊποι·ὶτ σοποτπ άιισ!ἰ άο οποπτο

οοπττοτοοτπιπ τιιοτιτ πο!πο στο οστπππὶ πιππο οτἱσπ

!οπτι στοιπιττι1ππο. στο σοπο ποιο οτ τα! οἱο σ!›οοτ

πτιπάπιπ σιππιο σοτιε ποοττο !ιο!πτο οτ !ιο!οοπάο πο!ιἰο

τοοισιοπτ!!ιπο ποιπἰπο οοιππιιἰο ἱοιιπο σιοπστι ο!ι!ισο

πιπο. άοιπιπιπιπ τιιιοττπο οτ σοοοοοο!οποπι πο! οποιοι

σοοοοοοὶοποιπ άο στοάἰοτἱο σιππι!ιπο πστπιπο οοιπππιο

ιοππο πστπο ττειά!άιοοο οοπτιτοιππτ. οτ οσποτιτπιιππο

ποο στοάἱοτο οιππιο ποπιιπο οσιπππἰο ἰοππο σοοοἰάοτο

οτ οποιοι σοοοὶάοτο. πτ οπστοάιοτππι οετ ἰπτοπἰτ στο

άιοτπο οπτιοπο τοοτιο οτιοτο οοποτἰο οπτιπ8ο!πο !›οπο

πάσο οτ οιπο ττοπάο οττοπάοτο οτ ο!ιοοτποτο οτ οοπττο

ποπ ποπἱτο. οτ ποσά άο στοάἰοτἱο άοποτἰοποιπ πο!

ττοιιοοοτὶοποιπ ποπ τοοιτ ο!τοτἱ σοτοοπο. οτ τΙποά στο

ά!οτο οιππιο ποτά τοοιοτ οτ οοπτὶτιποτο ο πιο οπιο.

πιιοπάοοππιππο σοτοοτοτὶ πο! οσποιι!ι!ιπο οοτπππἰο

ἱοππο σ!οοποτιτ. ποο οπτοιπ τοοιιππο οο!πιο οοιπσοτ

οτ ἱποοιιοποοὶο οιι!οτοπ-τἰ!›πο .οοπποπτἱοπἰΒπο ἰπτοτ ποο

οτ οοαπππο ἱοπιιο τοοτίο. ποο ποτο στοάἱοτπο ο!ιοττπο

σοτοοτοο _ιοππο στοάιοτοιπ άοποτὶσποιπ ἱποἱτιποιππο οτ

οσπίιτιποιππο. !οπάοιιτοο πτ οοπι πὶιπ !ιο.!ιοοτ οοιποπο

σοτ σιππἱο ο!ιτἱποοτ τιι·ιπιτοτοπι :ιο οἱ οστοπι ιπο.Βιοττοτπ

οοποπο [οττο. τοποττ ,στο οιπππι οτ τποπιπτιτοτ στοάιοτο

ά11111ττι οπιπποι-το!τοπσάο οτ οσπάιοιοπο.· ;πτ -οσάοιπ

οἰοπο στοάιοτοτπιπ τοτπιπ ιιι στοσιοπε. οτ σοτ σιππιο

οἱοπτ σοτοτοτππο οπτο ποο άοτπιπ. οοτππι 1οππο ἱπ

σοπτ!!! οπσοτιστι οοσἱτπ!ὶ. τοετοο !οπίτοποπο τπ!ιοπο.

πιο!!οοο!!πο. ο!ιοττπο οσὶιιπ!ο. οτ Βπά!ιο!ιππο !οτοοτιπο.

οιππο άοιπἱπἰοο ποτἰπιτοτὶο ιιτοτ: σοτοποάοοππο ἰπάἱ

οτιοπο νι. πιδοοιιπο ποπο άιο άοοοπ1!ιτιο σσοτ ποοσοτοο.

Ποιο Βοπποποοοπ!!πο οο!ἱΒο σο!π ποτοτἱπο τοττοτπο οοτισοι.

!

@τι

Ριετιιπο οιιοποπο2ο ορἰοοοριιο , ιισιιιΣπο ορἰοοορατπο

δαοπαο, οαιιοπέοίο .τεττο οοποοπ2Ζοποοιω, ιἰιιοοπτιιο Ζέ

όπιο στο αρτατιά0 δροτιστπἰ οαοττο ο οοιπιπππί δαοπαο

πωπω αοοι)ιιίτ.

πιο, ο 11:ιοττπ

στο. Α. τω. πι. τ.

( 11. π. ι

Αππο άοιπὶπἱ οιποπ. τπἰ!!οοὶπισ άποοπτοοππο ποσο

άοοιιπο ιπάιοτιοπο νιι άὶο οοτοπο πιοτοἰἱ. σι·οοοπτιο

τοοτἰπιπ ιπττοοοι·ιστσι·πτπ. οπτ οοιιτοοοιιο άοιπιππο σο

ττπο οσιοοσσπο οοσπο οο τππτπο τοοοσιοοο ποιπιπο

οσιοοοσοτπο οοοπο οτ στο πτ!!ιτοτο ισοιπο οσιοοοσοτπο.

ο άοιπιιισ ιπσπτοποτἰσ άο Βποοἰἰο σοτοοτειτο οοσπο

ποιπιπο ισοιπο οοιπππἱο οτ άο άοποτπο οοτπππὶο οποπο

!ἰ!›τοο άποοπτοο πιπποποοο. οτ οσοοιο!ιτοτ στο ειστοπάο

οοοττο οσο!τπτπὶ. τοππποὶοπο. οιιοοστιοπἰ ποπ ππιπο

τοτο σοοππιο. οτ !ισο το οοπτοοοπο στοοοιιτι!οπο οτ

πο!οιιτι!)πο οτ οἱ οοποοπτἱοπτὶβπο άο1πιπο !ιοπτιοο

οτο!ιἰάἱοοσπο. άοιπὶπο Βτο.5οτισ στοσοοἰτο. στοο!πτοτο

!ιοπτιοο άο ττο!οιο. οτ οττοπο άο !οποιο οοπτοτο. τπ

!ιο!άσ στοοτιιτοτσ. σττοπο άο οο1το οοποπἰοἱο οοο!οοὶο

οοποτο πιοτιο άο οοοπτι. ποσο άοποτιοο οι οτισπ!οπτι

ποιπἰπο άὶοτ! οσιπππἱο άοτο πο! οοττο ιπιοοο άιοτι

οοπιππιε οτ οσ!ποτο στσιπιοιτ τΙπειπάοοπτποπο τποτιτ

ισο!πο πο!πιιτειο. πο! ο!τοτὶ ποι στο τοιπσοτο πι το

Βἰιπἰπο οἰπὶτοτἱο οοοπο. οτ ιποπσοτ στοποιοιτ οι οτἱσπ

!οπτὶ ποιπἰπο άιοτὶ οοιπππἱο. ποσά οοποοάοτ οι στο

οοπιππι οοοπο στοοοτὶο οτ σι·ππ!!οπο πιο πο! στο

τοιπσστο ίποτιπτ πι το8!ιτι!ΙΙο οὶπἱτοτὶο οοοπο !ιὶπο

ιπάο ἰπ σοτσοτππιπ !το ειπα! ισοἰ !ιο!ιοοπτ οτ !ιοτ›οτο

σοοοιπτ οοοττιππ οσο!τπτπὶ. πιππιτπιπ οτ οοπτιτππι.

ἰτο οπο! άἰοτπιπ οοιπππο οτ οπιποο ποι τποτιιιτ στο

άἰοτο οοιπππὶ σοοοιπτ οο οάιπποτο οοπττο σπιποο

σοτοοπτιο οπιπ τιπὶτιπο οοιπππο οοοπο !ιἱπο ὶπάο σπιτι·

τοιπ !ιο!ιο!›ὶτ. οοπισοτ οπιιι ίποτιτ πο!ππτοο ισοἱπο

άοπιιπ11ποπτοποτιι οτ ο!ιοτπιπ τοπ! άο οοτοτο τποτιπτ

ιο τοτππιιπο οιπιτοτιο οοοπο. ποιπιπο ισοιπο οοιπππιο.

οο οο!πο ποσά στοἰπάο οοπιππο οτιοπο πο! ο!ἱπο

στο ισοο οοπιππι οτι !ισπιἰπὶ!›πο άο οσο!τπτπο στο

ὶπάο ππ!!οιπ -ο!ἰοπι οιπιτιοιιοτπ σοτοτο άο!σοτιτ πο!

σσοοιτ. οτ οοιπσοτ οπιπ οοιιιππο οοοπο άο οποιοι πο

ιιοτἰτ οά σοοοιπ !ἰΒοτο οτ ττπἰοτο άτοτπιπ οτιοττππι

τοιποιιοοτ οσἱοοοσο οτ οοο!οοἱο οοοπο. οτ οι.οπτιοοτ

άιοτππι οπστο στοιπἱοἰτ ο!ιοοτποτοιτι σοτσοτππιπ σοτ
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εο οτ εαοοοεεοτ·οε ειτοε τρετ ττοταταο ατσατεατοι·τσ οτ τι ττασττ Ρτ·ορτοτοο ασα Ροεετατ τιαΡοιτττ·τ αοο τ·οε οστ·ατα.

σταττττταε εττττε ττατ απο τοταΡοι·ο ταοτ·τατ τα τ·οοτταταο

οταττειττε ετιοαο Ρτ·ο ιττοτο οστααατ. οτ τιο:: ττοοττ ρτ·ο

εοατττταε οτ αοτοατττ;ιαε οτ οσαεοαττοαττΒαε οοαοατοτε

Ρι·οτττοττε ττατ Ρτ·σ Ρτ·ο‹ττοττε οττοιτἀοαττἰε ατοτο Ροτο

εταττ αστατττο ιττοττ οστααατε. στατιτο τ›οαο τττοττ οΡτεοο

Ροταε Ρτοασττ οττττοοι·ιαιτ. οτ αοτ·εο ατοο ττοιατααε

ατοαττιατττ·ταε Ρτ·οτττοταε ασταταο τττοττ οοτααατε οτ ατοο

τττοττ οσταατττε Ροτ· εο οτ Ροτ· οταττοε οττοε ττατ Ρτο

ττοταροι·ο ταοτ·τατ τα τ·οετταταο οτατταττε ετισττο. Ρτο

τατεττ τρετ ττοταταο Ροττ·ο. εττΡατοαττ αοταταο τττοττ

ορτεοσΡειταε οττεοτ·ιτοτ·ο τα Ροτ·Ροταατα ‹το τττοτο οοεττ·σ

οτ ετο οταττττταε οτττε ετοατ ιττοτατα οετ εαττοτ·ταε. τα

εαΡοτ· ρτ·στατεοτ·αατ τττοταε οΡτεοσΡαε οτ τοαιτττοττ οτι

ττσατοτ. εοΡο τττοτσ ταοαττιαοτ·το ροτοετοττ ετιοαο αο

ταταο οστααατε εειοαο εο τττοτατ·ατα τοτττοτ· τΙαοττ ττοιατααε

οτ·οτττοΡτεοσΡαε ταοτττστοατ σταατο εαρτ·οιττοτα οοατττ·

τατιττττ. οοτατα τα Ρ:τιταττο ττοαττατ οΡτεοσρτ. τοετοε

ττοταττιαε ι·οττααατταε ταττοττ Ρστοετοττε εοσαο. ττ·αοτταε

τι·αοτττ. ττσαοατα ττο τ·αεττοο. Ροι·οοτ·τααε Ροττ·αε. ι·ει]

αεττιταε ετο εοαοτο ι·οταατο. τοοοτταε τ·τοταε. τοοστταε

' ατοταε.

Εττ)ο Ρτιτττραε ττο εοοι·ταααττα εοοττ Ροτοτττ αοτοτ·ταε

τατοτ·τατ οτ εοτ·τΡετ.

(ατα)

Ποσ τιατρτττ·ίοπιά.τ· οοπτοε τατιιτοπετύιτε τα τοτο .πιο

ιτοτπίπατα ρου·οοίπτιται οτ ττπαιτταίωτοπι ο οοοτἰὁτοἰἰ

ότι: ταη;Ετατ·.

τᾶτθ, τ ατττττττ

ω. Α. [στ. 90. τα. θα!. τ). [στ. τττθ.

( α. τι. )

τα οι·τεττ ασταταο οτττοα. οττο οοταοε αΒο οταΡα

τ·τοτ·ατα. στο οτ οοαοοττο αοτττε οττοι·τσ τοτ·τ·τιτ·το ετο οτι

ετοττο οτ το.οατ τοτ·οοτ·τσ τ·οοτΡτοατττ›ιτε αοταταο οτ ατοο

οστααατε τττααο. οτ ρου οτααοε ττοταταοε τοαττο οτ τοι

αιτοαετιιτα οτ τοααοαεοε οτ ττιααοαετε τττεττ·τοταε. τ;ταοττ

ετατ εοτατ οτ εοοατ·τ μα· τοτοτα τοτ·ι·οτα ταοοτττ οτ Ροτ·

τοτατα τττεττ·τοτατα ταοατα οτ τοτ·το ταοο τα ταοττ οτ

τοτ·τ·τι εοατ οτ αοιιττ·οοτ. οτ ετ τοτ·το τιττττασ τοι·ταττο

οοεα αοαττ·ο8ταατ Ροτοτ·οαται·. τΙασττ ττοβοειατ τ·οε εαττε

ττοττοτ·ο οτ οαΡοτ·ο. οτ το τιοατταττατε τ:αοο ταττετττττοατε

ετααοε ττοτταοτ·τατ ττοοατοι· Ροτοτ·ο οτ ττοττοτ·ο. οτ ααοττ

αοα ττοττοοατ οττοαοττ τταΡοτττταοατατα ττοττοτ·ο τα τ·ο

τταε εατε εταο ετιατε εταο αοατταδτε. οτ τττοτα οσαεαο

ταττταοτα Ρτααοτα εταο οι·οτ τα τοτ·τ·ο εταο ό.τεττ·τοτα ταοσ

ιταο.αττο τισταταοε αοαττ·οδτατα Ρο.οτοτατατατ· τΙασττ τιο

ιαταοε ετο τττεττ·τοτα ατοο οτ οατ·το ιιιοε. τ·οε οστ·ατα
οαΡτοττοατ οτ οατοτ;οττιατ πιο τρετε οοεεοτοτ οατιοαο οτ

ροατταε ττ·τ·ττο ετο ααο‹τ. τττο οοαεαοτιτττταο ασα Ροεεττ

αττ οοαττ·ο τισταταοε ταααο οτ τττεττ·τοταε τττααο. εο‹τ

·εττ ροατταε τ·οιαοτο. εοττ αστο οτ οοαοοιτο τΙαοττ τισ

ταταοε ταααο οτ «το τττεττ·τοτα τοααο. ροεετατ εο άο

αστο ταειτροι·ααο‹τ ττσταταοε τετααο Ροεετατ ττ·ο οτττοττττ·ο

οτ ετοι·ο μα· τοταατ ταοατα τττετι·τοτατα εειτατ οτ εοοατ·τ

τα τοτ·τ·ο οτ τα ααα·τ. οτ οτ ττοο ατ τα Ροτ·ροταατα.

Ρι·οτττοτο τττ·τττο οτ τοτο οεεο οοαεοοατατ· οτ ταατστοτττ

τα εοταΡοι· Ροτ·ταοαοοατ ετοτττο ρι·σΡτ·το ττσο τοστ ιπτ

αττοεταατ ι·οττοι·οα·τ. τοετοε ττοττααεταε τοτ·οο.τ·ταε. ιοοο

τ·ταε ‹το ταεαττε. ατοτ·οττττταε τττιτααιτταε. ττοτ·αοτ·τταε ετο

ροττιττοτο οτ ταο8τετοι· Ροττ·αε. ταοτ·οτττττταε τ›οτ·οαεατ·ταε

(το τ·τΡοτο. ττοτατα τα Ροτ·τα οοτιοα εατττ·ο αοαοτα οττο

αοοειτατ· ετιαοταε ταοατ·τοταε. οαασ αοτταττοττε ττστατατ

τατττοετταο τταοοατοεττασ ττοοτταοαοαο τατττοττσαο εοκτο

ατο Ρτ·ττατι ανια οττ·οο τοτ·ττατα.

Εεο εταασα ττσαοττ αστοτ·ταε ττοο οττοταρταατ :το αα

τοαττοο εοτ·τΡτο Ροτ· ταοαααι οττοτ·ττ ‹το τττεεοαο αστα

τ·ττ ετοτττατο ααοτΙαο εττττττο οοτ·οο. τα τιασ οι·οτ οτι

ααο Ροτ·το τοτ·ττιο τΙαοετ τατττττε ατ·ταοττ τα οττασ εοττοαττε.

τοαοαε τα ταοαα οαεοτα οαοΒιαιττατιτ οαταε οττ·οατα

εοτ·τρττο τοττε οτ·οτ. τ· .τ·ί8τττατα ιτέ·οπτζε. ο·οτπίττ.τ·. το οττο

αοι·ο οι·τιτ τοτ·τατι αιτοετ οττετε οαταε οτι·οαταεοτ·τΡττο

Νέα ασα Ροτοτ·οτ ατετ τοατατα εοτττοοτ. τ· οπτριττ·τα. ετοατ

τα τττοτο ταεττ·αταοατσ αττττ οτ τοοτ Ροτ· οταατο ττ·τια

εοτ·τρετ οτ οττοταρττττοοατ ατοτιττ τα οο οιτττττσ αοτ αττ

ταταατο τα ττττοτ·οτ·ατα οι·οττοαο. Ρι·οτοι· τοι·το ττττοτ·αατ

αοτ εττττιττατα τττατατα εοα Ρααοτατα οτ ττοο τιτσετΙαο

οταατ ταατοττοαο οσια·ιιΡττοαο άττατααττοαο τττοττοαατα.

αοτ εοαεαε. τπτ φατσα οοτ·τ·οττοι·τιατταττι ταεεα Ρτ·οεοτ·τΡττ

ττοτατατ το.οοτττ ετο ττοτάαταο τοααοαετε Ροτοετοττε Ρτο

ρτ·το απατα εαττεοι·τΡετ. ο.αασ ττοτατατοο αοττατταττε πατ

τοεττασ τταοοατοετατο ττττνττττ. τατττοττοαο Ριααο ταοαεο

. οαΒαεττ.

.ς ατα)

()τ·ττε τίτ.τετιίτίσ ίτιτοτ· Σοααοτι.το οστααταπο, ο!Ζάοάπτυπ

:το Ροτ·ο·τιατ·ία ρτ·ο .το οτ οοπτττοο οπο, οτ διττ/:·οάτιατ

ετο @πατατα ρτ·ο .το οτ οσπεστ·τέόιω·, τἰο ττιτ·τόιω· του

Μάο ρτ·ιιοτοπείε ωρα· τιοτπτπο.τ· τοοτ Μαπ·οίαο, οαατοτα

τα Ο(›οτ·τιιτπ δρίτιαταπτ οτ διτττττοΖτατυπ πτόν·ιωπ οστο

ρτ·ουιέττωτιτιπ·.

τοτε, το Με

 

ωω.ρτ.ιεο. . "Α τ·

(Ετ-Β) · :τα ··τ

τ"

τα ασταταο αοτ. ασε τ·εταττ›οτ·ττααε Βατάσατε ασιατ

τ·οτττ τιιααο οταττοττε ρστοετοε αστατττο οοτααατε τοαιτο

οτι ααα Ροι·το. οτ ατττοτααε ττο Ροτ·οττοι·τα Ρτο εοτοτ

οοαταΒο Με. οτ τ.τατττ·οιταε ετο οοτ·Ροαο. Ρτο αστττεοτ

τταταοι·ετε οοαεοι·τττταε αοεττ·τε. αοτ ατε οττοαοττ τατι

ττοατ αοτ ττοττοτ·ο Ροεεοατ. τα τισταταττταε εταο τοι·ι·τ

Μοτο. ττττττ·στο. οσταΡι·οαττττττααε τα αστττε οττοτ·τατα

εΡταατοτα. οτ τ.ταττττοτταατα ττο ατοτ·σ τοτατΙαοτα τα ατ·τττ

ττ·οτοτ·οε τοαότττσι·οε αοτ οτατοοττττοε οοατΡοαττοτ·οε; ετοτ·ο

ροι·οτ·ο. οτ οττοττττ·ο οτ αττοαττοτ·ο ααταοτ·οο τΙαο ετο

τττοτσ ιατιτ·οτο οτ ττστατττατα ταεταε τοτ·τ·ο τααιτοτττττε.

  

τοαττοτο τα: ατο οοαεαοταττταο οτ ττττοτ·σε οεεο αστο. ετο τιο! ταοτ·τττε οττττττ·ττττ. αττ·οοαο Ροτ·το ρι·οεοατο. ετοαττο
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Μια Με: ἴοοοι·ἰτἰε οτ ποπ οοπτποποππο.νοοοπ

οἱοπο- οποια: Μπτοπι.ιιπ τΙπἰπΒοπτπτιιππ. ετἱ

Ρατειω·οτ.«ψτοπ1Βεοπἶοτ!οοΙπττιἱΡο·ππ πιω ιποποπτο

δππιἱοᾶ~εἰποιπὡἱτνἰο. οοτππι πιππο ἰπ ΡοΙπτἰο ποτοι·ἱ

ὶιιπποπεὶε πποπἱοοἱεοομἰ. τοετοε ΒοπιιεπποεοΙ!πε οπΙὶΒο

@το ΜΒΩΜΩοἱ ἀοεΡππἰΒιπἰο ππ·Ιοε ροτοετπτἱε.· οττΙπο

:ὶιιὁἀιωοἰπα ιἰοσἱππα ποπο ιπο ιππάϋ- ποετ

Μ8.πεΐ εποξ:Η:.τιπ .2··· #. Ϊ του* π - π !

Ειο ΜππππΘοπόοωο ποετοΠοττο ιιοτπι·ἰὶ.

ἱππποβ οϋτΠπΝοπ στι: .·π·-·. .πε

.τυπο ε.τ:οΕ1εἰἔ;ιἱ ωιο·ι·π··-·.ζ.ι

.πιο ω: ποπ

α” «Η. ισ:¦·ξω -ν ω( ΒΙ.ΠΙ )

«του - · ·--ά.Ι Ϊ· ·3·

ι τη: °5.ἔι π·

.π.το0ιιττ18 @ο 'Ροπ·ι:|ιαππ ο: διιι%·οάιω π.. 6'απροπα

[©0846 οοτπιπαπού .το /αο2πτ·οε ετ σιιπι2ιο·ω , ποσά

οποσ· ιιθΞοτέ .4!άοίπέ οτ οοτ·ωπι οοπεοτ·το.σ ού.τετ·ναόωπτ

οτ πάέσπρΙούαπτ φωσ πιο ο!επτί.ε απόέτπ·Ε.τ μα: Ιοοο

Παπο!πο /ποτ·πιτ ε!τήπ22α , .φοπάοπ2.

πιο, το ...πε

τω. Α. πι. Μ.

( Η. Β.)

Ιππιιο. οοάοιπ Ιοοο. επο οτ τοετἰΒπε. οΒο οΙἀοἰππε

πο Ροι·οπι·ὶπ. οτ ειιὶἴτοἀπε ιἰο οοτροπο. οοπποπἰιππε

οτ Ρτοππὶττἰωπε ποἱπε άοπππο τειπιβοττἱπο 8πἰἀοπὶε

ΒοιιοποΠἰ ἰπππο Ροτοετπτὶ. ποππἰπο οοτπππἰε ἱπππο το

οἱρἱοπτἰ οτ ετἰΡπΙππτἱ. ποσά ίποἱοπππο οτ οπτππὶπιπε.

ποσά τποτε παπι· οΙᾶοἰπἰ οτ ἀὶοτἱ οοπεοι·τοε ιΙπἰ πιο

οποποά ΒοΒοπτ πο! πειΒοι·ο ροεεοπτ ἱπ ΙιοπιὶπἰΒπε ιπο

τοΙο εἰπο τοπἰτοτἱο ιππι·οΙο Βι·ιππιπ οτ τοτπιπ ποΒοΒιιπτ.

τΙπἰοοπἱτἱ οΒοι·τπε εΡὶππΗο οτ ΒπὶΠἰοΙιππε πο Μετα

ειιΡοι· Βιοτο ππεπ·οΙο οτ τιοππππιπ ἰΡεἱπε Ιοοἰ Μπάο

ποτὶπτ. :πιτ ίποτἰπτ οτΒἰττοτἱ. οτ πο ποο ποτἰ Ϊοοἰοπτ

ΡιιΒἱἰοππι ἱπετι·πιποπτπππ. πο οοι·πιπ τοτἱποΒἰτἰοπο. πε

ιΙπο εοποτπιπ ὶοποπποπι πο ἱππἰο Ρτοπἱιπο ποπτπτιιτπ

ἱπ ¦ππάο εοΡὶοπτπτπ οοιπππἱε ἰοππο. οὶἰοππὶπ Ροππιπ

ΙἱΒτοτππι ππὶπΒοπτοτππι άοποιήοιπιπ ἰππποπεἰπτπ.

ποΒἰε ποαππο τπιπποιτἰπο ποτπὶπο οοπιππἰ5 ἱοππο το

οἰΡἱοπτἰ Ρτοιπἰττἰτππε. Ρτο Ροπει ποιο οτ Ρτοἀἰοτἰε οπ

εοτιιοπτἰὶε ιιπἱποτεο. Βοπο ποεττο πιο.. οτ ΙιοΒοπό.π

110ΒΒ ρὶεποτί οΒΙὶΒπιππε. οο πἰἀοΙἱοοτ Ρποτο τΙποά

Ροπο οοτπἱεεο. Ιὶοοοτ ποΙ.πε οποτοτἱτπτο ποεττο οτ :ππο

111οἔἱ8ττοτι15 τἱοοτοτο ἰπττοι·ο πι Μπα ἰρεπ οπο ιπο!πο

ιππο. οτ τοποτο οκτἰιππτὶ οιτϊιππτοιΙπο ππο ΡτοΡτἱοτοτἱ8

οτ οπιρτἱοπἰε.ποπ1ὶπο.· τοποπο οτ ροεεὶτἱοι·ο εἱπο οιππἱ

ποοτποτοπιπὶππηπο Ρτο ποΒἰε οοπττπιἰΞοτἱοπο.

Εκ οοπτπτεττίο ποέοπώ τἰο οποτοΠοττο ποτοι·ἰὶ.

Ί _ ,.

' _Ηπ .2·ως':;." £'ΞΤἔ Η .Ρ ϊ: '

δ -·κέψω! ς·'·.;; ω. ο α;; η;:__οτ 'τ .τ ' .

Θ ω. .ο.ϊ:15951η Μπα ο;ωε#π := Μ: · · =‹

·

-· η"!."ι - . 1

Ι/οπ3οπϋύτω ιἰἰσοοτ·ιἰἰἱ: Μ.» [κοιταω ποτππιιιτιο πε

θιιιῇτιἰαπι. τά δαηιυο›ια, Ιαπαοπεία:π ρο2ωτα.9 Ροττ·ωπι

δαποιαο Ματίαο ατο Ϊ/ἰτιοΞ.9 αυιοπίοαπι πιτποἰωπ οοπ

.πέτιι€2 ρω έπιρεττ·απάο α οιικοατ·έο:ιεΕ ρτ·Ζοτ·ο Ιοοιωι

πατατα. αιἰ :μισεί αποοείοτ·ο ρο.σείπτ Ιαπιιο:ιεο.9.

·· το τ.

»κ =. · '·-_ -

. . ' πομπο οπο· .

(Μ. Α. ρΙ.189.

( Η. Β. )

Ιπ πώ ποιπἱπο. ποε τοκπΒοι·τὶππε ειπάοιπε πο Βο

ποι·οΠο. ἰοππο οἱιιὶτοτὶε Ροτοετοε ποπππο οοιπππἰε πι

ππο. οοπετὶτπὶτππε το Ροττ·πιπ 8οποτο ιποτἰο άο πἱποἰε

οοποπὶοπππ οοττιιππ ππποἱπτπ οτ Ρτοοπτπτοποτπ. ειιΡοι·

τοοτο ΒπἰΙἱΒοττἰ πο ρτοεοπτοπόιιτπ οοπιππ. Β. αποπ

τὶοπεἱ Ρι·ίοι·ο. οτ ..ο ἰπιροττοπᾶιιτπ πο οο. απατά ὶΡεο

άοΒοοτ ετοτποπο εοοπτιιτπ Ιοοπτπ πΒἰ οοιπππο ἱοππο

οτ ποιπὶποε ὶοπιιο εοοπτἱτοι· ποοοάοι·ο οτ ιπἰττοτο ποε

εὶπτ. οιιπι οοιπππο ἰοπιιο. εἰπο τιοππποε ἰειππο. ἱπ

Ιοοο τΙποτπ ἰΡεο Ρτὶοτ οοπετἰτπἱτ. εοοιιτιππ οοοοετιιπ1

τπιβοι·ο ποπ Ροεεὶπτ. οτ εἰ ΐποοτο ποΙιιοτἱτ οοπετἰτπἰτ

ἱΡεπι11 ποτπἰπο ἀἰοτἱ οοπιππἰε οοι·τιππ πππτἰιππ οτ Ρτο

οιιτοτοι·οπι πό οΡΡοΙΙοπἀπππ Μ] ἀοτπὶππιπ ΡοΡοπι ο

ὸὶοτο Βτοππιπἱπο. ἰποιπὶττοπε πτιππιπ οτ τοτπιπ Ιππ

Βοτο οπὶοτιπὶιὶ Μάο ΐοοοτἱο οτ ποπ οοπττοιιοπἰτο.

ποτιππ ὶοπιιο ἱπ ΡπΙοτἰο ποτοτἰ ἱοπποπεἰε οτοπἱορἰεοοΡἰ.

τοετοε Βοππεποεεο!Ιπε οοὶἰΒο ΡπΙἱἱ. Ροεοπιιε εΥππἰο. οτ

ΒιιὶἱἱὶοΙπιπε πο τοἀοτἰοο οΙοπΞΒοτἱ. πανι. ὸἰο ιποἀὶἰ ππτο

τοι·τιπιπ.

Εκ οπττπἱοι·ὶο πΒοπὶε πο οοετο"οττο ποτοι·π.

(πω)

[απιιοπ.παπι οοπιπιιυιο, .4Μοπιιω είε Ροτο?ιατία οτ

Θαίοετ·τιω α.. θαπ·ροπα οοπιπι ιἰἱεεἰάἰα ρω ώστε· Μα

τ·οΖαο .εαροπ·έοπίε οτ ἰπ/οπἰοπἰε, δταβΖαο, Μαεἰοτιἰ, Βα

8παΡίι18 οτ α!ίοτ·απι, ω·οίο·ίο (ἔιιἰΖΖἰοΖπιΣ είε Νί8·τ·ο

ΡοΙἰποααπ£ οοπτροποπάα. '

«πιο ,Έ πω

απ. Α. χω. απ.

( π. π.)

Ιπ άοἱ ποιπἱπο οιποπ. ποε τοππΒοττἱπιιε €πἱἀοπἰε Βο

ιιοτοΠἱ ἱοπιιο οἱπἱτειτὶε ροτοετο5. πο ΒοποΡΙοοἱτο οτ οπ

οτοτἱτοτο οοπεἰὶἱἰ ἰπππο ποτπἰπο οοτπππἱε ὶοππο οκ ππο

Ροττο. οτ οκ «Μοτο. οΙόοἰππε άο Ροτοποτἰο Ρτο 5ο οτ

οοπἰπΒο οπο. Βιπΐι·οάπε πο οοι·Ροπο Ρτο πο οτ Βο

ττἰΒπε. Βοπιπππε άο οπτροπο ΒπὶΙΙἰοΙπιπε οιιοπάοπι

τππττποΠὶ. Ρει€πιππο οἰπε π·οτοτ. οττο πο οοτἰο. οτ οπ

ι·ἱοπε πο ΙιοτΒοτὶπ. οιπ·οτοι·· ΒπὶΒοπτὶπἱ ΜΗ οπσπάιππ

Ι›οι·πἰιοπἱε.. Ρτοεοπτὶο πιο ἰρεο ΒπἰΒοττἰπο. Ρι·οποΜε

οι: το"ππάο πο Βπι·ποπο ἰπἀἰοο·ι°Ιο ιιπ¦οοπἱο. οπὶοῖοπο

τ”
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τεεἱάἰ. ετ οοπιἱτε ει·άὶεοιιἱε. ετ Ρι·ο ιιοὶιιει·εἰε εοι1εοι·

τἰΒιιε ιιοεττἰε. (ΙΜ ὶιιε εΙἱάιιοά ΜΒεπιτ ιιετ ΜΜι·ε οοε

εεπιτ ὶκι Βοτιὶε εἰιιε τειτἰτοτἱο ι11ετοΙε ειιοετὶοτὶε ετ ὶιι

τιοπιἰοἱΜιε εἱοε τεττἱτοτἰο τοειτοτε ευΒτεοε. ετ ἱτι τιο

ποἰοἰΒιιε εἱιιε τεττἱτοτὶο ετεἴοΙὶ. τοεάοτιἱ. Μὅιτει·ἰε.

εορετεΠε. Ρειιεε ετ οοτε. ετ ἰιι τιοτοὶτιἰΒιιε ΙιεΒὶτεη

τὶοιιε εὶιιε τεττἱτοτὶο Ροεὶτο ἱοἴτε Μιε οοΜτεοτὶεε.

οἱάεΙὶοετ (ιο υπο Ιετει·ε ο!εΡε άε ρι·ὶοι·ὶ. :ιο εΙἱο

οειΡιιτ ιιεΠἱε. Μ: εΙἰο Ιἰτιιε πιετἰε. ετ τιο εΠο ΐοοε άε

οΙἰιιετο. οοιορτοπιἱττὶπιιιε ὶο ιιοτήε ΒυὶΙ!ἰεΙπιιιπι άε

τ1Μετο τεπι(1ι1επι ετΒἱττετοτεπιι Ιειιάετοτειο. εὶυε επή

εεΒἱΙειιι οοοπΡοεἰτοτεπ1. ετετε Ροι·ετε ετ οΒεάἱτε. οτ

εττειπάετε ιιοἱιιετεει. (με άε Βετο τιοπυὶιωπο Ρτεάἰ

(ποτάκι: |οοοι·ιπ11 ετ ὶΡεοτιπι1 Ιοεοτυπι ετ άὶεττἱοτιιε.

ετ άεπιππι άε ιιι1ὶιιετεο τεττἱτοι·ὶο ροεἰτο. ετ Ιιοπιἰ

οὶΒιιε ΜΒὶτεοτἰΒιιε. ἰοΒ·ε Ρεεάὶοτει οοΙιΒιιἰε ΙειιάεΒἱτὶε

εἰιιε Ϊιιετἱτἰε ετοἱττετυε. ρει·τε Ρτεεεοτε ιιεΙ εΒεεοτε

ετεοάο υ.εΙ εεάεοάο. Ρι·οπιἰττετιε Βι·πιιιω ετ τετοιο

ΙιεΒει·ε (Ιιιὶεάιιἰά ἱοάε Ϊεοετὶτὶε. ετ οοο οοπτι·ειιετιὶι·ε

ειιτ› Ρει1ε ΙἰΒι·ει·ιιω (ΙοὶιπΒεοτετιιπι άετιετἰοτιιπι ἱε

11ιιεοεἱυπ1 ετὶΡιιΙετε ετ Ρτοπιἰεεει. ετ εοτπω Ρεοε τετο

πιειοεοτε Ιειιάο εὶιιε ετΒἰττὶο. ὶοειιρετ τιοε Ρι·ετεοτι1ε

Ροτεετεε ι1οπήι1ε οοτοιιοἱε ἱεοιιε. εοπιρι·οτοὶττὶτουε ἱιι

ιιοΒἱε Ρτεΐεοτο ει·Βὶτι·ετοι·ε. άε Βετο τιοωἰοιιπι άε

οει·ρεοε ετ ιιειετιο.. ετ άἰετι·ἰοτιιε ὶΡεοτωε Ιοοοι·ιπ11.

άε ΒεοεΡἱεεἱτο ετ ευοτοτὶτετε άἱετὶ εοηεἰἱὶἰ. [πατάτ

τεπιτεε τιοτοὶιιε άἰοτὶ εοωυοἱε επτα ὶεπιάΞοτε ρεεε Πι·

πιιιι1ι ετ τετοιο ΜιΜτε. (Ιιιἰοάοὶά ἱοάε άἰκετἱτἱε ετ

11ο11 εοοττουετιὶτε. εαυτο ἱεηιιε ἱ11 Ι›ετετὶο ὶετιιιετιεἱε

οτοΒἱεΡἱεοορὶ. Ρι·εεεοτἱΒιιε τεετὶοιιε ετ οοτιοοεετἰε οἱ

οοΙοεο ειιτἰε. ΒυἰΠἱεΙιτιο εΡὶοοὶΙει. ἔτεάει·ὶεο εἱΒετὶοο.

ΡτιἱΙὶΡο εειιεττιι11εο. Ιεοΐτειιεο άε' τι1τοε. ετ εετει·ὶε

εουεἰΠοτἱὶε. επι. άἱε ἰιιιπὶἰ. ροετ πιοοειι:ι. ΡΙιιι·ε Μετω

τι1επιτε ὶπιάε Μιά τοΘευετοιπτ. ετ τεοτιιτο Ρετ ἰοΜιτι

Μπι άε τιιι~οε (Ιιιἰ ειιεοεεεὶτ Ρι·ο οοιιἱυΒε εΙάοιτἰε.

Εκ οεττιιἰετὶο ιιΒοοἰε άε εεετε!Ιεττο πιοτετἱὶ.

ς οι.ν1 )

Ουιω.1εωαυε ατε Ζνιζε·τ·ο ΜΜΜ· ε2εο2ιω (ἰἰεεἰτἰἱα ἰτι£ετ·

εοπικιαπε Ιατιιιαε, Ζ!(ἰοἰπιυπ ατε Ροπ·εΪιατ·ἰα ετ διά

/π·εάωπ τἰε θατ·ρειια πω, Ζα£ο ρΖαε22ο (30πιρ07ιί2.

Με, τε τω;

δυό. Α. [Μ. εεε.

ς κ. ε. )

Ιιι άεἰ οοτοὶοε ετοειι. εθο ΒΜἱΙΙἱεΙΜΙ18 άε 11ὶἔτ0

ετΒὶττετοτ Ιειιάετοτ εειι επιἱοεοἰἱἰε εοτοΡοεἱτοτ εΙεετιιε

ετ εοιιετἰτιιτι1ε Ρετ άοπιὶοιπτι τεωΒεττἱοάπι άε Βοοει

ι·εΠο ηοπιὶιπε εοπιιιιιἰε ὶετιιιε εκ επιε μπω. ετ εκ ει!

τι ΒοἰΗεάοτιι άε εει·Ρει1ει Ριτο εε ετ ΐτοττε ειιο. Βειιιειιιιι1ι

άε εει·ρεοε. ΒιιὶΗὶε¦πι1ιιπι (Ιιιοπάεω πιιιττοε!ὶε. ΡοΒειιἰ

(που εἰιιε ίτεττειο. εττιιπι άε οετὶο. ετιι·ἰοιπο άε Βετ

Βετἰε ευτειτοτεττι ΒάἱΒει·τἱτιἱ ΗΜ (Ιιιοπάεπι Βετιιἱιοοἱε

Ρτεεεοτὶε ιστο ἰΡεο ΒιιὶΒεττἱοο οπο εε ετ Ρτο ι·οΠειοάο

άε Μι·ιοπο ὶυάὶοε άε ιιο!εοΙιἰε. ορὶιοτιεπι (τε τεοτάο.

ετ οοοοὶτε ειτάἰεἰοοἰε. ετ Ρι·ο ιιτιὶιιετεἰε οοΙιεοι·τὶΒιιε

ευὶε. (ΙΜ ἰιιε εΠ(Ιιιοά ΜΒεπιτ πε! ΜΒετε Ροεεεπιτ. ἱο

ΒοιτιἰτιἰΒιιε εὶι1ε τει·ι·ἱτοι·ἱο τοετοτε ειιΡετἱοτὶε. ι11ετοτε

ειιΒτεοε. ετεΪοΙἰ. ιιιεάοπὶ. ΒεΒοετἰε. εοΡετεττε. Ρειιιεε

ετ αυτ. ετ ἰπι αυτή τει·ι·ἰτοι·ὶο ροεὶτο ετ ἱιοτοἰτιἰΒυε

ΜάσἰτετιτὶΒιιε. ὶ1ιἴτε Με οοΜτεΠΙἰεε. οἰάεΙἰεετ οτ› απο

Βιτετε ο!εΡει άε ρτὶοτἱ. :ιο ειΠο οοΡιιτ ιιεΠἱε. (Π) εΠο

Ιἰτιιε πιετἰε ετ εΙ› εΙἱο ΐοιιε άε οΙὶιιετο. ειιΡετ οτοτιὶΒιιε

πιτἰοιιἰΒιιε ὶοι·ἰΒιιε οοοειιετιιάὶτιἰΒυε. ιιτὶΙἰΒιιε ετ άἰι·

τεοτὶε τεεάἱΒιιε ετ ΡετεοΜΙὶΒυε. (με ετ (μπε ΙιεΒεπιτ

Ρτεάἰοτἰ ὶιιΒεΙεε, ετ άἱοτἱ οοοεοι·τεε Μ Ρτετιοτοἱοετἱε

Ιοοἰε ετ ὶιι τεττἱτοτὶο ἰΡεοτιιππι. ετ ίπ οτοιιἱ τεττὶτοι·ἱο

Ροεἰτο ετ τιοπιἱοἱΒι.ιε ΙιεΒὶτετιτἰΒιιε ὶτιἴτε άἱοτε (Μοδ

τιἰει. ρτοπιιιτιτἰο ετ άὶεο Ρετ εοοτάἰοτο ετ ετκιἱοεοὶὶεω

εοωΡοεὶτοτετο. (Ιιιοά άὶετι›.ε εΙάοοιιε ετ εὶιιε ιυ(οι· ετ

εεΡε άἰετὶ οοτιεοι·τεε άεπιτ ετ εεάειιιτ ετ ττετιεΐετεοτ

άὶοτε Ροτεετετὶ Ρι·ο οοπιιιιιὶ ἰεπυε. ιιει εἱιιε (κοιτώ

με οοπιι1τιι ιετιιιε ι·εοὶΡὶεοτἰ ετ ηοπήι1ε εοιπιυπιἰε

οι11ι1ἰε ὶιπε ι·εεΜι ετ ΡετεοιπιΜ ιιτἰΙὶει ετ άἰττεετε. ετ

οπτιοεε εοιιευετιιάἰοεε εἰιιε ιιεεοτἱεε. τω» Ρετ εε (1ι1ειο

Ρτο οπιοὶΒι1ε εοοεοττἰΒιιε (ΙΜ Με ειΠ(Ιοοά Μοεοτ πετ

ΜΜι·ε Ροεεεοτ ἰτι ιατεάἱοτὶε Ιοοὶε ετ άἰετι·ἰοτιι ετ τιο

πιἱιιἱΒυε ἰρεοτιιπι Ιοοοι·ιιι1ι ετ άἱεττἱοτιιε. ετ ὶιι οιιιοἱ

άετοιιω τεττὶτοτἰο Ροεἰτο ετ τιοτοἰοὶΒιιε ΜιΒἱτεοτὶοιιε

ἱοἴι·ε Ρτεάὶετεε οοΜτειιτἰεε. τιὶεΙιἰὶ ὶο άἰετὶε ἰιιΒεΙἰΒιιε

ετ οοοεοττὶΒιιε τετειιτο. εκεερτο ὶτι Μτοει·άο άε πιε

ττεΙὶ οειιποοο ΗΜ ΡΒὶΙὶΡἱ. .ὅἰτετάο ΗΒο :ιΙΒεττἰ. ίὶΙἱἰε

ἱοΜιπιτιἱε άε π:ιετοΙει. ίὶΙἰἱε ΒιιἰΙΙἰεΙτι1ὶ τυβεἰ. π1οπτειετο.

Μι!άο ίἱΙἰο τοεοετὶ. ετ ΒΙὶὶε ἔοὶΙὶεοιοιιὶε. (ΙιιἰΒιιε Μι

Βεεπιτ. τετιτιπο ὶιιτε ετ οεεοτἰοε οοπειιετεε. ετ εο εειιιο

εἰ εΠ(Ιιήε τιοπι1ο ὶΡεοτιιπι Ιοοοι·ιιπι. (1ιιεττυπι εοιιάὶ

τἰοπιἱε. εἰιιε εει·τωο τεοάιιπι. άεΜτιτ Ρτεάὶοτἱε οοο

εοττἰΒιιε. σε! εΙὶοιιὶ ὶΡεοτιιπι. εΧοεΡτο εάάοτιο (1υοά

ἱρειιιο άεπε τεπεειοτιιτ. ετ εἰ ίοι·τε ἱοάε (Ιιιεετἰο πει·

τετετιπ ευΒ εκετοἱιιε εοτοιιοἰε ὶεπιιιε 008τ10808τι1τ. ετ

(:ετ·τεπιι άε ρτεάἰοτἱε οπτιτιὶΒιιε Ϊεοἱετιτ άὶετἰ ἱιιΒειΙεε

ετ Ρτεάὶοτἱ εοτιεοι·τεε Ρι·ο εε ετ Ρτεάὶοτὶε ἰιι Ιειιάε

εεΡἱετιτἰε οοπιιιτιἱε ὶοτιιιε. ιιε(Ιοε π1ετιεει11 οποιο. ετ εἰ

εΙἰ(Ιιιἰε Ϊυετἱτ οοὶιιοτ ἰτι Ρι·εάἰοτἰε. ειιιτ οοτιεοτε Ρτε

ά άἱετοτιιπι Ιοεοτιιαι. εΙτετὶ (μπαι Ρι~εάὶετἰ ευπιάεω ὶτι

ετι·ιιπιειιτιπη ίἱετ·ἱ Ϊεοἰεπιτ ἰτιίτε άἱεε κν. Ροετ(Ιυεω

τεάιιἰεἰτἱ ἴιιετὶοτ. ἰπι Ιειιιάε εερἱεπιτἰε οοιοιιτιὶε ὶειιιιε.

Ρτοοιπιτἰο ετ άἰοο Ρετ εοοτάἰιιτπι. ετ εωὶοεΒὶὶεω οοτο

Ροεὶτοτεπι άιιοά εοπιιπιε ὶειιιιε άετ ετ άστε τειιεετιιι·

άἱετὶε ἱιιΒετἱΒιιε. ετ ΡτεΪειοτἰε οοτιεοττὶουε οπο άἰετε

οεεεὶοι1ε ΙὶΜεε εερτυειὅὶπιτε (Ιιιὶτιάυε ειά Ρτεεεοε. ετ

ἰιιειιΡετ (Ιοοά οοπτιπιε ὶετιιιε Ιιοιοἱτιεε (τε οετΡεοει

ετ ι1επιπο ετ οιιτὶἰε ὶΡεοτιιι1ι (Ιιιεε τιοάἱε τει1εοτ άο

ιηὶιιἰ Ρτεάἱοτὶ Ρτεἴεοτἰε Ιοοὶε ετ οιιτἱὶε εοπιι1οε ἰετιιιε

ἰο εο111Ρεεοε ἱετιιιετιεὶ οοο τεοὶΡὶετ εοτπω κοτοπ

τετεπι ὶΡεοτιιτο (Ιοειιιάὶιι εἰιιἰτετί ἰετιιιε εκἰετετἱοτ.

εοτπω εοάεπι άἱε ετ τοσο οοτο ει: τεετὶΒιιε.

Εκ οει·τιιΙει·ἰο υΒοι1ἰε άε εεετεΠεττο οοτει·ὶὶ.

τετο ετάοπιιτο άε ροτοετὶε 'πο εε ετ οοοὶυΒε εεε.
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ς οι.νιι τ

.Αι.οορυο ατο ,Ροπ·|ιατία οτ θαρ·οάτω τίο θαιροπο

Μπα ρ:·οΙατα ού σωρο οΖοοτο ίαπααο οοπιτπατιέ

οπιπέα ο0τιτπι £ια·α_οτ οοποοτ·2ιτρ οι !οοσ Μαι·οΙιιο

οοα'ιιπτ ρω ΖΕ!π·ί.σ ·.<πορτααέρτα ιρΖπερο άοτιατ·τοτ·ωπι

Ζαπαοτι.92τιπι.

Ο

ΏΙθ , Ίὅ ἰιρϋ

δυο. Α. χω. Ι89. σ.

( Η Β. )

Νοε οροριε άο Ροι·οοιρ Ρτο πορε οτ οοπρεο ιιοετι·ο.

οτ Βυρτοάιιε 01ο οοι·ροτιο Ρτο 88 οτ ἱ-τοτι·ο. Βεριοριε

άο οοι·Ροτιο. ΒιιἰΠἰοριι18 αρουάορ ριιι·π·ιιοἱΙἱ. Ροδο

τ1ρυο ορο τι·οτοι·. οπιι·ἰουε όο τιοι·Βοήο οιιτοτοι· Βιο

ΒουτρΞ Πρ τροοάορ Βοτιιἱιοοὶε Ρτο :ιοΒἱε. τοΙΙοιιόο

άο Ιρι·ιοτιο ρὸἱοο άο ιιοΙοοροι. οΡροιιο άο τοορο

οτ οορἰτο οι·άρορε. οτ Ρτο ιιτιἱιιοτοὶε οοτιοοι·τροε

ιιοεττἱε.. τρὶ ρε ορροά !ιοΒοοτ ι.ιοΙ ΙιοΒοι·ο Ροοεοτιτ

ρ Βορρροε ορο τοττἱτοτἰο πρωτο ειροτἰοτἰε. πιο

ι·οΙο ειρτερο. ετοτοΠ. ροἀοοὶ. Βοο11οήο. οοΡοτοΠο.

μωρο οτ οπο. οτ ρ Βορἰηριιε Βορτοοτριιο οτ ρ

τοττἰτοτὶο Ροεἰτο ρΒ·ει οοτιοι·οοτρε Ροοὶτοε ρ οστο

ρ·ορρεο τοοτο Ροι· απορρι υΒορε εοι·ρο ρτοτ προ

οτ άορρτρ1 ι·ορἱ›οι·τἰηιιρ Βυροτιρ ΒουοτοΠἱ ἰοτρο

Ροτοετοτορ. πορροοοριιτιἱε ἱοιρο. οοοδτοριπ οιοοο

ρεεο ο ιιοΒρ ξρἱΙΙὶοριο ατο τοἀοτἰοο οΙοιιροτο οο- .

ριρἰε ὶοιιιιο ροκ· οοηορορ ερὸἰοιρι οοοετὶτιιτιιρ

ι1ορρο ροὶιιο οορυτιὶε !ρτοε εορτιιορτιτο τρρτρο

ιἰοιιοι·ἰοοιιρ ἰοτιιιοιιεὶιιρ ι·οοτροροτοε οκοουτἰοοὶ που

ιιιιροτοτο ροοιρἰο. ‹ροε πρωτ οοριρο ὶοιρο ΜΒ::

Βοτ. εοοιρόιτρ οροἀ ρ εοτιτοοτρ τοτο μοι· τρἰὶἱἰοἱ

αποτο όο τιροι·ο οοοτροτιιι·. Ρτο ορριιε ιιορρο οο

ριρρ ρτρο. ιιοτήε ρι·οτοοτο εράρο. άορυε. οοἀὶ

προ οτ ττοἀἰριιε. ιιι1ἰιιοτεει οπο τοτρτιοε οτ οοτἱοτιο8

οτ οεοπορε ωρα οτ ιρ·τοοτει ι·οορι οτ ΡοροιρΙἱο.

τρο οτ τροε ρροπρε πο! Βοβοι·ο Ρ085οι11118 ορρο

ροάο ρ Βορἰορυε ορο τοι·ι·ὶτοτὶο Ρτοἀὶοτοι·υρ Ιο

οοτιρι οτ ρ σπορ τοττὶτοτὶο ροεἱτο οτ ἱιορὶτιρυε

ΒοΒὶτοιιτἱΒυε ὶιιἴτο Με οοΙ1οι·οοτρε. προΠοοτ ερ απο

Ιοτοι·ο οτοΡο ‹ἱο ρ·ὶοτἰ ερ ο!ρ οοριτ ιιοΠἱε. ερ οΝο Προ

ιιιοτἰε. οτ ερ οιιτο τοπιο άο οΙροτο. ιιἱοὶιἰΙ ρ τιοΒἱο

τοτοιιτο ορρο ροόο. οιιοοοτο ρ Βοιὴτιοτιὶἰ .αρ ιιοττοΗ.

ιριιοιπο ΒΙρ Ρρἱρἰ. Βἱι·οι·‹]ο τρο οΙΒοττὶ. Βρε ρ

Ιιερι1ἱε άο ροι·οΙο. Βρε ΒιιὶΙΙἱοΙρἱ Ηρώ. ρουτοΙοτο.

Βορο τρο ροροτὶ. οτ Βρε Βιιὶὶὶοπιιοιιἰε. τρρ Βο

Βοτο όοοοριιε ρωταω ἰιιτο οοι1ειιοτο. οτ οο οορο

ορού. οἱ ορρἰ5 Βορο ἱΡεοτιιρ Ιοοοτιιρ τροι·τιιρ

οοοἀἱοἰοτιἰε. ορο οοι·τιιρ τοικ1υρ άοΒοτιτ ηοΒἰε

ιιοΙ οἱὶοιιὶ ιρεττιιρ. οιτοορτο ορο τροά ρευ.πι

ιιορε άπο τοοοτιτοτ. οτ οἱ ιροοτρ ριἰο ροιιοι·οτιιι·.

οπο οκορἰοο οοπιιιοἰε ἱιριιο οοεοοεοοτιιι·. ιιτ Ροεεἰτὶε

ρἀο οδοι·ο Ρτο οορτρἱ ὶοτρο οτ ρευρ οορτρο. οτ

οκΡοτὶτἱ υτἰΙὶτοι· οτ τρ·οοτο τοοΙἰτοι· οτ ΡοτεοτιοΙἱτοτ.

8ἱοιιτ οτ ποο Ροοεοορο. εοὶοτιτοο ρ·οάρτο Ρρε πιο

Ιοτο. εοά ρ προ-ά ρρε τρτοτ ι1ορε Ι›ι·οἴοοτο ορόρο

ρ μπει ἀοτιοοἰοπο ρτοι· ιιροε τιορὶιιο οοριρρ ρ

ο προ άοοοριιε ρ ρι·οεοπιτρ οτ ἰτιεἱιπιοτἰοοο όορἰρ

τοπροττἱιιἰ έρρορο ΒοιιοτοΙΙἱ ὶοιιιιο Ροτοετοτἰε οτ

ορο -οιιοτοτιτοτο. τρι οο Ροκ σωρο ρεριιοιιἱτ. οτ

Ιοιιἀοιιἱτ ‹ροἀ οορ πρι τοΒοοιπτ τρ.οροάροερρ ρ·

εριιοτἱοοοε. ιρο οοτορ τοροοὶε Ρι·ἰοοἰΡὶ!›ιιε ίὶοΒοιιτ.

τοοιροὶοτιτοο ρι·ἰ τροά ᾶἰοὶτ. (ρω εἰ ἀοοορτὶο ἴιιοτἱτ

ορο άριρρρ ρετἱ Ρτοοὶὶ. τροά ιιορροτ οΒοτο

ροεεὶτ οά τοετἱτιιτἰοπορ τοἱ σοὶ Μ ρ·οοϋ ειιρΙορο11

τυπο. Ροεοοεεἰοπορ ιιοΙ ‹ροεἱ ιιοΒἰε τιορρο οοριρἱε

οοτιίὶτοπρι· ττοἀἰἀἰεεο Ροτἰτοι· οτ άορρρρ. οστρά

τιιοοτοο Με ιιοετι·ο πορἰοο ροοεροι·ο ουουάρ Ροε

εοεεἰοτιορ ὶτιττοι·ο ΡΙοουοι·ἰτ. ρειιΡοι· Ρτορὶττἱριιε

ιιορε Ρι·οίοοτο ερόρο ι1οιιιρο οοριρἰο ἰοιρο. τροά

εὶσρἱε πρωι· οοτ οοοεοτο ρ ἀἰοτἱο Ιοορ οτ Ιιορἱτιριιε

ερτ οΙρ8 οοτροι·ε τροπι Ρτοἀἰοτὶ. τροττ €80τοΙΙΙΙ18

ύ Πει ‹ροά Ϊοοὶοτ ἰοεττιιροοτιιρ ρ τουρ: εορἱοτιτρ

οοριρἰε ἱκιτρ ιΠοε ιν. ροεττρορ ΐτιοτἱριιε τοτρὶεἰτἰ.

Ρτοἀἰοτο τροτρο ρι·ο οτ τοτὶοοοε :το σκορ Ροι·οοτιο

ἀοτοτιἀοι·ο Ρτορἰττἰριιε. οτ οπρἱο Ρτοἀὶοτο τοτο οτ

ροιιρ ΙιοΒοτο. οτ :πρ οουττοιιοοἰτο. οΠοερρ Ροιρρ

Ιρτοι·ιιρ τρἰυδοοτοτιιιπι ὶερυοοεἱυρ. ιιορε Ρτοΐοοτο

εἱοἀἰοο τιορρο οοριρἰε οιππο τοορὶοιιτἰ Ρτορἱττἱ

προ. οτ οορτο Ροτιο τοτο εορΡοι· ρουουτο ροοτο.

οτ ἀἰοτο οοεεριιο. οτ ρἀο σωρο Βοοο ι1οεττο ριΒὶτο

οτ ἱιοΒοιι‹ἱο ιρρε ροτιοι·ϊ οΒΒοοριιο. ἱτο ιιἰᾶοΙἱοοτ

Ροοτο. τροιὶ Ροιιο οορἰεεο Ιὶοοοτ ιιορε οιιοτοτὶτοτο

τροπο οτ ορο ροοὶεττοτιιε ό.οοι·οτο ρττοτο Βοοο ρεο

τρο ροΙιιοι·Ιο οτ ΐοοοι·ο οκτὶροι·ἰ οκτριοτοτρο ρι·ο

Ρτορτὶοτοτὶο οτ ορρτὶοτιὶε οορἱι1ο τοιιοι·ο οτ ι›οεεἱ

όοι·ο. ορο οροἱ τιοεττο οριιὶιιρτρο Ρτο τιορε οοπ

ττοἀἱοὶοτιο. :ιοτιρι ἰορ1ο οοάορ ιΠο !οοσ τοτο οτ

τοοτριιο.

Εκ οοι·τιιΙοι·ὶο ιιΒορε άο οοετοΠοττο τιοτοτἰὶ.

( Μπιτ )

Ιἰοοοἔτιἰτἰο /αοτα οὐ |ιοτπίπί&ιιο δαποτέ Βουμτ!τ, .το

πρωτ α! ρι·οοιπατΖοπο.ο ρπιο.εταπάα.ο απ·ορξορί.οοορο

Ιαπιαιο, ἰιωττα #πτπιαπι .οοπτοπτΣαο ιι αιτία Σαπιιοποί.9

ατ·οΜορίσοορέ Μάρτ :ιππο ι ηο μ” βύτιται·ΖΣ.

Ώ20, δ οκοιρτο (29) ἱοριοτἰο

Ε.: πιιτο9πιρ|ιο Περί Τιιιπίποπσίε ταοα!ατΗ.

Οοο. Α. χω. 93 ο.

_ (Η. Β. )

Ιττοὶιτὶορἰ σορρο οροιι. προ ἀορρὶοο οοτρὶ

τοτἰε Μοοτα. ρἀἱοὶοοο εοΡτρ1ο ἀἰο ροτοιιι·ἰὶ τοι·τρ

οκοιιοτο ὶοτιυοι·ἰἰ. ρ Ρι·οεοπιτρ ἰτιἘτοοοΓρτουιιρ το

ετἰορ. 011111 Μο οριο. οουττοιιοι·ερ οτ οοιιτοιπτἱο. ουτο

οι·το. τρεεοτ. ρ του ἀορἰκρρ. ο. (ΟΙτοποπι) ἱοτιιιοοερρ

οτοροροοοριιρ οτ οοριιιπο οοτιοτὶ ι·οριιΠ. ατο ρτοοιιτο

τἰοτιριιε ‹ροο ρορ οτοτιἰορἱεοοΡιιε ἀἰοοΒοτ ερἰ οτ επο

οοοεοτὶΒιιε ειιἰ8 Ρτοετοτἱ τροπο ο οοριρὶ εοτιοτἱ το

πρΠ. τροοἀοοἰοοε ρεο οττρο ειιοοοεεοτοε ειιἱ Ρο:·οοπο

Πρ: οοοοὸοτοιιτ. οι] εεροτιιρ ι·οριιρρ εοοιράιιρ τροά

οοιιτροτιιτ. ρ αροάορ οοτιτοιιτὶο. οτ ειΠο εοι;ρτιιτο.

τρο ρ ι·οΒὶεττο οἰυοἀορ οι·οροΡὶεοορ ειρτ άοεοι·ρτο.

το



θά? 648(τττΑττΤΑΕ

σοιιοτττοι·ττ ποτο οοπισττ ι·σιιιιιτι οοοοι·οτιιιιιτ. οιιοά α τειστιιο οοιιισττ τοιιι·οιισττ οτ ιπιοετοτοι· οοοοτιιιιιο τιιιικιιιοτπι

Ρπ·οσιιι·τιττσοοο τττοο ὶΡοἰ οι·στιἱοΡὶοσοΡο. οτ οιισσοοοο

ι·ἱτιιιο οιιτο. πιἱοὶ οοποοτ το οποιο Γεισοι·ο οσο άοτιοτοτιπιτ.

τοιιάοιο Ροι·τοσττο οοιιτοπιττει οτ οστιΡτιιτο οιιΡτοάἰστὶο

το σοοοὶτἱο Ρι·τιιο στ Ροοτοο το Ριιτιττσο Ροι·τοποοτιτο

σοιιοὶτἰοτἰτ οιιΡτοάτοτἰ οτ ΡοΡιιτιιο οιιιισττ ι·σοιιιτἱ. το

σοοιοοοσοοτοο Ροι· οιιΡι·οάτοτοο οοιιτοιιττοπι οτ οσι·τ

Ρτιποππι ιιοπ·ιιπο οοοο άο Ρι·σσοποττοοττιιιο. οιιοο ἱΡοο

άσιοἰοιιο οτστιὶοΡἰοσοΡιιο Ροοτιιτοτοιτ. άο σοτοτο ἱΡοἰ

οτστιἱοΡἰοσοΡο οτ οιισσοοοοι·ττιιιο οιιἱο Ρι·οπ:οι·οττοοοο

οιιΡοειάἰστοο. οοσιιτιάιιιο πιιισά το οοιιτοτιττο οτ οσττΡτοι·ει

οοΡοάἱστὶο οοιιτἱιιοτιιι·. Ρι·οοτοπ·ο ἱτιτοΒτοτὶτοι·. οτ οὶπιο

σοτιτοοττοπιο οτ οιοτοοττο Ρι·οοιτοοι·ιιοτ οιιΙ›π·ιιάὶστοτιιιιι

:οποιο οοπιτοπιτἱο. οτ οσι·ἱΡτιιι·ο τοπισπ·οο τειτοο οιιιιτ.

ιιιιοπιάο άοοιτιιιιο οτστιὶοΡἰοσοΡιιο οιιοστιιπο π·στοιιτοιο

ιιάττ Ρι·τοιο ποιο. τοτιιο ΡοΡιιτιιο οτιοστἰ τοποιιτἱ. τοσο οἱ

ττάοτττοτοπο. οτ το οτἰἱο τοιπιΡσι·ἱτ›ιιο οὶσιιτ οἱ τιιτιοτ. οτ

οὶσιιτ ιΡοο ιιιιττ οτ άτοτπ·τοΒττ οσο. ιισ Ρτοσἰτοτ. οτ εισστΡττ

τπιοάτιοι άο οοτιιτο οττοπιοτο. οὶσιιτ οἱ Ρτιισοτ. τοπο ἱπι

σι·τιπιτπιοτττιιιο σττοπιοτο. τοπιο οτ το οτἰἱο Ρτοοἰτἱο οτ

το στοπιττιιιο ποσιιοτ οτ οι·άτιιοτ το Ρι·οάτστο τοσο οἱ

σοσσιοττοο οτ Βοοτιιτάὶοοοο οτ σοποττοο οὶοιιτ οἱ Ρτοσοτ.

οτ ιιοτοττοο οτοιιο οτὶοο οι·άἰπιοο οἱσιιτ άστοτοιιο οτ

σοποοο. οτ°οὶοιιτ οἱ Ρτεισοτ. πιιιοιιάοσιιοιπιιιο ιιοι·ο ιιοάιτ

ειά οοιιστιιοι ι·σιοιιτιιπο τοο το οποιο. οοτ τον. οοτ

οιτιΡτἰιιο. οτο άοτιοτ ι·οσὶΡἱ ο οιιἱο τιοποἱπιἰτοιο Ροιιπισ

άτο. ι·οσἱΡἰτιιι· ο ἔοιοτοτάἱοιιἱτοιο ποοιπιο οτ οοι·σ. οτ

άτιοτ οτ οοσιιοάιιπο τιιισά άἱοο τττο. οοί.8ττ. οτ οοσιιοάιιοι

φοιτ ιιοτιιοτειο οτιιο οοτ. σιοιιοο οι:Ροτιοτιο σττοιττοι·ιιοι.

οτ τ10ιοτΙιττ1ι15 οτ οάιιττοτιιττο. οοσιιπιάο άἱο π·οσὶΡἰ άο

οοτ. ο Ρι·οπιιοι·ττοτο σο απο σοοοιιοτιιάἰιιο οὶοιἱτὶτοι· Ο

τοκοι ποτο άἱο τοσἰΡἱτιπτ τι Ροιιτοπιειο οἱιπιἰτἱτοο.'άιιιιπ·το

ειιιτοιο άτο π·οσἱΡἰτιιι· ο ι·τσιιττοοετο οτποττττοι·. τστιιο

ποτο ΡσΡοτιιο οιιπισττ ι·σιοιιττ ττοο άτοο σοπιττοιιοο

π·οοἰΡὶτ οιιιο. οὶτιιἰτὶτοι·. οτι τιἱοσ οι τοποσ. οιιἰοάιιο

οοτιιττ οἱ. Ρτο ειποσι·ο οτσιιτ σιιτοιιο Ρτοσοτ. σοοσοτσἰ

ιιοπ·ο οσστοοἰο οιιοσττ ο)τιά ι·οστΡτιιοτ οιιππι απο Ρι·οσοο

οιοιιο. οιιοιιάσσιιιοοιιο το ιιειάττ οτ σιιιοιιάο οἱ Ρτιισοτ

τοσἰΡἱιιιιτ οιιπο. οτ Ροι· τστειτπι άἰοιο απο τοτε σιιοἱτι

οιιο ιιτστιιοττο οὶτιτ ππιἱιιἱοττοιιτ. το Ροτιισἱο ὶοοιιοοοὶο

οι·στιἰοΡἱοσοΡὶ. ιιι·άστοιιο σσοιοο τειιιοιιτο. τοττοοάιιο

πόιιοι·οσσιπο. ο8τσοιιο άο ἱιιοοτἱο. Βιιἰττἱοτιπιιιο ιιοιιτιιο.

ι·σττοιιάιιο σοδἱτιτοιισἰ. Ροι·οο απτο άοιοτιιτ ιι8οιιἱο τει

οιιοιιοἰιιιιι οτστιἱοΡἰοσσΡὶ οΡιιά οτιοστιιπο ι·οιπιοτιιπο.

τιιτοι· οιιιοάοπο οι·στιτσΡτοοσΡοιπι ιιτισιιοιο. οτ τισιπιἰιιοο

οοτισττ ι·οιοιιτἰ. τιιάτοοο σοπιοτἰτιιτἱ Ροι· οοιιτοοτἰοππι.

τοιιάοιιοι·ιιοτ οτ σσποιιιιἰτοι· Ρι·οιιιιοστοιιοτιιοτ. ιιτ τοιο

στοιιοσιιιοοιιο Ρτοοοιιτ άοππιἱοο ιιτόοοτ ὶοπιιιοοοἰ οι·στιτο

ΡἰοσσΡο οιιτοοιιο οιισσοοοοτττοιο. τισπιστοτιττοο Ροι·οοιιοο.

τοοι στοι·τσοο φωτο τειἰσσο. οιιο ιιισο. οιΡιιά οιιοστιιοι

ι·σιοιιτιιτο άοοτὶοοι·ο ποσο οἰιιοάοιο οτστιἰοΡἰοσοΡἰ οτι

οτοάοπο οοπισττο τοιοιιτοπιοἰτιιιο. άο σοτοπ·σ ι·οοἰΡἱοιιτιιι·

το Ρτειοτττο. οτ το πιοΒοσὶἰο τι·ειστοιιάτο. οτ οΡοσἰοτἰτοι·

τιιάτσοιιοτιιοτ οτ τοιιάιιιιοι·ιιοτ. ιιτ Ρι·οτοσττ οοπιστἱ το

ποιιτοοοοο Ροτ σστσ άτοο. ιιιιιοάτιιο. οοοιοτ το οποσ

οἰσιιτ σσιιοιιοιιοπ·ιιιιτ άειτοάοιοτιισ οτστιἰοΡἰοσσΡσ. ουσ

στοοο ὶττιισ Ροι·οιοτιοτ. οτοάοπο σιιι·οιτττιιιο τισιιοι·τίτστ

τπ·ττιιιοιιτ. ὶτο τοιοοιι (μισά τΡοτ άσιοἰπισ οτστιἱοΡἱοσο

Ρο. οτ. οὶιιο σι.ιττο Ροι· τοπιο τοιιάοιο οσο ποτοιιιιιι

ο

οκ σοιιιἱτὶιιὶο οιιι·το άοποἰιιτ οιιστιἰοΡἱοσσΡὶ. οτ Βιιτάσ

τοοάοπιοτο ιιιάοκ. σσπ·οπο ἱττἱο τιιιιισ οιιοοττοοοππι Ρτο

Ροπιοι·οοτ. οτ ἰΡοἰ οιιιιοττ ι·σιοιιτοοοοο τοιπι σοιιοιιοτιι

άτοο οποιοι Ρτιιτὶτιιιο οιττοΒοστοπιιτιιιο οο άοίτοοάοι·οοτ.

τοπιάοιπι Ρι·οτοττ τιιάτσοο. οι: Ροι·το σιιι·το άοποτο-ἱ ιιι·

στιὶοΡἱοοσΡἱ ποοοττοοτοο. οτ οιΡοπ·τοιο ι·τιστοπιοο οτ οοὶοιπι

σοοοιιοτιιάτιιο8 οιιάἰοπιτοο.- οτ ποοττσι·ιιιο τιιάτσιιιο οτ

οοΡἱοοτιιιο ιιτι·οπ·ιιιο τι·οτἰ σοιιοτττο. τοεττιιιο οστοπο

οσττΡττο ποιιιιἰττ ιιτ οιιΡπ·ο σσποιιιιττοι· άοσι·οιιοι·ιιοτ. ιοὶτ

τοοἰιοο. σ. οοΡτιιοΒοοἱποσ Ρι·ὶποο ττιτιοιιττο ιιιοιιοἰο το

τ›ι·ιιοι·ἰἰ. ἰιιάὶσἰοοο τοι·στιι. τοοτοο οτστιἰάἰοσσοιιο τισοττο

στιιο οιιιιστὶ τοιιι·οοσττ.Ρι·οοτοτοι· Βιιἱοσοτάιιο σιιττο οτστιἱο

ΡἰοσοΡἰ. ιιοοοτποιιο σοοσιιἰσιιο οοιιστἰ τοιιι·οοσἱἰ. τιστιιιο

ιιιιοοιιττιιο τιτοιισιιο. σιιοοοἰσιιο τοτιοοοοο στοπ·τσιιο ιιι·

στιἱοΡἱοσοΡἱ. ιιιιι€τοτοι· τογιιιιτάιιο. 8ιιἱάο τοιιάοιιοἱο το

άοο. σιδτοι·τιιο άοοοοτιιο. ΐοσἰιιο σοτιοιιοτἱιιο. τοι·ιιτάιιο

σιιι·το άοποἱιιἰ οι·οτιἰοΡὶοοοΡἱ τ· οΒο οι·ιιοτάιιο ἰιιάοιι.

τιιοοιι οιιΡιιοάτστστιιππι Ροι·ιτσι·ιιπο οτ ἰιιάἰσιιπο σιιι·ἰο

οστὶΡοἰ τ· ο8ο οσοτιοίτσιιο οιιτιοσπάΡοτ τ· οδο τοποτιοι·

τοο Βιιοποο οιιτιοστἰροἰ. ιιά τιοσ άοποἰπιἱ οοοιιτάιιο άο

οτιδπ·σ οτ Βιιττττοτιοιιο άο ιιιιάσ ιιιάτσοο οτ σιιττο. Ροι·

άοπιιἱιιιιιο ο. τιιιιιιοοοοιο οτστιἰοΡἰοσσΡιιπο οιΡιιτ οικι

στιιπο ποιοιιτιιτπι σοοοτἰτιιτἱ. οιττοοάοιιτοο ποοιιὶοἰσἰοιιοιο

ἰΡοἰιιο ιιιιστιἱοΡἰοσοΡὶ. οτ σοοττοοοἰοοοπο σοπιοἰτἰοτστιιοι.

οτ ΡσΡοττ οτιοσττ τοιπιιιτἱ. σοπιοτάοι·οοτοο οιιοτπιιο οσο

τοοτιοιιι οτ οσττΡτιιτοιοι οιιΡτοποοποοοιιτοο. οοπιτοιιτἱο

τἱτοι· τοιιάοιιοι·οοτ. Ρπ·οσιιι·οτὶσοοο οτι οι·στιὶοΡὶοσοΡο

Ρσοτιιτειτοο. άο σοτοπ·ο οἰτ›ὶ οτ οιισσοοοστττιιιο ειοο. οτ

τιοοστοτιἱτἱτιιιο Ροπ·οοιιτο. τοππι στοτἱσἰο φωτο το)ιστο

οιιιι ιιτσο οιΡιιά οοοστιιπο ι·οοιιιτιιιο ττοοοιπιἰττοπιάἰο.

ο. σσππιιιπιὶ οοπισττ . τοππιιιτἱ. .απο τοτοει·ττοτο Ρι·οοτοι·τ.

οστοιο το οειπιστο ι·στοιιτο. τοοτοο τιιοι·ιιπιτ ιιοἔιιτἱ. ειο

τιιοοιιο ειττιοιιοτο. οτιοι·τιιο τἰσιιτττιιο. το)ιποσπιάιπο τοστ

τιστἱο. στιοι·τιιο τοοτοετοοοο. ι·ιιτιοτάιιο δοτιιο. Βιοτττοτ

ππιιιο ποττσοττ. οτάἱσἰο ιιοτοοσοοτιιο. €ιιττττοτποιιο στοιιτσοο.

ιοὶιιἰοτοι· απτο άοπιιἱιιὶ. σ. ιοοιιοπιοτο οτστιἱοΡἰοσσΡἱ

Ρι·οοτιττοι· ιι€σ σειιιοτιτσιιο οιιιισττ άσπιοττ οτ ποιιττἰ οτο.

ΕΒο ποοΒιοτοπ· τοτιοπιοοο ιιστοπ·τιιο. τιιοοιι άἱστστιιιο

ἰιιάἰσιιιπι. τοπιο σειι·τιιιπι τι·οάἰάἱ οτ οοι·τΡοτ.

. ( ΒΙΔΙΧ )

.
.

έποοιιίταπτ οτ Ιαπωοπ.τοο. ι·οοιίο.στο ίπιίιιι·ίίο οἱὐτ τιιυ!οεπι

πι' ἰΙΙατπζε. ιιιιιτιιαπι @τα .το βοεἰπιο πιά πουτσο ατοτ·οιπ εία

τ·αταπτυπ Σποαπ£.

1220, θ ιιρι·τττο

στα. τι. χω. οι.

(πι. ο.)

το οοιοτοο άσποτοτ οιοοιι. οσο τιοοοοάοίοι·ι·ο. πτωτ

ιιοιιοἱο ιιοσοπιο Ροτοοτοο άο ιιοτιιοττιτο οτ οιιστστἱ·τοτο

τοτὶιιο σσοοἰτἱὶ σἰιιἱτοτἰο οιισοπιο οοοιἱοο τΡοτιιο σοιοιιοἰο

Ρι·οιιιτττιοιιιο οτ σοοιιοιιτοιιιο. ιιοτιτο ιιδοιιὶ οσι·ὶτιο πιιιοτιο

οοιοιιπιιο ιοπιιιο. οσποιιιο ιΡοιιιο σοποιιιιιο ι·οσιΡιοπιτι ιισ

τοο. τιοσ τάοο τ'οσοι·ιιοτ πιιιοιιτοιο οιστιτάτεισοιιιιο Βοτά οτὶΡιιτοιιτἱ τπιτπ·οοσττΡτοπο Ρεισοπο σοπιιΡοοττοπο οτ τοι
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οτετοιπ Ρετ πιοοππιπ εεοττεπιττε οτ οπτποππιπ οποπππιπ α ππἰεπππ1πε οοε τππεποττπτ. τοποεπτπτ ἰπεπΡοι· εοπ

τοΒετπ- εππποοεπιτοι·πιπ εοπιππτε οποοπο οτ εἔὶπὶπτπ

πτποΡτο.πππιπ πε Ρτοττοπο οτ ε)πποποιπ το τοτοΒοι·ἰπ

πιπποπτειτοτππτ εοτπππτε πωπο Ρετ ποε οτ εποεοοεοτεε

ποεττοε. οτ Ρτο εοτπππττοτο επεοπο οποετππτο οτ Ροτ

οιππτε επππΡτοτε. πὶπετὶοοτ τΙποπ το οετοι·ο πεοπο επ

ειπποε πποποοτιπ οκΡτοτοε εοπεπτοε πετ Ροτεετειε ειπ

εοπε οπτ τποπο εππτ ετ Ρτο τοπ1Ροτε τπεττπτ ετ οο

ιπππἰτεε τιπεοπε επτπεπππτ οτ επετοπτεπτ ἰπ τιπεοπο

οτ πἱεττἱετπ οπεοπο οτ ππτοπο :ποπ ετ τοττε οτ ποοο

ποτπἱποε πιππεπεεε οτ πε πἰεττἰετπ πιοπε ἱπ Ροτεοπἱ8

ετ τοππε ετιποο οτππππ·πεοε. πε ττπποπ οποπ οπτιππο

πιπποποοε εΡππ οποοποπο οτ πἰεττἰετιππ πεπεττπτ το

Ροτεδο. πε τοππε ππο οποο εοεπιπ ποτπτεττπτ. εἰ οπο

πεππἱποτὶπτ πετ οἱ οτποπετειιοι·τπτ οτ ἱπ τὶΒπὶε° πο

Ροεπεττπτ ετ ποΐετεππο ποτ 1πτττοππο Ρετ ι·ὶΡοι·ἱπτπ

οπο πεππὶπετἰπτ πετ επε πεΡοεπετἰπτ το τἱΒπἰε ὶΡεπ

πτετ οποπ τοττππο ετπο π·οππο. ο ποπεοπε οτ τι ετώ

τειτο πττποπο παμε επεοπετπ πεοεππιπ πε τοππο τΡετε

εοτποτο τοποοπτπτ οπτ εἰ Ροτ τοττιππ ποτ ίτιππὶπο ὶΡεει

τπ τοιπππτππιπ1 πεππἰπετἰπτ. Ρτο οτιππππτε πεπἱππι

ετ εετοτε πετ πἰετππτἱπιιε οτε πεεεεεειτπε τοπτπιπ ετπε

πωπο. επ ποο πποπ ιπετεπτππι πτειπε ποε εποτπιπ

πἱοτποτἰπιπ ὶπ οποοπτι ετ πὶεττἱοτπ τιποτε ποπ Ροε

8τ11τ εοπττει 8τ8.τ11τ8. εὶπἰτετἰε επεοπε. οτ ποο εοπε ἰπ

τοττοετο πποπ τἱεοετ ποτπἱπὶππο πωπο οτ πτετι·τοτπε

Ροτοοι·τποε το πππἱππε επὶε οτ τπδπτο τεπετε εΡππ οπ

εοπτιπι ετ πτοτττοτπιπ πποοπο. επ ποο τΙποπ τοππεποοε

τεποτιπτπτ εοτποτε οποττππι εοιπππἱ ππεοπε πε εε

τΙποπ Ρτο πεπτο τι Ροτοἱττἱπἱε τπετἱπτ εοπεεεπττ. εἰ

ετπ τοτεπεοο ὶΡεπτπ Ροτεοτποτἰπτ. εοπ οτ ποποο πι

ππεπετιππ οποοποπι ποποτἰπτ τοττπἱτο οπο. πετ επτετ

ποτοπτἰππε πο ποπεεἰπε πετ πιπτεππ τὶοἱτιιιπ εἱτ εἱε

Ροπειττοεπι πεοἱΡετο πο πποοπτι Ρτο ἱΡεο ἰτὶπετε τοπ

τπτπ. οτ τοε ετὶπο οτε Ρτο οοτΡοτο πππὶε ποεοεεπι·τεο.

οτ τππο απτο ετπο ττεππε επ Ρτπππτπ τοιπΡπε: ποπ

εοτποππο ποοεππιπ. ἰτοιπ πιπποπεοε ποπεπτ εοτποτο

πτοοετπιπιπ πο τοππε πιο πο” Ροτ τει·ι·επι ππππιτε

ττπτ ἱπ-πποοπε. εοπ ποπ Ροεεἱπτ ετττοποτο ποο ἱπ

ττοππττοτε οτι οπο ετπτ εοπττο επΡἰτπττι ετπττοττο ππ

εοπε. ετ οοπτἱπΒοτἰτ οποπ τιτπΙπτο πποοπἱτπι1πε επτ

πο πτετι·τετπ τιπεοπο τιττοπεπι πετ ετπΙποε πιπποποοε

εοπ το πἰοττἱετπ πωπο οττεπποτὶτ τΙποπ ππεἰτ Ρεοε

οπο τοποτο οιπετεπτε. εοπεπτεε πετ Ροτοετεε τιπεοπε

(ΙΜ πιοπε εππτ ποτ Ρτο τοτπΡοι·ο τπετὶπτ τοποπππτπτ

ετ ποτ τπΡἰπππι Ρο.55πε τποτττ πιοπε τπττοποιπ τπττει

τΙπππτοπτπτο εοπτἰπποε πτεο Ροετοιιοπι πιιοι·εττει ἰππε

τπετει τπετττ. πτεἱ τΙπππτπιπ ὶποτο ποτ ττπΡεπττποπτο

οπτ πεεπττε οοπτΙπετοπτὶε τοπ1πποετττ. εειτπτε πἱτπτἱο

πτππε. Ρτο ἱπττοππεεππἱε Ρι·οποτἱοπἰπιιε οπο εὶπτ ἰπ

τετποττε τοεὶε. πο τεπ1οπ ιΙποπ οοπεπτοε πετ Ροτοετοε

το πωπο τοιΡτοττο ποποτ πιοετε τεετἱτπτὶοπειπ ιππιποτ

ιπΡἱππιπ Ροεεο. οτ ετ πο πωπο ιπετεπιοτοττε ποπ Ροεεττ

εεττεπεττ Ροιιοτπτ ἱπ πωπο πε οπο εκἰτο ποπ πειτοτιτ

ποποο επτἰετοοει·ὶτ οΙΤεπεο επ επειπ ποτππτπτε1π. εοπ

επτοε ποτ Ροτεετεε επεοπο (ΙΜ ιποπο εππτ ετ ἰπ οπτοπ

οτππτ πτεὶ Ροτ οοτππι επτοοεοεοτεε τποτπιπ τπει·ὶτ το

ποτιπτπτ ππττοτο Ροτ πἰπετεεε τππππἰ Ρεττοε ππἱεπιπ

τΙπε οποοπἰτοπἱ τπεττπτ οἱπο π·ειππε τΙποπ ὶΡεἰ πεποτιπτ

' επτποτε οτ επετοπἰτε ππιποιιεοε ἰπ Ρετεοπἱε οτ τεππε

επτοε οτ Ροτεοτοε επεοπε. τΙπἰ τποπο εππτ οτ Ρτο

τοιπΡοτε τποττπτ. τΙποπ ποπ Ροτπιτττοπτ πππἱΒπτε πο

Ροττπ οποοπο ετ πε πἱεττἱετπ επεοπε πτπΙποιπ ἱοππεπ

εαπ ποτ πε πτετι·τετπ πωπο εοπττπ ἰπτετπἰετπτπ εοπ

οπτιππ πετ Ροτεετπτἰε τεππε οπτ Ρτο τετπΡοι·ε τποτἰπτ.

ποπιππ οποτΙπο ἰπὶπτἱπο παρε ιπετοτττἱπ ο ἰπππεπεἱ

ππο ετ ποππἰπἰππε οοτπτπ πἱεττἰετπε πποποοπο πποο

πἰτππἰε ττττιτπ Ρτεπειττο τοππττπππο.

Ιπ ποπππο ετἱετἰ επ1οπ. ποε πεο εει·ὶπε πππεὶπε εο

ιπππτε πωπο πἰοε ετ ποιπὶπο ὶΡεἱπε εοτπππἰε Ρτοτπἱτ

τπππε οτ εοπποπἱπτπε ποπἱο Ρετ ετὶΡπτπτὶοποπ1 ποτπἰπο

ποεεοπετεττο οι·τπππεπετ επεοπε Ροτεετοτὶ ποιπἱπο

τΡεππο εοτπππἱε τοεἱΡἰοπτὶ πε ετὶΡπτππτὶ τπίτπεοιπΡτειπ

Ρπεοπι εοπ1Ροεττοπ1 οτ τι·ποτπτππ1 Ρετ ετεππτπιπ πο τππο

ο Ρτειππο πο Ρτεἱτοπε. ετ ε)πποπεπ1 πε τοτο8οι·ὶπ πωπω

επιτοτεο εοτπππτο πωπο. οτ ἰπεοππιπ οεοτειπττε. οτ επτ

εππππι πποππεκπ τοΒει·ττπιπποκοτοι·εε εοτπππἱε επεοπο.

Ροτ ποε οτ Ρετ ποτπἱππτπ ι·πιιιπει·ττππιπ τ1ποπππιπ ἐπὶ

ποπὶε πε ποποτεττο Ροτεετειτοπι τοππε οτ Ρτο εοτπιιιπτετε

πωπο οπεοτππι·ο ετ Ροτ οιππἰπ επἰιπΡτετε. ιπποποοτ

ιΙποπ πο εοτετο πει1πε ππ ειπποε πποπεοππ ετΡτοτοε.

εοπεπτεε πετ Ροτεετοε πωπο οπτ πωπο εππτ πετ Ρτο

τοιπΡοτε τποττπτ οτ οοτπππἱτοο πωπο επτπεππ11τ ετ οπ

5τοπἱοπτ πι πωπο ετ τπ πἰεττἰετπ πωπο ετ ππἰεπιπππο

:ποπ τεττο οτ εφε ποππποε ππεοπο οτ το πὶεττὶοτιι

επεοπο ἰπ Ροτεοπτε οτ τεππο επποε ετ πεππ·εποε επτπο

πποπ ἱπτοτἰπε εοπτἱπετπτ. πει τοπ1επ τΙποπ τΙππππο

ειπεοπττππἱ οιΡππ πιππιππ πετ πἰεττὶετπτπ ποποτἰπτ το

Ρετεθο πεποπτ ποτο πεεεππιπ εοπιππἰ τοππε. το τοππο

πιο οποιο εεεπιπ τπτεττπτ οτεοΡτο πε επιο πτ·.5επτο

ετ ιποποτἰε. ετ ποε εοπε ὶπτεττεετο τΙποπ ποοπτ πποο

ιιἱτοιιὶε Ρετεεττποε τπ πππὶππε επἰε οτ τἱἔπἰε τοπτιι·ο

πΡππ τοππεπι πιτ ποε τΙποπ ππεοπὶτππτ τοπεππτπτ οοτ

ποτε τΙπειι·τπτπ οοιπππτ πωπο. πο οο τΙποπ Ρτο πππτο

τι Ρετοοι·τπτε τπεττπτ εοπεοοπτὶ. ποτο οπεοπττππἰ πο

τω; εοτπετο πἱοοεἱτππτπ πε τοππε ππο τΙππε Ρει· τετ

τιππ πππιπτοτἱπτ .ἰπ πωπο. εοπ ποπ Ροεεἰπτ εκτι·πτ1ει·ε

ποε ἰπττοιπἰττετε εε οπο εππτ οοπττο επΡττπτε εὶπἰ

τππο πωπο. ετ οοπτἱιπὅει·ἰτ τΙποπ ιππΙπτο ὶπππεπεὶε πετ

πε πἰεττἰετπ πωπο. τιτπΙποπ1 ποτ πττπποε επεοπὶτπποε

εοπ πε πἱεττὶετπ ειπεοπο οπεπποτ·ττ τ1ποπ οπεὶτ μια:

ἰπ οπο τοποτο οπετοπτο. εοπεπτεο πετ Ροτοετοο πωπο

πώ ιποπο εππτ πετ πώ Ρτο τοππΡοτο ίὶιετἱπτ. τοπο

πππτπτ εἱ οπτ ι·οΡἰππππ Ροεοπο τπετἰτ τοεετε τοττοπεπ1.

τππ·π ππεπι·πἔἰπτε. εοπτὶπποε πτεο Ροετοποτπ τΙποτοτει

τππο Βιοτπ τ-πετἱτ πἱετ πποπτπιπ τπετο πεὶ ππΡεπτπ1επτο

πετ τἰεοπτπι εοποποτεπτὶε ι·ετπεπεετὶτ. οτ .επτιπε ππο

τὶοπἱππε Ρτο ἰπτι·οππεεππἱε Ρτοποτὶοι1ἰππε οπο εππτ

ἰπ τοιποτἰε Μοτο. πει τοιποπ τΙποπ εοπεπτοε ποτ Ρο

τοοτεε πωπο το ποπὶε ττιΡτοι·τε πεποπτ επττετεεοτε ποτ

ι·οοτττπττοιιοιπ τοεοτε πἱπι ποτ ι·εΡἱππιπ Ρτιοεο. οτ εἰ

πε πωπο ιποτετποτοτἰε ποπ Ροεεοτ εοτἰεποτἱ. Ροπειτπτ

πι πεππο πο οπο ε:πτε ποπ πετεπτ ποποο οπτὶετεεοτἱτ

οίτοπεο το ειπππ ποτππτετειπ. εοποπτεε πετ Ροτεετοε

τΙπὶ πωπο εππτ ποτ ἰπ οπτετι οτππτ. πἰεὶ Ροτ οοτπιπ

οπτεεεεεοτεε Βιετιιπι τπετὶτ. τεποππτπτ ππἰττοτο Ροτ

πτποτεοε Ρεττεε ιππππἱ ππὶεπτπτΙπο ἰοππεπεοε τπεττπτ

εἰπο ττειππο οποπ τΡετ πεπεοπτ εειτποτε οτ επετοπττο

πποοπἱτπποε. Ροτεοπἰε ετ ι·ετ›πο ππὶειιιππιιο οσε ἱππο
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ιιετ!πτ. Ι.επεοπτπτ ὶπεπΡει· Ροτεεωε πε! εοπεπ!ε5 ἰοππε. ει πἰε ιππο!. ι!!!πε !›οεεεπιπὶοι·ἰε. ε)οποπ πἰτε!ὶε. ΡὶεΙο!!.

πώ 1ποάο ω!!! ετ Ρτο Ι.ειπΡοι·ε πωπω. οπο‹! ποπ

ρει·ιππτοπτ πεπἱΒετε πε οοππ ἱεππε ετ ο!ε ά!εττ!ετπ

ἰεππε π!ἱοπεπι επεοππειππιπ πε! πε ἀἰετι·ὶοτπ επεοπε

εοπτκ·π ἰπτει·ἀἱετπιπ εοπεπ!πτπ πε! ροιεετεπε επεοπε

οπὶ πιο τεκπροι·ε ἴπετἱπτ. όειτππο πποφιε ἰπἱπι·!ειε

παμε πιε!εί!πε ει!) ππεοπἱτεπὶε ε! !ιοπ1ἰπὶ!.›πε εοι·ππι

ι!!εΜετπε ποε παμε ἱειππεπεὶΒπε ὶ!!ετε ρ!επει·ἱε ι·ε

τπ!!.τ!πιπε πεεΙπε !ω!επάειε πι!! Ρτοκππ!. ὶπιιπεπεεε

ποπ πε!1επ: οίΐεπάεπε ε!ἱοπειπ ει1εοπὶτεππτπ ιι!πεππι

εΙπε ἱππεπἰτετπτ. ε!πε εππι ὶπἰιπἰεἱε ἰεππε εἰπε οπιπ

πιπἰεὶε. επεφτε !π επι·5ε!ὶ !!επο ἰπ οπο ε!τ Ρτο μπω

πωπω· τΙπππ!!τεε ἱπἰτπἱεοτπιπ ὶεππε πω; πε !!8πο ετ

!ππο Ροεεἱπτ ἱρεοε επεοπἱτπποε !!εεπτει· πιτπεππιπ

ἱπἱπιἱεοε ο!!επάει·ε. ε! ο!ἰτΙπἱε ὶπ ὶρεο ΐπει·π ὶππεπτπ8.

ποπ άε!αεπ!: ἰπππεπεεε ο!!”επάει·ε π!ἰ‹Ιπεπι !πΐι·π ποε 6

τετιπἰποε. ε εεπεπε!!ει παρε ω! !ιπιπππππι πεο πι

π1πιπ πεο π! τετι·ε πεε !ππο ιπειι·ε πει· ερεε!ιιιπ πι!!

!!πτ!οτππι ππ_πππ. εκεερτο εἰ ποπ εεεε!; ἱπὶπιὶεπε ε!

πὶτπτὶε ἱεππε ετ επεοπε. εἰ Γοι·Ι;ε πι οποπο πω! πε

Βοπετοι·πιπ ἰπἱιπὶεοτιιπ1 εοιπππἱε !εππε Ϊπει·ἱπτ επεσ

π!!;πιι! παρε ω! οπἰποπε. ποπ άεΒεπτ πιππεπεεε

εοε ο!!επάετε πεε !π Ρει·εοπἱε πεε ἱπ τ·ε!απε ε! ρο

τει·ππτ εε ὶπτετπεπτο ιπει·ὶ φαω! ποπ ροτπει·ππτ ἱπ

π!ὶτΙπει πεπ! εο τεπιροι·ε πεπἱτε. εε!! εἰ π!τι·ει οπω

ειπε ἱππεπετἰπ!: ὶπ ει!ἱ‹Ιπει πω!! πε! !!»Ξπο πεδο!!ετο

Μπι !1οπππιππ !π!ππεοτππι εοτπππἱε ὶπππε Ροετ πε

πππτ!πποπειπ ίπε!.πιπ Ρετ· !τοιπἰπεε επεοπε οοιπππἱιοιἰ

επεοπε !ἰττει·ἰε πε! πππεἱο. οποι! ει!πΙποε !ιοιπ!πεε

εοπιππ!τειτεε πε! Βεπτεε !ιε!›εειτ με ἰπἰιπὶεὶε Ροεεὶπ!;

ἰεππεπεεε ὶρεοε επεοππεποε τοιποπεπι ἰπἱππἰ‹:οε οί· 6

ίεπε!ει·ε. πε! ε! ίοι·τε πεπὶτεπ!: ἰπΪιπ εΡετἰπιπ με!!!

ε!:ππ1 ἰπ π!ἱειπει πεπἰ πε! !!επο ι1ε8οτἱπ€οτπιπ ἰιιὶπιὶ

εοι·πιπ εοτπππἰε ἱπππε Ροεεἰπτ εοε !!οεπτει· οΙΤεπάετε.

πἰεὶ Ροεεεπ!: ιπετἰ επετεπιειιτο εποε! πεεεπ·επτ εοε

εεεε ἱπἱππἱεοε οοιπππἱε !εππε. ετ οποι! Ρπο!ἱεε ποπ

ππά!εεεπτ. πΒἰοπππΙπε πιππεπεεε !ππεπεν!πι επεοπἱ

τπποε εε!!!εετ τπετἱ πειτε οοπο. ποπ όε!)επτ εοε οί!

Ιειιάει·ε ἱπ ι·ε!›πε πε! ρει·εοπἱε. εκεερτο ε! ἰεπιιεπεεε

!ππεππ·επτ εοε ὶπ πππἰΒπε πε! !!ιδπ!ε !π!πποοι·πιπ

εοιπππἰε ἰεππε πτ επρετἰπε εΠετπιπ εε!. ετ ε!ετει·πή

πωπω. !πεπΡει· εοπεπ!εε πε! Ροτεετεε πιππε επ! μποι!ο

εππτ πε! Ρτο τετπΡοτε ίοετ!πτ ‹!εΒεπ!: Ρτοπἰβετε

ειιτ8ε!ἱ!›πε Με πώ ἱπ ἰππππ πε! ἱπ ε!πε ἀὶεετὶετπ

εττπο.!1ππτ επ!› άε!πτο ὶπτεπιεπτὶ. οοππ ποπ ιπποεπτ

Ιππτεπτἰπε Βπι·ἀοπἱε. Βεττ!ιο!οιπεπε Βπεοεεὶ. πἱ!ἱεο

ο!πε πἰτε!ὶε. Ρ!ι!!!ΡΡπε ι·πΡ!ιοι·τε. ππ.3ε!πε ετσπε!ε.

εΥπιεοπ ετεππππἰ. !εεο!)πε ο!π!!ρ! ἀεθὶ. Βοπεοπτε 3ο

!ιειππ!ε Βὶι·πι·ἀἰ. ι!οπετ!επε ι·οιπεάε!. !ο!ιπππεε τοΒοπιπὶ.

ε!.εΡ!ιοππε μετά ποΒΠἱε. Βει·επππε ι1ποπάεπ1 ι·οΒετἱ!

εοιππ!ε. ρειι·πε !εοπει·ά! Ι›ι·εεΒἱτει·ὶ. ἱεεοΒἱππε Βεττἰ

Βοπιππ!ε. Ρπτπἴο!ἱε. τπετεε!!!ππε !!οτεπ!ε. ιὅπἱΠὶεΜπε

πἱτε!ἱε. 8ππ!ο Βεεεει!!.!. ἰεεοΒιιε Βειπιει·ά!. ιππ!.!ιεπε

τποππ!ε!ἰ πιπτεπεΒεττἰ. Ρεττπε επἀε!οπὶε. !πεο!:πε οτε

ρ!ιε.π! πἰτπ!ὶε. τηπε!άπε Βοπὶ εοππτ!ε. ρ!1!!!ρΡιιε

εεπιππτειιπε. Βει·ι!ιο!οιπεπε πἱεο!ε. ἰοππππεε ττεε!!,

!ο!ιειππεε Βε!!ε!πίππι!ε. Ρε!!ετεεε. επετάπε !ἱ!›ει~ἱἱ. πἰ

εο!π εδππεοπὶε. πιει!ιεπε Ρ211!!. 8τεΡ!ιοππε Βπὶ!!!ε!ιπἱ.

τπετεε!!!ι1πε ἱο!ιπππἰε Βιππώ. ΡεΕτπε Βι·ε!ὅοτἱὶ. Βει·τπε

επεπεε!!. οπὶπτπε εὶτοετὶ. τ!ιοιπεε τοιπειἰεὶ. 8οεἰπε

!πΐεπε. ἀοτπἰπἰειιε ππ!ε. ι!ἰοπἱεὶπε ππ!ε. άππ!ο ρππ!πε

τοΒοππὶ. πω: πωπω εε!. ἱπ εεε!εεἰο εππε!.ε πιπτὶε

ροττε επΡτεπε. ἰπ Ρτεεεπτἰπ ι!οιπππ Βτπετἱὶ πτἱιπὶ

πεπε!ε άοπ1!π! Ϊπεεἱπὶ ππ!ε €ἰτετε!ἱ ποτπι·ἰὶ. πποτεε

ποτετἰἰ. ετ 8!ΐι·ει!! επτ!!πκ!! εὶπἰε ἰεππειιεἱε. επ!› εππο

ἀοιπἰπἱ Μπακ. ετ ο!ε εεεππάο πΡτἰ!ὶε ἰπἀὶετἰοπε

πωπω!. ἱπ εἰπἰτετε επεοπε.

Ιπεπρετ τετε!ο ο!ε ὶπττππτε οπιπ!. ἱπ εεε!εε!ε εππετε

ππετὶε πε πιει·επτο ἱπ ρ!επε εοπεὶοπε εοεάπππτε ετ!

επιπρεπεε. Βοπεπ!τπε Ρι·εεο ετ ΡπΒ!ἱοπε εκεεπτοτ εο

τπππἰε επεοπε τεεεπτε !ἱεεπτἰει. π Ρορπ!ο ειπεοπε ω!

ποοεπι εοπάοπετο ἱπ ά!ετε εεε!εεὶε ετ εοτιππ !ἰεεπιἰπ

!πιππ!τ εοι·Ροτει!! επει·ιππεπτο επΡει· !ρεοι·πιπ ππ!π1πε

!επετε Ρεεεκπ ετ εοπεοι·άπππ Ρεοιπ εΙ: εοππεπτἰοπεε

εἰεπτἰ επΡετἱπε εει·ἱΡτο εππτ. !ιοιπὶπἰ!›πε εὶπἰτπτἱε

ὶπππε ε! ε!πο ἀἰετι·ἰετπ5.

Εεε !εοπει·άπε ρὅτπτἰο ἀεὶ !ποΡει·πι!!ε ππ!ε. ε!. πππε

εοιπππὶε επεοπε ποτετἰπε εετἰρε! ετ εοιπΡ!επὶ.

Εεε απο ρ!ειεεππππε ποτπι·ὶπε εποε! μπω!! ποε εκεπ1

Ρ!πιπ επ επτεπ!;ἰεο ππΒ!!εο !εοπει·ι!!. ὶιπρει·ὶπ!ἰε ε:

εοιπππἱε επεοπε ιιοτοτ!! ε!ε!!!ο εει·εο τοβοτετο ἱπ (πιο

εππτ ΐοι·ιπει επεε! τπ!!!Ηε εεπεπτ!ε ἰπ εποε τεπεπε!ε

ὶπ παταει επεεπι επε.ε!πειτππι. οπιπ !εππ πετο ί-τεπἰ

!ιπ!:επεε πὶὸεΒπτπι· τεπετε. επἰπε εἰτεπτπεετἰΡτὶο τπ!ὶε

απ!. ·!· .ε28·2ΖΙαπι @ΜΜΜ Ζιτιο·οπε. εὶεπτ ἱπ εε πἰ‹ἰἱ ε!.

Με! ιι·επεεκ·ὶΡεἰ Ρετ οιππἰπ ετ εκειπΡ!ἰίὶεππἱ πἱεπἱ!

οποπο πε! ε!ππ!ππτο Ρι·ετει· ΐοι·τε !ὶττετππι πε! ε!!!ει

Βεππ τπο!ιππ εεπ Ρππετπιπ ετ Με εΒεοπε π!!ε οιππἰπο

ιππΕπποπε εοπ·πΡτ!οπε εεπ ά!ιπ!ππτ!οπε ά!ετ!οππιπ

ὶπ Ροττπ επεοπε πε! εἱπε ὸἰετι·ἰειπ επεφτε ίοι·ιππο ε! πε! εεπεπε. Μ! οπο!! εοπ·οΒοτππάπιπ ἰπεεπ ΡτεεετὶΡΗ

τειπΡοι·Ξε εεπ εετὶπ πε! Ρτο πἰετπ !εποπε!ο. ετ ἱ!›ἱ

ετετε εεεππάπιπ οι·ι;!!ιτοτ!οπεκπ οοπεο!ππι πε! Ροτε

ΜΜΜ επεοπε (ΙΜ πιο ιεπιροτε ΐιιετ!πτ. ὶετὶ εππτ

ππεοπἰτεπἱ εοπε!!!πτ!! εοτπιιπἱε επεοπε πο! ὶιιτεπε

τππτ Ρεοεπι !ειππε Μ; επΡετἰπε !εΒἰτιιι·. Ρι·ππο πο

ιπἱππε Βοοεπάείει·το ροτεετεε επεοπε. ι·οΒει·ὶιιε Βετ

Ι.!ιο!οτπε!. Ρπὶ!ὶΡρπε εοπιπἀἱ. τπεπεπτε τπετοε!!ἰπὶ.

!επτετἱπε ΒοπὶεεΒιιοτἰε. !επι·επτἰιιε τποπε!ε!ὶ. ἰεοοβπε

τπετεὶ!!ἱὶ. 57ι·ετο τ!ὶπἱ. πιοι·Βει·οτπε Βοοεπτ.πΡ! ἰπεοΒπε

εεο!επτ!ε. τει·πΒοεεὶπε οποποεκπ ρ!ι!!!ΡΡ!. Ρετι·πε επι

!›!ππἱ. !;!ιοιποε Ρε!πε!. !ο!ιοππεε πἱ‹!ε. ἱο!ιεππεε πε

τι·πετε. !ο!ιοππεε !ἱ!›ει·εἱ. ὶοππππεε !πΐεπε. Ρ!ι!!!ρμπε

εὶ!ἱε. !ο!ιεππε8 ττἱπιπἴο!!ἱε. Βοεεεάεΐει·ι·ο πππι·εε!!ἱπἱ

ἀοτπὶπἰ ὶεεο!1ἰ πε Βε!α!π!πο ἰεππε ροτεετπτἰε Ρεοπτ!ο

ιππππ επΒεετὶΡεἰ.

(. πως )

Ριππιπποπε Π. Βουιεποπιπι Με: Ο82οπ2 πιαπε|ι2οπέ

ο!ε δ'απεαο, πι Ϊ/ὐπἰπιἰΖἰε:ι:εε α τεοε!!ίοπε 1·ενοσε8,

ε£ ω: Ζαιιιιεπεί.9 σουυπωπίε οό$ε:τιρεπεπ8 ρΜεοερίίσ,

εαπει , /αεΖα£οιοε ΖπΖιιπέέ$.

'ΗΒΟ , Β ποπεε οο!.ο!π!ε

οσε!. Λ. [ο!. Η!. οπο!. Ο. [εἰ. Τ”.

( Η. Β. )

ΡΡ!ι!εΓ!ει18 ι!εἰ Βτπτὶε ι·οτποποτππι να εειπΡει· επδπ;

----_.__

Βεπεἀἱε!πε 'ποε ὶεεο!›ἱππε τ!οπππ!ο!. ιπεττ!ππε ὶο!ιππ ε!πο ε! ι·εκ εὶεὶ!ἰε. ε!!!εοτο ποε!! επο Μισο! ιπειι·ε!ιἱοι1ἱ
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στο οοι·ι·οτο Βτοττοιτι επτιπι οτ Βοποπι ποτπιιτοτοιπ. απο τι εοιπΡοι· οποπετιιε οτ τοκ εἰοἱ!ὶο. Ιἰοοτ επτ άοοοι·οπι οτ

οοΙεἰτιιιὶο ποεττο. ἰοπποοεοε τποτὶτο πιπττοι·ππι οΒεο

οπἱοτιππ. ποο ιιιοἰοετοτἰ ποετι·ο ίὶἀοΙὶτοι· οοπτπτοι·ποτ.

ἰπ ἔι·οτἰο ποετι·ο ἀπΙοοᾶἰπο ΒοΙιἱΒπο επεοοΡοι·ἱτ. οτ

Βτοτοπτοι· οοε ἱπ επἰε τιοποτἰΒπε ποπ 80111111 ποΙππιπε

οοοεοι·ποτο ιιοι·ιιπι οτἰοπι πο Βοπο εοπ1Ροι· ἱι1 ιποΙἱπε

οοι~ππι οοτποότι Ρτοτποποτ·ο. ποτπιπ οιιπι ιιὶπτἰπιὶΙἱοπεοε

ἰοπποπιεἱ οἱπἰτοτἱ. οπὶ τοοοποπι ππιτι·ἱ επο ετο ἰπτο

οΒοάπο τοποπτπτ. οποπ τοπ1οτ·οιπο τοΒοΠοε οκὶετππτ.

ποο οιιτοπτ εἱοπτ οοτοτἰ άο ἀἱεττὶοτπ επο οἱπε Ροι·οι·ο

Ρτοοορτἰε. ἀὶΙοοτἱοπἱ τυο πιοπάοιππε επτ: Βτοτἱο ποεττο

οΒτοπτιι. τισ ἀοΒἰτο ΒἀοΙὶιοτὶε. οπο ποτπε τοποτἰε

τἱππἱτοι· ὶπὶππΒοπτοε. τΙποτὶππε πὶπτἰπιὶΙἰοπεοε. επο

ροπο ττἱπιπ ιπἱΙἱπτπ π11οτοτ1οι·πτπ οιοοοπτἰ οτ Βοππο

ἰιπροι·ἰοτἱ ιὶἰεττἱοτο οοιπιποποοε οτ ὶπἀιιοοε. ποσά

ιποπάτιτει οοιπππὶε ὶοοπο. εοοππτΙππι τΙποά ὶπτοποτπιιτ

τοοὶΡἱεπιτ. οτ οτππἱ οοοοεὶοπο οοεεοπτο άοΒοοπτ Πάο

Ιὶτοτ οκοοπτἱοπὶ πιοπττοι·ο. τ!ποά εἰ τουτο τιοἔτοκοτὶπτ

οτΠιορτοτο ὶτιτιο Π. ἀἱοε Ροετ τποπι οπιτποπὶτἰοποτπ

οοε οτ τοτοπι οὶπἰτοτοπι πὶτιτἰπιὶΙἰὶ οτ ἀὶεττἰοτππι οτ

οοι·ππι εοοπτιοοε. οτ οπἱ οἱε οπεἱΙἰππι οΠτΙποά πο! ιπ

οτοοΠο τπἰπὶεττοτιππτ. ἰιπροτἰοἱὶ Βοππο ττο 1ιοετι·ο οπ

οτοι·ὶτοτο εποἰοὶτιε. ετο οπο απτο-ποπ Ροεεὶπτ. άοποο

ποποι·ἱοτ τποπἀοτἰε οτ οτόἰτιοτὶοοἱβπε ἰεπιποπεἱε οοτοπ

1ιἰτοτἱε πι οππιἰοπε οτ Ροτ οπιπἰτι Ροτἱτπι·ἱ. οτ Ροποπι

ο το ἰπιΡοεὶτοπτ Πεοο τ1οεττο Ροτεοιποπτ. ττοτππο ὶπ

οοεττἰε ΡτοΡο Βοποπὶοπι. ν. ποτιοε οοτπΒι·ἰε. ὶπἀἱ

οτἱοπο ντιπ.

Εἔο ΙτιπτοΙπππε ποτοτἱιιε εοοι·ἱ ροΙοτἰἱ ποο οκοπιοτππι

οτ: τιιιτοπτἰοο οτ οτἰτἔἱπτιΙἱ ἀοτοὶπἱ. ττὶᾶοτἰοπε τοπιοποιτππι

το8ἰε εοτπΡοι· οποπετἱ οτ τοΒὶε εὶοὶὶἰο οὶπε οοι·οο εἱΒὶΠο

εἱτὅὶΠοτο. ἰπ οπο ιιἱἀοΒοτπι· οεεο τΙιιοόοιπ τοιππο οΡἰ

εοορὶ εοἀοπτἱε ἱπ οοττιοάτο οτ τιοΒοπτὶε πι οοΡὶτο

οοτοοοπ1 οιιπι @ποο οτ ἰτι πιοπιι :τοπιο τοποπτἰε

τΙπιιππττοτο πἰτΒοιπ οποσ οτ·ποο οτ ὶπ εἰπἰεττει πιιοάοοπι

ι·οτππττπιπ οιιπι οι·ποο. ττο οπἱπε οττοπιπεοι·ὶΡτὶοιιο

τοπτπιπ ΙοΒἱ Ροτοτοτ. Επ1οΕΜοΠε ποτωκοιιυτι κοκ οτ

εοΜοοιι Αποοετοε οι· :τοκ ετοιι.πε. εὶοπτ πι οο πἰᾶτοτ

ΙοΒὶ ττειπεοτἰρεὶ οτ Ροτ οιππἰτι οποπιΡΙοπἱ πἱοτιἰΙ πι οο

οἀτἰἰτο ποτ ἀὶπιὶππτο ὶτι Πττοτοτιιιτι οτοτὶοτιο Ρι·οτοτ

τοττο Πττοτοπι πο! εἰΙΙοΒτιω τὶτπΙππι εοπ ρπποτππο. οτ

ποο οΒεοπο οπτική τππτοτὶοπο. οοττποτὶοπο εοπ ἀἱιπὶ

ππτἰοπο ὁὶοτὶοππτπ :το εοπεπε. :τά οποττ οοττοΒοτοπ

οπο: ἱπεεπ ἀοτπὶπὶ ΡοΒοτοτὶ ρι·οἀἱοτἰ ὶοππο Ροτοετοτἱε

ΡτοΡτἱο πιοτιπ επβεοτὶοεὶ.

ςοτΧι)

Ρωοεπιουε Η. Βοπιαπο1·ιτπι :του ρ:·ίυέΖο8ία σκοπο τι

ειιἰε ρπιοάοοοεεοοίύττε [απιιοπεἰὐιιε ο·οποοε.πι οοπῇτπιατ

ποναιμτο ιιάίαττ8·ίτ.

12% , 4 ποποε οοτοτπἰε

στο. Α. [Μ. 5ο. Οκ!. (Σ. |ο!. 94. οι.

( Η. Π. ) ' ' _

Πι ποτπτοο εοποτο οτ ἱιιἀἰπὶἀπο τττὶιιἱτοτὶε τι·ἰἀοι·ὶοπε

εοοππάπε ἀὶιιἰπο τοποοτο οτοπιοπτἰο τοπ1οποτππι τω;

τιοποιοπι ἰτπΡοτὶἰ. οτ ετο ποεττ·οιπ εἱτππτ ΒΙοτἰοπι ερο

οτοτ πτιὶποτεοε ὶτπΡοτἰὶ ποετι·ἱ ΒάοΙοε οοιιτοποτο οτ

τιιοτἱ. τὶἰΙἰΒοτ·ο οτ οτπΡἱοοτἱ. το Ητοοπτπ τοτποπ Ρτο

οἰΡπο τιιτοττππ Ρτοροοεἰπε ετπἀἰιιτπ οτ πὶεὶἱοπιτὶοι·οπο

οπτοπ1 τποι·ἰτο όοοοπτιιε επτΜΒοτο πο οποοππι όοπο

τἱοπο ετο πποτιιιπ εοι·ιιἱτἱο οτ τοΒοι·ο οἰι·οο οκοὶτοτἰο

ποτο οοΙεὶτπἀἰπἱε τιοετι·ο ιποΙἰοι· εοοε ποτπε ἱποἱΡὶτ

οι·ιπάοι·ο οτ τὶἀποἱο Ρι·οποτιἱτο. οοοει·πππι ἰΒὶτπι· οτ

τοτὶοποΒἱΙο πἱἀοτπτ ποε οοι·ππι οοεοτΙππι οποι ΙοτΒὶ

Ηπα Ι›οπὶτὅπἱτοτο οτ το5ἱο πιππἱτὶοοπτἱει επτ εοτπἰτἰπτπ

οτ τιοποτ·οπι ἰπιΡοτὶἱ Βοτιἰ<6πἱιιε οΡΡΙἱοειι·ο. τΙποτιιπι

ἱπἀπετι·ὶο οτ πὶτἱππι Ροτοπτἰο. τπτ οοπεοτποπόπω τοἱ

ρπβΠοο ετοτπιπ. Ρτοοοτοιπε ΒΙοιποεπιπ οοπτοττο Ρο

τοετ ἰποτοπ1οπτιπτι. πιπτο' τἱπἰο ἰοπποτιεοτο οἰιιἱτοτοπι

ο Ρι·ἰτπο επὶ ἴιιπἀοτἰοτιο οορπτ επππι ἱτιτοτ· οτὶοε οἱ

πὶτοτοε τποτἰτἰτποε οΙτἱπε οκτπΠεεο οτ ΡοτεΡἰοπἱε πἰι·

τπτπιπ οτοπο πιπττοι·πιπ ΡτοΒὶτοτπιτι οροι·ὶτ›πε τοττο

1ποιποπο οιππὶ τοπ1Ροτο ΡτοΡοΠοτο ποτοοἰτοι· οπτΗ

πὶιππε. οτ μοι· οΠοοτυ.πο οκΡοττἱ επτοπε ΡΙοοπἱτ τιοεττο

ιποὶοετοτἱ τοπτοι·ππι πἰι·οτππι οπιοἱππι πἰόοΙἰοοτ ἱε

τιποπεἰπτο τὶττοΙὶτοτοπι οτἱεοι·ο οτ τοποι·ο. τα: οιιπι οπιπἰ

ΒοοἰποΙοπτὶο 'πιο ειπε οοοεοι·ποι·ο. οοετΙπο πι οοποποο

οοι1ἔι·πἱε ὶιοποτὶΒπε οτ ειιπρΙὶοτὶΒπε Βοποτὶτἰἰε εοππΡοι·

Ιιοοοι·οτο. ρτοεοττἰπι οιιπι ποε ἰΡεοι·ππι εοι·πὶτὶἱε οτ

ετι·οππὶε ΙοΒοι·ἱΒπε οτοτοπτοτ· πτἱ π1οκἱτποἱιι :πού ὶο

τιοιιοἱὶοπε τοο!Πε ιιοΠποπε πατε ἰΠπτὶ ποετι·ο ποΙππ

τοτὶε ρτοροεὶτππι. οπο ποπ εοΙππι ἱπ τοττο. εοό οτὶοτο

ἱτι τποι·ἱ Βτοιπτιτπ οτ τιοποτοπι τοπ1οτή ὶτπΡοτὶἰ. (Μει

τοι·ο πιοἀἰε οπιτποπε οτ οοι·τοΒοι·ειτο ἱοτοοόἱπιπε ετο

ττοεἱόοτοιτιπε. οτι Ρι·οοτοτ· οοΒοοεοοοτ ππἰποτεἰ θττοτοε

ἰιπΡοι·ἰἱ Ριτοεοτιτοε οτ τιιτπτἱ οποιττο ἔτειτἱο ποετι·ο οτ

11οποτπε τἰττιΙο (τιποτε οτἱοπι Βοοοίὶτἱοτπω οοΠοΗοτιο

οποπτο ὸὶΙοοτἱοτιὶε.οπιοἱπτποπτο οὶπὶτοτοτπ ἰοππο ατοπ

τοιτάωπ άιυόιππε οτ Βοποτοοώιπι. οοποοἀἰτοπε οπἰττι

οτ άοοοπιιιε οοιππτιἰ ἰοππο. εἰπο οοπεπΗΒπε ποτ Ρο

τοετοτἱ Ρτο ἰΡεο οοπιππἱ ἰπ τοπάππι. πτ οποοἰοπε

οετοπι ποτ οκΡοτὶἰοτἱοποπι επτ οκοι·οἱτπτπ εἰπο οοπεπ

οτιτοπι οπτ τιττποπιοοτππο ἱἱοτιοι·ππι τοοοι·ο ποὶποτὶτ.

εοιπο τοπιοπ τὶτΙοΙἱτοτο ὶτπΡοτὶἰ τιοΒοοπτ τοτοιπ τοοι·ἰ

τἱιπιιτπ οι Ροττπ πιοποοΙπ πετΙπο Μ] Ρουτππ1 ποποι·ἱε

οτ τι ἱπΒο ποι·επε Μοτο. πι Με οετο ποτ οκΡοἀἰοτὶοπο

ποτ οοπειτοοτο εἱπο οποοιποπτο Π8ποτπιπ. ὶτοπι πο

ποιππε οτ οοποοἀὶπιπε ἱπ τοπάπιπ Ρι·οτΗοτο οοιτιππἱ

ὶοππο ΙὶΒοτοπι Ροτοετοτοπι οΙἱἔοπἀἱ οκ εο ὶΡεἱε Βιο

πιοτιἀἱ οτ Ι1οΒοπἀὶ οοοεπτοε οτ ροτοετοτοπι ππάοοππι

οπο ποΙἱπτ οτ οἱε πτοπτἱἰ πώ τιοΒοοπτ ὶπε οτ τοσο!

τοτοπι Ποοι·οπι ἴοοἰοπττἱ ὶπετἱτἱοιτ11. Ρπτιἰοηἀὶ πιοΙοίἱτἰο

ὶτι οἰπἰτοτο οτ ἀἱεττἰοτπ επο Βοπτι Βετο Ιο8ἱτἰιπο οτ

εοοππάπιπ Βοποε τποι·οε ἰΡεἱιιε οἱπἱτοτὶε. οτ ἀοπ‹ἰἱ

τπτοι·οε οτ οπι·οτοι·οε οτ πιιιπιτποΜοε οτ οοτοτο οιππἱο

οπο Μπα οι·‹ἱὶποτἰπε ει!) ἰιπροι·οτοι·ο τιοΒοτο τ]οΒοτ

οκ επο ἱπι·ἰεἀὶοτἱοπο πι επο όἰεττἰοτπ οτ το εποε τΙποε

οὶε οοιιοοἀἰπιπε οτ οοποοάοπιπε. Μοτο ετοτιππιπε οτ

ο ππΠο Ροτεοπο τοἀτοι·ἰ άοΒοοπτ ποΙ τιοερἱτοτἰ. οτ

οΙἰοτπ Ροτοετοτοπι οἱε ποπ ἱιπΡοποτππε ποο ἱτπΡοπἰ

τοοὶοπιπε. ἰτοπι οοοοοὰἰιππε οΜοιπ οοπιππὶ πτ Ιἰοοτιτ

οἰε οᾶἱίὶοοι·ο οτ οἀἱίὶοοτπιπ τοοοι·ο οτ ΒοΒοτο οοεττππι

ευρω· Ροι·τππι πιοποοτιἱ :το Ιιοποτοπι ὶτπροτὶὶ οτ πτἰ

Ιἰτοτοπι οοπιππἰε ὶοππο. Με οποττ ποο οοεττπιπ πο
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ιιιιΡει·ιο ιειιεειι ιιι £εοιιιιιιι ιιι ρει·Ρει;ιιιιιιι. ειιιι ευ α ι·ιει διιει·ειι ει; ιιιιιι·ειιὶοιιι:ε ιιε ιιοεεο ει ιιιιιι·ειιιοιιεε

ιειιοι·ε ιιι: ιΡειιπι ειι6ιτιιιιι ιιι ειροειιιιιιι ει: Ριιτειιιιιι

:ιιι εει·ιιιιιιιιιι ιιιιρει·ιι ειιιιι ιιεε ω ειιειιιεειιεεεεεοιι

ιιοειει· ιιοιιιειιιιιτιιιε Βιιεττειιι ιιιεετε ιιιειεειιιειιειιιιιε

ιιει ειιιιε ιιε ιιι·οιιιιιειει. ιι;ειιι εοιιεετιιιιιιιε ειιιεπι εο

ιιιιιτιἱ ιιι ίειιιιο εειειι·ιιιιι Βιιιιιι ειιιιι Ρει·ιιιιειιιιιε Με::

ει ειιιιι αυτή ιιιι·ε ει εοπιιιιοειο επι ιΡειιιιι Ρπιι

τιειιιι. Ρτει.ει·εε ε:ιετι·ει οπιιιιει Ροι·ιιιε ι·ε.ιιιιιιει. ροεεεε

ειοιιεε ει: ιιιι·ει ει; ι·εε ιιιιιιιετε:ιε πο” ιιι ειιι·ετιιει·ιιιιε

ει; ιιιι.τειιιιιιι·ιιιιε ριιι·ιιιιιιε ιιιιιιετιι ιιει ροεειιιειιι: ιιει

ειιιιιε εοι·ιιπι ιιοιιιιιιε εὶε εοιιεεειιτιιιιε ει ειοτιειιιιιιε ιιι

ΐειιτιιιαι ει ιιι: 8τειιιι ι·ιοειι·ιι ι·εΒιιιι ειιιειοτιι.ειε εστι

ιιτι11ειιιιιιε. Ρι·ορι·ἱει:ειε8 ειιιιετιι ει ειιιοειἰει εοι·ιιιιι ειε

ιιιιει·ε εοιιεετιιιιιιιε. ιιειτι ιιοιιειιιιιιε ει εοιιιεειιιιιιιιε

ιιιιει·ετιι Ροιεει;ειιειιι εοτιειιιιιιιιε ιιει Ροιεετειιι ιειιιιιε

ιιιειετιιιι τιοιιιτιοε ιιι ειιιιιιιι;ε ιιιιιιιε. εοτιεειιἰιιιιιε ει;ιειιιι

ει; ιιειιιιιιε ειε ιιι ιειιιιιιιιι ιιι ιιιιειφιεςιιε ειιιιιειιε πιει

ι·ιιιιιιει ειιε ειιιιιιιιιειε ιιι·οΡιιἱει ει ιιοιιιε εειΡι;:ι ιιιει·ιι:

Με ιιειιιιιε ιιοιιιε τειιιιιι.ει ει ιιιιΡει·ιο ειιιιιιι€ειιιι. ι·ιι

Βειιιι ιιτιειιιι εοι·ιιιιι τιεΒοτιειιιοιιιιιιιε εοιιυειιιετιιεπι. ειπε

εεειεειε ιιειιιιεο ιιιιιειιεο ει ιιππε. ιιιειιρει· εοιιεειιι

ιιιιιε ειε ιιι: ιιι ειιιιιιει ιεττε. (μπει ‹ιε εειει·ο ιιεε

@ειστε εοτιειιιιειει·ιιιιιιε. ειιιιι εοιιιιιιι ειιιειιιο. ιιιιιιιιιιι

ειι·ιειιιιιι. ιιιιιιιιπι ΙιεειειΒιιιιιι ειιιειιειιτι τΙιι:ιτιιιιιιει ιιεειτι

ιιιιιιι ιιει ιιιιΡοειιιοιιειιι κιειιι: ιιοιιιιτιεε εοι·ιιιιι ειιιιιιιεί

ει: ιιιιιε ιιοι:ιιε τειιιιιτει ιιιετιι;. ετ ι:ιετιιιιε ειε ει εοιι

εε‹ιὶιιιιιε εΙιιοει ιιι ι;ει·ι·ιε εει ιιππε ιιεδοτιιιιιιιιι ιιιετιιιι

ιιοιιιιιιεε εοτιιιιι ιιιιιιεειιιι; ιιιιιιΙΒ ιιει ιιιιοε ιιει Ριιιιιεε

ιειιιιειιεεε. Ίιιἱ ιιιιει· εοε ιιι5ιιιιειιι ιιιιιιιιιι ετ Μπιο

ιιεπι. ει: τιιιοιι ιιιετεειτοι·εε εοτιιπι ιιιιιειιιε ιιιιει·ε Ρεε

ειιιι; ιιιιιιει·ε ειιιιιιι ιιοτιιιιιε ει ιιιειιειιι·ειιιι ειιετιι. Ψιιιωδ

ιιιιει· εε ιιεε ε: ιιιει°εεε ωεε τεεοΒιιοεεειιιι:. ιτετιι εστι

εετιιιιιιιε ει τιιιιιιιιε ειε (μσά εἰιΙιιε ειιιΒιιιειι·ιε Ρει·εοτιει

ιιει ιιιιἰιιει·5ἰτεε εικιιιει·ειιε εοιιιιιτιε ιιιιιιιε ιιει ειιἱφιειιιι

ιιιιιιιετειιειειιι (ιιει:ι·ιει:ιιε ιιιτιιιε ιιει ειιιιιιεπι ἱειιιιετιεεπι

ιιει ιιοιιιιιιεε ειιειι·ιετιιε εοτιιπι (Ιω ειι ιι-ιτιιιε Με ιιι ιει·ι·ιε

“Με εἱε εοιιεεεειιιιιιε ει εοιιεειιεπιιιε ειιιετἰπιοιιὶειιιι

ίεεει·ιι. που ιειιεειιιιι· εοπιιιιιε ιειιιιιε ιιει ιιιιιιιει·ειιιιε

ιιἱειι·ἱειιιε εἱιιε ιιει ειιιειιιε ιιιιιιιετιειε ειιιι ειπε ιιιειι·ι

ει;ιιε εοτι(ιιιει·ειιιι τεεΡοτιειει·ε. τιιει ειπε ἱειιιιιειιεεε

ιιιιιιεεε. εΙιιι εεειιιιιιιιιτι ιεεεε τοιικιιιιιε ιιει ιιοιιιιε

εοιιειιειιιιιιιιεε εοτιιπι ιιιειιιιιιιιι ιι·ιειειιι εοικΙιιει·ειιιι.

ει ει Ρτεεερετιιιιιιε ιιιιειιι ιιιειετιιιειτιι εεεε ὶιιειὶιἰειιι.

ιιιιι·ει ιετιιιιιιιιιιι εοτιιιειιὶειιιεπι εἰ ιιιειιιιιιιι·ι Βιειειιιι:

ιιιιιιιειιεεε ιιιειιεεε ειειιι: Ρι·ειιιειιιπι εει. ιιιιοει ει πιο

ιιιετἰιιι; ιιππε ιιεε δει ἰρεει ιιιειιιιιι. ιιειιι ιδετιετιιιι

ειιιειο. ει ιιειιτιο ειιεειειιι ειιιειοι·ιτειιε τεθιε εειιιειιιιιιε

ιιι: ιιιιιι:ι Ρει·εοπιει ιιιειιοι· ιιει πιιιιοι· ιιει ιιιειιιε ειι

ειιειειιιιε ιιιιιιιετιεεε ιιει ιιιοε επι ειιιιι εὶει ιιιειιιιιι ιιι

ι·ειιιιε ιιει ρει·εοιιιε οιΤετιειιιι. ει ει ειιιιε ιετιιει·ειτιο

ειιιειι εοιιιι·ειιιιεετε Ρι·εειιιιιΙιεετιι. ιιιιιιιιει:επι ί:ιειετιιιιε

ιιιιιε εεειιτιειιιιιι ειιιοτι ιιι ειιἱειο ε: ιιειιιιιο εκρι·εεειιτιι

ιιιει·ιτ πιει ειιιιιιι;ιιιιι Ρετ Ρειτιιιιοιειιιτι που εοειειειπι

ιιιιιιε :Ιιιι ιιιιιιι·ιειιιι ρειεειιε ετιι: ειιι ιιιτιιιειιειιιιιι εοιι

ειιιιιιιι ιιει Ροιεειειιιε τετιιιιιιεει·ιι:. ιιεε ιιιειιιιτιθειιιιιι·

ιιτιιοιιο ιιιιιιιετιεεε άστε οιιειιιεει ιιει ρεειιιιιειιιι Μπι

ὶΡεὶ (Ιιιιιπι ιιοτιιιιιεε εοι·ιιιιι όιειι·ιειιιε εετππε ειιιιιιι

ιιοιιιιιιιιιειιι. ε: Βιειεπιιιε ιιππε εοιιειιιεε ιιει Ροιε

ειιιιεε μερια ιιιιιεειιιιε. ιει·ιιοιιε ει. ειειε. ει πιενειιιο

τιιειιι8Ριτιε. ειιιιιιιιιιιιι ἱειιιιετιεεε ιιιιετιιιι ιιι εκρειιιι:ιοτιε

ιιοειτ:ι ιιει ιιι εετιιἱιἱο άει εοιιι;ι·ει ειιι·ι·ειεειιο5. τιιιιιει:ιι

οιιεκιειοιιειιι ιιει ιιιιιιι·ιειιι ιιιειειιι: ειιιιιιιιι ιειιιιιε ιιει

ιιι ειιιε ιιιετι·ιειιι. ιιει ιιοιιιιιιιιιιιε ειε ιετιιιε ειδιωεω

ιιιιι: ιιι εοιιιιιτι ι·ειιιιε ιιι ειιιεΙιιιι Ροτιε. ετ εἰ ειιιιε εοε

ι;ι·ειιιιεει·ε ιιοιιιετιι ιιοτι:ι ίιιιε ιιειετιι;ιειιτ ετ ει:ιιιιιιε

ιιιιιιι:. ει: Ιω τοιιιιιι ιιι 6ιειιιιο Βιιειιι:ειι.ιε ειε ιιιιιιιι

εεππεε. ει: ει ὶΡεὶ οιιεκιάετιιιι πεσει ιιεε ιιοτιε Με

ειιιειιιιειιι ει ἱρειιιιι ειιιειιιιετἰ ιιιειειιιιιε. ιτειιι ει

ειιιιιτιο ιιι εει·ιιιιιο ιιιιρετιιιιἱ ιιει ιιειεὶετιειο Βιιει·τειπι

Ρι·ο εε. εει; ροειειι εει οεεεεὶοιιε ειιιειιει Ι›ει·εοτιιι ιιει

εἱιιἱιειε ιεεετιι; ειε 8ιιει·τειιιι. ιιιιιε εοε ειιιιιιιιιιιιιιιιιιε

ι:ιοτιπ [Με. ιιεειιε επι Ριιεειιι Βιετειιιι. ιιεε ιιιιιε ιιιειε

ιιιιιε ίιιιειιι ειις1ιιειιι ειπε ειε. ιιεε ειιιιεπι ιιοειι·ει εστι

εεεειο ιιεε ίειειειι; Ρι·ειιιιιιιιιιπι εοτιιιιτιι ιπιτιιιε. εἱτειι

ειιε ιιιι·:ι ιΡειιιε εοπιιιιιιε ει ειιιιτειιε. πιειιιιιιιτιιιιε

ιιειειιιε ειιιειοι·ιαιτε Ρι·εεειιιἱε Ρι·ιιιιιεΒιι ιιι·ιιιιτει· ετε

τιιετιιεε. ιιι: ιιιιιι:ι ιιικιιιιιιιι Ρει·εοτιε ειιε. ιιει ιιιιικιιιιε

εεειεειεειιεε ιιει εεειιιει·ιε ιιι Με ε!ιιε ιειιιιειιειιιιιε ει;

εοπιιιιιι ιειιιιιε εοιιεεεειιιιιιε ω» ιιι ωιιωω ἰειιιιε τΙιιιιιιι

ειπε. ιιει ε!ιιε ιιεε ειιιειοι·ε ιιι Βιιιιι·ιιπι εοπιεεειειιιιιε

ιιἰειιιτιι εοπιιιιιε ιιιτιιιιει;ιιτε τιιοιεειει·ε οιιετιιιει·ε ιιει

ιιιειιεειιι·ε ρι·εειιιιιιιι. ει; @ιιεε εοιιιι·ειιιιεετε [πωπω

ρεετιι;. τιιιιιε ιιιιτετιιιιι αυτι Ρετιειιιι ιιιειιτι·ιιι:. ιιιειιιειε

ιεπι εειιτιετε ιιο8ιτε τειι€1ιιεπι ιιει·ο Ρειτιεπι Ρεεειε

ιιιιιιι·ιειιιι Ρει·5οιιιειιιιο. ιιι: ειιιι:επι οι:τιτιιε ειιιιτειιιιειει

ιιππε εειιιρει· ει: ιιιιιιιιιει Ρει·πι:ιτιεωιι. Ρι·εεειιε Ριά

ιιιιεθιιιιτι ιιιιιε εει·ιιιι ει: ιιι1τεε. ιιιιιιε ι;)ιρειι·ιο επιε

ειειι:ιε ιιοειι·ε ἱιιιΡτεεεε ιιιεειπιιιε εοιιιιιιιιιιἰτἰ. ιιιιιιιε

τει ι;εειεε ειιιιι: ιιεττοιιιιιε εειιιιιιεθειιειε Ρειιτιιιι·ειι.

ε)πιιοιι ιιτειιιεριεεοΡιιε τειιειι:ιε. ιιιι·ιειιε Ριιιιιιιιετιειε

εΡὶεεοριιε. ειιι·ειιιιεευειιειειιειε εΡὶεεοΡιιε. ιιει·ιοιιιιιε

ιιι·ικιετιειε εριεεοριιε. ιειεοιιιιε ι;ειιι·ιτιειιειε ειιιεεεριιε.

ειιι·ὶειιε ιιοιιοιιιειιειε εΡἱεεοριιε. ιιιιεο ΡεΡἰειιεἱε ερι

εεοιιιιε. ειιιιετιιιε ιι-ιεεωωω ειεειιιε. ιιιιοιιειιιειιε ειιιιι

ιιειιετὶε εεππεε Ρειιιιι:ιιιιιε ι·ετιι. ιιιοριιιειιιε ιιιιιτειιιο

‹ιε ιιοιιιιιιιιιτε ννετιιει·ιιιε ιιιιιιιιει· τιε ιιοτιιειιιιι:ι. ειι

εειιιιιιε ‹ιε ιιιειιιι€ειι ιτιιρει·ιι ιιιιιιι·εεεειειιε ει; ειιι

εΙιιετιιριιιτε5.

διΒιιιιιιι ιιοπιιιιι £ι-ιιω-ιει εεειιιι‹ιὶ άει 5τειιιε τσιπο

ιιοι·ιιπι τεἔἱε εετιιΡει· ιιιι.Βιιετι ει: ι·ειδιε ειειιιε.

ΕΒο εοτιι·ειιιιιε ιιιειειιεἱε ει; εΡἱι·ειιεἰε εΡἰεεοριιε ιω

ρει·ιειιε ειιιιε εειιιεειιιιι·ιιιε. ει; ιοιιιιε »ι;ειιιε ιεΒιιιιιε

ιιἱεε ιιοπιιιιι ειι€ειιιει·ιι άει ἔτιιιἱει ιιειιετειιιἰιἰ5 εοιο

τιιετιειε ει·ειιιεΙιιεεορι ει: ιοιιιιε γιειιὶε ειι·ειιιεειιιεειιει·ιι

ι·εεοξ.ιτιοιιι. εει:ι ειιιιι ιιεε ετιτιο ειοπιιιιιεε ιιιεειι·τιει

ιιοιιιε Μεσοι. ιιιειιεε οειιιιιι·ιε ιτιιιιει;ιοιιε τιοκιει. τε

ειι:ιτιιε τιοπιιιιο ιι·ιιιετιεο εεειιιι‹ιο άει ει·ειιε Μπιε

ιιοι·ιιιιι ι·εΒε εεπιρει· ειιιΒιιειο ει ι·εεζιε ειειιιε ιιιιιειι·ιε

ειιιιο. ιιιιτιο ι·οτιιεει ι·εετιι ιιιειιιε ιιι Βει·πιετιιιι οετειιιο.

ιιι ειειιιε ιιει·ο ιιἱεεεἰπιο ιει·ειο. ι)ιιι;ιιιιι ιιι εεειτἰε

μεμε ιιοιιοιιιιιιιι Ρετ ιιιειιιιιε ιιειιι·ιει. ιιιιΡει·ιειιε ειιιιε

Ρτοιιιοιιοι;ειι·ιι κιιιει·ιο ιιοιιιε οειιιιιι·ἰε. ιιιιιιι;ιοιιε Ρτε

εετππε.

ΕΒο ε)πιιοιι τιοιιιιιι ιιοιιιι·ιιιε Ρτειιιειιιι·ιι εκετιιΡιιιιιι

:ιιι ειιιι;ειιιιεε ει οι·ἰ8ἱιιειὶ άοπιιιιι ιι·ἱ‹ιει·ἰεἰ εεειιιιιιι

ι·οιιιιιιιοι·ιιιιι ι·εΒιε ειπε ειιιτεε ιιιιιιιι ιιιιιιιιιο εἰειιι ιιι

εε ιιιιιι ει ιεθι μη· οιιιιιιιι ιι·ιιτιεει·ιρει ει ειιειιιριι

ιιεπι πιε ιιιοτιι:ειεττειιο. ει; ειιεεεεεοι·εε ‹ιιιοιιειιιιιι ειι · ιιειιιιι ιιιειιιι ιιι εε ειιιιιιιο ιιει ιιιιιιιιιιιιο ιιι ιιιιι:ει·ειι·ιιπι
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οτιιτιοσο. στοτοτ ?οττο !ιττοτειι:τι πο! οι!!τι!ιοιιι τιτπ!πισ τι άιοτοο πιστιιπι!ιοποοο οτ τοτπιπ οστπισ οοιιιππο. οτ

εοπ σπιιοτπισ οτ !ισο τι!ιοσπο .οιππἰ ιππτοτἱοπο οοτ

τπστιοπο πο! άιιπιππτιοσο άιοτιοσπσι πο οοποπο. οι!

σποτ! οοττο!ιστοσάπιπ ἰποοπ στοοοτιστἱ άοπιιπἰ το

οο!ιι άο !ιο!άπισσ ἱοιιπο σοτοοτοτιο στοστπι ιστιιιπ

οποοοτισοι. οποσ άοιπιπἱοο στιτιπιτοτ·ιο ιιοοιιινι11ι. ω.

άίοτιοπο στιιπο ιποιιοο οπεποτι.

ς ισοπι )

Ρνέσττιπέττοποο.τ , .φωτο Ρι·τάοτίοτ τί Βοιπαποτιιιπ

το8ίο στατιτίατΣο, οτ 1ποιιττίοπίοιτ.ο Με ού Οττοιιο τἰο

6'ατι·οττσ ισοτοΪιἰοπο @στο οτ ίπ 1·οοοΖττοιιο οάνοι·.τιτο

- οοπισιιισο Ιαπωσο ροτοί.ττοιιτίοιιο. ίπ ὐατιιιιιισ οτ ροοιια.τ

οιπποο οοτσπι οοσπιιοοο. οτ οιπποο τ!!οο σπἱ οἰο πο!

οοτσπι οοπιππι άιιτοστ οοποἱ!ὶπιπ πο! ιπποπιοπ. πο!

σπἱ οιο ιποτοοο ει!ισππο πο! πιοτπο!ιο ισισιοττοτοστ.

σοσο οτ οπτιἰοἱσ ισ σοσπισ οτ !ιοπσπιιι ισισοτιο!οπι

ττἱπιπ ιπι!ιπισ ισοτο!ιοτπισ οτΒοστἰ. άο σπο σοπιι οτ

τοποσ οιιιτο ποπ σοοοιστ. πἱοἰ στιπο ισοπισ οτ ισοοιιι

οο!ποτιστ ποσο οπστοάιοτἰ άσισιιιἱ ὶιπσοτοτοτὶο. οτ

στοοοστιι οοιππσἱο οἰπἰτοτἰο ιιιιιπο οτ οτά!στιτιοποο

Ϊοοοτἱστ οτ οοτπσ!οποτιστ. οιοπτ ο!ὶἱ !ιοιπἱσοο άο άἱ

οττιοτπ οτ σοάοτἱο ισοιπο οοπιππιε ὶοσπο. οοτσπι τοπ

!ιοο οι! οοποτπιπ τσιππ!πσι ἱπ άοσιο οοο!οοιο. ιτι ιιι

τοττποτππτ τοοτοο τστιιοτι άοιπιππο ο!ιοττπο οοσιοο

πἰπτἱιπἰ!ἱἰ. οττο οοποπτιιο τὶ!ἰπο άοιπισι σπἱ!!ἱο!ισὶ

οοιπιτιο .πἰ1ιτππἱ!ἱἱ. άσισισπο ο!ιοττπο σ1·οσοοιτπο οο

αὐ οοάοιπ Ρι·τιτο1·ιοσ οοπτιπίπαταο ίποτάί.τοο τἰοοτα- τι ο!οοιο οιισοτἱ τοσιπ!ι. οιιπάοτει άο ιππσιοι!ιο. σπι!!ἰο!

τσπιτια.

Ώ20. στη οιιοπστο (Μ) άοοοισ!ιτί

στο. Α. τω. !Μ.τ1.οτ3!3. ω. ο. τι. πιο. τ.

( π. π. ι

.Μισο άοιπισι ιισσ”. ἱπάιοτἰσπο νιιι. τινι οιιοπστο

άοοοιπστἰ άιο ιοπιο. σπιτι άσιπιιιπο ποάοτιοπο τοπιο

πστπιπ ἰισσοτιιτοτ. ιιιιο!π οττοσι άο οιιττοτο ισοτο!ιιοσι

σοτ πσπσι-ιοππιπ τοοοτἰστπισ οσιππιτοιοοοτ. πτ Βοσπ

ποοοτ οσιιιππο τοτπιιι πιστιιιιι!ιι οάσιοιιοτο άοτιοτοσι

σπσά ισο οιιισιο ιιισσάστσ οσιππσιο οιπιτοτιο ιπσσο

τππο άο τιιττι. 8πι!!ιο!ισπο πἱοτπτο!ὶο άο·οπττἰιπι!ἰο.

τπ!ιο!άπο @πιο οοσοπ! οοποτἰ τοσιιι!ἰ. οοπτιιάπο άο

ισοτο!ιἰοο. άπττιοο οιπποο. οτ στο οττο ποτοτιπο. ἰσ

τοττπι οτ ποσο οεττοιπ στοοοστο άοιιιιιιι οττοιιιο άο

οιιττοτο σιιιτο!ιιοσιο οιο οοτισοἰ.

ι ιιι.ιιιιι )

Οττο στοι·οτιίο :το 6'αττοτο οοποιττώτιο ·ιιίττατιτισ Ρ!

8πτιο, ΒοΣαι·στέ. .»Ιστοστ2, δ'αοτοτττ, ΡοτἰἰΖι·αἰιισΖτἰἰ οτ

Βοοτιοττσο, πο ”1ιτέσσττοιιοίοιτο σύ ί1ιτροι·ίο τωιωσ

αττ.τττέιωι, α00Ροι1τ πιο! ·υίοτιιατία οιτρροο!ίτοιιτ, .πώ

ροοπα σΜιισοσται·ιτισ ιπαι·οτιατιωι σηοοπτ2 οτ οαιιιιί,

άοτιοτοστ Βιοοτο οτ οοπι·σ!οτο. οτ οοτσπι στοοοστιο ο ίπίαπέίτ. . ο

οπιιιι.!ιπο ο!ιοάϊι·ο στο ο!π !ιοπιἰσοο άο άιοττιοτπ

οιποάοπι οιπιτοτιο πισω. οτ οι τοοοτο ιιο!!οπτ σποά

οσο άἰοτσο πὶστἰιπἱ!ιοποοο οτ οοτσπι τοτιιιιι οοπιππο

σοοτ σσοτι·οιπ οάιιιοπἱτΕσποσι·ιιιτ`το κν άτοο οτ τοτιιπι

οιπο άὶοττὶοτπιιι οτ οοτσπι οοσποοοο. οτ οιπποο ι!

!σο στι! οπο ^άειτοτιτ οσιιοὶ!ιπισ. πο! ιπποιιιοπ πο! σοὶ

ο!ε :ιπσσο ·πιοτπο!ιο πο! ισοτοοο ιιιισιοττοτοστ. ισ

!ιοπιιπσ.τ οτ Ροποπι πιστο!ιοτπιπ ττιπισ ισι!ιπιπ πτ

ισοστι σοσάοτοτἰ. ιιιισοτιο!! οποτοι·ιτοτο οποποοτοσιπο.

άο σπο τοποσ οιιιτοιιοσ σοοοοτιτ σποποσπο ισοπσι

!ιοπιιππι οτ ·σο1ιοισιωοο!ποτοστ Βοοο ισοιπο·άοσιιιιι

ἰιιισοτοτοτὶοοτ·ιποσάοτἱο οτ στά!ποτιοσιτιπο οοιιιπιιιο

οιπιτοτιο ὶοππο σοι· οιππἱει οποπἱτοπτο ο!οπτοοοπτιπο

τοπιο τοοοτιστο ιπιο!ιι οττοσἱ εισιισοο· άοτπιπο ισι

σοτοτοτο·άο!οσοτο. οτ οπιπ οσο οττο άοοπττοτο1στιτο!ιισ

οάισοσποτσσ άιοτοο πἱπτὶιπὶ!ἰοσοοο σοτ ποοτι·οο·ιιπσ

τππο οσοσιο!οο. σποο ισοι σιοπάιιτππι·άο:σιιιτήιπσο

ττιτοτιο οτ σσοττοτσ οσπτοιπποπτοοιισ οοτσπι οιιτοοτι

οπο σοοποτπστ. . σποά στο ·ιιιιιισάπτετ οοπιππιο οἰπττιιτἱο

ἱοσπο·ιΐοοοτοπτ οτ τοοισσ!οτοπτ οτ ιοοι·πιπ στοοοστἱο

οτιοάττοστ. .ποστ «το @Ρώσσοι άο άτοτ1·τοτπιο!ποάοστ

οὶπἰπιτὶο ιιισιιο στο οπσοι·πιο -άιοτπισ οοτι οτ σπιτι

ιτοτππι οπτ ιποπάσποτιισ. οοὶ!ἱοοτ σοτ ·ισπιάσσοσι το!-ι

άτοτπσι.άο οποσο .ιιτ ποπὶτοπτ οά !οσποσάπιιι πιοοπισ.

οτ πά σπάιοπτ!πισ τποσάοτπιπ άσιπισι ιισσοτοτοτιοι οτ

πιοπιπ. οτ ισο! πιπτι1πι!ιοτιοοοασσπάστπισ :άοιπιστ ιπι

σοτοτστιο οτ ιποπ1π ιιοε!οιιοτπιτ οτ οι! !οσποσάπιιι

ιποοιιιπ σο!ποτιιιτ οάποιιιοοοτ οδο οττο άοοοττοτο

πιστο!ιιο ιιτοσο ιισσοτιο!τ οποτο1οιτοτο πι ·!ιιιο στιττο.

'!Ἐ2θ, ιιιτι !ιτι!οσάιιο ἱοπποτ!ἱ

στα. Α. [ο!. 195. ΜΒΜ. τι. θα!. ().[ο!. 883.

( Η. Π.)

Δσπο άοπιιπἰ ιιιι:οτιι. ἱσάἰοτιοπο οοτοπο. ιιιτι. !το

!οσάπο ιοσποτιι άἱο ποσοτιο. οσο οττο άο οιιττοτο οι!

!ιοο άοιπιπι ὶσισοτιιτοτὶο ιιππτἱπο οοσοτιτπτπο. πιτιο

στοπιάιο οτ άιοοτοτἰο οοιιοπ!ἱ!·ιπο οτ τοπ οσιτιπιιἰ ττιστιο

οτ σισιιιτιπο !ιοιι:ιισι!ιπο πο!!ιο ποτπιο. οτ οοιιοπ!ἰ!ιπο

οτ οοιπππι πἱ!!ο σἱσσο. τοσοι. οπτοο!ι. οιιοτο!!ι. οτ

σσάιιτσιπο!άι οτ τοο!ιοτο οιπιιι οπιπ άι!οοτιοπο οο

εί!πτοσι.·ποτιιο οπιπι!ιπο στοοοστἰ ισοττπιποπτο άοο!ο

τοτπτ σπσάάσισιππο ττοι!οτιοπο τοιποιιοτπιπ ισισο

τοτοτ 1πιο!ιι σοτ πσπισ το.οοτιστπισ οοιιιισιοιτ. πτ οσο

οποτοτιτοτο οπο !ιοπιπιοο οτ τοτιιιιι οσπιππο πιστιιιιι!ιι

τιισισοιιοτο άο!ιοτοιτι. σπσά άσοἱ οιππιπ στοοοστο οο

ιιιπιιιο οιιιιτοτιο ιοσπο. τοοοτοπτ οτ.οοπισ!οτοστ οἱοπτ

ει!!! !ιοιπιποο άο. άιοττιοτιι οτ-σσάοτιο ισοιπο οιπιτοτιο

ιπσσο. σποτ! οι τιιοοτο πο!!οπτ ισοοο πιπτιισι!ιοσοοο.

ιιι σοστιισ οτ !ιτιπσπιπ ιισσοτιο!ο ττιπισ ιπι!ὶπιπ ισοτ

οοτπιπ οττόοπτι. σοποτοπι οτ οπτιιοοιιοσι άσσοο σοιιο

οτ !ιτισπο οιιιτο ποπ σοοοοπτ.· πἱοι στὶπο ισοιιιπ εο!

ποτοιιτ ποσο άοιπισι ιιπσοτιιτστιο. οτ άσσοο ιιιοπάστιο

οτ οτάἱιιοτἱοπἱ!ιπο οοιιιππιο οιπιτοτιο ιπσσο ιιι οισιιι!ιπο

οτ σοτ οιιισιιι οποσιτοπτ. οτ οοιπάοσι σοποιπ οτ Βοσ

σπιπ οπ!ιἱοοτοιπ οτ σοποι·οιιι οπιπι!ιπο !ιοιπἰπι!›πο οτ

83
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οοαταατ ατττο εταο οταττοττε. αοτ οτ (μετά Ι›ι·οτττοττε τι

αταττττττττοαεττταε ττοτ·οατ οοαετττατα οτ τααοταοττ..αοτ

ατα οτε ταοτ·οοε ατττΙαοε αοτ ατοταοττα αττατεττ·τιτατατ.

τττετ Ρτ·ταε τττοττ ατατττατττοαεοε ταοαττεττε οτ οι·ττταε

ττοαττταε τττοττ οοτααατε οτατττιττε τατταο οαοατιτοατ.

αττττο οαια οδο ιττοτοε ατατττατττοαεοε ατττταοααοτ·ττα

Ροτ· ατοοε αααττοε εΡοοτοτοε. τταοε ταοαττειταατ ττοτατατ

τταΡοτ·οτοτ·τε οτ ταοατα οοατοιαττττοατοε τα οοτ·ατα οετ·

οοτ·ττταε ροεαοτ·αατ. οτ οατα ττοτ·ατα ατιταιτε.αοτ·ττα οτε

αοτ· Βατττοαοτα τοττττ·ατατα στο εετσαο. ττασττ τΡετ αοατ

τ·οτττ τπτ τοτΙαοαττατττ ταοοατα Ρτο οατττοαττο ταοαττατατττ

ττοτατατ τταΡοτατστ·τε οτ ατοατα. οτ οταατα τττοοτ·ο αο

Βτοκοτ·τατ οτ οσταατοτ·ο. οττο οττο ετο οατ·τ·οτο ταετττοτττο

ατοαε τατροτ·τοττ ααοτοτ·ττοτο τα αετο Ρετ·το ιττοτσεατα

τταττττοαεοε οτ τσττττα οστ·ατα οτιτττοτοτα Ροιτοτ·τατα οτ

τττεττ·τοτατα οτ οτααοε τττοε τισταταοε ττατ οτε ττατ·οτττ

οσαεττταατ αοτ τααοταοα. αοτ αυτ οτε ταοτ·οοε αττοαοε

αοτ ατοταεττο τατατεττ·οτταατ. ιταοαετιαο αοαοτ·τατ ταττα

ττοττε οτ οτ·ττταοττοαττταε τοααοαετε οσταττττττοττε.0 ροεατ

τα Ροαοτα·οτ τττταααατ τααΡοτ·τατοτα ττ·τατα ταττταατ ταατ·-·

οτται·ατα οτ·Βοαττ. ττο ααα Ροαο τττοττ ατατττατττοαεοε

οττττ·ο αοα Ροεεττττ. τταοαετΙαο τΡεοτα εσταοι·τατ ίτεοο

αστατατ τατροτ·τιτοτ·τε. οτ ατοαττοτα οοτααατε τοαιτο το

οοι·τατ οταατατοττο. τΙαατττ·ορτοτ· οδο οττο ‹το οατ·τ·οτσ

ατοτ·οτττο ατοαε ταταοττοττ ααοτοτ·ττοτο. αοτττε οοαεα

τττταε οτ τοττ οστααατ ττ·τοτ·το εατ› Ροτιο οτ τσαααο τατ

Ροτ·τοττ ααταδοατοτ·ατα ιατιτ·οοι·αττι ατ·ο>οαττ. οτ αοτττε

οσαεαττττιτε οτ οστααατ Ρτεαο. ττατοικττ. τιατ·οοττ. οοετοτττ

οτ Ροιττττ·ατααττττ εαττ μια: οτ ττοαασ τταΡοτ·τοττ ιματ

Βοατοτ·ααι ταοι·οοι·ιιτα οτ:Βοαττ. οτ αοτττε οοαεατττταε οτ.

οστααατ τ·σοττοτο. εατ› Ροαο οι τααταο τταΡοτ·τοττ. Ο

ααταΒοατοτ·ατα ατατ·οτττα·αατ οι·ττοαττ. ταοαττο τττεττ·τοτο

Ι›τ·οοτΡτοττττο. εταοττααε τισταταττταε αοτ οσαταατ οτατ

ταττε αταττταττττ. οοαετττιτττι αοτ οαετττατα απο αοτ ἰτα

Ροτ·τττ·τ τατατατο ττοΒοαττε οτε ατττταεε ταοτ·οοε αοτ

ατοτιτοττα. αττο τασττο ατττττεττ·τιατοε. _οττοττατα ετ ταοα

ττοτατα ττοττττατ τταροι·οτστ·τε αοτ ταοατα αοέτοττοτ·τττε.

ααατατταστταιτο οοττταττο αοεττ·τ Ροαοτα εαροτ·ταε ατο

ταοτ·ατοατ οτ Βοααατα εο εοαττοτ ταοατ·εατ·ατα. απο ααα

Ροαο οτ τσαααο οτττι·ο οττο ταοττο αοτι Ροεετττε. τΙαοαεττττο

τΡεατα οτ τρεττατ εοταοτ·τττε ττεοο ττοτατατ τταΡοτ·οτοτ·τε.

ατοαττοτατα τ:ττοατα Ροτ· οιατττει σττεοτ·ατττττοε. ττασαετταο

άτοττ ατατττατττοαεοε οαοαοτ·τατ αταατταττε οτ ΡττοοοΡττε

οττταττατε .οσαταατε τοααοαετε οτατταττε. οετ ττοο αατοτα

στατττο αοτττε ττοααατττιαττο. οοαετττασ ττοατταατττ.σττοι·

τατα οοταττοτα αταττταττττ ταοατα οοι·τατα ττααττατα οτ

Ρτ·οοαι·ατοτ·οτα..τοαστ· τ·οεοτ·τ1τττ τοττε οετ (τ). τιοτε εαατ

ττοο τα ττστασ οοοτοετο εααοττ τ·σιααττ. ττ›τ τατοτ·ταο

τ·α·ατ τοετοε τ·οΒοττ. ττοτατααε οττοτ·ταε ρτ·οοοεττττε οταε

ττοτα οοοτοετο εοαοττ τοττταττ. Βαττττοττααε τ·είτοοταε ττο

εοαοτσ τ·οτατιτο. τ·αττατιταε.Βαταε.· εοετοααε οοαττοττι ττο

αταατετττο. .8ατττο τοττττ·ττταε ατο εαοαα. Βαττττοτταιτε το

τατ·τ·τ. οδτοτ·ταε ‹το οααοτττε; οτ οΒο .οττο αοτετ·ταε..τα-[

τοτ·τατ. οτ ττοαο ·οτττ·τατττ. οτ,Ρτατ·οε ααταε τοαοττε ατο

οορτσ ττστατατ οττοατε ταατ·οτττσατε στο οατ·τ·οτσ. οτ το-·

αοτ·οτα εαρτ·οεοτ·ταττ τ·οεοτ·τρττ.<ετο εοτ·τρετ. . τ -

.). α' °Μτ

(ατ.Χιν)

()·τ·το ατατ·οτιτσ ετο δ'τττ·τ·οτσ, τα ετοΙοέτοττω ίατροτ·ίοΙίε,

οοτιεττττωε Τοατίοο, Βτ·το·τιο, Βτ·οτττ οτ δαιτητ,τίτ πο

ΡΐπτέτπίΠοπετόιττ· τα τ·ούοτττσαο ροτετετοατἰὐατ αάνού·ετιε

οοτπαταπο Ματια: αα.π·τττιωπ, /αυστ·οπτ, οροατ το! τω

τιτατία ετφροτίττοπτ, .πιό μπαι ιίιω·τ·ιιπτ πτίτταπι ακα·

οττοτ·ιτπι ατ·8οπτέ οτ ὐατιαΖ) τα·οτιτοοτ.

!

ΗΜ), ττντ ττοτοαττοε τοααοτ·ττ

Ξ Π
” ' τ' τττ-."τι ι

·° `· τ στο..τ.κτι.τεαττετε.·τ στα. ο. τω. εεττ. τ. · η

- · τ ‹ττ.ττ.τ · ·

Ψ τ

Ααττο ττοτατατ ταοοττττ. τατττοττσαο ντα. κα. ττοτοαττοε

τοττιται·ττ ατο αοαοτ·τε. οττο οττο ετο οατ·ι·οτο ταετι·οτιτο

οετ ττοο ττοτατατ τταΡοτ·ατοτ·τε ττ·οττοτ·τοτ ααατταε οσαεττ

ταταε. αττ·τε Ρτ·οαττττε οτ τττεοτ·οττε οοαεατττταε οτ τοττ

οοτααατ τοαττο τ›τ·τττο τττ·οο)ττ οτ ετιατ·8ττ σταατ απο άτ

τοοττοαο εοτατοτα. αοτττε Ια·οεοατταατ εοτ·το ττοοτοτ·οτατ·.

τΙαοττ ττστατααε ττ·οττοτ·τοαε τ·οταοαοτ·ατα τταΡοτ·ατοι·.

τατοτττ αοτ· ααατα εαατα τοεοτ·τΡταττι οστατατεττ ατ οττο

οαοτοτ·ττοτο εατι ττσταταοε οτ τστατα οσταααο αταττ

ταἰτττ οατταοαοτ·ο ττοττοτ·οατι «μετά τρετ σταατα Ρι·οοοΡτα

οοτααατε οταττοττε τοαιτο ττοττοι·οατ τττοοτ·ο οτ οσταΡτοι·ο

ετοαττυατττ ττοταταοε ττο τττεττ·τοτα οτ Ροττοτ·το τοεταε

οτατταττε' ταααο. τΙαοττ ετ ταοοι·ο αοττοατ. φοιτ τΡεοε

ατατττατττοαεοε τα Ροττοτττ οτ ττοααατα τταΡοτ·τατοατ ττ·τατα

τατττατα ταοτ·οττοτ·ατττ ατ··οοαττ ροαοτ·οτα οτ εατττοοτ·οτα

ττο ααα .ματι οτ τ:τ:ταασ οττττ·ο αοα Ροεεοατ ατετ απο

εσταοι·οατ τρεοτα οτ απατα ττεοο ττοτατατ ταιροτ·οτστ·τε

οτ ταοατταττε οτ οι·ιττααοτσιττττιτε οοατιτατε οταττειττε το

ααο. αατοα.Ροτ· στττατα· οτ τα οαταττ›αε οαοαττοαττοτ

οτιταττοτα Ροττετα εαΒτοοτ·οτα οτααττατε ττοτττταττ)αε οτ

οοτααατ ατττο εταο οταττοττε. αυτ τττοττε ατατττατττοαετ-τ

Με ττοτ·οτττ οοαετττατα αοτ ταιτοταοα. αοτ αυτ οτε ταοτ·οοε

οτττΙαοε αοτ ατοτα:τττο τατατεττ·οτ·οτττ.· ατετ Ρτ·ταε τρετ

ατατταττττοαεοε τατιατταττε οτ οτ·αττττοττοτ·ιττταεΞ τττοττ οο

ταττατε .τοαττο Ροτ·οταατα οαοαττ·οατ.. ααιτο οαια Ξοεσ

τττοτοε αταττιατττοαεοε ατατασααοτ·τατ Ροτ··ασεττ·οε ααα

ττσε εαοοτειτοε.- τΙαοε τΡετ οοατοτττΡαοατοε τατιαττατιιτα

ττοαττατ τταΡοττετοι·τε οτ ταοαατ τα. οσταατ·οο1·οοτ·ττταε

ροεαοτ·αατε· οτ. οατα ττοτ·ατα οτεττοτα τατατττατττοαεττταε

ταοαάααοτ·τττταε··Ροτ· Βατττοαοττι. τοτττι·αταα1 στο εοιοττο

ο φωτ τΡετ αοαττ·οατ ετα τοααοαττατα ταοοατα οτ··ιατ αα

ιττοατττατα -ατααττοτατα ταοτττατ οτ τττοττ ττοτατατ ττττροι·α

τοτ·τε. οτοατττ απαιτει τΡετ τττοοτ·ο αοετοττοτ·τατ. οττο οττο

ττο οοτ·τ·οτο ταατ·οτττσ ατοαε τταροττοττ τατοτοτ·ττ.οτο τα

τιιτο:ατιτ·το.· ιττοτοε ατατττατττοαεοε οτ τ:οτειαι οοτο·ατα οτ

αττατοτα··φοεατ·· τα .-Ροατιτα αοτ τιοααατα κταητοτ·τατοτα

ττ·τατατ ττττττατα·αιττοοτττα·αατ τ τττ·δοττττζ οτ οπταττοατ Ροαατττ·

Ιτσεατ Ξοτατιττττττε;.:ττττττιτττττττιεοαταττταττττ·τ τττετι·τοταε οτ·

οτααττταε.τοοαττττ·.εοααοοττταε. οτ οτααττταε οτ·ττε ττατ·οτε

αοτ·οαττοοαετττατα- αοτ ταατιταοα-τ αοτ ερτ οτε αττετααε

ταοι·οοε-:αοτ ατοταττττο αττατεττ·οτ·οατ. τταοαετΙαο τοοοο·

τταττ οττοοταροεατοττατ. οταατα .ταοατταταἔ οοτααατετ·οτ

ατταττε τταταο.. αααρτ·σατοτ·· οττο οττο· :το οαι·τ·οτσ ταου

οτιτο· ατοιτε τ τατΡοτ·τοττ -οαοτοτ·ττατο ·τα τιατ·ηττατ·το.. ιαααε

τ (τ) ντττοεαΡτο τττ°.τττ)1..·οοτ.ϋ59.τ τ· · ο · τ· τ· Μ α
οταττττταε-τοοττειιττβιτε οτοττοατταττταε ·οτ τοττ οσατιτατ
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τεππε. ππ!!!ε. !πεε!!. ε! εεπι·ε!! ει!!! πει!!! ε! ποιππε α εεε. ε! ππ! ε!ε ι!ετει!τ εοπε!!!πω πε! !ππειωεπ

!ωΡει·!π!! ππετπω ω!!!πω ωετε!ιετπω ετΒεπ!! πε

ε2τ!ε!:ε ωεππο ρτεε!Ρ!ο ππετεππε !ιοιπ!π!!›πε π!π!.!

ω!!!επε!ε ε!π!πιι;!ε πε! εοι·πω εοωππ! εοπε!!!πω πε!

επε!!!πω πειτε πε! !ωρει·τ!τ! ω!π!ωε πεπεει!:!ε. ε!ε

π!!εΙπεε ωετεεε πε! π!ε!ππ!!ε ω!π!επεπτεε. ππ!!ο

!ποπο. π!!οππ!π ε! ωεππε.τπω ποω!π! !ωΡετε!οτ!ε πε!

ωεπω πεε!ε!!ετ!!:!ε. πππωτΙποπππε εοωππε πεεπ·!

Ρεπεω ε! !!επππω !!πΡει·!ε!εω ππ!πεεπτετπω :πετ

ε!!ει·πω ε!·Βεπτ! !πεπτ:·ετ πε! εε εεπ!!πτ !πεπι~επτπω.

πε πω! πω!!! ετ !!εππο ε!πε ππ!!ο πιοπο Ροεε!!!ε.

πποπεππε !ρεεω εο!πει·!ι!ε !!εεο ποω!π! !ωΡεωτοτ!ε.

ωεππειτπω ωεπω Ρετ οωπ!π ο!:!εετπεπτεε. πποπεππε

πω!! π!ι!τ!!π!!!ει!εεε επεπετ!πτ οιππ!!!πε Ρι·εεεπτ!ε ε!

στπ!πε!!οπ!!!πε εοωππ!ε !ειππε ε!π!τε!!ε. επ !!εε επ

πε! ει!!!Ιππ π!ετπε!!ει ω!π!επτετεπτ. !π Ρεππω ττ!πιπ

ω!!!πω ωετεπτπω ει·Βεπτ! Ροπετε ετ επ!›!εετε πε

!!ετεωπε ε!επ!; εοπτ!πετπτ !π τεεει·!Ριο ππο!!! επ !ρεο

ποπιππο !ωπετεπ.οι·ε πε!εΒπ!ο. επο οπο πε επεπετο

ωετε!!!ο πτεπε !ωπει!!ε!! επε!;οτ!!;ετε. !π !!!!ε Ρπτ!ε.

πο!!!ε εοπεπ!!!›πε ε! εοπε!!!ει·!!ε !πτε! εππε!! πε!ωπ!!!.

π! Ρτεεεπτ!ε ποω!π! ι·ε!ωπι!π! ε!!!σε!!ε ωοπεε!εν!!

εππε!! πε!ωετ!!. π!εο ε! Ρτεε!Ρ!ο π!επ·!ε!ε επ!! ρεπε

ω!!!ε ωετεετπω ετεεπτ! ε! !!εππο !ωΡει·!ε!!. ε!πε!!

ππε !ιοω!π!!›ιιε πε! εοπιππ! ε!π!τε!!ε π!πτ!ω!!!! εοπ

ε!!!πω πε! !πππωεπ πειτε πε! !ωρεττ!τ! ππ!!οωοπο

πε!!επτ!ε. ε!ε ε!!‹Ιπε π!ετππ!!ε ω!π!ιπε ω!π!εττεπτεε.

πποπεππε !Ρε! ωεππετ!ε ε! οτπ!πετ!οπ!!›ιιε εοωπο!

τετ!ε !π!!πε επεπετ!πτ οωπ!ωοπο. !!!! ε!επ! εοπτ!πε

ω!!! πωπω ΗΟΜ8 πθΠΠΠ0!ΗΠάπ 00Π$!!ωθ πθω!ΠΠΠϊ & τω· !π ι·εεετ!Ρτο πποπ !!! πιο ιιεεπ·ο εοπε!!!ο !εθετε

ο!›ει·τπω εοω!!εω π!π!!ω!!!! ωεπω εεττπω πππτ!πω

ε! Ρτοοπτετοι!εω. τεποι· τεεετ!Ρ!! π!!!ε εεε ω. πωπω

ω! !ιοο ἰπ ποωο εεε!εε!ε εεπε!! τοωπ!!. !!!! !πτετ

Γπει·ππτ τεετεε τοξ.ιετ!. ποω!ππε ο!›ει·!πε Ρι·εποε!!πε

εεε!εε!ε εεπετ! τοτπιπ!. 8π!!!!ε!ωπε το!!εοτπε πε εειπετο

τοωπ!ο. τπ!!ε!ππε ππ!!!ε. εεε!εππε επππετε πε ωπ

π!ε!!!ο. ιε;π!!!!ε!ωπε πε !πτε!. εὅπ!πο !”ε!πτετπε πε εποπε.

ο8!ει·!πε πε εεπε!!!ε. ε! επο οπο ποτπ!!πε !πτε!·ίπ! ε:

!!επε εετ!εω ε! Ρ!πτεε ε!!πε !π!!πε τεποτ!ε ε! τεπο!·εω

ι·εεετ!επ. επΡεεεετ!Ρτ!. Ρι·εεεπτο πωπω! ο!τοπ!ε πε

εεττετο ωετεπ!οπ!ε ε!ε εετ!Ρε!.

ςππΧν›

Ο·1··το πιαπ:|ιέο πε @πετάω οοπεαΙἰὁαε ει! εοπείΙία

τ·Ζίε πιιης2 δαπε22 ΠαΙιπαεϋ) .πώ ροεπα ππ!!!ε πιει·

ε?ιαπιπι ατὅειι£Ζ ε£ ύιυιτιί, πε ΪἱιιΖἰιιιἰΖἰετιεΖὐιιε ίπ

ι·εύεΠίοπε ρεεεἰε£ειι£ἰὐαε αιἰνεπειιε εοπιπιαπε ίετιιιαε

ορεπι ]Έπυι2 σε! ιυἰε£αιιΙΖα εαρρεά22επ2, ίπ2ει·ιίίεϋ.

...·

!22θ, !!! εκεππ!ε (Ώ) πεεεω!.νυ!

επι. Α. πι. πι!. πω. ε. πι. ει!!

ς π. ε. )

Α.ππο πωπω! !!εε”. !ππ!ε!!οπε επι. κ εκεππ!;ε

πεεεω!π! π!ε ωεττ!ε. !π ποωο εεε!εε!ε πω!!! εππετ!

ππ!ωετ!! !π ρ!επο εοπε!!!ο Ρετ επωΡεπεω εοπει·ε

Βετο ρτεεεπτ!!›πε τεε!!!!πε ποω!πο εε!πο Ρι·εποε!το

εεε!εε!ε εεπετ! πε!ωπ!!! ποω!πο Βπ!!!!ε!ωο πε εεπε.

επ!!!!ε!πι0 εεπεπτο. !!·επεε!εο πε ωοπ!!ε. ι·ι!!!ε!πο π!

τσιπ!. €π!!!!ε!ωο πε !πτε!. επε!!ειπο εεππετε πε ωππ!ε!!!ο.

οι(.!!ετ!ο πε εππε!!!ε επω ποω!ππε !!·επεε!ειιε. τοπω

ποτπιπ !ωπετειτοι· ππο!!! οπο!!! πε εει·τετο ωετεπ!οπ!

εοιπω!εετ!!:. π1:!!οω!πεε ε! το!:πω εοωππε π!!π!ω!!!!

ε!π!τε!:!ε πωωοπει·ε πε!›εεω. πποε! !πε! οωπ!π Ρω

οεπτε ει; ωεππετε εοωππ!ε ε!π!τε!!ε !π!!πε !!!εετε

πεπεεπ!. ε! εοωρ!ει·ε ε!επ!; ει!!! !!οω!πεε πε π!ε!ι·!ε!π

!πε!πε ε!π!τπτ!ε !π!!πε. πποε! ε! !!ιεει·ε πο!!επτ. εποπ

ποε πἱετοε π!πτ!ω!!!επεεε. ετ οωπεε εοτπω εεππε

(!) Με ευρω π.ο πω, οο!.659.

πππ!π!επε. πποπ ε! !!!εετε πεε!εκει·!πε. πε! πιπππετπω

ποιππε! !ωρετε!οτ!ε πε! ποεττπω πο!πετ·!τ!ε πω!

Ρ!ει·ε. Ρτεπ!ε!ειω πωπω ε! !πιπππω !ωΡετ!π!ε ππ!!!ε

ωετεει·πω ετ.8επτ! οωπ!ωοπε !πεπττε!!ε. πε (με Ρεπε

ε! !!εππο ειπε π!!ο ωοπο ποπ Ροεε!!!ε. εΙποπει:1ιιε

!Ρεπιπ ε! !Ρεπω !!εεο ποω!π! !ωΡει·ε!οι·!ε εο!πεν!!;!ε.

επο οπο πο!ετ!πε !π!ετ!π!. ε! Ρτεεερτο πωπω! οτ

τοπἱε πε επκ·τε!;ο ωετε!ι!ο!!!ε !ιει!ε επτ!εω ε!ε εετ!ρε!.

(πεΧνι)

Ο·τ·το ιπαι·ε|ι2ο πε δ'αι·πειιο Ζωρει·έαΙε ρπιεεερωιπ

πε ποπ /ει·επιία ορε, αιια·ίΖίο, υίε2ιια!!ύαειμε ειιρρε

ε π22ατιάέε ”πάιπέΙΖεπείπω, παοαειμιε ίπ τ·επεΙΖίοπε ρω·

.πειετ·επε , !ιοτπίπίππε Ζοεοπιπι κ!Ιυεηςπαεί, Βεαπιαπεί,

ΜΜΜ! ει! Βοεαυἱοπί ιἰειιιιτιεἰα£.

!220, !0 εκεππτε (22) πεοειπο!·!

πω. Α. πι. εεε. π. πω. ε. πι. 384.

( π. π. )

Αππο ποω!π! ω!!!εε!ωο πο”. !ππ!ετ!οπε και!. ε.

εκεππτε πεεεω!π! π!ε ωει·πε. οπω επο οπο πε επι·

ι·ετο ωειτο!ι!ο πππ!.!πε ποω!π! !ωΡετε!;οτ!ε επ !!εε

εοπε!;!επτπε ίεε!εεεω πωωοπετε !ιοω!πεε ε!πετεπεε!.

τππωεπε!. !!ωοπ! ε! τοεεπ!οπ!. π! !!εε! !!οω!π!!!πε

α' ε!π!ωτ!ε π!πτ!ω!!!!. πε! εοι·πω εοωππ! ποτε ποπ πε

!!ει·επτ εοπε!!!πω πε! !πππωεπ πε! ε!ε ε!!ιΙππ π!ετππ!!ε

ω!π!ετι·πι·ε. ε!επ! εοπτἱπε!πτ !π τεεετ!Ρτο ππο!!! ε

ποπ1!πο !ωρετε!:οτε πε!εἔπτο. εΒο οπο ωετε!!!ο !π

ποωο εεε!εε!ε εποε!! πε!ωπε!! π! Ρ!επο εοπε!!!ο Ρετ

εεωρεπεω εοπει·ειΒιετο. Ρι·εεεπτ!!!πε τεετ!!!πε τοεμιτ!ε

ποω!πο εει!πο ΡτεΡοε!το εεε!εε!ε εποε!! πε!ωε!!!. πο

ω!πο 8π!!!!ε!ωο πε εεπει. Βπ!!!!ε!ωο εεπεπτο. !!·επε

_!·!εο πε τποπτ!ε. τπ!!ε!πο πε τοε!πι. .Βπ!!!!ε!ωο πε

των!. εεε!!επο επππετε πε ωππ!ε!!!ο. !π Ρτεεεπτ!ε.

ποω!π! τε!ωπππ! ε!!!!ετ!ε !!πτε! εππετ! πε!ωε!;!! Ροπο

ετ επ!›!ε!ο !ιοω!πεε ε! τοτπιπ εοωππε ε!πετεπεπτ!. ιππ

ωεπε!. !!ωοπ! ε! τοεεπ!οπ!. π! Ρεπε. εποε. ωετε!!ειτπω

επδεπτ!. ε! π!πτ!ω!!!επε!!›πε πε! εοι·πω εοωππ! πε!ιππτ

εοπε!!!π!π πε! !πιπ!ωεπ πε! ε! ε!ε ε!!‹Ιππ π!ετπε!!π ω!

Σ!!
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επεττετιπιετ πάτο ιεοάο. (μοά εὶ ΐεεετὶιιτ πιεπιπτι(μοά- (ι οιιιε εε ετεπιτ τεεεεειιάπ ετ τπιεεάὶ. ιτεει ἰπιτεπιἱτ ετ

(με εοειπιεε εοτπιπε Ιιεεεει εεετπιει πεπιτετιετπιει ετ

Βεετἱ. ετ Βεετιπιει ἱιεΡετἱεΙε εε εεετἱετ πεεπιτειιτΜε.

άε (με Μεεο ετ ρεεε επετε εοε Ροεεἱετ. (μοπιε(με

ιρεπιιτι εοτιιετπετ Εεεε άοιεἰΜ ιτεεετειτοτιε ετ ιποτιὶε

άοιεὶεο τΜειππεάο (ιετιετἰ άπεο ει( Ρειττε άοειὶΜ ἱιε

ρετειτοτπε. (μειτπεπιε Μεε εοεττεάἰετἰοεετε Ρτεάἱετἱε

τιοπεἱεὶτιπιε ετ εοειπιεπεπιε (μἰ άε πιεεττο Ροάετπο επιπιτ

άἰεετε άετιεετἰε ετ (μοά ὶΡεἱ ε Ρτεάπετπε εε άετιεεετ

ετιετιεετε. εεε οττο εοτετὶπιε ιετεττιιπ ετ Ρτεεερτο

άοπεἰΜ οττοΜε άε ειιττετο πιετετιποεπε Εεεε εεττεει

εετἱρεἰ.

( οι.Χντι )

δαὐτἰεἰεἔαετ (ώ Οποτε: πιατεΜοπε (ἰε θεττεττο, με

άεπαπείαπ(1'ίε πππ2ίππέΖτεπεέόιτε ίηιρετέ(ιΖώαε ρπιεεε

ρ2!τε, (1'ε ·υεα·ατΖοτιίύιτε .Με σε ἰ(ἰ τι 7έπτέιπέΙίεπείοιιε

έΙΙαπτέε ρτοτεεταπτωτ.

Με( , δ πετιπιετΠ

δει!. Λ.[ο!. Β!5.

(Η. Η.)

Αειιο άοπεἱεἱ επ(:εκκι. ἱεάἰετὶοεε νπει. ιπι ἰεττειετε

πεεπιτ-ιτιο. ἱτι Ρτεεεεεπει άοιΜΜ οττοΜε άε εειττετο

τεετετιἰοεἰε. Μετπεπιε ΡὶΡετετε (τε Μεεεπειο πιιτεπιιτ

ετ άὶκὶτ. (μοά ἰΡεε άοειἱειιε οττο ιεετετιπο ειπε εοε- 6'

ετὶτΜτ ειιΜε Ρτοεπιτειτοτειε επιρετ Βετο Ιἱ·ττετπιτιπει

(μειε άοτεὶεπιε ττεάετπειπε τετ τοτεεεοτιιει ετ ἱειΡε

τειτοτ τεπεπτ εἰάετε άοειὶεο οττοεἱ πιτ άετιετετ επιε

οτιτεετιι ιὅτετὶε επιε 8.0 άεΒἱτο ίὶάεΙἰτετἰε (με εἱει

τεεεΜιτπιτ ίὶτειὶτετ ὶεἱιιεεετιάο (μετἰεπιε ΜετὶειἰΙἱετι

εεε. επιε Ρεετ( ττἱπιιε ιεἱτἱπιιε ιεετεΜι·ιπιε ετεεετἱ ετ

τι(ιεεο ἰειρετἱεΙἱ εοειειοεετε ετ ὶεάπιεετε άεΒετετ

(μοά ειειεάειτει εοειπιεπε εἱπιὶτειτἱε πειεπιε εεειιιιάπιιε

(μοά ἱπιτειιετπιετ τεεὶμεετ ετ οειΜ οεεειεποεε εεε

εειετε άεΙιεεετ ΒάεΗτετ εεεεπιτποεὶ ι:εεεάετε. (μοά εἰ

τοττε εεε!εκετπιιτ εάἰτεΡΙετε. πετι·τι τν άἱεε Ρεετ εμε

εειπεοεἱτἱοεεπε εεε ΜετπειπΜεεεε ετ τοτετε εἱΜτε

τεει ΜπιτὶτεἱΙἰἰ ετ άπεττιετπιτε ετ εοτπω εε(μεεεε ετ

(ΙΜ Με ειιεὶΙἰΜε πιει Μετιπε!πε τεπΜεττετεετ ιειΡε

τἰεΙὶ Μπιεο εεε επιετοτπτετε ειπτιἰεἱετ. άε (με Ιιεεεο Οί

(πάτε εεε Ροεεἰετ άοεεε ιιεεετπετ τεεεάετπε ετ οτάἰ

εεεἱοεἱΒιιε πεειιε ειΜτετπε πε οειεπειπε ετ Ρετ οπτιτιιε

μιτἱτιιτἱ ετ Ρεεειει ε εε Ροεπτεπε επιε Πεεο ΡετεοΙ

Μιετ. ετ οιιιε επεπιά ΜετὶειἰΙἱππιτι άιετυ.ε εεετπειιε εἰ

Ρετετε Ρετιιεεἱεεετ εεε οιιιε ἱεεοτιο εεοττεο ετ τιοεο

ποτιεεεε άε πεοετεεετεπιτπο. εἰεπειππιάο άε ειιι·τἰτεἱΙἱε

ΒιιιΠπετειο άε εετεεπτεεε. Ρτο πεεεάετἰε πτερετπε!πτιπιε

πιἰετἱτιιἱΙὶεεεἰτιπιε Βιεπεεάιε ετ άεειιιιεἱεεάἱε πιτ τεεετἰΡτο

εοετπεετπιτ. ετ εεεετ άἱετπιε εετἰειιε ειπε τιτεάἱετἱε

πεεοτιο 1ιοπιο ποτιεεεε ετ ε)πεειππιάο ΒιπἱΠἱεὶτεο. τιο

ειἱεεε ΜετἰπεἰΙἰἱ εε ετ Ρτεάὶετοε οιεεεε εεΡετπιπιτ ετ

πε εοτππει εετεετἱτιιπε εειεεεπΡετιπετ ετ ειτε ετ εἱε

οιεεὶτιιπε ρτεάἱετἰε τεττεειε ἱε ετπιτἰΒπιε Ροεετε τεεε

!

άειπτ (μοά Ιὶττετπιε ει( Ρ(ιττε άοιΜΜ οττοΜε επετει

άΞετἱ τερτεεεετειιἱτ ιιι (ΙΜΒιπε τεεοτ τεεετππιτπ. ρο

τεετ(ιτι εἰπιἰτετἱε ΜετεεἱΙἰπ. πεεοτιπιε Βεοτεἱιπε (το οεεο.

(μἰ ἰιπὶτ οιιιε Μοτο Μετἱεο εά εετΠιετιάιιιε ιεεεάε.τει

(με άετιετιετ ίεεετε άιετιιε Μετἱειπε ρτεάὶετὶε Μπε

ιιἱτιπιε ιιἰετἰιεὶΙἱὶνετ ΜΠὶε ει: Ρεττε άὶετἰ άοιιιὶΜ οτ

τοΜε ἱπιτειιἱτ ετ (Με εεεΜιάπιει (μοά άἰετιπε τιεετπ

επιε. Βοεπιε ποΙιεεεεε (τε ιιιοετε Βετετιετἱο ἱάεε1 ΜΜΕ;

ετ ἰπιτειιἰτ (μοά άὶετπιε πεεοτιιιε. (καιει ΐΜτ Με πει

επιε πε άοειο ίοτεειτιοτιιει. πει ὶετετἴιιετπιετ τεετεε

άοπιιἰεπιε Βιετι·εεεπιε τπιΜπιε άε ἱεεπιει. εγειιιπιπιάπιε άε

τε!εεετιε. ττεάετπειπε άε Ιπιεετἱο. εγειιιιιτιάπιε (πε πιε

€τεεο. εεοτιε άε ει·(μετε. '

Ετ εεε οττο ιιοτετἱιιε ἰετεττΜ ετ (τε άἱετἰε άὶετοττιπιι

Μετἰεὶ τιοπιπ ὶοΜεεὶε ετ ἱεεοτιἱ εοιεροεΜ ἰετιιει (ιιι

τ.Μειπει πεεττπιπιεετιιει ετ εὶε εετπεει. ›

. ( ετι(νιιι )

Βεπιοτο (ιό (227ίεΣο ποτατ2α2τω Οὸετεο .4εεεπι.π·έο είε

δ'απετο ΒοππιΖο ρτορ£ετ (ἰεπιετἰτα. (τά 2(ίεπι οβείιαπ

τε.πΖωίτιιτ (ιο Οποτε: ίαπιαεπε2 (ιτε?ιἰερἰεεορο , εἱαε

άεπι(με Ζοσέ (ίοπιίτιο £επιροτα!έ , ρτεεεείπι εαιαἰοπε.

Ώ21, τό πεπιττἰἱ

Ε.: (ΙΜ097(φ|10 Πεείί Τεπιτίπεπετε Μεπιί(π·ίέ.

θεα'. Α. [Μ. Μ. ε.

( Π. Β.

Ιτι ετιτἱετἱ εοειἱεε εειετι. εεε οπο ἱεειιειιεὶπιπιι ειτ

ετιἱερἱεεοΡπιε. τεετπτΜειπιε οτιεττπιει εεεεεεἱπιει ειά οίι

ίὶεἰιιει εοτετὶετπιε. εεε επιτεει ιάεο τεετιιτε εετ. (μο

επειει οιιιε άὶετπιε οΜττιιε τεειοτιπε εεεετ εετεεπιε Ρετ

εεε (άι οίΙὶεἱο εοτετἱε. Ρτορτετ επιετοτὶτετεει ετ με

ιιοτεπε ετ (ιιιι(Μιπει (μοά πιἰάετιετπιτ Ρτεετετε ίτεττἰ

ειιο εετοιιἱο πε πειτε Βιειεεάο. πΡεπιει Μι οΠὶεἱο τε

ειοΜειπιε. εεά (μἱε άἱετιπε οτιεττπιε εεε ειπε επεπεπε

εΜε. ειά εοε ιπετιιεεε. τοΘεπιε ειπε οπτική άεπιοεἱοεε

πιτ πΡεπιτε τεετὶτπιετεειιπε (Μ. άἱετιιπι οΠιεππιπε Μετ

εετιάιπι1ι. Ρτοειιττειιε εοΒιε εεε άεΒἰτο ίὶάεΙἱτειτἱε ετ

πιπτετεεετὶ ειἱετιπ Ρτεετὶτἱ (μοά άε εετετο άἱετο εε

τοεπο ττεττι επιε. πιιιΠΜε τεπποτεει. εεε ειππ(Μιιει ὶε

πειτε τεεπεεάο Ρτεετετιπτ. ετ (μοά άιετπ.πει οΠὶεἱπιπιι

εοτ(ιτπε τιοεε εάε εεετεετιἰτ. εμε εΒ(με ίι·πιπιάε. επιε

τροτεετπε. τιοεοτιιει ειιοτιιτε. πεειπΡετ τάιτιτάιπε εοτπω

ετ τεττιιε ειειοΠιιε Ρτοειἱεετππετ (μοά ἴεεἱεετ ὶτει (μοά

άἰετππε οτιεττεε οπ1ιΜε Ρτεάἰετε εὶιιε εάι(μει ττειιάε

πιττεεάετ οτιεετπ.πετιπτ ετ εάὶειΡΙεὶιἰτ. ετ ἰεάε οεπεπε

τιοεει επιε (1πιἱε(μεἱε εοΙὶάιιπε άοειὶπιο ετετιπετιπεεορο

Ρἰεὅεοτἰ οωπεεππετιιιιτ. τεεΜιεπιιεε τεμ (με άὶεἰτ εἰ

άπιο ΡΙπιτεειιε πε εοΙἱάΜε εε οΒΙἱΒειιετἰετ. ετ Ρτεεεε

τεε εἱετ εε τάοεεἱ. (μοά (μὶε(με (στο Ρειττε εοεπιε

ΜΜΜ. επετπιτε πε εεεΙεεἱε εεπεετπ Ρεττἰ ἱε εειεττο εειεετἰ

τοτεπιΠ. εεεο άοειἱεἱεε εετἱπιἰτετὶε.1ιιεεππτι.πεάπεποεε

τοτε. πεπεεεάο ειιεάεπε εετἰεππει ετ οτεεεε εΙἱοε (μι ντιπ. Με :Με ειετεἰπ τεετεε τιπετιιετ ι·οἱ:)ετἰ. τπιΜτάιπε
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ἴεττεεεπἱε. ννὶΙ¦ἰεἱπιπε εΙετὶεπε. ννἰΙΙὶεΙωπε ὶπεεκ εε α εε ἰΒεΙἰπε Με”, εοιπἰππε Ρτεεεπε Ρτὶπεεὅὶππι ίὶετί

εετΙε. ετιΡοεεπε εΙΒεπετε ιιο!εεεεπεπε.

Εεε πιεεἱετετ ἱοΙιεειιεε εεετἱ ΡεΙεεἱἱ εοτετἱπε τεθε

τπε εετἱΡεἱ εε αιεπεεΙ:ο εεωἱεἱ ἱεππε. οττεπἰ8 ἱε

ππεπεἱε ετεΙιὶεΡὶεεοΡὶ. '

( πι.Χ1Χ )

Ιοε.ιππεε είε ίεεΖέπο Βετί2|ιέ ιίουιίειω ειιτευτι ΙΖὐεπιπι >

ιι εεε£ἰἔαἰἰεω έπιπιιειΖω8επι, αΙΖαεωε ρΖιιτα φαω”

ίπ εεεοτι, Τἰτε, ει |ίΖει·οεοΘεπ22α:ιο :εἶπε βια:

εαπωτ, [απαετι.9Σεα.τ Μ. .πιο εοπιέπεια εεεεεεέ:.

1221, τπεπεε πονεπιβτὶ

Ε: εα!09τερεε ΠοεΕί Τ'αιω·έποπ.6.σ 2αεεΙαα·ϋ.

θα!. Α. /ο!. 75. θεά. Π. [Μ. 931. π.

( Π. Β. )

Ιε ποτπἱεε Ρειτὶε ετ Με ετ. εΡὶτἱτπε εεπειἰ επιεπ.

Νεπιπι επ; οιππἰΒπε Ρι·εεεπεΒιι8. ετ Ϊπτπτἰε. εποε

εεε ὶοΪιεεπεε εε ἱΒεΙἱπο εεὶ Βτετὶε Βετεγ εοπιπιπε

εοεο εεεεεεε ε: εεπετιπο οπιπἰβπε ὶεππεεεἰβιιε

ετ εἰετἱε ἱεππεπεὶΒπε ἱἰβεττετετπ πι Βετἰτ.ο εε οππιπ

Βιιε τεΒπε επεε Ρετ εεειεεειπ· Βετἰτε εεεπκετἱτιτ

Μ; ἱτι Βετὶτε ιπἰεετἰπτ. ω: επιτ ΙἱΒετὶ ετ ὶπππππεε Με

επική ὶπτε ετ εοεεπετπεἰπε. ετ εἰ εε επε Ρετ εεειε

πεπι ΒετἰΨ πιἱεετὶπτ εεεεπι εκττε εεειεπεπι ττεΒετε

ποΙπετἱετ. εἱιπἰΙἱΕετ εετ ΙἱΒετὶ ετ ΐπ1πιπεεε εβ οππιἱ

ἱπτε ετ εοπεπετπεἰπε. ὶπεπΡετ ετ εε οτππἱΒπε παει·

εἰΒπε. επεε πι Ρπεεο Με”, επιετὶπ!. εετε ΙἰΒετὶ ετ

ἰπππππεε εΒ επική ἰπτε ετ εοεεπετπεἰπε. ε: εε τετ

εἰετἰε ὶπ εποεππιεπε πεεεΠο πιὶεετἱεΙ: ὶΠετε επετεεπι

επειιι εε ΐιπιεο Βετἱε εΧττεεετὶτιτ. ετ εππιἰε πε

εεΠε ὶεεπεπεὶππε επε πι Βετἰτε εΡΡΙἱεειιετὶπτ εππ Π

Βετἱ ετ ἰππεππεε εε επεοτεεἱε. ετ ετὶεπι εοτιο ετ

εοπεεεο επΡτειιοιιιἰτιειἱε ἰεππετιεἰΒεε ετ εἰετὶε ἱεππεπ

εὶΒπε. επτἰετιι ΗΒετεπι πι Βετἱτο εὶεπε ΙιεΒεπ1: ε.

εεεοπ ετ: ἰπ εετε ετ ἰε τεεεο ἰἱιετεεοἱἰπιἰτεπο ετ εο

πιοε εεε ίπετπετ τπΡεΙεἱ εοτπἰ ἰτι Με εΙ;ετπ. επο εεε

ΙιεΒεΒετ ετ τεπεΒετ. πι ΐεετὶπὶτετε εεπετε ΒετΒετε πἱτ

Βὶπἰε. εοπο ετἰεπι ετ εεπεεεε εἰεεεπι ὶεεπεεεὶΡπε

ετ ε.ὶετἰε ὶειιπεπεἱΒπε πππε: εἰεππ πι εεοπιεεε Ρε!

πεεπεἰ πι ΡεΙεεε εποε εετ εετε εεετεΠπτε πἰεεΙὶεετ

ΡτεεεΡἱ. ετ εἱ8ἱΙΙο ιπεο ΡΙπτεΒεο εοπιἱὶτιπεπἰ. τεετεε

Ιιπἱπε τεὶ ειπε. ι·εἱπεΙεπε εε πιππετε. ειοπιεε εε

τεεεΙ. τεττἰεπε Βτεεεεπ. εΠωε1ιε εε ΒἱΒεἱεὶ. πιεειεπε

εε πεεἰπ. Βάτετεπε Ιὶεεε. Βπετετἰπε !ιετεεΙ. Ιιεετὶεπε

ἱεΡἱεἔτε. εΥπιοι1 Βτἰειεπε. εετπιπ εππο Με ἱπεετεε

ιἱεπε εεπιὶπὶ πιἰΠεεἰιπο επεεπτεεππο πἱεεεὶτπο Ρτἰπιο

ιπεπεε ποπειπΒτἰε

Εεε επο ΡΙεεεετὶππε ποτετἰπε εεετἰ Ρεἰετἰὶ Με εχετε

Ρ!πιπ Με επτ.επεεο ω: οτἰεἱπεΗ ἱπεΒτπιπεπτο εοπιἰπἱ

ἰοΒεππἱε εε ὶΒεΙἰπο Βετἰτἱ εοπιἱππε εἱπε ΡΙππιΒεἱ

εἰΒὶἱΙὶ ἰιπΡτεεεἰοεε :πωπω ὶε επο πω; ει: πι1ε Ρεττε

ίοτεεε επεεἱ ιπἱΙὶτἱε εττεετὶ τεπετιτἱε πι πιιεοε επεεκπ

ειιεξεπετπω. ετ εεεεπτἰε ἰπ εεπε ετ ετεπτ εἰτεππι

εετἰΡτε ΠΙ:τετε 0:εΙεε. ἰο|ιαεε.τ εε ίεεΖίπο. ιἰουιἱπω εε

6 Μ. εε: εΙἱε πετο Ρεττε ετεΙ: Ροττπε εεεττὶ εεπΙΡΙ:ε

επἰπε εἰτεπιπεετὶΡτἱο τεΙἰε ετετ. ε. εεετε!!ιοπι Μ

Με: ύετε)·. εὶειιτ ἰπ εε πἱεὶ ετ Ιε€ἱ ττεεεετὶΡεὶ Ρετ

εππιἰε ετ ειιεωΡΙἰἱὶεεπἱ εεε εεεὶτο πώ εἱτπἰτιπτο

πι Ιἰττετετππι οτετὶεπε Ρτετετ Ρεττε Ιἱττετεπ1 ιιεΙ εἰ!

ΙεΒετπ τἰτπἱππε εεπ Ριπιετππ1. ετ Εεε εΒ8επε ιεΙε

επιτύπο πεπτετἱοπε εεττπΡεοπε εεπ εἰτπὶππτἱεεε εἰ

ετὶεπππε πεΙ εεπεπε εε εποε εοτι·οΒοτεπεπππ ὶπεεπ

ΡτεεετἰΡε εοπιἰπὶ ἰεεοΒἰ εε ΒεΙεπὶπο ὶεπεεπεἰε Ρο

τεετεϋε ΡτοΡτἰε ι1ιεππ επΒεετἰΡεἰ.

(ετ.ΧΧ)

απ; ά2.τ.τέιι'έέε 2π2ετ· ἰαπαεπεειπ αι·ε?ιίερίσεοριιππ Με

εεπιίτιαπι £εωροτα!ετπ εαπ:·έ δαπε2έ Βοπια!έ ει! ?ιο

ε ιπίπε.<: ειι.πτέ ε2ιωεετε, ΗοποτΖασ μερα ΙΙΙ ιι'ε!εδα2ί.ε_

ει: είε/]ΐπίε:ιεα εοιππιί22ί8.

1292, δ ἰεπε ιπεπ

ω. ε. χω. εε. ν.

( π. ε. )

Ηεεετὶεε εΡἱεεεΡπε εετππε εετποι·ππι εεὶ πεπε

τεΒἱΙὶ Ϊι°εΕτἱ. εΡἱεεοΡο τετεοτιεεεἰ. ετ εεεεεε ΒΙὶἰε.

ΡτεΡεεὶτο εετιετἰ πιεττὶεὶ εΙεκεεετὶεἰ ετ ετεΙιὶΡτεεΒἱ

εετε εε Ιππτπε. τετεοεεπεἰε εἰεεεεὶε εεΙπιειπ ετ εΡο

ετεΠεεκπ Βεεεεἰεὶοπεπι. πεπετεΒὶΙἱε Γι·ετετ πεετετ ἱε

ππει1εὶε ετεΙιἰεΡὶεεοΡπε. ποεττο εΡοετεὶετπἱ εετ εεε

επεε0;πε. εποε εειιιππἱτεε εεεττἱ εεεετἰ τοπιπΙἱ. εΙΒἰπ

Βεπεπεἰε εἰοεεεὶε. επΡετ ὶπτἰεεὶεἱεπε εεεττἰ εὶπεεεπι.

εἰε ὶοπἱ5. ετ εἰ Ροττε εοπτε;ετε εποε εΙἱεπἱ ἰεεπεπ- ε τεεεἱτὶΒπε ετ τεΒπε ε!πε ὶπἰιιτἰετιτπτ εὶεετε. εποεὶτεε

εεε ιπἱεΙ1ἰ εοπιπιἱεετἱπτ πε! εΙὶεπἱ τεεοτππι ἱιειτιἰπππ1

τεΡὶεπεο π1ετΞπο Μ11ετε. εποε εεε ππΠπιπ εΒιιπ1

ιεεπεπεεω Ροεεπε εεεπεετε πι εετιεπ ειπε πι Ρετ

εοπε. Ρτειετ ιτιε!εΐεε8.οτεε. ετ εἰ Ροττε επεεετἰτ εποε

εΙἰεποε πεεεΠπτε ἰετιπεπεὶππι £τεετπιπ Ρπετε πι τεττε

Βετἱτγ. εποε εεεεΠπιπ ετ Ιιοπιὶπεε ε: οτεπἱε επε πι

ιιεεεΙΙο ἴπετὶπτ Με εεΙπε ετ εεεπτε. Εεεε εὶεπἰεετπ

ΙἰΒεττετειε Ρτεποπιὶτιετειπ. ει εοεπι:ε ετ εοπεεεεἰοεειπ

επει11 εεε ΐεεἰ Ρτεΐεεε ὶεππεπεἱΒπε ετ εἱετἰε ἰεεπε11

εε»πε ἰπ Ρτεεεπτἰε εεπτιἰπἱ ΡΡἰΙἱΡΡἰ επεετἰεετ ετ (10

πππιὶ εππεἱ εττεἱεΡοτεἱ ίεεἱ επἱ τππε £επ1Ροτἰ5 ετετιτ

εοπεπΙεε ὶπ τεττε εΪτἱε. Μ: ὶΒἰτπτ Με επτιπἱε εἰεπτ

εειάΡτε επτα ὶε Με ΡτἰπὶΙεΒὶο εποε ετ τετε ὶπ Ρετ

Ρε!.πππι Ρεττπεεεεπτ. εεε επΡτεεοτπἱπετπε ὶοἱιεεπεε

εὶεετετὶοπὶ πεεΙ:τε Ρετ εΡοετοἱἱεε εετἱΡτε π1εεεεππιε.

πετὶεπε ετιἱΒπε εεππεεετἰε ετ επεὶτἰε Ιιἱπε πιει:
Ί Ρ '

Ρτ0Ρ051Π8. εποε ιπε!ιππι Ριιετιτ. εΡΡεΙεειοπε ΡοεΩΡε

επ:ε ετετπετὶε. ϊεεὶεετεε Με ετετπετὶτἱε. ει· εεπεπ
(Ι Ρ

τεκπ εεεΙεειεετιεεκπ ετιπι€.ετ οΒεετπετι. Εεετεε επιεει

επἱ Βιετὶπτ ποτεὶπειὶ. εἰ εε Βτεεἱε. οεΞο. πιε εκποτε

επὶπτεπετἱπτ. Ρετ εεπεπτεει εεπεεπι εεεεεπτε εΡΡε

Ιεεὶοπε εε εεε πετἰτετἰ τεετὶτποτιἱπιπ ετΙιὶΒετε. εε
δ Ρ (Ν

ει ποπ οππιεε Με εκε επειε οϋπετιτιε ιιιτετεεεε.
Ρ

Ι:π ίτετετ εΡι5εοΡε επει εοτππι εΙτετο. εε πιεΙιεο

·πιἱππε εκεεπει·ἱε. εετε Ιετετεπἰ πι. ὶειιε π1εὶἰ. Ρετι

εεεε!;πε ποεττἱ εππο εεΡιππο.

(1) Οπιπ εε επωετεΡεο πππε εεε” εἱ8ἱ!!επι, εεεετἰΡϋοπεει εὶπεεεπι

ιιττ θεο” Ρ!εεεεϋπο ποΙετὶο Γεε!επι επΜππ8επεειπ επιππ.επε.
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( εισαι )

Ι/ιιιιιισΣΙΖεπιεσ εστιιετιιια ιιι καψω [επιασε ρο2ε.σειι

Ρετ Οόετιωπι ἰιαἰΖεεσι ει Ιαεοειισι είε θιισεΖΙΖ.ι εθε

τ·ετιεία ἰιιταπ2) .τι ειιιἰεπι υΣε2.ιείισ ιι ΪιιπαετιεΣὁιιε σα»

»σε ίατ·αια.

πω, ισ :ισ8σειι

....._

Ε:: αρσει·αρ|ισ .σίιιει·ονισ Πεισί ?'ιιστέπεσωί.ι ιαύσιστίι

σαι. Α. [οι. ι98. σ. θεά. Ω.ιιι. 388. σ.

( σ. σ.)

Ισ σοισισε ιισσιισι εισαι. σσε σωσει Βιιἱιιἰειισσε.

ι;ιετιτεισσεεστισ8. €σιιιιεισισε εστισε. ισιιστσε. σιιετισε 6

ισιιιισε. τιιιισσσάσε εστισε. Βσιιιιεισισε ισιτεσετειιισε.

ισιισσισσε ·ιιιιιτσεσε. σ.ιιο εστιεσ5. Βσιιιιειισσε ειισσεσ

ειε. Ρειτε Ρτιστιε σισειειετ ιισιιιιεισισε σοιιιτισε. ἰστιι

ισσε ιιιειιε ειιετσεεσειἱε εσεισ8ειιιε. σώσει σσισισο

εστιεσσι ΡὶΡετἰ τεειΡιεσιι σσισισε εσσισσιε ιιισσε

ειιεσσετε ει σιιεετσει·ε εισε σισιιι εισισ ει ιτιισσε εε

ιΙσε εσσιἱσεσιστ ισ εετἱΡιἱε. :με ιιειετιισι σσισε τισ

σιισσ. 8Ρισσ σε εοτειιισει Ρσιεειιιιι ιιισσε. σι:ετισε

ισάειι ει σιεσισιε σε εεισειιισ. ει σώσε Ρισεσετιι ει

εοιιισσιιιιιι ιιισσε ειιεστιετε ει σιιεετσετε ειεσι ισ

Ρτειιιειιε εετἰΡιὶε εσσιισειστ. ει ιιεε εσετσισειιισισ

ιεεετσσι Ρτειιὶειι ειε σιιιιιιισσε σιιεσιιεσσιε εεεσσιισισ

εισαι ισ Ρτειιιειιε εετὶΡιἰε σώσε σειεσειε Ρετ σιιετ

ισισ ιστιιεεσι ει ιιιεσιισιιι σε ειισειιισ εσσιισειστ.

:σει Ρετ σσε ει εσιιισσιιιιιεισ ιιισσε τεσιεισεει·ιι. εεισσ:ι

ισ Ριεισσ ισιιιιι ισεεειισισ σισιιισιιιι. ιισσσ ιισσιισιεε

σειιισιισιιε. ισιιιεεισισ τισεεσιεεισισ σιεεεισιο εεεσιιιισ

ισιιιειισσε πιεσε. ιιιε ιισσσσεειισσ εισΒσειι ιιιιετ ιιο

σεισ ει ιιεεΡετσε. ιεειεε εσιιιιειισσε σε Ριεεειιιἱε. ει

σιεσιισε σε πιοπι. εισιτετάσε σε ειιιιεισ ιιισιιτσεισ.

ιεσιι·ιισεσε σε ειιιιιιι. ιιιισσσε σε τσειιιιιε.

Εεε ιιιιιτειιιεισε εισοιιιιιισι σιιετιἱ σε άσσισ σσιει·ισε

ειιετι ιισΡετιι ει ισιιεκ στειισιιτισε ιιεε ειιεσιΡισιιι

ιτεσεετὶΡεὶ ει: εισιεσιιεσ ιιιειο Ρετ ιιιιισσισ τιιιιιιιιιιι

σἰειιἰι ειιιειιισ σει άισιισσισ Ρτειετ ιιιιετιιτσισ ιστισιισι

Ριιιε σιισσεσε.

ς σι.ΧΧ11 )

Οιιιιιιισε Σπάει· ει ίαεσσιω άι: δ'ασεΙΖιε, σε!ιιιί.ι· ια

σωσει ροΣεισιιι .ιετέρω ραεια εσπιίπεπιίόσε, σαίειω

.σε .ιιιὐἰἰεετε ιαπιιεπισ εοπισιασι Ειι2εσιίεύασμ Με α

ΡΈπιέισΠίεσεέσα.ι εσπιτιιίεσίε, ποπ αΙία ρταειετ Με

ισ Μιάὶω /ιιέι.ιε ρτοβιετιιια.

1222, 22 εισ€σειι

Ε.: σιιισστερήσ Πε9ίί Ϊειιτἰπεπιἰι ια!ιιι!ω·σ.

θεά. Α. [οι. ι98. θεά. Π. [οι. δω. ε.

( Η. Π. )

ιιισιιε ιιι ειιΡειιιι ειιιιειι Βτε8σι·ιι ιιισσειιειε ιιι·ειιιε

α σε ειιιιειιιε. σσσά ιιεε άσο σετιΡιιι ισίετισε ιιεσσιειιιι

εσσι σε εετἰΡιιι ιισε ιιιιιισετσσι ει τεεεΡετσσι ει:

ιισσιιιιιιισε σιειἱιιιἰιἰἱ. ει ιισε ιισισισεε σὶειὶισὶισ ιιιεετε

σσισιιι εοισσσι ιιισσε. ει οσε εοσιεε εσιιιιειισσε ει

εειετι ισιι·ιισετιΡιι ισι·εισετσσι ειιιεσσετε ει σιιεετσετε

ειεσι εσσιισειστ ισ ισειι·στσεσισ ἰσ‹ιε ιειεισ Ρετ ισιισσιιι

τιιισειιιιὶ σσιετιι. σεε εισι εετἱΡιιι ιισιισετσσι σει τε

εεΡετσσι. σιει ιιεε όσο @σε Ρσιεειιιιι ιιισσε σιιισιετσσι.

Ρτεεεσιιιισε ιισιιιισσ εσστιιτισ ει άσισισσ σΡιεισιιε ισιιι

ειιισε Ρσιεειιιιιε. Βσὶιιἱειισσ ιιεσεισιιι·ιε. εισεισεισ σε

ειισεισ Βεσεεισ. ει τειιισσσόσ ισιιιεε. ιισσσ ιισισὶσἰεε

σιιιισισιιιε. ισιιιεεισισ άσεεσιεειισσ σιδεειιιισ εεεσσιισ.

ισόιειισσε σσσει. Μπι. ειε εισεσειι ιιιιετ Ρτισιεσι ει

ιετιἰεισ.

Πει· πετο εετἰρια

Ισ σσσιἰσε εισιιιισι εισειι. ιιεε Ρειἰι εσισσσε ιιισσε

σισιιισιιιεσειιισε. ισ Ρτιιιιιε τΙσσά ιΡει ιιειιεεσι ἱσ

τιιτε ειιιεσάετε ει σιιεετσετε ισεισιιιιιε ει στάισιιιισ

ιιειι εσισσσιε ιιισσε εισε ιτιιστιε. ει Ρσσετε εἱσἱιε

ιεισ σιειιισιιιι ισ σιτισιε ει Ροιεειειε εισεάειιι εσ

ιιισσιε. ιιεεεΡιε εσιιιειεσιι εεεστἰιειε Ρετ εεετιιισεσ

ισισ οι ὶΡεσ εσιιισσὶ. εισαι Ρει·εσσε ιισισισσισ σιειι

ισὶισ ιεισ τσεεειιιστσισ ιισειισ ιεσιισετσσι ιιειαεεισι

εσισετι. ει εσεισιιιτι. ει ισισσι εστσσι ισσισιε ει

εσετε ει εισιιιιε σἱειἰισἱιὶἱ. ει Ρσεεεεεισσεε ἱΡεστιισι

ιιιισ ἰσιετἱσε τΙσιιισ ειιιετισε. ει είσαι εσιιισσε ιιιιισε

εεε ιισιιειιιι ει ιεσεισι Ρετ εισεε. ει ιι·εειιιιιιι εισιιι

εισεε. ιιιισάο ἰΡει ισ εσιιεειιε ισιιτιε ει ιεττε ει ισι

Ρεσειε εὶσὶιειἱε ιιισσε. ιιιιιισσιισι σε εισει. ει σε

εἱειιιισ ισ σε σσισιιισε εὶεσι σισιιειιεεε ειιιεε. σε

ιισιιεσ ιΙσσά εσισσσε σισσε. ιιιιιιεει άσισισισπι ει

ιστιειιιιιοσεσι εισιιιιιιε σἱειἱισἱιἰὶ. ει ισιτοιισε Ρετιι

ιιεσιεε επι εσισσιιε σἱειὶισἱιὶἱ. ει ισεσΡετ φωσ ειι:

ισ ετισιτισ ει σσισσιειε εισειιεισ εσιιισσιε εισδ

ειισιιι ει εσσειτσεσιιι. ειισιτει. ισιτει εισιιειιεσι σιειι

σιιισ ει επτα. ει ει σσισετισι εάισεεισ ιεσετε. ει ιιι

εἰεσιισ σε εεειτσ ιιΡιι. ει: ισστιε ισειιε ειιιτε σωσε

ιεισ ι1σιειΙσσι σσισετιι. ει τειισεσόι ειισιτσσι σει

ειιειι·ιι σε ιΡεσ εσσισσι Εισαι ει σσισετιι.

Ισ ιισσιισε ιισισισι εισεσ. ιιεε σσισσι ιιιεετε σὶειἰ

ιιιιιιεσεεε. ιιι Ρτιιιιιε ιισσιισεε ισειισιιιιι ἰστειισσι ειιιεσ

ιιει·ε ει οιιεετσετε σπιστιειιιι ει στάισιιιισσεε εσσισσιε

εἰ ιιισσε. εἱσε ιι·ιισσε ει Ρσσετε εισιιιιιεσι σιειισιιιιι ισ

σιτισιε ει Ρσιεειειε εισειιεσι εσιιισσιε. ιιεεεΡιιι εσιιι

σὶεσιἰ εεεστιιιιιε σε ιΡεσ εσιιισσὶ Ρετ εσετσισεσισσι ει:

εστιεσι ιιΒιιιο σιειι εσισσσιε ι:ιισιιιιεισ. εισαι ιΡει σεισιιε

τεειΡισιιι ει ιεσεεισι ιιοισἱσεε σἱειὶισὶιὶὶ ισ εισεε εσσε.

εὶεσι εισεε σειιιισε εισιιιιιεσι ιιισσε. ει: ιισσιι σει

σειιισσι ει εσεισιιιεσι ει ιτειεισιισσι ιισσιἰσεε σἱειἱ

ισιισ. ει ερεεσιιιιετ Ρετεσσειισ ιισσιἱσι ε)σιιιιειιιιι εο

ισιιιε ει σιιστιε ει σιιστσισ εισε. εεειτστσιιι ει Ροε

εεεεισιισσι ιΡεισε εσισιιιε. ιΙσειε ιιιιιιει ειστε εισιιιι

ιεσι ιιιειιισιιιι ει άιειτιεισιιι. ει Ρτεεετιιισ ιιιιιι·σισ

Ρσεεεεεισσσισ 1111218 ιιιιιαει: ιιι ιιιειιισιιιο. εειιιεει τισ

σισισ ιστσσισ ει σισειιισ εἱεσι ιιιεισσι εει εσΡε

τισε. ει σισιιεε ειιισε σιτσε ει ισσιὶετεε ισειιισσε ει

  

ΡιεεοΡι. εοσιεεει ισετιισι σιιετισε ιιιτιει. ει ισεσιιιιε Ριιτσσε σι ΡετΡειιισισ σπιτι Ρτεεεσιεε εισειισ ισ ειετσσισ
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τπτπτοε. εἰεπτ επιοε πεἰπτπε ετππετεπι πωπο. ετ οποπ ο

εετπεπππτ Ρτεπἱετἱε ποιπππππε πτετππππ τοτπιπ τποπττο

οτ επετο ετ εἰππετεπι πὶετἰτπὶτπ. ποτποε ετ Ροεεεεεἱοποε

οποιο πεποπτ. πετ πεποπεπτ πι ΡτἰπεἱΡὶο οοεττο. ποτ

πεππετὶπτ Ρτο τοιπΡοτε ὶπ Ρει·Ρετπιππ. εἰπο ὶπ ετππετε

ππο επιο εὶππετοιπ οτ εΡοεἰετἰτοτ πτεε Ροεεεεεὶοποε ετ

τοτε οπο πὶετπε εοτποε ετ οπὶπετπ ετπ ε. πἰετὶτπἱτ.ἱο

πεπεπεπτ ὶπ τοεεπτππε. ετ οποιο ποτ οπο οπἰπετπ ...ο

εἰποε πἱετἰτπἱτἰεπεεε πεπεπππτ ἱπ εεετετἱοι1ο οτ ἰπ εο

τοτο. οτ ὶπ ειπετοπο. πε οπἰπεπι οποπ πὶετἱ ποιπτποε

πὶετὶιπἰτὶὶ Ρτεεοπτεε πετ τπτπτἱ ι·οπιεπετο ποπεεπτἱπ πο

τπἰππε ειπε τπττε εἰππετειπ οτ ἱπ τΡοε τποτετὶ ετ πππ

οπετπ τππο τοπ1οπετὶ. οτεοΡτο οποπ ετ εοπ1ππο ἰεππε

ποτπετἰτ τεεετε εεεττπιπ ὶπττε ετππετοιπ πἱετἰιπὶτἱἰ.

οτ ετἱοπε5 ποτποε οπο ὶιπΡεπἱεπτ εππτετπιπ εεετττ πε

πετε ποτποτἰπτ επτ τοτποποτε πεποεπτ. ὶΡοεε αποτο·

εππ ετπἰττἰο ποποτππι πἱτοτπτπ. ποιπ ποππποε Μεττ

.πιο πεπεπτ πετε ὶπ εοΠεετἱε πωπο ετ τοττε ετ εκ

Ρεποπ ετπττεττε πωπο τεπποπεπ1 πιτ εἰποε ποἱπτπε

ετπττετοπι τεππε. εοεππππτπ εππιπ Ροεεο. οτ τεεετο

τπ-.οιππτππε πο. εππτ ετπεε ποτπτπε ἰεππειπ. εοιπππε

επτετπ ἰεππο πεποετ ποπππὶπιπ ετ ὶπτἰεπἰετὶοπειπ επ

ππετἱε πὶετἰτπἰτπ ετ τπττοππο Ρεττἰποπτεε επ εοιπππο

πὶετππὶπἱ. ετ εκΡεποε εοτππιπε πὶετππὶτὶἰ πεπεπτ ποπ

επ πτι·ποπε εοιππππετ εππτ επε οκΡεπεο. πεπι εο

τπππε ὶεππε πεποτ εοτπετε πεπὶτε. οπο πεποπτπτ ε

εοιπππτ πἱετἰτπἰτπ οποτπιπ εππππε οοτ τἰπτετπιπ ππττο.

Ρτετοτοε πεπεπτ εοτπετε οτ πὶιππτετο τπεεπτπε ποππ

πὶππε πὶετὶιπὶτπ οπὶ ὶΡεοε επιετιιπτ π.οοπε επ τετππ

ππιπ πιο πετπιπ. πετ εεττειπ τεπποτε Ρτεεὶπτπ (Με

τε ὶΡεὶε ποποτππτ. εοπ:Ρπτετο οο οποπ ὶειπ οεπππε

ΡετεοΡετππτ. ποτπ πεππὶεἰοπεε οποιο εοπιππο πὶετἰ

ιπππ τοεπ. π. ποπιὶπιιε οτ Ροεεεεεὶοπἰππε ετ ετττ5 πωπο

ὶττοτ_πτπ ποππππιπ οπἰ εκτοτππτ πο πὶετππἱτἰο πετ οπὶ

εοπττε ἰΡοππ1 εοπ1ππο τοεετππτ. ετεπττοε τπεπεεπτ οτ

π.τιπε ὶΡεπ οπ1Ρτοι·τππο. ποτ ε.εττετπ Ρι·εετε. οπο πε

πετππτ το τΡετε ε εοιπππἱ ἰεππο. πετ ε Ρτππτε πο

ιπὶπἰε τΡεει·πτπ τοτπιπ πἱετἰε οτπΡτοτἱππε τοππεπτπτ.

τπεπΡετ επ ἱπ ετπὶττἱο οτποτππτετε εοιπππτε τεππο.

επἰπεεππτ ετ εοπεττποππἰ οοεττο. ἱπττε εὶππετεπ1 πὶετἰ

[πιο ετ εκττε. ετ εἰ ποτπεττπτ εππτεετε τοπετε ετ

τεετεππτ πο οοεττο εΡπ οτ πωπο ττΙΟτ.τ8 “Με εὶπἱ

τετετπ οπὶεοπὶπ ποτπετἰπτ. ετ τετἰπεππἱ εεεττιππ πετ

εεεττε εοπετππτε επ ὶΡεο εοπιππἱ ετ ποτπετἱπτ. ποε

οιππἱε Ρτεπτετε εετἰπεπτπτ τπ ετετπτο εἱπο ὶπ ι·οοὶεττο

εοιπππὶε πιοπε. ποιπ πτπετπτ ποπἰεεοππιπ οτ-τποτππι

εοπε πτ Ρεεππὶε ποΡοεπε πετ εοιπΡεπτο τίποτε· επτε

οπει·τεπι πτετεεππι πεπεεπτ εετπετἰοτ τεππἰ επ πττποπε..

Εεε πιετεπτεἰπε οποππεπι οποτττ πε πωπο ποτεττπε

οποπ ππΡετπ οτ το” οτπτπετἰπε .Με τπτεττπἱ πε το

δετπο εειπΡετ. ζ ` '

;9.3 . . · το

ο

( Ι)ΕΧΧΙΠ )

ε.τ2

Ιαπιιοπτετ είπατε π» ο Ι/ττιτ2πιέΖτοπ.ποιω·ραεω, οιοοε:

.σε Ζαπιιετιπ εοπιπιαπί .ταὐἰἰεετε ἰπ£επάεὑαπ2, πεσε

ραυιτ ίαταπτοπο.

.. :

ή σε'τ.: . Ώπ2, πἱε πττππο εποποτἱ

 

- στα. Α. χω. τον. στο ε. Μοτο.

· ( π. π. )

Ιπ ποπππο ποτπἱπὶ επ1επ. ποο οΡὶππο το εοτεκτπε.

τοππε εἱιιἰτετὶο Ροτοετεε Ρτο εοπιππἰ ἰεππο ετ ποτπὶπο

ἰΡεἱπε εοππππὶε. ετ ποτππτετο ετ εοπεεπεπ ετ ὶπ Ρτο

εοιιτἰε εοπεπτπιπ οἱπεπεπι εὶπἱτετἰε το ποε εΡεεἰετἱτει·

εοπποεετἱ ετ εοεπππετἰ. τοεὶΡἱπιπε ππἰπετεοε ποππποε

πτπτππττπ πιπι Ρτοοεπτοε οπειπ πιτπτοε ἱπ εἱποε οτ

Ρτο ετπτππε ὶεππε. Ρτοιπὶττοπτεε ποπἰε οπἱττἱοτιπο

πἱπτὶιπἰτπ εΡὶεεοΡο. τεπππππο Ρτὶοτἰ. οττοπἰποπο

τπετοεο. οπττττετιπο εεοπεπεὶ. οπἰττὶοτιπο ὶπττεπετεετο

ετ Ρεττο επττο τεεὶΡὶεπτἰππε Ρτο εοπιππὶ πἱπτὶτπἰτπ

ετ ποπππο ἰΡεὶπε εοτπππἰε. ποτπἰπεε πὶπτἰτπἰτἱἱ. τεπι

Ρτεεοπτεο οποιοι τπτπτοε. το ΡοτΡοτπππ1 πεποτο ετ

τοπετο Ρτο εἰπἰππο τεππο οτ ττεετετο τετποπετπ εὶποε

πεἱπτπο εὶιιπετεπι τεππο ετ εετπετε ετ επετοπἱτε

οιπποε ποτπἱποε πἱπτὶππτπ πἱτοε ετ πιπτἰετεε τπεοπο5

οτ Ρετπο8 ὶπ ΡοτΡετππτπ. τειπ Ρτεεεπτοε οπετπ ὶπ

ετοτππτπ τπτπτοε. ετ εΡεεἰετὶτοτ Ροτεοπεπι οπὶττἰεττπτ

εοιππτε πὶπτἰτπὶτὶἰ. οτ εκατο οτ πποτπτπ ετπε. εππτ

ετπεε ποτπτπε εὶπἱτετεω ὶεππε. οτ εετπει·ε οτ επετε

πἰτε. εεεττε οττΡοεεεεεὶοπεε ἰΡεἱπε εοπιππἱε οπεε

πεπετ εκττε εὶππετετπ πἱπτἱππτπ ετ πτετττετππι ετ

εΡεεἱετἱτετ τττεε Ροεεεεεὶοπεε οπεε πεπετ τε πτπτἱ

πππο. εεπτεετ ποπιππι τπτππιπ ετ πὶπεεπι οπο εο

πιππο πτπτππππ εἰ πεππ. οτ εετπετε ετ επετοπἰτε εἰ

πὶτετοτπ πἰπτἱππτἰἰ εοτπππἰ ἰεππε. ετ τοτπιπ τποπἰτο

ετ οποτε ποπππππι πἰπτὶπτιὶτπ ἱΡεἰε ποιπἰπἰππε πἰπτἰ

ππτπ. ετ πωπω οτ Ροεεεεεποποε. οποιο πεπεπτ ποτ πε

πεπεπτ ἰπ Ρι·ἰιιεἱΡἱο οποττο. πετ πεππετὶπτ Ρτο τειπ

Ροτε ἱπ Ρει·Ροτιπππ. επιο ὶπ είπττετοτπ εἱπε εκττε

εἰππετοτπ. εππτ εππππο πιοπε. οκεεΡτίε Με οπο εο

τπππο πὶπτἱππτπ πετ ετἰοπε οἱποπτετὶε Ρετεοπε. πετ

οτ πεπἱτ πετ εοπεοπετ εοιπππτ πωπο. ετ εετπετε ετ

επετοπὶτε οΡεεὶετἱτετ ἰττεε Ροεεεεεἰοπεε οτ τπτε οπο πἰ

απο εοπποε οπἰττὶεττππε οτ οπτπειπ πε πε πἱπτἱιπἰτἱο

πεπεπεπτ ὶπ τοεεπτππε. ετ οοτιο πετ οπο οπἱπεπι ετπ

ετπεε πἰπτἰππτπ πεπεπεπτ το εεετεποπο ετ ὶπ εοἰοτο

ετ ειπετοπε. πε οπὶποιπ (Με πτετὶ ποππποε πωπ

πιο Ρτοοεπτεο ετ πιτπττ. τετπεπετο πεπεεπτ ὶπ πο

τπὶππε επὶε ἰπττε εἱπἱτετοιπ ετ ἰπ ἰΡεε.-τποτει·ὶ. οτ

ππποπειπ τππο τοπ1οπετἱ. ετεεΡττε ποτπἱππο οπο εο

ιπππο ἰεππο ποεττποτε ποτ τοτἱπετε ποτποτπ. Ρτο

εοπεττπεὶοπε εεετι·οτπιπ οπο ἱπἱ επἰπεετἱ ποτποτπ.

πε τεπιοπ (Με εεε επιετ ὶπ ετππτὶο ποποτπτπ πἰ

τοτπτπ. ποτε οκΡεπεε εοιπππτε ιππτππττπ πεποπτ πεττ

επ πτιποιιε εοιππππετ εππτ επε οκΡεπεο. πεπι Ρτο
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ιιιἰιιὶιιιιιε ιιοιιιε εοιιιει·ε (ΜΜΜ (με άειιειιιιιτ :ι εοπιιιιιιὶ ε:

ιιἰιιιὶιιιἱΙὶὶ. (1ιιοτιιιιι ειιιιιιιιιι εει ιιιιτιιτιιιιι ιιιἱΠε. ιι:ειιι

Ρτοιιιιιιιιιιιιε ιιοιιιε άιτιιιιιει·ε ιτιοειιιιιιε ει εει·ιιιιτε ιιο

πιἰοἰιιιιε ιιὶιιιιιιιὶἰϋ ιιε(Ριε επι .ιετιιιιτιιιιιι Με (ιιιιιιιιι.

πει ειιιιιιιι ι·εάιιει·ε Ρι·ε(:ιιιιιι (Ιιιο(ι ιτι ὶΡεὶε ὶιιοιιιιιἰΒιιε.

8οιιιετιιιιι;. οοιιιΡιιτειο εο (ιιιοιι @οι ειιιι(ιε Ρει·σεΡει·ιιιιι.

ει ι·(ιτειε ει; ίιτιιιεε ι:ετιετε ειι:ιΡιοι·ιΒιιε ιιετιἀἰιἱοιιεε (Ριε5

οοιιιιιιιε ιιὶιιιιιιιὶΙἱἰ ΐεειιοε (ιοπιιιιιιε ει ΡοεεεεεἱοιιὶΒιιε

ει; ειιἰἱε Βοιιιε ιΠοι·ιιιιι ιιοιιιἱιιιιτιι ιιὶιιιἰιιιἰιἱἱ (ιιιἰ ιιε

ιιιιιι:ιιιιιιιο εκἱετιιιιτ. ιιει (ΡΒ εοοιιε ἱΡειιιιτι οοιιιιιιιε

ΐεεει·ιιιιι:. ιιε! ειιιιειιι Ρτεοὶει. (με ειιιΡιοτεε ιιι Με

εοιιιει·ιιτιι. (ιε οοιιιιιτιὶ ἰειιιιε τεει;ιιιιετε. ιιει ει Ρτἱιιιὶε

(ιοπιιιιιε ιΡειιτιιιιι ι·ει·ιιιιι. Πε ιιιιιιειι (ιιιο(ι ιιιτει· ιιι

εειτιι;ιιε ει: Ροεεεεεἰοιιεε ιιοπιι(ιιιιιι (ιιιὶ ειιιει·ιιιιτ ιιε οικι

τιιιιιιιο ιιει (μι εοοιιε ὶΡειιιιι εοπιιιιιε ΐεεετιιιιι: [ιτε

( 11Ι.ΧΧΙν )

Ουιι.ι.ιιιι.ιιοε υ2ιιιέτπιι?ίεπειε ερέσεορα.ε ραο2α (ι πω

2έπιέ22εωίύπο οο!απι ο Ιαπωειισίοιω /ιιἰεεε ἰαπιὶσ

!28ί(ΙΜΡ.

Ώ22, (Με ιιιιιιιιο ειιι€ιιειι

(Μ. ει. [ω. ιιε. αι. ε. χω. εεε. ω.

ς ε. κι.)

Ιειιιιιε ιιι εεοιεεἰε εειιι(:ιι ιειιι·ετιιιι ἱιι Ριιιιιἱοιι εοπ

οιοτιε. Βιιιιιίειιιιιιε εΡἰεεοΡιιε ΧιιἱιιιἰιιιὶΙἰἱ. εοιιιεεειιε

ΐιιιτ (ιοπιιιιιιιιι εΡἰιιιιπι ιιε εοι·εκιιιε. ἱιιτιιιε ειιιιιειισ

ειιιιιι που εεεειιάει ιιιιι·ει ιιΒι·ειε ιιιιιιε. ει: ειιιιιιιιιε ο Ροιεει:(ιιεκι·ι. Βει·ἰ ίεειεεε Ρετ εοτιεἰιἰειοι·εε οι Ρετ

ιιεεειι(ιει·ιι. ιιιιιιιιε ετιιΡι:οι·εε ει ιτιοειιιιειοι·εε ι·εειΡιιιιιι.

οι αετο Ριιιεεεεειιάει·ιτ. εοπιιιιιε ιιιιιιιε ιιε! Ρτιιιιι άοιιιιιιί

ει-ιτιιιιι τετοιο ιιιειιιι ιιε Ριιιτι 5οιιιει·ε ιειιεειιιιιιι·. ει;

εοιιιιιιιε ιιὶτιιἰιιιἱἱὶἱ ει ειιιΡιοι·εε ει ιιιεειιιειιοι·εε. ιιι

ειιιιιιιε ει Ροεεεεειοπιεε εοι·ιιιιι(Ριι εκιει·ιιιιι (ιε Πω.

ι:ιιιιιιιο.ιιει (Ιιιι εοοιιε ἰΡειιτιι εοιιιιιιιε ΐεοει·ιιτιι:. Μπι

ιΡει εοιιιιιιιὶ ιιιεειιιιιιε. @απο ιΡειε Ρι·ιτιιιε τετοιο (ιοιιιἱιιἰε

Ροεεεεεὶοιιεε ἱΡεεε. Ρτο ειωιι ιιι” πιιΠε. ει ιιιιιιιιιιι

(ιεοετιάει·ιι τεειιιιιει·ε ι:ειιεετιιιιι·. Ρεοιιτιὶε ιππο (ιεΡοεἱιε·

ει εοιιιΡεΒιιε Βιει;ε ειπε Βιιει·ι·ειιιι ιιἰοἰεεἱιιι. ιιειιειιιιι:

εειιιιιιι·ι ει ειιι ιιιτιε(Ριε τε(ιάι. Ρι·ειιιοτει ιιει·ο οιιιιιιιι

ει; ειιιιι)ιιιε Ρι·οιιιιεεει ίεεει·ιιιιτ ὶιιιιιιιετιιιιι ει; Ρι·οιιιιε

εει·ιιιιι εοιιειΙἰειοτεε ιιιιιιιε ει οιιειι;ιιοι· ιιοιιιὶτιεε .Ρετ

εοιιιΡειετιιιπι. ιτι οοιιειιιο πιο. Με εΡεοἱειἱιετ εειειιι·ιιι:ο.ι

ει (ιοιιιὶιιιιε εΡιιιιιε ιειιιιιε Ροι;εειεε. ει: ειιιιι·ειοιιε ιιι ε·

ΡιιΒΙἱειι εοιι(:ιοιιε. (κι ιιοτ: εΡεεἰειἰιετ οοιιιιοειιι:ε. ιιι

ειιιιιιειιιι ΡοΡιιιἱ. ἰΡεο ΡοΡιιιο Ρι·εεειιιε ει: εοιιεειιιιειιι:ε.

εἱοιιι: ιι1ειιι άοιιιιιιιιε εΡὶιιιιειεοιιΪεεειιε τω( ειι;τετιάετε

ει οιιεετιιιιτε ιιι Ρει·Ρειέιιιιιιι Ρι·εάιο-ιο εΡὶεοοΡο. ει Ρω

τιοιιιιιιιιιιε οιιιιιιιιε ιιὶιιιἰιιιἱιιι τεεὶΡἱειιιὶΒιιε τιοιιιιιιε

οοιιιιιιιιε ιιὶτιιἰιιιἱιὶὶ. ιιιειιΡει· Ρι·ειιιει:ιιε ιιοιιιιιπιε 8Ρὶιιιιε

ι:ιιιιιε Ροιεειιιε ἱιιιειιὶι: Ρι·οιιι: οοιιΐεεειιε Με (με

Ροιεει;ειιειιι Ροει εε ιιειιιιιι·ιιιιι. ιιε Ρι·ε(ιιει:ιε οιιιτιἰΒιιε

οιιεετιιιιιι(ιιε Έειειει ιιιτ·ιιιιιειιιο τειιοι·ι. ει (ιιιο(ι ιΡε:ι

ειιιοε Ροει εε ιιειιι:ιιτοε Ροιεειιιιειιι ιιε! οοιιειιιεει εἰ

ιιιἰΒιει· ΐει(:ιει; ἱιιι·ειιιιειιι:ο ιειιει·ἰ ει: ἰΡεὶ ειἱοε ει: ειε

Ρετ ιειιιΡοι·ιε ειιεεε85ιοτιετιι. 1189118 πι Ρει·Ρειιιιιιιι.

ει; ιιοε ΐε(ιιει ιιι Βιειιἱ εοιιιιιιιιε Ρετ εειΡιιιιιιιιιι Ροιιἰ

ει εοιιοοει·ἰ εεε ιιΠο πιο(ιο ιτιόε άειιειιι; ι·ειι:ιοιιει·ἱ.

πεταει ιιιιιιιε ιιι ειιΡειιει εειιειἱ. ΒτεΒοι·ὶἱ ιιιιιιιετιειε υπ- ά

οιιἰεΡἰεεοΡἱ. ιεειεε ιιιιει·ιιιε ειε ιιοιιιιτιιι. Βιιιιιιειιιιιιε

ιιιιιεειιιε. τἱεετᾶιιε ιιε το(ιιιιίο. τἱεοιιοιιιιε ιιι(ιειι. επι

ι·ιοιιε (ιε εοτειιἰιιε. ειιτἰειιε τοειιιιιε. ιιιοοΒιιε ειε σει

ιιειιἱε. ει ιιιειΒιειει· Βιιιιιιειιιιιιε· ιιοι;ειιιιιε. :ιππο (Μπή

ιιιοεἔ ιιοι.ιιιιτει:ιε ιιι(:ειαιι. ὶιιἀἰειἱοιιε και". ιιιιιιιιε (ιιε

ειιιει·ιει;ι ιιιιει· ιιοιιειτο ει; ιιεεΡει·ιιε.

Εεε ιιιιιι·οιιιειιιε (ιιιοιιιιιιιιι οιιετιὶ ιιε (]οιιιο ιιοιετιιιε

ειιετὶ ιιιιΡετιι ει ιιι(ιεκ οι·(ιιιιει·ιιιε ·ι·οΒιιιιιε εει·ιΡει.

ιιοιιιἱιιεε (Ιιιιιιιιοι· Ρετ οοιιιΡειδιιιιιιι. Μι οοτιειιιιιιιι

οοιιιιοοει:οε ἰιι εοτιε.ιιιο. ιιιιιιιιιεκιι;ιιιιι εοιιιιειιιιοιιιε

8ει·ἰΡιε Ρετ ιιιετιιιπι Ριιιιιἰεἰ ιιοι(ιι·ιι. ιιιιιτειιἰκἱἱ εετιισε

επι ΒετιεΡὶεεἱιιιιιι ει: ιιοιιιιιτει:ειιι ιΡειιιε εΡἱεεοΡἱ. οι

ιιιιάειιι ἰΡειιιιι ει; (ιοιιιιιιιιε εΡἰιιιιε Ρτο οοιιιιιιιὶ ιιιιιιιε

ι(ιεπι ιιιι·ειιιιειιιιιιιι Ρτε8ειιοἰειἱιει·. ΐεειι. ει ιτιειιΡει·

ιιιιιιωι ὶοιιιιιιιιεε ειιιιτεειιε οοιιιιιιιιε ἰειιιιε Μειιι Μιτε

πιειιιιιιιι ιιι ειιιιιιιει ΡοΡιιιἰ ιειιιιιειιειε Εεειι. ι:εειεε

ειοτιιιιιιιε εοιιι·ειιιιιε ιιε οι(ιειιιε ιιιιιει(. ιιιεειἱιιε εει·ιΒιι.

Ρεεοιιιιε ιιε ιειιειιἰει. ιιοιιιιΡιιιι ιιε ειιιιειο ειιιιποεἱο.·

ιιιιωι:ιι8 ει Ριιιτεε ειιι. ιιο(:ιο(ιι. ιτιάιειιοιιε να”. ιιι

ήπιο (ιιε ειιιΒιιει:ι. ἰτιιει· Ρι·ιιιιιιιιι ει ιετιἰειιι.

Εεο οιἱιιετἱιιε ιιοιει·ιιιε ι·οΒιιιιιε ἰιιιει·ἱὶιὶ. ει: εειἱΡεὶ.

131.ΧΧν )

@πιο ει Πεπτ·ίσω./ταΜεσ , Οίτιεπ:αε ιἰοπιἰτιἰ , ει!

ΠωἰΖΖὶεΖιπιω ΒΖαπεοπισέω ει: πο&ΣΙΖοιω θοι·.:ίοαε έτι·

ὐιιηςεπεεε (·αε2τ·έ Βοπαα(:22 α οσωπιιυιέ £απαεπ.ϋ

τ·εεἰρἰαπ£αι·. .

ω

'Ι229 , ο εεριειιιιιτἰε ' - · ·

δ:: αιιιο(Ιτα;ι|ιο Πεοίί Ταιπίπεπσί.ι ιαὐιι!ατἰἰ.

Βοά.Α.|οΙ. 348.υ. σωι.ε.χω. Ιθίν.ιι. . -

μι. ε.)

η.

ιιι ιιοιιιἱτιε (ιοιιιὶτιἱ (ιιιιειι. ιιι ΒοιιἱΪεεἰο ειιιι ιειι€ια

Με: εεειεεἱειιι Ιιειιτε τοπιο. ιιι Ριιιιιι(:ο (:οιιο(ιιιιο

ἱιιιιε Βιειο ε: Βιιι·ΘετιειΒιιε ει: εει·ιιἰετιιἰΒιιοΔει ΡοΡιιΙῖ

ακτή Βετο Ρετ' ιιιει·ιοιπιιιι ιιιετιριιἰε'ἀε·ειιει;ειιο.'

οιιιιιιιιιι τεεΡεοι;ιιιιι. οι ειι·ειιιιιιιιιτιι Βοιιὶἴεεϋ ωιειε

ιιιτιοι·ιιπι. ποε Ρτειιοτιιἰιιει;ἱ ειιειειιειιἱ ΡτεοεΡιο ει:

ιιοιιιιιιειε ιιοιιιιιιι 8Ριιιι ιιε ειιι·ειιιιιε ιιιιιιιε εἱιιἰιειἱε

Ροι:εετεε. Ρτο ιιιιει·ιε ειιιε :ιιι ἰΡεο ιιοΒιε ιι·ειιειιιὶεεἱε.

Ρτοικιάε τεοεΡἱιιιιιε οΡἱοὶοιιειιι (ιε ειιιει·ειιε Βει·ιιιε

ιιιιπι ειιτἰ(:ἰ (ιε οιτιετειιε. ει: Βιιιιιιειιιιιιω Βιιιιιοοιιι

ειιιιιι πιοιιΠεε ιιιιιιιεε εοι·ειεε. ιιι ειιτοε Βιιι·Βειιεεε

ειιει;ι·ι Βοιιιΐειειι. ιιοιιοτι ει εοιιιο(ιο ει; Ρι·οδειιο (:ο

πιιιιιιε εἰιιἱιιιιἰε ιιιιιιιε ει οιιιιιιιιι. “ιιι ιιιάειιεει; Ρειει.ο

ει: οοιι(Ηειοιιε. οσοι! ιΡει ιιιιιιιο ιιι(ιειιεει οΡἰεἰο ει

ιιιιιιιιειιιιιιε Ρι·ειιοιιιιιιιιιι οιπε εειειτιε εοι·ιιιιι. ει ισιο
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τιοεεο οοτπιπ. πο!ποτππτ οτ Ρι·οιιιιεοτπιιτ τ!ο οοτοτο ιι ποεττοιιιι Ροιιιιιιπε οιπιτοτοιπ πἱπτἰιπἱ!!! οτ τ!ιεττ!οτπιπ

οεεο πο!ππτειτἰ οτ ιιτοοοιιτο οοπιππἱε οιπιτιιτ!ε ιεππο

οτ !ιοποτ! οτ Ρτοί!οπο οοπιππἱε οὶπἰτοτἰε ιεππο οτ

οιπιπιιι. ειι!πιιτο οτ τ!οτοπτ!οτο οτιεττπιπ !ιοπιτποπ οτ

οοετο!!τιποε οτ οιπποε !ιοιπἰποε ιρεἰπε !οο! οτ τ!ο οιπε

τ!ιεττιοτπ οτ οιπποε !ιοιιιιιιοε πιππο οτ τ!ο ο!πε τ!ιεττιοτπ

οτ οιιιποε [ιοεεοεειοποε οοτπιιι οοπττιι οιιιποε Ροτ

εοποε ἱπ τοτιπε οτ Ροτεοιιἰε οοτπιιι πι τοτο Ρσεεο οτ

ι!ιεττιοτπ οοτιιπι οτ ιππτι οτ ἱπ τοττο εοποε οτ ποπ

τι·οοιοε οτ τοοοι·ο οιοτοιτπιπ Ροτ οοτειοειιιι ιι!ποπιιι

οπο οοιιιππὶε πιππο ο!ε Ρτοοοιιοτἱτ εοπ !ιοττ!ιπο

ποτιτ ω! οοτιιιπ οιιροπεοε οτ ιιππ ιπ!πποποο. !Ρε!

τοοἱοποε οιιεττἱ !ιοπιτπο!ι ποο τιοτΒιιτἰοπιπ ἱΡεὶπε

οπεττι. οτ εἰπιἰ!ἰτοτ ποε ποπ ιπιπποπτ!ο τ!ι·ιοττι ποο

τοοἰοιιοε ρτοι!ιοτοτπιιι οριο!οπιε οτ 8πι!!ιο!πιι ιιιεπιιοτ

οιιιετ!οιιι. οτ τ!οπιιιιιπιιι οτ οιπποιιι ιπι·ιετ!ιοτιοποπι οτ

ιποτπιιι ιιιιΡοτ!ιιιιι οἰπἱτοτἱε πιπτιιιιι!!ι οτ τ!ιεττιοτιιε. οτ

ὶπττοἱτπε οτ Ρτοποπτπε ροττιποπτοε πι! οοπιππο πἱιιτἱ

οιιπι. οτ οιιεττππι Ροππο οτ !τιεοπι τιοιιιιιιιιι οπιπ οιιιιιἱ

επο ιπτο οτ όἰεττἰοτπ. οτ πιππιπ. οτ πιιιππε οτ οοποο

ἀἱιιιπε πο!ιιε τοοπ!τοτοιπ οτ Ροτοετοτοιπ οοπεττποπτ!ι

οτ !ιο!ιοιι‹!ἱ οτ τοποπά! οοεττπιπ πο! οτιεττο ιιιττπ ο!

πιτιιτοιιι πιιιτιιιι!!!ι οτ οιιττιι τπιπ τιιοτει οποιο τοοιοπάει.

οτ εἰ ιπττο οἰπἰτιιτοπι οοετι·ππι πο! οιιετττι τοοοι·ϊτιε

!ιπΒοιιτἱε τὶιοπ!τπτοιπ άοετιποπτ!ι πο! !ιοτιοπτ!! εοπ πο

οὶΡἱοιι‹!ἱ τ!ο ι!οιιιι!ιπε οποε πο!ιιοτἱτἰε Ρτο οοπετι·ιι

οτἰοπο ἰρεοτιιιπ. ἰρεἱε οιπρτὶε ο πο!πε επο ιιττιἱττἱο

!ιοποτπιιι πἰτοτιιπι. οτ τ-ιιοπ!τοτοπι οτ Ροτοετοτοιπ τ!ο

εττποπτ!ι ειριπιτι. οτ ιτιπτοε τιιοτοε οιιττο οιπιτπτοιπ.

τιτοτ!ιοτπε οοἱοἰο πο οιποτο!ιπ οτ Βπι!!ιο!ιιιιιε !ι!τιποο- ο Ρτοιιιιττοπτοε πο!ιἰε !Ρεοε ιιιπτοε. πο! πιιιππι ‹!ο οοτοτο

!ειοιπε. τιπι!ιο τιπιετιπο οοτπιιι Ρτο εο ιιιττιποτππτ πι!

επποτο ι!οι οπιιιιΒο!ιο οτ Ρτοιιιιεοτππτ οιιιιιιιι επρτο

εοτιιιτο !ιοποι πιο ειπο ττππτ!ο οτ ιππ!!οιο ειττοιιι!οτο

ο!τιεοτπειτο οτ οιιιιιΡ!οι·ο ιπ !ιοττ!ἰιιοτἱοπο ιιοτοετοτἰε ιτι

ιιπο πο! οιιιιειι!πιιι οοιπππιε οιιιπιπιιι πο! ιιιπἱοτἰε

ροττὶε οοτπιιι τιιιι ιιιοτ!ο εππτ πο! Ρτο τοπιιιοτο τποτὶπτ

οτ Ρτοοορτο οτ !ιοττ!ιπο.τιοποε οοετο!!τιιιοτπιιι !τοπιτπο!ι

πο! ιιιοι!ο εππτ πο! πο! Ρτο οοπιπιιἰ ιεππο Ρτο τοπιιιοτο

τποτιιιτ τιιοοτο οτ οτιοι!ιτο. εο!πιε τοοἰοπἰΒπε οοπιππὶε

οιπιτοτιε ιεππο. οτ οτοποποιοε (πιο οἰε ἀὶιιοι·ἰπτ πο!

ιιιππο!πποτιιιτ τ!!!τιττι !ιο!ιοτο οτ τοποτο εοοπιιάιιιιι οποπ

ροτοετοε ιεππο εοπ οππεπ!οε οοιππιιἱε πο! οτιετο!!οπι

!ιοπὶΐοοἱἱ οἰε ιιιοπτ!τιποτιπτ πο! ιἰοτοτιιιἱπιιποτἱπτ. τοετοε

τππο ι!ιιτ!οιπ ἱπτοττποτπιιτ ποοοτἱ. ιο!ιοιπποε ετι·οτιιο.

8πι!!ιο!ιιιπε ιιιιι!!οππε. επτάπε τ!ο ιιτπιιο. Βοτπἱοἱοππε. ο

οιι!οτιπε οιιρο!!πε. ιὅπὶ!!ὶο!ιιιπε τ!ο ιιιιιοποο!οεο πιιιἰοπε

τοπιοπε. τοιιππιιόπε ρο!!ποοπε οτ οο!ππε τ!ο !οπιιπτο

οτ άπτειιιε πο οπιιιρο. οποσ τ!οιπἰπὶοο ποτἰπὶτπτὶε.

ιιιἰ!!οεἰιιιο. οοιιιιιι. πιι!ιοτιοπο ποιοι πιο ν. εορτοιπ!ιι·ιε.

Ε8ο !ιοττο!οτπε !ειπιιιο!!ιιιπε ποτειι·ιπε ρτοοι!ιιιε. οτ

πο!ππτοτο επρτοεοτιοτοτπιπ εοτἰρεὶ.

ς οι.ΧΧτι )

Ϊ/ἰιιτΕπιἰΖἰοτιεοο, τ!ατα /ῖιἰο ότι εοπντιπότε ριιοτίε ἰπἰ2ἰε ,

οίυίτατίε οτ τω” άίεττίοτττε Ρἶπτἰυιἰἰἰἰ ροετοεείοποπι

ίαιιιιοπ.τέ ροτοστατί Στατίαπτ.

..

“!222 , 8 εορτοπιτιττε

ω. Α. χω. πο. τ. ω. ο. πι. πιο. τ.

( π. π. )

!ιι ποιιιἱπο ττοιπιπι οπιιοπ. ποε ἔπἱ!!ἱο!ιππε οοιιιοε

πιπτιιπι!ιι οτ Ροτοετειε οιπει!οιιι οὶπὶτοτἰε Ρτο οοιιιππι

πιιιτιιιιι!π οτ ποπιιπο ἱΡεἰπε οοπιπιιιε οτ πο!ππτειτο οτ

οοπεοιιεπ οτ πι Ρτοεοιιτιο οοπει!π οιιιετ!οιιι οιπιτπτιε

οι! !ιοο ειιοο!ιι!!τοτ οοιιι!πιπιτι οτ οο!ο!οτοτἱ οτ οοπει

!ἱιιτοτοε οιπειτοιιι οἰπἰτοτἰε. ιιο!:ι!ε ποιππιο ειιἰπο τ!ο

οπτοτἱιιτι Ροτοετιιτι οιπιιο Ρτο οοιππιιἰ ιεππο οτ πο

πιιπο ἰρεἱπε οοιιιππἰε. τ!ιιιιιπε οοι!τιπιιε οτ οοιιοοἀἰιππε

ττιπ!!πιπε οτ τοιιιιττιιππε οτ ιπ ροτοετιιτοπι οτ πιττπτοιπ

ποπ τοοι:!ιτιοπτο πο! ο!!ιΙππ! ἰ!ιἱ οοπεττποτο. εἰπο !ἰ

οοπτιο οτ πο!ππτοτο οοιπππ!ε πιππο. ἱτοπι Ρτοπήττιπιπε

πο!ιιε ποτο οτ εο!ποτο ἰπ οο!!οοτἱε ιποτἰε οτ τοττο οτ

οιιροιιεἱε οἰπὶτπτὶε ιεππο τοιιιοπιιτπ π!ἱἰ ο!ποε τ!ο ἱΡεο

οιπιτπτο εοοπιιόπιιι τποπ!τοτοε οτ Ροεεοεεἱοιιοε ιποτιι!οε

οτ ἱιπιπο!ιἱ!οε οπιπε!ιτιοτ οὶπὶε πἰπτἰιιιὶ!ὶἱ. οτ τοοοι·ο ιπ

οιιιιι!!ιπε εἰοπτ οὶποε ιεππο. τ!οἱπτπε ο!πιτειτοπι ιπππο.

ιτοιπ Ρτοιιιἰττἱιιιπε οτ ἱπτοπιπε Ρτο οοιπππἰ πὶπτἱιιιἰ!ἰἱ

οτ ιιοιπἱπο ἱΡεὶπε οοιπππἱε τ!ο οοτοτο οιττοπόοτο οτ

ο!ιεοτιιοτο ιποπότιτο οτ οτττὶποτἱοιιοε οοιιιππἱε ιεππο

εἱπο ττοπτιο. Ρι·οτ!ιοτο ποτο οιιιπιο οτ ε!ιιτιπ!π τοοοι·ππτ

ἰιιτοποτιιπτ οτ Ρτοιιιιεοτππτ ἱοπι ι!ιοτπ ιιοτοετοε πἱπτἱ

τοι!!! οτ ἰπἴιτιεοτἱοτι οοιιει!ιοτοτοε οιπεο!οιπ οἱιιὶτπτἱε

Ροτ 5ο οτ εποε εποοοεεοτοε ἱπ ΡοτΡοτπππι. οτ πποι!

ἱτιι :το ἰΡεο οοιιιππι πἰιιτὶιιιἱ!ὶὶ «το οοτοτο Ροτ οιπππι

οοτπΡ!ο!ιιτπτ οτ ο!ιεοτπει!οιτπτ. πιιπά!οτπε ποτο ἐπὶ!

!ιο!πιπε ροτοεττιε πἰιιτἱιπἱ!ἰἰ πι οοιιοἰοπο Ρπο!ιοο !ιο

ιιιὶππιιι πἰιιτἱπιἰ!!! οι! !ιοο εροοἰιι!ἱτοτ οοπποοιιτοτπιπ.

οοιιεοπεπ τοτἱπε οσοο!! οοιιποοοτι οτ οοοἀπποτἰ. οτ

ο!πε Ρτοεοπτἱει !οοτπ Ρπο!ιοο οοπιιοπτιοπο ΡτοεοτἰΡτει

οιιπι τιτιιιοπιτ οτ οοιπΡτο!ιοπιτ. οτ ἰΡεο Ρορπ!πε ιστο

εοπε ρτοπιιειτ οτ οοιιτιτπιππιτ Ρτοτ!!οτο οτ οΡΡτοΒτιπἰτ

ἱπτιιπτο ετικο ο!πττοοο πιπτιιιιι!ιι ιπ ππὶπιτι ἰρεἱπε

ΡοΡπ!ἰ πποι! ἱτο ο!ιεοτπο!πτπτ πτ επρτο. !ἰοοτ ἱΡεο

ροοπ!πε ιιιτιππ ·ΡτοΡτἰπ Μπι ιπτειεεοτ. Ροτ ιιο!ιι!οε

πιτοε Βπι!!ιο!πιππι !οτοιιτιππι οτ πιοο!τιπιπ τ!ο Μοτο.

τιπ!·τιοπά πιπτιιιιι!ιππι τποτοπτ Ρτοιιτοτοτι τι οοιπππἱ

ιπππο ἀοετἰποτἰ. ποπιιπο ποτο οοπει!πιτοτπιιι πώ ιπ

ιπποτπιιτ !ιοο εππτ. πιάο!ιοοτ. Βιιἰ!!ἱο!πιπε τπετιοπε.

τ`π!οο !το!!πποτ. ποο οπτ!οπε. επἰ!!ἰο!ιιιπε πο!!οι·ἱτι.

ιπἱ!οτπε. ττι!οο !ιπ!!οτιπε. !ιο!οοιπ. τπιπιππτ!πε πο!!οτἱτι.

τπἰπο!ι!πε οποπτ!ιιιιι οπΡὶτἱε πιο!οι. πἰπὶπππε τιιι!!ιοπεπε.

τοιπο!ι!πε οι!ι!ο!ιοττπε. ιο!ιτιπποε Ρτἱοτ. ποο .ἱοεεπε.

Ι›οττπε οπο. ποο οπτ!πε. τοιιιιππάπε πιοοοτιπε. οττο

τ!ο Ροπτο. ποο ι!π!!ιοοπε. τιιιιιιππάπε. οοιιτοτ!πε. τυπο

τπτοτιτπε. !οο ιπππτοΒιι. ο!ιοττπε τποοππε. !ιοπίτποιπε

οπτ!πε. ο!ιοττπε εοποτ. οττο Βοπεπιιο. τιιιιιιπποπε οπτ

!πε. !πι!οο οπτ!πε. ιοττοτ!πε μποτ. τπιπιππι!πε επιιπε. τοι

πιππι!πε άτιποιο)ιο. οττο!ιοιιπε τ!ο ειιιιοτο τοιππ!ο. ἱεοιιι

Βοττ!πε. οττο ότιποπεπο. ιιοττπε μποτ. ειι!!!ιο!ιππε Βοιι

ποπε. Βπὶ!!ἰο!ιιιπε ιπι!οτ. €πι!!ιο!ιππε ιπττπποτεοτπε.

ο!ιοττιιε !ιο!!ιπε. οττο !ιοποιτιο!!ει. τιιιπιππτ!πε Ρτἰοτ.

€πἱ!!ἱο!ιππε πο οοετι·οποπο. ιπππτπε. Ροττπε οπτ!πε.

ροιι!ε οιι!ιτ!πε. ποο οττοπε. οτο!ιοπιιε ιππτοεπε. τιιιιιιππ

85
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ειιε ιιιιιπιπε επεειιππεπειιειιε.ρειι·πε ειπει·ιιιιειπε.ειιο π ιιππε ειιι·ιπιπ ει» ιιιεει·ει. ι·εεεειιιιιι ιιοπιπιπε εΡὶπιιε

εΡετοιιιιε. όι1επιπε ιιεπιπιειπε: ειιε τπεριιιιιπε. ΐπιεε

ιπειτιειιιιε. - ειιε επειιεπειε. ιιιειιι·ειπιε επιιιπε. .εππ

ιἰειιιιιιε επι·ιπε.' επιιιιειιππε πιεπε πειτπε πειιιοι·πι. ιιε

πω. ιιι·ιιιιεεειιε. ιπιεε επρειιιιε. ει ιιιιιιιπιππε ιιππε

επε. ιπεπΡει· εεε πτειιιειπε επιιιιειπιπε εεππεε Ποιο

ιιπειιι ει οιππιιιιειιιιιπ ι·επιιεειοπεπι ει Ρειειιππ πε

ποπ Ρειεπειε ποιπε ιιεκπιπε εΡἱτιε ‹ιε επτει:ιπει πιππε

Ροιεειειι Ρι·ο εοπιππι ιιιιιπε ει ποιπιπε εεπιππιε πι

ιιεε ι·εειΡιεπιι. πε ιειε εε εποε ιιει;ιεε πι ειπιιιιιε

πιπιππιιπ ει: ειπε ιιει·ιιπεπιπε πει ιιιει:ι·ιειπ. ιιππε

ποιπε ει εειιεεάεπε ει ιτειιεπε Ρι·ο ιΡεο εεπιππι

επιππι ιπι·ε τιιιιεπεε. ει πειιοπεε ι·ειιιεε ει παει:

πειιεε πιιιεε ει ειιι·ι·εει:ιε ειπε πει επειε ιιιιιιεο πει

ιιιιιιει·ε Ρεεεεπι. πει (με πιιειιι εοπιΙιειππι. εεπ επιπ

Ρειει·ε εεεεπιιι πιοτιο ειιπ[πε. ιιι Ιιτειιἰειἰε. ιιι εκ

ιρεἰε εειπππε ιειππε πιι Ρεεεἰι ει εκπει·ιι·ι. πιιιιιει·

ει τιιι·εειε. τειιιὶιει· ει Ρει·εοπειιιιετ. εὶεπι ει εεππεε

εεπι. εειιπε εε πεσει πιιειπ ιιιιιιπιι εει ει εοπεεεεπιπ

ιι εεπιππὶ ὶεππε πι ι·ειιιιιιιιιπε πιιιιιπιιιιι ει επιιιπετιεπι

Ρεεεεεεἱεπἰιιπε. ει πι εειειι·ε εεἱειὶ. ει εππειοπιε. εἱεπι

εοπιιπειιιι· πι πιειτππιεπιο ιπειε ιιιειο. Ρετ πιεππιπ

πιει·ειιιιιιι εετιιιε. Ρι·ο επιιιπε ιιεε ιιεεἰεεε εοπιιιεοι·.

εειπιπ ιπ ειπιιειε πιιιιιιπιιιι πι εεειεεπι ειιπειε ιπει·ιε.

ιεειεε. εεπτειιιπε εε εεειι·ε. ιεπιι·ειπεπε τπιιπε. ειιε

ιιε ὶπεπιἱε. πιπππει ιιππε. δωιιιειωπε ιει·εειι·ιιιε. ειιει·ιπε

πεπεπιει·ιε. ιιοιιπε πεεεειιιπε. εει·ιιεπει ιιιπιτειπεπε πε

ιιιτειι. πιεει:ιπε ιιε Βπιεπιιιο. ειιει·ιπε ιπιιεκ. επετιιιιε

ιι·ιιιετ ειπε ειιο ἱπιιεκ. πιεειιπε πε ιεπιιε. πεε πιει·

ειιιειπε. ειιε ιπετειιιειιιε. Βπιιιιειπιπε εε ιεπιιιι. ει

ειιει·ιιιε εειτάεπε. επιιο ιιοπιιπιεε πιιιιπιιτιιιε. ιπιιιε

ειιιιε. άπεεπιεειιπε πἱἔεεὶπιε εεειπιιιε. ιπιιιειιεπε ιιππε.
εειιιπε ειιε εεριετπιιι·ιε. η

Εεε ιπετειιιειπε επεπάειπ ειιει·ιι πε ιιοιπε πειιιι·ιπε

ειιει·ι ππΡει·ιι ει πιιιειι επιιπιιι·ιπε ι·οΒειπε εει·πιει

ς ιιιιιιινιι )

8ι>ιππε α'ε δετ·εα·ίτια , Ιατιιιετιειαττι ροιεειαε, αΙΖεέτατι.ε

πιτιιιετιεε εεττιιαιε έτι ροεεεεείετιε [πιεσε εοτιειΖωετιιίέ

εοτιειιΖεε έτι ι:τ·2Ζτω (πιω-ειπε Βεεειιιέ, 2Παα' έτι εαιἰεττι,

τ·είεειΖε .ἴοιιατιτιἰε ιιτίυοεαιέ ορροείιίετιί&ιιε , Ματια

τετιετιιιιαττι ρειΣ2. . . ο

ι2έδ , δ ι”ειππιιι·ιι

"η - (ἶο‹Ι.Α.[ε!. Με. '

. , (πε.) .

Οπιπ ιοιπιππεε επιποεπιπε ιιιεει·ει ιιοπιπιο ερὶπε ιιε

επτιιιἱπει ρειεειειὶ ιιιτιπε πι πι ιτιιιπε επιιι·ιει·ιιε πε

ι·εειιε. εοπεπιεε ποπ ετεειι·ει πεε Ρεπει·ει πιο εε

ιπππι πιππε. (μπι τιιεει·ει εε ειιἱπτιε ιειπιιεπι ιιιιιιει·ε.

«ί

Ροιεειειε πιππε. εεπιππε ιεπιιε ιιι εεεεεεειεπε εεεε

Ρεπεπτιι εεπεπιιιιιιιπ ει εοπεπιεε ιιι τιιειιε ιι·ιι;ιπε

επειι·ιετιιε πε ι·εειιο ιιππε· ετοιιιιπε Ρι·ειει·ἱιο ροεπιι

ιΡεπιπ Ρι·ο εειππιιι πιππε. ει ιιοιππιπε ιιιιιιιι·επεπε ιιππε

εεεππ‹ιε ·ριιεκιιπε Ρτειει·ιιε ιιι εεπεπιεε Ροεπιι. ει

ειιε Ροιεειιιιεε ιιἱπε ι·ειι·ο Ρι·ο ιεπιροτε πι ιιἰειἱε

πιπιι·ιει·ἱἰε εεπεπιεε Ρι·ο εοιπππι πιππε πεεπειιππι. ει

πεε ιιἰεὶι πεσει Ρι·ο εεπιπιπ ππιι ιεπει·ε ει εεεε πι

Ροεεεεεὶεπε πιο εοπιππἱ πιππε [ποια ιΙιεε εει. εειππι

πιππε πι Ιπιιιιιιο. ιεειεε ιιειιιιιιιιιιε πε πειιιι. τπεδιειετ

επειειεικιπε. ιππιειπιιιε ει πεεειιιιπε ιιιιιιειπε επετειο

ιει·εε. ιπεεκιιιιι. ιπάιειιεπει:.ιιι. ειιε ιειιι·πειι·πιπιει·

ι›ι·ἰιπιιιπι ει ιει·ιπιπι.

Εεε ιεπιειπιιιεπειει·ιπε εειει·ι Ιπιιεειι ιιεε εκετπΡιππι

ιιε πιειιιιιιιιε ιιεπιπιι Ρεποιειἱ πἔπειεπὶε εε επιτεπιιπε

ειιιιιπιιε πιππε ποιεειιιιιε εκιτεεει ει εκετπΡιεπι πε επι·

ιπιιιι·ιο εεπιππιε πιιιπε εετππε πιειππ ειιπει·ιι πειιιι·ιι πι

Ροιεειειιπι ι:ιοιπιπι επιιιι ιιε ειιι·ι·ειππει επιπ·επιε ιπεειιιιιιι.

ιπιιιειιεπε κ. εεεππιιπιπ εποε πι εε πιει ει: ιεπι πει·

επιππιιεεπιιιιει·ι. πιειιιι ειιιιιιε πει ιιππιππιε πιει ιει·ιε

ιιιιει·ε πει ειιιιιιιιι ιἱιπιε εεπ Ρπιιειε εισειιπε ειιε πιπ

ιειιιοπε ιιἰειὶεπππι πει εεπεπε. επι πεσει εεττοιιει·επ

ιιππε ιιιεεπ ιιιειε ρειεειιιιιε Ρι·ορι·πι ιπιιππ·επιιεετιεει.

(.πωιιστιιι )

οιιαεείιέ πε Οιιοτιε Ζατιπετιε2 ετ·ε|ιέερΖεεερο, απ Ζιο

ττιιίτιο ιεττιροτιαΙι , |ιεττιίτιεε διιτιειι ΒοττιαΙι έτι εστι

εἰΖἰο εοααιιιπαιΕι ρετ· ρο2εειαιεττι ροιἰιιε , ειιαττι ρω·

εοτιειιΖεε έπειί22αττι ει» αάτπέτιίε2τ·πτιάαπι άεεετ·τιιιτιι,

είιωπιιε εαΖατίωττι ει πιστα: ατ·ειιΣεριεε·ορο εοτπετ·εττάα

άειετ·ττιΞτιατι,ι.

4225 , νιιι ιπιιεπιιεε ιιιιιι·ιιι

Ε.: .ιιιιι09Νφ|ιο Πεπἰί 7'απτΕπεπεί.ι ια!ιπΙω·π. . .η

(Μ. Α. τω. εε.

(π. π.)

ιιι πειπὶπε ιιειπιπι πεειιι ιιιεεπ ειιι·ιειι. πεειιιιιιι.

ιπιιιειοπε π. ειιε ιπετιιε εειιιιιο ιπιιετιιιεε ιιιειι·ειι. ιιι

Ρι·εεειιιιιι ιπιιιιεει·ιΡιετπιπ ιεειιππι. εοτιπεεειιε εεπει

ιπιιει·ιιιπε επιπειἱ ι·επιπιι. Ρετ· Ρτεεεπεκπ ιπεεπ ιιεπιπιι.

ειιεπιε άει Βι·ειεπι πιππεπεπιπι ει·ειιιεριεεοΡι. ιΡεε εεππ

ππε ιιτειιιεριεεεΡπε ιπεπιειπιι ει πεεπι ειιι εἰε εεπει

ιιππι. ιΙππι πιιιΒιε ειτρειιιι·ει πι; επ ιιιιιιει·ε εεπεπιεε

επ Ρειεειιιιεπι :ιιι ιιεθιιιιεπ ειιπειι τεπιπιἰ. ειι[ιει

επιπεε τεεΡεπιιει·ιπιι. ει εεπειιιππι επππι πειιει·ππι

ππει εποε. εετππε πε ιιπιιιιιιιιεπι ειιειτι εεπειι ι·επιπιι

Ρει·ιιπει·ε. Ροιεειιιιετιι ιιιιιιει·ε επειιπ εοπεπιεε. ει. Ρε

ειπιεπειιππι ει: εειιειπ όοιπιπο ιιτειιὶεΡἰεεεΡο. πι ειε

ιιειι·ει Ρειεειειεπι. ει ιειειπ. εειιιεει. Ροιεειιιιεπι επι

Ρεεεει ιεεει·ε ιιε ειπεπιιε ιπειιεπιπι. ιιι ιιει·εεπιε ει

ει ‹ιἰεει·ει υπειΒιειι·ε πιπιειεικιο πι ‹ιε ιιεε τιεπππιπι ι·ει›ιιε. ‹ιε επιειι·ιε πετο ιππιπειιι επιιιιιππι ποιεειιιιἰ
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σετε σο!εσειιτ. σἰτει·ιιι1τ εἰσιιτ ὶτιἴετὶσε εστἱΡτοτσ εετ. α

ἱτεπο ἱτι εοσεπι εοπεσἰο σε σσι1ἱε σε! σετὶε σοπιἰσὶ

ει·οτιἱερἱεοσΡἰ. σε Ρτοωἰεεἰοτιἰσυε σε” εἰ σεσει·τιι1τ. ετ

σε Ροτεετετε σεισετε σἰκετιιστ εἱσιιτ ἱσἴετἰσε εστἰΡτιιπτ

εετ. οσετττ15 τε!ετεσιιο σὶκἱτ σε σετἱ5 σσιτσισ Μετσο

ΡἱεσσΡἰ. φωσ ὶΡεε σοτσἰτιιιο ετσσὶεΡἱεοοΙ›ιιε τισσεετ τι

οοτιιιιτιἱ σειιοτί τοτσισἱ. Πστεε οετιτιιτιισὶΒἱτιτὶ. σε Ρσ

τεοτετε σἱκἰτ. φωσ σαιτ σώσετε ροτεετετεω. ετ ασοσ

ρστεετσε !ισσεετ Ιἱστεο σ. ετ ἰιιετὶεὶσττ1 εειτοτἱ τσισισἰ.

ΐισσο σσεεσὶιιε (στα ίσεω. τΙσσσ οΒεττοε τετεκτιοσε.

Ρτετετ φωσ σἰιστ φωσ Ρστεστεε σεσεετ τεστ” οι..

ετ ἱιιετἱοἱε εἰτ οσπιιιιιὶε εσπιστἰ τσττιισἰ. στο Έτσεχετιιι5.

σε σετὶε σσισὶτιὶ ετοτιἰεΡἱεεσΡἰ σἰτἰτ Μετσ στ οττεττι1ε

. ίεΙεκειιιιο. σε ροτεετετε σϋστ φωσ τιιστ σεσετε Ρο

τεετετετο. σε εεΙετἱο ετσι. τΙσοσ Ροτεετεε σεΒεστ Β

στοε σ. ετ ὶιιετὶεἰε εἱτ εοτσιισἱε εεισοτὶ τοιιιιιΙἰ. Πισω.

σοε ἐστι” σἰτἰτ Μεσσ. ιιτ στο ΐεΙεκετισε. Βοτ1ποσττ18

εσΠειιε (Με Μεσα. ιιτ σώσε σεοσσἱιιε. ΒεΙεσΒιιει·ὶσε

τεσσοτιιε σἰκἱτ ὶτὶειτι. ιιτ σσεττιιε τετεκετιιιε. οβεττιιε

Βιτιτὶοε σἰπἰτ Μειιι στ. σσεττιιε τετετεσσο. τετιιε πιο

2.οΠιιε σε Ροτεετετε σὶιἰτ Μεσα. ιιτ στο τετεκειιιιο. ετ

σε σοτἰε σοιιιἱοἱ ετετιἱεοἱεοορἱ Μετσ στο σε. εεσ Ρτο

τσὶὶε σὶετιἱΙ. οστεσιισ τσσι·εἱιἰεἰε σὶκἰτ Μαη φωσ έστω.

ὶεοοΒυε στιισσε σὶιἰτ Μεπι ομοσ τετυο. τΜεο ι·ετσετσι1.8

σἱκἰτ Μεττι ιιτ σώσε Βιιοττώτ18. τὅιιὶΠἰεΙττιοε εΙσεκσσε.

σἰτἱτ Μεττι ιιτ τισσο Βιιοεοἰιι8. σε σστὶε σοττιἰσἰ στ

οΙιἰερἱεεορἱ ετ σε Ροτεετετε σὶκἰτ στ στο τετεκσσιιε.

στο σστεΠυε σε σετὶε σσπιἱσἱ ετετιἱερὶεεοΡὶ σὶκὶτ

Ιἱστεε. σ. ετ σε Ροτεετστε σἰκἰτ Μεπι στ. στο τετεκσουε.

:πουτσο οετιὶε σἰκἱτ Ματ» ιιτ σσεττιιε τετεκσπισε. σσεττοε

τεετε8τοεσο σε σετὶε σοτσἰΜ ετσΒὶεΡἰεοοΡἰ σἰκὶτ σε

!ὶσι·ὶε ο. σε Ροτεετετε σὶκὶτ ιιτ οτο τΜεκεπιτε. σεο τσσσε

σἱκὶτ Μεττι. ιιτ στο Βσεκεσιτε. ννὶΙΙἰεἱισιιε ἱσἴτεσσε

σὶκἰτ Μεσα ιιτ στο ίτι!εκετιιιε. Βεπτεσσε σε εοετε

' σἱκἰτ Μεττι ιιτ τετιιε Με2σσιι8. Ι)τιισεευ.8 σεΙσυε σὶ

:στ Μειτι ιιτ ννὶΗὶεΙιτιιιε ὶοσεσιι5. σΒεττσε 1-τω1τω

σἰκὶτ Μεπι. ιιτ τΜεσ συεεοὶσε. οστεσσε ἰσΐτεσιιε σϋστ

ἰσεπι. στ ΐισοο Βσεεοἰιιε ετ οσει·τιιε τἰοισίὶιε. στήσ

Ριιε σε εεστιίὶἰε σε σσσἱε σσττιἱσὶ ετεσἰεΡἰεεοΡὶ σϋστ

σε Ιἱστἰε στ.. ετ ὶτιεορετ ετσι φωσ υστεσστ σε·

σετε ροτεετετεκσ. ετ φωσ Ροτεετεε ττεστεστ στο εσ

Ιετἱο Εστω ο. ετ ἰιιετἰοὶετ11 ΜΜΜ τοτσισἱ. ισιεττιιε

εΜ·εσιιε. σΞκἱτ Μετσ σποτ] σσεττιιε τε!εκεσιιε Ρι·ετετ

σε Ιὶστἱε :οι εμε ειπιτ εσΡετ σεπτυτιι.Ε στο ιστοσ

σιιε εστι Μει11 στ σσεττσε ίεΙεκσσσετ Λισσεεοε ετ

σειιει·σ στα σε σσσὶ5 σοττιὶοἱ στοτιὶεΡἱεεσΡὶ σε Μ.

ιπσε οειιτυσι. σε ροτεετετε στ. σσεττσε Βιτεπεσσετ

ΟιιὶΠὶεΙττΜε τεσσοτυε .εστι Μεπι οι ΡΙΜίσιιο. @το

ΙιεΙεπε @τα Μετ11 στ: ννἰΙΗεΙπισε ·ι·σθεοτιιε σε σσιστ

σοοσἱσὶ ετοΙιὶεΡἰεσορἰ. ετ σε Ρστεετετε. στ στο τε

Ιεκσιτσε. νεο ωστε σἱιἰτ Μ.ειο. ιιτ ττσοσ σοοεοτσε.

τυ.Βτιτσιτε ιισΙέσσεστιτο σἱκἱτ Μεσι στ ἐοβει·τσετσΙετσουε.

στο ττοτστἰσε σωτ Μ.επι στ οσει·τιισ σετε:ισσσε. Ρτετει·

σε ΙἰΒτἰε υὶτὅὶστἰ (με επτα εσΡετ σετιτσ.ττι. εστιιπι στ

εεοστο τοπιισο Μ εεσΙεεὶε εεισοτἰ ε7τἰτ τσετεε σοτσἱτιιιε

Ματσε σε εεετεΠο. σοι:ισιτσε σωστο σε ιιο!τε. τσ

ΒοΙσιιε εΙετἰσιιε. στεεΒττετ Βετττιστοιττεσσ σε ΡΙεοσ€σε. _

@το στο σε σωστο τοπιισο εεστὶ ρσωτ τιστστἱσε.

ι·ο.σετσε εστἰρεϊ ετ ἱιιτετἴιιἱ.

( στ.ΧΧ1Χ τ

Βεστετταπ ἰατιιιεπτἱε ρο26ετάτίτ, στα), οσ [άστα σει·

υαταπι ασ Οσεττο ίαιι'ίοε στ! ασ (στα ιἰε άσσοο ειι‹ι σ:

ιἰψετ£οτιε 7σιτΣπιί!Σεπτίαπι, ἰἱσιἰεπι αππαα.τ Ζώκα.:

αασπἰεσἰπι ἱατιιιεπεε.τ ίπ ρει·ρεταιιυπ ρετοΣρίεπάασβασέ

σιτε ε·οποεσίτ.

-

12%, θ ερτἱΙἰε

θεά. Α. [στ. Η!). (δεσ. δ. [οἱ. 38'7. ν.

( ε. τι. )

Ιετισε. Μ σοωσ ἴοτσετἰοτιιπι. σοισὶτιιιε ερὶιιιιε σε

ειιτε:σσε Ματσε οἰιιὶττιτὶε Ροτε8τεε. Ιευσειιἰτ φωσ

οσεττιιε ἱιισεκ σε ιιὶτιτὶπισἱο. ετ :ὅἱτοΙσιιε ττεττεε. ετ

τεὶωσσσιιε ΒΠιιε εἰσεσετσ οΒετττ. στο σε ετ εσσε σε

σσπισ οοτσπι. ιιἰσεΙὶσετ σττοσε σΠο εἰσεσειτι οσεττὶ.

ετ τεὶτιτσσσ επεσε οττοσε τιερστἰΒιιε οβεττὶ ετ εἰ

το!σὶ σἰοτἰ. σε σετετο τιεσσεεστ ετ ρετοὶρὶεοτ ετ βεβεα:

ετ ΡετεἰΡετε σεΒεσστ σ οοιπιιτιἱ ἰετιιιε τιοωὶσε ΐειισἱ

ἰτι ΡετΡετσιιττι ετ εστω:: ιιετεσεε εσσυετἱιτι Ιἱστεε

στν. ἱστιιιειιεεε ετ τ1ιιοσ οοπιππιε ἰστισε σἰστεε Ιἰστεε

σσἱοσεεὶπι. στπισετἰττι τισ Ιιετεσσεε εΡτἱΙἰε εἱε στ

ωστε σετε ετ σώσετε τει1εστυτ. τ:1ιιοσ Μεσ Ειετιιπι

εετ. σιιοι1ὶσω ειιπι Ρτεσἰετἰ ὶιισἱεεε οοπτιισἰ ἰειιιιε

ΒσεΙἱοτεε Ρτεεετετἰε σὶστἰισἱἱὶεσεἱσσε εττὶτὶεεετιτ. ετ

πιιιΙτει .Βτετε εετυὶτἱε ὶτορετισἰεεεστ. ετ τοευσπιε τεπι

ροτε τΙιτο ιιἱτιτὶτοἱἱἱεσεεε τεΒεσεε εκτἰτει·στιτ ἱσσιιεσεἰ

οσπ1ι1τ1ὶτετὶ. :Ρτο τετσΡοτε σἰοτἱ ἰιισἰεεε οοπτιπή ἱεοοε

οΒεσἰεοτεε εκτἱτει·οστ ετ Ροεεεεεἱοοεε Ρτορι·ὶεε τεσσ

στιεστεε Ρτο εετιιἰτἱο σἱοτἱ σοπιιιτιἰε σὶστἰπσὶἱὶειτεὶσυε

ετιετι·επι τεσετιιστ. ιιεττσεφ;ιο εκτἰτετιιτιτ τεΒεττεε. Ρτε

ειστ σἰετε Ροτεετοτὶ ετ οοσεὶἱἰο σἰσἰτετἱε ὶσσιιε. ετ

ἱτιεσρετ ισττσ τιοττιἰπἰΒιιε σιιετιιοτ Ρετ εοωΡεθσετιι

Ρτο τεπιιιτιετετἰοτιε Ρτεσἰετοτιιτο εετιιὶεἰοτιιτσ Ρτε

Ϊεοτἰε ὶιισἱσὶΒιιε στ ειιΡι·ε σοτιοεσετε εκ Ρει·τε εοτσιπήε

ἱεσσε ετ τεσσετε. ετ σε Ρτεσἰστἰε Ιἰστἰε σιιἱτισεεὶισ

ετιιιιιετὶτιι εἱε σειισἱε στ ειιΡτε. εοεσιιε εκ Ρεττε εο

ιπιισἱε ἱσιιιιε. ἱσιιεετὶσὶτ. τεετεε. σΙὶιιετὶι1ε εοι·ἰΒο. ἱσ

Ιιετισεε Ρσττσπιετὶιιε. ετ ιοεττἰτισε τστσεσσε. τΜΠεεἱιιιο

σιιεεστεεἰτσσ σὶΒεεἰωο τεττὶσ. ἱσσἰοτἶοσε κ. εεπτο σἱε

ἰσττεστἱε ερτἱΙἰε.

Ε8ο ΒοτισειιεεεεΠιιε εεΙὶτὅε ΡεΠἰὶ τιστετἰιιε Μετα επι

ρτεσἰετε ροτεετετἱε εστἰρεἰ.

ΒΒο σΡὶιο 8οὶΠἱεΙισἰ Βσεττἰἰ ευσεοτὶΡεἱ. ?

τ! Εφ Βοσοτετο σσσετσ ειισεοτὶρεἱ.

ς οι.ΧΧΧ ›

Αιτε.ττουε σε Ζνἰὅτο σοπιίπίστω απτά σαπσ2ὶ Βοπια!2.

τα ασ Μάο ιτ.τααε ασ /ε.ττιατι ρατῇἰοα£Ιοτιἰ.τ ασ σι

-.πιΜ.τ ετ ἱπὶιιτἰἰ.τ .πω ττινίαεαι σ1/ετεπσώ σε.τίστατιτ,

ροεπα σιάίετα ρι·αεσίρίτ.

Με, τετρΓειτε

Ε.: αιιτο9:·αρσο Ιἰεαἰί ?'αια·ίσκο:ί: ωστσαπσ.

στα Β. [ο!. 99. ν.

(στ.)

Ισ σωστο τοπιισσ ἰτι Ριιστὶοσ εσσεἰοιιε τ» εσοΙεεἰε

εσσοτἰ στή. σοπιἰσιιε επεεΙσσε σε τ1τ.8το στ” σιωπ
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άιιιιι οιιι·ιοι πιο ιιιει·ο. οι·οοοριτ. άιιιιτ. ετοτιιιτ. οτ οι·- α ιιοοοριοεο. άο τιιιιτιπιε οιιιιιι!ιπιο ιιιο !ιοιιο ττπιιοτιιοι οτ

άιιιοπιιτ !ιιιιιιπιοι·οιε !ιοιιιιιιι!ιππε ετιιιοτι ι·οιιιπι!ι. τιο ε!ιπ:Ιπιιε

τιιεισιτ ιιιοπι!τιιιιι. ιιοο ιιιιιιτιοιιι_:ι!ιοιιιιιιι οοιιτι·ει «άι

οποιοι ροι·οοοπιιι. πιοτιπιο πιά Ρπιτι!ιοοοιοιιοιιι οοιιοτο

τοπιο. οι τιπιιε οοιιττιιτοεοι·ιτ εο!ιιιιιτ οπιι·ιο άοιιιιιιι ιιι·

ο!ιιοριεεορι !ιτ›ι·ιιο οπιιιιτιπιοΒιιιτο.. οτ πιτ !ιοο ειτ οιιιιιι!ιπιο

ιιιτιιιιτοετιιιιι. ιιιππ: ειιι·τοπιι ιιιάο δού τοοιτ ειιιιιο άο

ιιιιιιιοο τιιιτιπιιτοτιο ιιτ:οκιιιιι. ιοάιοιοιιο κ. Δω ιπιιι.

`επιιι·ι!ιο ροετ τοι·οιιιιιι. τοετοο πινι!!ιο!ιιιπιε ο!οι·ιοπιο. ρο

εοει!ιο τοι·ιιιοιοτιπιο. ιιιιτπιοεπιο ιι!!ιοπιοι·ιι.

ΕΒο οιιι·ιοπιε άο οοι·ι·ιπ ιιοτειι·ιπιε ι·οοιιτπιο οοι·ιρει.

ς ιιι.ΧΧΧι )

Βιιιιιιοι.οιπιοοο ΡοΖτἰτατω.ε δανοπαε είπε Με μια: ύ

.τω ετ .48πετέ α.τοι·ί .ιιιοε οοιπροτοοαπτ ρω άστο

Μάο· οὐ Πεπτ·ιο·ο ιίο Πα·οοίο οοπττιτατιι, ?ΜΜΜ έπ

τεε>ι·α άοτί.ε .ι·οΙατίοτιο, οοιἰἰ2.

ιεεει ιι!τιιιιο @πιο

θα!. Α.[ο!. Μ!. (?οά.().[ο!. 981. ο.

( Η.Π.)

Εεο !ιοττ!ιο!οιι:ιοπιο το!άι·ιιτιιο οεποτιο οιιιιε Ρτο πιο

οι: πικοι·ο ιιιοε ει.Βιιετο. πιο!ιιε οιιι·ιοο άο ιιιιοοιο οτ ειιιο

πιοετι·ιο. ιιιιιιιιι·οάο. Βιιι!!ιο!ιιιο. οτ Βπιιάοτιο τιιιοιιι τιιειο

οτ ι·οτιιτειτιοιιοιιι οτ τοπιιεειοιιοιιι οτ Ρεοτπιιιι άο ιιοιι

Ροτοιιάο. πιο οιιιιιι!ιπιε ιιιι·ι!ιιιε ι·ιιτιοιιι!ιπιε οτ εοτιοιιι!ιιιο ε·

πιτι!ι!ιιιε οτ άιι·ι·οετιε ι·οο!ι!ιπιο οτ Ροι·οοιιτι!ι!ιπιο. (ιιιοε

!ιοτιοο πιο! !ιει!ιοι·ο Ροοεοπι οτιο πιε! ιοοο ποιοι· ιιιοε

οοιιτι·οπ πιοε οτ !ιοι·εάοε ιιοεττοε. οευ !ιοιιτι πιοεττο ο!ιτΙπιο

πιοάο ιι!!ιιιιο οοεοοιοιιο. οτ ορεειο!ιτοτ πιο οοιιτοτιο

οιιιιιιιιιιι ι·οι·πιιιι ιιιο!ιι!ιιιιιι οτ ιιιιιιιο!ιι!ιπιιιι ιπιι·ιιιιιι οτ

ιιοτιοιιπιιιι. Ρι·οοοιιτιπιιιι οτ τιιτπιι·ιιι·πιιιι άο τιπιι!ιιιε ιιο

πιιιιο άοτιο Ρι·οάιοτο πιιιοι·ιοιιιοο @τι άεπτπιπι τοοιοτιο.

οιοπιτ οοιιτιιιοτπιι· ιιι ιιιετι·πιιιιοιιτο ιιιάο τιιοτο Ρετ ιιιο

τιπιπι ιιιοο!ιι ιιοτειι·ιι οπιι·ι·ειιτο Μοοιινι. Φωτ! πιο!ιιο

ι·οάάιάι ιιι Ρι·οοοιιτι. φωτο τιιιοιιι οτ τοιιιτοτιοτιοιιι

ι·οιιιιεοιοιιοιιι οτ Ρεποτπιιιι τιο που Ροτειιάο ι·επτοπι οτ

ίιτι:τιτπιιι !ιοι!ιοι·ο οτ που οοιιττειιοιιιτο Ρι·οιιιιττο. οτ τιπιοά

ιοοο ποιοι πιω ιΡεοιιι τετοιο οτ τιι·ιιιπιιιι !ιο!ιε!ιιτ. πιει:

οοιιττιιπιοιιιοτ ιι!ιτιιιο ιιιοάο ιοοο πιο! ει!ιτιπιο ροι·οοτιο

Ρτο εει. οτ ιιιιοά άο Ρι·οάιοτιο πιο!ιιο τιιιοιιι ιιιοιοτ οτ

ι·οιιιιεοιοτιοιιι οτ Ρεοτιιιιι τιο που Ροτοιιάο ιιι !επιάο

πιοετι·ι οοριοτιτιο πιο! οοιιιιιιιιο ιιιιιιιο ιιιτι·ο ιιιοιιοοιιι.

ροετάπιειτο τι ιιο!ιιο. πιο! ο τιπιπιειο πιοεττο πιο! πι οοιιιιιιιι

ιιιιιιπο εοπι ιιπιιιοιο οιιο τιιει·ο τοιιπιιοιτπι.5. ειιιο ο!ιτιιιο

ιι!ιο Ρι·οοιο ειάάιτο πιο! οάιπιιιοτο. οτ οι άο Ρι·οάιοτιο ιιι

ο!ιιιιιοι τπιοι·ιτ εοιιτι·οτιιοτπιιιι. ροιιτιπι άπιΡ!ι. τιο τιιιιιιιτο

τοτΙπιιειτιο τοιιοτ ιπο!ιιο ετιΡιι!οιιτι!ιπιε οι·οιιιιττο. οτ ιιιάο

οιιιιιιο ιιιοε !ιοιιεπ οτο. οτ Ρτο!ιτιο ίιιιε ετ ι·οτιιτοτιοιιο

οτ ι·οιιιιεειοιιο οτ Ρειοτο άο οσο Ροτειιάο οοιιτιτοοι·

ιιο!ιιε οοεοοιοοο ιοοο ιιοιιιιιιο οτ Ρι·εάιοτο πιστιο

ιιιοε ο οοι:ιιιιιιι ιειιιπιο Ρτο πιοτιιο !ι!σι·οο οοιιτιιοΒιιιτο

άοιιοι·ιοι·ιιιιι ιπιιιπιοιιοιτιιιι. @πιο ι·οοτε!ιειιιτ επά οο!πιοιιάπιιιι

το άστο πιιιοι·ιο ιιιοε ιι!τι·ιι !ι!ιι·οο τιιιιιιτιιιιιΒιιιττι τΙπιεπε

εο!πιτπιιιιι πιοοο. τοιιιιιιτιιιιιο οικοοιιτιοιιι που τιπιπιοι·ιιτο

Ρεοπιτιιο. πιο! οσο ιιοεοΡτο Ροοιιιιιο ρι·οτιιιττοιιο οιιο

[ιοοο άιιρ!ι. τιπιοά ιιιοε ποιοι· ιιιοε Μπιτ: εο!πιτιοτιοιιι

ιιιιο!ιι τιιοτοιιι τετοιο οτ ίιτιιιοιιι !ιο!ιο!οιτ. οτ οοιιττει

ιιοιι πιοιιιοτ τπ!ιπιπιο ιιιοάο ιιιοε.- πιο! ει!ιτιπιπι Ροιποοιιτι

Ρτο οτι. οτ ιτε ιπιι·πι!ιιτ ιιττειιάετο οτ ο!ιοοι·πιτπτο. οτ

οοτιτι·ει που πιοιιιοτ οιιιιιιιι Ρι·οάιοτο. άο το επιτοπι

άπιο ιιιεττιιιιτιοιιτο πιιιιιιε τοιιοι·ιο Βοι·ι ι·οΒοπιοτιιιιτ.

τιπιοι·ιιιιι πιιιιιιιι Ρτετιιπτι !ιει!ιοι·ο άο!ιοτιτ οτ ιι!τοι·πιπι

εοπιιιιιοιεπιιπιο. οιοτπιιτι ιτπιιπ.ιο ιιι άοπιο τοπιοτιοι·πιπι.

τοετοε !ιοτιιιεπιπιοεο!!πιο εει!ιι$ο Ρει!ιι. !ιοιιοπιιο ι·ιιιιιο!άπιε.

€πιι!!ιο!ιιιιιο Βιι!!πιε τιιιτι·ι!οι~ιπιεἶ Μπα Βοι·ιιοι·άπιε !ιοεπιι

το!ιο οοιιοτι ιο!ιεπιιιιιε. Βπιιάο Ρειιιιοτιειο. !ιο!οιι€οτιιιο οτ

!πιικοιιιιε επιτιι·άετοι·οε πι!τιιιιει Δω ιιΡι·ι!ιε ροετ πιο5ροπιο.

Ε.80 !ιιιιτο!ιιιιιο ιιοτειι·ιπιο ειιοι·ι ρε!οοιι !ιοο οιιοιιιο!πιιιι

οιιτι·ειιιι οτ οκοπιο!οπιι άο τιπιοάιιιιι το!ιοτιο τΙπιοά άι

οο!πιτπιτ εεοο εοι·ιΡτιιιιι ιιιειιιπι ιιιει·ο!ιιειι ιιοτοι·ιι. Ρι·οπιτ

ιιι οτι πιιάι οτ !ει5ι. τιιο!ιι! ειάάιτο πιο! άιιιιιιιπιτο. πιει

τοι·τε !ιττοτει πιο! ει!!ει!πι πιωιο οοιι Ρπ.ιιιτ:το ειιιεττπιο

ιι!!ο ιιιπιτειτιοτιο οοι·ι·πιιιτιοτιο εοπι άιιιιιιιιιτιοιιο άιοτιο

τιιιιιι ιιο! οοιιοιιε επι τΙπιοά οοι·ι·ο!ιοι·ιιιιάιιιιι ιπιεεπι άο

ποιοι ΡοΒο!οτι πιοπιοοοιιιο άο Βιι·επι·άο οιπιιτοτιο ιοιιπιο

Ροτοετοτιο ρι·οοι·ιει πιιπιιι $πι!ιοετιρει.

οι.Χιοιιι )

Ϊ/οιιιἰΖτἰο τιο Ποποίοο ιἰο Π.τοείο, Βοαπα οΣιι.σ Μοτο

οοπ.τοπτίοπτε. /αοτα εοπιοιαπί Ιαπιιαο τἰε αι.στοτ.9 οτ

·υΣΙΖΣ.ε Ρει·ετι, ΜέοΜιο οτ εα.πι·ί ΠοΜιιέ μου ρτ·οτιο

ποοοτ πιί!!ίαιπ Ζιοπυ·αιπ.

!22δ, τιιοτιοο ιιιιιι!ι (τοι·οιτειιι) '

ω. Λ. [Μ. ΠΟ. πι. απ!. Ο. [στ. ᾶ8Ι.

· -· ( Η. Ε.)

Νοο οιιτιοπιε άο οποιο. οιιι!!ιο!ιιιιιο. οτ πιοιιίι·οάιιο

οτ €πιιάο μπει· οτ τι!ιι ποιο πποιιάιιιιιιο εοάιιιιπιο ιιοΒιο

άοιιιιιιο εριιιο άο εοι·οπιιιιι ιειιιπιο Ροτεετετι Ρτο εο

ιιιπιιιι οιΠπιο οτ ιιοιιιιιιο ιΡοιπιε οοιιιπιιιιε οοετι·ιιιιι οτ

πιι!!ειιιι Ροι·οτι οπιιιι τοτε επιε οποιο. πιιοΒιιιιτι οτ ιιιιοιο!οιιι

ειιιο τοτε οιιο οπιι·ιει. οτ οοετο!!πιπι άο!ίιοπιιιι. οτ ιιιοτιτοιιι

οιοοιιτπιπι οιιτιι τοτιο ειιιο οιιι·ιιο οτ ειιιο οιιιιιιτιιιο Με

οοιιτι!ι!ιπιο. οτ τοτπιιιι ιά τιπιοά !ιοι!ιοιιιπιε πιο! πιιοι επιιιιππο

!ιει!:ιοτο ετ Ροοειάοι·ο πιο! πιπιοει. πιο! ιι!ιπιο ουο ιιοιιιε

ιιι επιοι·οοοι·ιοτιο οεπετιιιο οτ !οοιιι οτ ιιι οοι·ιιιιι τετοι

τοι·ιιο. οτ οιιιιιιο ιππε οτ ι·οτιοοοο=οτ ιιοτιοιιοο πιτι!οο

οτ άιτι·οοτειο τοο!οο οτ·ροι·οοιιο!οε. ιιοΒιε πιο! ιι!τοι·ι Ρτο

ιιο!πιε ιι!ιτιπιο πιστιο ιιο! ιππε Ροττιιιοιιτι!ιπιο ιιι Φωτο

οιιετι·ιε οτ !οοιο.. οτ ιιι πιι!!ιο τπιι·ι·ι!ιπιο άοπιιΒιιοιιι!ιιιο.

οοο!οπιιιο οτ !ιοιιιιιιιτιπιο ετ ιιιτι!ιοι·ι!ιπιο ιιι οοι·πιιο ειι

οι!!ιε ιιι πιοοεο!!ιο ιιι τιάο!ιτετι!ιπιο ιιι ροάοδιιο ιιι το

άι·ιο ιιι !ιοετο οτ οτιπιο!επιτο·. ιιι τετοιο οπι!τιε οτ ιιιοπι!τιο

_ρι·ιιτιο ι·ιπιιοξ ι·ιιιιιιο ιιτιοτιπιιο. ιποιιιοι·ι!οιιο ιιτιπιιε. Ριοετι

τιοιιι!ιιιο τιιο!οιιάιιιιο. άοοιιιιιε ιιοπιο!ιιιπιο. Ριι!πιάιΒιιε

οιιοιιΡιιτιοιιι!ιπιε πιοιιιιτιοιιι!ιπιο. ιιι άι·ιοτιο ίιοτιο. οοιιάι

ιιι άοιιοι·ιιοοτ το!ιπιο τι -ππο!ιιο Ρτο άστο ιιιοε οοιιτιτοοι· τιοιιι!ιππε οροι·ι!ιπιε. οιιιδιπιιιε ετ Ροι·οιιιδιιιιιε ο!!ιοι·48επι·ιι5.
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τστὶε οτ Βοοοτοὶὶτοι· οοιοὶὶιοε τοσσὶτὶΒοε. οτ σιτιοὶ οοιιτὶὶὶ τι στοσὶοτὶε οιοοὶτιοε οσοεοοτὶο. οτ οτι οστστιο οτ οσο

οτ τισοστο οτ σὶεττὶοτο οτ ὶοτὶεσὶοτὶσοο.·.οτ οτοοὶτιοε

ὶοτὶοοε οτ τοτἱσιιὶΒοε. οστιὶε οοὶ τστοτὶ στο οοὶιὶε ὶο

εοστοσὶοτὶε σοιοὶΒοε σοττὶοοοτὶτιοε. τούτο στοοὶο ὶὶ

Βτιιτοιο ττἰοιο τοὶὶἰοιο σοτιοτὶοτοιο ὶοοοοοεὶοτο. οστο

σοτοτὶε ὶιι Με ὶὶοτὶε οοοτοιο. φτιε στο οοοιε οΒοοὶ σο

ι:οττοτο εσΙοὶετὶε. σο” στοοοε ΙὶΙιτιιε ττοε τοὶΠο τι οστά

εοεοοσὶεεο οοοίὶτοοιοτ. οτ σο ὶσεὶε οσε τοπιο φὶοτοε

οτ εοΙοτοε οσοοιοοε. τοοοοοὶοιιτοε οτοοστὶοοὶ οσο οο

τοοττιτο σοοοοὶο οοτ οοο οι:οοστο. στο εοστιισὶοτο ιω

φο στοοὶο οοοσἰιοοε οσοὶε σσιοἱοο εσὶοσ τοοὶσἱοοτὶ

στο οσιοοοὶ ὶοοοο οτ οοιοὶοο ὶσεὶοε οοιοοιιἰε στο

σἰοτο οποιοι τισ τὶιοἱοοσοοι οιιἱοσο φὶοιιοὶσ οοὶοοτὶτ

ι:σιοοοο ὶοοοο. εὶοο σκοπο οοεττιι οτ τιοτοσοοι οσ

εττστοπ:ι ιιο οτοοὶοτο στο "στο οσοττοσὶοτὶοιιο. ὶο

εοσοτ οοσὶιοοε οτ οιιιοσιιιοοε οστιἰε στο εοστει

τω στοοὶσ τοοἰσἰοτιτὶ στο οοτοοτιὶ ὶοοοο. οτ οσ

ιοιοο ισειοε ι:οιοοοιε οιοοιιι ιοτοι τειοιοοοε οτ ιιι:τιο

οοε οτὶὶοε οτ σιι·τοοτειε τοειτοε οτ σοτεοοιιΙοε. οοοὶε

οοτ ιιττοτὶ στο οσὶιὶε οσιοσοτοοτοε. οτ οσοισοτὶτοτοε.

ιιὶἱιΙοσ ιοσσσ οοτ ὶοτο ὶο στοσὶοτὶε οοιοὶτιοε οτ στο

στοσἰοτὶε στοιιὶΒιιε. οτ τοτιοε οτ ὶοτὶΒοε. οοτ οστοτο

οοοιιεὶστιο. οτ οκ ὶσεὶε τοτὶσιιὶτιοε οτ ιιοτὶοοὶτιοε οο

ιοοοο ὶοοοο οτὶ σσεεὶτ. οτ οκσοτὶτὶ οκοὶσοτο οτ τοσΙὶ

σοτο οοοττο οπιιιοε σοτεοοιιε οοτ ιΙοοεὶ οτ τοε οτ ὶοτιι.

εὶοοτ οτ οσε σοεεοτοοε. οοτ ιιΙὶφο τοιοσστο σστοὶ

ιοοε. οτ στοι:ιιτοτστοπι τοοὶιοοε ὶοιοσὶοτοιο ι:σιοοιιο

οτ ὶο τοπι εοιιιο. οτ οοοετὶτοὶιοοε σοεεὶσοτο στοσὶοτιιε

τοε οιοοοε οτ οπο. οσιοιοο οοιοοοιε οποιο. οοι- σοε

εοεεισιιι τοοοοοιοτοιιε. οτ ισειιιο ι:στοοοι ιιιοοο οσο

οοσὶοιιιε. οτ ττοσὶσὶεεο οσοστοιοοτ. οοτοοτοε εὶο οτ

σσιοἱιιὶοτο οτ σοεεοεεὶστιοοι οι οσοιοοο ὶοοοο ττοοε

τοτι·ο. οτ ττιιοετοτὶτοοε οὶοὶιὶΙ ὶο οστιιε τοτοοτο. στο

πιὶττοοτοε σοι· οσε οτ εοοοοεεστοε οοεττοε. στοσὶστο

οτοοὶοι οι σοτσοτιιοπι απο οτ τὶτιοο τιιιοοτο οτ οσο

οσοττοοοοὶτο. οτ ιιιισιτ σο στοσὶοτὶε οοτ το οὶὶφσ στο

σἰοτστιιιο. οοΠοιο τοι:οοοε σσιιοτἱοοοιο οοὶ οὶὶοοοτὶο

οοτο εοο σΒΙἰΒοτὶοοοτο ιιττοτὶ σοτεοοο. οτ εὶ τοσοτὶ

τοτοτ οσε οοτ οΙὶιΙοοιο τιοεττοιο οΙὶιΙοοττι σοοιιτὶοοοιο

εοο σΒΙὶΒοτὶσοοιο. οοτ σοτοτο ἴοοἱεεο. φοσ τοετὶτοοτοοε

οσιοοοὶ οποιο οποιο σιιτοοοοι φωσ στσὶοσο σοεεοε

Ϊοοτἰτ. οτ οιισοοειιε φοε τοι:οιστ. οσο οι:το οιιστοεεὶιι:ι

οτ ὶοτοὶὶοοτσ. οτ σο οοὶτὶοοο τοοτοτοιοσσο τοοοιιτοοτ.

στο οοεττσ τοοτο οοτ σοτο. στοτοτοο οοσὶιοοε οτ Μειο

σοιτιοε οστιὶε στο οσιοοοὶ ὶιιοοο οτ οστοὶτιο ὶσεὶοε οσ

οιοοὶε οποιοι ὶοτο τοτὶοοοε οτ οοτὶσοοε οτὶΙοε οτ

σὶττοοτοε τοιιτοε οτ σοτεοοιιτοε. οσὶιὶε οοὶ ιιττοτὶ στο

οοτιὶε οσιοσοτοοτοε οοτ οοοισοτὶτοτοε. οι σοε οτ στο

ὶΠὶε τοΒοε οτ ὶοτὶτιοε φο οτ φοε οσο οοτὶοοε οι

οοτοοὶιιιο σοσι. σττοτιὶ ιοοτοὶιὶοοὶ σο οοεοσ τοοὶσὶοιιτὶ

οσοιὶοο ίὶὶὶστοτο φσοστιτο σοιοὶτιὶ Βοοὶτὶιιοὶὶ το σο

τοτο οτ εισοοτεοε ὶσεοιο σττσοοιο οτ οὶοε τιοτοσοε οτ

τοπιο οτ τὶΠοε ὶοοισὶοτὶΒσιιὶΓοοὶἱ οτ οστοοι τιοτοσοε οτ

Βοοιι οοοοεὶοπιο σἰοτὶ οοοιοὶὶ οτ οοἰοτὶσοὶε. οτ εἰ στο

σὶοτο τοε τοτὶοοοε οτ ὶοτο στοε Διοτι στοοὶο οοτοοτ

ιιστοοοὶ ὶοοοο σοτο σσοιιιοοε οτ τοιιιιττιιοοε; οστο

οοοοὶοοτοε ὶοτὶ σοοοστὶσοὶε οὶττο σὶιοὶσὶοπι ὶοετὶ στο

οὶὶ. στοσὶοτιι οποιοι ὶοτοιοοε ειιοτοειιοοτίε οοοοΒοΙὶὶε

ΒσοοΉσο εὶοο ττοοσο τιττοιισοτο οτ στιεοτιιοτο. οτ ὶτο
ιιοτομοεεο. ὶοεοσοτ οδο τιι·ιιτιο οικω· στοιτιοτὶ οιιτἱοὶ

τοποσ. τοοοοοὶοοε ὶοτὶ γσσττιοι:ο οτ οποιο οΙὶἱ ὶοτὶ

τοὶοτιί οσιοσοτοοτὶ οτ οσιοσοτὶτοτσ. οι ὶσεὶε τοΙιοε οτ

ὶοτὶτιοε. οτ στο ὶσεὶε οοτ οο.τοοι οοοοεὶστιο ίὶιοὶοοε οοο

οοΙοοτειτο οσοεἰΙὶσ οτ οσοεοοεο οτ οοοτοτὶτοτο ἱστο

σἱοτὶ οὶτὶ πιοἰ οτ σὶοτοτοιο ίὶΙὶοτοιιι πιοστοιο. οσσοιο

σὶο οτ Ισοσ οτ σοτοτο τοετὶτιοε ὶοτι·ιιεοτὶστὶε. οιιοτ

οοτσ !ιοο τοοὶτ ὶο σοπισ οοοσοὶοστοιιι ειιιιοτὶ Μοτοσ

τὶὶ. ι1οιι ὶιοτιὶτιιτ οποτε. ὶο στοεοοτὶο ΒοὶΠὶοΙιοἱ σὶοτο

|οὶοὶ. Βοὶσσ το ττοτι|οιισ. Ιοοττοοι:οε σο οοοοτσ. οτ

τοΠειοσοε ιδοτιτσιιτστ. οοσοιο σὶο οτ τιστο οσοοεοοε

ειιΠοε οιιΙὶἔο σοΙὶὶ τοοοσὶτ σοοοοὶοιο.

Εεσ τοοτοττοοε οστιιτὶοε εοοτὶ σιιὶοοὶὶ τιοι: οιτοτοσΙοτο

οιττιιιτὶ οτ οτοτοσὶιιοὶ σο φσσειτο τὶοΠὶοτὶο ι1οοσ- σἱ

ι:οτιοτοτ οεεο εοι·ὶστοοι τοιιοο ιοοτοὶιὶεὶὶ οστοτὶὶ. στοοτ

ὶο οο οἰσἱ οτ Ιοιὅὶ οἰοὶιὶΙ οσσὶτο οοτ σὶιοὶτιοτσ. οὶεὶ

τσττο Ιὶττοτο οοτ ειΠιιτιο τὶτοΙσ εοο σοιιι:το. ετοιμο

οσο πιοτιιτὶσοο οσττοστὶσοο εοο σὶοιἰοοτὶσοο σὶοτὶσ

οοοι οοτ εοτιεοε. :ισ φοσ οσττσοστοιισοιο ὶιιεεο σο

τοὶιιἱ σοεστστἰ οιὅοοιοιιὶε σο Βὶτοτσο στσστοι οποιο

εοσεοτὶσεὶ. °

( οι.ΧΧΧιιι )

Ροτοτί οιιεττἰ |ιοπιἰποε ταοιεωωω

ἰαπιιοπεέ οουιπιιυιἰ ἰιιτατιτ.

πο, ιο "τοι

στα. Α. χω. πο. στο. ο. τω. στο. τ.

( ιι. ιι. )

το οοτοὶιιο εοιοτοὶ τοι εισαι. οποσ σοιοὶιιἰιτο οτι

τὶοὶτοτὶε οι:οκκιιι. ὶιισὶοτὶοιιο τ. σἰο τοττὶοσοοὶιοτι οιιισο.

το ὶτιτὶοεοτὶστὶ εοτιτ ὶισιοὶοοε σο σοτοτο. φσε Βοσ

ΙὶοΙτοοε οιοοτοιοοε. οι.3οιοε οοιὶιτὶοοὶ. οτ οοτὶοοε σο

Μοτο σοσ σο σοτο οοοσιτιοε ὶοοοο ὶοτοτο τοι:οτοιιτ

ὶοττοεοτὶστοοι ὶοτοιοοιιτὶ τοοστοιο στο οοιοοοὶ ὶοοοο.

Πο σοτοτο.

@το ὶοτο τισ ειιοι:το σοὶ οοοοΒοΙὶιι. φσσ σοτ Βοοοιο

τὶσοιο οτ εὶοο οποιο τι·τιοσο ειιΙοειτ:ιο οτ οοετσσἰοπι οτ

α' σοτοοσοτο ι:ειετι·οιο σοτοτὶ. :ισ τισοστοιτι οτ εοτοὶτὶοοι

σοὶ οτ οοιοοοὶε ὶειιιοο. ι:σοττο οοιοοε σοτεοοοε φο

σιιιοοοοι εοο οτΐοοεὶοοοιο σοιοοοὶ ὶειοοο (το σὶοτο

οοεττο τοοοτο οοΠοιιτ. οσο οτσ οι οσοεὶΙὶσ τειι:τσ οοτ

:ιεεοοεο οΠο τοοσσ. ιΙοσσ οσιοοοο οιιιοο σὶοτοοι οτι

εττοιο ιΙοσσ οΒεὶτ. εοο οΙὶιΙοοσ οὶὶοσ ι:οεττοιο οσιοοοὶε

ὶοοιιο σο σὶοτσ οοεττο. οοο ιιὶὶφὶε οοετοΙΙιιοοε εοο

οΙἰιΙοὶε στιετοΙΙειοοτοιο στοσιι:τι οιιεττἱ οιιστοε εὶτ εοο

ὶιοσοσὶτοε οοιιοο ιοοτιοοοοὶοιο οὶὶφοτο σοοὶοτοτ. οτ εἰ

εοὶοοτο σοὶ οοιιττοτοοοτο οοΠοτ Βοοει οσο σὶετοττιοτισ

οτ εἰ σὶετοττιιιτο οοο σοτοτο. ὶσεὶε οιιετοΠιιοἰε οτ σο

τοετιιτὶ. εὶοο οσιιεο]ὶοοε σο οσιοοοὶ σοὶ στο τοιοσοτο

ΐοοτὶοτ. φοιοοὶοὶοε σοτοτο σοι· πιο οοτ πιοοιο οιὶε

εοτο σοοοιιι:οιοο. οιοοσοτο ιιοοιιοο οτ οτσὶιιιιτὶοοοε

σοτοετοτὶε οοιοοοὶε ὶιιοοο στο ιοοσσ οετ. εοο σοτοετοτὶε
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εε! εοεεε!εει εε εοειεεὶ εεὶ Ρι·ο τειεΡοι·ε ίεετειι. α οπο εε Ρεεεε.

εεε ωἰε!ιἰ ίεεεΝετ Ρετ· εε εε! εοιπιτε ει!5811ε1 εεε

εοτειε !ἱττετεε Βοειι Με εεεἱειε εκεεεὶεει ετ εσει

Ρ!ε!›ο. εεε εε εεεἱτε εε! εκεεεεε εε!› ε!!(Ιεει ε·εεεε

εΠε!πο. ἰεεεΡει· ειεεεεω ετ οι·ε!εετ!οεεε εεετε!!εεὶ

εεε εεετε!!σεοτεε1 τεεοι·ετε (με εεε!ε ίεεετειτ εεε ἱε

εοεττετἰειρ εοι:εεε!ε ἰιιεεε Βοεε. εεε εεεεεε εκεεεὶειε

ει εοιεΡ!ε!›ο εεε εε εεεε·ε εε! εκεεεἰτε ειι!› ε!!εεε

ε·εεεε εἰτε!›ο ειι!ε!ε 8ετεΡει· εεετεετώεε ιεεεεετὶε ετ

οτεἰεειὶοεὶΒεε Ροτεετετἰε εοιεεε!ε ὶεεεε εεε εοεεε!εει

εοεπεεἰε :Ρε Ρτε τεειΡοτε ΐεετ!ετ. εεε εοεε·ε εε

ετε!!ειεειε πεεεει εε! εεετε!!εεοε ειπε! εοεττε οι·εεεε

Ρεποεεε. εεε ει·ο ει εοεε!!!ο Βιετο εε! εεεεεεε. ειπα!

ἱΡεε. Ροτεετειε εε! εἰεε !εε!εεε εεε ε!ἱεεἱε εεετε!!εεεε

εε! ε!ἱεΙεὶε εεετε!!εεοτειε τεεοτεει ειεἱπετ εεεει

ιεεετειε. ιεετε!πειε. εεε εεειε !ιοεοτεπε εε! τα εεεε

εεε ε!!εεεε εετεεεε1 εε! ἰεἰετἱειε Ρεεὶετει· εε! Ρε

ε!εετετ. ετ εε!εεΒο εεετοεἱειε ετ εε!”εει!εει !›οεε εεε

ετ εὶεε Έτεεεε. Ρει·εοεεεε εοειὶεἱ εΡὶεἰ εε εοτεκἰεε

ἰεεεε Ροτεετετἰε ε! ἰεεἱεεει ε” ετ τεεεεετειε εε

οεπιε8 ὶ!!οε εεὶ εἱεε εετεἰτἰο ετεετ. ετ τεε ετ !1οεοτε8

ὶΡεοτετε Ρετ τοτεει τεειΡεε εεε εεὶ τεἔἱειἰεἰε ετ

εἰεε :εν εεεεεε!εε. ετ εἰ εεἰεετο εε! ει·εε!εει·ο ε!!

εεεετ εετε οΡετειει. Ρετ εε εε! ε!ὶιιει ΡεΒ!ἱεε εε!

Ρτὶεετἱτε. (Νοε εοτιττεἴεεἱετ. εδο οΡετετε εε!πο !)οεε

εεε εε εε!. εεοε ε! εἰετει·!›ει·ε ιιεεΙεὶεετο. ἰΡεἰ εε!

εἱεε εεεεο ειιειεεἰεἰεε Ροτει·ο τεεε!ε!›ο. ἰεειιΡει· τε

εε!σοτ !)οεε εεε=ειεεεεετετε ἱ!!ἰε εε οοτο εο!)!!!Βιιε.

εὶεε!ἰεετ ἔεὶ!!ἱε!επο εει!πειεο εΒοτεε εειΒτἰεεἰ. ε!

εει·ὶεο εε ε!ει·ο. εε! Ρτε εοτεεεἱ ἱεεεε εεεετεετ

Ροεεεεεὶοεεε ἱετε ἰετι·οἱιεε ετ !ιοεοι·εε εὶετο εεετι·ο

Ρεττἱεεετεε. εεε εεε ετ εετ!εο τεετε!ι!οε! εε εεεεἰο.

ἰτι εοι·επι οτεἱεειἰοεε ε! εο!εετετε. ε! ὶεεε !ετει·ι·οΒε

Με ί-εει·ο. ετ ε! ΐοτ·τε εε ε!ἰ‹Ιεο εε! εε ει!ἰεΙεἱ!›εε. εὶετο

εεεττο ε! εετ!ε εεε ε!ετο πειτε!εοε! Ρετεεεετ! εε!

Ρετεεεετ!Βεε Με !ετει·τοΘειιετ!ετ εετἰτετειε ε!ε Βοεε

εεε τεεεεεεεετε τεεεΒοτ. ετ ε! ε!!εεετε εε Ρτεεἱετἱε

τεεεο. εε! ε!ἰεε Ρτε τεε Ρει·ὶτει· εστω εεε εἰε πει

εεεε!;εΒο. εἱεεἰε Ρι·εεἱετετε ἴεει·ὶτ Ρετ Ρι·εε!ε!ειε Ρο

τεετετεπε. εε εεε τεεει·ὶ εε!›εειε. Ρει·ἱ!:ετ !1οεε (Με

τεεε!αοι·. ετ εε εὶπεὶεετο εεε ε!)εο!ειεε. !ιεε οτεε!ε

Βοεε εεε 5!εε ΐτεεεε εοιεΡ!ει·ε ετ ο!)εετεετε Εεεε

!›οι·. εἰεἰ εεεετεπε ἰεετο εεἱ ἰειΡεεὶτεεετο εε! ο!›!ὶ

εἰοεε εεε !ὶεεεεε Ροτεεωτἰε εοτεεεἰε εε! τεοεο εεε.

εε! Ροτε5Εεεε εεε εοεεε!ιεε εε εοκεεε! εεὶ Ρτε τετε

Ροτε ΐεειεπιτ τετεεεεετἰτ.

ΟΒει·τεε Ρε!!εεε.

θεὶΠὶε!τεεε εεε!.

οπο ΐετεεε.

Τεεἰκἰεε Ρἰεειεεε;

Οβει·τεε επιτεεεε.

Βοειι!Βιε !ειει·ἰεε.

Βεεἱεε.

Ρεττεε ΐετυετἰεε.

ΥΒεττεε εο!ειεΒεε.

Ατετεε εεεἱε.

ΟΡεττεε εεεεοετε.

θεἰ!!ὶε!ιεεε Εεεε·εεε!.

θεο εἰεει·.

ΟεἰεεΙἙεε εε Ροιο!εεεε.

Ιο!ιεεεεε Ϊεττετἱεε.

ΟΒει·τεε !οεει·ἱεε.

Ιο!ιεεεεε !υε!Ρε!.

θεεττἰεεε.

Οιε!!!!ε!ιεεε ἴεπετἱεε.

θεὶ!!ἰε!ιεεε Ρε!!εεε.

Βοεεε !ο!ειεεεε ιε!!ἱεε.

Βετ!εεε Ρατεεεεεεε.

Βἱτοεεε8 εεεο!!ε.

Ρεττεε εο!ειε!›ἱ.

0Βεττεε Βοτεἰεεε.

Αεεε!τεεε Ρεεεετεε.

Βε!:ε!εεε εεκοεεε.

Εετ!εεε εε εεεΡε!ο.

Βε!πε!εεε εε Ρενα!.

(!εί!!!ε!τεεε Ρετεεεεεεε.

!ε!ιεεεεε τἱεἱἱ.

Μεεΐτεεεε !›ἱκἰε.

Ρεπτε5 Έει!εεε.

Βει·εετεεε τοεεεε.

Βοεε!!εε τετεε.

Αεεε!επεε ι·ετεε.

ΜεεΪτεεε5 ε1ει·δετεε8.

Οετ!εεει·ἰεε.

Εετἰεεε εεοΪετἱεε.

Αι·εει!εεε ιεε!ετετὶεε.

Βοεε!!!ιε επε!τεεεε.

Βετεοδεοειιε εεὶεετἱεε.

Ρε!τεε !ειει·ἱιιε.

νεεποεεε εε Ροιο!εεεε.

!ο!ιεεεε8 ετε!Βεεεε.

Ρεττε5 Βετε!ε8.

Βο!!εεεεε εετεε!ε.

Βεἱιεεεεεε εὶεεεε.

Ρεττεε εε εοκεεο.

Οττοεεε ε.τε!εεεεε.

!εεο!›εε εε Ροεο!εεεε.

Α!!›ει·τεε τεετεεεεε.

0Βεττεε εεε8ειε Ρι·εεε.

Βοεεεεεε !οτει·ἰεε.

νεεεε!!εε !ο£ει·ὶεε.

ΤεΒε!εεε επτα.

νὶτε!ὶε εε!ε8ει·ἱεε.

εἰ Ιοτεεεεε ειεεετοι·.

!ο!ιεεεεε Ρτεεεεε.

θεὶ!!ἱε!ειιιε εεεεεεε.

Ρεττε8 !›εεεει·ἱεε.

Ρε!.ι·εε εεεεεεεε.

Β.ε!εετ!εε εεεοεεε.

Οε!!!!ε!ειεε εεεὶεε.

0Βεττεε Με!.

Αεεε!ειεε Ρεα·εετ!ε.

!ο!ιεεεεε εε Ρ!εεἰε.

Ρειιεεεε ιεε!ετεπεεε.

Βοεετἰεε εεεετ!ε!.

Ι0!ιεεεεε επειι!εε.

Αεεε!πιεε !›εεεεε.

Ρι·Μεε. `!!›ει·τιιε ὶοεε!ε!:οι·.
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Ειιι·ιεπε ιιετεπιπεξ

ιοιιεππεε ιιεττετιπε.

Ιοιιεππεε τειιτοτ.

νιιετεοιιπε πιεττειετπε.

Μεπιτεεπε εοετε.

Ιετεεππε εεεἰε.

Ατπειεπε ιιειιε.

θπιιιιειιππε πειτοεπε.

Ειιτὶεπε Ειπε.

Βοππ”εειπε πεεεοπτεπε.

Απεειιππε ιπειτεεπε.

ιεεοιιπε ιιικιε.

Απεειιιιπε ιιειΡει.

Ατπειεπε- πειιοεπε.

νιτειιε ιοτετιπ8.

Ειιτιεπε εε Ροποιεεειιε.

Απεειιππε ιπετεπεπε.

Απεειπιπε ιιπτεε.

Οττο ιιιεττιπιιε.

νιτειιε επἰεε.

Βοεπιιπε εππε.

Απεειιππε εειειιιοππε.

Ρεττπε ιιειιιπε.

Επτἰεπε εεπιπε.

θπιιιιειπιπε ιιοιοιπε.

ιετεειιιιε ιιειιε.

θπἱιιἰειιππε ιιπιιε.

Αιιιεττπε ιιειιε.

Ιοιιετιπεε ιιειἰε.

ιοιιεππεε εεπιπε.

νιτειιε ιππεεπε ιιεττε.

0ιιεττπε εε ιιτεπἰε.

Μπεεπε γιιιειε. Α

Μιειιεει εεπεπειεπε.

Απεειιππε πειιοεπε.

Ρεττπε επττπε.

Ειιτιεπε εεεἱε.

ιοιιεππεε Ρεεετπτπε.

θειε:ιεεπε ι:πειιτειιπε.

Τεετε τετε.

ιοιιεππεε εειππε.

θπιιιιειιιιπε εειεεει·ιπε.

Απεειιππε ετοεεπε.

Απεειπιπε εεειιετἱπε.

νεο εεΡειιπ5.

δειεειιιπε. .·

Ρεττπε ιιι·εειιετιιιε.

1εεειιπε ιιοτεἰππε.

ιεεοιιπε ιεεετιπ5.

Βεπιιπιιεπε εεοιει·ιπε.

Θπιιιιειπιπε εεειε.

(Με εε πιεε. : '

ιεεειιιιε εε πιεε.

νιιεττπ5 ιιειΡει. .

Οττοππε ιιειὶε.

Οπιιιιειιιιιιε ιπεττιππε.

Ρεττπε ι›οτεπιπε.

Απεειιπιιε εὶεεετεπε.

επιιιιειωπε επιι€ετιπε.

Βεεειει”πει επρεπε

ε ΡιιιιιΡοιιπε εοιπιιιιιπε.

Ατιιειεπε επιιεεειπε.

Οι:ιεττπε εετεπε επι

ποπ πιτεπιτ ΡτοΡτετ εεπιππι.

( πι.ΧΧΧιν )

Ροιιι>ιιιιι Μεερθει εε Π.τεειο παει· πω: .πια ίπ

ε·αεττί.τ ε: ·υ2ΖΙί.9 Ρετετέ, Μίο!Σαε. απτά Βεωτιἰ ετ

πιοιιτ2.ι ιέειαέ εε Πεπτέεο είε Π.τεείο εεεετο ·υετιεπίσ

εεεΖ£.

πιε, ω πιεπ ° -'

πω. ε. χω. πι. ω. ε. χω. εεε.

( πι. π.) ·

Εεε ΡπτΡπτε πιιοτ ιπεπιτεει εε πεεειο. εε ποιππ

τετε εεπειιιο ετ εοπ5επεπ ιΡειπε επι πιει ετ εἱπε

επετοτπετε τιιιι επεειεο ιειειποιιιεε πππεἱο ετ Ρτοεπ

τετοτἱ εεπιππἰε ἱειιπε Ρτο εειιιππι ιειιπε τεειΡιεπτι

ετ ποπιἰπε ιΡειπε εοιππτιπ ιπιειιι ιιεειο τειπτετὶοπεπι

τειπἱεεἱοπειιι ετ Ρεετπιπ εε ποπ Ρετεπεο. εε οιππἱιιπε

ιπτιι:ιπε τετἱοπἱιιπε ετ εετιεπιιιπε πτιιιιιπε ετ ειτεετιε

τεειἰιιπε ετ Ρετεοπειιιιπε επεε ιιειοεο πει ιιειιετε Ροε

εεπι πι εεεττε Ρετετι ετ πι τοτε εεε επτἱε ετ πι ειιιπἰ

ιιπε εε ἱΡεππι εεεττπιιι ετ επτὶεπι Ρεττιπεπτιιιπε. ετ

πι ιπἱοεἰε ετ πι πιιοιοιε ετ πι τοτε εεε επτἰε ετ

εεετειιο εειιπιο ετ ιποπτε εεεπτε ετ ιπ τετιε εεπ

επτπε. ετ ἱπ επιπἰ ιπι·πειετιοπε ετ ιιτιετο ετ ιππιτο

· ππΡετὶο ετ πι επιπιιιπε Ρεττιπειιτιιιπε εε ἰΡεε εεετι·ε

ετ πω. πει πιιειιι Ρτο ιΡειε. πει οεεεειοπε επιο

τππι. εοιπΡετειιτιιιπε πει εοπιΡετἱτπτἰε ειιεπο ιπεεο.

πτ εκ ιΡειε τετιειιιιιπε ετ εετιοιιιιιπε εεπιπιιε ἱεππε

ιιτι Ροεεὶτ ετ επΡετιτι ειιειΡετε ετ τεΡιὶεετε εοπτι·ε

οιιιπεε Ρετεοπεε. εἰεπτειὅε Ροεεεπι πει ειἱεπο πι ιεπι

Ροτε Ροτπι. ετ Ρτοεπτετοτειιι ιΡεππι εοπιππε πτ πι

τειπ επεπι ποιο ετ εοπετιτπο. επεπι ιπιειιι ετ τάπ

τετἰοπεπι ει; Ρεετππι εε ποπ Ρετεπεε ετ εετπιπ ετ εεε

ειοπεπι τετειιι ετ ιιτιπεπι ιιειιετε. ετ ποπ εειιττεπεπιτε

επ τεειΡιεπτι ποιππιε εἱετι εοπιππιε Ρτοπιιττο. ετ ει

εε Ρτεειετιε πει εε ειἰεπο Ρτεεἰετοτπιιι ίπετιτ εοπ

ττεΐεετππι ετ εποεἱεπε εοπττειεετπιπ ιπετιτ. Ρεπειιι

τι επΡιἱ εε επεπτε ετ εποεἰειιε ιπειιιτ εοπτι·ειιεετπιπ

επι ετιΡπιεπτι Ρτοπιπτο. ετ ὶπεε οιιιπιε ιιοπε πιεε

ιιειιἱτε ετ ιιειιεπεε τιιε Ρἱειιοτι οιιιπ:)ιο. ιιεπε πετο ιι

πειπ ετ τεπιπειεπειιι ετ εετππι ετ εεεειοπεπι ετ Ρεετππι

εε ποπ Ρετεπεε ιιεεἰεεε εοπίπεοτ. Ρτο πεπειτιοπε

επεπι ειιτιεπε εε πιιεειο εεεει· ιπεπε ετ επι επι Ρε

εετππτ. εε Ρτεποπιιπετιε εεειτἰε ετ ιοεὶε. εε Ρτεεἰο

εποτπιπ τπεειιι Ροττιοπεπι εοπιιτεοτ ιιειιπἱεεε. ετ πιεε

πιε επἰετεπι ετ εοιπτεπι πεεο. ειιι·εππιιειεπε ειιεε

Ρτιοιιι ποπ ππιπετετε Ρεεπιιιε. πιεπΡετ ειιιεττπε Βε

ετετεπε ιπτεπιτ εε εεπετε εεἱ επεπεειιε πι επππε

εἰετε ΡπτΡπτε ποιεπτἱε ετ Ρι·εεἰΡἱεπτὶε. εποε ιΡεε

ΡπτΡπτε Ρτεεὶετε ειππιε εττειιεετ ετ ειι8ετπειιιτ ετ

εοπττε ποπ πεπιετ. ίεειεπε ιιεε οιππἱε πι Ρτεεεπτὶε

ετιπ5επ εἰετι πιι·ι επι. ετ εοπειιιο οιιει·τι πεειιετιε ετ
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εσεεισι Ρστισσετιι ιισσε Ρι·σΡισιισσε ει σιεισσε εΡ- ιι Ριεσσσ ισετισσ ιιισετε φωσ εεε ιισιισισ ειισισ ιεσσειι

Ρειιει. ιεειεε Ρτεσιειι εσιιειιιειστεε. ει ιιεε ιισσσε εετιιιε.

ιιστσιισε ιστειισε. σειεσιε εετιιιε. σερ ιιισισ. εσττεσσε

ιισσε σεσσιε σε σιιεεισ. ει: ισειιιτεσσε ιιστσισσε. εεισισ

ισ ιιστεσ Βεσιι. ιιι σσισσ σεσιιιε ιειιιε. εσσσ σσισι

σιεε σειισιιειιε. Μειτισιιιι. ισσιειισιιε ει. ειε Η ισεσιι

Ροει σεεΡετεε.

Εεε τιεσιισσσε εσιιεσσε σσιετισε τσιδεισε εετιΡει.

ςσιΧΧΧν)

ιοσισεεε σε ίσειισσ Βετιιιιι είσπισιιι.ι ΡτΕνἰΖεἔΖα ει

ισσσιιιιιιαιε.ε ιαπιιεπείσιω εοπεε.εια εση/ίτσιαιι κουα

ειιε αιἰἰιιτι8ἱ£.

ιιεε, σιεσεε ισεσισ

δε: ειιισσταρισ Ιιεισί ΐιισι·ίσειι:ι.4 σωσωε.

δεσ. Α. χω. πι. θα!. Π. [οι. εεε.

( Π. Π. )

ισ σστσισε εεσειε ει ισσισισσε ιτισιιειιε Ρειτιε ει

ιιιιι ει εΡιτιισε εεσειι εισειι. σσισισ ειι σσισιιισε Ρτε

εεσιιιισε ει ιιιιστιε εσσσ εεε ισιιεσιιεε σε ιι›ειισσ

σει .εέτειιε ιιετιι)Ι σσσιισσε σσσσ σσσεεσο. ει εσσιιτισσ

οιιισιιισε ιεσσεσειιισε ει σιειιε ιεσιιεσειιισε ιιι:ετιειεισ

ισ ιιετιισ σε οιιισιιισε τειισε ιισσε εσσσκετισι ει ιιι

εισιιειε ι›ετιι)Ι ισιεετιιιι Ρετ ισετε. σι εισι ιιιιετι ει

ιισσισσεε ει) σισσι ιστε ει εσσεσεισσιιιε. ει σισσιε

«με σε εισιιειε ιιετιιγ ιτειιετε σσισετισι Ρετ τσετε

εισιιιιιετ εισι ιιι›ετι ει ισιισσσεε ει› σισσι ιστε ει

εσσεσεισσισε. εκεεΡισ σισσι σΡετε Ροιετιε. εεεεΡιε

ιιεε σιεσεστε σισι ει οιει. ιιε εσσσ σε εισι εισετισι

σισσισ ει σιεσισ. ει τιισισειι ισετισι σιειιεστεσι ει

ισειιεστεσετισι εσσι ιΡεε σε ιΙσισιισε ιιιττιε ι›ετιιεσ

ειιισε σιισισ σειιεσι Ρετεσισετε σεσετισισ. ει σετσ πιεσ

εστειστ σιιιε σιεισισ σισσισ ει σιεστσ τσεσεστει:σε

ισετιι Ρτσ ιεισσιειιε ιισισιισε ιεττιε ιισσε Ρετεσισεσι

σεσετισε. σε ιιιεσσ ειιειιι σειιεσι ιιιι ιΙσι ειιιετισι

Ρτσ σσσιισε ιιισσιιε Ρετεσισετε σιισισ σεσει·ισσι. ιιεισ

σπισιε σεεειιε ιειισεσεισισ ει σιειστσισ ιεσσεσεισσι

ισειδσε ει Ρετσε ειισι ιιιιετι ει ιισσιιισεε. σε ιετσιετιε.

ει σε εσεστεειε. σσσο ειιεισ ει εσσεεσσ εσΡτειισ

σιισειιε ιεσσεσειιισε ει σιειιε ιεσσεσειιισε εστιειιι

ιιιιετεσι ισ ι›ετιισ εισσιι ιιει:εσι ισ εεεοσ ει ισ @το

ει ιιι τεσσσ ιιιετσεσιισιιιεσσ. ει σσισσε εισε ιιιετσιιι

τσιιεισι εστσι. ισ·ιιισ ειεισ ιισσ εεε ιιει›ειιει ει ιεσε

σει ισ ιεειισιιειε εεσειε ιιετιιετε σιτεισιε. ιισεε ει ισ

Ρτεσιειιε σσιιιιιισε ιειιστετε ει εισεσσετε σσισετισι

ειε ιιεσε ιιεειιιι. ει ειιεισ σσσσ ει εσσεεσσ εσΡτε

σιειιε ιεσσεσειιισε ει Δωσε ιεσσεσειιισε σιισσι σιεσι

ιιεισεεσσι ισ ειισσισεσε ισ ιιεισεσ ιισσσ εει εσιε εε

ειειισσι ισ ειε ισσιε. ιιε εσσσ ισ εσ ιιεπισ ιιεισεετι

Ρσεειι. σε ιιισσεσεεε. σσσσ ειιεισ ει εσσεεσσ ιεσσεσ

ειιισε ει σιειιε ιεσσεσειιισε σιισσι ιιιτιισσι ειισι σισσιιισε

εσιε Ρετιισεσιιιε ει ιστιιισε ιισσε ιιειιει ισ σεισστε

ι›ετιι)ι. ει ει ιστιε εσσιισΒετιι εσσσ ειισσιε ιεσσεσειε

εεισ Ρσεεισι εεεσεετε ισ εεσεσ. σει ισ Ρετεοσε Ρτειετ

ισειειεειστεσι. ει ει εσεσετιι εσσσ ειιιισσσ σεεειισιιι

ιειισεσεισιιι ει σιειστσισ ιειισεσεισσι ιι·εεισισ ισετιι

ισ ιεττε ιιετιι)ι εσσσ σεεεειισσι ει ιισσιισεε ει σισσιε

ιισε ισ σεεειισ ι”σετιιιι εισι εεισε ει εεεστε ει ει ιστιε

εσεσετιι εσσσ ειισσοσ σεεειισισ ειιετισ.ε εεσιιε ιτε

ειστε ισει-ιι_ω ιεττε ιιετιιγ ει τεε ιεσσεσεισισ ει:

σιειστσισ ιεσσεσεισισ ισ ιΡεσ σεεειισ ΐσετισι, εσσσ

σισσιε (με ισετισι ιεσσεσεισισ ει σιειστιισι ιιισσειι

εισισ σει εεισε ει εεεστε. ιιεσε εισσισεισ ιιιιετιειειιι

Ρτεσστσισειεισ σσσσισ ει εσσεεεεισσεισ ιΙσεισ ίσοι

Ρτειειιε ιεσσεσειιισε ει. σιειιε ιεσσεσειιισε ισ Ρτεεειιιιε

σσισσι ιισε)σσιε ιιιτι·ετιι ει σσισισι ιισεσσιε ιστσετιι

ισσε εσιιεσιστιι ισ ιεττε ε)ιτιε ίσοι. σι ιΒιιστ ιιεε

σισσιε ιιτισε ει τειε ισ ΡετΡεισσισ Ρετσιεσεεσι

Ρτεεειιε Ρτισιιεεισσι ιιετι ΡτεεεΡι ει ε.ιειιιο ισεσ Ρισισ

ιιεσ ισιισισι ει εσσιιτισεσι. ιισισε τει ιεειεε εσσι

τειιιεισιιε σε ιιισσετε. ειισοσ ισΡεσειε. ιιετιιισισισεσε

ιειεσσετισε. ιιισισε σε τειει. ειεισειιε σε ›διιιειισ. σει

σσισσε σε €ιι›ειισ. ιισΒσ σε ισεεετεε. ιιεστιεσε ιε

Ρισετε. Βεσιετισε ιιετσει. εσιιιιειισσε ιιετσειε. τσε

ιιιεσε σε σεΡιιισ. εγισσσ ετιισειισ. ιδσιιιιειισσε σε

ισειεισιιεε. 8ιτετσσε ιισσε. εεισισ εσσσ ει: ισεετιιε

ιισσε σσιιιισι ισιιιεειιιισ σσεεσιεειισσ ιιι€ιεειιιισ ιετιισ

ισεσεε ισεσιι ω.

‹σιΧΧΧνι›

δωσω στα (ιιιέσοσιε σε Π.τεεε·Εσ σιτε Με ε” εα

ειτο Ρετειι , σε Πειιτίεσ σε Π.1·εεισ εσεει·σ ιαπιιεπει

εοπιιισι ·υεπάιισ , εεάίι.

ιιεε, 2 ισσιι -

σε Α. [οι ιιι. σ. σε. ε. ει. σε.

( σ. ε. )

ιεσσε ισ ιιοτε τεισεισι ετειιεσιι. Ρτεεεσιιιισε ισο

σσσεεεειισ ετειιεσισ. τσετιισσ ετειιεσισ. ιεεσι›σ Βε

ισισεισ ει ιεεοιισ σε Ρεσετισ. εσΡιιιε σ1στ εισιιισσιε

σε σιιεεισ ιεειι ιισεισ σε εεειτσ Ρετειι ει ειιιε ειεσι

εσσιισειστ ισ ισειτσισεσισ ιεεισ Ρετ τσεσσισ τιεσιισσι.

εσσσ ιιειιεσ ισιετ ετεεπι Ρειεειι. τεεεΡιι ιισεσι.

σεετισε ιιιιειιισσιεε Ρτο εσιιισιιι εεειιιισσ σε ισιιιι.

ισιετ σσσεσι ει σεεΡετεε.

Εεε ιεσιειιιισε ιισιετισε εεετι Ρειεειι ιιεε ειιεισΡισσι

εκιτεκι ει ειιεισΡιεσι σε εισσσετσ ιοιισιο εσσσ σισε

ιιειστ εεεε εετιΡισσι σιεσσ ισετειιιειι σσιετιι. ει‹:σι ισ

εσ σισι ει ιε8ι. σιειιιι εσσιισ σει σιιιιισσισ σιει ιστιε

ιιιιετε σει ειιιει›ε ιιισισ εεε Ρσσεισ. ειιειΙσε σε

ισσιειισσε εσττσΡιισσε εειι σιισισσιισσε σιειισσσσι

σει εεσεσε εσ εσσσ εσττσιιστεσσσσι ισεεσ σσισισι

Ρεσ)σισιι σε>σεισσιε σε 8ιτετσσ ΡτσΡτιε ισεσσ εσσ

εετιΡει.

σιισιιι εσσιισιεετιι σει ειισσι ισεστσσι ιισισισσισ τε (ι) Πεεει εισιιιιιισ, εισειιεισ σεεετιΡιισσεσι νισε ωστε σ." σι.1ιτ.
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( ετΧΧΧνι1 )

ΡΑε.τεοπτπε Βαἰτἰιιἰπτ πι: Ρεοαιι0%τω, οίιτεοπο με·

εατατοτ εοπε2Στατιω, απο απο Βαέπιακά0 εταοβατιο

εοπαραοπαιτι Ιατιιιοπείαπι Ζατα:ιτ.

”

τ2%, θ ἱπππ

ω. ε. οι. πιο.

( π. π. )

ποο Ρεοεπεττπε πτὶπε πετππἱπἰ το πεεεπο. Ρτο πιο

ο! Ρεττε πιοο πεππο. οτ ΐτετι·ὶππε :ποπ ετ ποΡοτὶππε

πἱετἰ πεππὶ οποτππι Ρτοεπτετοτ εππι οτ πτεεπι Βετο.

το ποε τεετο εὶεπτ εοπτὶποτπτ. ἰπ ἱπεττπτποπτο ἱππε

τεετο Ρετ ιπεπππι οπττττοτπιἱ ποτετπ. πεο ποπ ετ εεο

ιεἱιππππἰππε ίπίπε οὶπεποπι πετππὶπἰ τπτεπιπε οοιπ

Ρεοπειι·ι πιοπε. οπο :ιππο οετ πετ Ρτο τετπΡοτε τποι·ὶτ. -

ἰπ οτπἱπετἰοπο εοπεππιπι εοπιππὶε πωπο πετ Ροτε

ετεπε οπὶ Ρτο τεπιΡοτε Ϊπετἱπτ. οποεἰοπε Ροτ εε ποτ

πππτὶιππ εππιπ ποτ πππττοε εποε. επτ τπτετεε εἱοὶττο

εοιππιπε ἰεππο εὶοὶττετεε πιετἱιππε τεοπἰεπἱ. οτ οποπ

ἰΡεειπ ἱπτετε τεεὶετππε τιοτπἱπἱπιιε ποεττἱε. οποε πε

πειππε ἰπ πεεἰοπε. ετ ὶπ Ρπτπετετἰε. ετ πι πεπἱπο ετ

ἰπ πεπεπο επππποτ. πι οτπὶπετἰοπε εοπεπτππι εοιπππτε

ἱεππε. πετ Ροτεετετἱε οπὶ τποπο οετ. πετ Ρτο τεπιΡοτε

τπεττπτ. εεετιπιιπ ποεὶοπο επετπττππι ετ πτεοπετπττππι

πεππππε οτ εοπεὶοπεπὶιππε πι πἰττπτε εοπιππἱε πωπο

πετ πιιιιτπ επἱ. οπεπποεπιποπο οτ οποετεπεεπιποπο ε

εοπεππππε εοπιππὶε ὶεππε. ποτ Ροτεετετο οπἱ πιοπε

οετ ποτ Ρτο τοτπΡοτε ἴπετἱπτ Ροτ εε πετ εποε τἰττοτεε

εὶοὶττο εοιπππἰε πιοπε εἰοὶττετεε οπτ πππτπιτπ ίπει·ττ

τοοπὶεπππι. πο ὶΡεο οοεττο οτ ποππιπππε ποεττὶε Ρε

εοπι οτ 8ποτι·ειπ τεετοιποιε. πι οι·πὶπετἱοπε ετ ιπεππετο

οοπεπτπιπ ποτ Ροτεετετἱε εοπιππὶε τεππε οπἱ πιοπε οετ

ποτ Ρτο τοπ1Ροι·ε τπετἰπτ. πι οκει·εἰτπ οτ οιο›οττὶετὶοπο

οτ εεπετεεττε εοιπππἰε πωπο. ετ εετοτἰε εοτπἰεἰἰε εο

πιππἱε πωπο ὶπὶππιε οτ ετεπὶιππε. ἱπ οτπἰπετὶοπο οοπ

επτπιπ πετ Ροτοετετἰε εοτπππἰε πωπο οπτ πιοπε οετ

ποτ Ρτο τειπΡοτο τιιοτπιτ. εεεππππιπ οποπ ίεεοτἰιιτ

ςτιοτπἰποε ποποο 8ετττοετ ε εει·πειιο πεοπο ετεπετππι

Ροτ ιπεπτὶτπεπι οτ ἰπἴτε τεττειπ ΡτοΡτπε ποεττἱε ειτ

Ρεπειε. πτττε ποτο επ οκΡοπεεε πἱετπε εοιπππὶε ὶεππο.

ποτο πεπτ00π18 πετ πετἱ τεετοιππε επιιπεττιπ ποε οτ α'

επεεεεεοτοε ποετττ εοπιππἰ πιοπε Ρτο οποτὶπετ τοεο

ποπππππι Ρτεπτετοτπιπ πεπει·το8 εεττ. πεπι πεπτιππε

οΡετεπι ετ ετππἱππι ποπε ππο οποπ οπτ ποτιπποε το

.Ρεττἱππε τΡετε πεπεεπτ τιιττετο πι εοπ1Ρεοπειπ πωπο.

Ρτοπτετε οποοπο ,Ρτο_ποπτε οτ πετεπιππε ιιοετττε. Ρτο

ιππτπππε ποπὶε π0111τΙ10_5Ρτπο το εει·ο1ττπε τεππο

_Ροτοετετἱ. ποιπἰπε εοπιπιπε. εε το ποπιπτιιτ,ο τεπποπετε

εοπεττπ τοετΡτοπττ. ετ τπτειππε τε0ττ8 εεοτοεεπετἰε

οπεπΒοΙἱἰε. εττεππετο οτ οπεετπετε ετ οοπττε ποπ

:πεπττε. ετ Ρι·οιπὶττἰπιπε οτ_ τιιτε;ππε. ποε τεετπ1°οε οτ

οπτετπτοε οποπ οετοτἰ επΡτεπτεττ ποε εεπειπ ττεοἰοπτ.

Ρτο εε οτ τιοι·οπἰπιιε επὶε πι οτπἰπετἰοπο ποεττε ποτ

πππτπ ποεττὶ. εετππι πωπο το πωπο τοι·πει·τοι·ιππ.

τοετοε ποο πο ποττε, ε)πποπ πεπτπε. τπο τετεετἰπε.

α εοττοοππε ΡἰΡοτ. ποππεπεεεεττπε εποε Ρειτπ. εεεπππο

πἰο τπππ. ὶπτετ Ρτἱιπεπι ετ τεττὶεπι.

πε ποτο τπτειιοτιιπτ εοιπΡεοπειπ οτ εοππεπτἱοπειπ.

εππτἰοτπε πο ποιεπο ποπεπεεεπε το ποττἰπο. πιοπ

τεετετ πο πεεἰοπε. Ρεεεπεπτε ε. ποετοπο. τετπποττπε

στο ποεἱοπε. ποπεπεο πε πιεὶοτο.

Εκ οπἰπτετπο εετἰΡτο πιεππ οττοπὶε ποτετὶἱ.

ς οτιππινιιΙ ›

Αποπεπε, θοπταπιτε ετ @ποπ ιπαι·επΖωιεε πο: Μπε.τα,

πτυπίεατίε τιιττοιω οοτιο πι οοεττο Ρα!οπί είπε! ω.

πἰεαἰπυι£, πίεείπΣτι οὐ τά οπο αυτ» ἰαπιιεπειΞ εοιππιππἰ

εοιπροιιισπτ.

πεο, οι τπππ

τω. Α. [στ. πο. π. ω. (τ. [στ. πο. π.

( π. π. )

πι ποιππιε ποπιἱπἰ ειποπ. ποε εππτεεε πττπε οποπ

πεπι ιππτι·πεττἱε πιετετιἱοπἱε πο τπεεεε. Ρτο πιο οτ εοπ

τεπο ππο οποππεπι Ρετοπὶπἱ. οτ οΡἱεἱο ππο οποππεπει

τεἱποτἰὶ ιπετεπἱοπἰε πε ιπεεεε Ρτο πιο ετ ττεττο ιποο

εοπτεπο. τεετιπιιε ποπὶε ποτπἱπο εΡἱπο πε εοτοιππε

ἱεππο Ροτοετετἱ. τοεὶΡἰεπτἰ ποπππε εοπιππἱε ἱεππο

πετππο οτ εεεεἰοπεπι. πποπι ετ ι·ετπτετἰοπειπ. ετ οιππἰ

π10πετπ τεππεετοπεπι οτ Ρεετππι το ποπ Ρετοππο. το

οιππτ ὶπτο ετ εετἱοπε. ετ τετὶοπο τοετὶ ετ Ροι·εοπετἰ.

πττττ ετ πτττοετο ποπἰε ετ Ρτεπτεπε εοιπΡοτοπτἱ ετ

εοιπΡετττπτο ετἱοπο τποπο πετ οεεεεἰοπε. ἱπ οοεττο

Ρετοπὶ ετ εὶπε επτἰε ετ πἱεττἰετπ οτ ἱιιτἱεπὶετἱοπε ετ

τἱπετὶτετἰππε ἰπ ποτπεετἱεὶε οτ εετπετὶεἱε οτ πι·εἱε επττἰε

ετ πιεπττὶε επιπε οτ πεπιοι·τππε Ρεεεπὶε πεπετὶοπὶππε

ετ Ρὶεεετὶοπὶππε τποτεππἱπἰε εοπεππετἱππε εοτπἰε ετ

επεἰττὶε ετ πεεεεττὶε οτ τεοετἱππε οιππἰππε πι ειιοεττὶε

ετ Ροτεποει·ττε πι τοπι·ἰε πεππἱε ετ οιππἱ ὶπι·ὶεπἰετἰοπε

πεεὶτὶε ετ ετπετοετἱὶε. ετ οιππὶππε ετὶἱε ὶπτἰππε ποπὶε

οτ Ρτεπὶετἰε εποπο ιποπο οοιπΡετεπτὶππε. ποτ οοπι

Ροτππττε τε πἰετο εεεττο ετ εἱπε επτὶε οτ πἰετι·ἱετιι.

ετ πο ἱπττοὶτἱππε οτππἰππε. τειπ ΡοτεεΡττε. οπεπι Ροτ

εὶΡὶοππἰε. ε εοιπππτ ἰεππε πετ Ρτο εοτπππἱ. το Ρτο

απο οπιπὶππε πετ οεεεεἱοπε εοτπιπ τεεἰιππε ποπἱε

Ρτο ποπἰε ετ Ρτεπἰετἰε πετππι ετ εεεεἱοποιπ. ὶπεπΡετ το

οιππτ ἰπτε ποπὶε εοιπΡετεπττ ετ εοτπΡετππτο πι Ροπεοὶο

επιο Ρτο Ροπεοἰο Βεππ. ετ ὶπτο ΡοτεἰΡἰοππὶ τΡεπιπ.

οτ τεπι το ΡετεοΡτο. οπεπι πε ΡοτεἱΡἰοππο ε οοπιππἱ

ἰεππε. ποτ Ρτο εοιπππὶ. πτ Ρτοπτετε οπιπἰε ετ τοε οτ

ὶπτε τιεποετ ὶΡεπιπ εοπιππο ἰεππε. οτ ἰιιτο Ρι·οΡτὶε

τεττο το εετετο οπἱετε τοποετ ετ Ροεεἱποετ. ετ ποπιἰπο

ττεπεεετὶοπὶε. ετ πτἰ Ροεεπ ετ οτΡετἰτἱ. εοεππο ετ οιι

εὶΡἰεππο ετ τεΡτἱεεππο εοπττε οπιπεε Ρετεοπεε ετ τοε,

πτἱτποτ ετ πἱτεετο τεετποπ οτ Ρετεοπετποτ. οτ πιοπἰε

-οτππἰππε. οπὶππε ποε οτ ἱΡεἰ Ροεεπιππε. ποτ Ροεεειππε

εποπο πιοπε πετ οεεεεἱοπε. πἱετιἱτ Ρεπππε πι ποπἱε

τετεπτο. ετ ἱΡεπιπ εοιπππε Ρτοεπτετοι·επι τεετιππε. πτ

πι τοτε επειπ. Ροεεοεεἰοπεπι ετ οποπ Ροεεεεεἱοποιπ.

ετ ποππιπππι οιππἰπιπ Ρτεπἱετοι·πιπ εοιπππἰ πιοπε

δΊ'
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ι;ι·ιιιιι(ιιεεε εοιιίιτειιιιιτ. ιιιειιΡετ Ρτο ιιοιιιε ετ (Με α ειτε ειιτειτοτιε ειιι Ρε.ξειιιι ιιε ιιιεεεε ειιιι ιιετι ει. εστι

ιιιτε. ετ Ρτο οιιιιιιιιιιε ιιοεττιε τεειιιιιιε εοιιιιιιιι ιειιιιε.

ετ ιιιιιιιετειε (ιε άιεττιετιι ιειιιιιε ιιιιειιι ετ τειιιτετιοιιετιι

ετ Ρειετιιιιι ιιε τιστι Ρετειι(ιο ιιε οιιιιιι ιιιιιιτιιι. τεΡιιιε

ετ ιιιιιιιιιο ιιιιτο ιιοιιιε ιιε! ιιοιιιιιιιιιιιε ιιοεττιε. ετ Ρτε

(ιιετοτιιιιι Ρετ εοιιιιιιιε ιιιιιιιε εειι Ρετ ειι(ιιιειιι (ιε

ειπε (ιιεττιετιι. ετ ιιιιιιειιι ιιιο:ιε ιιιεετε ιιε εετετο τε

(ιιιιειτιοιιειιι ιιει τιετιοτιειιι ιιιοιιετε Ρτοιιιιττιιιιιιε. εεε

ει: ιιοιιιιιιιιιιιε ιιοεττιε ιιιοιιειιιιιιτιιτ. Ρτο Ρτε(ιιετιε

ιιε! εοτιιιιι οεεεειοιιε. ιιιειιΡετ Ρτοιιιιττιιιιιιε (Ιιιο(ι

Ρετ ιιοε ετ ιιοεττοε ιιοιιιιιιεε εειιιειιιιιιιιε ιιιιι(Ριε ετ

ειιετο(ιιειιιιιε ει: άειειι(ιειιιιιε Ρτο Ροεεε ιιι Ρετεοιιιε

ετ τειιιιε ιιοιιιιιιεε ιετιιιε ετ (ιε (ιιεττιετιι ειιιε. εειιιοε

ετ ιιειιιτειδοε. ιιεε οίιετιειοιιειιι ιιιι(Ριειιι ιιιεὶειιιιιε

ιιει ιιετι ιιιειειιιιιε εοιιιιιιιι ιειιιιιε πιει ειιειιι ιιε ειιιε

(ιιεττιετιι ιιι Ρετεοιιε ιιει τειιιιει ετ Ρτοιιιιττιιιιιιε

(μαι εειεττο Ρειο(ιι ιιοιι εΡΡτοΡιιιτΡιειιιιιιιιε Με

(ιιιο ιιιιιιετιει ειιιε ιιεειιτιιι εοιιιιιιιιε ιειιιιε. ετ ιιι

ειειιιιιε ιτε (ιιιοτι εοιιτειιιιιε Με” Ρειιο(ιιιιι. ετ εοιι

τιι(ιιιε ιι·ειτετ πιει οΡιιοτιιε. ιιιετο εεεττο ιιοιι ιιΡΡτο

Ριιι(ιιιειιιιιιτ ειιιε ιιεειιτιε εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε. ιιιειιΡετ

Ρτοιιιιττο ιιοιιιε ιιοιιιιιιε εοιιιιιιιιε ιειιιιιε. ιιιιοτι ει

ιιιιιε ιιιεττιιιιιειιτιιιιι ιιε Ρτε(ιιετιε οιιιιιιιιιιε ετ οιιιιιιει

τιοιιετιι εεε ιιιειειιιιιε εοιιιιιι·ιι ιιιιιιιε. ει Ρτε(ιιετιε

εοιιτειιο. ει: εοιιτειάο ιτι ιειιι(ιε ιιιιιιοιε εοιιιιιιιιε ι(ιιιιιε

ιοί-τε ιιιειιεεε (ιιιοε. ετ ιιοε ιιιειειιιιιε ιιοιιιιιιε Ρειειε ει:

εοιιεοτιιιε ετ ττειιεειετιοιιιε. (ιε εοτιττοιιετειει (με ετιιτ

ιιιτετ ιιοε ετ Ρτειιιετοε ειε ιιιιει Ρειττε ετ εοιιιιιιιε ιιιιιιιε

εκ ειιτετει (ιε Ρτειιιετιε οιιιιιιιιιιε ετ Ρτο ιιιιτιε (Ρετι

Βειιτιε. (ιιιεε Ρτο ιιοιιιε ετ Ρτειιιετιε ε εοιιιιιιιι ιειιιιιε

ιιεεεΡιεεε εοτιίιι:ειιιιιτ. ετ ιιε (Ιιιιιιιιε ιιοε ιιετιε (Ριιετοε

ει: εοιιιτοε ιιοε(ιπιιιε. τειιιιιιτιειιτεε ει(εεΡτιοιιι ιιοιι ιιιι

ιιιετετε Ρεειιιιιε. ετ Ρτο ιιιιτιε εειιτιιιιι (ιιιιιε εοιιιιιιιε

ιειιιιιε ιιοιιιε ετ Ρτειιιετιε ειιιιιιιιιτιιιι ειε εετετο (ιιιτε

άεισετ. (ιιιεε ιιιιιιο ιιιοιιο ιιοε ιιεε Ρτε(ιιετι ιιειιιιετε εεε

ειιειιετε εεε οιιιι€ετε ειιιειιι ιιιιτε ειιιιιιιιι ιιιιιιιτι Με

ιι(ιιιε. Ρτετιιετε οιιιιιιε ιιτ ειιΡτε τετε ετ ιιτιιιε ιιειιετε

ετ ι:ειιετε ετ Ρετ οιιιιιιει οιιεει·ιιετε ει: εοτιιΡιετε Ρετ

ιιοε ετ ιιετεειεε ιιοει.τοε ιιι ΡετΡετιιιιιιι. ετ ιιι ιιιιιιο

εοτιττειιιειιιτε Ρετ ιιοε ιιε! ιιετετιεε ιιοεττοε εεε ειι

(ιιιειτι Ρετεοιιιιιιι Ρτο ιι(ιιιιε Ρτοιιιιττιιιιιιε. ετ ει ιιι

ειι(Ιιιο ιιε Ρτειιιετιε οιιιιιιιιιιε εοιιττειιετει:. ετ ειιοειειιε

εοιιττιιιιιετιιιιι ιοτετ Ρειιειιι ιιιιΠε ιιιιιτειιει·ιιτιι ειπιδειιι:ι.

ιιοιιιε Ρτο εοιιιιιιιἰ°ιειιιιε τεειΡιετιιι Ρτοπιιττιιιιιιε. Ρτε

(ιιετιε οιιιιιιιιιιε ετ ειιιΒιιιιε ιιτιιιιε ιιιειιειιτιιιιιε. ετ Ρτο

Ρτετεε ετ Ρτε(ιιετιε οιιιιιιΒιιε εοε-ει: ιιοιιε τιοεττε ιιι

εοιιιιιιπι Ριιιτιοτι οιιιι€ειιιιιε. τειιιιιιτιειιτεε ιειΒι (ιιεειιτι

ει (ιιιο ιιει Ριιιτεε ειε. ετ εΡἱετοιε (ιιιιι ειιτιιιιιι. ιιιτετιιιιε

ειιετοειιιιετιε ειιειιιδειιιε τιιετιε. Ρτε(ιιετιι οιιιιιιει ειττειι

άετε εοιιιΡιετε ετ οιιεει·ιιετε. ετ τετε ετ ίιτιιιε ιιιιιιετε ετ

τειιετε. ετ ιτι ιιιιιιο εοιιττειιειιιτε Ρετ ιιοε ετ ιιετεάεε

ιιοεττοε. ιιοε ιιεε Ρτε(ιιετι (ιε Ρτε(1ιετιε οιιιιιιιιιιε ιιι

4 ειι(ιιιο. ετ (ιιιο(ι ιιιιιιι Ρετεοπιε ιεειιιιιιε ιιιιτιιιιι ειιι(τιιοά

εειι εεεειοιιειιι ειι(ιιιιιιιι πει τειιιιεειοιιειιι. ετ ιιε (ιιιιιιιιιε

11οιιιε (Με ετ ιιιιιιτιιε ιιιετιε ε εοιιιιιιιι ιετιιιε ετ ιιο

ιιιιιιιιιιιε (ιε ειιιε (ιιεττιειιι. ιιοιιιε τεειΡιειιιι ιιοιιιιιιε

εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ετ ιιοιιιιιιιιιιιε (ιε (ιιεττιετιι. Ριειιειιι

ετ οιιιιιιιιιοειε.ιιι τειιιιεειοιιετιι. ετ Ρειετιιιιι ιιε ιιοιι Ρε

τειιτιο ιιιειιιιιιε. Ρτε(ιιετε οιιιιιιε ιιτ ειιΡετιιιε ιιιετιιιιι

ιιτιιιιιτι ε ιιοιιιιιιο εΡιιιο ιιε εοτειιιιε ιιιιιιιε Ροτεειετε.

ετ εοτιειιιο ΡτοΡιτι(Ριοτιιιιι ειιοτιιιιι ιιι(ιειιτειι(ιι ιιιεε

(ιοιιιιιιι. ετ τειιιιιιιιι(ιι ιιε ιιεπετιο (ιιιοε ιιι ιιοε εεειι

ειιοε ΡτοΡιιι(ιιιοε ετ ειιιιεοε εΡΡειιειιιτ. ετ ειε ιιιτειιιιτ

ιιτ ειιΡτε εττετι(ιετε εοιιιΡιετε ετ οιιεει·ιιετε. εετιιιιι

ιειιιιιε ιιι άοιιιο ιοτιιετιοτιιιιι. ι;εετεε ει(ιειιτειι(ιιιε ιιι

εειιοιιιιιιιιε. ΡειΒιιιιιιε (ιιε ιιιιιεεει. ι·ειιιιιιιιι(ιιιε (ιε ιιεπιτιο.

ιιοιιιιιιτιιιε (ιε ετεοιει. ιιεοιιιιιιε (ιε πεσει. τιιιιιιιιε

ιιιιιειι. ειιτιειιε τοΒιετιιε. ετ ειιιετιειιε Ρεεειιιιιιε. Μπι

ττειιειιε τιιιιειιε. ΒιιιΠιειιιιιιε εε ιιιιιτι. οιιεττιιε εΡιιιιιιε.

ιοτιιειιιιε τιειιετιιιε. Ρεεειιιιιε (ιε τοιιιιιιο. ιιιιιιιι. (ιιε

ιιιιιιι ιιιτετ τεττιειιι ετ ιιοιιειιιι. ιιεεκιιιιι.

Ε:: ιιιιιιτειιιετιιτιε ιιοιιιιιεεεειιι ετιιιιδε Ρειιι ιιοτειιι.

( ει.ΧΧΧιι( )

θετείε α ιιιατεΪιἱοπἰὐιιε ει: Μα.τεα ίαπαεπεἰ εοπιππιπί

ἰιιι·ἰὐιιε οιιιπιόιιε ωρα· εαε2το ΡαΖοιἰἰ , (ἰε Ζίύτίε εεπιιυπ

απιιιιΖε /ειιάΣ ίιιτε (ιό εο(ίεπι ΣιιυεεεΣιιιι2ατ.

ιεεε , 24 ιιιιιιι

ειε. ιι. [οι. τω. στι. ε. τω. Με.

( ιι. ιι. )

Νοε. εΡιιιιιε ιιε εοτειιιι:ι. ι(ιιιιιε ειιιιτετιε Ροτεετεε

ιιοιιιιιιε εοπιιιιιιε ι(ιιιιιε ιιι Ρτεεειιτιει εοιιειιιι :ιιι εεττ

Ρειιιιιιιι εοειιιιιιιετι. ετ ιιοιιιιιτετε ειιιεάειιι εοιιειιιι. Ρτο

ιιιιττιιιιιιε ιιοιιιε ειιι(ιτεε ίιιιο (ιιιοιι(ιιιιιι ιιιιιττιιειιε πτωτ

ειιιοιιιε ιιε ιιιεεεε ετ οΡἱιοιιι ίιιιο. (ιιιοιι(ιειιιι τειιιιετιι

(ιε ιιιεεεει. ιιιιιτειιιοιιιε. ιιοπιιιιε ιιεειτο ετ ιι·εττιε ιιεεττι

εοιιτε(ιι. ιιεεττιε(ιιιε ιιετεό.ιιιιιε ιιι ΡετΡετιιιιιιι εοιιιετε

ιιι ιιιιιιιιι. εειιιεετ πιά τεετιιιιι εειιετι ιιιιειιεειιε ει: (ιιιτε

σπιτι ειιιιο ιιιιτειε εειιτιιιιι ιειιιιιε. εειιιεετ ιιοιιιε επι

(ιτεε ιιιιτειε εν. ετ ιιοιιιε οΡιεοιιι ει; εοιιτ:ι(ιο ιι·(ιττιιιιιε

ιιιιτεε κα. ιιε! ιιεεττο ιιιιεεο ι1ιιειιι ιειιιιειιι ιιιιεετιιιε

ΡτοΡτετε:ι ειιιιι ιτιεττιιιιιειιτο. ιιε(ιιιε ιιιεε οετο. Ροετ

(ιιιιιιιι ιιοιιιε ιιει ειιεεεεεοτιιιιιε ιιοεττιε τιιετιι; (ιειιιιιι

τιετιιτιι. Ρτο ιιιιε ετ ι·ετιιιετιοιιε ετ (ιειτο ετ εεεειοιιε

ετ Ρειετο. (1ιιο(ι ετ (ιιιεπι ιιοΒιε ιεειετιε. ιιε εεεττο

Ρειο(ιι ετ ειιιε ειιτιει ει; (ιιεττιετιι ετ ιιιτιε(ιιειιοιιε ετ

Ρε(ιιιΒιο ιδιιιιι ετ Με οιιιιιιιιιιε. (με εοιιτιιιειιτιιτ ιιι

ιιιεττιιιιιειιτο ιιι(ιε ιιιετο Ρετ ιιιειιιιιιι ιιοιιιιιεεεειιι ειι-_

ιιδε Ρειιιι ιιοττιτιι ιιοιιιιιιε ττειιεεετιοιιιε. ετ Ρειειε ει:

εοιιεοτ(ιιε. ιιιειιΡετ ιιοιιιιιιε Ρειειε ετ εοιιεοτ(ιιε. ιιο

ιιιιιιε εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ετ ειιιιιειιιιετ ειιιιε ιιιιιιιετιειε ετ

(ιε ειιιε (ιιεττιετιι. Βιειιιιιιε ιιοιιιε ιιεεττοτιιιε ιιοιιιιιιε

ει: εοε(ιιιιτοτιιιτι ιιεεττοτιιτιι ιιιιειιι ετ τειιιιετιοτιειιι ετ

Ρειετιιιιι ιιε· ιιοιι Ρειετιιιο. ετ οιιιιιιιιιοάειιιι τειιιιεειοιιειιι

(ιε οιιιιιιισιιε (ιειιιιιιε όετιε ετ Βιετιε ετ οιιιιιιιιιιε ιιιιιι

ειε ιιιιιε τεττο ιιιετιε ε ιιοιιιε ειιιε ειιτεεεεεοτιιιιιε

ιιεεττιε. ιιει ε ιιεεττιε ιιιιιιτιιε πιει ε ιιεεττιε εοετιιιι

τοτιιιιιε. (ιιιι που ειιιιτ ιειιιιειιεεε ιιε! (ιε άιεττιετιι

·ιετιιιε. ειιοεΡτο Βιιιιιιειιτιο ειε Ριιιο(ιο. εεε ετ ιιιι(ιιιιι

Ρετεοιιε. Ρτο ιιοιιιε εοιιιιιιιι ιετιιιε. ιιει`ειιειιι ιειιιιιε ιιιιι

ιιει Ριιιτιιιιιε ιιε ειιιιτετε ιειιιιε. εειι ειε ειιιε τιιεττιετιι.

ι

εετ τω( εοιιτειιιιιε ιιιιιιε (ιιιοτιτιιιιιι Ρειο(ιιιιι. ειιιετοι·ι Ρτοιιιιιτειιτεε ετιιιιιι ιιοιιιε. (ιιιο(ι Ροτεειειε ιειιιιε εειι
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οοοεο!οε πο οοιοποι οιπιιο ειπε !ιιοιτοτπιιι. ποπ οο- τι οπιοι!ιπο ιπτιτιιιε πιιο!ιι οι πιο ιιιοπο ποιο οτοπτι. πο!
Ρ Ί

Βοιιτ ποε πο! !ιοτοποε ποεττοε τιιοοτο τιιτιοποιο ειιιο

πωπω πο πτοπιοτιο ποπιιπο εοπ οποπ ι!!οτιε οο

ππιπι ιεππο εοπ οττο ισ.ιιποιιιιι ποτά ποπ-πιτ οιπιιο

'εοπ ποπε οιιττοποο. οποιοι πο ο!ιοπο πο!ιιτο οποπ τοτε

εοτίτιοτττιπιιοτ ποτοοο880το8 ποεττοε. οτ οποπ πο μιο

οπο· !ιτιτιε οοπτπιιιι__ϊιπ Ροττο εοπ ιιι τοτπιο ποο

ποτο. Ροτοετοε ιεππο εοπ οοοεπ!ο8 πιο πο!σιτο οποπ

Μοτιττττ στο Βιοτοττιοτιοε. πο! οι!ιτιπιε οοι·πιο εοπ

οπτοοο88οτο8 ποεττι οπο ππι ποπ.·ιειτ ποι·πιεττιοτιι

οιπιιο. ιπεπροτ ρτοπιιττιιππο πο!ιιε εο!πειτο οτ οποπ

πιτο ποε οτ !ιοιπιποε ποεττοε το!ιπε οτ Ροτεοοιε οιιπι

οτ τοττει. ιπτιιτοπο οτιειιιι τιιοτιε οποοΒο!ιιε ρτοπιοτπ

ο!ιοοτιιιιτο οτ οποπ ροτοετοε εοπποπτιε οιιπι !ιοο ιποιο

ιπτιι!ιιτ. οτ οποιο τιιοιοτ εποοοεεοτοιο ιπτιιι·ο. οτ ειο

οιτιεπτι οπι.-οτιιιιτ ιο· τοπιιπιπο οποιο οιπιιο πο

οοτοτο ιιιτοτιππτ. οτ οποπ ιο οποιτιι!ο·οοπιποιε ιεππο

τιιοιοπτ Ροπι- .οτ οο!!οοπτι οτ τιτιπο οτ· ι!!ι!ιιιττι πο

!ιοοοτ ροτπιπποτο.· οτ ιιτοπιιττιιοπε ιιοπ·ιιιπ' .ιιιι!!ο

τοοι·ο!ιοτιιιο οιΒοοτι. ει ιιι π!ιτιιιο το Ρτοπιοτ.ιε οοο.

ττοττιοτποι τποι·ιτ. οτ τιιιοοιοοε οοπττοτποτπιο τιιοι·ιτ

οτ ιοπο οπιπιτι οποπ ιπιιπο. ΡιΒιιοτι Ρτο πο!ιιε στο

ιὅοιιιπε τοτο ιοπποπτο τιποτα οτ ιππο ποο ιπεττπιποπτει

ππιπε τοποι·ιε. εοι!ιοοτ οποιο ιιππτοο ιιιιιτο!ιιοοι πο

πιιιεεει. οτ οποπ οΡιιοιιι ίι!ιο τιποοπτιιιι τοιοοτιι τοετ

ο!ιιοοιε πο ιποεετι Ρτο εο οτ ττειττο επο οοπτειπο τιοτι

ρτοοοιιοτποτ. ιιοτπιο ιτι ποιοο τοτοιιτιοτππι. τοετοε.

ιι!πορτοπππε πιοοποπιιιιπε. τπιΒιιοπε το ιοοεεει. οτιοττπε

πο πιοοτο!ιιο. τοιιοποππε πο ποιοιιο. τπτιοπε πο

πατα ιπποιτ. €πι!!ιο!πιιιε ι:ιιοιπε. οτ ιππτο!ιιειπε εοι·ι!ιιι.

οιιπι. πιο ιιιπιι ποτο οιιιοΡιιιιιιιιι. τιιοτπιο τπιτ οποιο

Ρτο ιιππτοο πιοτο!ιιοτιο πο ιοιιεε:ι. ο

‹ιιΧο·›

Οοινιιιιοπε Βατιιοι·Ζί πιτοππαιππΉιτε, πιατο|ιΖο Μπ.τεαο,

οποιοι: .πιο οττο επτα· οοεττο ΡαΖοιἰἰ ίτυιιιοπεί ποπι

πιιιιιέ οοπἰτ.

πο, οι πιο

Ε: ‹ττι£ο9ταρ|ιο Ποοἰί Ταιιτίποπεί.: 1α!πιται·ίι.

οπο. Α. |ιι!. πιο. Οκτ. Ο. [στ. Ήτ).

( Η. Β. )

Βέτο οοπτιιι!ιιε τι!ιπε οποοπιιιιι τοιιιοτιι τιιοτο!ιιοοιε

πο πιτιεετι τοπιο πιο !ιο!!οοπιοι·ο πο Ροττπποιιοτι το

οιιιιοπτι ποπιιπο οτ ο ροττο οοιοποιο οιπιιο ποτππι

οτ οοεειοποπι τιιιοιιι οτ τοτπτιιτιοποιο. οτ οι:ππιιποπιιπι

τοπιιεειοποιο οτ ιιιιοτποι πο οοο ροτοοπο πο ποιοι

ιπτο τιοτιοπο οτ τιιτιοοο τοο!ι οτ Ροι·εοπο!ι πτι!ι οτ

πιττοοτο πιιο!ιι οοιπΡοτοπτι οτ οοιιιροτιτπτο ιι.!ιτιπο

ιιιοπο πο! ο!ιοπο οοοπειοπο ιο οποττο Ρει!οππι. οτ ιο

σπιπο οτ ιο πιεττιοτπ. οτ ιο ιπτιοπιοτιοοο. οτ !ιπο!ιτει

τι!τιιιε. ιιι ποιοοετἱοιε ειι!πιιτιοιε οτ !ιτοιε οπ!τιε οτ ιο

οπ!τιει. ει!ιιιε οοπιοτιιιπε. Ρειεοπιε οτ ιιοτιοτιοοι!ιπο.

πιο!οππιπιε οπποπποτιππε. εοτιιιε ποοι!!ιε. πειεεο!!ιε το

€πι!ι!ιιιε οιοοι!ιπε. ιιι ιιοδοτιιε Ροι·οποπτιιε. ιιι τοπτιε

τιπππιο οτ ιπι·ιεπιοτιοιιι!ιπε. ποπε οτ π!Βοτι.πιτιιε οι ο!πε

οοιπροτιτπτο ιιι πισω αυτοι. οτ οι οιπε οιιι·ιτι οτ πι

εττιοτπ. οτ ιο οιιιοιτιπε ιιιττοιτι!ιπε. τπιπ ροι·οοπτιε

οποιοι ροτοιοιοππιο. τι οοεπιιιιι πο! Ρτο οοαπππι. οτ

πο ρτοπιοτιε οιοιιι!ιπε. πο! οιπε οοοιιειοιιο. ιπεπροτ

τποιο πιο πο.τπιπ οτ οοοειοποιο. πο ποιοι ιπτο πιιο!ιι

οοιιιροτοπτι πο! οοιοΡοτιτπτο ιο ιιοποιοιο ειπο Ρτο ρο

ποδιο ποιοι. οτ οπο ροτοιοιοοπι οποιο ροποπιπιιι. τοτο

πο Ροι·οορτο Ίπποι πο ροτοιΡιοππο τι οοιοποι οιπιιο.

πτ ρτοπιοτο οπιπιο οτ οοε οτ ιπτει ιιτι!ιοτιτ ιΡεππι οο

ιπππο οιπιιο. οτ ιπτο οι·ορτιοττιτιο πο οοτοτο οπιοτο

τοιιοτιτ οτ Ροεειποτιτ ποπιιπο ττοπεποτιοπιε οτ οτι ποοειτ

οτ οιιΡοτιι·ι οποοπο οτ οιιοιιιιοππο τοο!ιοποπο οοοττο

οπιποε Ροτεοιιιιε οτ τοε πτι!ιτοτ οτ πιττοοτο τοιι!ιτοτ

Ροτεοπιι!ιτοτ. πιοπιε οπιοι!ιπε τΙπιτιπο Ροεεοιπ πο!

& ροεειιιιι π!ιτιπο ιοοπο. πο! π!ιππιι οοοιιειοοο. Ποιοι

Ροιιιτπε ιιι πιο τοτοοτοι οτ ιΡεπιπ οοιι·ιππο ρτοοπτ·ο

τοτοιπ τιιοιο ιο τοτο οποιο. Ροεεοεειοποιο οτ ποιπιπιπιο

Ρτοπιοτοτποι οτοπιπιο οοιοποι οιπιιο τττιπιπιεεο οοο

τιτοοτ. ιπεπροτ Ρτο πιο οτ οιοοι!ιπε πιοιε. τιιοιο οο

πιππι ιεππο. οτ ποιποτειε το πιεττιοτπ ιιιοπο τιποιο

οτ τοτπτειτιοποιο οτ Ριιοτποι πο οοο ιιοτοοπο πο ποιοι

ιττιπι·ιτι τοπιπτι πιιιοοο τοιο!ιι πο! !ιοπιιοι!ιπε πιοιε

Ρτο οοιοποι ιεππο εοπ Ρτο ει!ιτιπο Ροτεοπο το οιπε

πιεττιοτπ. οτ οπ!!οπι ιιιπο τοιοοτο πο οοτοτο τοττπιοιτιο

ποιο πο! οιοτιοποπι οιοποτο ρτοπιιττο. Ρτο ιιτοπιοτιε

πο! οοτπιπ οοοτιειοιιο. οοο οι: !ιοιοιοι!ιπε ιιιοιε ιοο

πο!ιιτπτ. ιπεπΡοτ Ρτοιοιττο οποπ Ροτ πιο οτ !ιοιοιποε

ιοοοε. εο!πει!ιο π!ιιππο οτ οπ5τοπιπιο οτ ποτοοποιο.

Ρτο Ροεεο ιιι ιιοτεοιιιε οτ το!›πε οιοτιοε !ιοπιιποε ιιι

ιιπο οτ το πιεττιοτιι οἱπε. ειιοοε οτ οπιιτιιτιοοε. ποο

οποοειοιιοπι ο!ιπποπι τιιοιππι οοπιποι ιτιοπο πο! π!ιοπι

πο οιπε πιεττιοτιι ιο Ροτεοπο πο! το!ιπε. οτ Ρτοιοιττο

πιο οποπ οτιεττο Ρτι!οππι ποο ποτιτοριοππο!ιο ιοτιο

ππο ιοι!ιοτιοι. ειιιο !ιοοπτιιι οοπιπι·ιιε ιεππο.. οτ !ιοο

τοπιο ποπιιπο ροοιε οτ οοποοι·πιο οτ τττιπεποτιοπιε.

πο οοιιττοποτειο. οπο οττο ιοτοτ ιοο οτ οιιιιοποιο οτ

οιιπτοποι ποπτο!ιιοποε το ιπτιεεπ οτι ποο οπο: οτ

οοιιιπιιο ιεππο οι ιι!τοτο πο Ρτοπιοτιε οιππιτιπε πιο

!ιτιτιε τιπιποοιιτιε ιεππο. οποτιπιι ποπ οιιπι ρτοπιοτιε

ιιιοτο!ιιοπιιιπε πο ιιιοεεο ι·οοοριεεο οοπτιτοοτ οτ πο

ττπι!ιιιε πιο !ιοιιο ππιοτιιιο οσοο οτ οο!πτποι. οττο

τιπιιτιιιιιε οιτοορτιοιιι ποπ οποιοτοτο ροοποιο πο! οοο

ποοορτο. οτ Ρτο !ι!ιτιε οοπτππι ιεππο. ποπε οοπιποο

ιεππο ιιιιο!ιι οτ οτιιιοοι τι·πττι τοοο. οτ τιππτοο πιει·

ο!ιιοοιιιπε το ιππεεο πποπιιτιπι το οοτοτο ποτο πο!οοτ.

πο” ππ!!ο ιοοπο ποοποτο εοπ ει!ιοοπτο πο! οτι!ιιὅπτο

ο!ιοπι π!πο οποιο ιιοοπιο Ροεειιο. οτ Ρτο ποιιιπιε τι

πιο οτ τι ρι·οπιοτιε ιοιιτο!ιιοπιτιπε ποπε οτ ιοιπτιιε

Βιοτιε οοιοποι οποιο. οτ !ιοιιιιιιι!ιπε ειπε πιεττιοτπε οτ

οι: ιρεο ποπιιπο πιιο!ιι οτ ιρειε τοπιιεειε. Ρτοπιοτο

οιοοιει πτ επρτο τοτο οτ τοπιο !ιιι!ιοτο Ρτοιοιττο. οτ

Ροτ οπιοιιι ο!ιεοι·πιιτο οτ οοπιΡ!οτο .Ροτ πιο οτ τοετοε

!ιοτοποε ιο ιιοτιιοτπποι οτ ιιι ππ!!ο οοπττοποοιτο Ρτο

πιιττο. οτ ει ιιι οι!ιοπο πο Ρτοπιοτιε οπιπι!ιπε οοπτττι

τιιοοι·οιο. οτ τιποοιοοε οοοττιιτιοτοτ Ροιιιιπι .ππ!!ο ποτ

οτιοτππι·τιτποπτι τι!›ι Ρτο οοιπππι ιιιππο τοοἱριοπτι ποτο

Ρτοιιιιττο. τιτοπιοτιε οιιιιιιτιπε ιιι-Πιο Ρτο πιο οτ ιρειε

ιιιοτο!ιιοπιτιπε πιποοπτιοπε. Ρτο Ι›οοπ ποτο οτ Ρτοπιοτιε

οπιοι!ιπε οπεοτποοπιε οιοοιο !ιοοπ ιοοπ οποιοι οτ !ιο

ΡΒ
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ι›ειιε:ι ειι Ριεπετι ειιιιδο. ιπτε ιιιεπΡετ ιιιειιε ειιετο- τι εΡιεεοΡε ιετεοπε ιιππε ειι Ριιτιε. π. (έΖεετιι) επιε

·ειιπειιε επεπεειιιε Ρτεειειε οιππιιι ειιεπεετε ει εετπ

Ριετε ει ειιεετιιει·ε ει πιει ει ιιππε ιιιιιιετε ει ιεπετε.

ει ιπ ιιπιιο εεπιτεπεπιτε Ρετ πιε πει ιιετεεεε ιπεεε ει

(Με επι Ρετεοπε εε Ρτεειειιε ειππιιιπε. ιιι ιιιιιιπο ιιεει

ειιιππι ιιιιπποε εεπ εεεειοπεπι πιφεω πει τεπιιε

ειεπεπι. εειππι ιιι εοτειεει. ιπ Ριιι€ιει (με ειπε

ιιιετιιιι. ιιππε εεπιιιιιεε πιιιιπιιιιιιε. πιιιιεειιπο εεκιιιιι.

ιπειειιεπε κ. ειε :ειναι ιιιιιι Ρεει ποπειπ. ιεειεε. Βι

τπτεπε εε ιιιιιεε. ι›ετεππειπε εε Ρετιππεπετι. @πιο

εε ιπεπιει. επτιεπε εε ειιιιιπο. Ριεπωιιπε εε Ροτιε

πεπετι. ιιειιπειιειιπε ιιππε ιιετεπιειιι. ιιιπιιιοπε εε πε

κιππει. ιιιιεοπιιε εε Ροιπετει·ιε. εΒιετιιιε εε τεΡΡειιε.

πιιιτιιππε εε Ροτιππεπετι. εοπιιππε πιπττπει εε εΡε

τοπειιτε εε εοτειεε. 8ιιιιιιειπιοπιιε εε Ροτιππεπετι. ει

πιειιοτειπε εε Ροτιππεπετι.

Εεε ειιτιεπε εε εεττε ποιετιιιε τειδιιιπε εετιΡει.

ς πΧει )

Οιιτιιτπε ιιΖεΕτι€ατιετι.τίε εριεεοραε ἰττιρετἰαἄε ιιιεΙεδαωε

τιατιιἰαι , .τε !202ετ·πε Με ιταιίέωε τεε·ιετ·2επε δετιειιέ

ΒοττιιιΖΣ ἰτιιἰττιατε τπίτιίττιε ρειιιίεεε, ρτ·οριετ·. ττιιτΖἰιἱο

επττι εετ·ιιτπάεττι σεεετιπαττι.

ιιεε , πιιιπιο επ8πειι

σσε. Β. τω. θ!. π.

( π. π.)

ιιππε εοπιιπιεε πειιιιιιιειιιε ιπεειετιιι. ιπειειεπε τι.

ειε πιιιιπε πιεπειε επεπειι. ιπ εΡιεεεΡειι Ριιιεειε

ιετεεπε. εετππε ιεειιιιπε τεΒιιιιε. Βπιιιιειπιπε ειετιεπε

ει πιιπιειετ Ρειεειι ιιιππε. πππειπε εοιπιπι οιιετιι

ειιιιπετιπεπειε εΡιεεεΡι οιιιπιιι· ιιιιετειε ει εεειι εο

τπιπε Ρειτο ιετεοπεπει εΡιεεεΡο ει ιτειιτιιιπε επιε.

πιειπε ετειιιΡτεειιιιετο εε ιιππτπε ει Ρ. ΡτεΡεειιε ειιπειι

πιιιτιιπι εε €επιππειο εοπιιπι ΡιιΡε. ιπειειιιπε εειε

Βιιιιε. εκ Ριιτιε ιεπι ειειι εοτπιπι οιιετιι ειιιιιι€επεπειε

ει€ι1ιο πιππιιιιε. επιιτπιπ ιεπετ ιειιιε εει. πεπετιιιιιιι

Ριιιτι ει εεππεε. Ρειτο εει ετιιειιι ιετεεπεπει εΡιεεοΡο.

εειιπτεεπειε ετειιιεΡιεεοΡι ιιππε ιεπιιιι ειε πιιιπεεειιε

τεειΡετε πειπετππι πεπετειιιιιι Ρειτι. Ρειτο εει ετιιειε

ιετεοπεπει εΡιεεεΡο ει ειιεειιε ιιι ειιτιειο 4ιππιπε.

ιιιειιιε ιιτειιιΡτεειιιιετε εε ιιππτπο. ει Ρ. ΡτεΡεειιε ειιπειι

πιετιιπι εε επιπιππειο. οιιετιπε πιιεετειειεπε ειπιπιι. ει

ιιιπέπιπεπειε εΡιεεεΡπεΜειπειΒιιπε ειιιπιεπι ει ειπεετε

ειιτιιιιιιε ιιιιεειππι. ειιΡιεπε·ιε πεειτε επιπιιιετιειεπε Ρτε

εεπιιππι ιπποιεεεει. εποε ειπε ιιιιετειε ιιεειτσιε ιιππε

πειιιε Ρτο πεπετειιιιι Ριιιτε πεειτο ει εεππεε. οιιεπε

ιιιππε ετειιιεΡιεεεΡε ιπιιπεειειιε. πι Ρτεεεπιιιτειππε

ιεττε πιειειιε ει ειπε επι εε πειπιπεπι τεειοτεε ετιπειι

τοιππιι ειεεεπι ειττιπετεπιπε. Ρετ ·πεειτππι τιππειππι

Ρτεεεπιεπεεε. επιιιπι πι ιιιι πεειτπιπ πππειιππ εε

εποπετιιπι πιιιιιειεεεε τεεεεεετππι εε ιεεο. ιιε εποε

ε ιιεεεεπι ιιιιετε ιΡειε ΡεττιΒι πεππιπετιπι. επιεπιιιε

ιΒιιπτ επΡετ Ρτεπιιεειε πεειτιι ειεετεειε πειιιε πεπτι

ειιτε πειπετιι. εεπι ετ το εεεε ετιιιι ετιπιπε εεππ
. Ρ Ρ Ρ Ρ

Ριετε. ιπιει·ιιιετππι ιεειεε εεππππε τοπτιιεπε εε εετ

τιιιτιο. εοπιιππε ειιετιπε εε ιιπιεειο. εοπιιππε ιιπτειιιπε

εε πιο.

Ε ο τιιιπετιιιε ιιιι ετιιιιιε Με ·ποιετιιιε ιπιετιιιι ει
Ρ . η

ιιεει: εει·ιειπι επιιεετι ει ιει:ιε ιιειετιιε ει:επι ιειπι ει
ο Ο Ρ Ρ

ιιι Ρπιιιιεεπι Ρετιπεπι τεεεεει.

( οΧεπ )

Ρετιιοε άετ·ι|ιοτιετωί.ε ερι.τεεριιε ἰτπρετἰπΙἰε έεΙεότατιιε

τ: εεππεε: εεειτ·ἰ δατιειέ ΒοττιαΙΖ τ·εεεΖΙεε ίετιαετιεί ετ·

ειιἰερἰεεερο ἰτι εατιτιιιτπ έπείείεεε εεε!αται.

12%, ι εεΡιειπιιτιε

εει. τ. ει. ει. ε.

ς π. π.)

Απιιε εοπιιπιεε πιιιιπιπιιιε πεειιιιιιι. ιιιειειοπε τι. ειε

πεπετιε Ρτιπιε πιειιειε εεΡιειιιιιτιε. ιπ ιετεεπτι ιιι εΡιεεο

Ρειιι Ρειιιιειο. εππι εεπειι εειππιιεεε εεεει εεππεε Ρειτο

ιετεεπεπει εΡιεεοΡο ει εοπιιιι ει: Ρετιε εοπιιπι. ει.

( .4!εετ·ιι) πιιιεεειιπτεεπειε ετειιιεΡιεεεΡι εειετι ιπιΡετιι

ιεεειιι. εεεππεππι εποε ειι ειπε ιιιιτεεετιΡιιε ιιιιετιε

ει τεπετεπειε ιτειτιιιιιε. πιειιιε ειι·ειιιΡι·εειιιιετε εε ιι- εἰ επειεπιιειε ιιΡΡιιτειιει. επε πετιιιπτ ιπιετ εεπιιιιππι

ιιπτπο ει Ρ.ΡτεΡεειιο εειπειι πιετιιπι εε ιδειπιππειε

εειπιπι ΡειΡε ιπειειιιπε εειεθειιιε. οιιετιπε. ειπεεειπ

ιιιιεετιιιιειιε εΡιεεοΡπε ειιιιπειεπεπειε. Με ιπειπππε.

εππι επιπι τεπετεπειε ει εεποειεπε ειετπιιπι ιιι εο

ιιππε ειιιπιεπι. πεπετιι ειεετεειε πεειτει. εποε εε πωπ

εειππι πεειτιιπι. εεπιππιιιιιειπ εεπειι τοπιπιι εετπ

ιποπετε ποιετιι:εε. Με επεπιειιπι πεειτππι εεΡειιιπιππι.

επτπ ιιιιετιε πεειτιε ειττειιιπιπε. εεε ιΡει εε ιιιιιιετ ειι

εεπιειτππι. εποε εοε ππιιιιιεππε Ροιπιι ιππεπιτε. ιιετιιιε

ιιιεπΡετ.Ρ. ΡτεΡοειιπιπ εε εειιιιπει εππι ειεεεπι ιιιωπε

εε ιοεπιπ ειιπειι τοπιπιι ειτειιιιππε ιΡει πετο πιοιιιιιι

ποειττι. ει εετππε πεειτει ππιιπιεππε τεειΡετε πειπετππι

ιιπεε ειπε ειιΡετ ιιιε ειι επεπεππι πεειτε ειεετεειε Ρτε

ειιετιεπι ετειιιεΡιεεεΡππι ιειππε. ει εεπιππιιτιιεπι εεειτι

ειιιιειι τοπιπιι ειιιιππεπεπειε. ειοεεειε. επΡετ ιπτιεει

ειοπε ειειι εειειτι ει τειιιιιιιπε ει τειιιιε ειπε. ιιιιι·ει

εετιΡιπε εεπιιππε εΡιεεεΡπε ιεειι επειετιιιιιε Ρτεειειε

εειεθεειεπιε. τεΡτεεεπιετι ιιιιετιιε ειιειιει·ιεε ιιοπιιπιιιπε

ιτιἴτεεετιΡιι ιεει. εεειιπεππι εποε Ρετ ιιεεετιιοπεπι

ιιιιετιιτπιπ εοπιιπι ειιιιπιδετιεπειε ιιπιπε ππιπεειι ειιε

ιΙππιοτιε ιιιΙπιεο ιιΡΡιιι·ειπιι επι ιιεπιιπεε ειιπειι το

πιπιι τεεπεεετππι πεπιτε. ιπιπιε ειιτιπι τεειΡετε ιιιιετεε

εοπιεπιΡεετππι. ππεε ιπιιτειεετιΡιπε εοπιιππε εΡιεεοΡπε

επειετιετιιε ειι›ι εεπεεεειι. ειιΡΡεεπιι Ρτεειειεε ιιοτπι

πεε εε ειιπειο τεπιπιο. ιιιιΡετιειι ιπιππε. ειειεπεεπε

τειιειιοπεπι ει εοπιππιιιεπιτπ ειειοτππι ιιοπιιιιππι.

 

ιιεπιετ τεεεεπεεεει. ειπιιιιιετ ιιιιετιιε πεειτιιε εεππεε ιιιι εποε πιιιππε τεε ει Ρετεοπε ιΡεοτππι εειιπειιπιπτ.
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οτ ο ιιοιοιοο όο!τοοάοοτιιι·. οτ οι οιιο! ο!ε ιο τ!οιοοιιιο τι ιισοττιιιο. ‹Ιοσ‹! ιισσοτιιτ ο!ιοο. οο!!ισοτ σοτιε ροττοο

Ροτοοοοτιιιο. ιιο! τοτιιιο ι!!οτιιιιι τιιοτιτ ιι τιιισοοιοτιιιο.

ο ο! οσιοοιιτοτιιι· ιοιριιιιο. ο οιιο !ιοοιισ οσο ιιο!οοοτ

!!!ιοτο.τι. οιοι οσ!ιιοτἰοτ σο οιοτο!ιοο. τΙοοτιιοι τοοάιοτοο

ιιοροι·ιο!ι οοιοοτο οΡΡ!ἱοοτιιι·. οτ ο!!ο ιοοἀὶοτοο·ιιιιρ!ἱ

οοτιι-τ οιιιοοτο !ιιττοοοτοιτι όσοοοι οτο!ιιοριοοσοι οποιο.

οιιἱιι.ο !ιοοοι οοοτοοοἱοιο οιιοΡοοέ!ιιοιιο ιιοτιοο οτ! Ρτσ

τιιοιιιο τοοτιιτο οοοοτἱ ιοὶο!ιοοΙἱο. οι οποιο τιιιιο οιιο

οτοιοἱοο οσοττσ ιιιτι Ροτιιοτἱοτ. ο!ιστιοιο οιι τοοο

οσττιοτιιτ οΒοοτοοι. τοοστ οιιτοιο ιοτοτιιιο !ιττοτοι·ιιιο

το!ιο οετ. ·!· οι!. .ωοο»ω) τ!οι ετοοιο οοοοτο πιοει!ο

!ιιιτεοοοιο οοο!οοιο ιιτο!ιιοΡιοοοριιο ἱοιιιοτἰι οοοτι “Ηθο

τιιο οτ οσιοοο τσοιοιιιιο.

Οτοτισοοο οτ οοι·ιιιοιιιιο Ριο·ιοοιοιο ιισ!ιιοτοτιο. ιιοοο

το!ιι!ιο ιο ο!ιτἰοτσ Ροτο·ιο ι!σοιιοι ειι·ο!ιιοΡιοοσοι οποιο

εςι·οοοοι τοοοριιοιιο ιιιιοοτισοοιο. φωτ! οσοιοοιτοο οιι

οττι οοοοτἰ τοπιο!! ο!!ιιοΒοοοοοιο ι!!σοοοιο. οτ Ρο. ι!ο

οιιοιιτοσ οιιιιο οιοιιο. οο τΙοοάοιο ο!ιοοιοΒο!οτοο ρου

οσοο τ!ο οειοττσ οσάοιο. οιιροτ ιιιτιοι!ιοισοο ι!ιοτι

οιιοττ! τοι!!τι!ιιιο οι: :το!ιιιο οι! ἱοοιιοοοοιο οτο!ιιοΡιοοσ

Ροτιιιο τ!ο οιιο οροστοοτιτιοο· ιοὶιιτἱοοτιιτ ο!ι!οοι. οτ

ιροὶ οιοιιτ τ!ο!ιοοτ ·τοορσοι!οτο οσο οιιτοοτ. ιάοστιιιο

ττοτοτοιτοτἱ ιιοοττο οιιοτστὶτοτο !οιὅοτἱσοὶο οιιο τοοειοιοτ

όιοττιοτο Ρτοοιριοοι!σ· ιοτιοάοιοιιο. οιιοτιοιιο Ροττι!ιιιο

οσοοσοοτιο. οτ οιιι!!τ!ο !ιἰοο ἰοτ!ο ΡτσΡσοιτιο. τιιιστ! ιιι

οτιιιο ΐοοτἱτ ι!οοοτοοτιο. τοοιοτιτοο τΙοσι! ι!οοτοιιοτιτιο

ἰιοΡοτἱι-ι!! οιιοτστιτοτο Ροτ !ιοοοιιιο οτιοτο οτ Ροοοιο

ιιοΡοτιο!οιο τιτιοιτοτ ο!ιοοτιιοτι. οιοιιτ ιιστιἰο ‹!ο οιιο

ιιιτ!ο!ιιτοτ οικροάιτο. ι!οτειο νο !ιο!οοτ!ὶο οι!!! ιοάιοισιιο

ιιι. ·!· οοοοτο!ι!!ι οι ο!ιτιοτσ Ετοττἱ οτ οιιιἱοσ !ιοτιοοιιοσ

όσοιιιισ οΡἰοοσΡσ τοττ!οοοοο!. ιοτοττιιοτιιοτ τοοτοο (!ο

οιὶοιιο ιιιοιοιιο :ιτο!ιιρτοο!ιιτοτ σο !ιοιιτοσ. οτ ι!σιοιοιιο

ο!ιοττιιο οοιοοτ!οιιιὅιιο ι!σιοιιιι οριοοσιιι. οτ οτο!ιιρτο

ο!ιιτοτ τ!ο οιπποο.

Βέτο !οι1το!ιιιιιο ι!ο οοοο!!ιο οοοτι Ρο!οοι! οστοι·ιιιο ιο

τοττοι οτ ιιιοοιι ιοττοοοτιοτι τ!στοιο! οριοοορι τοτάσοοοοιο

οιι!ιοοτἱΡοὶ.

( 13ΧοιιΙ )

Μίι·&ο|ίΖ άοιπἰπἰ οοπιππι Ε!πιαο οοιπιπιπιί ίαιιαοιιοΕ

ιἰοπαιιτ, ίΖίαάςιιο 'βοά οττο ίποοπτίποπτέ :το οοιι!οιπ

τοοψίαο2.

!22δ, 10 οοιιτοιο!ιτιο

ω. ιι. χω. πιο. στο. ο. οι. οσο. τ.

( ιι. ιι. ›

Νοε ιι!ιοττιιο Βιιι!!ιο!οιιιο. οοοο!ιοιιο οτοο!‹!ιιο. ιοσο

τοιιοτιιιο !ιο!τ!ιοισ. οιιτιοιιο. Ι›οττιιο. ιτιοο!ιιιο. οιιιοττοτ!ιιο.

ι·οιοοτιοο Ρτο οο!ιιο οτ ο!ὶἰο οσοοσττ!!ιιιο οσοττιο άσ

ιοὶιιἰο σο οιιτ!ιο!!σ. οοι!ιοοτ οὶοσ!οσ. οοτἰοσ. ιι!!ιοττσ.

οιοο!οσ. τσΒοτισ. οσοτειάσ. !ισιιιτοοισ. οτ ιι!ιι!!ριισ. ιοοτο

οτ Ριιτο ι!σοοτισοο ιοτοτ ιιἰιισο. ι!σοοιιιι.ιο οοιιιιοιιο οτ

ττοοοΐοτιοιιιο οι» ιιτιοοο!!σ Βο!!σ. οιιιτ!ιοσ οιιιο οοτστἱ

οσοοτιτιιτσ Ρτο οσοιιιοι ιοοιιο. οιιοτστἱτοτο τ!στοιοι

οριο! ‹!ο οστοιιἱοο ιοοιιο οιιιιτιιτιο τιστοοτοτιο. οιιοττιιιο

τοπιο !ιο!ιοιοιιο ιο τ!ιοτσ ο:ιοττσ οιιιο τοτο οοοτο!!οοιο

οιιο οτ σοιιι!!ιιιο ροττιοοοτιιο οιιἱο άιιο!ιιιο ΡοττἱΒιιο

ιισοττὶο ΡοττἱιιοιιτἱΒιιο οτ σοιοιο οπο· τοοισοοο οτ

ιιοτισοοο. τοπιο !ιο!ιοτοιιο ιιι τ!ἱοτσ οοοττσ οτ ιο οσι·ιιιο

τοττιτστισ. οοι!ιοοτ ἱο τοττιο οιιιοι!ιοο τ!σοιοοτιοιο οτ

οο!ιιιιτιοιο. οιι!τἱο οτ ιοοιι!τιο οτ στοοι!ιιιο τοιιο!ἰἰο ιο

ΐοτ!τσ ιο !ισοτο οτ οοιιο!οοτο οτ !ιοοοιο οτ ί!ι!ο!ιτοτιτιοο

οτ !ισιιιὶοἱ!ιιιο οτ !ιο!ιιτοτστ!!ιιιο ἱΡοστιιιο !σοστιιιιι οτ

ιιι οιΙιιοτἱοἱἰο οτ απο σιιιοἱ ιοτιοε!ιοτισοο οτ ιιοροι·ισ

ιιιιοιο !ιο!ιοιοοο ιιι ὶΡοἰο !σοιο. οτ ιιι Ρτοι!ιοτιο στοοι

!ιιιο..οδο!ιι!·- ἱιι οο!ιιο τοτοοτσ- στ! τοοιοοάιιιο οιιιοι!ο

τιιιιοοιιιά ιισ!ιιοτιτ οσιοιιοο οποιο ιιο! !ιει!ιοτο οτοτιιοτιτ.

οιοο σοιοἰ οσοττο οτ !ιοι·οι!ιιοι οσοττστοι::ι ειο σιιιιιιιιοι

ροτοσοοτιιιο ρτο οο!ιιο οσοττοτ!!οτ!σοο. ιοοιιιιοτ Ρτσ

& οιἰττἱιοιιο'τἱ!ιἱ. αιιοε! τΙοοιιάσοοιοτιιιο οτ φισοἰοιιοοιιιο4

πιιο ἴιιοτἱτ ι·οοιιιοιτιιοι τι οσιοιιοἱ ἱοιιιιο ιιο! ιι!ἰὶο @το

στο τοοιΡστο τοοτιιιτ ιο τοει!ιοιοο οἱιι!τοτἰο οποιο.

Γοοἱοιοιιο !ισιοιοοο Ρτοἀἰοτστιιιο !σοστοιο. ιιιτ!ο!ιοοτ οτι

οποιο τν. οποιο ιιι τ”. ἱτιτοτο τιι!ο!ιτοτοοι οσιοοοὶ

ιοοιιο.οσοττοσοιοοο Ροι·οσοοο. οτ φωτ! ιιτοι!ιοτο σιοοιο

τ!οτοοόοοτ οτ οιοοιιτοοο!ιιιοτ οσιοιιοι ιοιιιιο οσοττο

στοοοο ιιοτοσοοο οι σττ!ιιιοοιοοτσ οσιοιιοὶο οποιο ιιο!

οστιιιο :ιπι Ρτο τοιοΡστο £ιιοτὶοτ οι τοΒἱιοἱοο οιιιιτοτιο

ιοοιιο. ιτοπι άοιοιιο οτ οοι!οοιιο οτ ττοοοΐοι·ιιοοο. τι!ιἱ

Ρτο οσοιιιοι οποιο οιιοτστἰτοτο Ρτοοοτἱρτο τστιιιο ο!

τιιιστ! !ιιι!ιοιιιιιο ιιο! ι!ο οοτοι·σ !ιο!ιο!ιιοιιιο ιιο! εισφο

οιοι·ιοιιιο οτ οροοἰο!ὶτοι· οοοττιιοι ιο!τ!ιο!!ι. οποιο τοοιοο

οι!ο!ιτοτο σττσοιο τ!ο !ισοοσ οτ οοΡστιιιο ιΙιοιιιο οο

οιιοι!ιιιιι ιοσε!ιιιο οττσττοοιο. οτ ΡτοοοτἰΡτἰο σιοιι!!ιιιο

οιιροτιιιο ι!οοστοτἱο. φωτο τ!σιιοτισοοοι οτ ιιτοι!ιοτο

σιοοὶο τιι·ιοοι· !ιο!ιοτο σιοοι τοιοτιστο οτ οσο οσιιττο

ιιοοιι·ο. οοτ! :ιο σιοοι ροτοσοτι !οδιττιπιο τ!οτοοι!οτο οτ

οιιοτ.στι2.οι·ο. Ροτ οσο οσοττοοτιιιο !ιοτοάοο Ρτστοἱττἱ

ποιο. ιτοπι Ρτσιοιττ!ιοιιο ρτο οοπιππι! ιοοιιο οτ ιισιιιιοο

ιροιιιο τοο!ριοοτι. οοοιιιοτ οττιισο τ!οοοιο !ιο!ιοτο οτ

τοοοτο οι! οοτιιτοιοοι οσιοιιοιο ιοοιιο. απο οοοοοοο

Βιοτιτ. οιοιιτι τοοτιτ σο ιισ!ιιοτοτο Ρστοοτοτὶο πο! τσο

οιι!ιιιο οσοιιιοιο ἱοοιιο. @οι Ρτο τοπιρστο τιιοτιιιτ. οτ

Ροοοιο οτ Βιιοττοιο. οτ ιτοτ οτ οιιοτοιτιιοι. οσο οτ το"

τοιοοο οοεττι. :μισο !ιο!ιοπιιιο ιιο! οοιιιιιοιοτιιιιιιο ιι!ττο

ιοΒιιιο ιιοτοιιο !σιο!ιοττ!ιοιο οτ ο!!ο!. οοοιιοε!ιιιο ιιτο

οορτοοι οτ ιισ!ιιοτοτοιο οσοιιιοὶο ἱιιοιιο. ιιο! τοι! ρτο

τοιοτιστο τιιοτιοτ οτ! τοΒιιοοο ο!ιιιτοτιο οποιο. ο ιιι8σ

ιιιιτοιο ιιοτοιιο ἱοοιιοιο οτ ιοοι·ιοοοι οιοιιτ ο!ἱἱ ιιοοοο!!ι

ιιοοττι το! οιιροοοειο οσιοιιοιο. ιοοιιο οτ οι οσοττοΐοοτιιοι

ΐιιοτιτ Ροοοιο οιιο!! τ!ο τΙιιτιοτσ ι·οου!οιοισ ΐστοτ. τἱ!ιἰ

Ρι·οτοοτσ ιιοοοο!!σ Ρτο οσιοιιοὶ ιοοιιο οτὶΡιι!οοτὶ Ρτσοιιτ

τιιιιιιο. ρτο Ροοιι ιιοτσ οτ οι! οιο σ!ιοοτιιοιιτ!ιιιο !ισιιο

οιοοιιι οσοττο !ιο!ιιτο οτ !ιο!ιοοτ!ει τὶ!ιὶ ΡιιΒιιστι σ!ι!!Βοοιιιο.

όσοιιοιιιοι τΙιισιιιιο οτ ρσοοοοοισοοιο ιιο! ιιοπι Ρσοοοο

οιστιοιο οι: Ρτοτ!!οτιο σιοιιι!ιιιο οσιοιοο οσιιιιιοὶο τι!ιι ττο

τ!ιτ!ιοοο σσοΗτοιοιιι·. οτ οσοοτἱτιιἱιοιιο οσο Ρι·οι!ιοτο σιοοἱτι

ιισιοιοο 0οοιιιο!ο ἱοιιοο Ρσοοιι!οτο οτ τοπιο! Ρσοο!ι!οτο.

ιιτ οιιΙιτοι!!οτιιιο οοτ ιιιτοιοιιο. τοοτἱο οοοτσοοιιοτιο οιιιιο

ι8ο!ιιο !ισοο !ιτ!ο οιοο ττοιιόο τιττοοάοτο οτ σ!ιοοτιιοτο οτ

οσο οσοτι·οιιοοὶτο. οτ ιιιισά τ!ο Ρτοτ!ιοτιο σιοο!!ιιιο

τ!σοοτισοοιο ιιο! ττιιοοειοτισοοιιι οσο τοοιοιιιο ο!τοτἱ

Ροτοσιιο. οσο ιιοτσ οΡἱοιιο σο οστοκιιιο οποιο Ρστοοτοο

Ρτοι!ιοτοιο τ!οοιιτισιιοοι ιοοιοιιοιοιιο οτ οσοτιτιοοιοιιο



699 ΒΕΑΚΗ!!! 700

-

Βιιιι!ει1τεε ετ ειπε εεε !ιε!›εετ. εειΙ!‹με Ρετ ετοιμα α κιοΒὶε ετ ὶμεἰε τεε!ι!επιιιιε ετ εοεεἰἔὶιεΒὶωιιε οοπιιπή

εΒτίεεετ. ίἱτιτιἱτετειυ. εεε! εοτειιι ωεΒὶεττετιι εει1ειιε

Βετο £οι·ετ ετ Ρετ ετιπιἰε !πε!ευετε.· `

Νοε εμε” ι!ε εοτεΧὶτιε. ἰειιιιε Ρστεετεε ιιοπιὶεε εο

πιιιτιἱε ὶειιιιιε ει: ‹!ε τιο!ιιιττετε !εεεειιε!ε εοπιε!!!!. όποτε

ετ εοτιοα!.!ημε ιιο!1!ε “Με με ι1ο!ήε ε!. εσεεεττ!!σεε

ιιεετε!ε ιεεεειι!ἱε ετ ίεπιἰιιὶε ετ ι!εεεεπιλεπτ3ευε εκ

ιιο!ήε ετ ἰΡεὶε ιιοπιὶεε τεστ! ετ Βετττ!!!ε Εεεε!! εεεττετε

αμα! ιιοεειτιπ ε!πιε εεἰ!ἰεετ άπεε Ρει·τεε !Ρ.έ!ιιε ωεω.

εαπ! τοτε εεετε!!ειι!ε με ετ οπω!Βιιε μωεΠωτε8

ειι!5 τ!ιιεΒιιε ρεττ!Βιιε !Ρεμε εεεττί ΡεττἰιιειιτἱΒιιε ετ

εεεττυπι καμβά!! ειπε τοτε εεετε!!ει1ἱε ετ εωπὶΒιιε

Ρει·τ!ι1επτ!!ε ευἰε. ετ τστεππ δε! ειιοτ! !ιε!›ετι1ιπε με! ‹!ε

οετετο ειεςιιίε!ειέωιιε. ετ μα! οππιὶε τετἱοτιεε ετ

εετ!οοεε.·(μεε !ιε!σεωιιε Π! ὶ!!ἱε !οεὶε ετ ὶιι εοτιιιτι

τετινἰτοτἰο. εε!!!εετ ἱκι τει·τ!ε ΜΒ. οετιεὶΒεεόοωεετἰεὶε

ετ›εει!ιιετἰεἱε. ειι!τὶε ετ ὶτιοιι!τἰε :ετέ Με οι·ηπήΒιιε τοεε·

!!!ε μ ΐοτ!τε !ωετε ετ εεεε!εετε ἰιι Βεπιπ!ε μ Βόε!!

τετἱΒιιε ἱιι !ιοπιἰυἱ!›ιιε ετ.!ιε!ι!τετοτ!!πιε !Ρεοι·ιιω Ιο

εοτιιτε. ετ μ ετμετἱοἰὶε ετ ὶε τοτο εε αμα! !ιε!›ετἰε ετ

εε εετει·ο ροτετἰτἰε εετμἱτετα ετ απο οππιὶ ΜΜΜ!

ετἰοιιε ετ ὶωΡετἱο. ‹μο‹! εοπιιμε Μουτ: !ιε!›ετ ὶτι

Ρτεε!!ετ!ε !οεἱε. ε!·πι!!!τετ ετ οππιἰε ειτε ‹με εοωιπ1ε

ἰεπιιε !ιε!›ετ Π! !Ρεἰε !οεἱε ετ μ μ·ετ!ὶετἱε οπιι1ὶβιιε τ!ε

‹μἱ!›ιιε άοπεο!οιιεπι ίεε!ετ!ε 0οπ11111! !ει1111ε. ρι·οετ εοτι

τὶι1ετιιτ Π! !υεττυπ1ευτο !11ι!ε Βετο εει· :Πεμπτη πειτε!!!

ε!! .εει·ὶ!›ε· ετ εοε ε!ε ρι·εά!ετ!ε οτ11Π!!1ι18Ρετ Βετ·υ!υτ11

αμεα! τετιειι1ιιε ἱτι μεσο πεε !ηιιεετ!πιυε ετ! !ιε!›εε

ε!ι:ιι11 ετ τετιειπ!ιιπ11 ετ ροεε!όεετ!ιιω Ρετ εοε εεεττοε

‹με !ιετει!εε ιιιεεεε!οε ετ ίειιιἰπεε όεεεεεε!επιτεε εκ

Ι10!)!8. ετ ἰρεἱε 11οπήτιε ι·εετἱ ετ θεητἰ!ἱε ΐειιτ!!. εἰπε

αυτή ι1οεττε ποεττοτυω(με εοκιττεᾶἰεὶοιιε. Ρι·ετ!!ετε

υ.ει·ο τε!ἱ πποάο ετ μεμε ιιοΒἰε άετειιε. μια! Ρτεε!!ετιιπι

εεεττει11 Ρτο ειιε!πιε ρεττ!!3ιιε εεετι·ἱ ετ Με! ετ ε!ἰε

εμε ι!ε οετετο !ιε!›ε!›ἰτἰε ιιε! εειμἰεἱει·ἰτἱε Βικιι·η!τε ετ

ι!!εευετε!τε άεΒετὶε εοε ετ !ιει·ει!εε Μετά τεε!άετε

εοπιιπιὶ ἰεειιε πε! επο εει·το ιιετιτἱο. ετ ε!ε ἰρεὶε ετ(με

!10π!!ι1!!Μ18 ὶρεοτιιτε !οεοτιιπι Ρεεεω ετ Βιιεττεω Βι

οετε ἱε οτά!εεωετιτο οοπιιιιιἱε ἱετιιιε σε! ει!! εεττ!

,ηιιιιτ!!. τμοεἱεεεειιπιτμε ετ σ.μευάοοιιω.ιμε ρε: μπε

ετετεπτ εε! εοι1ευ!εε εοτευυἱε ἱεηιιε τμ! Ρτο τεπιροτε

ίιιειάιιτ σε! Ρετ !!ττει·ειε με:: εἱΒὶ!!ο εοπιιπιἱε ἰειιιιε

ε!Β!!!ετεε ΐι1ετἰτ τειμὶεἰτιιτε. ε! ε μμ) !Ι15°ει ιιει·επε

ιιΒἱειιππμε εε! ε1ρεεεει8 @πωπω ὶετιιιε. εμε Βιετἱιιτ

τ!!ετἱ ωιεεε!!! εοπιιιιιἱε ἱετιιιε. ιμοά Ρετ !ιοπήεεε Μπι

ἀἱετοτιπιι !οεοτυπι ί!!!ε!!τε!επι ἴεεἱετἱε ὶπτετε εμο

ο!εεεευττπμε ετ τμεπτ!οευωτμε ε Ρ6τε8τετε πε! εοτι

ειι!ἱ!σιιε οοπιιιτιἱε ὶειιιιε εμ! [με “Μπρομ Βιετ!υτ Ρετ

εε εε! ειιιιπι ιιιμεἰιιι11 ειιτ !!ττετεε εἱΒἰ!!ο εοπιιιπἰε

μπω ε!ε!!!ετεε ΐιιετ!τ τεεμἰεὶτιπιι. εεε Μ: εἰε ί!όε!!

τετεπι εκἰΒετἱε σε! εεεὶΡἱετἰε εοε ιιε! ε!ὶ‹με Ρετεοεο.

Ρτο ιιο!ήε ἰτι :με που εε!ιιετει· ετ εκεερτετιιι· Βάτσ

!ἰτεε (μεπι ἰΡ8ὶ !ιοπιἰτιεε εο111ε11! !επιιε !τιτειυετιιετ.

ποε ειιτεπι τε!εε ‹!ε ρτεἀὶετἱε οπιιιὶΒιιε ε!ε ιμἰΒιιε

εοπιιιιπὶ ἱειιιιε άουεο!ουεπι ίεε!ιευε. Βἀε!ἱτετετιι εο

ιπιιιιἱ μπω !υι·ειιιιιιε. ετ ὶεειιρει· Ρτοπιἰττἰιειιε ετ

μτειιιιιε ιιοΒὶε άοπ1!τιο ερὶοο ιιοπιὶεε οοπιιιπὶε ἰεπιιιε.

ειιοτ! ρι·ει!!ετε εειεττε ετ οπιεἰε εεεττει ετ !οεει ιμε ι!ε

οετετο !ιε!›εβἰιιιυε ετ ειετμὶεὶετἰπιιιιε εμεττι!τε ετ Φε

ὶετιιιε ιιε! εεε εεττο ιιιιιιτἰο. ετ ‹!ε !Ρε!ε. ετιμε εστω

ΜΒΜ !Ρεουι.ιιιι !εεοτωπι Ρεεεπι ετ Βιιετι·επι Βιο!επιιιε

Πι οΜ!πεπ1επτσ εοπιιιτιὶε ἰετ11:ιε τω! ω! από ιιιιιιτἱἱ

ειιοε!επεεετ11τμε ετ τμειιιάοεεωφε Ρετ Ροτεετετεπι

σε! εεεειι!εε ετο. εεε! τι ειδε ἰτιΪτε εετευε ἰετιιιεπι ετ

ιιιετἰττἱωεω ιιβἰειιιὶιειιε·τεἀ εΧΡειιεειε εοιππω!ε ὶετιιιε.

ε!ειιτ ›ίε‹εει·!ι:τ.εετετἰ ιιεεεει!!ί εοιιμεἰε !ετιιιε. !πειιΡει·

ίὶιὶε!ἰτειτεε ἰετεε εεπουε!π!ωικ ετ Ρει··!ιοιπἰι1εε·ρι·ει!ἰ

ετοτιπιι !οεοι·ιππι Βἀε!ἰτετειπι Ειε!ειιιιιε τει1οιιετί αμο

ε!εεεεπιπιφιε ετε. «με :ώ ε!ε .θάε!!τετεπιι!· εκὶἔετιιιιε

σε! εεε!ρ!εωι1ε εοε Δε! ει!!ιμετ ·Ρετεοπε με τιοΒὶε.

ἱτι (με που εει!ιιετιιτ ετ εκεεΡτετιιτ ίὶᾶε!ὶτεε (μειπι

ἱρεὶ εοπιιπιἰ ὶεπιυε ὶιιι·ευετιιι1τ. εετιιιιι ὶειτιιιε ὶπ Ρε!εεἰο

ἴοπιει·ἰοτ·ιιιπ. τεετεε !1οιιεειιεεεε!!υε σε!!Βερε!ϋ. ·ο!με

Με. ετ ωεά!υεεσε!Β!ε εοτ:ιετι!ε !επι1ε.: εευτει!ι1ε ‹!ε

ο!ι!ωι!ε. ετιτἰεϊιε ·‹!ε εοτει!ιιε. ε!Βετ!εεεμιεεε!!α κ. Βὶε
εεΡτετιι!Με Μτει·τ ιιοι·ιεπι ετ εεεΡετεε.

Εμ: !επτε!ιιωε ισοτει·με εεει·ὶ Ρε!ειο!! !ιοε εκετι1Ρ!εω

επι αμοι!ειπι Ϊο!ἰεεἰο εμε ἱτιιΒτειιὶετετε ιμε τ!ἱεε!1ετετ

εεεε εετἱΡτε πωπω πιεϊεΒὶεὶἱ ι1οτετἱἰ επιττεκὶ ετ «πω.

Ρ!ειιὶ Ρι·ουτ μ εε εοπτ!ι1εβετιιτ @τα ει!άίτο σε!

σ;!!ω!11ιιτ.ο Ρτετει· !ὶττετειιι πε! ε!!!ε!πιπι τὶτιι!ιιι:πι εεε

Ριιπετιππι εΒεκμε ιι!!ιι πιέιιτ:ιτ!οι1ε εοπ·υρτ!οιιε εεε ὸἱ

πιὶιιυτἰοηε ἀἰετἰοτιειιι πε!εεεειιε.7 ειἀ ειιοτ! εοι·ι·οΒο

ι·ετκ!ιιπι ἱιιεειι ε!οπ1!ε! Ρεθο!οτ! υΒ1182ου!5 ἀε€υὶιετἀο

ὶεπιιιε Ροτεετετἰε ΡτοΡτἰε :Δωσε ειιΒεετἱρεὶ.

!. · ··ιι ω:··

( εΧοιν )

ΒεστεΕππι, :με ιεπιιε:ι.σιζε ρο2εεω ριιὐΖἰεα£ἰοπἱ ε:

ε.τεε·ιαίοτιί .εεπ£ετι£ἰεε σιιἰιιεεἰιυπ αἱ: ε.ττετ·σ ΜἰὑιιπαΙἱ

Μακ: ίπ επιασε: ίτι!ετ· ΪοΪιατιτιεπι .4ΐάνοαι2ιαπ ε2 ?ιο

πιίτιε.ε δ'απια!ίί, .έιιἔιωἰέ ετ Βεα·|ιέ ιι.εεεπτέ8) άπει

πιοείο πιιΖΖιυπ έπιίε ίαιμπι2ιω· ρπιείαάίσία:π εοπιππωιΕ

[ευπαιε. `

!22δ , 20 οετο!π!ε

θα!. Α. [Μ. Ι”.

‹ τι ε»

Ϊετιιιε ἰπι Ρε!ετὶο Γοι·ι1ει·ἰοτιιπ1. ειπε εειιτετιτἰε ιι!

τἰπιε εευεε ιιει·τει1τἰε μπει· ὶοΒειιτιει:ο ετ!εοεετεπι επι

απο ρενω ετ !1οπιἱτιεε αιμα!!! ειι€ιιε!! ετ !ιοτώπωπι

ιμεττει·ἰοι·ιιτιι τω!!! εεε εὶεἀὶεοε εοτυπι εκ ε!τει·ει τ!ε

Βιμ τ!ε!ετει τιι!εεετ ετ εΡει·ἰτἰ τ!ε!σει·ετ επιτεεεεω

ερει·ἱτετιιτ ετ !εΒετετιπ. άοωμυε εμι1ιιε ‹!ε ειιτεκἰηε

“επιε ειιιιτετιε ροτεετεε. ετε!τιιιτ ετ Ρι·οπιυτιτἰειιὶτ ετ

εετὶ!›ὶ ἰιιεεἰτ. ειιοτ! ὶρεε εειιτεητἱε ιιυ!!ιππι ἰτιΐει·ειτ ρεε

ὶιιἀἰτὶιιπι εοπιιιι1ἰ ἰεπιιιε !ε ε!!εμο πεε ἰοΪετι·ε Ροεεἰτ

πε! ε!ε!:εετ. τιεο Ρτο ἱΡεει εειιτειπτἱε εοωιιι1ὶ ἱετιιιε

ε!ὶτμοι! Ρτεἰιιὸὶτἱιιπι ἱιι ε!ἱτμο 8εεει·ετιιτ. τεετεε ιδιω

!!ε!πιιιιε επ1Βτ!εειιε. ευεε!άιιε ρο!!ὶεὶτιιιε. Βεττ!ιο!οωειιε

‹!ε άοιιιοειι!τε. ειιτὶευε τ!ε τ!οιηοειι!τιι. Ρεεεε!!ε Βιιεεε.

ετε!ιειιτι1ε. Βιιὶ!!ὶεΙωυε Ρ!ετειι!Ι1118 !ικ!εκ. Βιι!!!!ε!ωιιε

εἱεεεοπιεε μάε1. €ιιὶ!!ἱε!πιιιε ‹!ε εἰΘεετι·ο ἱιιάεκ. Νώε!

Ι!ιιε εΡοι·τε. τι1ει!με εοτἰΒε. ειιιΒτοεὶιιε εετἰβε. Μει::απιπ.

Βιιετπὶτε ποε ετ !πει·εε!εε ποετι·ὶ ετ ε!εεεεπάεπτεε εκ Μι;!!ετ!οτιε :κι εὶτεε τεττὶεπι. κκ. εμ εοτιι!:ήε. !
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Εφ τειιτοτιοοε ιιοτειὶοε εεστὶ σετεσὶὶ τιοσ σιιοιιιστοιο τι σοτιοτοτ εοσοτὶοε τοττο σὶστο στεοεο ὶιιτοτὶοε τοττο οστ

σο ιοεοσετσ σοιοὶοὶ σοσοτοτὶ οΒιιτὶοιιὶε σο Βὶτετσὶοο

σὶοὶτετὶε ὶειιοο σοτσετοτὶε σιιττειὶ οτ οιισιοστοοὶ σο

σεττοτει·ὶο σσιοοιιὶε ὶειιιιο εστὶστσ ιοοιιο στὶοοτὶὶ οο-·

τετὶὶ ὶιι σοτοετετὶε σοιοὶοὶ εσὶιιὶ σο εοτὶιιὶοε. εοσοο

σοιο ιιοσιτ ὶο σο οὶιτὶ οτ τοστ. ιιὶστιὶτ εσσὶτο οοτ σὶ

οιὶοοτο.- οὶεὶ τοττο τὶττστο οοτ εὶττετιε τὶτοτο εοο σοιιστσ

ετιεφο οττε ιιιοτετὶοιιο σοττοστὶοιιο εοο σὶιοὶιιοτὶσοο

σὶστὶοοοιο οοτ εοιιεοε. ειτ φοσ οσττστιστεοσοιο ὶιιεεο

σὶστο σοτοετετὶε στσστὶε ιοειιο εοτιεστὶσεὶ.

( οιισν )

Μαπστετατέσβστα ασ |ισπιίπίσιτε Ροτοτἱ οιιεττ·έ σε σοπίε

εσιιιιιο. οτ οτι ετὶσ οὶε φο οεσὶτ εσ ιιιστοιιστοοιο.

σο οεττε. σο ιιιιο στετσ σιιοοιιτ σεττοοετο ιτοσ τὶοοὶ.

Ποιο σοτὶειο οποιο τοττο. οοο οετ τιτεὶο σσεὶτο ὶο

οεττε οοο τὶιὶτ ιΙοοιισειο σοετειΒοοτοιο. σοὶ σοτιοτοτ

ειισοτὶοε ι:σετε ὶιιτὶοτὶοε εφε οεττο ο τετοτο τοττε σο

ειιιὶιιετὶὶε οτ οτι οτὶσ τοττο σο εσεσττε. ὶτσιο ετὶειο σο

στοιο τοττο τιτεὶιτο σοεὶτο ὶιι οσσοιο τοσο σοὶ σοτιοτοτ

εοσοτὶοε οοετε. ὶιιτοτὶοε τοεεετοιο. ε τετοτο τοττο εσοὶο

τοιιι. οτ οτι ετὶσ τοττο ειοὶΒοτὶοτοιιι. στ ὶιιττοιιτ ὶο σοοτιοε

σὶστὶε τιτοὶσὶε στο εοιοὶιιοτοτε ιοσσὶε ττὶε τὶτοιοοιιτὶ.

οτ οετ σοτο το τετιοτοοσοιο οσ τοτσὶοιο. οτ σοτιστ εο- -

ιιιὶιιετὶ σὶτοε τοετοιο εοοστὶ ιοὶστιεοτὶε στοιιὶιοο οοοτοτὶ.

ὶτοιο ὶιι οοττο τειοτιοττὶ οτὶοιο σοτὶοιιι σειοσὶ σοὶ σοτιοτοτ

εοσοτὶοε οὶε. ὶιιτοτὶοε τσεεετοιο. ε τετοτο τοττο τιοοτὶσὶ

οι ἱιιτἱἰιιι.τ τω! σιιτίαπι σαεττέ οἰιιειἰοπι .τροσωιιτίστω. τι εσεὶσ στ ετὶσ τετοτο τοττο τὶτὶστοιιι ιιιοιιττοιτὶ ιΙοσιισειο

τοσοι Η! ιιστοιοτιττε

σο. Α. χω. πιο. στι. σ. τω. στο.

( Π· Β- )

Με ιιισπάετατέστιο ροεεοεεἰοιιαπι ἰιιτἰιιπι

οι ἰπττοΕτιιαπι απο: Ροι·οτέ.

Ηὶὶ ὶιιττεεοτὶστὶ τιοιοὶιιοε σο σοτοτο οἰσοτὶσοτ οτιοτ

τοε σοτετὶε. οτισττοε τοτοτὶοε. Βοὶττὶστιοοε τιὶιιὶε. στιστ

τοε οοεσοιιτο. οτιοττοε τιστιτὶιιοε. σοὶττὶοτιιιοε σο τοο

ττειισο. ειιεοτιοοε σοιοτοτιιε. ετετοε εσοὶε. σοττοε

σοτοιοτιὶ. σττσ τετσοε. ὶοτιειιιιοε τιοτσοτ. ττιοσὶιιὶοε σὶ

εειιοε. οτισττοε εετσοε. σοτὶσοε σετεεεσσοε. οτ οοτὶσιιε

εοοὶε ὶοτοιοοιιτο ιοειιὶτοετοοοτιιοτ. οτ εεεὶΒιιεοοτοιιτ

τοττεε οτ σσεεοεεὶοιιοε τοτε οτ ὶιιττοὶτοε σεεττὶ σοτοτὶ.

οτ ὶιιττοεοτὶστοιο οετ. τ

το στὶιοὶε σοτὶειο οιιειιι τοττο ιιὶιιοετο σοεὶτο οτιὶ Δι

σὶτοτ ὶιι ιιοττὶτιοε. σοὶ σοτιοτοτ εοσοτὶοε εττοτο. οτι οοο

τετοτο τοττε οὶιιοετε ειιεοτι:ιιτ σοσοττιιτὶ. οτι ετὶσ τετοτο

τοττο οὶιιοετε σοττὶ τιεειιοτο. οτ τοτοισοε τοττο σο σο

σοτοτὶε.

ττοιιι σο στσσο ιτὶστειο οὶιιοοιο ετὶειιι σσσὶειο οὶοοο.

σοὶ σοτιοτοτ εοσοτὶοε εττετε ὶοτὶοτὶιιε τοττο οοτὶσὶ σεοὶὶ

στ ὶοτιοιιοὶε σεοὶὶ ττεττοιο ο τετοτο σὶστὶ σιιὶττὶοτιιιὶ

τιὶιιὶο. οτ οτι ετὶσ τετοτο τοττο τιοτοσοιο τοΒιιοτοττο

ιιοσοσειιι οτ τιοσ εοιιτ ὶοιιτο σεεττοιο σοτοτὶ.

Ποιο ετὶοιιι σοτὶειο τοττο σειιισὶοσ οτιὶ οετ τιτοοε

οοο ιτὶσὶτοτ στοιιεε σοοτὶ. σοὶ σοτιοτοτ εοσοτὶοε οτ ε

τετοτο στο. ὶοτοτὶοε τοττο τοτιετσὶ οοιιοεὶ. ο τετοτο

τοττο σετεεεσσοτοιο. οτ τὶιὶτ εοτε εὶοο εσιοὶοετε σοτ

σοτὶειιι. ὶιι φο ὶιιττεοὶτ ιοοσὶοιιι οοοιιι εοιοὶιιὶε ἔτο

ιοοιιτὶ. οσ ιοοιιειιτοιο σοτοτὶ. φσσ οετ ιοὶιιοε σιιο το

ὶοιιοε. οτ σετ σο στοσο σοεττοιο σοτοτὶ.

ττοιο ετὶειο στοοεοτειιι σοιοσὶ. ιιοο σὶσὶτοτ στεοεε

τισσοτὶὶ. σοὶ σοτιοτοτ ε τετοτο εττετε. ὶιιτὶοτὶοε τοττο

σοτὶο σοτοτὶ ε τετοτο τοττο εετειιισιιὶε. οτ οετ εοιοὶοετε

σὶστο στεοεε σο τσἔοιοὶιιὶτιιιε. στ ὶιιττοοοτοοτ στο εοιιιὶ

ιιοτοτε οι σὶστο στοοεε ετοτὶε το ιτε τοΒοιοὶιιὶε. το

ετετὶοιιι σοτστὶ. ιιοσ εοιιτ ιοὶιιο ιι. σο ὶοιιιιε. οτ εοιιτ

σὶοτο τοττο ὶιιιιτε οοεττοιιι σοτοτὶ. ·

ττοιο τοττο οειιισοιο ὶιιτοτὶοε ετὶειιι σοτὶειο στετὶ. σοὶ

σεεσετὶε. στ οετ ιοοσο το σε ιοοεεὶε εσοττο οτ εὶσετὶε.

οτ ὶιιττετ οι σε στο εοιοὶοετοτε ιοοσὶοιο οιιοιο ττο

ιοοιιτὶ. το ιιιοοεοτειο σοτστὶ. οτ σοτιστ τιετιοτο σοτὶε

σοτοτὶ τοττὶοιιι τιτεοο -φο ιιισιτσ οετ οι σε ιοοιισε οτ

οιισοσὶτε εετοο εοιοὶιιο εοιιιὶιιετοι·ὶ. .

ττοιο οσ τοοτιειιι στοεεὶ σοεε σοτὶεε τοττο σειιισὶοο.

οοτ φετιιιο σοτιοτοτ ειισοτὶοε σοετο. ο τετοτο τοττο

σετεεοσσοτοιιι ὶιιτὶοτὶοε οὶε. οτ οτι ετὶσ τετοτο τοττο

τιοτὶστοιο. ετὶὶ οοτσ σοτιοτοτ εὶιοὶτὶτοτ εοσοτὶοε σσετε

ὶιιτὶοτὶιιε οὶε ε τετοτο τοττο σετεεεσιιστοιο οτ οτι ετὶσ τοττε

σο τιετὶὶε. οτ οετ ιοσσσ σοτο το τετιστειισοιο εσ εοιιτοιο.

οτ ὶοττειιτ ὶο οὶε σοετιοε στο εσιιιὶοετοτε ετετὶε σσσοιιι

ττοιιιοιιτὶ.

ττοιο ιοστοοσὶιιοιο οοοιιι φσσ οετ σοοεττοστοιο ὶιι

εφε ιιεττο φοσ οετ εὶιοὶτὶτοτ σοιιιοὶσοιο οτ στοσιὶοιο

σοτὶο σοτοτὶ. σοιο οιοιιὶτιοε ὶσεὶ ιιιοτοοσὶιισ οτ σὶετοτ

ε σεεττσ σοτοτὶ σοι· ιιιὶτὶετὶοιο οποιο οτ σὶιοὶσὶοιο.

Ποιο ὶιι τοεεετο εοτσὶ ιοοσὶοτοτοιο οιιὶοε σοσὶο τοττο

στο ὶοσὶοὶεσ σοτο τοετεΒιιὶε σοὶ σοτιοτοτ εοσοτὶοε

σσετε ὶιιτοτὶιιε τοεεοτιιιιι. ε τοτοτὶτιοε τοττο τετι:στοιιι.

ττοιο ὶιι τιτιιστιοτοτσ στοσο στοσὶστειο. οισσὶστετσιο

εττοτὶοε σοσὶο τοττο. σοὶ σοτιοτοτ εοσοτὶοε τοττο σο

σεοεοοτὶὶε οτ ο τετοτο εὶιοὶτὶτοτ. οτ ετὶσ τετοτο τοττο

τοτσστοιο. οτ ὶιιτοτὶοε τοεεετοιιι. οτ οετ εὶιιιὶτἱτοτ στο

ὶιιιτὶοὶεο σοτο σοιοὶιιὶε τοετοιὅιιὶε στ οετ τοττο σοιοσὶοε.

οτ σὶστο σοσὶε σο τ”σεεετο εοτσὶ. οετ εοιιιὶιιετε σο Έτο

ιιιοιιτσ. οτ ὶιιττειιτ οι τοτε ετοτὶο ιισοσιο εοιιιὶιιὶε. οτ

οι ὶττε τιτοΒιιστοτὶ ὶιιττετοοτ τοττο ετετὶε σοσ τὶιιιιιοιιτὶ.

εοσ οετ ιιισσσ οοοοε στ σοτιοτ τοσσὶ σο σοσὶε ιιιιο

οετ οι τοεεετο εοτσὶ. στὶοιο ετετὶοιο οιιιιιο οτ φετ

τοιο. οτ σο τοτὶφο οσοοιιοιο σοι·ὶσ.

Ποιο ὶιι στετσ σο οοιιειισ ιοσσὶοτετοιο οιιὶοε σσσὶο

τοττο τιοεστιὶ στο ὶιιιτὶοὶεο σοιο στο τοετοΒιιὶε σοὶ

σοτιοτοτ εοσοτὶοε σοετε ε τετοτο τοττο τοεσειιὶ ὶοτοτὶοε

-στετιιιιι σο οοιιοοσ οτ ετὶσ εὶιοὶτὶτοτ.

ττοιο ὶιι τιι·εσὶὶε ιοοσὶοτετοιο οιιὶοε σοσὶο τοττο σεισ

σὶοο στο ὶοσὶοὶεσ σοιιι τοετειιοὶε φο οετ ὶιοτιτεοετε.

οι ὶιιττοοὶτ οι σε ετετὶε ττὶε εσοττο οτ οιιοιο τοἔοιοὶιιὶε.

σοὶ σοτιοτοτ εοσοτὶοε σσετο ὶιιτὶοτὶιιε τοττο τιοτσὶιιοτοιο.

ε τετοτο τοττο οοει:οιιτστοιο οτ ε τετοτο ετὶσ τοττο

τετοοοστοιο στ εοσοτὶοε σοετε.

ττοιιι οτττε σὶστειο ι:σετειιι οτὶοιο σοσὶειο οὶεο σοτ

ιιοειιισειιι οεττοιο ιιοο τοιιοτ οεφο ὶιι τσεεετιιιιι. οτ

οετ σσιιτὶοοε οοιο στοσὶστε οτ οὶοεσοιο τοτὶσιιὶε οετ ·
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ετ ε !ετετε ετ ε!!ο !ετετε τεττε εε τεε!ε !!!!ετ!εε Βετ

!!ετε! το!!ε! ετ εετ !!! εε !!!εεε!ε !!·ε!!!ε!!τ!. εεε εε!!ετ

τεεεετε εετ!ε Ρετετἰ. !!! Ρτ!!!!!ε ετετ!ε εεο ετ !!οεε

εεε!. ετ ε! εεεετ τοτε εε!!!!!!ετε !!ε!!ε !!!ττετε!!τ !!! ε!!

!!!οε!ε εεο εε !!!ε!!εετε!!! Ρετετ!.

Πε!!! !!! εεετε!!ετ!ε ε!!ε!!! Ρετ!ε!!! τεττε εε!!!Ρ!εε εε!!!

!!!εε. εε! εεΡετ!εε ετ ε !ετετε τεττε ετετ!. !!!!ετ!εε

τεττε εε εε!!!ε!!ε!!!ε εε εεεε!!ο. ε !ετε!·ε τεττετε!!!

ΐετοτε!!!. ετ' !!! εε εετ !!!εεε!ε εε εεο!!εε ετε!!!ε εΡε!τε

εε!!!!!!!ε. εεε ε! εεεετ τοτε εε!!!!!!ετε !!!ττετε!!τ !!! εε

ετετ!ε εεεε!!! !!·ε!!!ε!!τ!. ετ εε!!ετ ε!ετε !!!εεε!ε εετ!ε

Ρετετ! εεΡτε!!ε!!! ετ εοεε!!ε!!!.

Πε!!! !!! τεε!!!ε!!!ε ε!τετε!!! Ρετ!ε!!! εε!!!Ρ!εε!!! εε!!!

!!!εε!!!. εε! εεΡετ!εε ε!!! εε!·τε!!ε !!!!ετ!εε !!!οτε!!! εε

εε!!ε!!ο. ε !ετετε ε!·ετ! ε!ετ! ετ ε!! ε!!ο τεττε !!ε!!ο

τε!!!. ετ εετ !!! ει! !!!εεε!ε εεε εε!!ετ `τεεεετε εετ!ε

εεΡτε!!ε!!! ετ !!οεε!!ε!!!. ετ !!!ττει!!τ !!! εε Ρτε εεε!!

!!ετετε. ετετ!ε !!οεε!!! !!!εε!ε!!! ε!εε!!!!ε ετ !!!εε!εε!

!!·ι!!!!ε!!τ!. εεε ε! εεεετ τοτε εε!!!!!!ετε !!!ττετε!!τ !!! ε!!

ετετ!ε. !!!!. εεε εεεε!!τ !!!οε!ε!!! εεε!!! ετ ε!!!!!ε!ε!!!.

Πε!!! !!! εε!!ε !εετ!!οεε! ε!!ε!ε Ρεε!ε!!! τεττε εε!!!

!!!εε εετ!ε Ρετετ!. εε! εεΡετ!εε τεττε εεε!ο·τε!!! !ε

!-ε!·!εε τεττε το!·τ!ε!!ε!!οτε!!!. ε !ετετε !εεο!!! !ειετ!!.

ετ τοττ!ε!!ε!!οτε!!!. ε!!ο !!ετ!!ετε! το!!ε!. εεΡετ (με τ!!!τ

εε!!!!!!ετε ετε!!!ε ττ!ε εΡε!τε ετ εε!!ετ τεεεετε εετ!ε

!!οεε!!ε!!!; εεε ε! εεεετ τοτε !ε!!οτετε !!ε!!ε Ροεεε!!τ

εε!!!!!!ετ! !!! εε ετετ!ε ττ!ε ττε!!!εετ!.

Πε!!! !!! !!!ε!δ!εο!ε ε!!! ε!ε!τετ εε !οτε!!! !ο!!!τε!!!

ε!!ε!!! Ρεε!ε!!! τετ!!! εο!!!!!!εε. ε!!! .εεΡετ!εε τεττε

τεετε.8!!οι·ε!!! ετ εο!!εοι·τε!!!. !!!!ετ!εε εεε!! !!!εε!εο!ε

τ!τοτ!ο !!!εε!εο!ε. ε!!! εεΡετἱεε ε!ε !ε!”ετ!εε τοεεετε!!!. ετ ε!!ο !ετε!·ε τετ!!! ε!ετε εετ!ε ετ εο!!εοττεε! ετ ε!!
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επε ειπιπιτετ ετ εετ εεπιπιετε εε ειεεειε επε εειιετ κι εοπιιιιεε πειιιοτε. ιπ Ρτπιιιε πεπιπε επεεεεπι. φαι

τεεεετε επτιε Ρετετι τετειπιπ ετ ιιιττετπιιτ πι εε 5τετιε

επετιιοτ ειεεειιε Ρτο εειπιπει.πτε. ετ πιττετεπτ πι εε

ετετιε ειιιιιεπε ιτπιιιεπτἰ Ρτο εειιιιπετιιτε.

Ιτεπι πι ιπεεἰποιε πειτε ιιιεειποιεπι ειἱειιι Ρετιειπ

Ρτετι. ετεποε ειειτπτ Ρτετιιιιι εε ιιιοττιειο επι επ

Ρετιιιε τεττε ξ.3επιεπειιοτπιιι εε εειτειιο ιιιιετιπε εεπε

ιιιεειπειε ε ιετετε τεττε εεειοτπιπ. ετ ε ιετετε επο

τεττε τετεοτππι ετ εοιεπτ ειπε εε εε επε εεττοτετε

σεεεπε πι επἱπεπε παπι ετ εετ επειιιιετ εεττοιιετε

Ροτιεπε εποτπιιι ιιοπιιι. ετ εετ εοπιιιιεε επτιε Ρετετἰ.

ιτειιι ιπ πιειποιο ιιτειεεπι ππεπι εειιιΡι εοιιιπιεειπ.

επι εοιιετετ ειι επο ιετετε τεττε εεεὶοτππι επΡετιπε

τεττε εε ειιιι.8εειιε επ επο ιετετε τεττε εε Θετιιεπειιιε

ετ πτωει εεπε πιεἰποιε ετ τεττε εεπετι $τεΡιιεπι εε

ιιιοπτε εεπτο ετ τεττε τειεοτπιπ. ετ εετ πι εε τιιεεειε ο

πιιἰπε πιοεπ εεπιπιιε εποε εετ ειεεειιε. επε εειιετ

τεεεετε εειιτπιπ επτιε Ρετετι. ετ ει τοτε εεεετ ιιεπιι

πετε Ροεεεπτ πι εε τοτε εειιιπιετι. τποειε εεεειπ ιιπ

ιιιεπτι.

ιτεπι εε ΡτοΡε ειετεπι ιιτειεεπι ειιεπι Ρεειειιι τεττε

εειιιΡι εοπιιιιεειιι. επἱ ιιιιετιπε εεπε εττι. επΡετὶπε

ειετε ιιτείεε. ε ιετετε τεττε εε ειιιι€ετιιε ετ επ επο

τεττε εετει ετ εοπεεττππι. ετ εετ ιπ εε εειιιιπετε πιοεο

8τετιε επετποτ 8ιεεειιε. ετ ει τοτε ε88ετ 5επιπιετε ιπ

ττετεπτ πι εε ετει·ιε εετε ετ ιπεεειε επε εετ πι εε

εειιετ τεεεετε εειιτπιπ επτιε Ρετετι.

“επι εε τιιεειποιειιι πιε ειειτπτ ιπ Ρτετο Με εε

εειιετο ιεπτεπτιο Ρετιεπι πιιεπι εειιιΡι ετ Ρτετι. επι

επΡετιπε τεττε πεεεοιιτοτππι. ετ ιεεοιιἰ ·οΒιετπ εε

εειιειιο ετ εοπεοττππι. πιιετιπε τεττε εε επιπ5ετιι5. ε

ιετετε εεπε εττι. ετ επ επο τεττε τιιπεει ετ τεεειτ

Ρι·ετππι εειιτοιιετεε επεε Ϊεπὶ πεεπε πι ττιιιιιε. ετ πι

εειιιΡο εετ 5επιπιετπιιι ετετιε επο εἐεοειιε επε εε

ιιεπτ τεεεετε επτιε Ρει·ετι τετειπιπ ιιιεεειε. επε εετ

ιποεο πι εε. ετ εετ εοιιιπιεε.

ιτειπ πι πιειδιιιειεπι πιιι ειειτιιτ ειιιιτεπετε ειιειτι Ρε

ειειιι εειπΡὶ επι εειιετετ επΡετιπε τεττε>επεπει εο

πιπεει εοιππεειπ ιπιετιιιε τεττε εεπε εττι.ε ιετεπε

ιιιοτπιπ εε εειειιο. ετ εετ πι εε εειππιετππι 8τετιε

επε εκει επε εειιετ τεεεετε επεε·τππι επτιε Ρε

τετι. εεε ει εεεετ τοτε εειπἰπετε Ροεεετ πι εε εειπι

ιιετι πιοεπιτπ πππιπ ιτππιεπτι. ›

ιτειπ πι εεεεπι ιεεο Ρεεἰεπι οποτε Ρι·ειτι εοιπιπιεεπι.

εποε εετ εοπτπιπππ:ι εππι εἰετο εειιιΡο. επι επΡετἰπο

τεττε ιιπεειιιιιε εειιιιιιεε ιιι€ετιπε ειετιιε =εειπΡπιε Ρτο

ιεπιε τι ιετετε ιιιιοτπιπ εε εεκειιο ει επ ιιπε εοιιι

πιειιιιιι ετ εοιετττ ειτἰτε εε εε Ρτετε εειτι·οιτετε εεε

εετε πεεπε πι ιιττ.

ιτειιι πι Ροεπε Ρεεὶεπι πιιεπι τεττε εετπΡι. επεπι

τειιετ =εειιιιιιιιπε ιπειπιιι 8ετιιιτιπτιι εε επε τεεεἰτ εἰετε

επτἰε πιεεἰετετεπι ττπετππιπ ετ ποπεπιιιιι ιιιεπε επειιι

τεεοιιιειτ εε ειετο ·εεειΡο.

Παπ πι Ροεπε ειὶεπι Ρεειεττι τεττε επειιει τεπετ τεετο

ιιπε ει. εε-ειιιι τεεειτ ποιιεπππι. '

1.'.

Οι: Μοπιεπιπια22.

Ι·ιιιτεεετειτε επιιτ πιειιιστε τει·τιτοι·ιι Ρετστι. επε εετε

εεπιιιιεε ·οιιτιε: Ρετετἰ ετ εἱεπιιτπτ ·ξειιπειε. πιεετ.

ειειτπτ ιποπεπιιιιειιε. πετ εποε εΡΡειιετπτ εεπειπιιι.

ιεεετ. εοιπιι.ιεπιιι επτἱε Ρεπετι. ετ ειιπτ πεπιετε επετ

επιιιιι ετ ειιετπιιι ετιιοτπιπ εποε: ιπ τει·τιτοτιο Ρετετι

Ροειτπιπ. Με ιιοε εοιιιιπεε. επ οπο ιετετε επιιτ τεττε

εε εεεειιε. ετ εοἰειἰπ εεπετεπε Ροιιεπτειπ. ει: οτιεπτε

επττἰτ εεπε εττι. επε εεπε επιιειτ εἰετιιιπ ιποιιτειιι

τιιπιειειιι ε τεττε- ιπετειιιοππιιι εε Ροιιιοπο. ε εεΡτειι

ττιοπε ειιττιτ εεπε. επε εἰειτπτ Ροιιοιεεεε. επε εεπε

εεειτ πι εἰετε εεπε εττι. ει πιετιειε τεττε τεττιτοτπ

εεεττι Ρετετι ετ εεπε εττι. ιπτετ εποε οεπιπιεε εετ

Ροειπε επιεεπι επι ιιοπιπιιιτπτ πιοπεεεπτπε ετ Ϊπἱτ

πι εε εεεττπιιι. επι ιποπεεειιτπε εετ ειπεεεπι τετιοιιιε

εππι ειετο Βεπειο. εποε εεπεὶπιπ ποιπιτ εεπ τεπετ

πι ειτεπιτιι ιιιιιιετιε εετ πεεπε πι εετε.

τ·

Ρε ΜΜΜ πιο πιοπτε εωοτί ειπε” εσωτει·ια.

ιτειπ ειιπε πιοπε πιεειιπε εεπ πεπιπε εποε ειειτπτ

εετοτετιε ετ πεπιπε επετεπιππ. ετ ειιετπιιι ετιιοτπιπ.

ετ πεεεππτπτ πι εε ειιιετεε εετε πιεειιιιιι ειετἱ πε

ιιιετὶε. ετ εετ πειτε ιιοε εοιιιιιιεε. πἱεειὶεετ ιοεεετπιπ

εποε εετ πατε εεπειπ. εποε ειπιειτ ειετπιπ πεππιε

εεωτετιε ε τεττε εεπ τεττιτοτιο πει τεττιε ιιιοτπιτι

εε ιιιοιιτεειετο εετ επ ιιπε Ρεττε. ειι επε Ρεττε εε

πετεπε -οτἰεπτειιι εετ ι`οεεετππι ιιοπιιιει. εποε εεειτ

πι εεεεετο ιειιοεπι. ε Με Ρεττε επττιτ εεπε ιειοεπι.

ειπε Ροεεετπιπ εποε εἰπὶεὶτ τει·τιτοι·ιππι ιιιετιιιιι εε

εειειιο. ε ειετε πετιεοτε εετοτετιε. ειεπτ εεειτ ετ πε

ποιπιτ εειιε πιει Ριεει. πεεπε πι εεπεπι ιειετοεπι.

εεπετεπε πιετε εετ ιιιεππι εποε ειιιιειτ τετι·ιτει·ιπιπ

ειιεττι εεε ε εἱετε εετοτει·ιε τεποιπειιεο πεειιε πι

εειποιετιπ. εεεεεπεειιιεο Ρετ οοετειιι εειιεπε. επε

επιιειτ πιτει· ιιοπιπιεε Ρετετι ετ ιι·ιοτπιιι εε επεετο

πειεπε εε ιε·επιπ τετππειιιιι. εεεεπεειιεο Ρετ πππε

επε πεεὶτ εε ΐεειιιπ ιιειιππι. ετ Ροετεε εεεεεπεεπεο

παμε εε εεπεπι ιειιεεεε. επε ειπιειτ τεττιοετιπιτι

ιιιιοτιιιπ εε ιπεπειιε τι τει·ι·ιτοι·ιο Ρετετι τεποιεεπεο

πππε επειετειιι ειιιιετιε εειιετιι εππιτπιι εε σΡιεπε.

ετ] επιιτ ει» ιτετιππιι επιιιεεπτεε %ειετπιπ τει·ι·ιαπιπιπ

Ρετεττ ε πειτε εεε-ε ειιιιετιε. εεεεπεεπεο πιιεοε εε

εεεεε·ιπ πιθιειετι τειιειπεπεε ιπτετιπε πεεπε εε πιιε

εετπιπ εεπε πιετειεε. επε πεεἰτ πι εεειειι·π ετε. ετ

ὶπιιι·ε ειετοε εοπιπιεε εετ επεεετε επε επετ.ετε πι

πιοιετπΡε εετ επεει πι πιεεὶο ειετοτπιπ εοπεπιππι. ετ

εετ επιεεπιε εοπτιπετιιτ εετε ειετοε εοτιίιπεε εσει

πἱεππι εεπ Βεπειππι εεεττι επτἰε Ρετετι. ετ ποιιιιτ Ρετ

επ·επιτιιπι. ετ ειιιειιιτ πιιιιιεοιε πιειπε. ετ εετ ιπιι·ε

ειιετοε οοπεπειι επετιππι εεεεεει. εποε εετ εε επ

τπειετιεπε εττετιιιιτοτιο επιιιε Ρετετι. ειπε Ροετ εεεεε

ειπε εοπιπιι επεει πιετοιιιιοπιε εποπειιπι εειιιει:ιετ

τεπεττὶ ετ τεεεἱ εὶετππι εεεττππι εειιιιιι επτὶε ετ

εοπιπιιε Ρετετι.

ιτειιι ειἱπε πειιιιιε ιπεειιππι ετ εετ εοπιπιεπιπ πει

επεπεπιπ εεεττι Ρετετἱ εεπ επτἰε ετ εΡΡειιετπτ πιοπε

πτ8ειιε-Ροέππιπ ὶπιἶτε ιιοιε εοιιιεπεε. πιο επε ·Ρεττε

ειιιι·πιτ ειεπε πει επιπποεπ. ιι·οεπε πι επιπιπ πεπ

επειιι. επ επε Ρεπτεεειιετεπε οεοιεεπτειπ--εεεπττιτ

εεπε π·επεπειιι. επ επε Ρεττε εεεπττιτ εφε πειιε.

ιιεεπε πι Ροεεε ιιιοτππι εε εεε. ετ ιΡ6ε εειιε ειπιειτ

δ!!
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σιεισισ σειιισε ε Ρσεεε ει ιεττιιστισι ιιιστσισσε ισεσε.ιιε. α .ι . ]Πε. σιιισαεσασι.εστιάέσο:σσαεω:στιαε.Ρετεσ. .. .

εσΡετισε εκ ιτεσεσετεσ σειιετεσε ιιισσιεισ ιεσει ·σιεισσι

ιιεισσε σειισε. εσ ιεττιιοι·ιισσ ιιιστσισ σε ισ.εσειιε. ει

εει ισ ισεσισ σιειοι:σσι ιεττιιοτιστσπι .ισεσε σσισεσι σε

σιειιστ εεσεισιιιιιεσειιε τεσσισειισσ σε(ισεισ τσσετειιι

ι›ειιεσι. (με σισισιι ιεττιιστισσι σιειι σεισοτιε ε ιετ

τιιστισ ισεσειιε. εσΡετισε σεσετεσε στιεσιεσι εει σιε

εισε σισισιι ιεττιιστισσι ιιεε σεισστιε ε ι.εττιιστισ

πσεΒσιε. ει σσισιι σιεισσι σεισσε ισιιιετιιε σσσσεειισ.

ει ιεσισισ σιτεσιι ει εσσι ισ εσ σειιιστε Ρτσ ισειστι

Ρετιε ετιιστεε ιΙσετεσσισ ει εεττστσισ ει ειιετσσι

ετιιστσισ.

Πε Ρετεισ.

Ισιι·εεετιΡιι εσσι ισιτσιισε εεσ τεσσιισε ει ισιτειε

εστιε Ρετειι ει σσσε σιειε εστιε ιιειιει ει τεειΡετε

σειιει σι ισιετισε εΡΡετει ισ εετιΡιιε.

Ρειία8ιαπι Ρετειι.

ιιι Ρτιιιιιε εστιε Ρετειι ωιιιΒι ιιιειει Ρεσεὅισισ ισ

ειτειε (με σεσιι ισιιιε σεειτσισ Ρετειι. εσσσ Ρεσε

Βισσι εει σε σσειιιιει ιιεειιε ιτεσεὶεσε ισσε σεσιεσσσ

σετεσε ωστε σει τεσεσσσσ σετεσε· ισσιιιετσιειιι. ει

ιιεε ΡεσεΒισσι εεειΡιιστ ιιι ε σιειε εστιε. σε ιιεειιιε

ισισσιιε.. σισειιεει σε εειιιιε ει εισε ιιεειιιε (σιε Ροτ

ιεσι Βτεσσισ εεσ εειεισ σεσετισε σσσε σε ιιεειιε.

ι)ε εσιιιισιε σετσ εεσ σε ιιεειιιε Ροτιεσιιισσε εσιιιισεε

σιει εσι ειιετισε ισετειε εεΡιιστ εΡσσ εεειτσσι Ρετειι

σεσετισε τσι. σε σσσιισε ιιεττιιιιισε. εειιιεει σειιετισε ΙΙΙσ

Ρτο (ισειιιιει ιιεττιιι. ει ιεττει σιει ισ ιιεττιιι:εεΡιισι·

ιεσισισσεισ. σε εσισε εστιστσισ εεειΡιιστ σεσετισε ισ.

σε εσσισε εεεει σεσετισε σεισ σε εεσειιε εσισσειιι.

Ησισισεε σει Ρστιεσι εσ εσιισισ σεσι σε Ρεσε8ισσι

σε Ροσσετε Ριεεισιιι σειιει·ιοε ιι ει ιεσισιιισεισ σε εισ

σιιισε (με Ρστιεσιστ εσ εσιισσι. ει ιιι' ιεισ Ρεσε.εισ

σσιι σεσι εεσ εσισσσι ιιστσισεε σε εΡἱΒσσ. ιιεε ιισ

σιισεε σε εε:ιειισ. ιιεειιοισισεε σε Ρσσισιισ. εσισσε

ιισισισεε σε ισσσιεειετσ..ει ιισσε εσιει σειετε.σιεισισ

Ρεσε8ισσι ;εστιε.;-Ρετειι (ισεσσσ ειτειε. ιιιει Ριεσισε

ιιιιτεε σεισε8ισιε. ' ηΗ."

ε.

ι

Ρε ισοιεσάισε σε »Με

[ιεισ ιεισ σσσε εστιειεισιι·σιισισ σισιιιστε ισσιειι

σιτιι σε:σειιε_ισσσιε σιιεσσιι ισιιιιστε εεσ ισιισε ιιιεσε

ιισσσειισι. σε εισε ιιιιιιιστε εεισιτεσσιιι ιετεισσι σιειε

ισσιιιστε._ ει: ιιισισ εει ειιετισε σιιιιιιιι~εσε..

'_ ἴ τ..

ι: . ..η '

Πε /αινιο.

ι)ε_ισιτσιισ σει σεειιε ιστσι ιισι εεισσισσιεσισ ιισσε

Ρεσειι Με. ε ,(ισειιι1ει σιεεσειε Ρετειι σεε!σειιιιει

σσει:ε ιι“Ν8.ιισσε. σε σσσ ειετισ ιιει›ει Ρεσεσ1 σσσισ

ειΞ Ρσιεει ισειΘΕΩ.·-εσι·ιε Ρετειι εσσσειιισ σε(ισε ισ

ο - ηη .ιι·ισ τ ·ε .

ιιισισ ιιειιει σιειε εσσιειε.εεεεσε σειεσιτεσειιιε σει

εσσι σώσε. Ρετεσι.ειιε εσισσε.ισσσεΡτο εσσσιεΜ

εσιισειισι.. . σ.. .-... ,γ . ....-ι

ιιεσι εσεειιιισε ιιτσεσε σει σιειε εστιε εσσσειισι Ρτσ

εσσσιεισσε εσισεσεισ ιεττε-εσισσε ιιεε.

ιιεισ τειισσιισσε εσισσε σει εσσσειιισ σιειε εστιε

Ρτσ εσσσιεισσε εσισσε σσσε.

Ηειιι·ιεσε σε Ροεσιεεεε σει εσιισειιισ σιειε εστιε Ρτσ

εσσσιειοσε εσισσε (1σεισστ.

Ρσεεε σε σισεειε σει εσσσειιισ σιειε εστιε εσισσε

Η

(Ισεισστ.

ισιιεσσεε σε Ριεσε σει εσσσειιισ Ρτσ εσσσιεισσε

σιειε Με εσισσε σσσε. .
ι

Ρειτσε ι›τεειιετισε. ει Ριεεσσε εισε εοσειισιδσισεσε.

ει σιιετισε ισετισεσσε σεσι ιιιιτεισ σσεισ σετε στι

σειειε σσσιισι εσσσειισι. σσισσε σε ιιειιιε σει εσ

σσειιισ ιιιιτεσι σιιεισ εετε εσ σειειεισσισισι. σσισσε

ιιιστσισ σε εσισσε σεσι ειισσειιισ εσ σειειε σσισισι

ιιιιτεισ σσεσι εετε. 7 . .ιι

Δε· σιιτοιιισσε ιεττε Μεε·ίοσιε :Μπάσο εστι:: Ρετειι.

Οισσεε ιεττε σε ισεεισσιε σεσι εστιε Ρετειι ει τεσ

σεσι σισειιεει· εσισσε (Ισι ιειιστειιι ισ ιΡειε ιεττιε

ισειιισσιε σεσι ει τεσσσσι εστιε Ρετειι ιισσεσσισ

σσισισσι :με τεεσιιι€σσι. σει τεεσιιιδι ιειισσι ισσε

εειιιεει σε σιειιε ιεττιε. Ρτειετ ιεττεε σε (1σεισστ

εεεεσιε Ρετειι. ι1σεε ιεττεε ιιει:εσι ισ ισεεισσιε. εσι

-ιιεει Ρσεεε σε Θεισειιειιιε. ει. Ρσεεε σε εεεειιε ει

εσετιετισσι σιιισε :Ρσεεε εσσσ ιειιεσι Ρετεεεειιι ει

ισιιιετιι. ει ισ εσσσ ιεσειιι σισεεοισιιεε ισ σιεεισσιε

ει' σιειι ισιιιετιι ει. Ρετεεεειιι. σοσσεσι στιεισιιι σε

εισε Ρσεεεεεισσιιισε εσεε ιιιι ιεσεσι. εεσ σε εισε. εεσ

σιιιιιεε ειιι εισι ιειιστετε σει ιειιστετι ιιιεισσι ισ σιειιε

ιεττιε ισε8ισσιε..ιετσ ιιιι σε Ρετεισ (ισεισ σε σε

εισε ισειε σεσι ει τεσσσσι σιειε εστιε ιεισ σε εσιε

εισειιι σε ειιειιιε.

ς., 'ι . . . . :ι-· @σε εει·νέειΞε ασ πιο!επσσιωσι /αε2εσσιε. ··: ιι

--.-τζ . ›Ϊ·ιιι:.ἴιι

ιιεισ σειιεσι ιισισισεε σε Ρετεισιιιεετε Ρτσ.σιειε

εστιε ισ σισιεσσισιε (Με εστιε. ει ισ ειε εισε ιιι

εετει ιΡεε εστιε ιεεετε εισε ειιΡεσειε εισεεισ.· ει ιε

μι εετε ιιΒιιεισεσ σει ιιι.ισεισισε ειεσσσεετεεσ σιεισιιι

σ1σιεσσισσσι σει ισσιεσσισε. ει Εεεετε ιιεεισισ ει εσισ

σετε σσεετε ιεΡισεε ει εΡΡετεισε εσ εσσειτσειισιιεσι

ιεειεσσειιι ισσιειισισστσισ. ·. · σι ισ

σ:σ_ . ›-·, σ. :. 1

- ι

Βε ισεα.9ιεΙΙαπάσ εσειειΙοξι

ιιεσι ιισισισεε Ρετειι ‹ιειιεσι εεειειιετε εεειτσσι ΡΒε

ι·ειι. ει ει σσσιισσε εεειτι σειιει ειισι ισεεειειιετε

σειιεσι ιεεετε ισεεεισιιι ει εΡεισσισ ει τεσσετε.ει

εττιΡετε ιΡεσσι εεειτσισ ει εσισσετε ε(ι σιστεσσιιισ

ιΡεσισ εεειτσισ ει 1εεεεπεσσσισ ιΡει εεειτσ ιιισειιεει

ισ ιεειισιε σιειισε ιεεετε ειτεεισισ οΡετιε ιΡεισε εεειτι

ιιιειεσσι Ρτσ σσισιιιειε σστσισι εεειτι. ει ιιι εισε σιε

ιισσε. (ισισειιε. ' ' - ι
ιισε σει›εσι σισιειισ Ρετ (Ισετιεσι σει (ισσσεσισετε
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τπτ άοιπἱπο οποι·ἱο. οτ οἱ άοιπἱππο οοοτι·ἱ σοοοΖοι·οτ ο

ἱπτὶ·ο σοοττπιπ άοποπτ τιπποι·ο οτ τοσοτο Ιἱιὅποιιἱοπ

οποιιἱο ποτ οποι·ἱ οἱσπτ οιιἱτ το ποοσο. πτοτοι· οσοπ

άπτοο (πιο ίἱοι·ἱ άοποπτ οιιποποἱο άοιπἱπἱ οοοττἱ. οοά

τιοιπἱποο άἱστἱ σοοτι·ἱ πτοπτἱἱο οιιποποἱο τι·οποτο οπο

άοποπτ ἱποἱ οποτἱ.

Πε σαΙσΣιιαι·έίο /ασΣεπά2.τ·.

8ἱ ποιο οπτἰο ποτού ποΠοτ τοοοι·ο σοἱσἱποτἱοιπ πο

ιπἱποο πτοάἱοτἱ σοιπππἱτοι· άοποπτ τι·οποι·ο οτ άπσοι·ο

Ιοπἱάοο οτ Ιἱτιπο :τά οοΙοἱποτἱοιπ οτ σοΙσοιπ ἱποἱπο

σοΙσἱποπἱο άποοι·ο οά οππο οοοτι·ἱ το οποά ἱποο οποπ

άοποτ ΐοσοι·ο πτοπτἱἱο οκποποἱο ΐτοπἔἱ Ιοπἱάοο ἱποἰπο

σοἱοἱο Γοσἱοπάο. οτ οάἱπποι·ο οάάποοι·ο πιοποιπ ἱπ

·τ”οοτἱπἱο ιιά οπιιο οοοτιἱ.

Πε απιοαα·ατέσ /ἱισἰειιιἰἰο.

Ιτοιπ άπο σοοοπο άο ποτοτο πἱάοΙἱοοτ οποοπο τοΙοοι·πιιι

οτ οοοππο άο ποιιοοἱο. άοΒοιιτ ἱι·ο πι·ο άἱστο σπάει οτ

ίἱισοτο οιπποκοτοο. τΙποσπιποπο άοιπἱπἱ σπτἱο ποτπο

ι·ἱπτ οοο ππιπάοιο οτ ιπἱττοτο οιιποποἱο σπτἱο. οσἱΙἱσοτ

οκποποἱο πἱοπάο τοπτπιπ. ἱτοιπ οπο σοοοπο ποιού.

πἱάοΙἱσοτ σοοοπο άο οοοΒἱἱο άοποπτ ἱποπἱτοι·ο εποπτι

τἱιπ οπο οτ ππΠοο οοτιιτπιπ οπἱ πἱάἱτἱσοπτ ἱπ πωπο

τἱππο άἱοττἱστπο ποιοτὶ. οτ ποο ππΠοο οοοἱεὅιιοι·ο οἱ

ἱιιποποτἱπτ τππο τοπάπιπ πιιποπτ ἱπάο.

Πε πια!επείΕο ριιπἰεπιἰἱο.

Ιτοιπ πσσἱπἱτ σπάει ποτοτἱ ο. άοπτοποποο ἱπ ποι~ἱπτἱο

εοπ άοπιοποποο. ἱἱπτοο απο.

Ιτοιπ οσσἱπἱτ άἱοτο οπτἱοι τά: ἱΠἱο άπἱ ἴοσἱιιπτ οἱἱιΙποο

σπσπτπἱτοο. άο τΙποΙἱΒοτ οοπΒπιπιπο Ιἱπτοο τι·οο οἱ

ἱπάο άποτἱιποπἱο ποτ ἱπ άἱστο οπτἱο. ο ἴοιπἱπο ειπο

άοπτοἱιοπάἱτπι· ἱπ τοπ οσοΙοι·ο σπσπτπἱτοτἱο οσσἰπἱτπι

οππιπ ποττἱιποπἱπιιι ποτ άοτοιπ πι·ο ποἱππτοτο σπτἱο.

Βἱ ποτο οἱἱάπἱο άο ποτοτο άοπι°οἱ1οπάἱτπτ πι ποιπἱσἱ

άἱο οτ ἱιοιπἱσἱάἱπιπ ίοσἱτ άοποτ πππὶι·ἰ ο άἱστο σπι·ἱο

ἱπ ποΙππτοτο ἱποἱπο σπτὶο.

Πε Με εμέ πιοι·ίαιιται· οὐ ίπτε.πιιτο.

Ιτοιπ οἱπἱἱιπιἱο ιποτἱτπτ οτο ἱπτοοτοτο. οτ ποπ ποΒοοτ

ίἱΙἱοο ποτ ίἱἱἱοο οἱπο ιποπἱἱοο τοε τοιιιοποπτ άἰστο σπτἱο

οτ οπο πσοἱπἱππτ άοιπἱπἱ σοοτι·ἱ. οτ οππι·οπι·ἱοπτ οπο

οπτἱο ἱποἱ. οἱ ποτο ΐοσοτοτ τοοτοιποπτπιπ άοἱοοτ ἱπάἱ

απο οτ άἱιπἱττοι·ο τοττἱοιιι ποττοιιι ι·οι·πιπ ιποΒἱΙἱιιιπ

άἱοτο οπτἱο οἱ ποπ ἱιοΒοοτ ίἱἱἱοο. οτ οἱ ποπ άἱιπἱττοιοτ

τοτσἱπιπ άἱστπιπ οπτἱο. ποπ οοοοτ ίἱτιππιπ οἱπο τοοτο

ιποπτπιπ. οοά ποοοοτ οπι·ἱο σοποι·ο οιπποο ποο άοτππτἱ

ιποπἱἱοο τοιποποιπ επ ἱπτοοτοτο ιποτοτοτπι·. οἱ ποτο

ττοτοτ ποἱ ττοττοο οπσσοάππτ οἱ ἱπ ι·οππο ιποπἱἱἱππο.

οἱ ποπ οι·οπτ άἱπἱοἱ ἱπ πἱτο άοίἱππτἱ. πἱάοΙἱοοτ οἱ

οοιπππἱτοι· οπο ποοοἱάοποπτ. ἱτοιπ ποτ οπιπἱο.οοτ άο

ιππἱἱονἱππο ἱπτἱοάἱσἱοπἱο ποτοτἱ.

ο

Ρε άεπιι'α αιιιιοπιι εω·ίε Ρεποτἰ.

Ιτοιπ άοπτ σοιπππο ποι·οτἱ οτ άοι·ο άοποπτ οοιπππο

ποι·οτἱ οππποτἰιιι ιποάἱο τι·ἱο οποττο ππο οπποπο άἱστο

σπτἱο ποτοτἱ.

διώ πιιέύπο |ιοιποιεο Ρει·ετέ οοΖεπτ [άσσο ι·ατέοπειπ.

Εἰ οΙἱοπἱο άο ἱ'πι·ἱοάἱτἱοπο ποτού ιποποιοτ Ιἱτοιπ πο

σππἱοτἱοιιι σοπττει πἱἱεΙποιπ οἱποάοιπ ἱπτἱοάἱστἱοπἱο

οοΙοτ οτοι·ο τοτἱοποιπ οπο οοοτοΙἱοπἱο πἱ οι·οπτ ἱπ
Ρ (Ι

ποιοτο πιο ιιιοτοπιοπιππο. οτ ιποι σοοτοΙἱοπι εισσιπιο

Βοπτ το ποποο σπἱποΙἱποτ ἱἱτἱο άοποτἱοο πι. οἱ Πο οτοτ
Ρ

ο άοποτιιο :οι οτιοιιι ποιτπο ιπ το” σοπτπιπ. @οι

σοοτοἱἱοπἱ οι·οπτ άοιπἱπἱ άο ἱοτοπἱο τμ οι·τιπτ οι Ρτο

ιποτοἱιἱοπἱἱοπο. οιιοοπτο οποά τι·οο οποοπο ποι·οτἱ πἱάο

Ιἱσοτ σοοοιιο άο οσο ἱἱο. οτ πτποοποοσπἱο. οτ ο ἱιοπἰππο
δ Ρ

οπο τι·οο ποτοπτοἱο ποπ τοοποπάοπτ άο τοτιοπο πιει

οπτ› σπτἱο ιποἱοι·ἱ ποτοτἱ. οτ οἱ ι·οτἱοποιιι ποτοποπτ άο

οἱἱἱο ἱιοιπἱπἱππο ποτοτἱ ἱποπιπ ποτοποπτ οτ ποτππτ οπτ:

άἱοτἱο άοιπἱπἱο άο Βιοπἱο. ·

Πο άεσέιπέο.'

Ιτοιπ οιπποο άοσἱιπο εοπάοι·πιπ οιππἱπιπ οτ τοτἱπο

τοττἱτοι·ἱἱ ποτοτἱ εππτ πι·οάἱστο σπτἱο ποιτοτἱ.

Πε άι·ίστο ίιέπαπιέπίο ετ 8·αιιιίοι·απι.

Ϊτοιπ ποποππιπ τοτἱιιο ΙἱΒποιπἱπἱο ποσά τἱτ πι άἱστἱο

Βοπάἱο οοτ άἱοτο σπτἱο ποτοτἱ. ἰτοπι οιπποο Βοοσοτο

ιοο πώ Ιἱοοπτἱοιιι ποποπτ πποσοπάἱ ἱπ άἱστἱο Βοπάἱο

άοπτ ποποππιπ άἱοτο οπτἱο. οιισοπτἱο ἱἱοιπἱπἱππο άο

ποτοτο οπἱ ποπ άειπτ ἱπάο άτἱοτπιπ. οἱ ποἱἱπτ ἱποπιπ

"πιο οπο οποιο. ἱτοιπ οοσἱπἱτ άἱστο οπι·ἱο ποποππιπ

οιππἱπιπ Βἱοποτιιιπ οοιπποτπιπ οιππἱπιπ τιπἱ οππτ ἱπ

άἱστἱο ιὅοπάἱο. οτ ποιποι·ἱππο άο (πιο ποποπο.οσσἱ

πἱοποπτ άἱστἱ άοιπἱπἱ πιοπΓ0Πο τΙπἱ οι·οπτ σοοτοἱἱοπἱ

ιποάἱοτοτοιπ οἱπἱ οἱἱοιπ ιποάἱοτοτοιπ οσοἱπἱοποτ οιιτἱο

πτοάἱστο.

Ιτοιπ τι·οο οποοπο ποιοτἱ. πἱάοἱἰοοτ οοοοπο οπἱιοππιπ.

οτ οοοοπο άο οσοἱὅἱἱο οτ άο ΒτπκοΒοοσπἱο άοποπτ το

ποτο που δποττοιιι. οἱπο ιΙποΙἱΒοτ σοοοπο πππιπ οσππιπ

οτ άπσοι·ο οπιπ ἱπ οιιοτσἱτπ. οτ ιΙποπάο οππο οοοοτ

ποτ εποτιπιπ σπιπ άἱστο σπτἱο σοοτι·ἱ ποτοτἱ οτ τππο

οσἱἱἱσοτ οο τοιπποτο οπο τοιιοι·οπτ άἱστοο οιΙποο ππο

οπτἱο ποπ άοποπτ άπτο ἱἱ·οπάπιπ άἱστο οπτἱο.

ττοιπ οππτ οιπἱπτιπο σοοοπο ἱπ ποιοτο. άπο άπο οο

τοπτ τΙιιἱπιπιο οτιποο άοιπἱπἱο άο πτοπἱο πιο τοιπποι·ο

@στο ἱπ οοι·πἱοἱο σπι·ἱο πσι·οτἱ. πἱάοἱἱσοτ σοοοπο άο

οἱΒοι·τοπΒιιἱο οτ σοοοπο ἱἱἱοτιιιπ άο ιποΒἱποἱο. οτ σο

οοπο ἱΠοιπιπ άο σοκοπο. οτ σοοοπο άο τοοσοιἱἱο οτ

ποο τοοοι·ο άοποπτ ποο τοπάο ιιποά ἱιοπποι·ππτ ο άο

ιπιπιο οτ οποιο ποτοτι.

Οιπποο :ΜΗ πι·οτοι· πτοάἱστοο ‹Ιπἱ τοποπτ τοπάπιπ ο

σπιἱο άἱστο άοποπτ πτοοτοτο οιιοπάο οοτ ποσοοοο ἱοστοο

σιιτἱο ποτοτἱ. τπιοπάο σπι·ἱο ιιοπἱτ πο! πιιπσἱἱ σπι·ἱο

ποπἱππτ. οτ τιποπτιάἱπ ιποι·ππτπι· ἱπ σοοτοΠο πο! ἱπ

Ιοοο ποτοτἱ. ποπ ποο ἱπτοΠοστο άο σοοτοΠοπο (Ιπἱ

σοπτἱππο ἱιοπἱτοτ ἱιι άἱστο σοοττ·ο. ἱτοιπ άοτπι· οπι·ἱο

90
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Ρτε(ιιετε Ρτο Ρεεεει.ιεσ τιετιιοτιιιτι ετ Ρεεειισττιιιι τετ- τι; Ριειιτι Ρτο ιισιιιε ετ εοοιιε ιιεετι·ιε εοτιειιιιιιιιε. ετ ειιιε

τιτστιι Ρετετι ττειιτετιιιιτι ιιεετιετιιιιι (με ιτι ειε ιιε

ιιιστιιιιιε Ρεεεειιιτ ετ ιιετιιιιτιτ (ιτι Ρεεεειτι(ιιιιιι.

Ρε ιατε εποε? ιιαὐει ειιτ2τι Ρετειιι ιιι Μειςαίοι!α.

ιτειτι ιιειιετ ειστε ειιτιε ιιι τιιε($ιιισιε. ιιιε Ριιτιιετι(ιι ιιε

ιιοτιιιει(ιισ ετ ειιειιτιιιτετιε ιιει εεοεοιετιε ετ Ρετιιιι·ιι

εεειιιι(ιιιιτι εστιειιετιι(ιιιιειιι Ρετετι ετ ιισεΡιειιιτιι (Ιιιιιιιτιο

ττειιιειτ ιιι(ιε ειιτι:ι. ει. ετΡειιεεε ετ ιιιετιιε ετ ιιεεεε

εετιε σιτιιιιε ειιιε ει:Ρετιειε. (ιειιετιτ (ιετε ιιιι (ιε (ιιετε

ιιιεθιιισιε (ιιετε ειιτιε. ιτεττι (ιιιιιιιιετ (ιε (ιιετε ιιιιι(ι

(ιειιετ (ιετε ειιτιε Ρετετι ετιιιιιετιττι ττιε οΡετε ειιιιι

Ρετεσιιε (με (ιιετε ειιτιε ιισιιιετιτ. ειιτιι ιιιετι(ιε (ιιετε

ειιτιε.

ιτεττι (ιειιειιτ ε(ιιιιιιετε. οτι ιιιοεετειιειι(ιιιιτι εειεττιιτιι Ζ)

Ρετετι (ιιιειι(ιο οΡιιε εετ. ιτειιι (ιειιετιτ (ιετε Ρτο Ροτ

ειιτιειο (ιιετε ειιτιε ειιιιιιετιιιι επι τιετειε (ιστιιιτιι. ιιιιτειε

(ιιιειε ιιε(ιιιε ιτι ιιιιτιε (ιιιιτι(ιιιε ιετιιιε εεειιτι(ιιιττι ιιο

ιιιιιτιιτεττι ειιτιε ετ (ιτι Ρεεεε ε(ιοε ετ ειιτισε ετ σιτε (ιιετε

ειιτιε Ρτο Ρεεεετιειο. ιτειιι (ιειιειιτ (ιετε τιιιτσε ιτι

Βιιιτε ιετιι ειιτιε Ρετετι (ιιιτιιιετιιιι. (μισά τειιιιιιι ειιτιε

(ιειιετ ιιιεετε ετι(ιιιει ιιε ιιιεΒιιιοιε ΡτοΡτιιε ειιΡειιειε.

ειιτ·ιε ιτειτι (ιειιειιτ ειπε ιιοτιιιιιεε (ιε ιιιεειιιοιε (ιιετε

ειιτἱε τιιο(ιιε (ιιιιιι(Ριε ττιιττιετιτι ετιιιιιιιτιττι ετ ττισ(ιιε

(ιιιιτιιιιιε εΡειιτε. Ρτο Βετο εεετειιετιε. ετ ιτιο(ιιτι

(ιιιιτι(ιιιε ιιτιιττιειιτι ετ τστι(ιειιι εΡειιτε ιιοτιιειιιειτιιε (ιε

εΡιετισ Ρτο ειιι·ιε Ρετετι. τιστι Ρτε(ιιετι ιιοτιιιιιειιιι

ιιιειιιιιτ ετ τεεετε (ιειιειιι: ιι(ιειιτετειιι(ιιετε ειιτιε Ρε

τετι. Ρτο (Ποτε (ιεειιε, (Ιιιο(ι τειι(ιιιιιτι Ρτειιιετι (ιε εΡι

δεσ τειιειιτ ετ Ροεει(ιετιτ. `

Νστιιιτιει εεετειιιιτιστιιιιι ιιτοιιιε (τει ιιιτειιιετιιιιτ Με

ιιτετετιι εοιιιιιιιι ιετιιιε Ρτο ειιτιε ειιιε ετιεττσ Ρωτι

(ιοτιιιιισ εΡιτιο Ροτεετιιτι ιετιιιε τεειΡιετιτι τιοτιιιιιε ιΡειιιε

εσττιιιιιιε (Ριι ιΡεοε ιτιιιεετιιιιτ (ιε τειι(ιο Ρτο εοτιιιιτιι.

(ιιισιι εοιιτι ετειιτ ιιειιετε ιτι ιΡεο εειεττσ ειιιε ειιιε

ειιι·ιε. ιειιιιε ιτι (ιοττιο τσττιετιοτιιιτι (ιιε ιινιιτ ιιοιιετιι

ιιτιε. Ρτεεετιτιιιιιε τιιοιιιε ιιετιτσ. ειιτιεο (ιε ιιιετο.

εγττιοιιε ιιε ιειειδετιε. ειιτιειιε ιιε ιιτσιιιε. Βτιιιιιιι(ιιιε

(ιε ιιτοιιιε. εετεειτιιε (ιε ιιτσιιιιι. ετιεειτιιιιε ειιττιιε.

τιι2ετιετιιε.

( ιιιτενι )

Ιἰοιιιἰιιε.<ι επειτοτ·απι Ϊ/αΖΖεταπΣ ετ ΓοΖΖέ ἰπ ἰαιιιιε›ιεεε αι

εἱνεε τεεερτί. πιιαιαυπ Ρετ· εοτιιιπιἰεπι εοιι.εαΖεε απ»

ιαπι(ετιει εοιπυιαπί ρι·οτεε2ίστιειπ ετ απιίειιίαιπ εεε

£τινέεειπ .εροπ(ίεπτ.

πιει, ι6 ιειιτιιιιι·ιι

θεά. Α. χω. τω. ε.

( τι. τι. )

Νοε ετιιιειο ιιε ιιστιοιιιε ιειιιιε ειιιιτετιε Ροτεετεε.

ιιε ιιοιιιιιτειε ει. ιιετιεΡιεειτο εοιιειιιετοτιιιτι τιοει:τοτιιτιι

ιιοιτιιτιε εοττιιιιιιε ιειιιιε. Ρτοιιιιττιττιιιε ετ εοτιιιετιιτιιιιε

(ιετιι ισει ιιτιιιιετειτετι. ετ(ιιιε ιιιτιετε ετ ττιεειετειεε ιιε

ιιιιιιετιιιιο. ιιτ(Ριε Βιιιιιιειωσ ιιε ιοιισ εστιειιιι ιΡειιιε

ισει. ετ ειι›ει·τσ ιιε ισιο. τεειΡιετιτιιιιιε Ρτο ιισιιιε ετ

εοοιιε ιιεεττιε εσιιειιιιιιιιε εεετειιετιιε ετ ιιτιιιιετειτετε

ειιιε(ιετιι ετιεττι Μ. (ιιισιι ιιιιιιειιι Γοι·τιειτι ιιεε πιο·

ιειιτιειιι ιισιιιε πιει: ιισιτιιτιιιιιιε ιιεεττιε ιιιειετιιιιε. ‹ιε

(ιιειιε εεεττιε ιιειιετειιι ετ ιοιι. εεε ειε Ροεεεεειστιιιιιιε

ιιει τεττιε ιΡεστιιττι εεετι·οτιιιιι. -ιιεε (ιε ιιεεττιε ιιοτι:ιι

ιιιιιιιε. εεε ιιε εστιιτιι ιιιτε. ιιει Ροεεεεεισιιιιιιιε εεε

εοτι(ιιτισιιιιιιιε ιιει εοτιειιετιι(ιιτιιιιιιε. (ιιιο(ι σει· (Ριτιε

ιιιιιιειιτ ετ τετιειιτ ετ Ρσεει(ιειιτ. ιιει ιιειιιετε (ιειιειιτ

·ιτι Ρτε(ιιετιε εεεττιε ετ ιτι τεττιε. ετ ιιι Ρσεεεεεισιιιιιιιε

ετ ιιιιιειιιε. ετ τετιετε ιΡεοε εεετειιετισε (ιιειστιιτιι οε

εττοτιιιτι Ρτο ειιιιιιιιε. ετ ιιιιιιεττι ειιτιιιιετιστιετιι ιιιεει·ε

(ιε ιιεεττιε εειι ιιε εστιιιτι Ρσεεεεειοιιιιιιιε ετ ιιιιιι(ιττι

ισττιιιττι ειε τεεετε (ιε :ιιι(Ιιισ ειιεεΡτο (ιιιο(ι ιιεειτι

ιιιιιετιι (ιειιετιτ ετιιιιιιιτιτιι εοιιιετε Ρσιεετετι. ιιει εστι

ειιιιι:ιιιε (τει Ρτο τετιιΡοτε τιιετιιιτ εσιιετιτιιτι ιτιτετ

ιΡεοε (ιετιιιτιοε εεττ ετ τιστι ειτε. ιτετιι Ρτοττιιττιττιιιε

ετ εστιιιειιιιτιιιε ιιοιιιε ιι(ιιιιιιιιτε ετ τιιετιιιτειιετε ιισε

ετ ιισιτιιτιεε ιιεεττοε. (ιε οτιιτιιιιιιε τετισιιιιιιιε ετ Ροε

εεεειοτιιιιιιε ιιεεττιε. ετιιιιτι τειιιετι τετιοτιε οιτιτιιιιιτι

Ρετεοιι(ιτιιιιι. ιτεττι Ρτστιιιττιιιιιιε ιιοιιιε (ιιισ(ι εσιιιιιιιε

ιιιτιιιε (ιιιιιιττετ ιιοιιιε ειιετειιετιιε σιτιτιεττι ιιιτιε(ιιετιο

τιετιι ιΡεοτιιττι οεεττοι·ιιιτι· ετ τεττιτοτιι ετ ιιοττιιιιιιτιι

ιΡεοτιιττι ετιεττοτιιτιι ετ Ρεττιτιειιτιετιιττι εεειιιι(ιιιιτι

(ιιιο(ι εοτιειιειιιετιε ιιιιιιετε ιΡειιιτι ιιιτιε(ιιετιστιετιι τιστι

(ιιτιιιτιιιετι(ιο ειι(1ιιι(ι (ιε ιιιτε ιιεεττο.

νετειι ιιιεε. τισε ειιιεττιιε ιιιτιετε ετ τιιεειει·εεε ιιε πει

ο ιετετιο. Βιιιιιιειιιιιιε ετ ειιιει·τιιε (ιε ισιο. Ρτο ιιοιιιε

ετ (ιιιιε εοιιειιιιιιιιε εεετειιετιιε ετ ιιοιιιιιιιιιιιε (ιιετοτιιιτι

εεεττοτιιιιι. Ρτοτιιιττιιιιιιε ετ εοτιιιετιιτιιιιε ιιοιιιε ιιοιιιιιιο

(ιιι(ιειο Ρστεετετι ι(ιιιιιε τεειΡιειιτι τισιιιιτιε ετ τι Ρεττε

(ιιετι εοτιιιιτιιε ιιιτιιιε. (ιιισ(ι (ιιιοειετιε ιιεεεεεε ιιιετιτ

(ιειιιιιιιιε ει: (:σιιειδτιειιιττιιιε ιιιετε εεεττε ιιειιετειιι ετ

ιοιι Βιιει·ιιιτε ετ (ιιεεὅιιετιιιτιι ιιι οτ(ιιτιετιοτιε ιιεει.τιι

ιιει ειιεεεεεοτιιττι ιιεεττοτιιττι. (τει Ρτο τετιιΡοτε ιιιετιιιτ

ιτι τεΒιτιιιτιε ειιιιτετιε ιετιιιε εεειιτι(ιιιτιι (ιιιο(ι. Ρετ οπτι

τισε ιιεεττοε ειιτ ιιττετεε εοτιιιιιιιε ιιιιιιιε ειδιιιο ειε-ει

ι(ιτεε τιοιιιε ττιετι(ιειιετιτιε. ετ (ιιιο(ι ιιιειειιιιιε (ιε ιΡειε

ετιεττιε ετ ιισιιιιτιιιιιιε Ρειεειιι ετ ειιεττειιι ιτι ιιεεττε

οτ(ιιιιετιοιιε εεττ ειιεεεεεοτιιττι ιιεειτοτιιττι (τοι Ρτο

τειιιΡοτε ιιιετιτιτ. ετ (ιιιο(ι ιιειιιειιιιιε ουτε ιιοιτιιτιιιιιιε

(ιιετοτιιιτι εεεττστιιττι ιτι οετε ιιει ειιΡε(ιιτιστιε ειιιε εε

ιιειοετε εσιιιιιτιιε ιειιιιε ιιι στ(ιιτι(ιτιοιιε ιιεεττε ιιει

ειιεεεεεστιιτιι ιιεεττστιιτιι (Ιω ιτι ι·ετιιιτιιιιε ειιιιτετιε

ιιιτιιιε Ρτο τειιιΡοτε ιιιετιιιτ. εεειιτι(ιιιιιι (ιιιο(ι τιοι:ιιε

τιιιιτι(ιειιετιτιε εεε οτ(ιιιιετιιττι ιιιετιτ ε τιιεε.τε ιιε(ιιιε

ιειιιετιιιιττι (ιτι τιοεττιιττι (ιιεΡειιτιιιιιτι. τι ιτιιι€τει ιιετο

ιιιττει. ετ ε ιιιιιετιιε ιιιττε ιιετειιε ιετιιιετιι (ιιι ειιΡειιεεε

εοτιιιιτιιε ιετιιιε ιιε ιιιειι(:ιε τειιτιιτιι. ετ ετ(ιτε ιτι στει

ιιετιοιιε ιιεεττε ιιει ειιεεεεεστιιτιι ιιεεττοτιιτιι. ιιοτιιιιιεε

(ιιιο(ιιιε ιιε ιετιιιε ετ (ιε (ιιεττιετιι εειιισε ετ εεειιτσε

τειιιιε ει: Ρετεσιιιε ιιι ειιιι(ιο ειετι(ιο ετ τετιειιιι(ισ.

Ρετ σιιιτιιε ιιειιειιιιιιιιε ετ τετιειιιιιιιιε ιιιιι(ιιιε. ετ εΡε

τιιιιιτετ Ρετ τοτιιιτι (ιιεττιειιιττι τιοεττιιιιι. ιτεττι Ρτσιτιιτ

τιιιιιιε ιιοιιιε (Ιιισά ιεειειτιιιε ιιιτετε εοτιειιιεε εεετειιειισε

ετ ειιοε ιιοτιιιιιεε (ιιετοτιιιτι ετιεττοτιιιιι ιιτ ειιΡτε(ιιοτιιτιι

ιιοι›ιε ειιιεττο (ιε τιιιιιιιτε εοτιειιιι ειε ιιειιετιιιιο τεει-ι εετ Ρετ σιιιιιιε (ιτιετι(ιειιε εοιιιΡιετε ετ οιιεετιιετε.
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οιιιο11ά0 ιιιάο ο ιιοτιιο ιιοΙ τι ειιοοοεοοιέτιιιε ιιοετι·ιο ει τοΙιιοΒο οτ οιιετοάιιιιιι οει8ττιιτι1 τιιοτιτοιιι Μινι ίιάο οτ

τοτΙιιὶεἰτὶ οι·ιτιιιιο. Ρι·οάιοτει ποτο οπιιιιο ιιτ ειιΡτειάἰοτιιιιι

οετ ὶιιι·οιιιιιο ειττοιιάοι·ο Βοιιει Βετο τειοτὶει οιιοτιθοτιιε

οοτιιτιιοτο οτ οβεοτιιοτο. ιιοο οοιιτιιοιιοτιἱτο. ειοτιιτιι

ιοιτιιιο ιιι άοπιο ἴοτιιιιι·ὶοι·ιιιιι οιιπι άὶοτιιε άοτιιὶτιιιε οιι

άειτο οιπιιο Ροτοετοε τιειτιιτειτ. τοετοε ιιιοοτιιιε τιιτόιιοτιιο.

ιιιοοΙοοιιε άο οοιι·ιιιοάιτιο. ιτιοοΒιιο Βιιιιιιιθ. οτ οΒοι·τιιε

οριιιιιτει. κι”. άὶο τοτιι·ιιοι·ιι ιιιτοι· τοι·τιοιτιι οτ ιιοιιτιιιι.

οτιτιο άοιιιἱιιἱοο ιιοτιιιιτοτιο Μα: ιιὶΒοεἱιιιο τιιιοττο. ιιι

άιοτιοιιο κι.

ς ιιΧονιι )

?ΜΜΜ ωω·ε α'οπιΕπιΕ Ρα8·αποΖΙαιιι ΒαΙτίαίπί ιἰο

Ι/ο22απο[Ζίαιπ ρι·οοτια·ατοτ·οπι Ρτο εοοτοτατο απο ία

παοπ.92 οοπιιιιαπί ὶποαπεἰα οοπ.πίτιιιιιιτ.

ΗΜ , ι: ΙοιΙοιιάειε πιοι·τιι

στι. Α. χω. απ. τ.

( ιι. τι.)

Πι τιοιιιὶτιο άοιιιιιιἰ ειιιιοιι.· οιπιιο ο ιιοτιιιιτειτο οιιιε

ιιιοοιιιιιιιι. άιο άοιιιἰιιἰοο κ Μιτοιιά. ιιιειτοἱἰ. ὶιιάἰοτἱοιιο

κι. οΒο τιιιἰάοτιι. άοπιὶιιιιε τπιτάιιιιιιιε άο ιιοΖοτιο Ρτο

πιο ιιιοὶετιιιο τιοι·οάιτιιιο. οτ τιιοἰε ιιοΡοτἱτιιιο. ιιοο ιιοιι

:ιοο οΙοτιοι·ιιιιιε οτ εοΙοάὶιιιιε άο ιιοπιιιο ἴειοὶιιιιιε οτ

οοτιετιτιιιιιιιιε το ΡτιΒοιιοτιιιιι ΒΗΜΑ άὶοτἱ άοιιιιτιι Βοτ

άιιιιιἰ ιιοεττιιπι τοοτοι·οπι οτ Ρτοουτοτοτοι1ι. ιιιάοτιοοτ

άο ιιιτι·οιτιι εοοιοτοτιο οοιιιιιιιιε ιοιιιιο. αυτιά (Ι11τοτΙτιτά

τιι Ρτο ιιοτιἰο οτ Ρτο το ιιιάο τοοοι·ιε οτ οι·άιτιοιιοι·ιε

οιιπι Ροτοετοτο οτ οοιιιιιιιἱ ὶοιιιιο. (το οιιιιιἰτιιιε Ιιειοτἱε

οτ οοιιιιοιιτὶοιιἰτιιιε. τΙιιοά οιιπι οιε οι·ιε Βιοτιιι·ιιο. οτι

άιοτο Ροεο11οΠ0 ετὶΡιιΙειτἰοιιο εοιοτιιτιιιἰ 5Ρ0τιάοι11115.

οιιιτιτιοτ ιιοετι·ιιιιι ιτι εοτιάιιιιι. ιιι οιιιιιιΒιιε οτ Ροτ οιιιτιὶει

οττοιιάοι·ο. οτ ιιι Ροτιιοτιιιιιιι οτιεοτιιοι·ο. οτ ιιιιΠο ι:ιιοάο

οοτιττοιιοιιιι~ο. ειιτι Ροιιτι ιιτιοι·οτιοι·ιιιιι ο. οι·Βοιιτι. οτ οτι

εοτιιτο τοτο πιοιιιοιιτομιοτο. οοτιιιιι ιιι άοιιιο ειΙΙιοι·τὶ

τΙιιοιιάοπι ιιοιιἱιὅιιο ἱιι οοεττο ιιοειοκιο. Ρι·οοοιιτΠιιιε άο

ι1ιἰιιο ¦ιοττοτοτο άο απαιτώ οιιάτιοΙο οτ Ροάοιιο οιά

τιοο τοετἰτιιιε οοιιιιοοοτιο. - '

Εφ ΒιιΠιοτιιιιιο άοιιιιιιὶ ιτιιτιοι·οτοι·ιε ιιοτειι·ιιιο. Με ιιι

τοι·τιιι οτ ι·οΒοτιιο εοι·ιρει.

( ιιΧονιιι )

·Αι.ιιοιιιι.ιιιιιυε Τι·ούΖιιιιί 0α.92Ρί ·ιιΕοοάοπιιιιιω

υεω·.9αΠα.α ίαπιιοπεί.9 οοπιπταπίσ φαω.

πει , οι πιτιι·τιι

ίσα!. Α. |ο!.184.υ.

( Η. Β. )

ΕΒο οτάοτιτειιιάιιε ιιιοοάοιιιιιιιιο. Ριε·οιιιιττο οτ οσοο

ιιοιιἰο ιιοτιιε άοιιιιιιο ειιιά:ιτο άο τιοτιοτιιει ιεππο Ροτοετοτι

τοοἱρὶοιιτὶ. ιιοιιιἰιιο οτ ο Ροι·το οοπιιιιιιε ιειιιιιο «και

8ιτιο οιιιτιἱ ττοιιάο. οτ ειιιοά άειτιο οτ οοτιειθτιοΒο ιτι

ΙΙθ8Π'8 Ροτοετειτο οτ 1ιἰιοτιιτο πο! ειιοοοεεοτιιτ11 ποεττο

ιιιιτιι οοιι ιιοεττι οοι·τι ιιιιεει ιΠιιά οτιετι·ιιιιι Βιιοττιὶτιιιιι

οτ άἱεἔιιειττιἰτιιιιι ιτι οτάὶιιοτὶοιιο οτ ιιοτιιτιτειτο ιιοεττει

8οιι ειιοοοεεοτιιπι ιιοετιιοτιιιιι. τιιιἱ Ρτο τοπιροι·ο ὶτι

ι·οοιιιιιιιο οὶιιὶτειτἱο ἱοιιιιο τιιοι·ιτιτ. οτ ειιιτιοὶοιιε ο πιο

Ροτὶτιιιιι ο ιιοΒιε ιιοΙ ο ιιιιτιτιο ιιο8τΓο οοι·το εοπ ο ειιο

οοοεοι·ο ιιοετι·ο τιιοι·ιτ. εοιτιοοτ οτι άιο ιιοτ οά ιΠιιπι

τοι·πιιτιιιιιι (Ιω ιιιιοτιἰ οοιιοτιτιιτιιε τιιοι·ιτ. ιτοπι Ρτοπιὶττο

οτ οοιιιιοιιἱο ιιοΒιο (βοά ιιιιττοιιιι οίΐοτιειοιιοιιι :ιΙὶοιιἱ

Βιοιοιτι άο άιοτο οοεττο Πθ(Ρ1θ άο τιοτικιιτιιτιιιε ἱΡεὶιιε

οοετι·ι τιοοιιο τὶοτι τοοιειιιι οοο οοτιοοιιτιοιιιι. οττο ιιιοάο.

τιἰεἱ ιιι οι·άιιιιιτιοιιο ιιοετι·ο ιιοτ ειιοοοε5οτιιιιι ιιοετι·οτιιιιι

τιιιι Ρτο τοιιτιτιοι·ο τιιοτἰτιτ. ἰτοιιι ρι·οπιιττο οτ οοιιιιοιιιο

ιιοΒιε. τιιιοά που ἱτιοὶΡὶοιιι ιιιοάο ιιοιιοιιιι Βιιοττειιιι

οιιπι οτιάιιτι Ι›οτεοιιο. ποο άο τω:: Βιιοτινι ιιοΙ·άἱεοοι·άἰει.

(με ιιτιοάο οιιπι τιστι Βιοι:ιιιι Ρειοοιιι εοπ Βιιοι·ι·ειιιι ττοιι

οιπιιο. πο! οοιιοοτάὶοιιι οτιοΙιιοιιτι. εοιι Βιιοι·ι·ειιιι ττοι1

οιιπι τοοι·οάιιτοτιτι. οιιπι ωεφω ιιοτ ει!ιτιιιιΒιιε ροτεοτιὶε

ειιιο Ποοιιτιο οτ ιιοτιιιιτοτο ιιοετι·ο ιιοτ ειιοοοεεοτιιιιι

ιιοεττοιοιιιιι άιο Ρτο τοιιιΡοτο ιιι ι·οΒὶιιιὶιιο οιιιιτειτιο ἱοτιιιο

_τιιοι·ιτιτ. ἱτοιιι Ρτοπιιττο οτ οοιιιιοιιἰο τοοοτο Βιιοιοι·ειιιι

ιιιιιειιιτι άο άἰοτο οειεττο οτ τιοιιιιιιιτιιιε ιιι οι·άιιιοτιοιιο

οτ ιιοτιιιιτοτο ιιοεττο ιιοτ οιιοοοεοοι·ιιιτι ιιοετι·οι·ιιιιι. τ1ιιι

Ρτο τοιιπροτο τιιοι·ιτιτ. Ριοοάἰοτει οιι:ιιιιο Ιιτοπιιττο οτ

οοιιιιοπιιο ιιοΒἰε άοιιιιτιο οιτιάειτο Ροτοετοτι οιπιιο τοοι

Ριοιιτὶ ιιοτιιὶτιο οτ ο Ρειττο οοτι:ιιιιιἱε ἰοιιιιο. οττοιιάοι·ο

οοιιιρτοιιο οτ οβεοτιιειτο. ποο οοιιτι·ει ιιΠο τοιιιΡοτο ιιο

ιιἱι·ο ειιτι Ροιιει ιιιὶΠο ιιιειτοτιοιι·ιιιιι οιι·οοιιτι. οι ιτι οτἱ

οπο Ρτοάιοτοι·ιιιιι οοιιττοβιοτιιτιι Βιοτἰτ. Ρτο τιοιιοι οτ

οιά εἱο οτιεοτιιοιιάιιπι. οιιιιιὶο τιοιιο πιω τιειτιιτει οτ Βοι

τιοπιάτι ιιοιιἱε Ριδιιοι·ι οτιΙὶΒο οο ιιἰάοΙὶοοτ Ροοτο οτο.

ιιιειιΡοι· ιιιι~ο τειοτἰε οιιοκιἔτοΙἱἱε ιιτ ειιΡοι·ιιιε άιοτιιιιτι οετ

Ροτ Βοιιειιιι τιάοτιι· οτ εὶιιο οπιιιι ττοιιάο οττοιιάοτο οοιιι

ΡΙοι·ο οτ οτιεοι·ιιοι·ο. ιιοο οοιιττει οττο ιιιοάο ι;ιιιοά άἱοἱ

ιιοι οιιοοειτοτι Ροεειτ ιιοιιιι·ο. οτ ςΙυ.οά Ρτοάἰοτο οιιιιιὶο

ΒΙὶἱο ιιιοὶε. οτ Ιιοιιτιοο οοιιετιιιδιιιιιοο ιιιοο. οτ ειΠιοττο

ιιοΡοτι ιιιοο Ποτά οτ ἰιιτοτὶ τοοιειιιι. ιιι ιιοεττο οτάιτιο

τιοιιο οτ ιιιοιιάειτο. ·

@το ιιιοοτοοιιε ιιοτοι·ιιιε εοοι·ι ΡοΒιτιι Ρτοάἰοτειιιι Ρυ

τιιἱοειτιι εοι·ιΡτιιτειιιι Βιοτοτει ιιιειιιιι ΙιοιιἰιιοεεοΙΙἰ οειΠΒο

Ροτ ιιοτοτἱὶ. Με: οικοιιιΡΒιιιι. εἱοιιτ ιιι οτι ἱιιιιοιιἱ. ιιὶ

οτιιΙ τιάάοιιε ιιοτ άἱιιιὶιιιιοιιε ιιἰεἱ τουτο Πττοι·ειιιι ιιοτ

ειΠοικιιιι. ιιοτ Ριιιιοτιιιι·ι.

( ιιιιοιιτ ;

νιΝοιουειιιω. .έΖιίοίπατιάί ?τ·ούΖαιιί ακτή υἰοοιἰοιιιἰιιί

[Ζέτω, οοπτυπιπί ἰαπααο α ρατι·ο ρι·οπιίε.ι·α .το .τοπια

ται·ιυπ εροπσἴοτ.

 

ιοοι, οι ιιιιιιιιι

σο. Α. [Μ. ΠΜ. ν.

(Η. Η.)

Αιιιιο άσιιιιιιιοο ιιοτιιιιτοτιε ιιιοοιιιιιιιι. ιιιάτοτιοιιο ιιιι.

άιο ἰοιιἱε κια άιο ιιιοιιειε ιιιοι·οϋ. ιιιιιοιειιοι·ι·τι τιτιιιε
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οιάεΒτεο:Β ιιἰεεἀοιιιἰιιἰ ιἱε ττεΒΙοοο. ἀἰετο Ρεττε ειιο α ιιοΒὶε εΕἰΡιιἱεωτὶΒιιε ιιοτοἱοε εοιηιιτιὶε ὶειιυε Ρτοπήτ

Ρτεεετπε ετ ὶιιΒετιτε ὶοτειιἱτ ετ Ρτοτοὶεὶτ εοὶεπιΡοἰτετ

ἰεοοΒο ΡἰἔτιοΙο ετ ΒιιὶΠἱεὶωο άε ιιυΙτεΒἱο ει1ιβεκετο

τἱΒιιε_ εοιπιιτιὶε ἱετιιιε τεοὶΡἰεοτἱΒοε ιιοιιιἰιιε ετ οἱοε

ὶΡεἱιιε οοοποιήε ετ ετἰΡιιΙετιτἰΒιιε Ρετ οπιιιὶε ετ εε ετ

ειιε Ροτιε οΒΙἰΘειιἱτ εἱοιιτ εε οΜὶΒειιὶτ ετ Ρτοτοἰεἰτ ει!

άεΒι·ει1οιιε ιιἰεεἀοπιἰουε άει ιι·εΒΙειπο. ὸοτοἰτιο ειιάειο

_ ιἱε Βοοοηἰε ἰειπιιε Ροτεετετὶ τεοἱΡὶετιτὶ ιιοπιἰοε οοπιιιτιἱε

ὶετιοε. εεοιι11άιπο τΙοοά οοιπἰηετιιτ ὶιι ΡιιΒΙὶοε εετὶ

Ρτιιτει Μάι: Βετο. Ρετ πτειιιιτιι ΒοοἱιιεεεεἱΠ οεΙἰΒε

ΡοΙἰἱ ιιοτετἰἰ. ω; ἰΡεε εωεΒτεοάιιε ἀἱοεΒετ ε! εοοἱὶ

ΕεΒετιιτ. εοτυ.το ἰπι ττεΒιει1ο εἱτοε Ρτἰπιεπ1. τεετεε ὶπ

Ι;ετΒιετιιοτ Βεἰἀοἱτιιιε πιιιΙἴει·ἰιιε. ετ ΒιιἱΠἰεΙπιιιε άε ειι

άοοε. ετ ε!άεΒτεοάοε ιιἰεεἀοιιιὶοιιε.

ΒΒο τιὶεοΙοειιε οοτετἱι1ε εειοτἰ Ρεὶεοἰἰ Βει1ε οεττετο

τοΒατιιε ττεἀἰᾶἰ ετ εοτἰΡεἰ.

(Μ)

Ποιπίπέ Ζοεἱ Μ.ειιδαε 8ει·επέα οπιπιία α ρτοοιιταιο

τ·ίύισε 00πε2ἰ£ιι2ἰε ειωι έωιιιεπε2 εοιππιιιτιί πω: ει

[Μια ω' ?ιαὐἰ£ατ·οε ρο!!έσειι2ατ.

Η94 , οι Βε!εοοεε ερτΠίε

θεά. Α.·|ο!. 183 ει Ι8δ.

( Η. Β.)

1η ιιοτοὶιιε ἀοτοὶοἱ ειικ1εο. εκπιο ε ιιετὶιιἰτετε εἱιιε.

Μεεεειιιι. ἀἰε εεΒΒετἰ κ. ΜΙεοά. εΡτὶΙἰε. ἰτιἀἰετἰουε

ε". εοε οιύάειιι Ϊτεᾶετἱοιιε ετ ιιεἱετιτὶοοε ιΙιιοπάεπι

ωετεΪιἰεὶἰ άε ἰοειιΙε. Βοοεειιτευε αυοπάεπι ὅώΠἱεΙΙΙΙἱ.

Βετετἀἰτιοε εΙυοηάεω ιιεεοοτιτὶε άει γεοΙε. οόειοπιιιε

εἱιιεἀεπι Ιοοὶ. €ιΠάο ετ εὶΒεττἱοοε σ;Ιοοτιάεπι εΒΒετἰε

ιἱε ΡειιΙο. ἀοπιὶιιἱ ὶΡεὶιιε Ιοεὶ. Ρτο τιοΒὶε. ετ Ρτο σο·

επική Υεοιε ετ εΡεεἱεΙἰτετ Ρτο ιιοεττἱε ΙιοτοἰοἰΒοε.

Ρτοωὶττἱπιιιε ετ οοοοετιἰπιιιε οοΒὶε ἱεεοΒο ΡὶεὅοοΙο. ετ

ΒιιἱΠὶεἱτοο ἱιιἀὶοὶ ετιιΒεΧετοτὶΒοε εοπ1ιπήε ἱεοιιε τεοἱ-_

ΡἰετιΕὶΒιιε τιοπιἰοε ετ ιιὶεε ὶΡεἰοε εοτιιοτιὶε. ετ ὶτι οσο

εὶοε ιιεΒοΕἱιιτι1 ΒετειιτἱΒοε. τΙιιοά Ρετ εοε εε! Ρτοειι

τετοτεε τιοεττοε εἱιιε ευετοτεε. ιιἱἀεΙἱοετ ιιε!εοήοιιι11

ετ ΒοὶᾶοΙιεω τΙιιοτιάειτο εΒΒετἰε. ίὶι·ιοεὶ›ἰττιιιε ετ Ετ

Μετεω τειιεΜπιι1ε. τιποτε ετ Βττοεπι ετ Ρετ οτ11τιἰε

οΒεει·ιιεΒἰτιιιιε οοοιιειιτἰοοεω Ρτοτοἱεεἰοοεπι ετ οΒΠ

Βετὶοοεε τΙιιειε Ρτεἀὶετἱ ιιεἱεετὶιιοε ετ Βοὶιἰο ἴεοετἱπιτ

Ρτο ιιοΒἱε ετ ὶΡεἱε. Ρτο οοπιιιτιὶ ἰτιειιΙε ιιετεοε οοπ1οιιε

ἰεοιιε οεὶ οΙἱιιιο Ρτο ὶΡεο οοπιιιοἱ. οοπετὶτιιεητεε ὶοἀε

ἱΡεοε ιιεΙετιτὶτιιιιη ετ Βι1Μοοεπι υοεττοε Ρτοοιιτε1οτεε

ετ ειιο1οι·εε οοπιιιτιὶε ἰιιειιΙε. οεοτεε ειὶεπι ὶΡεὶε εεππε

τεὶεπι ετ ΙὶΒετετιι Ροτεετετεπι Ϊεοὶεοἀἱ εοτιοεοΠοοειο

ε: Ρτοιοἱεεἰοτιεοο ετ οΒΙὶΒετἰοτιεε ἀἰετο οοιοιιτιὶ ετ :ΠΠ

Ρτο ὶΡεο οοπιοοὶ. Ρτο ιιοΒὶε ετ Ρτο εοπιιιιπἰ )τειιιε.

ετ ‹Ριὶαἱιιὶἀ Ϊεοει·ὶιιτ ειπε Ρτεᾶἰετο ε0ι11υι1ἰ ι·ειιιπι ε:

τύπω. ειιβ Ρεοε πιἱΠε τοετοβει·ιιιο ετΒεοτἰ οΡτὶιοὶ.

ει ιιοΒἱε ετὶΡιιἱειε τιοπιἱιιε οοπιιιτιἱε Μουσε. ετ ει τιοβἰε

Ρτοτιιἱεεε. εἱ ἰο Μάτσο ἰΡεοτοπι εοι1ττετεοτιιω Μετά.

ε ι1οΒἱε ιιεΙ εΙἰεΙιιο ιοοεττιιιιι. ιιεὶ ε εοπιιιτιἰ ΥεοΙε.

τετἱε ιτιετιεοτὶΒιιε ὶΡεἰε εοπιοεοτὶοιιὶΒοε ετ οΒΙὶΒειΕὶο

ι1ἰΒοε φιεσοπιουε ἴιιετὶιι€. ετ Ρτο Ρι·εἀἰοτἰε οπιπιὶΒιιε

οἱ18ετιιεοἀἰε ετ Ρει1ε οππιἰε. 1ιοεττει Βοοε Βεβἰτε. Μ.

Μιβετιόε ετ Ροτιε οοιοιπήε γειιἱε ιιοΒἰε ετἰΡιιἰειιτὶΒοε

οοπιὶοε εοιοιιοἱε ἱεπυε. ετ τεεὶΡἰεητἱΒιιε ΡἱΒΡοτἰ οΒΙἰ

εεππεε. Παπ οοοετἱτοἰπτιιιε Ρι·εἀὶοτοε υεΙεπιτἱτιοω ετ

Βιοάοι1ειτι τιοεττοε Ρτοοοτετοτεε ετ ειιιο1:οτεε οοπ1ιιι1ἱε

γειιΙε :πο τεοὶΡἰειπἱιιοο Ρτοττιἰεεἱοτιειο Ρτο οοΒἱε. ετ

Ρτο εοπιοιή ὶτιειιἱε. ει ἱετιιιε εοπιιιτή πε! εἱἱο Ρτο

εοτιιιιοὶ εεειωάιιι11 (μσά εὶε οτειιτι1 ἱϋετὶτ. εετππε ἱπι

οιιτἰε ἀοπιὶοὶ οΙΒεττἰ άει ιιεκἰΡΡιε. ΡτεεεοτἰΒοε βετττε

πω τἱε !ε8ι1ειο ΙεοειιοΖε ετ Ρ)ιιεΙοεο ‹1ε εειιτἱεεο πιά

Με τεετεε ιιοεε:ἱε.

ΕΒο ΘοἱΙἱεΙττιιιε ἀοπιἰπιἰ ἱιιιΡετετοι·ὶε οοτετἰιιε Με ἱιι

τεττὶιἱ ετ τοθετοε εοτὶΡεἱ.

(απ)

ΑΙΩΑκοΙΝυ8, θαέΖΖΣεϋπειαε, .4πτ·ι€=ιιέπειε ει Ρ|ι222ρρ2

πω· απ· ιἰοπιἱπἱε Ιπειιίαε, ρπ·οπιί.ε.εα αἔ› αἰἰἰε εία.εάεπτι

σαε£τἰ :ίοπιέπίε. εαιἰεπι ε£ ἰρεί ἰαπαεπιεἱὸιιε Ζ%>α£ἰε ιπ

£επιἰετε .εροπάεπ2. '

Ώ24, 26 πιτετιἰἰ ›

θα!. ε. ω. απ.

( τι. π.)

Λεω ἀοωὶοἰοε οετὶοἱτετἱε ικοε:ικ1ιτι. ἰτιἀἰετὶοπε κ”.

εΒε Ιιιιιε κ”. ὁἰε ιιιειιεὶε πιετοἱἰ. εἱεετιἰὶπιιιε. ΒιιὶΙΙἰεΙ

τοὶτιιιε. εοι·ἱἔιιἰοιιε. ετ ίἱΙὶΡὶιιιιε ἀοπιἱοἰ άε ἱτιειιΙε.

Ι3τοτ11ιεετιιι1τ ετ οο11ιιετιετι1Μ. Ρετ ο11111ιε Ρετ εε εἰ

εοπιιι1ιε ἰτιειιΙε ετ Ιιοιοὶ11εε εποε. ἰεοοΒο Ρἱ-ἔποΙο. ετ.

ΒιιΠΠεΙοοο άε υιιὶτεΒὶο ειτιΒεχετοτἰΒιιε οοπιιιοἱε ἱετιιιε

ι·εοἰΡἰειπἰΙ›ιιε ιποπιὶοε (Πού εοπιιιοἱε. εὶοιιτ εἰε Ρτο

εί πτιἱεετιιοτ Ϊτεἀει·ἱοιιε ετ οεΙετιτὶτιιιε ιΙοοτιάειτπι τηειτο!ιικιι

άε ἱτιειιΙει. οάειοτιοε εὶιιεἀεπι Ιοεἱ. Βοὶ‹ἰο ε: εἱΒεττἰ

εοε τΙοοοάεπτι εΒΒετὶε. υτειιε όε ὶτιεοΙε. Βοηεοιιτειιε

‹Ιιιοιιἀειτι ιὅιιὶΠἰεΙτιοὶ. Βὶτειτἀἰπιιιε τΙιιοπάειο1 οεεεοιιιἰε

άε ἱτιειιιε ἀοιοἰτιὶ ἀἰοτἱ Ιοεἰ. ιιτ ὶπ1 οετΙ.ε ὶιπἱε Ϊεοτει

Ρετ π1εουιο ΒιιἰΠἰεἱπηἱ οε ίὶεκἱΒτιει τιοαιτὶἰ εοτιτἰηετυτ.

εἱειιΒ ἱΡεὶ εοοΗτεΒετιτιιι·. ετ ἀἰοτοε ιιεΙετπὶΠιιιτ1 ετ Βιο

άοοετο Ρτοοιιι·ετοτεε ετ ειοτοτεε εοτιετὶτοετιιητ Ρετ

οπιώει ιιτ Ρτεἀὶοτἱ ΐεεετυοτ ετ εοοτἰπετυτ ὶτι ἀὶοτει

εειττε. εοτιπιο ἰι1 ικιΠει·εοο ἰιιετε εοοὶεεἰειπ1 οὶτεει τετ

τἱεπι. τεετεε ἰΠτετΒιετιιτιτ. ΡτεεΒἱτετ Βιιἰτἰο εοοἱεεἰε άε

ιιοΠετετιο ετ τεἱτοιιτιἀὶοιιε άτε ιιε2ε11ο. ετ Βεἱἀυἰιτιιε

:ἰε 1103261110..

Εεε ι1ἱοοΙοειιε ποτετὶι1ε επτά ΡεΙἐπτἰ Ντιπ: εεττει11 το

Μαιου:: Βοοει·ε ετ κειιει·ε Ρετ εοε ετ τοποιιτιε γεο!ε δετιιε Ι.τετϋτϋ ε! εοτἱΡεἰ.
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ς σο!! )

Ραο2α οπο! στου· ίαιι.σοτι.το οουιισσιιο οτ ρι·οοστατο

Με άουιΣποτσιπ τ:·αο2ι·2 [ιπσσο. ·υΖ οιιοι·ωπι οσωπιστιίο

οίιιοείοπτι οσοοα!!ί οάΐοίατιται·.

!2Ή , δ!! τοοττ!!

Πιό. Α. [ο!. !83. σ.

( τι. τι. )

Νοε οοσο!σ σο !ιοοοο!ο !οοσοοο!ο ο!σ!τοτ!ο Ρστοοτοο.

σο σσ!σοτοτο οτ !ιοοορ!οο!τσ οοοο!!!οτοτστο οσεττστστο

ιιστο!τιο οοοισο!ε !οοσο Ρτοτο!ττ!ιοσο οτ οσοσοιι!ιοσε

ο ε!!!οτοε οο!ι!ε οιοοσοσοτ!οτ. οτ οσοι! τοο!οιοσε τισ

›. ο ο ο ι τ.

οτ σ!σοιο σιτιο!!ισο σο !Ρεο οοεττσ

οτ στοιο!!ισο οι ιιοετι·τι οτσ!τιοτ!στιο εοσ οσοοοεοστστο

σοεττστστο στι! Ρτο τοσιτιστο !!ιοτ!οτ. οο`σ !Ρεοιο !!ιΞ!ιοι·

τοτο οποιο εοσ ττοστιοσι σο! οστιοστσ!τιτο ο!σο τοοτο

σσοτοτο !!ιο!οιοσε ε!οο !!οοοτ!ο σοοττο οοσ εσοοοοεο

τοτο ιιοεττοτστο τισ! στο τοτοΡοτο !ιι τοε!το!ιιο ο!ιι!ττιτ!ε

!τιοσο ἴσοτ!οτ. !τοτο Ρτοιο!ττ!τοσο σο!ι!ε οτ οσοσοτι!τοσο.

τισοσ Ρστοετοε ε!σο οοοεσ!οο σ!οτ! οοεττ! σο τοσοι.

οσοι !ιστο!ο!!ισο !Ρε!σο οτ σσιο!ιι!ε σ!οτ! οοεττ! σο!

οτισσε !ιο!›σοτ!ιιτ !!ισοτ οι οετο σο! οιτοοσ!τ!οιιο ο!σο

οοσο!οοτο οστιισο!ε !οιισο. οι στσ!οοτ!οιιο σοεττο οοσ

οσοοοεεστστο σοεττοι·σιο στι! στο τοιοτιστο οι τοο!οι!ιιο

ο!σ!τοτ!ε !οτισο Ϊσοτ!οτ. οοοιιιισσιο τισοσ τοτιιιστινοτ!τ!ε

εοσ οτσ!οοτσιο ο οσοοοοεστ!!ισο σοεττ!ο στι! στο τοτο

ι!

ιισ!ι!ο σο!οοτ!ιισ ττσοοσοτο ιοοτο!ι!ιι!! )ιοο!ο. 8σ!σοο! ύ Ροι·ο Ϊσοτ!ιιτ ο!ε ίσοτ!τ. εσ!!!οοτ ο ιοσοτιοο σοσσο τισ

σιιοοσοιο εσσιοτ!ε το τοσοι τοο!τι!οιιτ!!ισο 'στο σο!ι!ο

τισ οστο!οο οτ τι ιιοττο ἴτοσοτ!ο! τισσοστιιο οιοτο!ι!ιι!!

σο τοσοι οσοιοο! ο!!ιοττ!ο!οσοοσοτιι ο!ι!αστ!ε στο!

σο γεο!ο. !ιοοοοιιτο! τισοοσοτο Βσ!!!!ο!ιο!. ε!τοτσ!

ιΙσοοσοιο σοοοσοτ!ο!. οσοστσ!ο! Βσ!!!!ο!ιο!ο!. ττοτ!οσ!ο!

οτ Ρ!ι!!!ρ!ο! σοοι!οοτστο το !εο!ο. τΙσσσ ιισ!!οτο τσι·

τ!οιο εοσ σ!σ!οτιτ!οιο !!ιο!οττισε σο οτιοττσ τοο!ο. οοτιιιο

το ροοεοοε!στι!!ισο οτ τοττ!ε σοεττ!ο. ιιοο σο !ιστο!τι!!ισο

σοεττ!ο. ιιοτΙσο σο οττο σοοττο σο! οοοσ!τ!οο!!σσο σο

εττ!ο εοσ οοοσ!ο!οο!!ιιιε τΙσσσ σο! τοπιο !ιο!οοτ!ε το

οοτ!ε οτ Ροοε!σοτ!ε. σο! !ιο!ιοτο σο!ιοτ!ε !ο Ρτοσ!οτσ

οοοττο. !τι τοττ!ε οτ Ροοεοοε!οο!!ισο οτ σ!!!οο!ε οτ σοε

εο!!!ε σοεττ!ο. οτ ττσοσ σσιοσοο !τιοσο οσο τοο!οτ σοε

οιιΡοιισοτο οοτισο !ιοιο!ιιοε ιιοεττοε σ!οτ! οτιοττ!. το

Ροι·τοτο !ιοττι·οοιοοι. οτ τι έτσι!! ρο!οσ! σοτοσε ποσο.

σ!σο!!οοτοσ σ!οροοσ!στο ιιοεττσοι Ροτ τοτστο !σοοο

οοιο ορ!οοσΡοτσιο οτ σεττσο ροττοττι οο!οιιοτο. οτ τι

Ροτιο οο!οιτο σεττσο τισ !ισοο!στο οτ τισ ρσττστιισοιιοτἰε.

οτ Ρετ !οοο !οεο. σοτ τοτστο σ!εττ!οτστο !ρειιτο !οοσο.

ο ιιοττοι οο!οτιο !τιττο σοι·εσο !οιισοτο. σο!ιοτοσε !το οτ

ετοτο !ο στσ!οοτ!στιο σοεττο σο! οσοοοοεστσιο σοεττσ

τοτο σο! Ρτο τοιοτιοτο ΐσοτ!οτ. τισ οκροοεοο οοιοσο!ο

!τιοιιο σο σ!οοσο τοτιτσιο. !τοοι τιτστο!ττ!οισε.οτ οσο

σοο!ιτισο σο!)!ε εο!σοτο οτ οσετοσ!το !ισιο!οοε !τιιιιιοοεοε

οτ σο σ!εττ!οτσ. ι·ο!ισο οτ ιιοτοοο!ο !!ι οσοσσ ετοοσο

οτ τοσοσιισο σ!ι!τΙσο οτ οροο!ο!!τοτ σοτ τστσοο σ!εττ!

οτσιο !οοσο. οτ τΙσοσ !!ιο!οτοσο Ρτοσ!οτο οποιοι !στοτο

οττοοσοτο οσοιΡ!οτο οτ ο!ιεοτσοτο Ροτ σοιο!ο ιιτ εσ

τοττ!ε οτ ρσεοοεο!σο!!1σο σοεττ!ο ο!!ο ιιισσο. οοο σοτο ο Ροτ!σε σ!οτσιο οετ. ο!!!ο εοο!!ο σοεττ!ο Ρι·οσ!οτ!ε σο

σ!!ειττι οο!!οοτοτο εοσ σοο!τοιο. οιτοορτσ τιιιοσ σ!!!οο!

σοεττ! σο!ιοοτ οοοιιοτ!το σοτο σοτ το.3σ!οιτο σοιιοτ!οε

εοπ τοοτστο τΙσοο σο!ιοοιιτ σοτο τιστοετοτ!. ο!οοτο σο!

οστιετ!τστο σο!ιιοτοτο οσιοσο!ο οποιο !ιιτοτ σοε. !τοτο

οοοοοσ.!τοσε σο!ι!ε.Δ φωσ σο!ιοοτ!ο !ιο!ιοι·ο οιιοσοτ!ιο

το σώσε οοοοσ!οο σο! ροτοετοτοιο οτ ο!!.ιδοτο !ο σοεττο

οο!σοτοτο. !τοττι Ρτοτο!ττ!τοσε ιιο!ι!ε τισοσ οστοστιο !ο

οσο ιισο οοοεττ·!οΒοτ σοε οοτΙσο !οττοτο!ττοτ σο ο!!ο

οποοο!στιο εοσ σοοιοο οοσ ποσο τΙσοσ ο!!οσ! !ι!οο

τοττο τοο!.ετ!ε εοσσο οι!!τΙσο σο!ι!τσ φωσ ο!!οσ! ιιιοσσ

ο!!τισο σο!ιοιιτ!ε σοτιε. !τοιο στοιο!ττ!τοσε ιιο!ι!ο τισσσ

οσιοσοο !οοσο σ!το!ττοτσο!ι!ο οιοοοτο !στ!εσ!οτ!οοοιο

σ!οτ! οοοττ! οι: τοττ!τοτ!! οτ !ιοτο!οσιο !ρε!σε οοεττ! οτ

Ροι·τ!τιοτιτ!οτσοι. εοοιιοσστο τ1σοσ οοοοσοσ!οτ!ε !ιο!›οτο

οποιο !στ!εσ!οτ!οοοτοτοοιι σ!ττι!ιισοοσο ο!!ττσ!σ σο α'

!στο σοεττο. !τοιτι οσοι! οοτοσιιο !οτισο οο!σο!›!τ οτ οσ

ετσσ!οτ σο!ι!ο τοτ!σοοτο σοεττοιο οι !ιοτιι!ο!!;ισο·σο

οττ!ε. σο! !!ι οοιιτροοιιο !οοσο-!·οττοσοτσοτ.-οσ !ιοο

σοι·οο σ!οο,ιιοο ιιο!οιιτ!οιιε τΙσσιισοτιι τοοτο!ι!ε!!σο

Υ80!ο Ρτο ιισ!ι!ο οτ ο!!!ε σοτο!ιι!ο -σο ·750!!ο Ρι·οσ!οτ!ο.

ττσστσισ !οοο οτ τοσο ειιοισο τισ !ιοο οσιιοτ!τστ!. Ρτο

το!ττ!τοσε οτ οοοιιοιι!τοσε σο!ι!ε σστο!οσ ειοσει!σ Ρτο

σ!οτο Ροτοετοτ! !ειιισο τοο!Ρ!οοτ! ιισιτι!ιιο οτ ο Ρεττσε

οοιιισο!ε !ειοσο. τΙσσσ σο!)!ττισο οτ σοοε!εοο!ο!ττισο εισο

ο!οοε οσιοσο! !οοσο τιοσοοεο Ϊσοτ!τ οοεττστο σο γεο!τι

οσοτο!τσοι οτ σ!ε8σοτο!τστο. !τι στσ!οιο!σοο σοεττο

σο! οσοοοεοστσιτι σοεττοι·σιο. τισ! Ρτο τοιοτιοτο !ο το

Β!το!οο ο!σ!τοτ!ο οποιο τιτοτ!οτ. οοοσιισσιτι σσσσ μοι·

ιισοτ!ιιτο οσσιο σοτ !!ττοι·οο ο!ε!!!ο οσιοσιι!ε οποιο ο!

το!ο!ο σ!οτ! οοετι·! σο τοσοι. τισοοσο !τισο τι σο!ι!ε σο! ο

εσοοοοεοτ!!ισε σοεττ!ο το σ!ε!τ! ἴσοτ!τιτ. !τοτο !!ιο!οτοσο
(Ι

ιστοτο !ισιοιοοο τισεττσο το οοττιΡοττ)ιιοτο ιοοσο. οτ ιιι

τοτο !Ρεοοι !τι στσ!τιοτ!οοο σοεττο οτ οσοοοεοστιιτιι

σοεττοτστο σο! !ο τοο!ιτι!οο ο!σ!τοτ!ο !τιοσο Ρτο τοτο

Ρστο Ϊσοτὶιιτ. (τσοτισο ο. σο!ι!ε σο! ο εσοοοεεοτ!!›σε

σοεττ!ο τοττσ!ο!τ! ἴσοι·!ιιισε. Ρτοσ!οτο σοιιι!ο στ οττοπι

σ!οτσιο οετ !στοτοσο τοοτ!ε οσοτιοο!!!ο σττοοσοι·ο οστο
Ό

Ρ!οτο οτ ο!σοοτιιοτο. ιιοο οοτσπι ο!!ο τοοιΡστο σοτιιτο.

οοτσπι !τιιισο !τι σοτοσ τστοιιτ!στστο. τοετοε έτσ!!!!ο!τοσε

!!οτοοτ!σο. Ρτοο!σει! ειστ!ο. Ροττσε τΙσοτισοτο !οοο!ι! οστ!ο.

οτ !οοο!σσο Ρ!τιοο!σε Ροοσ!τ!τοο σ!ο τοειτο!!. !ιιτοτ τοτ

τ!οτο οτ ιισιιτιτο. οοτιο σοτο!ιι!οο οοτ!σ!τοτ!ε. ισοοιτιτιιιτ.

!οσ!οτ!οτιο τι.

Εκ ττσ!ιιτοττιο εστ!Ρτο τοσοι! οττοο!ο οοτειτ!!.

ς σο!!! )

Νοιπέπο οοποί22ατίστατο Ζσοί .ταποτέ ΒουισΖέ ο άοιπίπο

Οττοπο Ισπιτοιι.σσπι στο|ιιορτοοορο, οέττοτίουτοιιο Ζοοί

σοιπίπο τοπιτροτα!ί, οοιιοτίτστοτσοι. τ::

?

!224, ο τω!!!

θα!. Β. /οί. ΠΠ. σ.

ς τι. τι.)

Αοιιο σστο!ο!οο ιιοτ!ιι!τοτ!ο ιτι!!!οε!τοσ οοιιιιτιιτ σο!!!

ο!οοο τι! σ!ο ττσ!οτο τοοιιε!ο τοεισ!!. !οτ! οσοτ οσοο!+
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Ιὶιι€οτεε !ουι εειιιοι.ι ι·οιιιιι!ι εσιιοΜυτι Ρετ ἀστιιὶιιιιπι α ετιιτιιει·ὶιἱε ιιι ά:ιτιάο ροεεεεεἱοιιετιι. ετ ιιι οτιιτιὶΒιιε

' πωσ (με ἱρεἱ οιιιιεε ιιἱἀει·ἰτὶε ειιΡεἀἰτε. :σε τετοιο ετσστοσειιι ἰειιιιειιεἱιιιιι ιιτοΙιὶεΡὶεοσΡιιιιι. ιιι οι·ιιιιίε ννὶ!-ἐ

Πεἱιιιιιε τιιΡΜεσιιιε ιιτιΪιιεἱιιε εΠισιιεΠε. ἐει·ι·σ ιιιειισΠιι8.

σ!ιει·τιιε ι·ὶεοΙΪιιε. ιιιιτΙ:ιεοσιιε ΒιιΠιιιε Βιιδστιιιε ΜΗΜιε

οσει·τιιε :ιεεετιεἰιι8. απο Βιι€ιιε. ίὶΗΡιιε σε ειι!ειδιο. οιι

Βοοιιο σε Μάο. Ιισιισι·ιιτιιε πιστοΙιιειιι. ιεΙοιιιὶο διευ

ι·ειτιιε ιοΒ·εάιιε. ννἰ!Ιἱε!ιιιιιε πιατα Βειισιιοει σε επτα.

σεω ειστειαιτιιι ι·ώτιιιιτιάιιε σε σπασει ι·ιιΒιιάσε ιισεε~

σιιιιτιιε. απο ι·οΙΙειιιόιιε. ισοοΒιιε Μασάει. ι·ιιΒιιΙάσε

επεσε. ιιισιιτιιε σιιιιἰε. Βσιιστιειιτιιι·ιι σε ΐιιΙοοιιε. Ρι·ιτιιο

σΒεττιιε ΐιιΙειαιιιει. ι·ώιτισιιάιιε ρειιιεειι·ειι:ει. ἰσεοΒιιε σει·

Βιιἱἱιιιιε. απο Ροεεε. απο ιισωτὶιιε. ιιιιεε!πιιιε σιιι·Ιειισι·

Βίι·ειωιιε. σΒει·τιιε βιώσει. απο τιιΒιιπιιιε. Βι|οσ Βυ

εειοἱιιε. απο Βιιεπιιιιιε. Βεἱετιιετἱιιε τειώσσι:ιιε. ΐιιιοσ

τησεΙσιι8. σΒει·τιιε τεστει€τ·σεεει. ΒσιιὶΒισὶιιε εσΠειιε

σοτσΒστεΙΙιιε εετιιο1· ιιιι€οτιιισ ΒιιΗετει·ιιιε. σωστο εριι:1 6

ειιιιετ.ιιιιι ι·σιιιιιΙιιιιι ιιι άσπισ ειιτιοτιἰεστιιπι ποσά το

ιιιιιΠ. ἱτιτειίιιετιιιιτ τεετεε ετεμἱισιιιιε σιτειιιστεεΒι1ετ

ΡΙεΒἰε σε Ιειιιειιὶιι Ιιιιιιεσκιιιε σε ιιοΙτιι. τἱεσἱισιιιιε ἰιι·

άειι ετ ιιἱοσΠιι Ιετοειτἱιιε ειιιτιστε πιιπιιι σε ιιἰιιεἱε εει

ιισιιισιιε.

Βεσ ετερἱιειτιιιε εισαι Ροιεισιι ιιστοι·ἰιιε Πιτει·Βιί ετ

σει·ιρει.

( σαν .)·

Ρ. ρι·αεροσ22α.ε .φωσ 1ιίαΜέπί π!ε.α·απάτ·ίπε, σοἔπἰ

2ἰσπειπ σαα.9αε έτι2ετ· ίαπιιειω·ευι απ·ΕΕερώο·ορασι ε:

|ιοτπίπε.ι εαπ6·2ί ΒοπιιιΖέ εἰὐἰ, ε2 Ρε£τ·ο £επίσπεπεί

ερἱσσσρο, ε£ πἰσἱπο απ·οΐιιΡι·ε.ε·ύί2ετ·ο ίιένα”ιέ α δ. Ρ.

ι!ε2ε8αιαιιι , ειιππἰεω £ΟΠιΪ€ἰ8ἔαἰἰ6' :σε ιἰῇἰπἰεπσἰαΜ

ι·εϋποιώτ ασκ ρυ·σωί.ε·:έσπε ιἰε παο.

Μι, ο ἱιιιιἰι

'Η απΙσοτιηισσ Πεοίί ?'απτίπω.τίσ £αΪπι!αι·ίί.

Οσά.Β [σί.θ|. σ.

(πω.)

Βειιει·εοάιε ΡιπτἰΒιιε σε ἀοιιιὶιιἱε. Ρετι·σ ἀἰιιὶιιει σει·

ιιιἰεεἱσιιε εΡἰεσσΡο τει·ἀσιιειιεἱ. ετ ιιἰεὶιιο ιιτοΙιἰΡτεεΒἰ

«Με σε Ήιισι·πισ @ΜΜΜ Ροιι€ιδειε άε!εΒειτιε. Ρ. ἀὶοτιιε

Ι›ι·ερσεἱτιιε εειτιετἰ ιιιοττἰιιἰ εΙεκειιότιε εσιιάεΙεεμιτσε εσ

ι·ιιτιι. ειιιο στιιιιὶ ἀειιστἱοιιε ετ ειιΒιεειισιιε, οιιιιιιιιιισόωιι

ι·ειιει·ειιεἰειιιι. Ιὶττει·ἰε Ρι·εεεπιΠΒιιε ιιεετι·ει ΙιειιὶΒιιὶτεε

εἱσιιἱἀετιι εσθοσεεειτ. σιισά ιιιιιΜε ιιειι·ὶἰε ει. ιιιτιιήιιιιε

ειιιο ἱιιιΡεἀἰτιιε ιιειὅσεὶἰε. ἱιι τωιτιιιτι οποσ ἱιι Ρι·ορτιει

Ρει·εσιιιι. στο επιιιεει οσε ιιει·Ητιιι· ιιιτει· ιισπιιτιιιπι ετεἱιἰε

ριεοοριιιιι 3-ειιιιιε επι ιιιππ ρειι·τε ειπε εἱιιε εὶιιἀὶοιιιιι. ετ εο

ιιιιιιιιαιτειιι «Μι-ι ειιιιοτι ι·οιιιιιΠ, εὶιιε ειιιο εἰιιἀἰοιιπι

εκ ιιΙτει·ει. ιιεε1τε ιιισειιιτιιάιοι ετ τοεε ιιειτιιἱτειὶ ει

ειιιιιιιιο Ρσιιτιίισε οοιιιιιιιεεει επι' επιτιιτιιπι τει·τιιιιιιιιιι

ιιι Ρτεεειιτὶετιιιιι πιιο ιισἱιἰεειιιιι ιιεειιιεσ ἱιιτει·εεεε. πιει:

ἰρεὶ εειιιεε ιιΠει1ειιιιε Μετειι·ε. φωτο σιιιιιεπι ἰιιι·ὶεἀἰ

σἰστιετιι ετ ειιιστοι·ιαιτεπι. ΙΙιιειΠ1 ΙισΒεσ ιιι ἰΡεο ασοεε.

ειιιοΕοι·Μιτε Ιἰττει·ειι·ιιτιι ευτιιιιιἱ ΡστιτὶΒεἱε. ετ τοτειπι

ιρεοιπι οειιιεεωι ιιεετι·ε εειιιοιἱωτι ΡΙειιειι·ιε εστιιπιιτιο.

Ε'

Πι·ιιιιιιιι. ἰιι οιιιιιἰΒιιε οι σει· οιιιιιἰιι. ρειιἱτιιε !ιοΜτιιτ·ιιιιι.

Μ; :ιιι€ει1ι ΡτεεειιτἰΒιιε Βάσω ΜάιιΜΜιππει· ιι(Πιισετε

ἀεΒετετἰε. εεε Ρετ ΙΕισΠι1Ι11 αιΙτιεΙΙἰσιιἱΒ. εοι·ι!ιι ἱιιεεἰ. ει;

ιιι Ριιωισειιιι ΐοι·ιτιειιιι ι·εἀἱΒὶ. ὶκιτετἱὶιετιιτιτ €εετεε ιιο

σειΕἰ ετ ι·σΒιιτι. ΒιιἰΙἱὶεὶιιιιιε 2ιισειι·εΙΙιιε. ιιειαιόιιι·Ιιιε άε

111σι·ειιεΠο. ετ ΒιιὶΙἱἱεΙιτιιιε τιιειισιειεἰιιιιε. εισ1ιιιιι ΗΜ; Άσε

ιιι σἰιιἰτειτε εἱειισιιἀι·ἱε ἴεΙὶοὶτει·. σιιι·ι·ειιτε ειιιιισ σωτή

ιιιοε ὶτιεειτιιειεὶσιιὶε ιι‹:ειιιιιιι. ὶιιιἰἰεἱσιιε Μι. ἀὶε ἱιιτιε

τετεἰο ἱτιττειιιιἱε ὶιιιιὶὶ.

Βεσ Ρι·σιιιτιειειΙιε ιιοτειι·ὶιιε εειστ·ι ρεΙεεἰὶ ιιιεειι ΉΚ·ώ

σωιιω ΡτεΡσεΜ ειιιισή πιιιττὶιιι Ε” Ιἱτἑετιιε 8στἰΡεἱ

ετ ὶιι ΡιιΒὶἱεειτιι ΐοι·ιτιστιι ι·εἀεΒὶ.

(σον)

Ρσπ$ώσέ2 άε!ε8ιπέ, Μπι οσα: ε2 ραΜέ(ιιω αιιι!Με έτι

ο·ιιιιω πιστα σύ αι·ο·|ιέερώ·οορο €αΜιεπ.ιέ 6'0ΠΜ ?ιο

πισιε.ε .οπιιΕ·ιέ ΒοτπαΙΣ,- ίατιιωπεεπται·6·|ιώρίεαιρΜ ίπ

ρο.9σε.ε·.τίοπε ἰιιπιἰαἰἰο£ἰοπἱε εκει” 8απ::2ί Βοπι1ιΖέ ΜΜ

2επάωπι ειπε κἰεσΖπΜπ£.

ΩΜ, ο ἰιιιιΗ

σε. ο. χω. ει.

( πι. ιι. ;

Ατιιισ τΙσπιιΜσε οοιιιιιωιΞε. ιισεεωιι. ιιισιοιοοε κα:

ιΙἰε πιει·ειιτιι νι πιεσειε Μιιιι. Άι σει·άστιε ιιι εΡΒεσΡὶιἱἱ

Ροὶοεὶο. :ΜΜΜ κιοιιιιιιο ρε1:ι·ο τεΜσιιειιεἰ εΡἰεοορο.

ε: Ρ. Ρι·ερσειτσ ειιιιστι ιιιοτιἰτιἰ σε ει!εκιιιιάι·ιιι. επ ιιὶσἱτιο

ειι·ειιιρι·εσΒιτει·ο ειε Πιιστιισ άοπήιιι ΡειΡε. ιιιάιειΒιι8

άεΙεξιιιτισ. ‹Ιιιεε1ἱσ. πιστα αυτ. ει: Ι›οι·τε όσιιήιιί σο1οιιἱε

οι·οΙιἰεΡἰεοοΙ›ὶ ι:ιιιιιε. μα· ννὶΠὶεΙιιιιιπι :ιστοι·ειιι. ειιι8όειι1

ὰοιιιἱιιἱ ετοΙιὶερἱεοοοὶ. οσοι.ι·ο οοπιιιιιιωιειιι ει Βοιώ

ιιεε άε ειιιιοιο ι·σιιιιιΙσ οΙΒὶοΒοιιετιεἰε ἀἱοοεεὶε. Ρετε!ιοπ

ιιοπιιφιε ιοΐι·οοσι·ιΡ€ιιε ασια ειπε Ρι·οοιιι·ιιιοι· σωσει

ἰιιΐτειεοιᾶρτὶε ἱιιἀἰεὶΒιιε ρ!ειιοι·ιε -ἱιιι·ἰεἀἱεἰοιιειιι σσεἙτἱ

αφού τσπιιιΠὶ φωτο ἀὶσεΒειτ ιιιΐντισει·ιρ'Εσ ἄστιιἱιισ ου·

οΙιἱερἰεεσρο Ρει·τιιιει·ε ιιι αποφ εεοιιιιάιιπι (ΙΜ μι·

τεετ. εὶἰοιιἱ ιισΙιὶΠ άσισθπισ. Ιιστιοι· σε! ἱιιτἱεεἱἰεὶο ειι

σώσε Ισά Ρει·τιιιετε. οιιοειά ὶιιτἰετἰἱοὶοιιετιι- οοιιΕειι

1ι05ειπ1 ε: ιιοΙιιιιωιι·Πιιτι. ετ σωσει ισει·ιιιιι Μιρειάιιιιι.

ει; (Ιιιοειά :Πι-ει οπιτιἱει (με εσιιειιε1ιιπι εεσιι!ετι όσιιιὶιιο

Ρεττὶτιει·ε. Ρτο (με Ρετὶεἰοιιε ἱιιΗεεοτἰΡΙ:ἰ Βοιιιιιιεε άε

ειιιιστο τοιιιιιἱσ. ΡΙιιτὶεε ετ Ρετειιιρωτὶε ιισσεΗ. ιιειιιι·ε

τισιιιει·ιιιιτ. σε! ιιιἱτει·ε ι·εεΡοιιεε!επι. ιιεΙ άεπειιεισιιειιι

Μισιιιιιιι εἱἱεἔοτε. ρι·σρτει· σιισι·ιιιιι εσιιτιιιιιεισιιιιιι ἰτιἐ

ἱὶ·:ιεει·ὶΡκἱ ιιιΔιω5 ειιε15σι·ιαπε άεΙε8:ιειστιιε Μή εσπ

εεεεε εκεσιιιιιτιἱεονει·οΜ ιοΐτεεει·ι·ρτσε Ιιοι:ιιιιιεε σε

σωστο τοπιιιΙο. ετ Ρι·εθιτιιε ·ἀοιιιἱιιιιε ερἱεσσΡιιε τει·

ἀσιιετιεὶε ειιετοι·ιαιιε ιιισειι·ιι ἀσιιιἰιιὶ ιιιιρει·ειωι·ιε. άἱεωε

ἱισιιιὶιιεε σε σωστο ι·σπιιιἱο Ρι·σιπετ· εειτιόετιι εσωσ

τιιεισιιιιιι εσιιιπι Βστιτισ ὶιιιΡει·ἱειἱὶ σιιρΡσειιει·Μ. έτσι;

εκ ἱΙ18Ετ1ιιι1ετι©ἱ5 ιοάε Βιοτιε μι· πιο Ιοιπε!τιιιιιτι ριιΒἱἰ

ειιιο ιισωι·ἰιιπι πιειτιἰἴεεωιιι σετ. τειιιάεπι οσοι :Μιά-σε

Ρι·στιιΜειιε ςοισοΙιιΜ ΐεσετ·Με ὶιι ιιιεει ειιιιεει. ε: ιιιΐι·ειεει·ιΡΗ ιιοπιιιιιεε σε επιπιστο ι·σιππωσ ιιι πειιι0ει τοπι
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τιιιοοοἰο Ροτωοοοι·οοτ Ρι·οἀἰοτο αποτο υοτιιτ ετὶΡιιτοω α τ]οιτάουπι οοτοοοτο -οτοτιὶοΡἱεοοΡιιω ἰοηι1ο ω: απο

τοΡυτοοτοε οτ Ρτο ιιἰοτιὶτο οιιοοιττοε. ὶοετἱτὶτ ἱιιΐτο

8οι·ἱΡτιιε οοτοτ ἀοπιἰτιὶ οτοτιἱοΡἱεοοΡὶ τιμή ἀὶοτοε ἰιι-.

ἀἱοοε οτ Ροεεοεεἰοτιοπι. πο! οιιοεἰ ἱιιτὶεἀἰοὶοοὶε οτ

οοοεοοτοι·ιιω τοἀἀἰτιιιιω οτ τιοοοτοπι ὶτιτὶ·οεοι·ἰοτἰ

οοεττἱ εοτιοτἰ τοπιι1Π ς1οΒοπ·οοτ οπο 8ἰΒἱ οοππὶτιο άο

πτἰοὶ οτοττἰοοἰεοορἰ ἱοτὶοεοτὶρτἱ. ιπιττο ὶτιτϊοεοι·ὶρτὶ ἰιι

τὶἰοοε ‹ἰο πονο ΡοτοωΡτοτἱο οϊτοτιωτ ἰοττοεοτἱΡτοε

ττοπιἱοοε ττο οοτιοτο τοπιιιτο. τυοποοιοτοε οτ ἱο Ρωτή

ιοἱε Ι‹οΙΙοοὁἰε Ρτοτοτὶτἱε ἱιπιἱὶ ιιοιιτι·οπιτ ι·οοροοάοι·ο

οάιιοι·εο Ροττἱ. ο1τ0τΙιτττ1 άοι·οτιιτ Ροεεοεεἰο ὶοΪτοεοτἱΡτο

ἀοτιιὶοο οτοτιἰοΡἱεοοΡο. Ρτοιιτ ἰιιι·ἱε τοοἰο ροετιιτοτ·οτ.

«Γή τοιιιοπι οοτ τοοιιπτ οοοετὶτοτιιιιι. εοἱτἱοοτ οριιό υπ!

τοΜυ.πι οτ οά τοτπιἱουτο οτἀἱοοτιιπιι. ποο Ροτ 88. οοο

Ροτ· οτἱφιοπι τοεροοεοτοπι οοο1Ροι·ιιοτιπιτ. ιιτιοο ἰτι

ἴυοοοι·ἱΡτιιε όοπήοιιε οΡἰεοοΡιιε. οτ οτοτιἰΡτοεΒὶτοι· ττο

Πιιοι·οο ι:το ιποοάοτο τοτοὶἰ οοπἱιιὸἰοἱε ειιἱ. ΙιοΒἱτο άο

ΙἱΒοτοοὶοοο ευρω· Με Ρτοτιιιοοἰοιιοι·υτιτ ἱοίτοεοτἰΡτιιτιι

ννἰτἱοτττιιιτο τιοτοἱπιο ᾶἰοτὶ ἀοτοὶτιὶ οτοτιἱοΡὶεοορἰ οοεο

πήοτοοττιιιιι Ροτ ἀοπιἱοιιτο. οΙΒὶτηὅοτιοοεοω οΡἱεοοΡιιτο

ἰπ Ροεεοεεἱοοοπ1 οοτ οϊιιοεὶ ἰοίἔι·οεοι·ὶΡτο ἱουἰεἀὶοὶοιιὶε

τοἀἀἰτυιιπι οτ τιοοοτἰε. φοτο οτ (ΙΙ108 ἱοττοεοι·ἱΡτι1ε

τΝὶἱὶοΙτοιιο Ροτοβοτ τιοπιὶοο ἱοτὶ·οεοτ·ἰΡτο. οτ οἱἀοπι

άοπήτιο ορἱεοορο οΙΒἰοΒοοοοοἱ ειιὶο Ιἱττοι·ἰε ἰοἰιιτικο

ι·ιπιτ. οτ άοπήοιιτιι οτοτιἰοΡὶεοοριιω οοτ οἰιιε Ρτοοιι

τοτοτοπι ἰο Ρτοἀἰοτοτο Ροεεοεεὶοιιοπι ἱοἀιιοοτοτ. ἱτο

τοι11οι1 φωτ. οἱ ὶοττο οπτιιιι11 ιιοι1οτἱκιτ. το8Ρουάοτο οτ

ἱιιι·ὶ Ροι·οι·ο ἰτι Ρι·οἀἱοτο οιιοετὶο11ο ὶοἱϊοεοτἱρτο άο

ιπιἰιπο οΡἰεοορο τοετἰτιιτἰο οΧΡοτιεἱε οιιἀἰοιιτιιτ. οΙἰοουἱο

οετ τοττο έτο ροἔεοεεὶοοο που οιιἀἰοιιτιιτ. ετιτυο τετοιου

Ρτορτἰοτοτἰε οιιοετἰοοο ἰοπι ἀἰοτἱε τιοωὶτιἱΒοε ετο ετιιιοτο

τοπ;ιιιτο οοι1ττο άοπήοιιιιι οτοτιἰοΡἰεοοριιω. ὶπτοτΪιιο

τιιοτ τοετοε άοωττιι1ε ΒιιΙΒοτιιο έτο εοτο. ωοετοτοοι·οί

δηιιε Βοοτεὶἰ οτ ι·οοιιττιιε άο 111Ποιοο οτ ΜΗ.

Εεο τοπτοΙπουε οτ: οοεοΠἱε. εοοι·ὶ Ροτοοἰἱ ιιοτοι·ὶιιε το

τοττιιὶ οτ ἰιιεειι ἰιιττοεοι·ἰΡτοι·ιιω άοπιὶτιἰ ορἰεοορἱ οτ

οτοΒὶΡτοεΒἱτοτἰ ειιτεοτἱρεἱ.

ς οονι )

Ροτ·.στοτοπτο οοπταπιαοία |ιοπιίτιαπι οα.τττ·τ .ΜΜΜ Βο

πιαίτ , ροπτΜοίΖ οτ ἱιπροοἱαἰο.σ άοίο8·αττ, ατ·οτιἰορἰοοορο

ἰαπαοπεί ίπ ρω·εοωτοπο ίατ·ί.πίτοττοπίο οα8ἰΡἱ οΖω.πτουι

πιίο.σο, |ιοπιίτιο: οποσ ιίο ροσοοε.είοπο, οοΖατίο ρπ·Ειω

ο.2ροποίο, ἰη/πι αππαπι τατιτιυππιοιἰο αιιιἰἰοπιἰοσ οπο,

ττοοΙαπιπιτ.

τω, ο ἱιπτἱἱ

τω. Β.[ο!.98.

(τι. π.)

:τοπιο ἀοτοἱοἰοο ηοτἰιιἰτοτἰε. Μοοκοιτι1. ὶτιἀἰοἱοι:ιο

οτι. ἀὶο ι11οτοιιτὶἱ. ν. πιοτιεἱε ὶιπιἰἰ. ἰιι τοι·οοοει. ἰτι οΡὶ

εοοΡοΙἱ ΡοΙοοἰο. απο οοιιοο τιιτεεοτ οοπιπήεοο ττοπιἱτιο

Ροττο τοτόοπιοπεἰ ορἱεοορο οτ οοπιἱτἱ. οκ Ροι·το άοπήτύ.

ο!Βοττἰ 11ττι€ττοΙ3ι1Ι'Βοτ15τ8 οτοτιὶορἱεοοΡἰ οι Ιοιτιτκιτττἱο

εοοι·ἰ ἰιπροι·ἰὶ ιιἱοοτἰἱ οτ τοοτιτὶ τΙοο ιιοττἱτιπ ἰιιτοι·

ό'

ροττο. οτ οοπιιιοἰτοτοτυ οτ τ1οιτήιιοε οοΒττἱ εοπιοτἰ το

ιιιιιΙἰ ο:: οτἰο. ευ οι· ἱυτἱειἰἰοὶοτιο οτ :·οτΙἀὶτἱτ›ι18 οἰυ8
Ρ

άοπο τοοι. οιιιο ιοττοεοι·ιοτι ττοιιιιοοε τοΒιοτιπιο οιτοτι

οοο ιιοοοι·οοτ. ἱοττοεοι·ὶρτιιε ἀοπιἰοιιε οΡἱεοοΡυε ειιρ- _

Ροευἱτ οσε Βοτιτιο ἰπιΡοτὶἱ. 8οοιιτιάιιω «ματ ἱτι ἰιι

εττοιπιοιιτο Μάο τετοτο. Ροτ· πιο τοοτοττοοπι τιοτοι·ἱυτ11

Ιἰοοοτ. ιιοτ·οιο ροετ τω· ἱοετἰτὶτ ννἱΙὶοΙωιι5 οοτοτ εἰοο

Ρι·οοιιτοτοτ οΕυεάοπι ἀοιοἰοἰ οτοτιἰοΡἱεοορὶ. :φωτ οἱ

οτιιτο οσοοοσοτ οΡὶεοοριιιυ. οτ οιιοτοι·ὶτοτο εὶΒἰ οοο

οοοεο. οκ ὸοΙοΒοοἱοοο ιιἰοοι·ὶἰ ἀοιοἰ1ιἱ ἰωΡοτοτοτἱε.

εὶτ›ἰ ι·οι·ιιτο Ροτὶτοι·ιιπι Ροεεο55ὶοιιοττι οοτοτ. ιπιττο ὶο

ττοεοττΡτοε ἀοιιιὶουε οΡἰεοοΡιιε ἱρεἰε ΙιοιοἰιιὶΒιιε άο

8οοοτο τοπιιιτο άο τιονο οὶτοτἰε οτ το8ἰΡτἰιοο. απο

οοἰοπ1 ἱτι Ρι·οἀἰοτο Βοοτιο οοοτοιποοὶο ροι·εἰετοτοοτ.

Ρτοπιιτιοἰονἰτ ἰοττοεοτἰΡτιιιτι ννἱτἱὶοτιιιιιπι Ρι·οὸἱοτο πιο

πήκιο οεεο τοἱοτοτιἀιιπι ὶιι ροεοοεεὶοιιοιυ. Ροτ· οσοοοσοτ

οΙΜοΒοι1οοεοπι ορὶεοοισιιιιι. (το ἰοοι ἀἱοτο ἱιιι·ἰεἀἱοἱοοο

τοἀὸὶτιιιιιτι οτ Βοηοι·ο ἰοτὶ·οεοτἰρτἰ τοστ ἱτοτΙιιο τοἀἰο

οττοοττ ἰοττο οιπιιιοο τοετὶτυτὶε οκοοοοὶε ιιοοἱοοτ το

εΡοτιειπἰ. οτὶοοιιἱτι οκ τοττο άο ροεεοεεἱοιιο οοο οιι

ἀἱοοτιιτ. ΡτοΡι·ἰοτοτἰε τοπιοιι οτ ἰοἀἱοἱο οοο οκοτιιεο.

ἱοτοττιιοτιιιιτ τοειοε. ἀοπιἰουο Βιι!Βοι·υε όο οτττε. πιο

Βἰετοι· ι·ιιίΠτιιιο ΒοοτΒἰἱ. οτ ι·οοιιττιιε άο ΦΗΜΗ) οτ οτἰἰ.

ΕΒο Ιοτιτοτωτιε άο οοεοΠἱε 8οοττ ΡοΙοοἰἰ ηοτοτὶιιο ἱσ

τοττιιἰ οτ ἰιιεειι ἰοτι·οεοι·ἰΡτἱ ἀοπιὶοἰ ορἰεοοΡὶ ειιὶ:εοι·ἱρεἰ.

'ς οον11 )

?απατά οτ 0ατροοπαο εἰοτπἰπιἱ οτ Ιαπιιοπεοε

μισά: οιίτοοτίο :παταει έτιτοτ· .το άουέποίαπωτ· απιίοίτία.

Ί2Β·ί, θ ἰιιπἰἰ

ω. Α.[οί τω.

(τι. τι.)

το κιοπιὶιιο τἱοτοἰπιὶ οπιοιι. ποε ἀοτοἱοἱ άο υοιοπο

οτ ττο οοτροοο. οἰᾶοτἰοοτ ὶοτπιοοοε ττο τιιτοτιο. Βοτοοουε

άο οοτ·Ροιοο. οοτοτἰιιυε (το οοτἰο. οοπιοε οτἀἱοἰοοἱε.

ΒιιἰΒοττἰοιιε τἱτἰιιε Βοτοοιοτιἱ. ἔιιἱτι·οἀοε τὶτἱιιε Βοοἰ.

πιουτοτιἰοιιε ττο Ροι·ο 8οοοο. Ροἔοοὶοιιο τουι·ι·οοΠτ. οι·

ωοτιἰτιιιε τοτἰοτοτή. τοττοτιάἱοιιο ἔιιἱἀοοἰε. τοττοτθπι1ο

ΡοΒοτιοΠἱ. οροοὶτιιιε. υΒοΙἱΠιιε οτοτιιοιιττοἀἰ. οοτὶΒιιἰπιιι8

τἱτἱοε υἔοοοπιἱε. πιὶοοτοιιε ίἱἱὶιιε -ἀοιιοτὶ. Βιιὶι·οι·ἀυε άο

υοτυο2.οτο. Ρτο πιοΒἱε οτ τιοι·οτΠΒιιε οοεττἰε. ρι·οὶπιἰττἰ

πιυ.ε ιιοτήε τἱοπιἱοο οτιττοτο ἰοτιιιο Ροτοετοτἰ ιιἱοο οτ

ιιοιιιὶι1ο οοωοτιἱε ἱοιιιτο. οιιοιἱ ἰοοιιοτιεοπι οοτοΡοἔοοπι

οπο π1οάο οετ οοτ Ρτο τοτοροτο ττιοτὶτ ἰτιττοΒἱωιιο οτ

οοιιι ἱιιτοΒἱττιιιε. οιιο1ιόοοι1πιοιιο οτ οιιοοἱοτιοουιτιοιιο. ο

οοοοιιτὶΒιιε οοτ Ροτοετοτο οοτουηἱε ἰοιιυο. τμ π1οττο

οετ οοτ Ρτο τοπιροτο ἴιιοι·ὶτιτ τιιοι·ἱι11ιιε ιτοτΙιιἱεὶτἰ. τιοο

8οιιο ὶοτοττοοτο φωτ τιοπιὶτιοε ιιοιοτιὶ οτ άο οοτΡοτιο

που οοΒοοτιιτ ποο άοΒοοοτ ὶοοιιοοι ιιοπιἱι·ο. :ιο το

τὶοτιοπι τοοἰοοἀοπο Ρτο :Δωρο άοτήτο. @οοο άοΒοοιητ

τιἱτιο τοττο οτἱοοἱ ἱοτιιιοοεἰ ιιοΙ όο άτοτήοτιι ὶοτιιιο. -

οοοειιτοε τιοι·ο πο! Ροτοετοτοτο οΙἱΒοτο οτ ρι·οοτ·οοτο

ττοΒοπιιιε εἱοιιτ εοΗτιπο οετ. ςΙιιἱ οοιιεοε ιιοττοπτοε ὶυτοι·

θ!
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ὶωισἰσοε σσετι·σε οσσἰι·ο σοΒοοστ οτ σἱτὶὶσὶτο. οτ οσε α οτ ετοσσσ οτ ι·οσοσσσσ σι·οσσττσσσε εοὶσοι·ο οτ οσ

σἱετι·ἰσσοτο τοσιτσωσι ὶωισἰσοε σσεττσε. οιιοοστσ σο

σστσσἱε σστὶε οτ ἰσὶιιτὶἱε τἔιοτἰε τοπσσοι·ο σστοετοτὶο σσ

πιστή εσἰσὶ. σοὶ τισ οο τοισσσι·ο ὶσὶ-ι·τι σο τσισ1σε σσσ

σοὶσοσστ τοοοι·ο τοτὶσσοσι. ὶωο εοὶσσ φωσ ὶὶοοοτ ὶω

σσσὶΒσε σο οσσισοεσο ἰοσσο. ο εοστοστσε ὶοτἱε τισ

ἰσεἱε οσσεσὶἰΒσε σοὶ σστοετοτο οσστι·ει οσε σοὶ οὶὶσσοσι

ἰσεοι·σσι οσσοὶὶοτο οστο οσσ1 σοὶ οσε σο σσσσισε σο

σοιοσσ. στή ο οοισσσὶ ἱοσσο οὶοοτὶ τσοισστ οτ σοσ

ετὶτστὶ :τσ οιισὶοιισοε οοσεειε οσσοὶὶστὶσσστσ ὶσεστστσ.

οτ (ΙΜ τοσοοστστ ὶωσο ίἱσο τοτὶσσοε ιιττἰσεσσο σοι·τἱε

οσσἱτο οτ εοοσσσσισ ἰσι·ὶε στσἰσοτσ σἰΠὶσσο. οσἰσε σοὶ

τΙσοτσισ εοστοστἰοσι σοι· ὶιοσσσοε σσεττοε σσὶ ειστο

οσε οσσοὶὶοὶοσστ τ-οοἱοτσσε σὶ›εοι·σοτὶ. σσσ σὶ›ετοστο οτι

@σο στἰισἱτσε σιτε οεεοτ. τισ ἰσεἱε οσσεσὶἰΒσε σοὶ σο

ετσσἰτο. σοο ἰσ οἱε τιὶἰσσσσ σσσοσσσοστσισ στοετοι·ο.

-- σο οτσσἱΒσε σοσσσε ισοσοστσε ὶσἱστὶἱε οτ τοσἰσἰε.

σοὶσε οτ ὶωπσἰσἱΒσε σσεττὶε σωσε. τοτσσσι·ο σστοετοτὶο

σσσσσἱ εσἰσὶ. σοὶ ο τοπσσοτο ἰὶὶσ ἱσσο ο οοτσσσἰ

ὶοσσο σοὶ τισ σὶἰτΙσο σοτεσσέι στο ἱσεσ οοσισσἰ. σοὶ

σι εοτσὶτὶσ ὶσεὶσε οστσσισε σσοκσ τοοσσσε οτ ι·οσσε

εἰσσοτσ οτ σοστσισ σο σσσ σοτοσσο. οτ ὶσσο σοοοισ

τοοσσσε οτ σΒεοτσοτο στσσιἰττὶισσε οἰσοτσ οοτσσσὶ. οτ

σσ1σἰὶ›σε στο ἰσεσ οστσσσὶ εὶοστ σὶοτσισ οετ. - οτ

σοε στοσἱοτὶ σσσσσὶ ἱστοσισε στοσὶοτο οπσσὶο. οττοσ

σοι·ο οτ σὶ›εοι·σοτο. οτ σσσ οσσττοσοσἱι·ο. οτ ὶσεσσοι·

ἰσισισσε οοσ1σοσσοισ ἰοσσο οτ ἱστοτσοστσπσ οοσ1σο8σο

εοοσσσσσι φωσ σι ὶσ·ονἱ ἰσεἰσε οστσσοσσο οσστἱσο

τσι·. οτ ίἱσοὶἰτοτοτσ ὶστοισσε οσισσσὶ ὶσσσο. οτ ὶωο

τοετοτο ο σσὶσε οὶοοτἰε σοὶ οὶἱσοσσἱε. -- ἰσ οκοτοἰτὶΒσε & ίσοὶισσε σι·σ.ὶἰὶ›ι·ἱε εοστἰσεοστἰε οσοο τω οοτο σσὶσ

οτ οοσοὶοοτἱε οστσσσἰε ἰοσσο σο οτ ετοι·ο σοσοσισε

σοε οτ ὶωτσὶσοε σοεττὶ εἰοστ σὶσ ὶωισὶσοε σο οσω

σεισσο ἱοσσο. ἱσ στσἰσστἱσσο οοσεσὶστσ σοὶ σστοετοτἰε.

σσσ τσσσσ οετ σοὶ στο τοισσστο ίσοισστ σσοοἰοσεοσισ

σσο οτ οσοσσσοσισσσο σ) ὶσεἱε ίσοι·ἱσισε τοτσιὶεἰτἱ.

σἱσοὶἱοοτ σοι· τστσισ ὶιισοσεοσι οσἰεοσσοτστσ οτ σο

ἱσσο σετΙσο τισ σσττστσιιοσοι·ἰε οτ σεσσο οστσοι·ἱοσι οτ

ὶωισὶσσ1. οτ οοιστιοσι :τσ σσεττοε οτσοι1εοε. απο σοτο

ὶσεσσο οσἱεοοσοτσσι οτ οσσίὶισσ σι·οσὶοτσι·στσ ὶσοστσισ

τισ οκσοσεοε ισοτσε οσισσσἱε ἰοσσο. εοσ τισ τοεττιστο

τἱσσοσπ οστσσσἰε ἰοσσο σο στσσε σοτσἱτἱε ὶσ Βοὶὶσ οτ

οτΙσὶε σιοι·τσἰε οτ ισοΒει8σστὶε. εοοσσσσσι τΙσσσ σωσ

σστσ σστοι·ὶτ σοεεσε εσίὶὶοἱοστοτ οετοσσοτο. φωσ ἱσ

στι·σσσο οεισἰτσὶσ ιιἱσοὶἰοοτ σσσ ὶσσο οσἱεοσσοτσισ ὶσ

σοσεοτσ σσοσι οκττο ὶστοὶὶἰΒοτιιι·. - οοεττο σσ.σσει

σσο ὶιοΒοισσε. οτ εσοοὶσὶὶτοτ οοεττ·σσι οστσοσο οτ σο

2οσὶ Βσοι·σἰττι οτ σἰεΒσοι·σὶτο ὶσ σἱττστο οσισστσε ἰοσσο

στο εσὶε σοἔσοἱἰε οτ ἴοοτἱε τι·οσοπσσε οτ ὶὶΒοτοὶστσσε

σσοοὶοι1εοσσ1σσο οτ σσοι1σοοιιιστσιο τι οσσεσὶἰὶοσε σοὶ

σστοετοτο οστσσσἱε ἰοσσοσσἰ σωσσ οετ σοὶ στο τοστ

σσι·ο ΐσοισστ ἱσοτἱσισε τοσσὶεἱτὶ. εοτ σσοι·το Β·οοτο οτ

τοοτσ εοσοτσ οστσσσο ἰσσσο σοὶποτ ἱσ σοτοετοτο σσεττο

ἱσετι οοεττο τοσσοοτο οτ οσσεὶἔσοτο. - οοεττο σοτ·ο

οτ ὶ›σπ·Βστσ οτ ὶωτσἰσοε σσι·τσειιοσοτἱε ἱσ σοτ·εστσε οτ

ὶωσἰε ὶσεσισσσ στσσσττσσσε οοισσσὶ ὶσσσο εοὶσοτο

τσοσστοσοτο οτ σοτοσσοτο οοσττο στσσοε σοτεσσοε. οτ

ἰσεἰε σσεἰὶἱσισ οτ εσὶ›οσι·εσισ στοετοι·ο ἰσ οτσἰσοτἱσσο

οσσεσὶστσ σοὶ σστοετοτὶε οσσισσἰε σισσο τσσ στο τοπσσσι·ο

Ϊσοι·ὶστ. σστ τσιοοἱοσε οσσὶοισσε τΙσσσ ὶι1σἰΒοοστ σο.

ετι·σ οσεἱὶἰσ σοὶ ειισοστεσ σοὶ ο οσετοὶὶοσὶε ἱσεἰσε ὶσοἰ

σσὶ στο τοισσοτο τσοισστ οσωσἱτἱ οι·σσσε. οτ εἰ εοὶ

σοτὶσ1σε σοὶ οσσἱσοτἰισσε τΙσοσ οὶἰσσὶε σσοι·οτιιι·

ισοὶσσ1 σοὶ στσσἰτἰσσοτσ ἰσεσι·στσ οτιετι·οι·σσι σοὶ τισ

οσἰσε ἱσεστσισ Εστω σσσ εἰσο σ·οσσο σὶετστσοτο ετσ

σοὶσισσε. οτ τισ σστἰτὶοτσ οσσεσὶσισ σοὶ σστοετοτἱε οο

σ1σσὶε ὶοσσο οτ οοετοὶὶοσστστσ ἱσεστσισ οοεττοτσισ

Ϊοοἱοσισε οΙσοτσοὶοὶσε σστοτὶσισε σοτσοσσο. ὶὶὶσσ ἰσοισ

στσσσττἰισσε οττοι1σοι·ο οτ σὶ1εοτσοτο στο οοετισε οστ

νοτὶο. τωισὶἱ οτ οοισσο. - σισσοε ὶωισὶσοε ὶσσσο οτ

σο σἰεττἰοτσ ἱοσσο σι τοτο σσεεο σσετι·σ οτ σἰεττἱοτσ.

οτ σὶσσσο σι σοι·εσσἰε οτ ι·οὶ›σε στσισἰττἱισσε εοὶσοτο

οτ οσετοσἱτο. οτ στο σοεεο τισ σισσἰὶισε σοΐοσεοτο. -

εττοτοε σσστΙσο οσισιισἰε ἰοσσο ισοτἰε οτ τοττο οτ

ὶἱὶσσε στο οστσσσὶ σισσο οοσίἱτοσισι· οοοοσἱεεο. στο

σσὶσε οτ οσσεσττὶΒσε σοεττἰε. σο τΙσἱὶπσε σοε ὶποσο

τΙσὶοτοε·οτ εσὶστσε σσσοτσσε. τοσσστἰοστοε οκοοστἰσσὶ

σσσ σστσοι·στο σοοσσὶο. εοὶσὶε στοοοστἰε οσισἰὶσιε

σσσ σσὶσε Ϊοοοτὶτὶε σστσὶσο οσσοὶο ὶσσσο σοτοετοε

στο οστσσσἱ ἰοσσο σοι· σοε σοὶ σσστἱσισ σοετι·σισ σοὶ

ὶἰττοι·τιε. τιστσισ ἱοσσο σι σσισσ τοι·σσισοτσσ1. σσσ σει

ὶστοτ σστοετοε. τοετοε ὶοσττοσοσε σο τστοὶω. εστὶὶσσσε

σἰσοι·. τοἰτσσσσσε σο σσὶτο. σἰοσὶοσε σο οοτπσοσὶσσ.

οσετσσσε ὶοσισοὶἰσσε. σὶ›οι·τσε σο σσσοτἱο. ΒσὶὶὶἱοΙισσε

σἱοτοσὶσσε. Βσἰὶὶὶοὶσισε ισσεοσὶσ οτ Βσὶὶὶἰοὶπσσε σἱοο

οοσιοε εοτιτσ σἰο ὶσσὶἰ.

Βἰο σοοσσσ ἱσσσ σ8σὶἰσσε ὶσιτἰΒἱσσσε τὶὶἰσε 5σὶὶὶἰοὶισἱ

σο σοιοσσ οτ οἰσε σ·τιτοτ τσὶὶοσσσε ἰστοσοτσστ εἱοστ

οοτοτἱ εσστοσἱοτὶ. στοεοστἱΒσε ι·σὶὶοσσὶσο σο σστοοτἱο.

ἰσὶισσσοε σο τιιτοὶιο. ἱοοσὶω σο τσεσ·ὶσσ. εὅσἱὶὶὶοὶσω

σἰοτοσὶσσ οτ οτσὶἰσσ σο οοτἰο.

Εκ τΙσοτοτσσ εοτἱστο τσοσσ οττσσἱε σστοτἰἱ. ·

( σονιιι )

(ΗΜ τπατοἰιἰο σε Βοεοσ απο οσοι #Ζιζσ οτ ποροτίσιτε

Μπι ασιτία στα· Ωω έτι οαεττ·σ Οαρτ·ίατοο Μπάσα

ὐαπτ ίατιιιοτιεί οσπισιιωιΞ σ:οσιιστ.

4224, 27 Με

στι. Α. χω. πω. τ.

ς σ. σ.)

Νοε σττσ τσοτοὶιὶσ σο ὶωεοσ οτ εσἰὶὶἰοὶισσε οἱσε

ίὶὶἰσε. οτ ισοσττοσσε οτ οσστοσσε σ·στι·οε ίἱὶσ (Ισοτι

στσσ ΒσσὶΪσοἱὶ σοσστἱε σστσὶσἱ σττσσἰε σοσσσσσε τἱὶσ

σιιὶὶὶὶοὶσιο σο τΙσὶστσ εἰσσὶσσ οοπσσισε ἰοσσο. τισ ὶωο

εσοοὶσὶὶτοτ σοκ· οσσεὶὶἱσσι ἰοσσο οσσετἰτστσ. οτ ὶσ οστι

εὶὶἰσ σοοο στοοσσὶσ. οτ σοι· οοισσοσοτσ οσοσσσοτσ

τοοἰσἱοστὶ σσσσσο οσισσσἰε οισσἰο ὶστο· τοτἱσσοε οτ

οοτὶσσοε στἰὶοε οτ σἱττοοτοε τοοὶοε οτ σοτεσσοὶοε σσσ

οτ σσοε ὶιοΒοτσσε. οτ σοὶσε οοι:σσοτσστ σωστο σωσσ

σοὶ οσισσοτοτο σσεεσστ ὶσ οοετι·σ οτ σἱὶὶο οοστὶοτο

οτ ὶισισἱσὶὶασε ὶσεἱσε ὶσοἰ. οτ ἱσ σπσσὶΒσε σοττἱσοστἰἰε

ττττ11εοτιστο5 σοι· ὶσεσε ὶσ σοι·εσσὶε οτ ι·οὶ›σε ἰσ οσσσο οοστἰστο οτ τοττὶτσι·ὶσ. οτ ἱσ τοττἰε στσισσσε σοσιο
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εττο!ε οτ εο!ποτἱοὶε οπ!τἰε οτ ὶποπ!τἰε. οτ πι σιππ!!σιιε ο

το8ο!ὶἰε, ἱπ τ”στ!τσ οτ Βοπτ!σ. οτ σετο οτ οοπο!οιιτο οτ

Βἀο!ἰτοτἱ!›πε. οτ πι οοποτἰοπε ποποτ!σπ!!;πε ροεοπὶε οτ

ποιπστἱοπε ρἱεοοτἱσπἰΒπε Ροοο8πε. ειπΒοι·ἱἱε οτ ποιοτη

€οτ!ἰε οτ σπιτι σπιτι! ὶπτἰ_ετ!!τἱσοο οτ ἰιπροτἱσ οπο του

Βοιππε οτ Μοτο άο!τοιππε ο!!οπσ ιπσε!σ πο Ρτοἀἱοτἰε

σπιπ!!1πε πἰο!ιἱ! Ρτστεπε ίπ πσ!πε τοτοπτσ. τα! ί!ιο!οπ

άπο: οπιιτιστ!σ οπἰοοπἰά πσ!ποτἰτ οσπιππο ἰοππο ἰπτο

στσρτ!οτοιοσ οτ τἱτπ!σ οπιρτἱσπὶε πο! οπὶ ἀοἀοτἱτ πο!

!ιει!ιοτο ετοτποτἰτ εἱπο απο! Ι10εττο οτ !ιοτοτ!ππι τισ

οττστππ1 οσπττοἀὶοτἰσπο. οι: σπιπὶπτπ Ροτεσποτπιπ Ρτο

πσΒἱε.· οτ οσπθτοπιπι· οσπιππο ἰοππο ι!ο οπιπ!Βπε Ρτο-τ

τ!!οτ!ε οεεο ἱπ Ρσεεοεε!οπο πο! πποεἱ πσοττο πσ!ππτπτο.

πτ τττοι!ίοτσ ἱπτο οτ τοτἱστιο οτ οοτἱσπο ιιτἱ Ρσεε!τ οτ

οστΡοτ!τ! πτ!!!τοτ .οτ τ!!τοοτο τοο!ἰτοτ οτ Ροτεσπο!!τοτ.

οτ ι!οτοπτ!οτο οτ οκοἱποτο. οτ τοοοτο πτστ!!ε σιππ!!:πε.

ε!οπτ οτ οσε ρσεεοιππε. οτ ἀὶοτπττι ε!πτ!!οπιτι πσπιἰπο

οσιπππἰε πιππο ρτσοπιπτστοπτι Βιοἰτππο πο ρι·οι!ἱοτ.ἰε

στππτ!απε πτ το τοπι ὸἱοτἰ οσπιππἱε. οτ !ισο ίὶτιἱτσ

Ρτοοἱσ !ὶ!›τοτππι εορτποο!πτο ππ!ποπο πιπποπε!πιπ

Ροτεο!ιιοπάο.τπιπ τιο!πε οππποτἰπ1 ο οοπιπτιὶ πιππο.

οτ !ιοι·οι!!!τπε πσεττἱε πο οοτοτσ. οτ εἰ Ρ!πε πο!οτ ὶΡεοι

ποπα!!τ!σ οι» πσιππιο τ!!οτ! οσπιπτιὶε Ρπτο ι!οπτιιτιπε

οττοπο τοιπἰττὶπιπε. τοτιπποπιπτοε ὶπτἰ τ!οοορπσπ!ε.π!ττο

ἀἰττιὶἀἰοπι··!πετἱ Ρτοοὶἰ. οτ Ρτοππττ!ιππε οσε Ρτοι!!οπ

:ποστ-κοπο οτ οσπτοο!πε ττ·οττοε · τΙποτ! πο ρτοὸἰοτἱε

ππ!!οπι ο!πιτπ τοοπτιπε ο!!οποτ!σποιο πο! εροοἰο!οπι

σ!σ!ἱἔοτἰσιιοτπ. επΡ!ἰοοπτοε πσ!1!ε α!σιπ!πσ οπτ!ο!σ πο

Βσπσπἰπ ἰοππο Ρστοετοτἰ. πτ Ρτοτ!.!οτοτπ ποπα!!πσποτπ

οτ άσποτ!σποιπ οτ Ρτοἀὶοτο° σππιἰο ἱπεἱπποτο τ!ο!›οοτἱε

οτ ποεττο πποτστὶτοτο οτ τ!οοτοτσ !!τωοτο οτ οιΡρτσ

οριο. οσπεοπτἱοπτοε επΡοτ !ιὶε πι πσ!πε τοππΙππιπ πι

ἱπἀἰοοτπ πσεττππ1. τοπππτὶοπτοε τστὶ Ρτἰπἰ!οιὅἰσ οτ

σπιτι! ἰπτἰ. πτ επρτοι!!οτπιπ οετ !πτοιππε τοοτἰε εοοτσ

εοποτἱε οποπεο!!!ε βοκτα !!ι!ο εἰτιο ττοπτ!ο οττοτπ!οτο

οτ σττεοτποτο. οτ οστιττο ποπ ποπἰτο. οτ οσε Ρτοτ!!οτ!

πιοπττοι!πε οτ οσπτοι!πε ττοττοε Εοο!τππε !ποο οσπεἱ!ἰσ

εππ!στπε πο πποε!ο οτ σττστήε τοπιο. (Ιπσε ΡτσΡἱπ

οπσε οτ πἱοἱτισε οΡΡο!οπιπε οτ οποτστἱτοτο ο!!οτ! στ

τσπ!ε οπτοτστὶε πσεττὶ τοπππτὶπτιτοε απο! ἱπτἰ οπο

οσε ὶπποτο ρσοεοπιπε. οτ !›οποί!τἱσ πιὶπστὶε οτοτἱε. οτ

οσε Ρτοτοτο Ρστοετοε ἰοτιπο Ρτοά!οτοιπ ποπἀὶτἰσποττι.

ἀσποτἱσοοιπ. οτ Ρτοτ!!οτο στππὶο ὶοεἰπποπιπε οτ πο

οτοτσ οσπΒτιποιππε. !τιποοπτοε πτ απο πὶττι !ιο!τοοτ

οοιποπο Ροτ σιππἰο σΡτέι1οοτ Βτπι!τοτοτπ. ω: ε! οστοπι

τπο.8!εττοτπ οοπεπε τοοτει £ωω. οτ Ροτ οπιπ πω!

πποτπ. οτ πι οοτἰε Ρπο!ἰοὶε τοσε!!ε! Ρτοοἱρὶπιπε. ειστε

επτιτ !ιοο πι ἰοππο οι άσιπσ τστιτοτ!στπιπ. τοετοε

ποοττπε πο πσποτἱει. Βπ!!!!ο!ωπε ιπιιεοπ!τι. 8πὶ!!ὶο!πιπε

Ρἱοτοπἰτιπε. ι·ὶοσ!›σππε. Βπ!!!!ο!ωπε πἱοοοστποε. σοοι·

τπε Ροιιἱπε. πεο!πιπε ππιτε!!Η. ο!!›οττπε πο ‹!τσΒσ.

€πἰ!!ἰο!τππε οττοπο !ποσοπε Ροετστ. οσπτοι!πε πο τοπ·

οο!. οΒοττπε τ.πο!ιο. ε)ππσπ πο πππτ!ο. οποσ τ!στπἰ

πἰοο ποτἰπἱτοτἰε. ποοκιωτι. ἱτιἀἰοτὶσπο κι. ι!!ο παπι.

πι!!! ἱπτοτ τοττὶοτπ οτ παταω.

ς πο; ;

Οτ·τσ πτατοΪιἰο ο!ε Βστοσ οέιιεςωο ῇΖἰιω οι ποροτοε

οαεττα Πυατἰαο, δ'απτρα!ίε, ΒαεείΖίσπέ) ΤαίοΙΖ, δέ!

νατιί οτ Μπι ρΖατα ίατιιιοπε2 οσωπιιοι2 ·οοπιάιοιτ.

νεο-τ

1224 , το ωιεε_

Ε:: αροοταΙιοσ είπα·σπο Ποοίί Τοπτἰποπεἰσ το|πι!ατϋ.

στα. Α. [Μ. 156. πω. τ). [Μ. ἰ88.

( π. τ..)

·· !π πσιπἱοο ἀοιτιἱπὶ ποιου. οσε σττσ πιπτοπἱσ ι!ο

!Φοεοσ οτ θπἰ!!ὶο!πιπε οἰπο πππε. οτ πιοπττοάπε οτ

6 οσοτοτ!πεΒ·οττοε θ!!! οπσπε!ιπτι !›σπὶΐοο!ὶ πορστἰε Με

σττσπὶε πιοτο οτ Ρπτο τ!σποτ!σπο ἰπτοι· πὶπσε οσου

ιππο οτ οσπροάπππε τἱ!›ἰ Βπἰ!!ἱο!πισ ‹!ο πιππτσ εἰπἀὶοσ

οστπππἰε πιππο Μ! !ισο εΡοοἱο!ἰτοτ οσπετἰτπτσ Ροτ οσπ

ε!!!οτστοε οσπιππ!ε ἱοππο. οτ πι οσπε!!!σ ποσο Ρτοοσπὶο

οτ Ροτ οοπτροποπ1 οσοε!πποτσ τοοὶΡὶοπτὶ τισττππο οσπιπ

:πε !οιππο. οτ Ρτο !Ρεσ οσιπππἱ οοεττππι πο σπάει οτ

ο:ιεττπιπ οοτοΡο!!ε. οτ οοεττππι ι·πεεὶ!ἱστπ οτ οοεττππι

πο το!ο!!ε. οτ οοεττπιτι εὶ!ποπἰ. οτ οοεττπτισ οοπτρὶ. οτ

οοεττππι τποεοπἰ. οτ πιοε!!οτοτοτο ττοεσΒὶἱ. οτ ιτιοε!!οτο

τοτο !›τιπιοτο. οτ πιοι!!οτοτοτπ ιτισπτο€ὶὶ. οτ τστπιπ ἰ!!π‹!

φωτ !ιο!›οιππε πι ιπσπτοεὶσ οτ Βτπαι:οτο. οτ φωττοττοε

τ!πσε οτ άπτπι!!ππι ὶπ ττισιιτο πώ πσοτιτπτ ιπο!πιι· πισ

τἱππε. οτ π! τροπο Ρ!πε Π)! !ιο!ιοκοπε. οτ οοεττιππ

πτοοπ. οτ ττιο(!!οτοτοπι οοεττ! ατοποτ!ο (ματι τοποπτ

ο !ισεΡἱοο!!ἰ. οτ τπστὶοοεοπω οτ οοεἱπο!!οε. οτ ττπ!οιΙππ!

!ιο!ιοωπε οι πιι!!ο πτΒο. οτ Ρτοι!!οτο τἰ!›ἰ @πππε ιὶὶοτσ

πσιπἱτιο. οπτπ στππ!!ιπε οοετο!!οο!!ε πἱ!!ἱε !›πτἔἰε. οτ

Ροι·τἱποιιτἱὶε επὶε οτ Ροτ!οΒὶππι. οτὶπε Ροάοἔἱὶροι·οἱΡἰοπ‹!!

Ηπα! πι τοτι·ὶε ειπε οο!!!ε!τπτ οτ οσ!!ὶεοτπτ. οτ στποἰο

ὶπτο ι·οτἰσποε οτ ποτὶσποε. ο1ποε !ιο!τοτππε πι !σοὶε

ἰ!!ὶε. οτ !π οστπιπ τοττ!τστ!σ πι τοττὶε στππὶ!›ιιε ποπιο

8τὶοἰε οτ εο!ποτὶο!ε οπ!τὶε οτ ὶτιοπ!τἰε οτ σππι!!ππε το

Βο!!!ε πι τστ!τσ πι σετο οτ οππο!οπτει πι !›οτιπἰο ὶπ ί!

πο!!τοτ!οπε ἱπ !τστπἰπἰ!›πε οτ !ιο!›ἰτοτστἱ!›πε !Ρεστπιπ

!σοστπτπ οτ πι ιιφιοτἰοἰἰε. οτ απο στου! ἱπτὶειϋοτὶσπο

οτ ἱιπροτἱσ φωτ! !ιο!›οιππε πι Ρτοι!!οτ!ε !σοἰε. επιπ

!!τοτ Μ)! ἀἰοτσ πστπ!πο τ!οπ1πε οτ οοο!!πιπε σπιππι ἱπτο

οοτὶσποε οτ ι·οτἰσποε. οπο !ιο!›οτππε πι ἱροὶε !σοὶε οτ πι

Ρτ·οτ!!οτ!ε στπτιὶΒπε. τπο!ι!! πι πο!πε τοτοπτσ. οτ το Ρτο

‹! οσπιππ! οοτιετ!τιιπππε Ρτσοπτοτστοπι πτ πι τοτο ἀἱοτἱ

οσπιππ!ε οι! τοο!οπτ!ππι οτόπάο ιΙπἰοππἰ‹! πσ!ποτὶτ οσ

π1ιισο ἱοτιπο πο! !!!ο οπὶ !ιο!›οτο ετοτιιοτὶτ. ε!πο σπιτι!

πσεττο οτ !ιοτοτ!ππ1 πσεττσι·πιπ :το σπιπἰπιπ Ροτεσπο

τππι Ρτο ττσ!ο!ε οσπττοἀὶτὶστιο. ἰπεπΡοτ Ρι·σπιἱττὶτππε

πο! ε!!οτσ πσιτι!πο. οΙπστ! οποικ!σοπιποπο οτ οποο!οπε

οπιππιπο τι οσπιππὶ ἱεπιπο ἴποτἰτ τοπιιὶεἰτπτο. πο! Μ:

ἱΡεὶε αυτ! Ρτο τοπ1Ρστο τιιοτπιτ π: τοτὅἱτπἱπο οἱπὶτοτἰε

οιππο. τοιοτοττιπε στπποε !ισπ1ὶποε ρτοι!!στοτππι !οοσ

τπιπ ππ!.ο!!οοτ ο!› πτπι!ε :ιν πεττιιο πι τ” ὶπτειτο ετοτ

τετοιο οσπιππὶ ὶοτιιιο οστιττο σιπποε ροτεσττοε οτ τΙπστ!

τιττοπτ!οπτ οτ σΒεοτποβππτ τποπτ!οτο οτ στἀὶποτ!σποε

οιππο οσπεπ!οε οσπιππ!ε ὶοππο. πο! Ρστοετοε πο! πισε!σ

οετ πο! Ρτο τοιτιΡστο τποτίπτ οὶε !!οοοτἰπτ. ροτ εο πο!

πππτὶπιπ επιππ. οπτ !ἰττοτοε. ποο στο οπτ!!το πο! οικ

τῇ
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ειιιάιτε ειιΒ ειιιιΡω Β·ειιιόε ιιιτεΒιιοτ. ετ ὶοειιΡετ τΙιιοά τι τυπο. τεετεε οΒεττιιε άε τιοιιειτἰε. ΒιιὶΠἰεΙιτιιιε πιιιεοιιιο.

Ρτεάιοτει οπιιιὶει ὸεΪετιἀειιτ ετ 111ειοιιτεοεΒιιπιτ οοιοιιιιε

ὶετιιιε οσοττο οπιιιεε Ρετεοπιειε ιιι οτάιτιοικιετιτο οο

πιοιιιε ιιιοιιε αει εοτιιπι οι›.ἱ Ρτο τοιι1Ροτε τιιετιτιτ ὶτι

τεἔἰιτιἱιιε οιιιιτετιε ὶειιιιε. ὶτιειιΡετ Ρι·οιοἰττἰπουε ιιοΒὶε

ιιοπιιοε εοιιιιιιιὶε ἰοτιιιε. ‹Ιοοἀ όε εειετι·ο πιὶτΒεΠὶ ετ

Ιιοπιἱι1ἱΒιιε ιΡειιιε εειεττι τοειειοιιε Ρειεετιτι ετ Βιιετι·ειιτι

ιιι οι·άιτιειιιιιειιτο εοπιιιοιε ὶειιιιιε. ετ ιΙιιοά ιὶε ἱΡεο

ζ‹:ειετι·ο οιιιΙειτιι τεοιειουε εἱἰειιετἰοοετιι. ιιει οΒιι€ειτιο

οετο εὶτει·ὶ ειιιιτειτἰ Ιοοο εε! Ιιοπιιιιι. εοιιπε ΗιὶεΙἰτετε

εΡἱεοοΡἰ ιιετεεΠειιεὶε. ετ Ϊειεὶεπιιιε ιιιτειτε ὶΡεοε Ροπή

τιεε εο!ιιοτε ετ εοετοάιτε Ιιοπιἱοεε ἰωιιιε ετ ἀἰετι·ὶοτυε

ιιι Ρετεοοιε ετ τεΒιιε. ετ Ρτοιιιὶττἰπιυε οσο οιιειιοτε

ειπε Ιἱεειιτὶε εοπιιπιιε ι:ιτιιιε Με ΡετεἱΡὶεοειἱ ἱτιττοἰτιιπι

|Πστοι·ιιπι αυτ. ιΙιιειε Ρτο Ρτεοὶο οοΡτἱετε ΡετοἱΡετε

άεοεπιιιε ειιτιιιειτὶω. ειουιτ οοοτὶκιετιιτ ὶο ιοεττιωιετιτο

ὶτιεὶε βετο. τιὶεὶ άε εΙυειττο ιιι εΙιιεττιιπι επιιιιιι1ι. φαω

ᾶοοετἰοτιεοι ετ εεεεἱοτιεπι. ετ ΡτειΙἰοτει σκοπια ίὶτποει

ΙιοΒετε επική τειιιΡοτε ει: οσο οοιιττειιετιιτε. εεά ετ:

οπτική Ρετεοτιιι Ιεεἰττἱιοε άετει·ιάετε ετ ειιοτοτιπιτε Ρετ

ιιεε ιιοεττοετΙοε τιετεεεε Ρτοπιιττιωοε. ετ εἰ οοιιττιι>

ἱὶετετ τι ειιιΙυ.ο άε Ρτεἀἱοτἰε ετ τΙοοειεπιε οοπττοΒιετιιτο

ἴιιετἱτ Ρετιεπι Μιτετιιτο τοἱΠε τὶΒὶ ιειω·άιοτο Ρτο εο

πιιιι11ὶ ἱοιιιιε ετἰΡιιἱειιτἱ Ρτοπιἱττὶπιιιε.° τετιε πιοοειιτἱΒιιε

οωιιὶΒιιε Ρτεἀἱοτὶε. Ρτο· Ρεπει πετο ετ ειά ει:: οΒεετ=

ιιιπιάιιω οοοτιἱει τοπιο πιοεττε τιειΒιτε ετ ΙιεΒεκιάε ΗΜ

Ρὶιὅοοτι οΒΠΒειιιιοε. ᾶοπιἱιιὶιιπι (ΙιιοιΙοετετ Ροεεεεεἰοι

:και εε! αυτιά Ροεεεεειοπιειο άε Ρτεἀἰετὶε ·οιιιιιἱΙ›ιιε

:ιοπιι11ε οοι:ιοιπιιε ιοπιιιε ΗΜ °ττεάιοιεεε εοιιίὶτεπιιιτ;

ετ εοιιετιτιιιιτιοαε τιοε Ρτεἀἰ‹:τε σκοπια οοπιιοε εο4

πιιπιἱε ἱοτιιιε Ροεειάετε ετ ιΙιιειεἰ Ροεειάετε. ετ ετε

Ρτεἀἰετὶε τι·οπιεειετἰοιιετιι ιιεΙ ἀο1ιειτὶοτιειὰι οΙτετι Ρετ

εοοε αει εοοοιιιιιτοτι πιοπι τεοιτιιιιε. ετ Ρτεἀἱετο ίἰετἱ

ΐιιεἱειιιιιε ετ ίὶτωετἰ ει Με πιοεττἰε. τΙιιοοάοεπιτι

ιΙιιε Ροτεετειιτὶ πει εοιιειιΙἰΒιιε εοιτιιιπιε ἰοιιιιε ιτιιἰ Ρτο

τει11Ροτε ἱὶιετἰιιτ ΡΙειειιετιτ. ετ εοτιθτωειτοιιε ετ οΡ

Ρτοβειτουε ἀοοοεὶοτιεπι εεεεἰοτιεπι τιιιοτειπι Ρετ άιετιιιιι

οττοι1επι ειιο ετ ιιοεττο τιοπιἱιιε οοπιιιοι ἰοιιιιε πε!

εἰπιἀἰεο Ρτο οοπιιιτιἱ. ετ οετει·ε οοπιιε εεε οοπτιοεπιτιιτ ιο

ἰιιεττιιπιειιτο Βετο Ρετ ιΙιειιτιιτι ιιιοι·οΙιἱεὶἰ εοτιοε. ειιΡ

Ρὶὶεοοτεε ιιοΒἰε άοτι1ιτιο ειιόειΙο άε βοτιοτιὶει ἰοτιιιε

Ροτεετετὶ ιιτ ΡτειΒοτεπι ἀοτιοτἰοιιεπι ετ εεεεὶοιιεπι ετ

Ρτεόιετει οπιιιἰο ἱτιεἱι1ιιετε ἀεΒεετἱε ετ ιιεεττει επιστο

τιτειτε ετ άεετετο ίἱτωετε ετ :ιΡΡτοβετε. οοτιεεπιτὶειιτεε

ειιΡετ Με ιιι ιιεε τειι1ιοιιετο ιο ἱιιᾶὶεεω τιοεττιιιιι. τε

ιιιι11τιειιιτεε ΡτἱυἱΙΙεὅἱο τοτἰ ετ οιπιιιι Μπι. ιιτ ειιΡτει

ἀἰετιπο εετ ἱιιτειτοιιε τεοτἰε εειοι·οεειιιοτἰε ειιειτι€εΙἱἱε

Εεεε θάε ειιιε ττειιάε εττεοάετε ετ οΒεετιιοτε ετ

00τιττει που ιιετιιτε. ετ ιιεε Ρτεάιετι ωειιιττεάιιε ετ

εοπιτεθ.ιιε ττειττεε Βιοικοιιε ιιεε εοτιειΠο Βιιὶὸοιιὶε ειε

ιιιιιιάει ετ οττοιιιε τοπιε εποε ΡτοΡἱιιιΙοοε ετ ιιιοιιιοε

οΡΡεΙΙετιιιιε. ετ ειιιοτοι·ιτοτε οττοιιἰε ιἰὶετι οιιτιιτοτιε πιο

εττἱ. τεπιιιοτιοοτεε οπ1ι1ἱ ἰιιτι απο ποε ιιιιιοτε Ροεεε

πιω. ετ Βειιείἱτἰο πιιιιοτιε ετετιε. ετ ποε Ρτεΐειοτο Ρο

τεετειε ἰειπιιιε Ρτεάιοτοπι άοτιοτιοτιεο1 οεεεὶοιιειο ετ

Ρτεάιοτε σκοπια ιι1εικιι1εοιιιε ετ άεοτετο εοοίὶτπιεοιιιε.

Ιειιάεπτεε ιιτ εειι11 ιιιιιι τιειΒε:ιτ. εεωιτιιε Ρετ οπιπιιε

οτιτἱιιεειτ ίἱτωἰτοτεττι ειε εἰ οοι·ειπι πιεειεττετιι οεπειιε

- Ειστε τοτετ ετ Ρετ ειπε ἰτιεὶιιιιοτει ετ ἰο ειετιε ΡιιΒΙἰεἱε

&

ό'

ΒιιιΠιειιιιιιε Ρἱετειιὶοιιε. τιεοΒοοιιε. ΒιιἱΠἰεΙοιιιε εισε

εοπιεε. οΒεττιιε Ρτικιιιε. οιὅοἱὶοιιε ιιιοι·εἰιὶὶ. οιοεττιιεάε

ἀτοἔο. ευιιιιειοιυε ιιιοτιο. ἰοοοΒιιε Ρεετοτ. εοτιτειάυε

άε ιιιιτΒεΠο. οΒει·τιιε 2ι10Ι18.. εγι1ιοτι ειε οιισάει.επιιο

άοπιιιιιοε τιιιτιιιιτετιε. τοιΠεειιιιο. άοεειιτεειωο. ιιιθεειιτιο

ιΙικιττο. ιτιάιοτιοτιε Μ. ιιτε)εειωο εεΡτιιτιο ἀἱε ΜΙΒ. ὶοτετ

τει·τιοι11 ετ πωπω. . · ν .ι ·

ΜεοΒ·εάιιε ετ εοτιτεάιτε Έτοττεε ΜΗ (Ριοοᾶειιτι-Βσιιτ

Ϊετἰἰ τοετοὶιἱοτιἰε ειε· Βιοεοο: ιιι -εοτιεὶΙἱο· ιειιιιεεΙεεε

τιιιιτ ετ εοοετιτιιετιπιτ. οττσοεπι τοετοιιιοοειτι εε Βοεοο

οιιτειτοτει:ι ειιιιττι ὶτι ΡειοτιοτιιΒιιε··ετ εοτιιιετιτἰοιιὶΒιιε

τεετιε ὶτιτει· εοε ετ εοιιιιιιιε ιειοιιε ετ εΡεεἰιιΙἰτετ τἱε

ο:ιεττιε ειιιε ετ τεττὶε εΙιιοε ιἱεἀετιιοτ εοπιιι:Η ἱειτιιιει

εὶειιτ εοτιτἱτιετιιτ ιιι ἱτιεττιιωεοτἱε ὶιιτἱε ιίτευτιε Ρετ τοπ

ιιυιτο ιτιετεΙιἰεὶὶ εοτιβε. εοάεκτι ἀἰε ετ !οεο· ετ :Ούτω

ειεάει;ιι τεετἱΒιιε. · #· · τ· '·ι ·.

Εεε Ιεπιτειτουε ιιοτετιιιε εεετι ΡοΙεεἰἰ τιοο.ιεκεπιΡ!οω

ει: οιιοοεπι ἘοΙὶετἰο. (μαι. όιοεΒοτιιτ τεεεε εει·ιΡτι:ιτιι

πωπω ιι1ετετιιιιιι εει·ὶΒε εποπιι:Βιπι Ρτοιιτ ιιι εε οσο

τὶιιεΒειτιιτ ειττεεεἰ ει:εωΡΙο.ιιι. ιιἱοὶιὶι ειὶιὶἱτοωιΗ εδο

ιιιιιιιιιτο. Ρτετετ Πττετειιτι οετ εἱΠειΒειω ετιτωιιπι..ξεειι

Ροιιοτοο·ι. ετ Με· εΒετιιιε ιιΠε τιιιιτιήοιιε·δοι·ώΡϋοπε

εεε άιπιιιιιιτιοηε ὸἰοτἰοοιιιο πιει ·εεπε·ιτε.·ισ.ο οιιοά·εοτ

τοΒοτειοόοω ιιιεειι όοπιἰοἱ Ρεθοιοτι ιιΒὶιε:οιιἰε Δε Ροΐ

τιιτόο -εἱμἰτιιτἰε -ὶεοιιε Ροτεετοτὶε ΡτοΡι·ἰε ιοεπιι.ειιΒ

εετιΡει. · °

' - τ· μ· ' μ· .ι·ι·ι·ι·ιἔ·ω·ι· 'ε

ι· ·::· Η :..Πιιιτ

(αυτ) 4 ε ::..ι .

@ταπετ- ίαπαεπεἰ ·σουιπιιιπέ ειύ Οττοπε τπατάιέο:ιετάε

.δωσε είιιεςιω /ἰΖἰο ετ περο2Σύιιε εα.πτίε Πνατίαε,

ΒαεεΖΖἰοπιζε , θα:πρα!ίε, 2”α2οΖΣ, .δἱ!υαπἰ , α!Ζίεςαε

ρωτώκε, είε 22.τάεπι @Μέ τα” 2:ινε.92ίαπωτ· ώ ι71εο

εοπιτπατιι. _- .

ι¦·

)

ι _ ·ιι:

Ι224 , θ? ἰιιΙἱἰ

στι. Α. ει. πω. τ. δω!. ε. χω. που.

ς π. ιι. )

Νοε επάειο οι: Βοιιοιιἰει ἰειιιιιε εἰιιἱτετἰε Ροτεετιιε

ιιοπιιιιε εοιοοτιὶε .ιειιιιιε. ετ ιὶε ιιοιιιτιτετε εοπει!ιειτο

εἰ τοτε οοπιιιοἰε ἱειιιιιε ετ :μπεστ ιιοιιιἱτιιιπι Ρετ εστε

Ρειιδιιειιι άειωιιε ετ οοτιεεόιοιιιε ιιοΒιε οττοιιὶ πιει·

ετιιοτιἰ ιἰε βοεεο ετ ειιιΠιειιιιο [Πιο ιιεεττο. ετ ποικι

ττεάο ετ εοοτειἰο ΗειττὶΒιιε ΒΒιε ο·ιιοτιόειπι τιοτιὶτὶιοἰὶ

ιιεΡοτὶε ιιεεττἱ Ρτο οοΒιε ετ ίὶΙὶἱε ιιεεττὶε ετ άεεοετι

ἀειιτἱΒιιε εκ ιιοΒιε τιοι1ιὶΙιε τεοτἰ ετ Βεπιτἰἱἱε Έευάι.

ιιἰἀεἱἰεετ ιιοΒιε οττοιιι ετ Πιο ιιεεττο Ρτο πιεόΞετετε

ετ ιτιιιιιττεάο ετ εοτιτιπτο Ρτο οιτετει ποεἀἱετετε. εειετι·ιπτι

άε ιιιιοόο ετ οιιεττιιοι οειιιΡειΙἰε εειεττίιπι τιιεἱὶἱοπιι ετ

ετιεττιιιιι ἀε τειὶοιἰε. ετ εεεττοπι εὶΙιιοιιἱ ετ οιιετι·ιπιι

εειι11Ρι ετ εεεττιπτι τοεεοπιὶ ετ ι1ιεόιεττιτειιι ττεεοΒἰἱ.

ετ πιεάιετοτειιι Βτυπετε ετ πιεόιετειτειο τοοιιτειΒιι. ετ

τετοιο ὶΠιιἀ (Ιιιοά τιιιΒειταιιε Ριιιε ιιι τοοπτεΒιο ετ Ιστο

:ιετο ετ Ψιειι·τετιοε άιιοε ετ ἀἱιπιἱἀἰιιιο ιιι ι1ιοοτε τΙιιἰ

τεάιει ΡτεεεΡἰιιιοε. ειστε ειιοτ Με ιιι άοπιιο τοττιειι:ιο ιιοεετιιτ ιιιοτιειι· ιιιοτιιιι1ε. ετ ω ποσά Ριιιε ΠΠ Μι
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πωπω. οτ οποτο·πιπ .ποσά:οτι-ιποάἱοτοτοπιοοοτι·ἱ οι·- τι πι·οάἱστἱ. άο ἱοιπάἱστἱο οιππἱππο άο οπἱππο σοιπππἱ

(ιιιοάο τΙποιπ τοποπτ !ιοοπἱπο!!ἱ. οτ πιοι·ἱιποοπιιι οτ

οοοοἱπο!!οο. οτ.οπἱοτἱπἱά"!ιο!›οιππο ίπ πο!!ο ιππο. οτ

τοτἱοποο. άοποτἱοποο. ·πι·οτοι· 4σοπι·ἱοτοιπ. ἱπποάἱοτει στι

οπο· οτ οιππἰο οππποά!οτο πο!το άοιππο οιιιπι τοτο οο

οτοΠοπἱο οτ σοοτο!!τιπἱἱο οιτ πιο τποοι·πιτι σποτι·οι·πιπ.

οτ οιππἱππο ποττἱποπτἱἱο οπἱο οτ ποάοεπππσπιπ οπι

πἱππο ποττἱποπτἱἱο οπἱο οποά ἱπ τοι·ι·ἱο ἱποἱο σο!!ἱ8ἱ

τω· πο! σο!!ἱΒοτπτ. οτ ποποο ἱπι·ο τοτἱοποο οτ οσ

τἱοποο οποε !ιοποπιπο ἱπ !οοἱο ἱ!!ἱο οτ ἱπ οοι·πιπ τοι·

ι·ἱτοι·ἱο ἱπ τοττἱο οιππἱππο άοιποοτἱοἱο οτ οο!ποτ:ἱοἱο οτ

σπ!τἱο-οτ ἱπσπ!τἱο ἱπ οοποτἱσἱἱο ἰπ.·οτππἱππο ι·οΒο!ἱἱο

ἱπ τοάι·ο ἱπ οοτο οτ σοπο!σοτο πι ·!›οτιπἱο -ἱπ ίἱάοπτο

τἱππο. οσἱ!ἱσοτ ι1ποά !ιοιπἱποο !οοπιπτ πο!πο!!άο!!τοτοο

οο!πἱο οοιπποι· !ἱάο!ἱτοτἱ!›πο οτ .οοοι·οιποπτἱο σοτπππἱο

πωπο ἱπ !ἱοιπἱπἱ!›πο οτ ἱιοπἱτοτοτἰἱιπο .ἱποοιπιπ !οσο

ι·πιπ. οτ σπιπ οιππἱ ἱπι·ἱοάἱστἱοποι-:οτ ἱιπποτἱο οποά

!ιο!›οτ σοιπππο πωπο ἱπ πτοάἱστἱο !οσἱο. _οἱτπἱ!ἱτοι· στ

οιππἱο ἱπι·ο (πιο σοιπππο ἱοππο !ιο!›οτ ἱπ ἱποἰο !οοἱο.

οτ ἱπ πτοάἱστἱο οιππἱππο. άο οπἱππο ΐοσ!οπο άοπο

τἱοποιπ σοιππιπ πωπο. πτοπτ οσπτἱποτπι· ἱπ -‹ἱποττπ

ιποπτο ἱπάο ττιστο πω· ιποππιπ ιποτσ!πο!! οοι·ἱπο. οτ

ποο άο πι·οάἱοτἱο οιππἱππο ποτ Βοσπωιπ·›ηποππ τοπο

ιππο ἱπ ιποππ πωπο οιπἱπο ποο ἰπποοτἱιιιπο οάι!ιο

Βοπάπιπ τοποπάπιπ οτ ποοοἱάοπάπιπ πω· ποο ποοττοο

(πιο !ιοτοάοο ιποοοπ!οο οτ τοτπἱποο ·άοοοοπάοπτοο-οε

πο!πο ποιπἱπο ι·οστἱ οτ ὅοπτἱ!ἱο τοπάἱ οἱιιο :οιππἱ ποἔ

οτι·ο ποοττοτ·πιποπο οποσοοοοι·πιιι:τσοπττοάἱστἱοποτ το!ἱ

ιποάο οτ τοι·ιπο πτοάἱστο πο!πο άοιππο. οποπ πτοάἱοτο

οοεττο Βποτπἱτο οτ άἱοἔποιπἱτο άοποτἰο ποοιοτ !ιοι·οάοο

ιιοοτι·ἱ τοάάοι·ο σοιπππἱ πωπο πο! οπο σοιτο πππσἱο.

οτ άο ἱποἱο οττΙπο !ιοιπἱπἱ!›πο ἱποοτπιπ !οσοι·πιπ ποοοιπ

οτ 8ποι·τοιιι τοοοι·ο. ἱπ οιάἱποιποπτο οοιπππἱο πωπο.

πο! οπἱ σοι·τἱ ππποἱἱ. άποσἱοποσπιιιάπο οτ άπτιπάοοπιπ

οπο πω· οοποπ!οο οοιπππἱο πωπο. πο! ποτοοτοτοιπ

οπἱ πτο τοιπποι·ο Ϊποτἱπτ πο! !ἱττοι·οο οποιο οἱΘἱ!!ο

σοιπππἱο πωπο οἱ8ἱ!!οτοο Ϊποι·ἱτ ι·οοπἱοἱτπιπ οτ οποά

που ποιπἱποο ἱοιιιάἱστοτπιιι !οσοτπιπ τ!άο!!τοτοο Ϊοσἱοτἱο

ποιά οτ ι·οποποι·ἱ σοιπππὶ !ΕΙΙΙΙΙ.θ·ΙΙΠΟ(7!θΠ8θΗΠ1(ΙΠΒ οτ

οποπάοοπιποπο ο σοποπ!ἰ!›πο σοιπππἱο ἱοππο πο! ποτο

οτοτο οπἱ Ρτο τοιπποτο ἴποτἱιιτ ποτ οποιο !ἱττοι·οο οἱΒἱ!!ο

οοιπππἱο ἱοππο οἱΒἱ!!οτοο πο! πω· οππιπ σοττπιπ πππ

τἱπιπ Ϊποτἱτ ι·οοπἱοἱτπιπ. ἱπ τιπἱππο οοπτἱποΒἱτπι·. οποσ!

ἱποἱ ιποπάοτο οτ οι·άἱποοἱοποο σοποπ!πιπ οοιπππἱο ἱο

ππο πο! ποτοοτοτἱο οπἱ πιο τοιπποτο Ϊποτἱπτ πωπο οἱο

ἴοσοιἱπτ ποτ οο πο! οποο !ἱττοιιοο οπτ πππτἱπιπ οττοπ

άοπτ οτ οποοτποπππτ. ποο οτι οπάἱτο πο! οἱιοπάἱι·ο

οπο ο!ἱιιπο ίἱ·οπάο πἱτοπππτ. οτοποά ίἱάο!ἱτοτοο ἱποοο

σοιπππἱ πωπο οποοι·πο!)πιιτ σοπτι·ο οιπποο ποι·οοποο.

ποο Πάο!!τοτοο οι οἱο οιιἱΒοτἱο. πο! ποσἱπἱοτἱο ποο πο!

ο!ἱ‹Ιπο ποι·οοπο πιο πο!πο ἱπ οπο ποπ οπ!ποτπι· οτ

οιισοπτοτπι· ίἱάο!ἱτοο οτ οοσι·οιιιοπτο επιο ἱποἱ !ιοιπἱποο

ἱπτοπππτ σοιπππἱ ἱοππο. ἱποπποπ οτ !ιοιπἱποο ἱπιπ

άἱστοιπιπ !οσοι·πιπ ἱπ οκοτσἱτἱππο οτ οοπο!οοτἱο. σο

ιπππἱο ἱοππο τιά πτοπτἱειο οοτππτοκποποοο π!τι·ο ἱπ

επιιι σἱττο οτ! ιιἱοπάοπι σοιπππἱο ἱιο ἱἱοοἱοτἱο οποπάο

οπιποπο οτ άποσἱοποσπιπάπο οιποάἱοτἱτ ἱπ οτάἱπτι

ιποπτο σοποπ!πιπ οοιπππἱο ἱοππο πο! ποτοοτοτἱο. οπἱ

Ρτο τοιπποι·ο !”ποι·πιτ. ποο ποτο οττο ιποτοπἱο άο

Βοοσο. .ὅπἱ!!ἱο!ιππο οἱπο !ἱ!ἱπο. ιποπττοάιιο οτ σοπιπάπο

ἱοππο άοποσἱοποιπ !”οσπππο οοπτἱτοιππι· οοοο ποοεο!!οο οτ

!!άο!οο οοιπππἱο πωπο. πτοὶπἱττοπτοοποπἱο οπάο!ο ποποο

ποτοοτοτἱ. ποιπἱπο οοιπππἱο πιοπε ποτ' ποο ποοττοοοπο

!ιοτοάοο. ποσά πτο‹!ἰοτο σποττο Βποτπἱτο οτ άἰοπποι·

πἱτο ποο οτ !ιοι·οάοο ποοο! ι·οάάοπιπο-οτ σοποἱ8πεάπ

ιππο σοιπππἱ πωπο πο! οπο σοττο πππτἱο. οτ άο ἱποἱο

οτοπο !1οιπἱπἱ!›πο ἱ!!οι·πιπ !οσοι·πιπ ποσοιπ οτ Βποι·ι·οιπ

Ϊοσἱοιππο ἰπ οιάἱιἱοιποπτο οοιπππἱο πωπο πο! οπἱ σοι·τἱ

π1ἱοοἱ. (ΙΠΟ(.!!θΠδ(ΜΜ(ΙΠΒ οτ οποπάοοπιποπο ποτ σοπ

οπ!οο σοιπππἱο ἱοππο πο! πο_τοοτοτοιπ οπἱ πιο τοιπποι·ο

Ϊποι·ἱιιτ. πο! που οιιοο !ἰττοι·οο οἱἔἱ!!ο σοιπππἱο πωπο

οἱΒἱ!!οτοο !ποι·ἱτ ι·ο‹ιπἱοἱτπιπ. ἱποπποτ οτ πω· !ιοιπἱποο

ἱπιπάἱστοτπιπ !οσοτ·πιπ Βάο!ἱτοτοιπ οτ οοσι·οιποιιτο!το

·σἱοιππο ποιά οτ ι·οποποι·ἱ σοιπππἱ ἱοππο οποσἱοποοππι

.άπο οτοποπάοσπιποπο ο σοποπ!ἱ!οπο σοιπππἱο πωπο

πο! ποτοοτοτο οπἱ ππο τοιπποπο ἴποτἱπτ ποπ οι:Δ πο!

οποιο !ἱττοι·οο οἱΒἱ!!ο σοιπππἱο- ἱοππο οἱΒἱ!!οτοο πο! οππιπ

οοι·τπιπ πππτἱπτπ τἱποτἱτ τοάπἱοἱτπιπ. ἱπ οπἱππο σοπ

τἱποτιἱτπι·. τΙποά ἱπε! ιποπάπτο οτ οτάἱπποἱοποο σοπ

οπ!πιπ σοιπππἱο ἱοππο πο!-ποτοοτοτἱο οπἱ ππο τοιο

ποι·ο τποτἱπτ οποε. οἱο τἱοσοπἱπτ·ιποι· οο πο! οποοο!ἱτ

τοπιο οπτ ππιισἱπιπ οττοπάο-πτ οτ ο!3οοι·πο!:ππτ ποο ·οπ

τιπά!το πο! οιιοπάἱτο οπ!› ο!ἱ‹πιοτ &οπάο πἱτππππτ..-οτ

ποσά ίἱάο!ἱτοτοο ἱποοο οοιπππἱο οποοπποπππτ σοπτι·ο

οιπποο ποιοοππο. ποο ο!› οἱο Βάο!ἱτπτοιπ οιἱεοιππο πο!

ποοἱπἱοιππο. ποο ποο ο!!άπο ποιοοπο ποο πο!πο. ἱπ

οπο ποπ οο!ποτπι· οτ οιτσοπτοτπτ ίἱάο!ἱτοο .οτ οποτε

ιποιιτο οποιοι ἱποἱ !ιοιπἱποο σοαπππἱ ἱοππο 'ἱπι·π!›ππτ.

ἱποπποι· οτ !ιοιπἱποο !οπιά!στοι·πιπ !οσοι·πιπ ἱιἱ οποτ

·σἱτἱ!;ιπο οτ σοπο!σοτἱο οοιπππἱο ἱοππο πιά πι·οπἱ·ἱοο

οοι·πιπ οιπποποοο π!τι·ο ἱπιὅπιπ σἱτι·ο ποτο .ειά πἱοπάοιπ

σοιπππἱο πο τοο!οπ1ποι άποσἱοποσπιπππο οτ οποπάο

οπιποιιο οκποάἱοιτἱτ ἱπ οτάἱποιιιοπτο σὸποπ!πιπ οοιππ

πἱο πωπο πο! ποτοοτοτἱο οπἱ ππο τοιπποτο -ἱἱποιιἱπτ.

!ισο οπτοιπ ἴοσἱοποπο οο!πἱο οοιπποτ οτ ἱποοποποοἱο

οκἱοτοπτἱππο σοπποπτἱοπἱππο ἱπτοι· ποο οτ οοιπππο ἱπ

ππο ἴοοτἱο. άο τοπάο πτοτοτἱτἱ τοιπποτἱο. πἱάο!ἱσοτ άο

!ἱπι·ἱο πἱΒἱπτἱοπἱποπο οππποτἱιπ ποο οπἱοτοο οτ οο!π

τοο ποσοπιπο. ι·οπππτἱοπτοο οἱιοοπτἱοπἱ ποοππἱο ποπ

οο!πτο. πτοάἱοτο οιπιἱἱει ἱπτοιππο . τοστἱο οποιπἐςο!ἱἱο

ποπο !!άο οἰπο !!·οπάο οττοπάοι·ο οτ ο!ποοι·ποτο οτ !πι

ιππιπ !ιοΒοι·ο οτ !ἱάο!ἱτοτοιπ ἱπιειιππο οοιπππἱ ἱοππο.

ποο ποιο ιιιοιιτι·οάπο οτ σοοι·ο.άπο !!·οιττοο ποο τοιά

ιππο σοποἱ!ἱο ἔπἱάοπἱο άο πποάπ οτ οττοπἱο ιππο.

οποο πτοπἱποποο οτ πἱσἱποο οππο!!πιππο. οτ οπστοτἱ

τοτο άἱοτἱ σπι·οτοι·ἱο ποοτι·ἱ οττοπἱο. ι·οπππσἱοπτοο οιππἱ

ἱπι·ἱ οπο ποο ἱπποι·ο ποοοοιππο..οτ Βοποίὶτἱο ιπἱποτἱο

οτοτἱο. άο !ἰἱο οπτοιπ άπο ἱποττπτποπτο ππἱπο τοποτἱο

που ο!τοποτπιπ άἱπἱοο Με ιοΒοπο:·ππτ. ειστε εππτ

ποο ἱπ πωπο ἱπ άοιπο ἱἱοτποτἱοτπιπ. τοοτοο πΒοι·τπο

άο ποποτἱο. τιπἱΠἱο!ιππο ιπποσπ!ο. €πἱ!!ἱο!ιππο πἱοτο

πἱππο. ι·ἱσο!›οππο. Βπἱ!!ἱο!ιππο πἱσοοοιποο. οΒοι·τπο

ποιιἱπο. πΒο!ἱππο πιοτοἱ!ἱἱ. ο!!ποττπο άο άι·οοςο. ἔπἱ!

!ἱο!ιππο οπο!ιο. πιοο!πιο ποοτοι·. σοπτοάπο άο ιπἱι·!›ο!!ο.

οποττιιο ιπο!ιο. οπιποπ άο πποάο. πἱΒοοἱιπο οοπτἱιπο

άἱο ἱπ!ἱἱ ἱπτοι· τοιτἱοιπ οτ ποποιπ.



731 . ειιιιι·τιε . ' 732

( εεττ )

Ανεπάίω (ιό Οττοιιε πιατειιιοπε (ἰε Βοεεο ιατιιιειι.ει

εοπιιπι(πέ εαειτίε ΜΣι·|ιε!!2. θα.τ.εέπει!ατιιιπ, δαπιραΖίε,

συιιιἰαε, Μοτιταεειιί, Βτι(.τε(ιαε., Πα·εειέ ετ (Ϊατιιρἰ,

ιιοπιίπε.τ εστ·ιιτπάευε ειτίετε ῇάεἰἰιιιιευι ίιιΡατι2.

1224, τιιειιεε ευΒιιεισ

ω( τι. χω. (το. τι. (ει. ε. χω. ει(

ς τι. τι.)

Εεε ιιιι·σ ε(ι εειιοτε (ιει ειιετιι,ιειιε (ιιιο(ι ετο (ιε

εετετο ιιετ(ιιτ ετ ιι(ιειιε εσττιιιτιι ιειιιιε τετιι(Ι(ιετιι ιιο

τιιιε-ιιεεεειιιιε (ιοτιιιιισ ειισ. τιστι ετο ιιι εοτιειιισ Βετο.

οΡετε ιιει ·εεεετιειιι ιιιιο· τιιο(ιο. (Ριστι εσττιιιιιε ιετιιιε

(ιιτιιττετ τεττετιι ιιει ιοειιιιι εειιεεεττιιιτι ειιτ ιιοιτιιιιεε

ιιει ιιοιιοτετιι (με ιισ(ιιε ιιειιετ Με (ιε εετετο ιιειιιιετιτ

ιιει εε(ιιιιειετιτ. ετ εΡεειειιτετ εεεττιιιτι ττειιιι. Ρεισ(ιι.

ιιιιιτειιιι. ετ εεΡτιετε ισειιιτι ε(ιιιι οιιιτιιιιιιε Ρεττιιιειιτιιε

ειιιε. ετ εε εΡεεἰειιτετ (ιε (ιιιιιιιιε (ισιιιιιιιιε οττο (ιε

ιιοεεο ετ ειιιε ιιιιιιε ετ ιιεΡοτεε εστιιιιιιι ιειιιιε (ιστιε

τιοτιειιι ιεεετιιτιτ. ιττιττισ εε εσιιιιιιιι ιετιιιε. ετ Ρτε

(ιιετιε Ρτο ιΡεο εο(τιιιτιι εειιιετε τιιειιιιτετιετε. ετ (ιε

ιειι(ιετε τετιειιστ. ετει εειιιετσ (τει εοτιττειιιεετε πω(

(ιιει Ροτετο (ιιετιιτιιετε (κι τιοτιτι(ιιτι ιετιιιετιειε Ροτε

ετετιε. ιιει εστιειιιιιιτι εσιτιιιτιιε ιετιιιε (Ιω ιιιο(ιο εετ

ιιει Ρτο τετιιΡοτε ιιιετιτιτ ετ Ρτεεεττιιιι ε(ι ιιοτιτιειιι

(ιοτιιιιιι σττοτιιε ετ οτιιιιιιιττι Ρτε(ιιετστιιιτι τεειετιι (μετε

ειειιιε Ροτετο Ρετιιετιιτε. ιιοτιστεττι εοτιιιιτιιε ιετιιιε

Ρτοιιτ ιιιειιιιε Ρστετο ιιστιε ιι(ιε Ρτοιιισιιετε ετιι(ιειιο.

ιισιιιιτιεε ιετιιιε ετ (ιε (ιιεττιετιι ιειιιιε ιιιιιειιιιι(Ριε ιτι

Ρετεοτιιε ετ τειιιιε εειιιειισ ειιετσ(ιιετιι ετ (ιειειι(ιετιι.

ειιιιιιιτετ ει; εττετετιι ιιει εττετειε εοιτιιιτιιε ιει:ιιιε.. ετ

ειιτιτεε Ρετ ιΡεεε ιιι Ρετεοτιιε ετ τειιιιε ιτι οτ(ιιτιετιοτιε

εοιιιιιτιιε ιετιιιε. ιιιετι(ιετε ει: στ(ιιτιετιστιεε Ροιεετετιε

ιιει εοτιειιιιιτιι εοτιιιιτιιε ιετιιιε. (τει τιισ(ιο εετ ιιει Ρτο

τετιιΡοτε ιιιετιτιτ. (Ριεε ιιιιειιι ιεεετιιιτ. Ρετ εε ιιει

τιιιτιτιιιιτι ειιιιιτι. ειιτ ιιττετεε εττετι(ιετε ετ σιιεεττιετε

τει:ιειιοτ. ετετιετιτιεε (μια τιιιειιι τιιειιιιεετειιετιιιτ Ρετ

εε ιιει τιιιτιι.ιιιττι ειιιιτιι ιτι ετειιετιτιιε τετιειιο ειειιτ

ττιιειιι (ιετει·τιιιιιετιετιιιτ. Ρεεειτι (ιιιο(ιιιε ετ (ιιιετι·ειτι

τεειειιι ιτι οτ(ιιιιειτιετιτσ (:οτιιιιτιιε ιετιιιε ιιει ειιι εεττι

ιιιιτιτιι. (Ριοειετιεειιιιι(ιιιε ετ (ιιιετι(ιοειιιιι(ιιιε Ρετ εστι

ειιιεε εοτιιιιτιιε ιετιιιε. ιιει Ροτεετετειιι (ιιιι Ρτο τειιι

Ροτε ιιιετιιιτ ιιει Ρετ ιιττετεε ειιειε ειδιιισ εσττιιιιιιε

ιετιιιε ειδιιιετεε ιιιετιτ τε(ιιιιειτιιττι. ιιι επετειιιιιιιε ει;

εειιειεετιε εστιιιιτιιε ιετιιιε ε(ι ΡτοΡι·ιεε ειιΡετιεεε ιιιεεε

ιιιο ειττε ιιι€ιιττι. ιιιττε ιιετο (κι ιιιετι(ιεττι εοττιιιτιιε

ιετιιιε (ιιιετι(ισειιιιι(ιιιε ετ (ιιιοειετιεειιιτι(ιιιε ετΡε(ιιετιτ

ιτι στ(ιιιιειτιετιτσ εοιιειιι(ιιιι εστιιιιιιιε ιετιιιε. ιιει Ροτεετε

τιε.(ιιιι Ρτο τεττιΡοτε ιιιετιιιτ. ιι(ιειιτετεττι αετο ιεειεττι

ετ ι·ετισιιειιο εοιιιιιιιι ιετιιιε. (ιιιοειετιεειιττι(ιιιε ετ (ιιιετι

(ιοειιττι(ιιιε ε εοτιειιιιιιιιε εοτιιιιτιιε ιετιιιε ιιει Ροτεετετε

(τει Ρτο τειιιΡστε τιιετιιιτ. Ρετ εε Με ειιεε ιιττετεε

ειιδιιιο εσττιιιτιιε ιετιιιε ειιιιιιετεε ιιει Ρετ ειιιιττι εεττιιττι

τιιιιιτιιιιτι. ιιιετιτ τε(ιιιιειτιιτιι. ιι(ιειιτετετιι (ιιιο(τιιε ιε

ετειιι ετ ιεειετι(ιεττι εοιιττε οιιιτιεε Ρετεοιιεε εστιιιιιιι

(ι εστιε ιιι (με τιστι εειιιετιιτ ετ ειιεεΡτετιιτ ιι(ιειιιιιε ετ

εεετετιιετιτε (με ιιεει ιιει ιεειετιι εοτιιιιτιι ιετιιιε.

ιετι ε(ιτιτ ιιοτιιιτιεε (ιτι τιιιτιιειιο (ιιιι ιιιτειιετιιτιτ τοτιιιιι.

Ρτετετ ιι(ιειιτετειιι ετ Ροεεεεειοιιετιι τεειΡιτιιτιε Ρτο

εσιιι(ιιιι ιετιιιε ε (ιοιιιιτιο σττσιιε ετ ιιιιιε. ετ ειιοτιιττι.

ετ ειε τε(ι(ιιιιιιιεετ (ιε(ιιιιιιιε ιιι ίειι(ισ (ιιιο(ι τετιειιτ

Ρτο εοτιιιιιιι ιειιιιε ιιεοιιιτιιιι.

· .: Πε ιι!ωεΠο..

.τ · . . >=:

Ρει:τιιε Βεττιιε·ιεσιιειιι. -

ιεεοιιιιε (ιε ιιιιτιιει εοτιειιι. :. .Γ (ε.

Ατ·τιει(ιιιε ετοτιιε εστιειιι.ιι· .τι ··ι · · :.`ΒιιιιιιΒιιιιιι8 Πιι2ιι8. : . ..Ή ι .ι Η· ° τ: ι . :. ··

Αι·ιιει(ιιιε ιιιιιιει(ιοτιιιε. ·· ι . .

Μετιιτε(ιιιε·ιτετιειιειιιιε. ' ι .· - .- ."ι·ζ.ι.ι τι

Μετιιτε(ιιιε(ιε εοετε. τ το ;.

Βιιιιιιιιιε ιι(ιεε. =):-.' π.. · ει. ·· .- ·ι-:^°.

Οιιιιετιιιε (ιειτιοιιτε. (Ϊ υ·;= ·°-:ιι Η( · ε

Αττιιιι(ιιιε εεειΒιι-.: - _ ' -

ΕΙ11°ιΒιι8 (ειτε. - " · - ι .ιι · .ι ιι ι ο· · (ι ι·

Αιιιεττιιε ε(τιετετιιε. .ιιι :τη π. (Η ..ι .ιιει (ι ·.

Ετιτιειιε ιιετεΒιιε. τι ° ·. · 'ι, ' ·ι · : -:

Μιτιιει Ιιεττειοι. .: ι . οι. Ξ . .ινιεεττιιε Βτοεειιε. ο -τ··ι πω' · τι · ι

(ιιιιιιιειιιιιιε ιιιετετιειιε. . τι ·· - ι τ ··

ιοιιετιιιεε ιιετιειι(ιε. τ · ι ·' · · ( ι (: τ

ιιειτιιιιιι(ιιιε ιιεεετιεο. - . . ι. .

θοειιεττιιε. · π· · ι' ¦ η ('

Τειιει(ιιιε (ιε ιιιιεειο. - _ ι . . ι .·

ιεεοιιιιε Ριεεετειιιιε. . ι · . ί. ··

Αι·ιι.ιειιτιιιε ιιοτεσιιιε. - - ” ': η :

Βετττειιι πειτε. ' ·

Μετειιιιε. ι · ι

(ιιιετειιιε (ιε ιιεεεειε.

Οετειειιιιε. ι (

Αιιιεττιιε τιιοιιτιετιιιε. - ' ι ·( ι -

Βετττετιι ιιετΒσειιοτιιιε. - ' .

Μειιιιε(ιιιε Βσειιεττιιε. . · .

(ιιιιιιιιειιιιιιε ιιε τοειιε. '

Ρεττεειιιε εειιτ.ειιι18.

Αττιει(ιιιε ιιιιει:ιε.

ιεεσιιιιε ιιε (:ετΡετιε(ιο.

Οιιιιιιειιιιιιε ιιειιιιιε.

Ρεττιιε εοΡιιε.

Ετιτιειιε τιιιιεειιε.

Γιιιεο τοττιετστ.

Βεττοιοτιιε (ιε τιιοτιτε.

Ετιτιειιε Ριεετειιιιε.

(ιιιιιιιιειιιιιιε πειτε.

Βιιιιιτιιιε τοττιετοτ. ›

Ατιεειττιιιε (ιε εσετε.

Ετιτιειιε ιιοεεε (ιε ιεττο.

(ιιιιιιιειτιιιιε ιιετιιετιιιε.

Μιτιιει ιτειιδιιειιιιε.

Βεττιετ(ιιιε τιιιειεεε.

Αττιει(ιιιε ιισειιιιτ.

Ρετι·ετιιιε (ιε τιιιτιιει.

Βειιιιιε (ιε ιιοεεσ.

__....ιι

ιετιιιε οιιεετιιειιο. ιιεε ιι(ιειιτειεττι τεειειτι ειισιιι Ρετ
ιιεττιιε ιιιιτεΒιιιε.
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ντιοι·τιιε ιτιοιιοΠιιε.

θοοτιιιε.

(ὶιιἱΙΙἰοΙιιιιιε τιιιτοτιιιο.

Μοι·ιιε.

ΒιιΠιιιοτυ.ε ι·ιιτιοιιο.

Αι·ιιτιτάιιε Βοττιιο.

Οτιοι·τιιε οιοτιιιιιο. _

Βοἱπιιιιιάιιε ροὶἱΡοι·ὶιιε.

Μειιιττοάιιε οοΙΤοτιιε.

Ι.ιειιιτι·ειιιοιιο ΡοΠἰροτἱιιε.

Αττιειτάιιε Βι·ιιιιοι.

Οειτοτιιιιιο.

Αι·ιιοιτάιι8 Μιτου.

ΑποοΙπιιιε οορεἱοτἰυε.

Μιιοοιιε ετο Βοιιἰτοτἰο.

0ωιάωτω τι·ειιιΒιιοτιιιε.

Ιοτιοιιιιοε άο Ροττο.

Μιι·τιοΙ οιιοτιιιο.

Ιοτιοτιτιοε ετιι·άιιε.

οττο ποτο.

ΒοάιιΠιιο τοετοε.

ΒιιίΒιιιιε τιοετιικοιιιιο.

ΟΒοι·τιιε Ρειιιιοι·οτ.

ΑΠιοι·τιιε ετιοετι.

Ρττττοιιάτι.

Ρειοιο.

Ηοπιοάοιιε.

Βο!τοπάιιε ι·οΒοάιιε.

Βοπιοτιιιε τιοετἱιιοιιιιε.

Βο.τάιοοιιιιε ιιιοτοἱιιε.

Ροποιοιιι5.

8οοοτιιο.

Βιεειοιοι.

ΒοιτιοιΙάιιο ποτο.

ΒειιιιοΙάιιε άο οοετοι.

8οιτάιι5.

Ιοτιοιιιιιοε Ροἔοοοτἱιιε.

Ροάιιε άο Ιιοτι·ο οπο.

$ιι·οεπι άο Μιι·τιοτ.

ΑΠιοι·τιιο τω.. τιιἰττιοΠἱ.

ΑτιιειΙάιιε άο Ροττ·ο.

ΟιιιΠιοτιιιιιε (το ικά ερΠιποι·:ι.

Ροττιιο Βτιιιι.

Ροττ·ιιε ι1ιοτοτιοιιε.

θειτιάιιΠάιε άο Ρι·ιοτ.

ΡοΠἰοἱο. ποτο.

Μιιεειιο ίιτιιιε ιδιιιΠιοτιπι ποτο.

Βοι·τοΙοτιιο άο τοτιειΙάο.

Οτιοι·τιιε τιοοτιἰιιιιε.

Αιιεοτπιιιο άο Βι·ιιιιοΙ.

Ατ15οιιιιιιε Ροδοιοτει.

ΟιιιΠιοτπιιιε άο ροττο.

Βοτιιιιιιε άο τουτο.

Ιοοοτιιιιιιε τω” Βωιιτοιωτ ποτο.

Μιοτιοοτ άο οοετο.

Ροτοοἰιιε άο ι·ιιιιοτιο Βι·ιΒοι·.

Ιοτιοιιτιοε τοπιο.

ΟιιὶΠἱοΙιιιιιε άο Ροττο.

νοΒἱιιε άο ι·ιοοι·άο.

Ιοτιιιιιιτιιιε άο τιοι·τι·ειιιιο.

ιι Βιιιειιιιιε πιοιιιοιιοοτιο.

Ιοτιοτιτιοε ιιιοτιτοτἱιιε άο ι·οοτιο.

Ροττἱιιιιε άο Βοοειάοτοι·ι·ο.

Ροττιιιιιε άο οειτοτο.

ιιι....οω... οΙιιιοι·ιι.

Ροττπιιιε άο Ροιιτι!ιο.

Ειιτιοιιο άο ειιΠΙιο|πιο Βεάτιο.

ΟΒ|οτἱιι8 ΒιιἱΠἰοΙιπἱ ΜΒΜ.

Οττοιιιιε άο Βοιο.

ΒοτεοΒιιιιε άο Βοοτιοι·.

Ιοτιοπιιοε άο Βἱεειοἰει.

Βἰοἱιιε Βιιιττιοττιιἱ άο ι·οο!ιο.

ΡτιἱΙἰΡιι5 πιιττιιιἱ ΒΙοποτιἱ.

Βοτιο άο Μο.

Ιοτιοτιιιοε ΡἱοοοτοΗιι5.

6 νΒιιοτιιε τοι·ιιτιτοι·.

ΡἰΙὶριι5 τοτιισιτοι·.

Ροττιιε άο πιστα.

Πο θα.σ.ττποΙΖτε.

Ιετι 5ιπιτ τιοιιιιιιοε άο οοεειιιοττιο. (1ιιι ιιιτοιιοτιιτιτ Πάο

!ἱτοτοπι οτ ειιοι·ειιτιοιιτιιπι οοπιιιιιἱ ἰοιιιιο. οτ Ροοεο8

οιοτιοιιι τοοοΙιἰπιιιε ιιι: άιο ειιι€ιιετι.

Ιετὶ εππτ οοιιει!ιοτοι·οε άο οοιιεἰΙἱο άο οοιιἰιιοΙΙἰε.

Οιιιάο άο τοοιτάο.

Ρειιιοτιιε.

ΒιιτΪὶιιιιε τοιιιδιιε.

Βοἰπιιιιιάιιε άο οοιιετοιιοἱἱε.

ΟιιιΠιοτιιιιιο άο €οει.

ο θιιιΠιοικιιιιε Βοοι·άιι.5.

Ροττ·ιιε οτιοοιιε.

Βιιίιιιιιε άο τοειτάο.

Οοπιιιιιάὶιιε τιιιιἱοτἱιιε.

ΤοοΙάιιε. .

ΤοιιΙάἰτιιιο ίΠιιιε ι·ιιΒιιι.

ΒιιΒοάάπε οττο Βιιιάοτιτε.

ΙειοοΒιιε οτιτοι·ει.

Βοάιιττιιε τιιιοτάιιε.

Ιοτιοιιτιοε άο τιιι·τιο.

Ροττ·ιιε Βτιιιε ροιιοτι.

Μειιιτι·οάιιε ΒΙὶιιε Βιιἱ!Ιὶο!πιὶ άο θεού.

ΑπιοΙάιιε πιοιιειι·άιιο.

Μοτιτι·οάιιε Ετιιιε Ροιιο.ι·ι.

θιιὶΠἰοΙιιιιιε άο οΒοάἱο.

ά ΒοιιοΠιιε.

ΑιιεοΙππιιε άο οοι·τοτει.

ΔΠιοττιιε οτιτοτο.

θειιιάιικιιε ετο πιοθοτο.

Ροτπ·ιιε οιιιε ΒΒιιο.

Βοι·πειτάιιε ΡοΙειτιιε.

ΑιιεοΙιιιιιε ΡοεεειΒιιι€ιιε.

Οτιοι·τιιε τιτιιιε Βιιιάοιιιο.

Βοοιιε ίὶΙἰιιε οι·πιοιιι.

Μειιιτι·οάιιε οτιοάγ.

ΒοάιιΙΐιιε άο τοάο.

Ιιοτιττοτιοιιε άο οτιοάὶο.

ΑποοΙιιιιιο άο ΙιοΙιιοι·.

Αοοιιιε οοι·ιιιιε.

ΑτιεοΙπιιιε ιιοΒοιιι.
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θὶΙὶοι1ιιε. . μ, 6__Ί-._ .·' α. (ἱιιἰιὶο ωοτεοόὶ.
4.μ.,ε το. ω; .. ι . ·

ΒιιΠΙοιιε άε εεετε;3οετο. - “ _ με (ὶιιἰΙΙὶεΙωιιε τοτε.

Οττο ΒεΙὶυε. _ ε:: Αεεετιιιιιε ιΙε τεΒεΙ‹ἰο οοτεο.

θιιἰΙΙὶεΙπιιιε τἰΙἱτιε ὶοΙιετιτιἱε τε11εοτ. : 'ε. ζ τ ΒιιΒουε άε Βειιιάει.

Ροιιιειεἱοε. (- ': Ρ : :_ 'Ρ' ΙειεοΒι1ε οειιειιἰιιε.

Ρεοοιὅὶιιε. - ._ __ . ΖετΒὶτιιιε.

Ιοτιειτοεε οεἱεΒετἰιιε. · _ Ρεττιιε 8οι·ι1ε8τιιιε.

θεοάοκιιε ιὶε εεεΙεεἰε. - Ρει·τετὶοε άε οτἱιι.

ΙεεοΒιιε τοΒεὶ. · ΙοΙπιοοεε Βετοετἀἱ.

Ρωἱιτεὶἀοε Ρε8ειιή. ' Μετιττεάοε οετειιὶε.

Βιιδοιιε ΒυὶἱἱἰεΙιοἱ άε Βεἰε. Βιιδοι1ε άε Βετοετοο οεΙεΒετἱο.

ΒευτεΙπιιιε άε εεοΙεεἱε. Ιοτπιιιοεε εὶοετ.

Βιιίἱτιιιε ό.ε τεοτιάει. ΜοτοοειιιΙ.

ΙειοοΒιιε οετετε. Ρεττοε ΒεΠοε.

ΙεεοΒιιε τεἱωοτιἀἰ. ΟΒΙετἱοε άε υειΠε.

ΜειιιοΒιιε πετο. 6 ΤεΒεΙὸιιε οοτει1ε.

Ρεττιιε ετττιειπιὶ. θοἰ‹ἰο ι1πιτει1ει1ε.

Οττο άε Ροἀἱο. ΟΒΙετἱιιε βετε!τε.

ΟιιΠΠειτοιιε Ρτεεο!Ιοε. (ὶιιἰετι·ε.

(ὶοὶΙΙἱεΙπιιιε πιετεοοιιε. ΟιήεοΙτιιε άε 8ιήΠε ετοεεε.

ΡεοοΒὶοε. ΟΠἱΠἰεΙιιιιιε ωὶἔηοτἰε.

Βιιτὶοιιε άε τἱΡετιιεε. - Ρεττιιε ‹ἰε ΒοοειάεοΒο.

Α"σεττοε εεππεε. ΜΒεττεΠιιε τΙε ΒεεεἰΒι1ε11ε.

Εοπ1εΙΙιιε Ιοτετἰιιε. Ετιτἰειιε άε τεάοΙτο απο!.

Βεοιι!ίιιε πιετετιεοε. Βιιίἰοιιε οε εετΙειιετε.

ΟΒεττοε ΒΙἱι:ε οΒΙετὶὶ (τε Βοηεεεε. ' ΒΙετιετιι·άιιε πιοἱἰοετἰοε.

ΟΒΙετἰιιε οτε Βοοεεεε. Ρειειοτ Ιεεοετοε.

Βεττ1εωυε άε ΒεΙἰοτἀε. θοἰΠἰεΙωυε άοοιεετοεευε.

ΜεοκεΙ ωοτεοάοε. Βυβοιιε Βοετεἰυε.

ΒεοεΙοε τοετετιευ.ε. Μειτιτι·εάιιε σπιτι.

Ρεττιιε ΡεΒετιἱ. - ο Αετεπειιιιε οειιιτ.

Ο!ἰιιετἱιιε ιὶε ΒεΙΙὶοἰε. Βετ8οΒιιοοιιε όε τεοτειιει.

Ιοβεττηεε τεχεοτ. ΟΙ181°ττ18 £Ιε Ι3εωε.

Βεἱττιιιοἀιιε Ρεἔεοἱ. Μεοττεάιιε Βἱττυπι.

ΙοΙιεοοεε άε Ροἀἱο. . ΟΡἱιο ιΙε οοετε.

θοἰὶἱἱεΙιπυε ΡεΙεόι1ε. . Μεττιιε Ιειδοετι1ε.

Ιὶοεὅετἱιιε άε Ρεεεε. Ρεττοε ΡεΙΙειει.

ΜειικεΙ Ροτιε!. ΙετοοΒιιε δι1ετεεειιε.

Ρεττοε τετε.

Ρε δαπιρα!!ε. θοὶΠἰεΙπιιιε Ρἱοοοἱιιε.

Ιοτιοι1:ιεε οΙετἰεετιιε.

ΙΡ οοωἰτιε ΜΜΜ ει:οεο. ἰετὶ ευτιτ τιοωὶτιεε άε εεω- Μ81°τἰο118 οι:: οετεετἱε.

ΡεΙε ιΙιιἱ ἱοτειιετιιοτ ίἱἀεΙἱτετεπο ετ οτἀἱοειοεοτιιτο ΒΜΕτΠ18 τ18 011εάε.

οοπ1ι1τιἱ ὶετιοε. ετ Ροεεεεεἱοοεπι ετ άοτιή11ωπι ττεάε- Ρθτττ18 Φ10 Ρε8τ0τεΠε.

τωιτ τιοΒἰε άοπήτή. πο. ἀὶε ειιΒιιετἱ οἱε ἀοιοὶιιἱοε. Ρ91°εττ18 ΦἰΘ τ0τ0ΠΜοά0

ΒιιΒοιιε 8οετεεεοε. ά ΠΒο Βοετοὶἱ.

ΒεΙΙεοΒετὶοε άε ττοἱε. ΙεεοΒιιε άε εοετε.

Ρεττοε εετΙειιετ. θεοοιιΙτι1ε άε Ρειεοο.

Βετοετοιιε άε Βοεεο. θιιὶΙΙἰεΙπιιιε Ροττετε.

ΑπιεΙΒεττοε. θιιὶΠἱεΙιιιοε οε ΒΙει:ιοετοο.

ΟΒεττοε άε ἱτιειιἱε. ΟΒεττιιε άε ιιὶοοιοοιιἀο.

ΒετἔοΒοἱοιιε ΒΙὶιιε Πιιοπάεπι ΒιιὶἱΙἰεΙιώ Βεετετἀἰ. Βεμοἰιιε οἰοετ.

Ρεττοε τεοοτιοε. . ΤεΕεΙάιιε άε εειιοΙε.

ΤεΒεΙἀιιε ‹]ε Ρεοοει. Ρετιοὶτιιιε ‹ἰε τεὶοεΙἀο.

Μετιίτεττοε άο8οΙἰοιιε. ΤιιττεΙΙιιε άε ΒοθΙο.

ΟεΙιιὶοοε. Οβεττιιε τὶε ΒεΙΙὶκὶιοε.

ΜεΙειιιιε. -. θιιἰὶἱὶεΙπιιιε οΙετἱοιιε.

θοἰΠἰεΙπιιιε οοττιετὶοε. ΝἱοοΙευε οι: Ρεοτετιετἱε.

(ὶιιἱἱἱἱεΙτηιιε οι: Βεἱἱἰκἰκοε. διύάο οεΡι·ει.

ΟΒεττοε άε τηἰτΒεἱ. ΒεἰοοΙιἱιιε τἱε ιιειΠε.
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Ιοὶιοκιοοε οοοΙιιιε.

ΑττιοΙάιιε ‹ἰο ειοΙΙει.

Ροιιοτ ποσο.

ΒιιΒει!άιιε ώ: ΡοτειΒο.

Μοτἱπιιιε ἴοττοτἰιιε.

(1ιιοτιιοτ οοοΙἰ ΒοΙἱετοτὶιιε.

ΙειοοΒιιε οἱοοι·.

Ρετ” κοπο.

Ροετοι· τἰο ΒοοοΙοοΒο.

Βοἱτιοἱἀιιε άο Εστω.

ΙοΙιοοοοε τ.ιιοΙιο.

Μοοίι·εάοε τοετο.

(Μάο άο Βοκιόειοο.

Πε Ι/αιία.

Π: οοπιἱπιο ἀοιιιἱιιἱ σεπποπι. ἱετἰ εοπτ Βοπιὶοοε (Με παώ

πιο ἱοτειιιοτιιιιτ ίὶἀε!ἰτο1οπι. ν. ἀἱο οιυδοεά. άὶο ἱοιιο.

άοάοτιιοτ ηοΒἰε ροεεοεεἱοτιοω α; τισε οἱ τοἀἀἰπιιι8 ἰτι

ΐουάο Ρτο οοπιιπιὶ ἱοκιιιο.

ΟΒοι·τιιε οΙοι·ἰ οοτιειι!.

Β0Ι°Β08Ι10Ι1Ι18 111οιιάοΙο 00118111.

ΑΙΒοττοε ειιΜοιήε Φ: εἰτοτἀο.

Βιιτἱοι:ιε ίὶιἱοοπιἱε.

Ροττιιε πιο!ἱτιοι·ὶιιε.

Ειιτἱοοε ιπεἔἰετοι·.

Ρο!:τιιε 8οτοε.

ΟΒοι·τιιε άει!ωοεοΙιο.

ΒιιοοΙάιιε 80:Π8Πο.

ΒοίΒοιιε άτα.

Μειοί-τοόιιε Βτοοάο.

νΒοττιιε ωοΠεει.

ΙοοοΒιιε τιἱετιιροἱἱο.

Ροττοε κουτι”.

ΜειοΒ·οοιιε ΒΒιιε ἱοἱιοιιοἱε ὰἱἀε.

θιιἱΙΙἰε!αιοε ΒιιτἱΒοιιιιε.

ΝἱοοΙοιιε οοιιοοτἰιιε.

(ὶιιὶΙΙἱοΙωιιε ΒΙὶιιε ιἰο ΡοάοΒο.

0ΠΠΠΘΙΙΙΙΙ18 οιιοΒειτο.

νεοΠοιιε Ι.οιΙ:οι·.

νειιοτιιε οιιοττετοοιιε.

8ἰοοτἀιιε.

Ροπτιιε ἱοΒοοοοε.

(ἱιιἰΠἱεΙωιιε οειι11Μ.

Ρεττσε Βεοοοτἰιιε.

Ρώσο οΙοωοτιάτιιε.

Ροτιοἱυε Ϊοτωειὶοτὶιιε.

ΒΙ1%ΠΙΙ8 ροττοτἱοε.

ΎΒοΙἱΠοε άε: Βοτιιο.

Δούση τοππιδουε.

νΒοΙἰΙιο8 ΒοιοτοΙΙιιε.

(ἱιιἰ‹ἰο ἴοτηοτἱυε.

ΑπεοΙτοιιε Βοοἱιιε.

ΑοεοΙτοιιε ροάοΒο.

ΙοΒοππο5 ΦΕ Ρ882ΙΙ.

-Βοτο)οεποποε ίἱἱἱοε τομεα.

ΒοοΙιο.

Μοτιδ·εάοε ππιπάοι·οο.

Ιἰητἰοοε ΒοτοΙἰο5.

ΟιιΜΗ:!ωιιε άο ΡοΙἰη.

ο Βιιδοιιε άο Βιιτο ωἱιιε.

ΑΙΒοτΙ;ιιε Βειτοοιιε.

Ρώσο Ρτοιιἰτιτἰο!ἱε.

ΒιοοΒιιε σ!ο ιιιοΙοιοι·.

ΟιιἱΙΙἱεΙπιιιε τοτοοΙοεοω.

Ρο!ετιιε οιιο!ιο.

θιιἱοἰιιε.

Ρο1ι·ιιε οεαὶιιο.

Ρτοιιἱοτἱοἱἰε :Με εοεοτιοιὶο.Δ

ΑτοικιΒοι·τιιε ‹ἰο εειΙο.

ΕιιτἱΒοτιιε ΒοοΙιοΙοι·.

ΒιιΒοιιε άο οοτΙοιιοι·.

Βοοίι·οοοΜουε τοπιειοεὶιιο.

νειιοιοοιι8.

ΑΙΒοι·τιιε ιιι·ειιε.

ό ΜοοΒ·οάιιε πιὶοΙιοο|.

ΒιιίΒκιιιε ιι8ιιοιοοὶε.

(ἑιιοτοἱιιιιε πιοΙΙοο.

Ροττιιε εοΙιιιιε.

Οοο άο οοιιειάει.

ΒοΒοι·τοε οι: εοεοοεάο.

ΙειοοΒιιε ΒΡ0ΙΙΒΜ18.

Βοτοοι·όιιε 8ΡοοΒοάε.

ΟΒοτιἰοιιε οοητοιοτ.

Μειοΐτοοιιε ιἱο οοτοιιἱο.

(ὶιιὶΙΙὶοΙπιιιε άο οι·ιοοιιο.

(Ἑοιιοιιοτἱοε τοποοι·.

ΝιιιιοΙοοιιε.

ΙειοοΒιιε Ιοοοιάει.

ΗιοοΒοε οοτΒοτιοτὶιιε.

- Ροττοε Βοιιιοοιιε.

Οοοιιοἱοε Ϊοποτἰιιε.

@πωσ ΜΒΜ.

?εποε τοΙἰιιε.

Ρειτπε άο ιι1οιιΒἱει.

Α1Βοι·τιιε άο ιιιιιεεο.

Επιήοιιε πὶιοτιιιε.

ΠοΙΙοκιάιιε άο οοι·οοοοάο.

ΒοάιιΙΒιε ἀειττοΡἰιι.

Βοὶτιετἱιιε άο ΜΜΜ.

ΑΙεΒτὶοιιε ιιιοΠοο.

ΪοοοΒιι8 τοκτοτ.

ΟιιἱΙΙἰοΙωιιε οοτειιε.

ΟΒΙοτἰιιε άο ήιιειΙαι.

ΟιιἱΠἰοΙΙιιιιε ΒοτΒοτἰοε.

(17 Ροττιιο οποτιο.

(ἔιιἰΠἰοΙιτιοε βοτιιτοτἰιιε.

Ροπιιιε.

ΡτοοὶτιοὶοΙἱε Έι·οεοειτο.

ΙοΙιοιιοοε άο ειιἰ ἀοιιιοἱ.

ΟΙἱιιοτἱιιε άπο”.

ΑΙΒει·τοε το5οοε.

Αἰιιιο!ὶυε.

δοδηοι·Μιιε άο ΒτἰΙΙο.

Μειοΐτοάιιε Φ: οοετοΒιιετο.

ΟΒΙοτἰυε εποε.

ΙοοοΒιιε οοκοΒιιε.

Απεοιπιιιε ΒοοοΙοτἰιιε.

Ειιτἰοοε ο:ιτΙοε.

ΟιιὶΠἰοΙπιιιε ιιἰεοοριιε.

93
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Βεπ1εο άειετΉεκπ.

Αιιεεἱωιιε ετΒοεεο.

Πει·Ιειωήιιε οοτειιε.

Αιιτἰοιιε όε αΙωιωικΜε.

ΙειοοΒιιε άι: Ρειεεἰἔιιυο.

ΙοΙιειπιἀιεε ισοοτιιιε.

ΒιιΒιιι.ιε οἰΒεΙ.

ΟυἱΙΙὶεΙωιιε άε ΜΙΚ.

ΒειΙΒιιε ρτὶιπιἱ.

ΑτυειΙάιιε ὰ: τιιπιοειΒἱε.

ΟτοΒἰει άε ωοοτεεωοο.

Βειἱιιώἀυε άο άοπήοιι Βιιωιι.

Βειιι:.ι ΒΠιιε πιιοεεἱ.

ΟιιὶΠἰεΙωιιε ε.Ροηεειτο.

ΑπεοΙωιιε άε ο!ειροπο.

ΑΙΒεττὶιιιιε Ρετι·ὶ άε Ροιποπο.

Ριπι·ιιε σου.

ΟΒοι·τιιε οειεεὶπω.

Οοι1τειάιιε τἱο Μαι.

ΑΙΒοτιιιιε. '

ΜΒοι·τιιε άο τιιοοεεἱτ.

ΒετΒοηάΞιιε εωτεΙΙα.

ΙειοοΒιιε οεεεἰηιι.

θιᾶετοἱυε άο άΜάει.

Οττοιιιιε ἴεττιιτὶιιε. °

ΟΒεττιιε άο Βτιιτιει. ὰ: ΠιιεΠ.ει.

ΟΒοι·τιιε ΒειωΙάει.

Ιοἱωηιιοε άΜάιι.

θιιἱΠἱοΙωιιε άειΙΒοτηο.

Βετεοιιιἰιιε ΒοἰοΙ.

ΒοάιιΙΒιε οοι·ειιε.

Μειπἱἄ·οἱω άε Βοτιἱη.

Ιοἱιειοἱιἱω ΒατΒοτἱυε.

νβει·ιοπιιιε όο ποπο.

Αι1εοΙσιιιε ὶοἱιειυπἰώ ΒοηεΠε.

ΙειοοΒἱπιιε ΡτοιιἰτιοἰεΙἰε.

Α1188ΙΙ11118 εοτἰΒε.

ΟτωΙἱιιιιε άι: ιπΈταΡε!Ιε..

ΒιιΒοΗι15 ΖἰωΒεΙ.

ΒιιΒιιιιε άε οΒει·το ΒειΙΒο.

ΟΒεττὶιιυε τἰο ἔτἱΠεω.

ΟΒοτΙ:ιιε 11ιυι!ει.

ΜἱοΙιειεΙ τοτο.

θιιἱἰΙἱοΙπωε τοι·Ιιιε.

θιιὶΠἰοἱωιιε Βειωε.

θιιἰ‹ὶο ΒιιετΙι:ε.

Ρώσο εειιιοτἰ πιειτ£ἰι1ὶ.

Οοτιτειάιιε άε: τιιοι1τεεεεοο.

θεἱει άο ι·ἱιιειΙτει.

ΑττωΙάιιε οειικιΙΙιιε.

ΑτιεοΙπιιιε οειι·Βουιιε.

ΑυεεΠιιιιε άο Βοεπιπ:τ.

νἱοἰπιιε οιιιιεΙΙιιε.

Βετιπιι·άιιε σειρεΙΙιιε.

Ειιτὶοιιε 8υετοἰηυε.

(ΜΜΜ Ιοπιοἱο.

Ρεττιιε Ι118Χ0Ι1€τἰι15.

Ρειιιει άε τιιοοεει.

ΑπεοΙπιιιε άε ιιἱοετιἱ.

α Μειπίτοάπε πωπω.

Τοτιιε άιιοιιε.

ΝοιιεΙΙιιε άιιοιιε.

ΟιιἱΙΙἱεΙωιιε εοοτιιε.

Βιιτὶοιιε Βε8ἱι1ιιε.

Μποτει άε απο.

ΑΙΒει·τιιε οσιτει!ειιιιιε.

νεοΙΜιιε ωΡεΙΙιιε.

Ρετ1·υε ο<6ὶετἱιιε.

ΟΙἰιιοτὶιιε άο τιιιιοΙπιθει.

ΟιιἰΙΙὶεΙωιιε οΙἰιιετἰἰ.

Ρτεἴτεεοετὶει.

Βεἱἀἰιοιιυε άι: Ριι€τιο.

Ατἀἰπιιιε άε ιιιιάἱε.

ΟιιὶΠὶεΙωιιε ιιιοΙιει.

νεο ΒοΙεπιιιε.

ΙοΜιοΙιἱη ιἰο Βειπάιικο.

Βιιτἱοιιε άο τιιἰτιἱ5.

ΑτιεοΙωιιε όο τἰοοεο.

Μειι1ΐτοάιιε (Ισ Βετοιιο.

Ρε8ι·ιιε πιιιεειιε.

θιιἱΠἱοἱωιιε οεροΠιιε.

ΟΒει·τιιε εἱωιιτιἀιιε.

Ατπειὶἀἱτιι1ε ειιοΒε.

Ρεττιιε πιιιεειιε.

ΒεΙετιΒοτἰιιε άο τιιιιοἱιεηὅἱο.

ΑυεοΙιωιε ‹Ιο οοετει.

ΒοΙἱειοἀιιε ‹ἰο ΕποΪπιΙἰει.

Ροι·πιπάυε άο τιιοΙιειΙὶει.

Εειι1Η·ω1οΒιιε ιἰε εοεοποάο.

Μω1ΐτεόυε άο ριι€τιο.

Βὶοἰιιε.

ΑιιεεΙπιιιε τειιεΙΙἰιιιιε.

ΑτιπΙάιιε ει1άτωε.

Βεἰτιετἱιιε ΒεΠοιιιιε.

ΕιοοΒιιε Ρεοτειιεπιιε.

ννἱΙΙεΙωιιε Ρεοτει1ειιιιε.

ΒιιΠὶιιιιε ό.ε ωιετοΙ!ετο.

Ροτωε άο οειάειιοτ.

ΒιιΠ1οιιε τὶοἱιιε.

ΟιιἰΠἱεΙωιιε ο:Μ:ειΙοτιιιε.

ΒοπιιιΙιιε.

Ρεττιιε Βεπιιε.

Ειιτἱοιιε οωιἰιιει.

νβετιοτιιιε ΜΜΜ.

ά Εητἰοιιε ΒεΠοι1ιιε.

ΙοΕεπικιοε άο οι·οτιο.

ΤοΒειΙάιιε άο οΙὶιιε.

ΑΙΒετΙ.ιιε άε ιι:.ιΠε.

Ετιτἰοιιε οοτειιε.

νετοειτα.

ΑΠ18ΙάΙ18.

ΟιιἱτΙο ΒΙΒΗ. 9ιιοτιάειω τιιΒιιΙἀὶ ςιιειΒἰἰ.

Πε Μοτἰωεσο.

Ισ τιοπιἰπε άοπήιή ειτι1ετι. ἰετὶ ειιοτ Ιτοι1ιἰιπ:ε άο πιο·

τἱιεεοο (ΙΜ ἱιιτειιιετιιπτ. όἰο ν. :ιιιΒιι5τἰ ᾶἰε ιιιοε.

Ατυπωι1ε Βιιἰεοἱιε.

» 4.2ίο.]

θιιἰιιοτιιε. Ήοτιιιε ἰοἱπιπτιεε (Κ: Μάο.
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Ετιι·τοιιε τοπικ

θιιττττοτιιιιιε ττο εειιιιοιιοεοο.

νεο Βιιτεοτιο.

Ροττιιο :το οοροττο.

τοοοτιιιε ττο οιιττειιιο.

Οιιττττοτιιιιιε Βιιὶεοτι.

`ντιοι·τιιε τοττο.

Αιισοτιιιιιε ιιιοτιιιοτιιιε.

θιιἰττἱοτιιιιιε ττο ιιιοιιτοΒιι.

Ιοτιτιιιτιοε Βιιτεοτιιι.

Βοιιιιο τιοιιιο ιτο οοροττιι.

Μιιιτι·οττιιο.

Αι·ιιιιτττιιε ειιοι·ιιο.

Πο Βι·ιια:οτα.

_ _..- . .ω

τ `|'- α

Ιιι ιιοιιιἱιιο ττοιιιτιιἱ ιιιιιοιι. τοττ ειικιτ τιοιιιτιιοο οι: τιι·ιι- ο

και. αΙιιτ τιιι·οιιοι·ιιιιτ οτ ροοεοοετοιιοιιι τοοοΡὶιιιιιε.

(τιιττττοττιιιιε Ροι·οι·.

Βιιτιοτττι18 τοι·ιιιοτοττιιο.

(τιιττττοτιιιιιο ‹το 88ττοτει.

Οοτο ιτο ττττιττει.

Πιιττττοτιιιιιε τοττο τοπιο.

Αττοι·οτιιε τιι·ιιιιιιε.

Οιιι·τοιιιιο.

Αι·ιιτιτττιιο Ροιιοεἰιιε.

τοοοτιιιε ττο ιιτιττο.

Ειιττοιιο Ροιιιρειτοτιιε.

ττοἱιιοτττιιο ιτο ιιοττο.

Μοιιτι·οιτιιε ττο οοετο.

Οττιιοι·τιιο ‹το οοετο.

Ρο Πα·οοτο.

το ιιοιιιτιιο ττοιιιτιιτ οπιοιι. τού ειιιιτ τιοιιιτιιοο ττο ιικοοτο

οοτ τιιι·τιιιοι·ιιιιτ ττιτοτττοτοε εοο ττἰοτιιιιι οτιετοττιιιιι οοτ·

ι·οοτιοιιοι·ιιιιτ ιιιοι·οτιτοιιοε. ιτἰο νι. οιιθιιεττ τττο ιιιοι·ττε

ττοτ1ιιτιιιι18 Ρ088ο88τ0ι1οπι οτ ττττοτττοτοε.

Οτ›οι·τιιε τοι·ι·ιιι·τιιο οοιιειιτ.

Μοιιτι·οιτιιε Ροτοατιιε οοτιειιτ.

Οττο 8ιιοι·οοιιε.

Μτιιιττ·οττιιε ιιοιιοιιοττο.

Ροτι·ιιε ατο οοετο.

Β0ττοτ1ττιι5 ‹το αποτο.

Ροτι·ιιε ετιιιοττιιο.

τοι·ττοιιιιε τοτοἱιιιι.

Επιττοιιε δειιιοττιιο.

Αιιεοταιιιε οιιδοι·ττ.

τοτιοιιιιοε τοι·οτιι8.

ντιοι·οοιιιιε :το οοοτει.

Ροττιιε Βοετοτιτιιο.

Ροι·ι·τιτιιε ττο οοιιἰιιτι.

Αιιεοτιιιιιε οοι·ειτιιε ττο οοι·ροτιο‹τιι.

(τιιἰττὶοτιιιιιε τοι·ιιοττιιο.

Δι·ιιοτάιιε οοι1ιοει.

Οιτττοιιιιε Βιιοι·οοιιο.

Οττειι·ιτιιε .Βιιοι·οοιιο.

Βιι€τιιιιε.

Βοι·τιιιι·ιτιιο τιοττοτιι8.

Οιιττττοτιιιιιε Ροττιιτιιε.

Οιιττττοτιι:ιιιε.- Βιιοι·οοιιο. τ .

οτ

Πο Βο.τ.νίΖίοτιο. ' 'ι:-ι`

_. τ. ·.
. .;ι;τι.3

το ιιοπιτιιο ττοιιιτιιτ ειιιιοιι. τεττ ειιιιτ τιοιιιἱιιοε στο ποε

εἱτἰοιιο οοτ τιιι·τιιιοι·ιιιιτ.

Νἰοοτοιιο στο Ροιοτοτειιιτι.

Ιοοοτιιιο ιτο ροετοι·οτιει.

θιιττττοτιιιιιε ττο τοεεειτο.

Ειιι·τοιιε €ιιιιιτιο τοιιΒιιο.

δοτιιιιε οοι·ιθιΒτο.χ

τοι·ττοιιιιο ‹το ετιιι·ο οοιιιιιιτ.

τοτιτιιιιιοε οοι·ι·τέτο.

Ροττιιε στο ροι·οτο.

Αι·τιιετιιο.

Ροτιτιιιιε «το ιιιοιιοι·το.

τιιοοτιιιε τω.

τ.ιοιιι·οιιττιιε Ροτειττιιε.

8νοοπτιιε.

Ειιτὶοιιε ετοιιι·ιτιιο.

Εκιτἱοιιο ττο εἱτιττοττο.

Ποριιττει ‹το ι·οοτετιοιιο.

Ατοι·τιιιιο ττττιιο. ιιιοι·οικτο.

Ατοοι·ττιιο ττο οιιεοττο.

θιιἱττἱοτιιιιιε ττο ετιοιι.

Ετιι·τοιιε τιοιιιοττοιιε.

Βοιιὶτοτἱιιε στο Ροι·οτο.

Βοιιιιε ἱοτιοιιιιοε Βοοιιε.

Ροττοτιιο ττο ι·οοτετιο.

Ροττιιε οοι·ι·οετοι οοιιειιτ.

Βιιτπιτιτιιε οοιιοτοι·τιιο.

τοτιοιιιιοο ττττιιο οιιι·ἱοἰ.

τοοοτιιιο ττττιιο Ροτττιττ.

θιιττττοτιιιιιε οτιιε ττ·ιιτοι·.

Ε!.

(τιιττττοτιιιιιε ττο Ροτι·ο οοι·ι·οιο.

ΙΜ.
π.

Μοιιτι·οετιιε ττττιιο οττοιιτε ττο Ροι·οτο.

Βιιττιιιιο ατο ι·τιιοττο.

Ειιττοιι8 ατο ιιιτττοτει.

Οτιοι·τιιε ττο οο8τοττο.

Αττιοι·τιιε ειιρἰοιιε.

Πο θαιπρο.

Ψ 5".- τ!

ο
- "η-ιν

το ιιοιι:ιτιιο ττοιιιτιιτ ιιιιιοιι. ὶεττ οιιιιτ ττοιιιτιιοε :το οιιιιρο

φα τιιι·τιιιοι·ιιτιτ ττάοτττοτοε.

Βιιτιοτττιιο ι·οοτιο.

Οιιἱττἱοττιιιιε πιοοει οοιιειιτ.

Βιιττττοτιιιιιο τοι·ιιοτοι·.

Οττιιοττιιο ττο οοιιιΡο.

(?ιιιττττοτιιιιιο ι·οοιιτι.

δοτἰκοτιιε.

Μτοτιειοτ ιτο οοιιιτιο.

Βιιττττοτιι·ιιιο ι°ιιτΦοιι8.

Βιιτιοτττιιο ιιιοι·ιιε.

Βοι·ιιοι·ιτιιε ιτο ιιιτττο.

τιιοοτιτιιιιο ττττιιε εοτἰιιοτἰ.

Βοιιοτιιο.

τοοοτιιιο στο οιιιιιτιο.
Βοι·8οδοτιιιιο. Υ

Βιιι·τοοτιιε τἱτἰιιε Βιιτοτο.

τοι·τιοιιιιο τττἰιιο ιιιτοτιοιοττε.

Αιιεοτιιιιιο οοιιΡοι·οιιο.

τ!!
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Ιοοσσσε τοτσοτστ.

Βοὶισσσσσε σο οοισσο.

Οοτσοσσε οὶσε σσσε.

θσὶὶὶὶοὶισσε εοοσοτοσο.

Ροττσε οὶσε Έτοτοτ.

Ατοσοοοι·ὶσε.

Εσο ὶοστοὶτσσε σοτοι·ὶσε εοοτὶ σοὶοτὶὶ σοο οτοσισὶο

σσισὶσσισ στοσὶοτοτσισ. σο ισοσσοτο σσισὶσὶ σοΒσὶοτὶ

σ€σοοοισε σο Βὶτοτσσ οὶσὶτοτἱε ὶοσσο σοτοετοτὶε οιι

ττοεεὶ οτ οτοισσὶοσὶ σο τισσσοισ ισοσσοὶὶ ισοιισ σσσ

ὶὶοὶισὶ οοἴοτοὶσο σστοτὶὶ εοτὶστο. εοοσσσσσι εισοσ ὶσ

οο σὶσὶ οτ ὶοἔὶ σοτ οισσὶο οοστὶσοτὶ. σὶοσὶὶ οσσὶτσ

σοὶ σὶισὶσστο σἱεὶ τοττο σττοτο σοὶ εὶὶὶοσο τὶτσὶσ εοσ

σσσοτσ εοστοστὶο σσσ τσστοτο. οτ οσ ὶσεο οσττοσο

τοσσο. ὶσεεσ σὶοτο σστοετοτὶε στσστὶο σιοσσ εσσ

εοτισει.

( σσεειτ )

ΜΑιτιοσσε τττττ·ίτοπιτε οτ ατοοι·οπεί.ε ἰιιιἰο.τ, απο στοπ

/Πίίε οτ πιαίοτ·ίσεω·, στοπιί.τεα Ροτι·ο έιττ·ίο Ϊαιισοιιτἰιιιπ

Ιοέμιτο το τοτ·υαται·σιπ τροπσοτ.

Ώττ-τ , ? εοστοισσι·ὶε

στ. τι. χω. στ. στι. ο. τω. ιοε.

( σ. σ. )

α σσσοε ὶοσσοσεοε οτ σο σὶεττὶοτσ ὶοσσο. οτ εσοοὶοὶὶτοτ

οοεττὶ σσσὶὶὶοτὶὶ σο οοτοτο σοτεσσὶε οτ τοσσε. σσὶσσο

ισοτὶ οτ τοττο. οτ οσοο εοιωε οτ σοστιτοδοε εοὶσοὶσ

ισσε οτ οσετοσὶοτσσε σοι· σοε οτ σοιισσοε σοεττοε. οτ

σοτοσσοσσιε ὶσ τοτο τοττο σοεττο. τισοισ σσσὶο σο

σοισσε οτ σο οοτοτο οοσσὶεὶοι·ὶισσε οσσττο σισσοε σοτ

εοσοε. σι τοτο τοττο σοεττο οτ σὶεττὶοτσ σσεττο σσοισ

σσσὶο σοσοιιισε οτ σο οοτοτσ οοτισὶεὶοτὶισσε οσε σσοτο

στὶ οτ σο8οτὶοτὶ σοι·ισὶττοισσε. σοο οσε οσο σοοὶτο

σοὶ οκοοτὶοσο εοσ εσσοτὶισσσεὶτὶοσο οὶὶοσὶσε τοὶ .στο

°σοσὶισσε σοὶ στοσοτὶ ἴοοὶοισσε. εοσ οὶὶσσσ ισοσο σοτ

σιὶττοιιισε. σσὶὶσισ σοσοτσσι ΐοοὶοισσε σοὶ σοτὶ σο

οὶοισσε εοσ οοσεοστὶοισσε. σσὶσ σοισὶσοε ὶοσσοσεοε

οτ σο σὶεττὶοτσ ὶοσσο οτ στοεοττὶισ οοεττὶ σσσὶΐοτὶὶ

ὶὶσοτο οτ οσεοσο σὶὶσ ἰισσοσὶισοστσ οισοτο οτ οτττο

ο σοτο σοεεὶστ σο τοτο τοττο σοεττο οτ σὶεττὶοτσ οσοισ

τοσο σοσοισσε οτ σο οοτοτσ οοοσὶεὶοτὶισσε ὶοσσο οτ

ὶσ σὶεττὶοτσ ὶοσσο. οτ οσ σοσὶΐοτὶσσι σοίοι·οσσσιιι.

ιισὶοσσὶσ σοὶὶστ. σοι: οοε οὶὶσσὶσ οισοτο σοὶ σοσσοτο

οοσττο οστσισ σοὶσστοτοισ οσο)οσιιιε. εοὶοισ σοτσ σο

τοττο σοεττο οσοισ σσσὶο σοσοσισε οτ σο οοτοτο οοσσὶ

εὶοτὶισσε σσσσσὶσσε ὶοσσο οτ σο σὶεττὶοτσ ὶοσσο οτ

οοεττὶ σσσὶτ-οτὶὶ οσεσσο σὶὶο σοοὶτο σοὶ στὶοτσ οτ

τι·οσοτο οοιιοοσοισσε. οτοοστο σο ὶσσὶοοτσ τσττὶτοιω.

ὶτοισ στσισὶττὶισσε στο τΙσοσ εἰ σοττοσι οτσοτοο οσο

Με σΒοσὶε σο σοεεο οοσσσὶτοτο οτ σοσοτο σστοτὶισσε.

στο σοττο ὶσεο σοὶσισσε οσσσοτὶισ οοισσσὶ ὶοσσο

ὶὶστοε σοστσσι σοσοτὶστσισ ὶοσσοσεὶσισ. οτ εὶ στο

ισὶὶὶτὶσσε σοὶ οσισ ισὶὶὶτὶσσε σοὶ σο ὶοσσο οσ σο

εττσισ εοτσὶτὶστσ ττ·οσείτοτοσσστ. τστοισ εοτσὶσοοισ σοὶ

Νοε ισοισοσσε σοὶ 8τοτὶο ὶσσοτ τσι·τὶτοσσε οτ οτ- ο οὶὶσσοσ ὶσσὶοοτσσο εοτσὶσοο οοσσσὶεὶοτὶισσε σοὶσισσε

σοτοσεὶε οσσσοσὶισσε οτ σι·οισὶττὶισσε σσσὶε σοττο

οιιτὶο ὶοσοοτσ οοισσσὶε ὶοσσο τοοὶσὶοστὶ σοισὶσο ὶσεὶσε

οοισσσὶε. οττοσσοτο οοισσὶοτο οτ οσεοι·ιιοτο οοσσοσ

τὶοσοιιι οὶὶισ τοστοισ σποτ σοε οτ οσισσσο ὶοσσο.

στσστ σι ὶσεο σοτ οισσὶο οοστὶσοτστ. οσισσοσσοισ

σσοτΙσο οτ οὶιιὶὶὶτοτοσι οὶσὶτοτὶε ὶοσσο οτ στοσὶοτο

σισσὶο οσο ὶσ σὶοτο οοσσοστὶσσο οοστὶσοστστ. σσο

οσισ σοεττὶε ὶὶσοτὶε οτ ισοὶοτὶσσε σὶσοὶὶοοτ οσοι σσιτο

τὶσο σο 5οσο. σοττο εσοσσ. .ὅσοστὶσο σο εοττο. ισο

τὶοσσ σοσὶτὶο. εοὶτοτσ σο σοσὶτὶο. Βσοστὶσο σο οστοοε.

ὶστοισσε τοοτὶε εοσοτὶε οσοσΒοὶὶὶε οττοσσοτο οσισσὶοτο

οτ οσεοτσοι·ο στοστ σι σὶοτο οοσσοστὶοσο σοι· οισσὶο

οσστὶσοτστ ιστο τοὶὶε οετ. ὶσ ιωιισσο σοισὶσὶ οισοσ.

σοε ισοτὶοσσε σοὶ 8τοτὶο ἱσσοτ τσττὶτοσσε στοισἰττὶ

ισσε τὶὶσ σοττο οστὶο ὶοσοτσ οοισσισε ὶοσσο τοοὶσὶοστὶ

σοσσσο ὶσεὶσε οοτσιισὶε. σσοσ οισσσο οτὶισσε οὶσοε

ὶοσσο. οτ οσσ1σο.8σοσι οτ οὶσὶὶὶτοτοσι ὶοσσο ὶστοὶστιισε

ὶσ στσὶσοτὶοσο οοσεσὶσισ οσισσσὶε ὶοσσο οΙσὶ σωσο

εσστ σοὶ στο τοισσοτο τὶσοτὶστ. εοσ σστοετοτὶε ὶοσσοσεὶε

οσισσσὶε σοὶ στο τοισσοτο τὶιοτὶτ. σσσ εοσο ὶστοὶὶοοτο.

σσοσ στσστοτοο σσσ οο.Βοισιιτ οὶσὶτοτοισ ὶοσσο σο

σὶτοτο. οτ ὶσεσσοτ στο ὶὶστὶε σὶΒὶστὶισὶὶὶσσε οιισοσ

σοισιιε ὶσ σσεεο οσισσσὶε ὶοσσο. οσοσιοσισοσσισ ὶο

σσοσεοε οὶσοε οιισοσσσστ σοὶ οτσοσσὶσοτὶστ σο εσσ

σσεεο. οτ οσὶὶοοτοισ ὶσσο σοὶσισσε. οσο στο τοισσοτο

εσσοτ ὶσιισοσὶὶὶ οὶσὶσισ ὶοσσοσεὶσισ ἰισσοεὶτο ὶὶσοτὶτ

οσὶὶὶΒοσσο. τΙσοσσσοστσοσο ο οοσεσὶὶσσε σοὶ σστο

ετοτο οοισσισε ὶοσσο τισὶ στο τοι:σσοτο Ϊσοτὶστ σοι·

σοὶ σοτὶ ἴοοὶοισσε οὶσοισ οοισσσἱ ιιιοσὶοτοτοισ τστὶσε

τοττο οοτσιὶεὶτο. σοὶ οτσοσεοε τοοτοε οσ ὶσεο οοιιισσὶ ὶσ

ὶσεὶε ισὶὶὶτὶσσε. ὶτοσο στοισὶττὶισσε οσοσ σσὶὶσισ ὶὶσσσὶιι

οσσσ σοε οτ ὶσ τοτο τοττο σοεττο οσοισ σσσὶο σοσο

ισσε οτ σο οοτοτο οοτισὶεὶοτὶιιισε σσσε οὶὶσσσσ ὶοσοτο

σοὶ σοσοτο σοτιισττοισσε. σσιτοο ιιοσοε ὶὶὶο οσο σο

ὶοσσο σοτσὶοτὶστ ισὶὶὶτοε σοεττσε εσὶὶὶοὶοσε σσσε σο

σσοτὶστ. οσ τΙσσσ σοσοσσσισ οσοσι οτ οσσεὶὶὶσισ σο

εττσισ οὶΪὶοοοὶτοτ ττὶσσοισσε. σσσ εοσο ὶστοὶὶοοτο τΙσοσ

εοτσὶ σοτο σοσοοστ σο τοσσε εσἰε ὶσ σοσὶσσε ὶσεὶε

σοὶοτὶε στο τΙσοσσοτ οοστοτὶο τοστσσι σσοστσσι σο

σοτὶτ ὶοσσοσεὶε οτ σσσ σὶσε. σὶεοσὶε εισοσσο οτ σοὶ

σοτεὶε ὶσὶισὶοἱε ὶοσσοσεὶε οὶσὶτοτὶε. σσσε σοσοτ σσσὶο

σοὶ σο οοτοτο σοσοσὶτ. σσὶὶσισ τοοοστοοσὶσισ σοσὶισσε

σ σοὶ (στο τοοὶοισσε εοσ σωσο οὶὶοσο οσσεοστὶοισσε.

οοο οσε σι τοτο τοττο ιισεττο σσοιιι σσσὶο σοσοισσε

οτ σο οοτοτσ οοοσὶεἰοτὶισσε σοσὶτο σοοσο σοοοοεεοτὶο

οὶὶοσο εσεοὶσοτο σοὶ στο οιιττοσοι·ο σοι· εο σοὶ οὶ

τοτοισ σοι·εσσοισ σὶὶοτοσσε οσσοοσοισσε. σσὶὶοισ σοοοισ

οοο ττοσεοιιι εοσ οσσοοτσὶοισ τοοὶοισσε οσοι σὶεοσὶε

σοὶ οσισσσὶτοτο οὶὶσσο. εοσ σοτεσσο. σσὶσ σοτσὶσοε

ὶοσσο οτ σο σὶεττὶοτσ ὶοσσο. οτ τοττο ὶσεστσισ σοι·

σοε ὶσ ὶσεο σοσοστστ. οτ σοοὶίὶοοστστ. εἰ ὶσ σο οεεο

σοὶσοτὶστ. εὶ οοτο ὶιι οο οεεο τοοσεοσοτὶστ. σὶοσὶὶο

ιισσσε οο οσο ὶσ οὶε οσσιιοσἱισσε οτ στοισὶεὶισσε εσσ

τοσστο οτὶετοστὶο ὶσοοσοσεεο εοτσοὶσισσε οτ εοτσοτὶ

τὶοοὶοισσε. οσσοοσὶτσσε εὶτισὶσοισ τΙσσσ σοισὶσοε ὶοσσο

οτ σο σὶεττὶοτιι ὶοσσο. ὶσ τοτο τοττο σσεττο σσοισ

 

εο σοὶ εσσιτ1 σσστὶιιισ σιοτὶτ ι·οοσὶεὶτο. σισσοτεοε σο ὶιοσοισιιε οτ σο οοτοτο ιιο‹Ισὶεὶοι·ὶσισε οοσεσὶοε σοσοοιιτ
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οι: εο ιΡειε οι! ιιιιπιοιιπειε οτ πιτιιοιοοποε οειπεειε οτ ο ΡιεοσΡι οοτιισοο οτ (Με πσοιπιι οποιοτιοι οτ Ρτοΐοοτο
`!ιτοε. ειπο πιτοτ οσε ποττοοτπτ. οτ τι !ισττο ιοτοτ πι

οποοεοε οτ εειτπσε οτ ο οσοποτεσ πποετισ ποττοτοτπτ

ποο οσ!ιιεοποι οσοεπ!οε πιει πιιοετισοοοι ιΡεοιοι οτ

!ιτοπι ειππιτο πο!ιοτιοτ οτ πιτιιοιτο. ει οοοτπι€οτιτ ποσά

ο!πΙπιε πιπποοειε πο! πο πιεττιοτπ ιιιιιπο πι τοτο τοττει

τισεττο πο! πιεττιοτπ οποιο !ισπιο !ιο!ιοοιπε οτ πο οο

τοτσ οοιτπιειοτιοιπε τοεττιτπε πο! ιοτοετοτπε ποοοπιιτ.

οποιοι ποιοι ιρειπε οπο Ρστοτποπε πιποοιτο οπιιτισ

πο! οποτιιε πιοποοειποι οσοειι!ποι πο οσιοποι !ι!ιοτοτι

οτ οσοειδοτιτι !ιιοιοοιπε. πο! ιππο τιιοιοπιπε εοοποποιο

πσ!ποτοτοιο ποιποοτι. ποο ιι!ιτοτ πο το!ιπε ποτιιοοτι

οσε ιοττσοιιττοοιιιε. ει ποτσ οοπτιοΒιιιπι Ροεεπε τιιοτιτ

οσε απ τοε ιρειπε τοοιιΡοτειοποε. ποιοι πιο σροοι οτ

οοοει!ιποι ιισεττιιπι Ρτοετιι!ιιοιπε. οτ οπο τοσπΡοτιιτι Ρο

τοτποτ οιποιο οπιπε τιιοτιτ τιιιοιοπιιιε ιοπιτοετποι !ι!ιοτειτι.

ποτιοιοοτο ιΡεο οποτισ οσιοποιε οιππο ειοπτ επιιτο

πιοτπιιι οετ. !ιστοιοοε ιιιισττπο οσεττσε οσΒοπιπε ποστ!

οιι!!ιιιο ττιεεειιο πι οσπιροτειοπιε το!ιπε πιοποοειππι :πιτ

πι το!;ιπε επιε ποοποοπιε ει!ιπποτοοπε τιιοιοοτ πο! οσοι

ροοεπιτ. Ρτοπιοτει ποιο πο!ιοοτ ιπτοπιοοτσ τιτοιοτι. το

ππιοτιπο πι τΙππιοπο οποιε [ιιττ επΡτο.πιοτπιο ιππιοοοι

οτ οιιιε !ι!ισε !ιο!ιοοτοε επι ιιοοιε ππιιτπστποοπιι επρτο.

οτ οστιιτο ειτο!ιιοριεοσρσε οτ οριεοσιισε οποιο οστποι

!ι!ιοτσε. ει τοπιοτι ο οσοεπ!ι!ιπε πο! ο Ρστοεττιτο οσ

πιποιε πιοιιο οπι Ρτο τοιορστο τιιοι·ιπτ τιιοτιτ ταμι

ειτπιο. τοετοε τοπιιιιοππε πο ΡσΡοιτπιοσ οτιτει!τιοπε. οο

ειι!ππε πο οστιττι πιοπιοπε πιοποοειε. Ροττιιε τοτι·οτιπε.

Ρ!ειοοοτιοπε πο τσ!!ο. ιιστιιιο πι ιιττιστοτι !οοσ π!›ι πι

οιτπτ ίπτστιπε ιο οοο!οειει ειιοοτι τΙπι!ιοι. οποσ ποιοι

ιιιοο οειτιιιιτειτιε. ιοι!!οεπιισ πποοοτοεποσ πιοοεπιισ

πιι:ιττσ ιοπιοτισοο τι. πιο ντι εοΡτοοι!ιι·ιε ιοτοτ Ρο

τιιτιοι οτ τοτοιειιο.

Ε8σ σ!ιοττιιε πο ο!τιπιιτσ οστιιτιπε τσοπιτπε εοτιοει.

ς ποιοι ι

Νατοσκοπεοε οσπειττοε οτ 23τοιοττοιιε πατὸσποπεΖε

ωτοοοσοιοε ρασ:οπι οτ οσποστιἰἰαοτ το Επ·πτοιο;ατάτι

υἱοοοστπἰτἱεεα οπο» ἰπἰταπι απο ίαοιτοοετοιιε τοπσναπτ.

12% , 8 σοτσ!.ιτιε

πο. Α. χω. πι. τ. στα. ο. πι. πο. τι.

ς ο. ιι.)

ιο ιισοιιοο πσττιπιι ειιοοιι. οσε 8πι!!ιο!ιοιιε [ιππο.

οτ !ιοτοιιτππε !οσοιε. οσοεπ!οε ποιποτειιοτιε οιπιτοτιε

οτ !ιπτει ιιοτ!ισοο οποτιι ιιιιεει ο πσιοιοσ ειδιοιοτιοσ

πιοοοσιοιτο οοτιισοο οποιο τι οσοειι!ι!ιιιε πιοτο ποι

ποτειτοτιε οτ πιο ιΡεο ποιποτειτειτο πιο! Ροοοιιι οτ οσο

οστππιιο τοοιοοπτιιο οτ ίιτιιιτιοποιοι ιοτοτ οστοιιτιο ιειοπο

οτ Ρτο!ιιοτπτιι πσοιιοποι ει)ιτοοτιοπιο οτ πιοττιοι ποι

ποτειτοτοιο οοτιισοο οτ οοριιτοτ !ιττοτιε ειιδι!!οτιε ει

Βι!!σ πστοιοι οιιιοοτιοι οτ πιοτο ποιποτειτοτιε οοτ!ισοο

ττιιοειοιεειε Ροτ οπιτιποιο πσπιιοποι ο)ποοτιοποι οτ

οσιιεπ!οε οοτιισοο πσιοπισ τιππο!σ πο !ισοστιιιι [ιστο

ετιιτι ιιιιιιιο. πιοο οτ πσιοπιο πσιιιιιιι ειτοο!ι!ι ιιτο!ιιο

ποιποτειτοτιε οιπιτοτιε οτ Βιιτο5ι οοτιισοο. πσ!›ιε πο

οποσ οοπο!σ πο !ισιισοπι ιιιιιπο Ρστοετ:ιτι τοοιοιοοτιιιπε

οτ ετιι›ο!οοτι!ιπε οσιοιοο οτ ιιιοο οσιοποιε οιππο οσπ

ποοποπε οτ Ρτσοιιττποπε οσοίιτιοοιιπσ Ροοοιο οτ οσο

ποοτιστιοε ιππο τοττσ τιιοτοιε ιοτοτ οσπιποο ιιιοπο οτ

πσιοιιιτιοι οτιοοοιδοτποιο πιοοοσιοιτιεεοπι οοτιισοο το

εοοιιοπποι ποσππιο οτ τσττοοιιι ιοτοτιπε ποειΒιιιιτιιοι.

πι Ρτιιοιε πιοτσ ιιστοπιο ιισ!ιιε Ρστοετοτι τοοιΡιοοτι

ιιστοιοο οσιοποιε ιειοπο τιιοποπε οτ σ!ιεοτπειτο Ρτο

οιιττποπε ροτ οσε οτ πιοτιιοι πστοιοποι οτο!ιιοριεοο

ποιο οτ πσιοπιπιο ογοιοι·ιοποι πιοοοσιοιτοπι οοτιισιιο

οποιο οιποε οτ !ιιιτο)οοεοε οοι·!ισοο ιο ροτΡοτπιιιο

ιιοτειτο Ρτιοοτο. οποιο !ιο!ιοτο οτ τοοοτο σπιοοε ιτι

οποπεοε οτ το πιεττιοτπ ιτιοπο ετι!πσε οτ εοοπτσε πι

πιοτι οτ τοττο ειτοπο τ!πτοπιι!απε. ειιιισε οτ ιιοπτττιοσε

ιο τοιιιιε οτ Ροτεσοιε. οτ ιιπ!!ποι ποιτιοποι οιε πο!

ιιιιπτιοιτι ιοτοττο. εοπ Ρσοιπε πιεσε εει!πιιιιο οτ ποποο

τοοοτο Ροι· πιοτσε ποιοιοσε :πππο οιποε οτ !ιπτ8οοεοε

ιιοτπσοο. οτ πιτ το ιππο πιεττιοτποι οοτπσοο οτ πι

οτστποι πσπιιοστιιοι σιοοοπι οπο οτ ιοιπτπιοι Ρτο

Ρπ!εειτο. οτ οιιττο πιεττιοτιιιο πιοτπιο οσποιιι οισπσ

ιι!ιιοιποοπο Ρτο Ι›σεεο !ισοιι ίιπο τιιιιιοει!ιι!ιτοτ τιιοοτο

οτ Ροτττειοτοτο. ποιο πο ποιποτειε !οιοοιιτιιτισοι!ιπε

πππε ιιοισπσ πιοποοεοε οτ πο πιεττιοτπ οιππο οπο:

πιοτσε πστοιοσε οπτ οστιεπ!οε οοτοσιιο ειπο τοοτστοε

ι]ιιι Ρτο τοοιοστο τιιοτιοτ οσοττιι ο!πτποπι ιπτιεπιοτισ

πιε πιοτστπιο ποοιιοστπιιι εοπ ιιοτπσπο τοοοτπιτ ιοί-το

πιοιοτι οσοτιοπσε πιοε ο τοιοΡστο !τιιοοιιττιτισοιε τοτισ

ιιοτ οτ οστοΡ!ο!ιιτπτ εοοποππιο !οιὅοε οτ !ισιισε πεπε

ποιοι ίιπο οιει οποοτποι τοιοτιοεοτιτ ιπετσ ποι ποπο

ππιιοοτσ πο! οσοοποτοοτιε !ιοοοτπι πιο: Ρτο πι!ειοισ

οι!ιιιε !οπιττιιοο Ρτοετοοπιε. ποιο πσΒιε ρστοετοτι οσο

οοπποπε οτ οσοποοποπε οσιτιιοο οσιοποιε ιιιοπο. ιιτ

!ιοιτποι το Ρτο Ροτποιιτι!ιπε τοοιροτο εσ!πσε οπιοτιπο.

πιο ποσοιισειιιο ιιιτιτιοι-ιτισ οτ ιιιοτοτιτστο ι]πι πιοιιοπι

ποιιοτπιτ εοοιπιππιτι οιιισπ οσοτπιοτπτ εοτιρτποι πι Ροοο

οτ οσιιοστπιο σ!πο Ειστε ι›οτ πσοιιοτιπι οτιοοοπιιτποπι

οτ οσιοιιοο πιοπο πεοποππσ ιοποοτποι τποτιτ ει ποτ

ποιιτοε ιοοπο οσοεοοπτι τιιοτπιτ τιπ!τιπο επτοοιει ποτο

τοτο. πο. πιιιποοειποι. οιποε εσ!πσε τΙππιππο ποιοι οσο

πο!σοτιοτ Ροετο·πειιιι πιποοτιπο τιιοτιτ πιοτ.ειτο επτοιτιοπι

!ι!ιττιτππι πο. !ιο!›πιεεο. οτ τι ιοιιοοιτοτπτ οσοποοτπιο

τιιιεεο Ροτ Βιιι!!ιο!ιοποι εττοιτιοστοπιο πιιεεπιο οσιοποιε

πιιιπο ποστ! εσ!ποε ττοε εσ!πιιιιοσπσ πο!ιοτιοτ οσ!!ι8ι.

το πιοτιε εσ!πιε ππιοιΙπο ττοε τοοτπιτι οο!!ιιδοοτπτ.

ποιο πο οοτοι·σ πππο οσπο οσοεποτππο ιιπτ το!το Ροτ

πιοτσε πσοιπισε οτ πιοτιιιιι ποιποτειτοτοοι οοτιιστιο.

επιιοτ !ιοπιιιιοε πιοιιο οτ πο οστποι πιεττιοτπ οτ το!ιπε

οστποι οσπετιτιιοτπτ. οτ ει οσοετιτπτο οετ πο! τποτιτ ο

τοιοιιστο Ροιοιε οτ οσοοστπιο πσιοιοο οτιοοοΒοτπο

οιττο. οτιεε:ιοιπε οποιο οτιεεοι·ι οτ οποοπτιτι τοιοιοι:ιιπε.

ποο οο πιοτι πσοιπιι οοτοστιο εοπ ποιποτειτοε οσοττιι

!ιστοπιοε πιοπο εοπ πο οστποι πιετι·ιοτπ πτοοτπτ.

Ρτοτοτοτι ρι·στοιττιιοπε οτ οσοποοποπε πσ!ιιε ειπα!

!ιο!!ο !ιιετοοοστποι οτ ιιιοτιπιο οτ Γοττπιιι οπο οπτο

ιιοτπιτ πο πιοπτι οτ πιεττιοτπ πι Ρειττοιο πο! πι τστποι

ποο ποοποιιτ εοπ ο!ιοοο!ιποτ Ροτ εο πο! οποιο !ισ

(η Αιιιισ ποιιιρο Η89. οποιο ιππο τοπιο ιι.° οοοΧΧ"ιι.
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ιεὶεἱΒιιε ιεεεεειε εεε ειεετἱεΡεειεειιι εε! εεεετι ε Ρτο ειιεεεεεεε ιεετεετετε ετ ·ειετιεετιο ειε εΡεε

·εΒιειι. ειιτ ειιτετιιιε Ρετεοεε εεειε ετεεετεετ ειετειε

τεε Ρτετεετιε εεειιεειεε εἰετετιιει Ιεεετιιιε εειτιιι·εει

πιει ειιειιετιιι·ειιιι. ετ ειιοε εεε εκττειιιεετ εἱετειε τεε

εεε εΡεεἱε τετετιιιε Ρετεεεε Με ιιεττιοεειιεἰιιιιι εε!

ει: εἱεττἱετιι. ετ ειιοε εειεει ιιι εεεε ειιιιιβετ εετ

Ιιεεεεειε εε! εε εἰεττἱετε ιιοΙεεε εκτι·εὶιετε εε ειιιιιε

εε Ρτεεἰετὶε τετιιιε ιιιτεΒιτ εεε ειιττετιετε εε Με

ι·ετιεε εε ἰεεεε εεε εΡεεἱε εΙτετἱιιε. εεε εε ὶΡεὶε

τεΙιεε ειετετιιιε Ιοεετιιτε τειειετ εεεειτιεεεει εε! εεε

ειιτιοεεει εεε ΡοττεἘιἱτ ιιτ εἰετεει εει ειιΡτε. 'ιτε

εἰετε εειειε ιιιτειιειιε εττεεεετε ετ ειιοε ἴεεἰετεεε

Ρτεεὶετε οτεεἱε ιετιιιτε ετ Ρτεειιττετε ειετε εετειτιο

ετιιιετιεο ετ ὶετετε εεε ιιεΙ εἱιιε_ ειεειτιο ετ εεεειι

Εεεε εεττιεεε ετ εεεεεειτοτειιιε ιιτειιε εἱεττεεο ιε

εεεεἱεεε ὶε εειειει ΡεΡεΙἰ εεττιεεε. ειιει τεειιἰεὶτι

Ϊιιει·ἱετ ἰεεε Ρετ ειἱεειιει εοιειιειε ιιιειιε εετει·εετεει

Ιἰττετιιε εετεεειε ἱιιειιε ειΒιιΙιιτιιε.

νετεει ειεε εεε εεεειε εε εεεοειιι ἱεεεε εὶεἰτετἰε

Ρετεετεε. ιιἱεε ετ τιοειἱεε εετειιιιὶε ἰειιιιε εε εειιιετειτε

ετ ΒεεεΡΙεειτε εοιιειιιειτοτεει εεεττοτεει εεειΡει.ε>εε.

ετ Ιιεειἱιιιιει τΙεειτιιετ Ρετ εειιιΡεεεετε. Ρτεειἰττἱειιιε

ετ εοειιεεἰειιιε ιιετιἱε ΒιιΠιειιεε Ρε)ιι·ε ετ Ιιετεετεο

|εεεἱε εεεειιιειεε ιιεὶεετεὶτετὶε εἰιιἰτετἰε ετ Ι;ιιιτεί

εετεεεε. ειιεεἱἱε ειἰεεὶε ε εεειιιιε ε)πεετιεο ιεεεεε

πειτε εετεεεε ετειιε εεεειεἱΒιιε εἱετε ειιιεετειτετιε

ετ ειε ιΡεει ιιεἱιιετεἱτετε τεεἱΡἰειιτειιιε ετ ετιΡιεεετειεε

ιιοειιεε ετ ιιιεε εεειὶιιι ιιτεειιει ει·εΙιἱεΡἰεεεΡἱ εετ

τιεεε ετ εεειἱεἱ εγειει·ιει ιιἱεεεειεἰτἱε εετεεεε ετ

Ρτεἴε‹:τε ιιεὶεετεὶτετὶε ειιιιτειτιε ετ Ρετειι εετιιοιιε εεε

ει·ειιιτιεε Ρειεεει ετ εοειιειιτιοεεε ιεεε τεττε Βιετειε ε·

ιιιτετ εετεεεε ἰειειιε ετ εετεὶτιειε εττεεεεετεετε ιιιεε

εεειιτιεεειε εετεεεε εεεεεεεει ειοειιιε ετ τοτει:ιει

ιετετιιιε εεειεεετειτι. ἰε Ρτἱιεἱε εἰετε εεειιιιε. ιιοΒιε

ι·εεἰΡἰεετἰτιιιε. εοειὶεε ειετοτειε εεειὶει ιιτ‹·ΙιἰεΡὶεεοΡἱ

ετ εειεἰεἰ ει7ιεετιει ετ εὶετε εεἱιιετεὶτετἰε τεειειεεε

ετ εΒεετεετε Ρτεειιττιειεε ει ΡετΡετειιει εετειε Ρε

εεει :ιτειιε 1°ιετσετε ετ τεεετε εε1εεε εει·εεεεεεεε ετ

εε εἰεττιετε εετεεεε. εεΙεεε ετ εεειιτοε ἱε ειεπι ετ

τεττε ιιτειιε Πειειεειιιε 'ειιεεε ετ ιιειιιττειι.τεε ιιι τεΒιιε

ετ Ρετεοεὶε. ετ ειιΠιιτε εεειειιιε ειε εε! ἰεἰιιτἱετε ἱε

τεττε. εεε Ροτἰεε ἱΡεεε εειιιειτε ετ πεεεετεεετε. ετ

:ει εἰε οτεεειε ιιἱει ετ ιειετιεει ιεττε εἱεττιετιιιε ιιε

εττειε Ρι·ειιιιιεετε. ετ ειιττε εἰεττἱετειιι εἱετιιει εεεεει

ειοεε ετιιειιειειιε Ρτο Ρεεεε Ιιεεε (Με ειιιἰεεΒἰΙἰτετ

Βιεετε ετ Ρει·ττεετειτε. ιτειιι εε ειιιιιετειε Ιειιεεετετιο

εὶΒιιε ειπε εειοεο εετεεεεεεεε εεε εε εἰεττἱετε

εοτεει ειπε ιιεε τιετ Ρετεετετε8 εεε εεεεειεε εε εε

ιειιεἱ ειε Ρτο τεειΡετε τιιετιιιτ εοιιπε ειιιιιιειε ιει

εεεεεεει εεε εε ειεττιετιι ἱειιιιε ἴεεετἰετ. ιείι·ε τα

εεετἱεεοε ειοε ει τεειΡετε ἱιιιεειιτετἰεεἱε τετιε ίιετ ετ

εεειΡΙεΒὶτιιτ εεεεεεεει ιεςξιεε ετ Βοεεε εεεε Εεεε

εεε εἱεἰ ειιειιτεει τετεεεεετιτ ἱεετε εεἰ ιιεΡεεἰιεεετο

εε! εειιειιετεετὶε ιὶεειιτἱε ιιιιτ Ρτο εἰἱετἰεεἰτιιιε ιεεετ

τὶειε Ρτεετεεεἱε. ειιεεΡτετἰε τεειεε ιεεε ειιιτιιιιειεεει

εεε εε εειειιιιε Βιετιε εε τεειΡει·ε (με εεειεεἰ ὶειεεε

τεεεεεε ετειιτ ετε. ιτειε εεεεεεὶειιιε ετ εειιεεειειιιε

εειιιε εεειὶεε ειετετεει εοτειει ετετιἱεΡἰεεοΡἱ ετ εε

ιιιὶεἱ ε)εεετιει ετεἱετε ιιεἱιιετεὶτετἰε. ιιτ Ιὶεἱτιιιε εἱτ

ιιεττιεεειε ιιετιετἱετ εεει.ιεεεει ειιοε εοετἰιιετετεετἱ

Ρτεει ιιι Ρεεε ετ εεεεετείε ειεπι τεετει Ρετ εεεεεεει

εττεεεεετεεει ετ εεειεεε- ἱεεεε εεεεεεεε ιεεεετεει

τιιετιτ ει Ρετεεετεε εεττιετιε εεεεεειιτἰ τεετιετ εεΙιεε

εειετεετε εετιιτετε Με. εεεε εεΙεοε ειιιεεεε τεειΡι

ιιεε εεεεειιτ. Ρεετεεειε ιεεεετεει ΐεετιτ εἰετειε εετε

τεειει Ιειι·ει·εει Με. ΙιεΒεἱεεε. ετ εἰ ἱειιεεἱτετιιτ εεε

εεετεει τιιιεεε Ρετ εεειιεΙιεεει εττειειΡετεειε ιειεεεει

εοιεεεἰε ἰεεΪ.ιε ιιι εετεεεε ετ Ρετ εἱετεει εεἰεετεἱ

τετεει εει·τ:ιεεε εεεε εο!εεε ττεε εειιιτετεεεε εετιεεετ

εοιιιει. εε (Με εειεεεε ττεε τεετιιει εεΠιε:ιετετ.

ιτεει εε εετετο ειε!ει εειιιι εεεεεετιιεε ειιιτ τοΙτιι Ρετ

εεε εε! εεειιιεε ειιιιιε ειιΡετ τιετειεεε εετεεεε ετ

εε εοτεει εἰεττἰετε ετ τετιιιε εετεει εεεετιτεετετ. ετ

ει εεεετἱτιιτε εετ εε! Βιετιτ ε τειεΡετε Ρεεἰε ετ εεε

εετεἱε εεειἰτιε ετιεειιεετεε ειττε εεεεειειιε. ιιτεεε

εεεεει·ι ετ ειιεειιει·ι τεειειεεε. εεε εε εειειιεε ειιιεε

εειιττε τιοειιεεε εετιιοιιεεεεε εεε εε εοτιιει. εὶεττἰετε

ιιτετιιτ. ειιεεΡτε εε εεεὶτε εοειβετε εΙειιε εεε εεε

εετειε εεεεὶ ετ εΙει. Ρετειι: ειιοειιε τιιετεεεετιιει εεε

τἱεει ετ τεττιιιε. Ιιεεεεεε εετεεεεεεεε ετ εε εει·ιιτε

εἰεττὶετε. ¦ιεεετετ εε ἰεειιε εἱεε εειειτε ειΠεεε ειιττε

Ιιετε Ροεεἰετ. Ρτεεἱετε εειει:ι Ρτεειιττιειεε ετ εεε·

εεειιεεε εετιιε Ρετ εεε ετ εεειιιεε ἱεεεε. ιιττεεεει·ε

εοειΡΙετε ετ οβεετεει·ε ετ εεεε Ρετ εεεεεεεετεε εο

εττοε ειε Ρτο τειεΡοτε ει τεΒιειιεε ειιιιτετιε ὶεειιε

τεετιετ. εΒεετεεεεετετ ετ εεειΡΙετιεετιιτ. ετ εΡεεἱεΕιτετ

ιεεε τεεεεεετιιτ ετ εττεεεεετιιτ ιιτ ειιΡτει. ἱεεεΡετ ἱε

τεεἱτ ειειτετιιειεε εετειιι ιο εεἰειε εεεεειετετεει ιεττε

εετΕΡτετιιιε εεετεει εεειειε ἰετετὶεε εεεετεετιιτ Ρτε

εεετὶιιει ετ ιεΙιεετιιιιε ιιττεεεετε εετεΡΙετε ετ 01ιεετ·

εετε Ρετ ειεειε ιιτ ειιΡτειειετιιιε εετ. εεε εεεττε ιιεε

τειεΡοτε ιιεεἱτε. εεεεεε ειιιτετε εεεεἰΙἰετοτιιιιι ιειειιε

ειε ιιι εοτεει ειειειειΒεε ιιιτειτε τεεετιιετ ειιετ Με.

ιιιεοΙειιιε ειιιτιε. ΒειΠιειιειιε εΡὶειιιε ιεεἰοτ. εεεεεε.τιιε.

ἱοτεειιιιε τιεΙιετιιιε. εεεετἱειιε εΠιετιεεε. Βοεἱΐιιτἰεε

εε εο!τει. ΒιιιΙΙιεΙιεεε εε ειιιιιΙεο. ετετιειετεε. οΒετὶεε

τἱεἰιιε. ΐτεεετιειιε ΒτιΠεε. ΒιιΠιεεἰειιε. εοετεεεε εε

ειιεττο. ΒειΠιεΙειιιε Ιετεειι·ιεε. Βεὶτετειιε εε ειιιτει.

εὶεοΙε εε θειιιιιε. ι·ειγεεΙειιε εετε. εεετἱεε τε!ειιιο

ιιἰεει. Ρεττιιε ιιεετεε. ιεττε εε Βι·ιτεεΙεο. ιιεε ειιιΙιτει

εεε. οττοτιεειιε εε εειτειι|ε. εεετεεεε ιιιιιΙειειετετ.

:ιετιιει ειιιιιε ἰε εεειο ΐετεετἰειπιτε. ιε Ριεεε εεε

ειιιο. τεετεε ειιιΠιεΙιεεε ειιιεειιιε εεἰΙἱἱεΙειιιε Ρἰτεεἱεεε.

ετ τἰεεἱιοειιε Με”. ιιιεειιιιιιιι. ιεειετιεεε ιτε. νει. ειε

ιεττεετιε εετε1ιτιε.

Εεε @ειεπι εεεετι εοτειτιιιε ιιεε ειιεειΡΙετε ειε ετι

τεετιεο ετ ετιΒιεεε Βετο Ρετ ειειεεει τιοειεεεεεΠι

εειΙιεε ΡεΠἰἰ εοτετιι ειειιτ ιιι εε εἰεὶ ετ ΙεΒι Ρετ

οιετιἱε ττειιεετἰΡεἱ ετ επειιιΡΙιεεεει εἰειιε ἰε εε ειε-ι

εἱτε εει εἱιεἰεετο ιε Πττετετεει ετετἱεεε. Ρτετετ

τεττε Πττετεει εε! ει!!εΒειιε τἰτιιΙιιει εεε Ρεεετιιει ε!

Με εεεεεε εειεὶ ιειιτετιεεε εεττεΡτιοεε εε! εἰπε

ιιετὶοεε εἱετὶοειιει ειε εεεειιε. Μι εποε εοττοεετεε

ειιει ἱεεεε ΡτεεετὶΡτιεειεἱεἰ ιεεεΜ εε τιειειιἰεο

ιεειιεεειε Ρετεετετἰε ΡτοΡτιε ιεετιιι εεἱιεετὶΡεἱ εεεε

εοιεἰεἱεε εειτιειτετιε ειιΠεεεεε εεεεετεειτεο ιιἱεεεἱειο

ιιειιε ἰιιεὶετἰοιιε Ρετειι ειεεεε ειιιι.τεετι. η

Ρτο Ρετεεετιιιιιε εετδιεεε τεεἰΡετε εεΙεοε ειι·ιιιειιε



749 οΑττοντι 750πιο.

( ποιον )

ΑοοΑι.ιισο Μοπίαπϋπί στα” άοιπίπτω οτ [αιιιτοποοο

πωπω /οοάειο ίιιτοι· .το ἰαιιἔαιιτιπ σοπτι·α κ!!ε.ταιι

άι·ίποο ετ Τοι·άοπεποσο.

!2%, τ!) άοσοιπΒιἱο

στο Α. [ω. ιοο. στο. ο. χω. πι.

ς π. π. )

Ισ ποπιἱπο άοιπἱπἱ οιποπ. οπο οοοο!ἱτπο άο ιποπ

ἱοιάἱπο πιο ιπο οτ οπο ιποἱο πιοιπἱττο οτ σοπποπἱο

πο!πο άοιπἱπο ππάο!ο πωπο ποτοοτοτἱ. πιο σοιππιιἱ

ἱοππο οτ ποιπἱπο ἱποἱπο σοιπππἱο. τιποά σπιπ σοοτιτο ύ

ποοτιο ιποπἱοιάἱπἱ σπιπ τοιιο ποοτιο οτ !ιοιπἱπἱ!ιπο

ἱπ οιάἱποτἱοπο ποτοοτειτἱο πο! σοποπ!πιπ σοιπππἱο ἱο

ππο. οπἱ ιιιοάο οοτ πο! πιο τοιπποιο ΐποιἱπτ άο σο

τοιο τἱοσἱοπιπο οτ !ἱοι·ἱ τἱισἱοιππο. πἱππιπ 8ποιιοιπ

ἱιὅποοιπ οτ οοπἔπἱπο!οπτοιιι !ιοιπἱπἱ!›πο ο!οιιοπάι·ἱο οτ

τοιάοπο. οτ !ιοιπἱπἱ!ιπο οοιπιπ άἱοτιἱστπο ἱπ ποιοοπἱο

οτ ι·ο!ιπο. οτ ππἱποιοἱο άοιπππι ο!ἱἱο ποιοοπἱο σοοτιἱο

τοιιἱο οτ πἱ!!ἱο. οιισοπτἱο ιποισπἱοπἱππο ιπο!οοπἱπο. οτ

οοιπιπ τοιιἱο οτ !ιοιπἱπἱ!ιπο. άπιπ ποπ ο!τοπάοπτ τοι·

Ντιπ οτ !ιοιπἱποο ἱοππο. οτ άο άἱοτιἱστπ ἱοππο. οοά

ο! οΠοπάοιἱπτ τππο οἱο Βποιιοιπ οππιοάἱστπιπ Ἐεισἱο

ιππο. οι! άοτοπάοπάοιπ τοποπτ οτ !ιοιπἱποο πωπο οτ

άο άἱοτιἱστπ πωπο. πιοάιστπιπ ποιο σποτιπιπ ιποπ

ἱοιάἱπἱ. Βποιπἱτπιπ οτ άἱοΒποιπἱτπιπ άο!πιππο οτ σοπ

οἱοπππἱπιπο σοιπππἱ ἱοππο πο! πππτἱο οπο. πποο!οπο σ
ο

ο!› ἱποο σοιπππἱ πο! ο ποτοοτειτο οοπ σοποπ!ἱ!ιπο σο

ιπππἱο πωπο οπἱ ιποάο οοτ πο! πιο τοιπποιο τποι·ἱπτ

ποι οο πο! !ἱττοιοο οποιο ΐποι!τ ιοιιπἱοἱτπιπ. ιποπάοτο

ιιποοπο οτ οιάἱιιοτἱοποο ἱοιπάἱστοιπιπ ποτοοτοτἱο πο!

σοποπ!πιπ σοιπππἱο ἱοππο οποιο πο!πο ἴοσοιἱπτ ποι οο

πο! οππιπ πππτἱπιπ οπτ !!ττοι·ιιο. άο 8ποιιτι τοσἱοπάο

πο! ποσο οττοπάοιππο οτ ο!›οοιπο!›ἱιππο Μπα ίἱάο ποο

ἱποτι οιιοπάἱιο. οπτ: ο!ἱιιπο τιππάο πἱτοπἱιπιιο. !ισο οο!πο

οποά οἱ οοτιο τοιιοιπ ιιοοτιιιιιι οά ποοτπ!οτἱοποιπ

ποτοοτοτἱο πο! σοποπ!πιπ σοιπππἱο πωπο άοποπἱιππο ἱιο

ἱπ οοιπἱτἱο σοιπππἱο πωπο. ποο οτ !ιοιπἱποο ποοτιἱ.

άο!ιοιππο !ιο!ιοιο οΧΡΒτ1885 πἱστπο ο σοιπππἱ πωπο.

οιοάοπτπιο οποτιπο οποιο πιοτοστἱ ποτοοτειο πο! σοπ

οπ!οο σοιπππἱο ἱοππο πο! ει!ἱτιπἱο πιο ἱποο σοιπππἱ.

πἱπο ποσο πο! !ἱττοιἱο ποπἱο άἱκοιἱπτ πο! ιποπάοπο- ά

ιἱιιτ ἱπ σιοάοπτἱἱο τοποπἱιππο οἱσπτ πο!πο άοτοιιπἱ

ποποιἱπτ. !ιοιπὶποο ἱοππο οτ άο άἱοτιἱστπ ἱοππο το

ποιοοπἱο οτ ιο!πιο ἱπ τοτο ποοοο ποοτιο οτ άἱοτιἱστπ

ππἱάπο πιο ποοοο οοεττο !ιοπο !ἱάο οο!πο!πιππο σπ

οτοάἱοιππο οτ πιο οιππἱ ιὅι·οποπιἱιιο οτ πἱο!οπτἱο άοΓοιι

άοιππο. οτ !ιοποιοιπ οτ πτἱ!ἱτοτοιπ σοιπππἱο ἱοππο οπο

ιοπἱπιπι ποσο ίἱάο. πιοάἱστο οποτιπο οπο οοοο!ἱτπο

ἱπι·ο τοστἱο οοσιοοοιιστἱο οιιππΒο!ἱἱο ποοο ίἰάο οἱπο

τιππάο οττοπάοιο οτ ο!ιοοιποιο οτ σοπτιο ποπ ποπἱιο.

οτ ἱποπποι ιπο τοστπιππι οἱο οποά ίἱ!ἱἱ πιο! οοάοιπ

ἱπιοπππτ οττοπάοιο οτ ο!ιοοιποιο.

νοιοο πἱσο. ποο οπάο!ο άο Βοποπἱο πωπο σἱπἱτοτἱο ποτο

οτειο. άο !ιοποπ!οσἱτο οτ οπστοιἱτοτο σοποἱ!ἱἱ πωπο οτ οπο

τποι !ιοιπἱππιπ ποι σοιπποεποιπ ποι· σοιπποποιπ οτ σοι

τι ππ σοοάπιιοτοιπιππιο σοιπππἰ ἱοιιπο οτ ποιπἱπο ἱποἱπο

σοιπππἱο πιοιπἱττἱιππο οτ σοπποπἱιππο πο!πο οοοο!ἱτο άο

ιποπἱοιάἱπο πιο πο!πο οτ ίἱ!ἱἱο ποοτιἱο. ιιποά σοιπππο

ἱοππο άο σοτοιο ποο οτ τοιιοιπ ποοτιοιπ οτ !ιοιπἱιιοο ἱιι

ποιοοπἱο οτ ιο!οπο οο!πο!›ἱτ οτ σποτοάἱοτ οτ οάἱπποπἱτ

σοπτιο οιπποο ποιοοποο. ποο Ϊοσἱοτ ποσοιπ σπιπ ιι!ο

ιιοπάιἱπἱο οτ τοιάοποποἱππο ἱπ οπο ποπ ποποτ οτ

ποσἱίἱσοτ ποο οτ τοιιοπι ποοτιοιπ οτ !ιοιπἱποο. οτ ιπο!

ποάοεἱπιπ τιποά !πιστοππο ἱπ τοιιο τοιάσπο σο!!ἰ8οι·ο

σοποποπἱοτἱο. πο!ιἱο τἱιοιἱτ ο τοιάοποποἱτιπο ιοοτἱτπ

πιπι. οπτ ἱποπιπ οἱ ιοάάοιο πο!!οπτ πο!›ἱο πο! πππ

τἱἱο ποοτιἱο οππά ιΞοπἱππι. πο! ἱπ τοπιο σοιπππἱο ἱοππο

σο!!ἱοοιο ποιιπἱττοιππο. οτ οἱ τοιτο πιο ποο €ποιιο

οποιπ !ιο!ιοπιπο σπιπ ο!οιιοπάιἱπἱο οτ τοιάοποποἱΒπο.

σοοτιπιπ οπτ τοιι·οιπ πο! πἱ!!οιπ ἱποἱ ἱπἱιπἱσἱ ποοτιἱ.

πο!πο ποσά οτιοἱτ ο!ιοτπ!οι!πτ. ποπ Ϊοσἱοιππο ποσοιπ σπιπ

ἱποἱο πἱοἱ ο!ι!οτο πο!πο Ϊποιἱπτ ιοοτἱτπτο. Ηοπσ ποιο

σοπποπτἱοποιπ πιοιπἱττἱιππο πο!πο ποι ποο οτ οπσσοο

οοιοο ποοτιοο οττοπάοιο οτ οποοιποιο οτ ἱπ σοπἱτπ!ἱο

ποποιο οτ σο!!οσοιο ποι·ποτπο οποοιποπάοτπ. άο το

οπτοιπ άπο ἱποτιπιποπτο ππἱπο τοποιἱο ίἱοιἱ ιοΒοπο

ιππτ. οοτπιο ἱπ άοιιιο τοιποιἱοι·πιπ. τοοτοο

ο!ιοιτπο οπἱππ!ο. Βπἱ!!ἱο!ιιιπο οἱπο ίἱ!ἱπο. οοι!οοππο

πἱποι. πισο!ιπο πἱσοιπἱ!ἱπιπ. ιπποπο άο πο!το. οππο

άοιπἱπἱσο ποτἱπἱτοτἱο. πσσιιιιιιιι. ἱπάἱστἱοπο ιιπ. οιιιπι

άἱο άοσοιππιἱο σἱισο τοιτἱοπι. '

ΒΒο ιιιοισπἱοἱπο ιΙποπάοιπ ο!ιοιτἱ άο άοιπο ποτοιἱπο

οοσιἱ ἱιιιποιἱἱ οτ ἱπάοιι οιάἱποιἱπο ιοΒοτπο ἱοσιἱποἱ.

Βἱο ποππ!τἱιπο άοσοιπΒιἱο. Βπἱ!!ἱο!ιππο !ἱ!ἱπο οοοο!ἱτἱ

ἱπιοπἱτ πιοάἱστο οττοπάοιο οτ ο!ιοοιποιο. πι·οοοπτἱ!ιπο

τπ!σοπο άο σ!οιιποπτο τιοάοπσἱο άο σ!οιιποπτο απτο!

!οπο άο ιποπτπ!άο. Βοποποοοο!!ο σπ!ἱΒο πο!ἱἱ οτ ιπ

!ιο!άο άο οοἱιοπσἱο.

πωπο

ς ποΧν ;

Ραετιι /οεάει·ίο οτ ιιιιίοπίο ίπΕταο ίπποι· Ροτιιιιιι , Πεπι

ι·έσιιιιι, Ροιισίιωι ετ 2Ζοοι·2απο ιπαισΪιἰοπεο ιἰο Ροπ

τοιιο ετ ίιιιιιτοποε εοπτιπαιιο, οιιοι·ιωπ =υέ απατιιαπι

οἱὐί .φοιιάειιτ ρατιοσέιιίαπι. `

ω

“!2$$, !δ οτ 20 άοσοιιιπιἱο

στα. Α. πι. τ. πιο. τι οπο. στα. σ. [ο!. απ. τ.

( π. π. )

Νοο ποτιπο οτ !ιοπιἱσιιο ιιιοι·σ!ιἱοιιοο άο ποπποπο

πιοιπἱττἱιππο οτ σοπποπἱιππο πο!πο άοιπἱπο οπάο!ο άο

Βοποπἱο ἱπιιποποἱ ποτοοτοτἱ. ιοσἱπἱοπτἱ ποιπἱπο σο

ιπππἱο πωπο. οο!ποιο οτ σποτοάἱιο οτ άοΐοπάοιο ποι

ποο οτ !ιοιπἱποο ποοτιοο. !ιοιπἱποο ἱοππο οτ άο ἱποἱπο

άἱοτιἱστπ π!›ἱιπιο ποι· τοτπιπ άἱοτιἱστπιπ ποοτιπιπ σοπ

τιο οιπποο ποιοοποο οο!πο σοιπππἱ οιπιοποἱο σἱπἱτοτἱο.

οτ πιοιπἱττἱπιπο Βισοιο ἱπ οιάἱιιοιποπτο ποοτιο οπτ

οπσσοοοοιπιπ ποοτιοιπιπ οπἱ πιο τοιπποιο ἰπ ιοΒἱιπἱπο

σἱπἱτοτἱο ἱοπιιο τποτἱπτ ποσοιπ οτ εποιιοιπ οιππἱτιπο

ποιοοπἰο οτ !οσἱο ποι ποο οτ !ιοιπἱποο ποοτιοο σπιπ

σοοτιἱο οτ Ϊοισἱἱο ποοτιἱο. οο!πο άἱστο σοιπππἱ οοιιοποἱ.
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εεά εοιιιι·ε ιρειιιαι εοιιιιιιιε ειιιιειιεε ιειιεΒιιιιιιτ άειειι

άει·ε εοπιιιιιε ἱειιιιε ει ιιοπιὶιιεε ἰειιιιε ει άε εἱιιε άἱειι·ἰ

ειε. ἱιεπι Ρι·οιιιιιιιιιιυε ιιοΒιε που ιιειιάει·ε εεε ειιετιει·ε

ειἱάιιοά εεειι·ιιιιι ιιει ΐοι·ιιεπι εεε ιιιΠετιι ιιοειι·ειτι πιει

ιιι εοπιιιιιε ιιιιιιιε. ει ιετιιιιιιι τι εοπιιιιιι ἱειιιιε ιιεισει·ε

Ροιει·ιιιιιιε ‹.Ιιιειιιιιιιι :ιιι ειιο εστιε ίιάε ει εἰιιε Β·ιιιιάε.

Ριεεάιειε οιιιιιιιι ιιει· ποε ει ιιει·εάεε πιοειι·οε ρι·οιιιιι

ιιπιιιε οιιεει·ιιει·ε ει ιιι·ιιιιιιιι ιιειιει·ε ιτι Ρετρειιιιιιιι

ΜΒ ρεεε πιει·ειιετιιιιι ιιιιιιε ει·ι$ειιιι. ιιει (μισά Ρειιε

εοτιιτιιἱεεει. ιιιειιιιοπιιιιιιε Ρτεάἰειἱε οιιιτιἰΒιιε τειὶε πιει

ιιειιιὶΒιιε. Ρτο ρεεε ει ει] ειε οΒεει·ιιειιάιιπι οιιιιιιιι

Βοιιε τιοειτε ιιιιιιιιε ει: ιιιιιιειιάε ιιοΒιε ι·εοἱΡἰειιιἱΒιιε

ιιοιιιιτιε εοπιιιιιιε ἰειιιιε ριΒιιοι·ι οΒιι€επιιιε. ει ειε

ιιιτειιιιιε ιεειὶε ειιειιεειιιε ειιειιάει·ε εοπιριει·ε ει οιο

εει·ιιει·ε Βοιιε ίὶάε ιιι ειιρετιιιε άὶειιιιτι εει. ιιεε εοιπιτε

ιιιιο πιοάο ιιετιιι·ε. υ.ετεε ιιὶεε ποε ετιάειιο άε ιιοτιο- ύ

Με ὶειιιιε ειιιιιιιιιε Ροιεειεε ιιε ιιοιιιιιιειε εοτιειιἰἱ ιε

ιιιιε. ει ιιιει1Ρει· ιιοπιιιιιιιιι ι!ιιειιιοι· Ρετ εοτιιΡεΒιιετ11

Ρτοιιιἱιιἱπιιιε ειε Ρει·ιε εοιιιιιιιἰε ιιιιιιιε ιιοΒιε Ρειι·ο ει

ιιειιι·ιεο πιει·ειιιοιιιΒιιε άε ροιιιοτιο ρι·εάιειιε. ιιιειιιι

ι:ειιει·ε ει άειειιάει·ε ιει·ι·ειιι ιιεειι·ειιι. ει ιιοτι ιιει·

ιιιἱιιει·ε ΠΠ Βιιι·Βιιπι ιιοιιιιπι ιἱει·ἰ ειπε ιἱεειιιἱε ιιε8ιτε.

ει ιεεετε Εεεε ιὶάε ιιοπιιιιεε ιιεειτοε εεεε ειιιιιεειοε ει

οΒεάἰειιιεε ιιοιιἰε ιειιπιιιετιι άοπιιιιιε ειιιε ει άειΒιιιιιι8

εά Ρι·εάἰειε οι›8ει·ιιειιάε εάιιιιοτιιιπι ει ἱιιιιειιιειι ειιιε

ιτειιιάε. εε εειιιο ιΙιιοά Ρτο Ρι·εάἰειἱε εοιιι.ιειιιιοιιιΒιιε.

7 εοπιιιιιἱ ἱειιιιε ιιει πιιει·ειιιοιιιΒιιε Ρι·εάιει:ιε. ιιοτι ετε

εεει ιιει τιιιιιιιειιιι· Με ειιιιιιοά ιιει εοτιειιειιιάο ιιι

ιιει·ειΒιιιε. ἰιειιι Ρτοιιιἱιιἱιτιιιε ιιοιιἱε ιιιιοά ει ιιε ιἱεειιιἰε

1ιο8ιι°ε εειι ειιεεεεεοι·ιιιτι πιοειι·οι·ιιπι ει” Ρτο ιεπιροτε

Βιει·ιιιι ιιι τεΒιιιιιιιε ειιιιιιιιιε ἰετιιιε ειιεττειιιι ειὶειιἱ

ιεεει·ιιιε. ι1ιιοά εοιιιιιιιε ιετιιιε τιστι Βιειει Ρεεειιι εειι

ιι·ειι€επιι εεε εοιιεοι·άἱειιι. Ριεεάἱειε οπιι1ιε Ρτοιιιιιιι

πιιιε ιιοΒιε ιιει· εοε ει ειιοεεεεοτεε τιοειτοε. ι1ιιι Ρτο

ιειιιροι·ε ιιι ι·εδιιιιιιιε ειιιιιειιε ἰειιιιε ιιιει·ιτιι ειιειι

άει·ε εοπιΡιει·ε ει οιιεετιιει·ε. ειιι› ρεεε ιιιετοιιετιιτιι

ιιιιιιε ει·Βετιιι. ει ‹Ιιιοά Βιειει:ιιιιε ιιι εεριιιιιο εοτιιιιτιἱε

ιιιιιιιε Ροιιει·ε ει εο!ιοεει·ε. ιιι ειιεεεεεοτεε ιιοειι·ι ιΙιιι

με ιεπιιΡοι·ε Βιετιιιι ιιι ι·εΒιιιιιιιε ειιιιιειιε ἰειιιιε ιιιάε

ιειιεετιιιιι· ιιι ειιΡει·ιιιε άὶειυπι εει. Ρτο ·Ρετιε ει εά

εὶο οΒεει·ιιετιάιιιιι οτιιιιἰε ιιοιιε εοπιιιιιιε ἱειιιιε ιιεΒιιε

ει ιιιιιιετιάε ιιοΒιε Ριειιοτι οΒΙἱΒειιιιιε. εειιιιιι ἱειιιιε ιιι

άοπιο ιοττιει·ιοτιιιιι. ιεειεε οΒει·ιιιε εΡἱιιιιιιιι. εοτιιοιιιι8

ΡἰΡει·. τἱεοΒοιιιιε ιιιάει:. Βιιιιιιειιιιιιε ιιιιιεειιιε. ΒιιιιιιεΙ

πιιιε Ριοιειιιιιιιε. .8ιιιιιιειιιιιιε ·ιιιεεεοπιεε. ει ε)ιπιοτι

ειειιεοιιιιε. κι”. άὶε άεεειιιιιτιε ιιιιετ ιιοιιειιι ει ιιε

$Ρει·εε.

Εοάεπι τιιοάο Ρετ οιιιτιἰε Ρι·οπιιεει·ιιιιι ει εοιιιιετιει·ιιιιι

ειιι1ιιε ιιιτει·ιιιιι Ροιιοιιιε ει ειι:ιει·ιιιε ιιιιιι·ειιιοιιεε άε

Ροιποτιο άοιιιιτιο ειιάειο άε Βοιιοτιἱε ιετιιιε Ροιεει:ειι

ι·εεἱρὶειιιὶ ιιοπιιιιε εοτιιιιτιιε ιειιιιε. ει άἰειιιε άοιιιιι·ιιιε

ιιιιάειο ἱετιιιε Ροιεειεε. εἱιιιἱιἰιετ ιιι ειιΡτεάἰειιιπι εει

εἱε ιιει· οιιιιιιε Ρι·οτιιἰεἰι ει εοιιιιειιἱι. εειιιπι ἱετιιιε ιιι

άοιτιο ιοι·ιιει·ιοι·ιιιτι. ιεειεε εοι·ιεοιιυε ΡὶΡετ. ιεεοΒιιε Ρι

Βιιοιιιε ιιι€ο εεειειιιιε ει ιικιι·ειιιειιιε εετάπι :οι άἱε

άεεειιιΒι·ιε ιιιιει· Ρι·ιπιειιι ει ιει·ιιειιι.

Εκ ιοιιειιο βοιιιιιεεεειιι εειἱεε Ρειιιι ποιει·ιι.

α

ά

ς υειινι )

Αι.ισειιΦυε σαοπεπείε εριπ·ορω ρπ·σ ειιὺνειιἰεπάΖε :κι

ερἰεεοραιιω πεεε:εἱιαιἰὐιιε, ρεεωιια εωιι€εω , Μπα:

ε·επιιιπι ίαιιιιεπεεε α εαοπεπεἰὐιιε εοπεαΙἰὸω πωπω

.ΜΜΜ ·

ι226, 329 ιειιιιει·ιι

θεά. Α. χω. Με.

( π. ιι. )

Αιιτιο άοπιιιιι πιιΠεειιι:ο άιιεειιιεειιτιο αν. Μάι

ειιοτιε κι”. άιε ιιιινιιιι. ιιιειιειε ιειιιιει·ιι. εοιιιεεειι8

Βάι άοπιιιιιιε εΠιει·ιιιε εΡἰεεοριιε εεοιιε εε τεεεριεεε

ει ιιιιιιιιιεεε πιιιιιιο ιιοπιιιιε εριεεοΡειιιε εειοπιε ει Ρτο

ιΡεο εριεεορειιι. ιιι.-ιε εειιιιιιιι ἰειιιιειιεεε ε Ρειι·ο

άε ιεΒειάο ει ιοιιειιιιε ι1εεεε. επιειάο ἱοιιε ει Βικι

Β·ετιεο Βιοτιει. ει: ιιιιιεΙάο εεΡἰιε τιιιιιει εοιιειιιιΒιιε

ειιοιιε ιιοπιἱιιε εοιιιιιιιιε ειιοιιε ει: ιιιεε. τειιιιιιεὶειιάο

ειιεεριἱοιιι που ιιιιπιει·ειε Ρεειιιιιε ει ποπ ιτεάἱιε.

111108 άειιει·ιοε Ρτοιιιἰεἱι άἱειἰε εοιιειάιΒιιε ειιΡιιιιιιι

ιιιιιιιε ιιοι1ιιιιε άἰειἱ εοιιιιιιιιε ει ιιιεε ι·εάάετε ει οσο

ειΒιιετε ει εοιιιει·ε ιιιιι·ε ιι·εε πιειιεεε -ΡοειεΙυεπι άε

τιιιιιιὶειιιπι ιιιει·ιι ει;ι ἱΡεὶε εοιιειιιιΒιιε ιιοπιιιιε άὶειι

εοιιιιιιιἰε. ει ιιἱεε ιιει ειι Με ειιιἱ ιιιετιιιι Ρτο ιεπι

Ροι·ε ιιι ι·εΒιιιιιιιε ειιιιιειιε εεοιιε. ιιει ει: ειἱο Ρτο

ιΡεο εοιιιιιιιἱ Ιιειιειιάἱ ιΡεοε άειιει·ιοε. ιιιιοά ει Με

ίεεει·ιι ειε ειἱΡιιιειιιἰΒιιε ι:ιοιιιιιιε άἱειἱ εοπιιιιιἰε ει

ιιἰεε ρετιεπι τιοπιιιιε άἱειι εριεεοριιιιιε άει·ε ει εοι

11ε1°ε Ρτο111ιειι. ει ιιιει.ιΡετ τε8ιιιιιετε οιιιιιε5 εΧΡειι888

:με ιιιειε ιιιει·ιιιι ειπε άἱειοε ι:ι·εε ι1ιετιεεε Ρτο άἰειὶε

άειιει·ιιε ρειετιάἰε ιιει ειιι€ειιάιε ει ιιειιειιάιε. ετε

άειιάο ιιιάε Με ειιιἰ ιρειιε ιεεει·ειιι ιιι εοι·ιιιιι ιιει·Βο

ει:ιει1ιιε ιιιι·επιειιιο ει ιεειἰΒιιε. ει Ρτο Με οιιιτιιΒιιε

ει εἰτιΒιιΙὶε οΒιετιιετιάιε ειε ειιΡιιιειιιιιΒιιε ιιοιιιιιιε

άὶειὶ εοιιιιιιιιε ει ιιιεε οΒιιι.ιειιιι ΡἰΒιιοι·ἰ οιιιιιἱε Βοιιε

άἱειι εριεεομιιιιε. ει ι”ιιιι εοιιιεεειιε εε άιειεπι ρε

ειιιιἰειιι εεεεριεεε με ιιιιιιιειε εριεεοΡειυε. ει φάει

επι ιιιεΒιιε ιιεεεεειιεε άὶειο εριεεοΡειιιι ιιεΒειιάἱ

ιρεειιι Ρεειιιιιειιι Ρτο ιιιὶιἰιειἱΒιιε ιτιειιἱιιιἰε ιΡειιιε εΡἰ

εεοΡειιιε. ει ιιιειιἱπιε Ρτο ειιρειιάετιάἱε ιι:ιειε ιιι ειιιιεει

εεε ιιει·ιειιειιιι· ιιιιει· ιΡ5ιιιτι εΡἰεεορειιιιιι ει εοπιιιιιε

ιιειιιι. ει αυτή που Ροι:ει·ειιιι ειφειιεε Βει·ι ιιι επιασε

ιΡεε Ρι·ο άὶειο εΡὶεεορειιι εΒεάιιε ιρεε Ρεειιιιἱε. ει:

ιιει: οιιιιιἰε ίεειι άἱειιιε ερἰεεοριιε ιιοιειιιιΒιιε ει [πε

εειιιὶΒιιε ει εὶι›ἱ εοιιεειιιὶειιιιΒιιε άοιιιιτιο ειιι·ἰεο ει·

ειιὶάὶεεοιιο ειιοτιε. ει: άοπιἰιιο Βι·ιεοι·ιο Ρι·εροειιο

εεοιιε. ει άοι1ιιιιο τιιΒειάο. ει άοιιιἱιιο Βεοι·Βιο ει

άοπιιιιο οάάοτιε. ει άοιιιιιιο Βετιιει·άο εειιοτιιοιε εεοπιε

ιιι Ρειιιειο εΡὶεεοΡὶ ιεειεε ιιιιετιιιει·ιιιιι: ειιτΒο ιιιάειι.

οΒεεειιιιιε ι:εοοιιιιε ιιειάιιε ιιε εειει·ε ει ειιιιιιειαιιιε

άε Ιοιει·ιο.

Εεε ειιιιιιειιιιιιε εεοιιει·ιειε ιιοιει·ιιιε Με Ριι1ωι Με

ιιιιει·ιιιι ει ι·οΒειιιε ιιε εει·ιρει.
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ιι Ή· ‹ι.:( · τ: : οικω ;"..τ

κι ι ' π ο τ..· ' ιι;ι-.·.... . το τ·τ°· τ

'Ι .. ··. '-τ)':“.· ·=ἰτι.·.ιι πο. ' * · ηΒοοι·οταυτ Ζοιιωοοοἰ.ο μοτοττατίο ..οπο@Μια, σο»

.τιιΖίτιιιο, ·υοΙ τιιιτοοσωίΖώω,._έπ ιοΖτπ·οπιαπ·Ζποίο ραιτέύπο

οσπιστὶΜΖε., τοπται·αιπ, .άουιοταιο. ρο.πτω.σιοπαω, τω.

πωπω αημιοψισ·οϋααυι, αἱ οοπιυπικο έιιιιιιοποο πο.

Ψίο ραΡωατ6ΜΜΜ , αΙίοπιατίο .ίπτ'οπίίοίται·.

' . .ι·0-'·τ. -· .- °ι .το . τι

-. .
'

υ 1 ο . . ._ .. ..
- τι .. τ· .ο π. τ ι. .. ι τ'

-,-τ.ι Με, το ι2τ..τ.ιετ τ -τ.·ι - τιπ

τι

ι

.

. .. ' ι

τι £ο·¦ · ·π.

. ..
τι

.ι. 1 .σω.Α.ιιιι.το. ·

. (πο.)
.. .ε

τοπιιιο το οοοτοοτιι οοτιοττ τοιιποιιτττ το Ριιττττοο

Ροι·τοπιιοπιτο. άοιιιτπιιιο τιιοιιισοτοοπιιιο άο τισπισπιτο το

πιτιο- οτιιττοττο Ροτοοτειο τοιιάοι.ιττ οτ ειτοτιιττ. τιιιοά Ρσ

τοοτοτοο οτιιο σοπιοιιτοο ιιοτ ιιτοοοσπιττοο τιιιιιιοπιοοο;

ερτ Υπιἰοοτ πιοάσ εππτ ιιοτ τιιοπττιτ στο οοπιιιπιτ τοπιιιο

τπι ι:ιττι·οιιιοι·τιιτο Ροι·τττιιιο οτιιο Ροτ άτιποι·οιιο πιιιιιάτ

Ροτ·τοο οτιτ τττιιο ρπστιτοπ·οο οοιιοτττιιττ. πιιι.ττο πιοάσ

Ροοοἰπιτ οοο άοτιοτιπιτ ιιοπιάοι·ο. Μοτο-ε. 5Ροτπ1ιιττοΓο.

οοο οττοπιοι·ο ιιοτ οττο σιισοιιπιτπιιο πιισάο οσπιιιτιτ τοι

ιιιιο οιιτιτπ·οτιοι·ο. οιττοιιτά άο τοπ·ι·το άσπιἰτιιιο Ρσοοοο

οτοκιττιιιο. τισπιστττπιο οιιτ τπιτπ·οττττοιιο .ττττο. ποσο οο

πιιιτιο τιιπιιιο τιιιτιοτ οοιι στιττπιοι·ο ιιτάοτιιπ· ιιτιτοιιπιιοιιο

το οοσιιο οτ @το τοπιι τπιττο τΡοοο οτιιττειτοο τροπο

απο οοο οτττιτ. οτ οτ τοπτο :ιτι οιττοπιισ οσπ·ιιππι (ποσά

οιτοοττ οστιττοττιοτιιιπι τιιοπ·ττ. ποσά οσπιιιτιο τοπιιιο πιιιττο

πιοάσ πιιιττοιιο ποτὶσπιο ττπ·πιιιιππι ποο τετοιο τι:ιτιοτοττ.

ιιοο τιοο ετο.πο ιιττσ πιοάο ροοἱοτιιι·. τππιπιο οοοοειπ·ο

οττΙιιο οιιοοιιτιτο τιττΙιιο τπ·πττιιπ.πι πιιιτττιιοοιιο Ρπσπ·οιιο

ιπιτσι·ίο οοο πισππιοπιτἰ Βιοοι·ο τοπιο:ιτιιι·. οτ τπιοιιροι·

ο πιοπιιἱτιο ιιτιιάτοτο οιιτοπτο τοπιοτιτιιι· οοπιιιπιο τοπιιιο

ττττΑ-.ιιοτ ὶττἰο ιιιιτ οσπιτπο.τοοοιπττ άιιΡτιιππι άο τιιιτιιιτσ

τιει.τιιιοι·ττ. οτ οιιι.οττιιο τπιάο Βιοοπο οτ οἰτιὶ ιιτάοτιττιιπ.

οτ.οιισά άο σιιοπιτσ τιοτιιιοι·ττ τιιάο πιιιττοπι Μοτοπ

ι·οττοιιοπι τιιάο τοοοπο άοτιοειτ. οτ Μ: τιοο το Ροπτιοτιιιιτιι

ίπποι οτ ποτο ροτπιοπιοι·ο άοτιοοιιτ τπιιι.άοιπ ττιάο ττοπ·τ.

οτ ἱπι τοΒὶοτι·ο οσπιιιιιἰο τοπιιι'ο Ροπή οτ οοτττιτ τιιοοττ.

οτ τπιουροι· τιιτοπ·ο ιιτ οιιΡοι·τιιο άτοτιιπ1ι οοτ Ροτ οπι

τιτοοιιπιι το οιιτιπο ρσΙιιιτὶ οτοππιοπιττο ττειτ Ποτ τοοττ.

(ποσά τάοο τοοτιιππ οοτ. ιΙιισπιτειππ οιιπι Ρι·οττιτο πιστο

οτειο τπι οροοτιιττ οιιΡττπτο τοπιοπ·οτιιι· οιιΡττιιτιιιπι ἰττιιά το

τΡοσ Ροι·τοτπιοπιτσ τοΒἰ τοοττ. οτ Ρπ·οάτοτει οππιτιτο Ρι·σιιτ

οιιΡοι·τιιο οοπιτἰιιοτιιι· άοτιιιπττοιιττ οτ Ρι·στιττιιιττ οποιο

ττι·τιιττοπ· τοτιάοιοττ οτ οτοτιιἰτ πιτ οιιΡι·ο. Ρτοοοπιτττιιιο.

πιοποτιτοτο. σττιιοτ·τσ. πιοάτο ιιοοοειττο. Βοττο οοπττιτο

οοπιτικιτο οιπιιο. οποσ άσπιἱπιἰοο ιιοττιιἰτοτἰο. πιιττοοτπιο

άιιοοπτοοτπιο ιιἱΒοοἱπιισ οιιτπιτσ. τπιάτοττστιο άιιοάοοἱπιο.

ιιτοοοτπιο οποπτο άτο τοτιπ·ιιιιι·ττ.

Ε8σ τισπιτιοποοοιιττοο στιττΒο Ροττττ πιστοι·Ετιο -τιιοοιι οιπιιο

άτοτο ρστοοτοττο οοττοοτ. τ ·

οι τ;ιο.τοιτ Ντ3ε.ττ18...-τι ΜΧντττ =.ο “.-οτιτττο σιωέο:··- Μή .ο:οιιστ·ιο “πιο 'τι : ·.

ΟοπιΜΜπο-οτάιοτπω οιι.τττ·ί τω Βοποπ2Ιτ τι πι: Μέ

οοπτΜο.πι·-αΜιικοΖοο αιπιοτἰτωαιτ , Οτ2οπουιι £απιιοποοιπ

απιτιἰορἱτοοριιπι, οἰιωιιἰοποοπιο οποοτἰ ιἰοπιἱπιιπι τοπιρο

π·αΙοσιο. ι·οοπατιτ Α... - Ξτ·.· ω; ι.Ϊ.··ι

.. τι τ. ..ο .ι..· _ι..τ ·.'ι Ή.' ·ι- Ϊζ

< Ή: · . ο .ντΒ°6,οδ·ττ1πττ τ. τ: - κ· . τ

η· α” ·τ· @Ύ | οτι ο. ”*ζτ.0 το ;·ι ..: τει-υ. ο·

3·· .τι .τ 1! ::ε.ῖ. "ω... το τ..·ι.. τ. #· ··:

(Π.Β.) ' . .ο

Αιιιιο άσπιτπιτοο ιπιττιιττοττο. ιιιοοιπιεν. ἰιιάἱοτἱοιιο κ”.

άἰο οιιἰπιτο πιοπιοἰο ιιιοάττ. Λοττ οιιιιτ ΠΠ άο οιιιιοτσ

ι·οπιιιτσ οπο πιοοτοπ·ιιιιτ Ρτο οοπιιιπιτ οτ τισπιτιιττπιο

ο οιιπρτ.τ πιοιτιιιττ οτοιιτ ὶροὶ άτοοτιιιιιτ τι άσπετιισ' οοτοέιο

ιιιπιιιοπιοτππιτιτοτιτορτοοοτιο .οοο οιιιτιάοπι οττιτ άοπ·τ

οτ οοιιοτττοτ. ειά ι·ο.8τπιιοπ τοττιιο 4ιπιπιτ τοστ οτιιοάοιπ

οοιιοτἱ π·οπιιιττ. το Ρι·τππιτο ννττττοτιτιιιο ι·οιτττοοτο. οτ:ιουτπο

ι·τοσττιιο. τιιιΒο τιοτοοτοπ·τιιο. τοι·ι·ο πιοιοτιιο. τιτοοι·άιιο

οτοκιει. σοτσ τοτιοιπιιιο. τιοτιτπιοο άο οσοτει. ττττΡιιο Βατο

ττιιο. ι·ιιτιοιτάιιο ιισοοοοπιτιιο. τιοπ·πιοοττιιοτιιο. Βοιιάιιττιιο

οτιπιτο. σοτο τοτοικοπιιιο. ννὶττἱοτπιιιιο οοπιτττο. ι·οἰπιιιπιάιιο

ετο τιιιιοπιο. ι·ιιτποτάιιο τι.πισάοι.ιο. πἱοτιοπτιιο Ρειο;οιιιιο.

τιστιττοοτιιο ειι·οτιτιιτιοτάιιο. ννἱττὶοτππιιιο τοττ·οάιιο. τισιιτ

Βιοτιιο ποοσπάοπιιιο. τιιιοσ τιιιοτειι·τιιιιο. τιιιθσ ατο τιτ

άσπιο. τιιτοσ Βοοττει. ννττττοτιιιιιο τοοοοιιο. τιιιοσ εετ

πιοττιιο. ννττττοτπιιιο ιοτοπιτει. οοτο ιιοοοπιοτιιο. τοοστιιιο

πιοτοι·. σοτσ ιιοτοιιοπιο. τιιιοσ άο τιιιιο. Βοπιάιιτττιο τοι

ττοστο. ππιτιιοοιιιο οττιειιιοττει. άιιττοοοοιιο τιοιττοιιο. τιιτοο

6' τσττ·οάιιο.' ι·οτππιιιτιάιιο τιιιι·τιιιτἱο. οτιοι·τιιο τοτοικοιιιιο οιι

8τοτάτιο. σοτο τιοτοοτοτὶπιο. τιοτοπιεοπτιιο τοτττοστο. οοτο

τ:ιστοττιπο. ποτπιιιτάιιο Ιιτιπιοοιπ·οοο. νιτττττοτπιιιιο π·τοσττιιο.

τιιιΒσ τιιιττιτιο. οστο πιπιιστιιο. ειπιτσιιτπο οοοοιιοτιιο. Βοο

τοπιάιιο ττπιιτοππιει. ννττττοτπιιιιο τι·στττιο. σοτσ 8:ιτιιο τει

οοτιιιο ππιειπιττιοο. στοοπτιιο δειτοιπιοπιιιιιο. ιιιιοοτπιιιιο οιιπ

τοτστ. τειοοτιιιο τιοιπ·τοιτττιιιο. τιιτιοτάιιο @πιο ποτππιιιιιάιιο

οσττοι·τιιιι. οτιοι·τιιο τιτοπιοιιο. οτιοπ·τιιο οοοοπιοτιιο. οοτιιιιι

πι οοοτοοτο οοιιοττ ογι·τ άο 8οτιοτο τοπιπτο. τπιτοπ·τιιο=

τπιπ· τοοτοο οτορτιοπιιιο οποτιτρπ·οοτοττοι· Ρτοτ:ιτο τοιιπιιιτο.

ιιτοστττι τοι·οοι·ιιιο οοτισιιτοιιο οοιιοτ:ο πιοττο ετο ιιτπιοτο.

τιιιδοπιιιο άο 110ττο.. τι·οτοι· οπιιτιι·σοτιιο ιιιοπιτιοιιο οτ τὶ

οστιοτιιιο τιιάοιι.

Βετο οτορτιοπιιιο εππτ Ρειτοιοττ πιστοι·τιιο ἱπιτοπτὶιτ οτ

εοπ·ιτιοι. τη·

ο ·· ( ττΟΧΙΧ τ ο

(τοτο 2αιιιτοιι.πέ.ο ιιοοτιἰορἰοοορἑιο·, οασττ·2οπο .Μαιο

ΒοοπτΙτ τουιροι·α!έο άσππίπτω. τι οοπιπιαπέ οτ τοπο

:ούτω απτά οἰιιοιἰοιπ :·οοιιιτπο, οπιιααΙοο οοιι.τπι!οο

»Με απ”.

τ?226 , θ π1ιοττ

· τ· ,· Ετ·σω.ιι.ρι.ιοτι. :· τ··τ·Ξτ

,· Ι..-·; :_.: (ΠΚ) ' °. ::..5

.τοπιο άοπιτπιτοο ιιιιττιιττιιττο. ικα”. τπιάτοτσιιο πο.

άἱο νι. πιοιιοτο πιοάἱἰ. ἰοτἱ οιιπιτ οσιιοιιτοο οοπιοττ υσ
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ιππιι ειιεστι ετ σοιιετιτπτι ειι τεΘππεπ σοπεπιετπε εππστι α ττεπειε ττεπειπιττειπ. ΡοεττΙπππι πΡΡειιπτἰοπεπι πιτετ

τοιππιι Ρετ ιιοιππιππι οστοπεπ:ι πιππεπειπιπ επιπε

ΡιεσοΡπιπ. πι πωπιπε ιιοιππιι πιπσπ. ἱπτΡτἱιπἱε ι·επ

πιππιιπε πε ι:υπτειιιι. οστωίπιειιιππεζ ιιπτιιεσσπε πει

ιιπε. οιιεττπε .τισοιίπε. πετο επτπε. ει ιπιποπτειππιιιπε.

πστπιπ πι εππσιο τοιππιο ἱπτετιπετππτ τεετεε·ετεΡιιπππε

πτσιιἱΡτεειπτετ Ριειιιε άειεπειιπι. ιιπιζιοππε πε πειτε.

πισοιιπ ιετσετιπε σεποπισπε εππστε ιππτιε ‹ιε πιπειε.

τισοι)οιιπε ιπιιειι ετ ντιιιιειιππε ιιε ιπιτειιιιο σιετισπε.

Εεε ειεΡιιεππε επστι Ρεπισιι ποτειτιπε ιπτετιπι ετ

$στιΡει.

(ποιοι )

ΡοτιπιιΖα ἰαιπιιιειιτι Ο££οιιἰ ίιιιιιιεπ.ιέ ιιι·σιιἰερἰ.ισορο, ό

σα.πτιπαε .εαιιστι ΒοπιιιΖΣ £ειπροταΙι πιοιππιο, ιι σοπ

εωΙΖὐαε απιιιαιΖώα.ε .·εἰιι.ειἰειπ σα.πτί πονάει· εΙεσιίε

ρτασε2ίτί. ·

Ώ%, θ ιπππ

Ε: πιστοπτιιμ|ιο ἱιεπἰί ?'επτιπεπείε πωπω.

θεά. Β./ο!. 103.

( Π. Β. )

Αππο τιοιπιπισε πετιιιππτιε πσσιωιν. ιπέιισιοιιε ιιιι.

ιιιε νι. πιεπειε πιιιιιιι. εδο ειεστπε σοπεπι ετ· σοπει:ι

τπτπε ισει ετ ιιοιπιππιπ εππστι τοιππιι. Ρετ ιιοιππιπιπ

οτιοπειπ πιππεπεειπ πτσιιἱεΡἱεσοΡπιπ. ιπτο τεστιε επ- σ·

στοεππστιε επεπεειιιε ιιποτι ειι ιιοιιιε πι επιεε πετιπε

επι τεετπιπ εππστι ιπισιπιειιε Ρτοιιἱιπε πειιτπτπιπ. ετ επ

ιΡεο .ιεετο παρε ειι ειπππιπ ειιιειιειπ ισει ετ ιιοπιιππιπ

σοιιεπι στο τιεο ειππτε. ετ πιπΡιὶπε ιπ οι·τιιπεειοπε

Ρτειιιτἱ ιιοιπιπι ετσιιἰεΡιεσοΡἰ. επι ιιοποτειπ σε ετ πιτ

Βιπιε ιππτὶε ετ εεπστι ε)ιτι σοιιιεεεοτιε ιιττιπε ιππι

ιιιστι ιιοπιιπι πτσιιἱεΡἰεσοΡἱ ετ Ρειιισιι πιππεπειε ετ το

σιπε ππιπετειτπτιε ισει εππστι τοιππιι ετ εποε ιιοπιι

ιπιε ετ εὶπε ττππι:ιε. τεπιοτο απο. πιιιοτε εΡεσἱπιἱ.

τιεπιΡπο,ιετ Ρτοιισπο πε ππιπετειε ιπιπεπτπσιοπιιιπε

ειπε επτε ιπε ετ εοσιοε πιεσε πιστα: ιπετιπτ Ρετ ιιε

ιιπειτοτεε ειπετιειπ ισει πει ιιιεττιστπε ειιπστι τοπιπιι

πετεπε ιιειιιτειτοτειπ ειὶπιπ ειπειιειπ ιοσι πει τιιεττιστπε.

ειπε ειι ειιπΙπο πιππεπει πει ειιττππεο πετεπε πιπΙπεπι

επιειιειπ ισει ιιππιτειτοτειπ πει ιιιεττιστπε ιεπιεπτεπτειπ ά

ππιππιπ εετππε ιπετισπιπι ππε σπιτι εοσπε ιπεἰε πει

ιππιοτι Ρεττε πισιππι ετ ιιιιιιππιπι Ρτοπτ ποιιἱε ιπε

ιιπε πἱεπιπ ιπει·ιτ τεσιοπειιιιιπε εεσππτιπιπ ιεεεε το

ιπππειε ετ σπΡιτπιπ ισει επιιστι τοπιπιι. ετ Ροεπιππιπ

πιε ιπιιε ποιαιε πιππιτσετπιπ ιπετιτ ετ σοεπιτπιπ. εεπ

ιεπσπιπι Ρτοιεττε πιττε @Με ιιεσεπι ποπ ιιιιιετιιιιι.

π ειπε εεπτεπιπι εἰ ειπΙππ Ρετσιππι πΡΡειιππει·ἱτ :ιιι

ιιοπιπιππι πτσιιὶεΡἶεσοΡπιιι πι Ριεισπο τΙποι:ι επ; πιττε

εοιπιοε τι.. πει πιτι·ει. ὶΡεπω πΡΡειιιισιοπειιι τεσὶΡπιιπ

ει πιστα ιπετιτ ιπίτε ιιεεειπ ιιιεε ε τειπΡοτε ιετε εεπ

τεπτιε. ετ ποτε πττιπειτπε Ρεττιε άιιι€επτετ ετ ιιιιειὶτετ

πι εστιΡτἰε σπιτι εοσπε πιειε τειιιιπιι πισπιιπ. ει ειιπιιειπ

πΡΡειιπσιοπεπι. πΡΡειιεπε σοπεεσπι ποιπετιτ. ετ ιΡεπ

Ροεπιππ ει πΡΡειιιιπε Ρτοεειτπι ποιπετἱτ ειιιπ. εει ειιε

σιισιοπειπ ειπεάειπ εεπτειιιιε ποπ Ρτοσετιπιπ. εεπ (μσά

πιτιε επιτπετιτ Ρτειιιτπε ιιοπιιππεει·σιιισΡιεεοΡπε ππε

σπιτι εοσπε :Με πει ιπειοτι-Ρεττε. οιιεετπιιιιο.ι ει

πετο πΡΡειιππε :πιτ ιιοιπιππιπ ει·σιιιεΡἰεσοΡπιπ Ρετ εε

πει εππιπ Ρτοσπτετοτειπ επι επιπάεπι πτσιιἰεΡἰει·οΡπιπ

Ρτο ιΡεπ πΡΡειιεσἱοπε σεπεπ Ιιτοεεε[πειιιιπωεπιπ ιιιι-τε

ιιιεε ππ8ιπτι σοιπΡπτετοε π τειπΡοτε πΡΡειιπτιοπιε ποπ

ιπετἱτ. τππσ επιπάειπ εεπτεπτἱειιι πππ σππι εοσπε

ιπειε πει ιππιοτι Ρειττε _οιιεετπειιιο ετ Ρτο Ροεεε οπ

εετπιιτι πισιπιπ. ει επτειπ ιοτσπίπει τοτιπστε επ πιπιπο

ειπειιειπ ιοσι στ ειιεττιστπε Ειστε ιπετιτ ετ ποτοτἱπιπ ετ

ιιπιιιιτεετπιπ εεπ Ρπιιιισπιπ ιπετἰτ. ιιππιππιε ποπ επι

ιπτιε ιιπετπποππι πιστα π.ιισιιι πει ειιισπι εοσιοτππι

ιπεοτπιπ. τειιπεπ :ιιι πιπτιιστπιπ ειδε ιιισιεπειεπι ιπι;ιε

επιπ εοσπε ιπεἱε πει ιππἱοτι Ρεττε σοπσοτιπιιιο ετ

Ρτοσειιειπ. ετ πετπετειπ ειπειιειπ τοτσιε ιπειιιτειπι ετ

πιπιπστπιπ ιπσπιιπ. :ισ ει ειπετιπιοππι ΡτοΡτειιειι πιισιιι

πει εοσπε εεεετ Ειστε. εεπτειιτπιε ειπαμε Ρετ παπι

ιιππι πι·σιιὶεΡἱεσοΡπιιι πει ειπε επτπιιπ ιειτπε. ει; εεπ

τεπτπιε ιιππε Ρετ σοπεπιεε πει Ροτεετιιτειπ επτ ιπιιισεε

ιοσι εππστι τοπιπιι ιιτιπειε ιιπιιειιο. ει ει ιιππε επτε

ιπε ετ εοσιοε πιεοε ειιετιιποππι Ρετπεπετπ πτ ειιε

σπσιοπι ειιε ιιιεπιιετι ιπσετεπιπε. πιο πειτε Με σπιπ

εοσπε ιπειε ιιοπει δεισ επιπ ειιεσπσιοπι ιπειπιπιιπο.

ΡτεσεΡιπ πετο ετ ιπιπιιιτε ετιιιιε σιιΡιτπιπ (ΙΜ: Φιο

ιπιππε ετσιιἰεΡὶεσοΡπε πισιεπάει ετ οι:ιεετπεπειε ιπισιιἱ

ιπιπιικετιτ ισοπε ίπιε οιιεετππιιο. επισπιπιτπε επική

τοπιπιι ετ τιιεττιστιιε σοιπΡεθππιπ ὶπτετε ετ τεσετε τε

σπεεπει·ιτ Ρτο Ροεεε ιπεο πππ σπιτι εοσπε ιπειε ειι

εοιιειπ επιιετειιι παμε πι εοιτιἰε σεπτπιπ. ετ ιπτετιιπ

ιιοπεσ επιπ ποπ ιπτεπετιτ πιιιιπιπ ιπετιεπιιπ ειιιι ιιι

σπιιπ. ιπιπεπτεπτεε πετο. σοπιτπ ιΡεπιπ επιιπιτπ. ετ

ειιπιιττειπ. τΙππιπ σοιπΡπ8πειπ ι3οππ Με Ρτοπτ σοπεπε

τπιπ εετ ειπ5πιιε ιοσιε ει: ιιιεττιστπε ειιπστι τοπιπιι

σπιπ εοσπε ιπειε ιπτιιτε ιιισπιιπ. ει εεΡτπειιέιπτει ..Με

ἱπιτε. ει: τι επιπι:ιεσιιπ πππιε επΡτε. . . . . . . . εειιιΡετ

επιπιε ιπιειιτετιισπε ιπεπειετιε ετ οτιιιπεπιειιτιε παμε

ιιοποτιππε ετ τεσιοπιιιπε ειπετιειπ ιιοιπιπι πτσιιὶεΡἰ

εσοΡι ετ ειπε Ρπιεσιι ει; σπτιε. ετ ιιοσ σεΡιτπιππι σιιιπ

εοσπε πιειε Ροπι πισπιιπ πι ιιτεπε επΡετ ιιπο ιΡεπιιι

σοιπιιπειιιιπι ιπι·ππετππτ. ει: τεπτπιπ Ριπε ιιποιι εἰ πι

εοτιειπ ιιτεπι πιιιΙππιιι:ιο ἱπετιτ` ειιιοΡιπι πιιιιιτππι πει

ιιππιππτπιπ Ρετ ιΡεππι τιοιπιππιπ πτσιιἱεΡἱεσοΡπιπ. ιιτ

τισ ειιιιπτο τεπειιοτ ετ ιιε ιιππιππτο εππ ιιισεοιπτπε.

ιπιππει ι1ποιτπε. ιιπε σοεποπετο σπιτι εοεπε ιπειε εισ

σιΡἰεπιιε εισειΡιπιπ. ετ ππιιετεππε ιιιιιιιτιιιιι. πεε τισ

ιΡειε πιπιππι τειιο.πιπ πει τειιτιι ιιισπιιπ εεπ Ρετιπι

στπιπ πιει ιισεπσπι επιειιειπ ιιοιπιπἱ πτσιιἰεΡὶεσοΡἰ. ετ

σπισιιππι πιιιε ιιειιπετο εὶπε επετειιιιιε ποπ ιιιππιπιπ.

ετ επιπτειπ Ρεττεπι οιππιπιπι ισοποτπιπ πιιιιεσππτΙπε

ιιειιιτοι·πιιι επιειπ πτσιιἱεΡἱεσοΡο πει επιε πππσπε ιιοπε

πιο ττιιιπιιιπ πει ττιιιπι τεισπιιπ. ιοτεετετοε πετο πε

τοτε ιιιεττιστπ επιιστι τοπιπιι ετ Ροεεε πω. επιπ εοσπε

ιπειε Ρτο Ροεεε ιπεο ειιΡειιπιπ. πεε εοε τεσἱΡἰ εεπ

ιιππιιιιτε ιπ Ροεεε εππστι τοπιπιι εοπσειιπιπ. τισ πι

σεετιιιπε Ρετιπτπε επιπιτετπε ιιοιπισπιπε ττειιισιοπιισπε

ειπε ιισεπσπι ιιοιπιπι ετσιιὶεΡἰεσοΡἱ ποπ ιπε πιττο

 

ποτε επιι ει€ιιιο ιιιπππε επιειπ πτσιιἱεΡιεσοΡο εὶπε ιπιστπιπ. πιει επι πιπιιιστειπ Ρετεοπε ετ ιπιππε εσ
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οιριοπιάο ΡΥ0ιιτΡ50 δο!ιιτο οοοοοε!οιοοοοάιοοοτιοοτοτ τι ο-·ι·ιι€.. τι;

οι οοΡἰτο!ο· ΜοοοΙοοοτι. φωτο οἰιιἀἱοτοιο ίΠοιοοιιο

@Μπι απο εοοἰἰιι πποιε ποοοποιοπι οοοτ!.ιιο!ιἱιι Με,

ε-οοι τυπο πιο” ιιιιιι!ιοοιιιι .τοοοτο·οοιι οπο Βιιετιιτι

οιοοι!ιοε οἱιιεἀοιιι-οι·ο!ιιοριεοορτ οτιι!ιιε οιιο ιιιιιιιιιἰε

Π! Φωτο οττ ιιοι:ιοοι!!ιοτ οοτιο· πιοιιοτοκιοκιάιο·οτ οοιι.ι

.οοοιιοιιι!ιο οοιιει!!ιοιι οτ οοιιὶ!ἰοιιιιιιιιο·ροεοο πιω !ιοιοι

Πε!οιρι·οοτο!ιο. άουτ-οτ. .τοοἰοιιο8 .οοο!οειιοι·ιιιιι ειιιιοτ!

τοοιο!ὶ !οσοτ ·θι!ο οιοοοτοοο!ιο οιιιιστω.ττφηιω

ειοδο!οο ι <!!οε !οιιο. ιιτ . ροετοιοοοιιιιιτ. ο. . πιο. τοτο 9 Διοτι·

τὶοοι =οιτ!ιὶ!Φοι·ἰ. οοοι·τοοοοοο ο01°ι111Μουοιοιτι οτ. !οεο

τὶτιιιι το$!ύ!ιο!ιοι ροἱοοςοοιιι) ο!ιτΙοοι!. ρ!ειώτοιιι ιιιτοι·οοΐ

ιιοτοτ. πιοαιοτει οιοοςοο οιιιοοιοο ι!ο ι!ιετι·ιοτο οοιιςτι

οιπποο ιιοπι 80Ωἱἰοσ ιοοιιι οοε-τοι!!ι·ι ττια:ιειιιι τοσοι. οοιι«

8οοτο111 63%! ·ιττο!ιτ30115τ!τοτοπο οιιοτοτ!!ιί τ!ο!:ιοτοιιτ [ιτι

ι·ιτοι· οτ οοτιεοι·οοτι ο!ι οποιο ιιοπι. ι·οτι·ο.ἀτοοι οἱ οο

Βιιοοοτο ιο!ιοοοο:.ω !οοΠοιιιιοτι πιοπιο!ιιιιο! ς!ιεττιοτοε

τοοιεοο οοτιεΡὶτοτἰοιιοιιι οοιι το88ειο1 ει!ιοιιειιιι. ο8ο·οοιιι

οοοιιε ιιιοιε οο! ιιιτιὶοι·ὶ Ροι·το Ρτο ι›οεεο τοοιοπιι οοιιι

εοΡοι·οτι οτ ιιιτι·ιοΒι. φωτο οοιιεριι·οτιοιιοιιι οο! τοεεειτιι

Ροκ· πιο οτ εοοιοο ιιιοο8 ει.!!ιΙοίο ὶτιἴτἰιιΒοτο τιο!οοι·ιτ

οτ εοΡειτοι·ι. οδο απο εοοιιο πιοιε Ρτο Ρο5εο οι!) οο

οιιιΐοιτοιο.·οο!οοο οι.. πιο! ιροοιιι οιιιιιιιΒοο!ιο οι τω.

Ρ!ιιιιι !ι!ι;:·ειτοοι τι·!οοι· οτ εο.!› `ιοτοιιιοιιτο οοιιι οοοἰἱο

ρι·οοιροιιιί οτ ροοοκο-εο!!άοτοιιι ω. ιττιροτιοπι οε Ρωτώ

ι:!οπιιιιι οτο!ιὶοΡὶεοοΡὶ οτ τιοετι·τι οιιιτιι!ιοε !ιο!ιιτοτοι·ι!ιοο

ετιιιοτι τοπιο!! οτ ἀἰεττἰοτιιε :ιο τ!ο @τοτο ο!οΙοοιιι

οοιιορἱτοτἱοτιοιιι ιιο! τειοετιιιι τοοοιιιτ ιιο! ίὶοτι οοτιοο

τ!ειιιτ. οτ οτιοοιο!!τοι· οοιιττο ι!οπιιιιοπι οι·ο!ιἱορἰεοοΡοπι

οτ Ρο!οοιιιοι ιτιιιιιοτιεοπι. οοιιοι!ιοτοι·οο οπο οτ οί!!

οιτι!οε !ιοιιιἰτιοπι οτ οιιὶοοι·εἱτοτἰε ετιιιοτι _ι·οιιιο!ἰ οὶτιο

!ιοοιιοιο οτ οοιιεἱ!ἱο οιοοε!οπι ιιτο!ιιορΒοορι οο! οιοε

οοττἱ τιιἱεοι που οι·οο!ιο. ιιοο οποιο οοιιεοιιοὶοπι. ποο

ιοάιοοιιι οττο οοεοεοοι·οπι ει!ιτιοοπι !ιει!ιο!ιο απο εοοὶἰε

οιοἱε. ποο !ιο!ιοι·ι οοιιοοιιοιιιιιιι οιιιο !ιοοιιοιο οτ οοιι

εἱ!ἰο οιοετ!οπι ε!οπιιτιι οι·ο!ιιοριεοορι οο! 811! ιιιιεει.

ιοεοροι· οορἰτο!ο τοσοι οτ Βιοιοπιάτι οτ ρου ιιοπιιτιοιιι

οι·ο!ιιορ!εοοροτο οοιι!!ι·ιιιοτο ειοτ οοιιΒι·οιοπιάο !ιοιειο

!!τ!ο οτ ειιιο ΐτοοτΙο ο!ιεοι·οο!ιο.· οτ ε! ιιι οπο ωρι

το!ιο ο!ἱοοο οοοττοι·ιοτοει ὶιιοοιιὶτοτοι·. εοι!ιοοτ ποιοι!

οποιο οεετοτ οοτιττοτἰοιιι ει!τοι·ι. ι!ο ἰΡεο οοοττοι·ιοτοτο

οιοο οοιΡιτο!ιο οοιιττοι·ιιε ο!ιεοι·ιιιι!ιο. οοοιιιιάοπι οιιοε!

ἰοε!ο ἀοοιἰοοε οι·ο!ιιοριεοοριιο οτοτιιοτὶτ. Ρι·οι!τοτο

οπιιιὶο !ιοτιο Βε!ο οτ ειιιο !”ι·οιιιιο τιοτοπιάτιιιι οτ οο

'οοι·οο!ιο τιἰεἰ οοιιιιτο ἱοετο ἱιιιΡοἀὶιιιοιιτο τοιιιοτιοοι·ιτ

ιιο! οτι!ιοἱοιιο πιο !ἰοοιιοἰο οἰοεἀοπι οι°ο!ιὶοΡ!800Ρ!.

οι 0οἱο5 ροτοετοτο οετ οτ “ο !ιιιὶο !ποοι ιιιιιιοοι·ο

οε!ι!οι·ο. οτ εἰ οι !ιοο !ιι·οοἰ οι!ι!ιτοπι τιιοι·ιτ οο! ι!!

ιιιιιιοτιιπι ο!ἱ‹Ιοἱ‹ἰ. ε!ο οὸἀἰτο τοιιο!ιοι·. το ιἰἰιιιἱτιοτο

ποιο σου ο!ιοο!οτιιο. ιιοτοιιι οι τ!οπιο οτι:ιοιιιοοι·οπο

8οτιοτι τοπ1ο!!. ιοτοττοοτοιιτ τοετοε ετορ!ιοπιιιο οπο!.

Ρτοεβἰτου Ρ!ο!ιὶε !ειοτιιιιο. Μιτου τιιιο!ιι·οειιιο ιιιοτιοοοε.

τιιο!ιο!ο !οιιοοι·ἰοε οτιιιοιιιοοε εοτιοιο ιιιοι·ιο ι!ο οἰιιοἰε.

!ιοΒοοοει άο οο!τει. ιιοο!ιοιιοε ιοε!οιι οτ ννι!!ιο!ιιιοε

ο!οιοοοιι. '

ΕΒο 8τοΡ!ιιιτιοο εοοτι Ρο!οοϋ τιοττιι·ιοο ιιιτοι·τιιι οτ

εοι·ιροι. ..τ

π(.Β()ΧΧΙ ι . ;
'

'

.·:;'ι °. Μ· :·ιι·ιοο αν ·: οι πο· .ο5 ·.

δὶτὰιυτοοιιοαετι·ί ττουτίυπη το ραΜαπιοτιτα «οοπέ·ι·Θατέ ,

Οττοτοοπο: ιιιοπιιοποοπτ απο(ιιΞοώοοραπτι ωο»ι οἰιωιἰουι

τοπτροπισττονπ. ιίουσέπιιου·ι·οοο8πο.:οαΜ, ·οίοιτο ρτ·οοα=

οτ οιιιιπέουι ροϋ·ττο.σ ιἰὶο.σ ού ι)ο.ττ.σ ρταο.9ταπιἰασ

 

6τ€6°ττΙΜΙΠτ. ' αυτ! .. τ.·ι·ι.ι ···ι τί! .το

·ι. . . τ . η ι·ξει··'·· ω”. στι:: ο.. .:°·.ἔι.. `· .ι!.Α··ι

Προ· ο - ο ιοοιοιΦωτεύ·;τ η2 :'

-:ι '· ι:ι..!·; .Μι το .τω-τω να ν: :Μο :ο ι:

τ. 'Ζωη ι. ι·:.ζ- .Ι.. . · τ τ ' . .ι · Μ' !

ι τι;!!.4ι. : 'ο Ο!! ω-';Μϋ84"- ,μπι "Αυ . ·το. Η .·ι.ι)!; 9! εκ

#ἔ:·. .0!”σ ' " ο ι

.ο . 3 κι· ο ·· ο . 2 το › ο!

 

-·τ·ΙΙι ο!ιι·ιετι ιιοιιιιιιο οποιο. οποιο ἀοιηἰιιὶοο ιιοτιοιτοτιο

ιιιι!!οοιιορι οιιοοιιτοεὶιιιο ·οιΒοοιπιο «Ιοἱιιτο ιιιτ!ιο!οτιο › το

οὶιιιει τοτοἱο ο!ε: :ΜΜΜ πιικάι·ιτι·οτιτο πιο!!! @ιιιτι όοἐ

τιιἱιιιιὲιΒι!οοὶτιοε τ!ο οοετο!!!ιοὶοἱο ιτιοιιο.5 οτ !ιηιτιοεοοτι

τοπιο Ροτοετοε οοετι·ι οἱ!ὶοιιο ρω· ἀοιιιἱιιοπιι οττοιιοπι

οιιιοο οτο!ιἱοΡὶεοοΡοτιι οοτιετιτοτοε ιιι Ιιο!ι!ιοο Ρτιτ!τι

πιοιιτο !ιοιιιὶοοπι οι!ιοτιο. οτ οοπιππι ννἰΠἰο!ιιιο ιιοτιοιο οτ

ιιιἰτιὶετι·ο ιοπιι!ιοτι ἀοιιιἰιιἰ'οττοιιἰε ἱοιιοο οτοΒἰοΡἰεοοΡἱ

ι!ιοτιιε Ροτοετοε. οτ τοτιιε Ροτιο!οε οἰ!ἱειιιο το! Ροι·!τι

ιιιοοτιιιιι Ρο: Ρι·οοοιιοτιι οοιι€τοδοτιιιιι.· τοοι·οοτ οοιι

τοτο το άο!ιοι·ο οπο. οτ άοι·ο οο!ο!ιοιιτ ι!ιοτο οι»

ποιοι οττοπιι οποιο οτοΒἱοΡἱοοοιιο. οοιιι οοιιιο!ιιι οιιιιο

οοιιοτὶτ Ροτεοιιο!ἱτοτ Ρτοοοτειοἱοτιοιιι ττιοπι 0!ιοτοικι

οτ οἱ Βιοοτο οοτὶοιιι Ροτ ττοε τ!!οε τειιιιτιοτιπι ἀοοιἱιιο

οιιο. ιιιτοττοοι·οτιτ τοετοε !ι!00οττ!ο5 οοάοιοιιιιο. οποιοι

ιιιιιιιι·ιιο. οοτοοι εοΡοι· τοττοοιειιιι οιιτο οιιι·ἰοιιι οι

Ριι!ι!ιοει οοιιοὶοτιο.

Ε8ο ει!οκοοι!οτ οπο! Ρο!οοιι οοτοτιιιε !ιοιιο οιιι·τοπι

εοι·ἱΡεἰ ττοτ!ιάιοοο. '

( ΠΟΧΧ.Π )

ι

βοοποταπι, οιιο @το οιπιιοποέο αποτιτορίσοοριι.ο οτι

ττΡάμιο .τατωτἰ ΒοπιιιΙἰ τοπιροπιτί.τ τἰοτπἱπαο, ιισσα!τιω,

ιιατοετο, Ζποοικ!ία οτ τιουποτιίτα, ροοπα έπείέοτα, ?ιο

ΜΜτόα.ι· αετοί οτιισάοπτ ρτ·οτιτοοτ.·

*

12%, Η! ποιο

` Ε.: οτιτοοταρτιο τίο9Η Τοτου·ίποπεί.ο ταΙια!ωϋ. (! ο (

οΜ.Β.|ιι!, Βλπ. ' · -

Π ( Η. Ε. )

Α.τιοο τ!οιιιιιιιοο κιοτἱοἰτοτἰο ιιιτοκιιν. ἱιιᾶἱοἰοτιο κ".

άιο πιο. ιιιοιιοἰε ιιιοἀἱι ιιι Ι›ο!ι!ἱοει οοιιοἰοτιο οοτιοι·ο

€οτει οι οοο!οειο.οοιιοτι ογκο. οΡοτ! ετιιιοτοιιι τοπιο!ιιιιι.

ιιοπιἱιιοο οττο ἰοιιοοιιεἱοιιι οι·ο!ιιοριεοοιιοε. Ρι·οοοριτ

ιιιιιοοι·ειε !ιοπιὶιιἰ!ιιιε ετιιιοτι ι·οιιιο!ι. οιιο όο!ιιτο-Βάο

!ἱτοτἱε οτ ε:ιοιοτιιιοτιτί. στοα! τοοοτοιιτ τ!ο οοπιτιοΒιιο.

τρικ!. ιι!!οο Μαιο εοπτ! ι·οοιιι!!. ιιοπι τοοιειτ οποιο

οι!οοι·οοε ει!ἰιιιιι.- πετι!τοιιι.- Βοοετοιιι. οιοοικ!ιοοι .πιο

!ιοιιιὶοἰτ!ἰιιιι:ι. πιιο ειοτοπι οοτιττοΐοοοι·ιτ. εο!ιιιιοοοτ

!:ιοιιιιο !ι!ποι·οιιι οοίιιτΙοοΒιιιτο. οο!οοιιτ!ο·οοιιι ἀἰοτο

ἀοιιιἱοο. οι·ο!ι!οριεοοιιο. οτ οοι·ιο οιιο. οτ οοιιιοιιο οιιο.

θθ
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Παπ ΡτεεεΡἰτ εοιιεπ!π›πεΨπἰεπ Ιοεἰ ω. πππιετ·εει α πεπετἰτ σεεωποπε τπεἰ οίΙὶεἱἰ επ πτἱΗτετειπ ποππἰπἱ

εππππιπ πιω εοπππεπτιιι· ἰπ Βι·ειπ εοι·πιπ εοπ5ιιἱετπ5

επι..." επετοπἰεπτ-' ετ οβεει·πεπτ. επιτεκπ ἰΙΙοτιιιπ

εοπτιπΐεεετἰτ. πω... ετεπἱε`Ρἱεεορο ετ. εππιει·ε· εεε

εο!πειτ Ρι·επιπππο Επεσε πεεειπ πιππεπεεε. ...Με με

εερτιιπι· οπεττπε ·.1·ἱεοΙί·'ιιε εοπεπΙ· πι·ο εε εἰεπτ ἰρεε πἱιὶτ.

ετ εοεπε ειπε εεπειπἰΒιιε ΡτεετεπτὶΒιιε πιιιπὶὶἰτει· ι·ε

εερἰτ. ετ εἱπεππ ποιπἱπο ετεΙιἰεΡὶεεοΡο Βι·ειεπιε ἱππε

εεπ. ἱτεπι Ρ1·εεεΡπ: επιπΡετὶἰε ω οεωΡετἱε οπἱεἰπτπ

ππεπτει· ετ ιιτπἱτει· εκει·εεεπτ. εἰ πικαπ πὶἱπιιἰε εο

ι·ιιιπ ὶπ οπὶεἱο εειπΡετἱε οπεππετὶτ. εοΙππε πεππππι

εοΙἱποτπιπ :Ιπππι·πεππτε: ;επππί :πππε ετ. ε::ΡεΙΙετιιι· πε

οπὶεἱο επιπΡπτἱε. πετιιπ1 ιιτ επΡι·ει Ιεεμπι·. ΠΠ ει·ππτ

τΙππππο ποτπἰππε πτεπἰερὶεεοριιε Ρι·εεεΡΗ: Ρτεπἱετει.

ετεπξιπππε ετεπἱρεεεπἰιετ Ριπή.. !επεπἰε. πἰεοΠπ Ιει·

εετἰιιε επποπὶεπε'εππετε.ιππι·ἱε πε ιππεἰε. πιπΒοππε πε

πειτε. ε! πεταει· εσπΒτο8ὶιι.ε πποπεεπε.

Εεε έτερπεππε. εεει·ἱ ρεΙεεἱὶ πεππἱπε ἰπτετἴπὶ εε

εετἰπεὶ., _ . _ ·· κ

:.πε0εΧΧπι›

Οπα) ατεπίερίπεορω, ειι.τ8π·Εππε σαπειέ Βο

πια!ί Σεπτρου·ιιΖίε ποπιέπιω·, εία.επεπι εα.ππί εοπ.εα!ε.ε·,

μ:: _τ·εε:Ρἱειιιἰο Ζακιυπεπω πό εΖεε£ο .π.·τ·2πα ρι·αεπαππο

‹ἰεΖ‹:ὅι2;. . Υ - ω. π

·. 4 . - 2'>!.

.' πω., 26 πω(
η

.ἶ Μ· εω.π.ρ›ι.-ιοει.π -ε · :' ·· ·4

μια) _. μ' ; · ω

.

Αππο ποιπὶπΞεε ππτἱιιὶτπτἱε ιπὶπεεὶπιο πιιεεπτεεὶιπο

ιιἱΒεεἰπιοππἱπιο. ἰππἰεἰοπε πι. π.. κ”. τπεπεἱε ππι

πἰὶ ποιπὶππε οττο ἱεππεπεἰππι πτεπἰεΡἰεεοΡπε Ρι·εεε

ΡΗ; οΒει·Ι.ο `τὶεπἱί`ο. ε: εοεπε :υπ π.. Ρι·εεεπτεε .ει·επτ

ιιτ πεεει·επ0. ·ὶιιι·ει·ε ποτειπππι εοτππι. εεειιπππιπ τΙποπ

ἱπ Βτειιἰ πστπτὶε εοπιὶπετπι·. τεποι· ειππε τεπὶε εετ.

εδο οΒει·επε εεεεπεἱπε' επεετπε εε εοπεπτπτπε πει·

ποτπἰπιππ οποπεππ ἰεππεπεἰιππ ετεπἰεπἰεεοπππι εε:·ππι

εοπειπιππ εππεπ ι·οτπιπΙ ετ ππἱιιετεὶτπτἰε εἱπεπειπ

Ιοεὶ. 1ετπΡοι·ε Ρτεεεπτἰπτπ εοπειππιπ. ἱπτο πππε επετε

εππεπε επππΒεΙὶὶε Βοπει ίἱπε ετ εἱπε π·ειιπε. ι·ετπο1:ο

ποπἱο ειποι·ε ετ τἰιποι·ε ε'. κερεεἱεπἰ Ρτοπεπε ετ πωπω

“πεπιτε ετ πιεσε εει (με ρει·ππεπτ επ οπὶεἱπππ

εετἰΒεπὶε ποιπἰπἱ ὶεππεπεἱπιπ ετεπἰεΡἰεεοΡἰ ειρππ

$επετιιπι ι·οιπιπιππ ετ ἱΡεοτιππ εοπειπιππ ετ Ρτείειἱ

εοιπιιπἱε τειπποι·ε εοι·ιππ εοπειι!εωε εοι·πιπ εοπεπ

πππε οιππἰ πἰε πεπἱι·ε ετ ειπε ἱπ εοι·ιππ οτπὶπει

τπεπτο πἱεἰ πιπιπτιππ ι·επιππ8ει·π. πππε πεἱ ἰιπΡεπἰ

π1επτο πε! εει·ιππ Ιὶεεπεἰε επιε εΒΒιιἱοπε. περοεἰεἰο

πεε. τεεπιππ ετ εεπ1εππειε ἰιιτππὶεπ ποιπἱπἰ πππε

ρἰεεεπἱ Με εοπ8ιπυ.ιπ ἱπ εοι·ιππ οτπἰππιπεπτο Ριππετειε

πεΒεΒο. εει·ΞΡτπτεε πετο εειιιεει·πιπ ετ επἱοτππι πεεο

εππ·ιππ παμε πἱετει τεεπιππ παπι πι.. πετεεἱτει·

8ει·ππππ. εοπεὶΙἰει φαμε εἰ ε ιπε Ρεεἰετἱπτ ετ ιππε

πτὶπετε εεεε πω.. πἰκετὶπτ. επ εοι·ιιπι π1εππετε

πτεπἰεΡἰεεοΡἱ ε: .ἰΡεοτπιπ εοπειππιπ εεΙιπιΒε ε: υπ·

ετοπὶπὲπ επ εοι·ιππ πιπππιιτππι παμε ἱππε· πππε.

Βιεἰεππ παρε ίὶ·ει·ἰ εοπεεπεὶεπτι. πεε πε ι·εΒιιε πτεΐετἱ

ποπ1ὶπἰ ει·επὶεπἱεεοπἱ ε!. πἱετἱ εοτπππἱε. πε ππε πει·ο

πιιε εετἰρεει·ο αυτι πε ἰπιτοΥτὶΒπε εκὶπΒιιε εἰεπειπ

τπεἱοπεπ1 επ εοι·ιππ ιπειππατιιιπ ι·εππεππ. Ρτειἰἱεπι οτπ

ω.. πετεππεππ Βοπε (Με ε: επεεπιππο.·ετ εϊἱπ ποε

!π·ειπ :ιπππ;ιππ ΐπειπτ ποτπἰππιπ πτεὶιἱε`ρὶεεσρππι

πε!.1Ηπππιππιπ πε επιε... πεπεΒοπ·. ; εε πε›πἰιπἰππιο

επεο!πιπε επππετιιπππιπεπ οπει·επε εεεεπεἱπε πεϊ

ἴπτππἱττεἱὶεεεὶοπειπ ·ππ;ει·ἰὶ··ὶἱΙὶπ8'εππὶ ε!. πο!ιπτ ι·ε

εὶρετε.εετιιιπ ηἱπ επποπάεπ εεπετἱ τοιπιιΙὶ. ὶπτετ-Γπετιι1π

τεετεε ννἰΠἰεΙιππε εΙει·ϋεπε ετ ππποπιιε πε ποπο. ετ

τ1ποπ ·ίπεει·επε ίὶει·ἱ εει·τππ1 πε 7ἰπτειιιειιτο ποτπτἱἰ

2) ρι·εεερπ επ. . ν: ·ι%ποπ

Εεε ετερπεππε επετἱ ρεπεεἰἱ ποτετὶιιε ἰπτετπιἰ εε

80ΒἱΡ8ἱ. πι; :ι:.;:-. Μ· .:Μ···ε· . 1 Νέα. · · ·

π.. ζ` . (·-πεΧΧ1ν) κ:

ΤαὐιιΙαε επι2οπέσ ε2 απιἰεἰ£Ζαε , ρτ·αε.σεΜέιπ εοΜπιετ·ε·ίέ

σπασει, Με απ' .21·ι!8Ζπι2α πιια8ιιοτ· ππιιο: ·ε"ω ία

πωετι.εε εοπιιπαπε ἔε£ περα2αίο.9 εοπιππαιί.9 -Μοπ2ίφε

ειιίιυιἰ ἰπἱ£αε.

μ. .

Σ . 12%, 28 επιδιιεπ

π.. · - .. .. · να “ι

Ε.: προεπιρ|ιο παΜΜΒίσπαππί ΗΒΟ |πεπίί ?πατἰπεπ:ἰ: ωω.ω.·. ή -

η - π Οοπ.Α.|εί.93. - · ' · ·

(πω.)
`μ”! Σ.

; ' . ' ἐ

Ιπ ποιπἰπε ποιπίπἱ εππεπ. ποε εἰθεπεεΠιιε ἱππει

ετ πιεειι·ιπε εοιπππιε πιππε ποτπιπε εοιππιπε ἰεπιιε.

πο!ππωτε εοπεἰὶὶπτοι·ππι·ποεττοι·ππι επιπΡεπε ετ πε

ιπἱπιιπι 91180101· πει· εοιππεδιππιπ. εοιιπεπὶιπιιε ετ

πι·οιπὶαἰπιπε πω ἰοπεππἱ Βοεἱιεεεεἰε. πιἱεππεΙὶ πε

ιποτεεἱο ετ ειιππεΙππο πε εεττ ππιπ1εκπτοπ·π:πε πιοπτἰ5

ΡεεεπΙεπἰ ι·εεἰΡἰεπτὶΒπε ποτπἰπε ιιπΕυετ·επεπε ἰρεὶπε

Ισά. ετ επ πεε επ παω εοπεπτππε εΙποπ πε εετει·σ

παρε επ επποε ττἱΒἱπτεπππτιιοἱ· επΙππΒἰππιε ποπιἱπεε

ε.. τποπτεΡεεειπεπο ἰπ ι·εΒιιε ετ Ρετεοπἰε ἰπ τει·ι·π :πειι·ί

ε: εφε ετ ἰπ οιπππ:πε Ιοεἰε πω· ποε ετ πππιει·εοε

(Ι πε πἱεττὶετιι πωπω. ετ πει· επεεεεεοτεε ποετι·οε πι

ι·εΒἱπιἱπε εὶπἰτππε ὶεπιιε. ἰπ τοτο Ροεεε ετ πἰεττἱεπι

ποετι·ο επποε ετ παπί-επεσε. ετ εὶε Ρει· ρτεπἱετιιτπ

τειππιιε δι·ιπππ1 ετ πετεππ Ρεεεπ:ι τεπεππππε σ. οπ

εει·ιππ.ππιπε. εἰ ειπαμε Ρει·εοπε πε ἱιιτὶεπἰεὶοπε πωπ

τὶερεεειπππὶ. Ίπετπποπἰπιπ επτα: ποε £εεει·π Ϊεεἰετπιιε

εἰ ιιεΙ ίὶει·ἰ ἴπεἰειπιιε ὶπετὶτἰε εοτπΡΙεπτεπτππι ἱπίΞι·π

πι.. εοπππποε πἰεε Ροει ΐειετεπι Ιπτπεπτπτὶοπετπ. πἱε.ἱ

εΙπππωπ1 πππε πεὶ ππρεπππεπω ι·ειπεπεετἱτ πω. Π

εεππε εοπεΙπετεπΠε πε! πω· πὶ!πτὶοπεπι ΙεΒἱττἱπ1ε

πετεππ. εἰ ποπππεε ιποπτἰερεεειπεπἰ πεἱ πε πἱεπ·ἱετπ

επο πω· εε πε! επιπ π... πεπἰΒεπετἱπτ. ποε πεπε

Ιπτππε ἱΡεοε επεσε ετ εεειπ·οε ι·εΒιιε ετ Ρετεοπἱε.

εκεεπιο ππεππο ειππ ὶπἱιπἰεἰε ἱεπιιεπεἱε εἱιιἰτετἱε Ρετ

π.- ή..

Ρτἰπε1ει πεπεπο. ει εΙπὶετΙιιἰπ ὶπ π1επ Ρο€εετετε πε ΡεΙπειιε πεπὶεεπει·ὶιιτ. πιιτπ τετπεπ εοπτιιπε ἱεπιιε
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στοπιππτὶοτ ποοτσι.ι·ττιπε εοπ οοπεπτττπιε ποτ Ροτοετοττ σι ττττοι·τειτοιπ σιπτιπι τοπιιοπεοε τισιτιοπτ πιο πποπτοιπποε

ιποπτἰεποεειιτοπιὶ στο οἰε τιιτιπτοτε τοπτο τοιπΡοι·ο. ιππο

σΙππιπ ι·οοττσιτ·οε οτσιεστοπι τοστ Ροεεττιτ ετ·οπιιπττοι·ο ειπε

τιοπιτπὶτιιιε ποπ· στἱιιοπεοε ροι·τοε πο πιοπτεοπτ οππιι

οτεστοπιι -τπιππιτοτε οοππππἰε τειιιπο. τω. σΙποστ τοπιιρπε

στοπιιπιττοπσττ τισιτιοπιπιτ πι οοστοπι Ρι·οπτ:ιιττο ποπ ιπιοπεοε

τποε τπ οοπττπδοπτττιπε πποπἰποὶἰε ποπ· εοιι πιοπεοε. ἰπ

οοιιετοπττποποτττοπτε .οτ πττποιποπτπτε ροπτττ:πε ποπ πιοπ

εοε ποποπι τοπιο τοπι.ιε τιπτοπι οοε επιτποε τιιιτ.ιοτιτιιιπε οτ

εοοπποε τπ ροι·εοπτε οτ ποτιιιε. οιιοοπτσι στποπττο οππι

Ρτεπιπτε οιιτετοπτο Βποι·πο τπτοπ ποε οτ ἱΡεοε ποπτεοποπτ.

ττοιπ σ:οποοσττπιπε ποτττε τττοτο ποιπτπο. σΙποστετ οτἰσιπἱε

στο ιποιιτοροεεπτοπο. ετιτο. σττετπτοτπ οεεοτ οιιτπο ποπεπι;

οτ ποπ Ροεεοτ ἰτιποπτι·ο οττοιιοστ ττπππιπ οπο ιιοπτοσιποτ

το Ροπ·τττιπε επτε. πτετ τπ ττΒιιο τπιππτοοι·πιπ τοπιιο. τππο

ττοοπτοι· Ροεεττ ποπτ8ο.ι·ο το ττεπτε ἰοπποπεἰπιπ οτ τπ

τΡετε πποποοε εποε στοττοι·ι·ο. τοπποπιι.ποτ σττετι·τοτπιπ.

τοι τοπιοπ στιιοστ ροεεἱττρεοε πιοποοε στοτοππο ττποπο

οτ ετιιο σιττσιπο στπτοτπ..οστποπτοε εποε. οτ ετ ποιιστοποτ

το τιιππο ποτ ττἱετπἱοτπ τοποτιτππ στοι·ο στοοοππιπ στο

στο οποστ ποπιστοπτ. ττοιπ οοποοστἰιιιπε ποτιτε. σιιιοστ τὶ

σ:οπτοπ ππιπίδειπο ποεετπτ τιοπιτποε πποπττε.Ροεεπτοπτ

οιστπο τοπιιοπι οτ στἰετπἱοτπιπ οπιπ τσιπποπετττπε πτ›ἰ

ποτποπτπτ Ρποτοπ τπ τοπποπι οτ στἰετπἰοτππιι πτεἱ πιτ

επΡποστἱοτππιι οετ. οτ ετ τοπτο τπ τπιππο ποτ σττετι·τοτπ

ποπἰποπτ οτ ποπστοποπτ ἰτ›ἰ. τοποοπτιιιτ στσιπο στοοοππππ

στο οο οιιοστ ποπσττστοι·τπτ. ττοιπι Ρι·οπιιττττπιπε ποτιτε σττοτο

ποπιτπο. σΙποστ ετσιπτε τοπποπετε .στοπιππππι στοστοπττ

οττοιιτ τιοππιτπἰ πιοπττεποεεπτοπτ ποτ στοσττετι·τοτπ πιο:

οπτειιπ·τοπι ποτ ποπτποιπ. οτ ποπ τιοτιποι·ττ ππιστο εστ

ιισιτ τοποετοτιτιππε οπιπ ποο τΡεπιπ ι·οετττποιιιιιε. στο

ποο εοττετοοοπττ πἰπι Ροεεο. οτ τοποετοιποπτπιιι ππο

τιτἱοο το Ρτιπτοιποπτο Ροτ ποε οτ εποοοεεοποε ποετι·οε

τοιὅτ τοιοτοπππε τπ Ρι·τιπο ιποπεο οοι·πιπ τπτποττπε. οτ

πειΡτοπ οοπποπτπτ πιοεεἰτ πρωτ ιποπτοπιποεεπτοπιπιπ οτ

πτιτσΙιιο οτι οο οπἰ στοιππιπππι στοστοπὶτ σΙποπεσΙπο πιπε

τποτπιτ ποπ οτιετ.οπτο οοπποπτὶοπο Ροιοτε. ἰτοπι οοππο

ιιἰπιπε ποτιἱε οποστ πιο τοιοτο ποΒἰε ειπσιεοπο ποτ τω·

ιιιἰππιπ τοττο επο σΙποπτ στο οοτοπο οοοἱστοποτ ποπ οοπ

ποπιτοπτππ ποτ ἰπιποστἰοπτππτιοιπἰποε ιποπττεροεεπτοπτ

ποτ σττετι·τοτπε. ποο ποε οοι·πιπ επιτπο τππο οτπτσιπιτο

πποπετπππ. σιιιοστ πππο τιιιτ:οπτ σ1ποστ στο τιοο ποπ το

ετ.ιιτπι·. ὶτοπι Ρπ·οιπττττπιπε σπποστ εἱσππὶε στο ιιιοπτοΡοε

επτσιπο ποτ σττετιτοτπ οπττ πι τιττσΙπο ποπτ τσιπποπετπιπ.

σΙποστ οπο ποεεο Ροπεοποππ οτ ποε οἱπε εοτποτιτπππε

οιιετοστἱοιπιπε. οτ στοτοπστοιππε. οτ εἰ οττσιιιτεστο οιοπ

τοποεεπτσιπο ποτ σττετι·τοτπ τοοοπττ οτττοιιεὶοποπι οττ

σΙιιοπι το εοπ·ιιτττο οοιπππὶε τπιππο. οποστ ποπ πιπποπεοε

οι πιποεοπτοε οστἰπποττἱτπι· οτ στοτοπστοτππ πιο Ροεεο

οτ ποε οἱπε. ττοπι οοποοσττιππε ποτστε εἰ Βποι·ποππ οο

πιππιο τοπιιο τιοτιοτιἰτ οπιπ πισιεετττοπεττιιιε οτ οπτο

τοπὶε οοστοιπ τοιιιροπο. πτ οιιπι οιιτοττιπτε ποπτεπιπο

πιοεετττε. οτ ποπ οπιπ ιποεετττοπεττιπε. στπἱοτπππ πτ

τιιιιι οιιοοττοποπι ποτ τιττστπτστ οοοοετοτιο στπἱοτπε ποτ

οπτιοττοπτε οτ οπττσιππιπ οτ οοπεποτππι Ροστοθτιιιτι οτ

στοοοππιπ. πτ σττοτπιπ οετ τιποτα στπτοτππι πτοοοοπιττπιπ.

ποπ οοοὶΡἰοπιπε ποο _οοοὶΡοπο τοοτοπιπε-ποο Ρπιττο

πιω· οπτ`οππο οτι τιοπιτπτταπε τιιοπττεροεεπτοπτ οτ στο

σττετπτοτπ επο. πτετ ετοπτ τιοιι.ιτιιοε τοπιιο οτ στο σττ

ετπτοτπ τσιππο στοιιτ σιστ πποπτοιπροεεπτοπιιππ. οτ οιιπιιστοπι

επτοπιππιι. τισιΒοοπτ οτ τιοπιτποε ιποπττεροεεπτοπτ τοππο

Ρτοπτιι·το οτιτιοππιἱιιοε οτιιε τττετπτοτπε. ττο τειπποπ οποστ

τιοιπἱποε πιοπττεΡοεεπτοπτ οτ στο σττετι·τοτπ επο εποπτι

ττιπποεετιιτ οιστποτιοπο στο οτπττοτο τοππο ετποστι·τοτπ

οτ ροστ%ἱο πιττσιπο πεσΙιιο ἱπ τπιττπιε οοπτπιπ τπεττιποο

Μπι. οτ ποπ Ρτπε. ποππιπ πεππι οιιτ Ροστοθτπιπ πττπιπ

επΡοι· τιοπιιτποε ιποπττεποεεπτιιπἱ ποτ στο στἰετπἱοτιτοἱπε

ποπ οοπετττποιππε οπτ οοιιετττποπο τοοἱοιιιιιε ποο Ροπ

ιιιτττοιππε ἱπ Ροπεοπτε οτ ι·οτιιιε. ετ τοττο σιττσιπο οτ”

τοπετο Βιοττι οεεοτ. οτ› ειττσιπει στο Ροπτττιπε. ποπ τοιπιοπ

ΡποΡτοποπι Ροκ πἱοτοτππ.' εοστ ττι·ιπο οτ τττττιειτο ειιο

ποτιοπο Ροπεοποποτ πεσιπο πιο οοιπΡτοιποπτπιπ Ρι·οσττοττ

τοπιιιτπτ. εοστ οτι στοπιιπιπ Ρτιεεπε τποπττ ειισιι1ι ἱπετἰ

τἰοππ οοπεοσ1ιισιτππ. ἰπεπΡοπ στο στοπιππιτε οτ τιιτπι·ττε στοττε

οτ τπιοττε πιο οοιπππιτ πποπιττεΡοεεπτοπτ. ποτ οτι οττσ1πο

Ρπο οοιπππἰ. οτὶοπτ τοπποπετ.ποτ σττετι·τοτπε τπ Ροπεοπτε

ποτ ποττπε ττποπι τειοτπιιπε οτ·ποιπτεετοιιοιιι οτ Ροοτπιπ

στο ποπ Ροτοπστο πιο οοπιππτ ἱοππο ποτιτε τ·οοἰΡἰοπιτἰ

ττπε ποπιιτπο ππτποπεττοττε πιοπττεροεεπτοιιτΡποτοπ ποο

οοτπιπ οπτιπο.οο εσιτπο σιποστ εὶ οττσΙπτε στο ιποιιτο

Ροεειιτοπο ποτ στοσττετι·τοτιι σιπτ στοπιπππιπ στοστἱεεοτ ἱπ

ποιπι·οτιιπ· ἱτι πιππσι ποτ στἱετπὶοτιι Ροεεττ οοπιιοπἱπτ οτ

ττοτὶιιοπὶ οτ ποε οτπε ποπ τοπιοπι Ροπεοπο. οκοοπτο

σΙποστ εἰ οοπεο Ροι·οδι·τποττοπτε ποτ ποπ Ροεεττ οοπ

ποπἰπτ το ποτ στοττιιοι·τ ποτ ποε οὶπε. οτ εἰ τιοππἱοἰ

σττππι τοοτεεοτ τττο πιοπττεποεεπτοπὶ ποτ στο στὶετπἰοτπ

το τιοπτιτπο τοππο ποτ σττετι·τοτπε Ροεεὶτ τοὶ οοπποπτπτ

οτ Ρππὶπτ εοοππστιιτπ τοποε"τποπποιιοε οτ ιπιιπτοτποτοε

εὶ οι ποποι·ἰποτππ. οιιοοΡτο ετ ἰπ Ρποτἱπππ τΡεπιπ

τπτοπτοοτεεοτ. ττο σΙποστ ποπ οοπ,πιτπι· εο τιιστο ποτ-οιι

στοπο Ροτ· πιιοποπιι. εἰ ποπο οιτττιποστ οπιοττπτιιπι οετ

ποτ τιιοπὶτ τπ τπποπτ οοιπππιἱε σ1ποστ οοιιτι·ο τοποποιπ

ἰετὶιιε Ροοτε οοπττποπιτυπ τττπστ ποπ· οιποπστπιτοποε πο

πποποι·ἱ τιιοτοπιπε. σΙποπτπιπ οστ τιοππὶποε ιποπτἰεροεεπ

τοπἰ οτ στο οἱπε σττετι·τοτπ Ροπττποτοττ. οτ σιποστ τπ οοπ

τπ·πιπ·τπιπ τιπἱπε ροοτε τὶοι·τ ποπ Ροεεττ. οτ Ροτ εοπτΡτππι

τσιτποττπι·τε Ροετ ποε ποτοετοτττωε ποτ οοπεπτττιπε σ1ποστ

στο τιττε οιππἱτιπε τοποοπτιιπ. οτ τΡετ οτττε οτ εἰο Ροτ·

τοιιιΡοπτε εποστοεετοποσπ πεστπο πιο οοιπΡτοτππι τοππιἱ

ππιπ τπτετπιτει σΙποτποι· οτιπιοπιιππ σττιπτττοπιπε. Ρποσττοτο

οπππἰο ρποππἰττἰπιιπε οτ οοπποπτιππε ποτιτε ποοτπιτοπ

τττ›ιιε σττοτο ποπιτπο οττοπστοπο οοιπρτοπο οτ οτιεοι·ποπο

οτ σΙποστ πω· εποοοεεοποε ποετι·οε σιπἰ πιο τοιπΡοπο

ἰπ πιοτππιτπο οἰιιἱτσιτἰε τοππο ττιοπἰπιτ οττεοι·ποτιττπι· οτ

οοππιιτοτήτιιπ ειο εποοτσιτττοπ· τπστο τοποτιππτππ σιττοπιστοπο

ιιτ επρπο. οτ το τπποιππε τοοττε οποπΕοτττε σιττοπστοπο

οοππιπτοπο οτ οτιεοι·ποπο τιοπο ττστο οτ εἱπο οιππἰ τπ·πιπστο.

ετιιιττττοι· τπποπιιπτ Ρποσττοτπιπ Ρειοοιιι οτ οοποοι·σττοιπ

ὶπτι·οεοπτΡτἰ οοπετττοτοποε σ1ιιοππππ ποιπιτπει ειιπτ τιοσ:.

εοτττοοτ τοοοτιπε πτοοππιτττιππ. ττοστοπτοπε επτττπε. τπιπο

στο Βπτιποτστο. επττττοτπιπε €ποποτπε. πιοπτο στο οοετι·ο;

.3πττττοτιππε ιποττοππε. οτιοπτιιε τιπι·το. τποστοπἰοπε :ιτ

τιοι·τοπε. οππ·τοπε στο ποττει. ειιττττοτιπιπε πεπεπποπτε. εοπ·

τοοπιιε πήρα. ττιοπποε ποιιτπε. επὶττἱοτπππε οιιιτπ·τοοπε.

τοτιοπποε ππτιοπε στο ποττο. ενπποπ τ›οεισιιιιι. ιποοτει

οπιιτιποπιιε. πτσ:οτει στο επτειιττο. ποο στο ιποπτπο. επι

πιοπ ποιιτπε. τποππεποεεοττπε επιπστοπο. τστο τοποσιι·τιιε.

τπΒο στο ποττο. τσιπτποποπε στο τπποο.. οτ›οπτπε επτππτο.

οπττττοτιπιιε πτοοοοιποε. ιιπετιτστπε στο πτ8πο. σ8πττττοτ
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ιιιιιε ριοειιιιιΙππιπιι. ΒιιιΙΙιο!ιιιιιε πιο ι·οάοι·ποο. πιδο τοτε α Πει πρεπιιιι πιιΒι·ιιιπτιπε πιοτιιιοι·οτ. οτ ει τιοιώοιάιπιπι

πιι·ππιε. Βιιι!!πο!ιιιτιε εττοὶεροιιοιιε. οππι·ἱοπιε πιιοοοοιιιοε.

πιοοοιπει·πιΒοπιε. Μιοι·τιιε τοι·ι·ει·Με. ει·ο!ιεπιτιιε..εριιιοπι

πιο οειρι!Ιε._ Ξοιπεπιπποε -εριιιιιΙεπ. ρειΒερπιε. πιο ι·οάπιιτο;

πιιο(Μ.ιιε; πιο πι1επ·ι. ειιειιΜιιε τετάι.πισιπποεμιιιοοιιιιιε

ιι20ιοι·τιει.'^ οιιοι·τιπε ιιειιειιιιιπ·ἰε. εΥπιοιι Βιιίΐοπ·πιιε. Πι

οπι|ιιιιε άο;'πιπεπ·ο. οπιι·ποπιε !πιι·πιτοι·ιιιε. ΜιΜπιε Βοεπιοπει.

ιπιιοτιεπ·ιοε @ο οεπετι·ο. πιόπιοοετπιε. οιιΙιιιιε ι·οεροοτπ5ιε. ΘΛΙ

ΠοΙιιιιιε πὶο απορια. τιποοΙεπιε πιο ε!άστιο. οΒοπ·ἱπιε ρἰροι·.

οιιτἱοιιε όπιππιπιεοιι!το. ι·πιτιο!άιιε εΠιοι·ιοιιει Βοι·οοεπιοπιπιε

οηπτιι·ἱειοιιε. _ιεοοΒιιε ΜΞεοτιοιέιεπε: Βιιι!!ιοΙπιιιιε Επεσε.

ιΠιιτοτιἱεἰιιε` Βι·πΠιιε. ιεοοΒιιε·πιιει"ουπιε. ἱεοοΒιιε ριτ

επποΠιιε. οιιι·ιοπιε δοκιτω·πιπιε. ιιιιεειΙάιιε·ΒιιΙοτε. οοιιι·ειάιιε

ρπιτοοΠπιε,_ ΒιιιΠιοΙιτιπιε ριοεπιι!πιιι1ι. ροτι·ιιε Βπιοι·οιπιε.

ιιτορ!ειιιοΙτειιτο. οττοΒοπππιε «ιο οεπιιιΠο. πιει: παρει·

ι·ππε.Τροτει·ιπιε ειπιι·ιο. τισιισι·ειτπιε ιιοΙΙοτιιε. οιιἀτοιιε..ει·ἱΙ- 6

Ηπε..ιιιει·τιπιπιε πιο Βιιι·Βιιι·ο.ΐοιιι·ιοιιεξ οιι!πιπιε. ΒιιιΙΙιοΙωπιε

ροτειπποιηπιε._ ι·ιιΜιωπιε -ι·οετιει επιἰοπιε ετι·οπεροι·οπιει

ιπιοκιτειιιιτππιε τιο πιπει·Ειοι τιιοοΙεπιιε οτε οι·πιοο. ΒιιἱΙΙἰοΙε

ιιιιιε τοι·ιιοι·πιιε. Βϋεπι·όιιε πιο ιιιπιι·τει.π οτ ι·ειππιιιιιπιάπιε

τιο πιοΙτει. . Ζ; -

νοι·εει ιιἱοο τιοε ίοΙππιιιιιοε ιιοοειοεειε. ιιιιοτπεποΙ πιο ιιιο

ι·οεἰο οτ επιπΙΙιοΙπιιπιε άοοει·τ επιιιΒε:ιετοι·οε πιοιιτπεροε

ειιΙεπιπ ι1οιιιὶτπο πιτιἱπιοτεἰτετἱε ιρειιιε Ιοοι ρι·οπιιττιιιιιιε οτ

οοπιιιοπιἰπιιιε πιοΒιε ειδοτιοοΙΙο ιπιάιοπ οτ πιιοειι·ιο οοπιπιιιπε

ιιιπιιιο. τιοπιἰιιο ἰρεἰπιε οοιιιπιιιιε τοοἱρἱοιιτἰ. (φοιτ πιο οο

τοι·ο ιιετιιπο επι επιασε τι·ἰΒἰππτει‹Ιπιπιτιι0ι·. Ιιοπιιιιοε τροπο

τιεροεειιιιιιιι οτ άο ἀἰετι·ἰοτπι ειιιιιιιΒιιιιτ τιοιιιἱιιοε ἰειιπιο οτ

πιο όπετι·ποτπι ἱτι τοΒπιε οτ ροι·εοπιπε τοττο :Μπι οτ προ.

οτ ἰιι οιιιιιιτιπιε ἱοοἱε @Με οτ πιοιιττιιθοε. οτ οἰε ροπ·

πιιοτπιπι τοιιιριιε ίιι·πιειιιι οτ ιιοτειιι ρεοοιιι τοιιοτιπιιιτ

οτ οβεοι·ιιιιρπιιιτ. εἰ ειΠειπει ροπ·εοιπι πιο ιιιιιπιο. πο! πιο

στπετι·ποτπι τριοτιιιιοιιπειιιι ΐοοοι·ιτ αυτο οιιι·ποτιι ιιιοιιτἱεε

ροεειιτιπιι. οιιι·ἰει ·ιιιοπιτἱερποεειιἰιιιιἰ τεσπα οι ἱιιετὶτὶο

οοπιπρτοπιοπιτιιιτι πιιτι·οι π.. οοτιτιιιιιοε εΠοε ροετ Βποτειιιι

ιειαιοπιτετἰοτιοω ιιἱεἰ ειιιιιτιτιπιιι ἰιιετο άοι ὶπιροάιιιιοιιτο

ι·οιιιιιτιεοι·ιτ επιτ Ιποοτιτπει οοιηιιοτοιιτὶε πο! ροι· πω.

τιοτιοιιι ιοΒἱτἱπιο όεπτειιιι. ἰτοιιπ ρι·οτιιἰττἰπιπιε οτ οσονο

ιιὶπιιιιε ιιοΒἰε πιιοτο πιοιιιιιιο @πιω εἰ εΙπεριιε ἱπιιιιιοτιεἱε

πιοἱ πιο ἀἱετι·ἱοτιι πιιιτ ι·οε οἱιιε οι·πτ ιπι 8ι·ειάο πιο πιει

Βειτοιιιι. πιιιοό. τιοπιιιιοε πιοτιτϊεροεεπιτειιιπ άοτοπιάοιιτ οτ

ειόπιιιιετιπιτιτ οτ εειιιιετιπιπιτ ιρειιιιι οτ ι·οε οιιιε οτι οιιι

ιιἱΒιιε ΙιεΒἰτπιιπτὶΙιπιε ιπι ρει·τΠιιιε ὶρεἱε τι ει·επάο επιρτε

πιοι·επιε τοι·ι·πιιιι. ιτοπιι ρπ·οπιαιττπιιππιε οτ οοτιπιοιππιιιιε

πιοτιπε τρωει επιιπτιιιιε ιτιιιιιιοπιε οοπιιιιιπἰε ὶεπιιιο ποπ το

οιρἱοτπιι· ιπι ΙιεΒἱτεοιιΙιιιιι ιτιοιιτὶεροεεπιΙειιἰ πιο! πιπετι·ι

οτπιε @τουτο επιοι·ι·ο. .οτ εἰ τοοὶροτοτπιι· :που ττοτοιι

πιοτιιι· ιιιιιιὶΒειι‹Ιο. ιιοο ι·οε οιιιε ροι· Ιιοπήπιοε ιιιοιιτἱε

ροεεπιΙπιιιὶ. πιο όεπιριιιε οτ πιιιπιι·πιε πἰιιτὶε οτ τεποτιε ρι·ο

οοπιιιιιι ἰεπιιιο πιοἱ οτι Μάριο ρπ·ο οοιιιππππἱ επιποπιἰ

πιοιιτὶεροεεπιΙειιιἱ πιο! ἀἰεττἱοτιιε ιιι ροι·εοτιπε πιο! ι·οΒπιε.

Βιιοιιι ἴεοἱτιιπιε οτ ι·οπιιὶεεἱοπιοιιι οτ ριιοτπιτιι πἰο Ποπ

ροτοιιάο ρι·ο ιιπιἰπιοτεὶτειτο ιιιοιιτπεροεειιΙειπιπ οοιιιιπτιι

ὶεπιιιο. ρι·οτοι· ροοοπιτπιπι ιιτιπιιιο. οο επιιπιο Πασά ει

ειππιιιιε ιπιππιιοπιεπε πιοΙ τιο άπετι·ιοτπι τΙπιιι1επιρπ1ιιιι1 τιο

π.τπεεοτ ἰπιιιοιιἱτοτιιι· ιιι ιιιοιιτοροεειι!ειιο πιο! άιεττιοτιι

ροεεπτ Πιι οοιιιιοιιιι·ι οτ ἀοτὶπιοτἱ. ι·οε οιιιε που τει

Πποιι ροι·εοιιε. οιιοορτο επική εἰ οειιιεε ροι·οει·ππιπι

τιοπιπε ιπ·οτ πιο" ροεεοτ πω οοτιπιοπιπι·π πιο! άοτιιιοι·ι.

τοοπεεοτ ριοτοτ·ἰιιιιπιοιιεἰε ιπιιτιοιιήπιο ιιιοιιτἰεροεεπιΙπιιπἰ

ιιοΙ· πιέετι·ιστπιε ·ροεειτ «τι οοιιιιο·πιπι:π. οτ ριππιπ1·τεοοιιπιπιπιηι

Ιοεοε ι·οιιιέιτιοε οτπιιιιιιἱοἱρεὶοε επιε ι·οροι·ιτοτπιι·. Με

ιιι ρι·ο!ιο ππιτοι·ίιοοιεεοτ. ·πιοοἔοορ,ειΦιιι· -εοΪ ἰπιτΪο όοίοιι

@το ρου· ριιετιειππ. ειιιιιΙιτοι· ρι·σιιιιττιωιιετοτ οππιπιο

ιιἱιιιπιε ιιοΒιε @και εἰ εΠεριπε άσε ιιιοιιτοροεεπιἱειπιο σο!

πιο άιετι·ποτιι όειπιρτιιιιιι Δεεωπ εΙππ:πιπ ιεπιπισιιεπιιιοτάο

ἀἰεττἰοτπι ροι· οπιι·εοι·πιιιιι οοτ ι·ιπριππεπιεουπιιοιι . του

τιιιοι·πτ πιπιπιο εοΙπιεπτίοι·οετε!ιιτπιι· ρω· οπιι·πειπιι "εοτπω

ροεεπι!ιιιιὶ. :ιοε ι·οετιτπιοτπιι· πιοιποο ειιτπετοοοι·ιτ ιιππι ρεεεο

 

- οτ τοι·οετοιιιοτιτπιπι ριιΙι!ιοο τοΒιιπτιιοποιηπιειιιι ρι·ιιιιο

τιιοπιεο ιιιτι·οιτπιε τοοτοι·ιιιτι οπιτἱο·ιιιοπιτἰεροεεπιἰπιιππ; οτ

τ·πιρτοι· ιπι ιειιιιιεπ οτ πιτιπεριο οοτιπιοιιπι·ι ροεεπτ ει: οο

οιιἱ όιιιιιριιιιιιι ἀοὸοι·ἱτυ τριοπιετιπιο ειιτιετιιοιιιτ πιοπι

οτιετιιιιτο οοιιπιοιιτὶσπιο ρειοἰε. ιτοιιιιρι·οπιιτιιιιιιιε"ςπιοτι

@επιε ιιιιιιιοι·ιεπε.ποιιιτ ιιι οιΙιτριοι ιιιιιπο8ο!ππτ·τιοικιππ

Βιιε ·ιιιοιιτιερεεευ!επι· ιιοΙπππτετι·ιοτιπ.Ε εισοτ). ρι·οροεεο

ροι·εοιιοπι οτ ι·οε επεωειΠεειιΠο οιιετοάιέπτ 'οτ ἀε

τοιιόοιιτ. οτ επ επἰἰπιπιὶε πωιπιοιπεπε πιο! άπετπ·ποτιιε τοοουιτ

οποιπειοπιοπιι ειιιπριειιι ιιι εοπ·ιιιτιο πιιιιπιοι·ειτετιε πιοιιτίε

ροεειι!επή. @εστι ροι· ¦ιοπιἱιιοε ιπισητιεροεειιτειιἰ οτ' ει=

ετι·ποτπιε ἱΒὶνρι·οεοτιτοε εάπιιιιεΒπτπιι· οτ πιοτοιπάοτπιτ ρω

ροεεο οτ ι·οε οιιιε. πιι·ποτιιπι ιιΠιιιιι οικιοτποιιοπιπ ιι!τι·ει

(ριπή οοτιειιοτιιτιι οετ ιιοΙ ειΠεΙπιιά οοοιιεἰοιιο άι·ιοτπιε

πιώ οκεοτὶοπιἰε ποια εοοὶρἱοτιιι· ε πειπιιοτιειτιπιε ιποο τιο

πιιιιιτιιιε οιιιε άπετι·ιοτιιε πρ τοτο ροεεο οτ όιετπ·ιοτιι

τιιοπιτιεροεεπι|επτιπ. πιοπιπιε ιπειιε ειιτ ροάεδιπιτιι_ιιΙΙιιω ιισιι

οοιιετὶτπιοτπιι· ροι· Ιιοπιιιιιοε ιτιοπιτἱεροεειιΙειιἱ. οοο ρού

ιιιἰττοτιιι· οοιιετἰτιιἱ επιροι· πιιπιπιοιιεοειιοΙ Ιιοπιιιιιοε οὶπιε

όπετι·ποτπιε ἱιι ροι·εοτιπε πιοτ οοι·ιιιιι ι·οΒιιει ει· τοττο οἔ#

τοπιεπο εΙπτιπιει ίπποι οεεοτ Με Μάριο τιο ρει·τιΒιιε που

"πωπω ρι·ορτοι·οπι μι: ιιποιοτιιι·. εοά ἱΙΙἱΒοτε επιο το

Βοι·ο ροι·εοπιοι·οτ. οτ (μι άειιιρτιιιιιπ ρεπεειιε ?ποτά επιιιιιι

ιππετιτιειτιι οοιιεοφιπιτπιι·. ροεεοεεποπποε οτ ἱπιι·ε (ιιιο πιο

ιιιπιτιο ιεπιπιο τιειροι·ο όοβοι·ο ιιἱεπιπι οετ ἰτι πιιοτιτοροε

ειιΙεπιο πιοΙ πιιετι·ιοτιι οτ εροοιει!ιτοι· άοιιιιιτιι ο0πιιπιιιἱε

ιειιιιο. ιιοιιιίτιοε τιιοιιτιεροεεπιτειιπ επιιιιειτιπιιιτ οοιιτιιιιιι

ἱπιπππιο. :ιοε οι τοι·τιεπιι ιιοΙ ἰππἱιιι·ἱεπι εοιι πιποιοιπττιιι1ι

Μάο ροι·πιιιττοπιτ ιτιτοι·ι·ι ροι· εο πιοὶ εΙὶειιι ροι·εοιιιιιιι.

ει πιοι·ο :ιΙιτΙιιοτ1 σειριτιιτιιιιι οετ ιιοΙ τπιοτιτ ιπι Βπ·οπιἱ

οοιιιιιτπιε πιοιιτπεροεειιΙετιι. (μισά οοιιτι·ε τοτιοι·οιιι πετιπιε

ρτιοιε οοιιτπιιοετιιι· πιω ρου οιιιοτιάετοι·οε ι·οπιοιιοι·ι

ΐεοἱοπιιιε τΙπιειιιτπιπι πιά Ιιοπιιιιιοε πειπιπιο οι' άπετι·ιοτιιε

ροι·τιπιοτιπτ οτ πΙπιοτι ιιι οοιιτι·ιπιπιπι Ιππιἱπιε ριιοἱε ίἱοι·ἰ

ιιοη ροεεὶτ ιιοο τιοι·ι ροπ·τιπιττοπιιιε. ρι·οάποτει οπιιιιιιι

ιπιτ·ιιπιπιε επττοιιιιοπ·ο οτ οτιεοι·πιιιι·ο ροι· :ιοε οτ (Μοτο

οτιεοι·ππει·ι. οτ Βι·πιιιιιά ροι· τποπιιιιοε πιοτιτἱεροεειιΙειπὶ. οτ

ροι· ι·οοτοπ·οε οτ οοιιει!πει·ποε οιπιετποπιι Ισά. οτ επική

ιιτιιιο ππιπ·ειιιιοπιτο δι·ιπιππι·π ροι· ι·οοτοι·οε οτοοπιεΗπει·ιοε

(Ιω πε ίιιοι·πιπτ ρι·ο τοπιροι·ο. πιετιιιο πιά οοιιιρΙοιιιπι

τοι·πιπτιιιιτι ειιππιοτ·ιιπι ττ·ιδπητπι (ρωταω. οτ ιιιετι·πιπιοιι

τυπο οοτιίιι·ιιιιιτποιιιε τπιοτο οοτιοοι·όπο οτ ριιοἱε Με

Ειοιοπιππιε πιπιπιτππι οοπιιιππιε πεπιπιο. ροι· π·οοτοι·οε οτ

οοιιει!ποι·ιοε τιιοπιτπεροεεπιτιιιιι. οτοοι·πιιιι ιιιι·πιπιοιιτο οτ

@πιο ἰρεἱιιε οοιιιπιιιὶτετὶε ιιιπιτιἰι·ἱ Βιοιοπιιπιε. εοτπω

ιετιιπο ιιι πιοπιο τοι·πιειι·ποι·ιιιτι ιπι ριοτιο οοπιεἱ¦ἰο. τοετοε

ΒιιιΠπο!πιπιε πιιοοιιτπιε. ιιειεεπιΠιιε 8ειΠπιε. οΒοι·τιπε όο Μη

Βεπεοο. οτ ΒιππιάιιΙτιιε πιο εοκτο πιπ!Ιοεπιππο άπιοοιιτοειιτιο

ιππιτ Με οιιιε. εοτι τοπιοιιτιιι· πρεο οιιιε ιιιτι·ει τι·οε όιοε πιιΒοειιιιο ο1ιππιιτο. ὶτιιἰἱοτἰοιπο κα. ιπιινιιι. ἀἱο επιι€πιετιζ
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ΒΒ0 ντιιιειπιπε·πε ειεπιεε ποτετιπε Με ὶπιΡετἰι ιπεεπ α ττεπεπιπε ετ ιιιιετειιιτππε πε εε τμιεσμιπ ει πιπε

ετ ΡτεεεΡτο ποτπιπι τοππιιι τω πιιιε ιεππεπειε ροτε

ετετιε εετἱΡεἱ ετ εκεπιΡιὶιιεεπὶ ειι επτεπτἰεο Ρπιιιιοο

Βετο πιεππ ιιοπἱπεεεειιι εειι€ε Ρειιιι ποτετὶὶ πιοιιιι

εππιτο πει πεπιΡτο Ριπε ιπιππεπε Ρτετετ τοττπεπι ιιτ

τετετπιπ.

( ποΧΧν )

Όσο απιρατίετιπτ πωπω, ετ ἰατιιιεπ.τε οοπιπιιιπε »πππο

ἰπτετ .τε_[οειἰετε πευίπισίαπτωτ, πιαταπππμε εοταιτιάεπι

|ιοιπίπΕ&ιω πανίπτω ιπετεατιιταπι [α::Σεπτίύω ραπ·οοί

:παπι ροΙΖέτ:επτατ.

12%, 9 εεΡτειιιιιτἱε

πω. Α. πι. ει. πω. ε. χω. πιο. π.

( π. π. )

ιπ ποιπιπε ποιτιιπι επιεπ. τιοε πέτο εοπιεε ειπΡπ

τιετπιπ. Ρτοπιἰττἱπιπε ετ εοππεπιπιπε ποιπε περιιπο

ποπιἱπε πεπιε ὶεππεπει Ροτεετετι τεειΡιεπτι ποπιιπε

ετ πιοε εοπιππιε ιεππε. ‹μοπ πε εετετο εοπιππὶ ιε

ππε ετ ιιοπιιπιιιπε ἱεππε ετ πε πιεττιετπ ιεππε πτ

πιιιιπ ετ πετειπ Ρεοετπ τεπειιιτππε ετ οιιεετπειιιιππε

ετ επ ιιοπιππιιπε ποεττὶε τεπετι ετ οιιεετπετι τεσπ

ιππε. ετ τμοπ πιετοε ιιοιπιπεε ιεππε ετ πε πιεττιετπ

ιεππε ιπ τοτο Ροεεε ποεττο ετ πιεττιετπ πιετιε ετ

τεττε ετ παμε πεποε ετ πεπιτειποε εειπειιιιππε ετ επ

ετοπιεπιπε ιπ Ρετεοπιε ετ τειιπε. Ρετ πω ετ ιιοτπιπεε

ποεττοε. πετ: εεε ειιιιι οίιεππεπιπε. ετ ει τοττε ειπμο

τοττπιτο εεεπ πεπιτεθιπιιι Ρετετεπτπτ ἰπ τοτο Ροεεε

ποεττο ετ πιεττιετπ ιὶεεετ ειε τεε επεε τεεπΡετετε

ετ ιιειιετε. ετ επ ιΡεεε τεοπΡετεππεε ετ ιιειιειιπεε

οΡεπι ετ εοπειιιπιπ ποεττππι ειιιοεοιτετ ππΡεππεπιπε.

εττμε ιιοιπιπεε ποεττοε εο8επιπε επ εετπτπ τεετιτπ

τἰοπετπ ιιοπιιπιιιπε ιεππε. ετ ειπε πιετι·ιετπε τεειεπ

πεπι. εἰτμεε ιππε ιιειιπετιπτ. εεεεεπτεε ετ επεεπεπτεε

ιιιειπ Ρι·επειπ οοπεπετππιπειπ επε εοιιτι ετεπιπε τεε

πεπιτε.Βιι εεΡετε ετ πειιετε. πεο πιιπιπ ιιπΡεπιπιεπ

τππι ιεειειππε εεπ ιιετι Ρετιπιττειππε ιιοπιιπιππε ιε

ππε ετ πε πιεττιετπ ἱεππε ίπ Ρετεοπιε ετ τειιπε εεπιε

ετ πεπιτε8ιε. ποιπιππε ιπεπΡετ τμοπ ιιοτπιπεε ἱεππε

ετ πε πὶεττἱοτπ ιεππε Ροεειπτ ιτε ετ τεπιτε ετ πε

Βοτιετι Ρετ τοτπιιι ποεττππι πιεττιετπτπ εειπι ετ εεοπτι

ιπ τεττε πιετι ετ εεμε. ἱτεπι Ρτοπιιττιπιπε ετ εοππε

πιπιπε ποιπε τμοπ τετιοπεπι ιιεεἱετιιπε πει ιιετἰ ιιι- ά

ειεπιπε ιιοτπιπιιιπε ιεππε ετ πε πἰεττἰετπ. πε τμιιιπε

οοιισμετι ποιπετιπτ ἱπιτε τμεπτειδιιιτε εοπτὶπποε πιε5

επΡετ Με εμε πε εετετο επιετεετὶπτ Ροετ Γεετεπι τε

ειειπετιοπεπι. πιει τμεπιππι ιπετο πει ιιπΡεπππεπτο

πει οιιιιπιοπε επτ ιὶεεπτιε οοπτμετεπτιε επι: Ρετ πι

ιετιοπεπι ιεπιττιπιε πετεπι τετπεπεετιτ. εἱτμἱε πε

πιεττιετπ ποεττο τεΡιπετπ εοιπιιιιεετιτ ιπ ειἱτμεπι ιε

ππεπεεπι Ρεεε ιπ επο τοιιοτε εκιετεπτε ετ πιε επι

πεπιππιπ πετπτπ ΐιιετἱτ ΡτοΡτετεε επτε ποε πεπετιτ.

επτ Ροεττμετπ επ ποτἰτὶεπι ποεττειπ Ρετπεπετιτ. Ρετ

ιιττετεε Ροτεετετιε πει εοπεπιπιπ εοπιππιε ἰεππε. τε

Ρτοτεπι ει ιιει›ετε Ροτετἱπιπε επ τεετιτπτἰοπεπι τετιιπι

πιιιπτετππι οοεεπιπε. πει ιΡεππι ει ποπ ιιει:πετιτ Με

εοιπετ. ιιππ Ρεεεο πει ειπε ιιππτιο ιπ ιοεο εεεπτο

ιιιτπτ ι`εεἰεπππιπ. ει πετο ιΡεπιπ ιιειιετε πεππιπετι

ιππε ιπ ιιοπιε ειπε :με ὶππεπἰτε Ροτετἱπιπε πὶιπ Ρεεεο

πει ειπε πππτὶο τεετεπτετἰοπετιι πετι τεειειππε πει

ει Ροτἰπε ιπειπετιτ εε επεετειιιιππε- πει επεετετι ιε

εἰεπιπε επ ποιππτετειπ ιΡειπε. ετ ιπεπΡετ ιΡεπτπ ιο

τεετειιιπιπε. πεο πιιο ἰπ τειπΡοτε τεετιτπειππε. παμε

ιπ τοτο Ροεεε ετ πιεττιοιπ ποεττο ιιειιιτει·ε οοπεεπεκππε.

ποπεε πε τειιπε ειιιετἱε πἰπι Ρεεεο ι”πει·ιτ εετιετεετπιπ.

πι τοτε τεττε ποεττε ετ πιεττιετπ ππιιειπ πεπεπι εεπ

ιιεππιπ ετπιετι πει εκττειιι Ρετπιἰττειτιιιε πει εοπεε

πειπιιε Ρτο οιιεπειοπε τεειεππε ιιοπιἱπἱΒπε ἰεππε πει

πε πὶεττἱοτπ ιεππε. ετ εἰτμε πεπιε Με ιι€τιππι πε

εετετο επι ετιπειιιτπτ. ποπ Ρει·ιπιττειππε ιΡεετπ πει

ιΡεπιπ ἰτετ εττιΡετε. ποπεε οπιπεε ιιοτπιπεε εμι πι

πἰετε πππε πει ιπιπιε ιτε πειιει;ιππτ ὶπτετε ιεειεττιπε.

πε ππιιε οιι-επειοπε πει τεΡἰπε ιεεἰεππε ιπ ειἰεμεπι

ιεππεπεεκπ πει πε πιεττιετπ ιεππε. ετ τι πεπιππιτι

ειισμοπ ιεετπιπ ι-πετιτ ειιεπι πιππε πει πε πιεττιετπ.

Ρετ Ρτεπιετο5 πεπιπππι Ρεεεο τεετιτπι ιιιιιπ ιιιειετππε.

ετ ει ποπ ιιειιπετιπτ πππε εοιπεπτ ιΡεοε ιοτεετειιιπιπε

παμε ἱπ τοτο Ροεεε ποεττο ετ πιεττιετπ ιιειπτετε

εοπεεπεπιιιε ποπεο πε τειιπε ειιιετιε πιπι Ρεεεο ΐπει·ιτ

εετιετεετπιπ. ππιιππι ιπιπ·πεπιπ οοιπππιε ιεππε επιπ

πππο ετιπετο τεειΡιεπιπε. πεο ιπ τοτο πιεττιετπ πο

εττο ιιοπιιπεε πει πὶεππειπ ιεπετε εοπεεπειππε. ετ

ει επε οππι τειιπε ειιιετιε ιιοτπιπιιιιιε ιεππε ετ π

εττιετπε ιεππε ιιιὶ πεπετιπτ Ρτο Ροεεε ποεττο επ τε

ετιτπτιοπειπ τετπτπ ειιιεπιτππι εοεεπιπε. εισμοπ ιιππππι

πιππεπεε πει πε πιετι·ιετπ ιεππε π) ιιιιπποιε ιπετιτ

ιπεεεπτπιπ. ει επ τεττειπ ποεττετπ εΡΡιἱοπετἱτ. ιΡεπιπ

ετ ιιοπιιπεε ιΡειπε ιι€ει εππι οιππιιιπε τει›πε επιε

Ρτο Ροεεε πειειιπειππε. πεε Ρετιπιττεπιπε ἰπἱιπἱεοε πε

ιΡειε πιιετπ Ροτεετετειπ πει πιττπτετπ ιιειιετε. ππιιππι

τοτεετετπιιι ιεππε οοιπππιε οοπττε ποιππτετεπι εο

ιπππιε ιεππε τεειΡιετππε. πεε πι τοτο πιεττιετπ ποεττο

επ εειεπτἱεπι ποειτεπι ιιειπτετε εοπεεπειππε. ετ ει ποιιἱε

ιπτιιπετπιπ ί-πετὶτ Ρετ ιιττετεε πει πππειπιπ οοπιππιε

ιεππε. τμοπ ιΡεπιπ πε τεττε ποεττε ειτΡειιετε πε

ιιεειιιπε ίεειειππε ιππε εεεπππππι ιοτπιειπ ιιττετετπιπ

ὶΡεἰπε εοπιππιε. ππιιππι ποππιπ πεπτπ επτ πεεὶτειπ

πει επΡετιιιιΡοειτιοπειπ ἰπιΡοπετππε πει εοπετιτπειππε

επΡετ ιιοτπιπεε ιεππε ετ πε πἰεττὶετπ ιεππε πει επΡετ

τειιπε επιε. πεο πεπετππι ειπμοπ πε ετεπο πει ιιιεπε

ειε τεοιειππε. εεπ ιιεεπτετ ιεππεπεεε ετ πε πιεττιετπ

ετττειιετε Ρετπιιττειππε. Ρτο πειετεππο ἱπ ιεππε.

Ρτεπὶοτε οτππἰε Ρετ ποε ποεττοειμε ιιετεπεε ετ επε

εεεεοτεε ποιπε Ρτεπἱετε Ροτεετετι τεειΡιεπτι ποιπἱπε

ετ πιεε εοπιππιε ιεππε Ρτοπιιττιπιπε ετ πιο ἰπτειππε

ετ πππε ποετετ Ροπτἱπε πιο εττεππετε ἰπ ΡετΡετππτπ

εοιπΡιετε ετ οιιεετπετε πτ επΡτε Ρετ οιππιει. πετεε

πἱεε ποε ιιποιιππε ποτπιπε πεπιε ιεππεπειε ειπιτετιε

Ροτεετεε Ρτο εοιπππι ιεππε ετ ποπιιπε ιΡειπε εοπιππὶε

πε ποιππτετε ετ ιιεπεΡιεεὶτο εοπειιιετοτππι ποεττοτπιπ

εετπΡεπε ετ ιιοτπιπππι ιιττ Ρετ εοιπΡεθπεπι. Ρτοπιιτ

τιιππε ποιπε πεοπι εοιπιτι ειπΡπτἱετιιπι. τμοπ πε εε

τετο ποιπε ετ ιιοπιιπιιιπε πεεττιε ιιτιπεπι ει: πετειπ

Ρεοειπ τεπειιιιιιπε ετ οιιεετπειιιπιπε Ρετ π” ετ πο

πιιπεε ιεππε ετ πε πὶεττιετπ ιεππε. ετ ‹μοπ ιιοτιιιπεε

ιΡεπιε εοπιιτιε ιπ τοτο Ροεεε ποεττο ετ πιεττιετπ πιετιε
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ετ .ιεττε εαιιοε ετ. ιταπίι·αιτοε εα!πα!!!ο!πε ετ εοετο- ο !ιοιο!οπιο πεεττοτοο! α!! !ο!οα!ε!ε !!!ετ!τ !οεεεοιπιο

ι!!ειιιοε_·!ο Ρετεοο!ε ετ τε!ιοε .Ρετ οοε ετ !ιοιιι!ιιεε

!αοιτε; ετ τ!ει!!εττ!ετπ !αιιοε. πει: εεε πο!!! ο!!εοι!ειοοε.

στ. ε! Έοττε :α!!ιιοο τοττο!το εαεο ιιαοττα8!πιπι Ρατε-·

τεοτοι· οι τοτε :ι!οεεε οοεττο ετ ι;!!ετ!!ιΞτο !!ι:εατ ε!ε

τεε εποε τεεοΡετατε ετ !ιο!τ!ετε. ετ αι! !ρεαε τεεο

Ρεταοι!αειοτ !ιο!!εοι!αε. οικω ετ εοοε!!!οιο οοεττοιο

ε!!!εαε!τετ !ιοΡεοι!ειιιιιε. ατι!πε !ιοι1ι!ιιεε !αποε οο

δειππε ει! εατπιιι τεετ!το!!οοειο ε!τιπαε !οι!ε !ια

!ιοετ!οτ. ιιο!!ποτ ιιοοιΙοε !ιιιΡει!!οιεπτοιιτ !!ιι:!ειοπε

πει: οετ! Ρετιο!ττειιιοε !ιοιιι!ο!!!πε οεεττ!ε οι Ρετεοο!ε

πε! τε!!πε εαο!ε πε! ι!αοΐταε!ε. οο!οιοοε !ιιεοΡετ ιιοοι!

!ιοπι!ιιεε πεεττ! Ροεε!οτ !τε ετ τει!!τε ετ οειὅοτ!αι·ἰ

αΡοι! ιιεε-ετ Ρετ τετοιο ι!!εττ!ετοιιι οοεττποι εα!ο! ετ

Μαιο !ο τεττα ετ οι οπο! Ρετ ιιοε. ετ !ιοιο!οι:ε οοεττοε.

εα!ο!ε ταιοεο εαρ!το!!ε οοεττ!ε ι!επετἰε ι!τ!ετ!ε τοο!

τατ!ε ετ ε!ο!οιο !ιι οιοο!!!πε εορται!!ετ!ε ετ !οΐταεετ!

Ρτ!ε. ται:!οοειο Βιε!ειιιοε οε! οετ! ταο!ειπιπε !ιοιιι!ο!!!οε

εοιο!τ!ε ετ ι!ε ι!!εττ!ετο επο ι!ε ιΙο!!3οε εοοιΙοετ! πο

!οετ!οτ. εοΡετ !ι!ε ειτε ι!ε εετετο ειοετεετ!οτ πάτα τι..

εοοτ!οποε ι!!εε Ροετ ται:ταιο τεε!αιοατ!οοειο Με! ιματι

τοπι !οετο ι!ε! !ιοΡει!!ιοειιτο πε! ο!!!!π!οοε απτο

ι:επτ!α εοοιιπετεοτ!ε. αοτ Ρετ ι!!!·ατ!οοειιι !εε!ττ!ιοε

παταω τειοαιιεετ!τ. εοιιπε οι: τ!!εττ!ετο οοεττο παρ!

ιιαιο εοιπο!!εετ!τ οι α!!ιΙοειο ι!ε ι!!εττ!ετιι ιιεεττο ρεεε

εποτο!!οτε ειι!ετειιτε ετ !!!ε επ! άαιοιιοιο οπο!!! !!!ετ!τ..

ΡτοΡτετεα αοτε οσε οεοετ!τ αοτ Ροετιιοαιο οι! τιοτἱ-.

τ!αιο οοετι·αιο ετιιεοετ!τ ετ !!ττεταε ι:οιο!τ!ε. τα
Ρ Ρ

τοτειο ει !ια!›ετε οτετιιοοε οι! τεετιτοτιοιιειο τετοιο
Ρ .

α!!!ατατοιο εοΒειοοε. πε! !ρεοιο ε! πει! !ια!›οετἱτ πιιι!ε.

εο!πατ. οπο ι›αεεο πε! ε!πε οποτ!ο οι !οεο εεεπτο

τται!ειοπε ετ !!!!ει·α!:!ιοοε ι!ε εε ιιο!ι:ιιο!ι! ε! ι!!οε

!!!τοτ ται:!εοι!πιιι. ε! πετο !Ρεοιιι !ια!›ετε οειτιι!οετ!ιιιπε.

οι !!οο!ε !ρε!πε ιιπε !οοεο!τε Ροτετ!ιιιοε. πο!! Ραεεο

πε! ε!οε οποτ!ο τεεταπτατ!οιιειο οετ! ται:!ειοοε. πε!

ε! Ροτ!οε ιιια!οετ!τ ει! Βοαετα!!!ιοοε ετ Βπαετατ! ταπε

τοοε αι! - πο!ποτατειο !Ρε!οε. ετ !οεοΡετ !Ρεοτο τοτε-γ

ετα!!!ιοοε. πιει: ο!!ο οι τειοροτε τεετ!τοετοοε. οειΙοε

οι τοτο Ροεεε οοεττο ετ ι!!εττ!οιπ !!ια!!!ται·ε ι:οιιεει!ε

ιιιοε. ι!οοεο πε τε!απε αΒ!ατ!ε ποιο Ραεεο Βετο: εα

τ!εταετοιο. !ιι τοτε τεττα οοεττα ετ ι!!εττ!ι:το ιιο!!ιιιο

ιιαπειο εεο !!8οοιιι ατιοατ! οε! ειιττα!ι! Ρετιο!ττετοοε

πε! εοοεει!ειτιοε. Ρτο ο!ΐει!ε!οοε ίαε!ειιι!α !ιοιο!ο!!:›πε

οεεττ!ε. ετ ε!ιΙιτα ιιαο!ειοε! !!Βοποι ι!ε εετετο ὶ!›! ατ

ιιια!!!τοτ πο!! Ρετο!!ττεοιοε !Ρεαιιι οε! !Ρεοιο !τετ

αττ!Ρετε ι!οοεο οιιιοεε !ιοιπποεε ιιο! οι ι!!ετα ιιαοε

πε! !!δο!ε !τε ι!ε!!ε!!ποτ !πτατεΐαο!εοιοε οι: τιπ!!α

ο!!εοε!οοε πε! ταο!οα ταε!ειιι!α !τι α!!ιΙοειο !ιοιο!οειο

πεεττοιο. ει: ε! ι!αιοιιοπι α!!ιιοοι! ται:τπιτι τοετ!τ α!!εο!

!ποιο!ο! ι!!ετ! οοοι!τ!ε. Ρετ Ρτει!!ετοε. ι!αιοοπιο Ραεεο

!!!πι! ·τεετ!το! ταο!ειιιπε α!› !ρε!ε ιοα!εταετοτ!Βοε. ετ ε!

οσο !ια!›οετ!ιιτ οοι!ε εο!παιιτ ται:!ειιιοε οτ εοΡτα. ετ !ο

επΡετ !Ρεοε τοι·εετα!α!ιοοε παρε !ο τοτε Ροεεε οοεττο

ετ ι!!εττ!ι:τπ !ια!!!τατε ιιοοι:ει!επ1οε ι!οοεο ι!ε τεΒπε

α!!!ατ!ε πἱο! Ραεεο τοετ!τεατ!ε!αετοιο. ιιο!!οιο !ο!ιο!·-ι

απο πεεττοιπ οπο! !!ιδοο ατιοατο τει:!Ρ!ειοοε. ιιεε οι

τοτε ι!!εττ!ετο οοεττο !ιοιο!ιιεε οε! ο!αιιι!αοι !εοατε

οοιιι:ει!ειοοε. ετ ε!!”οττε σπιτι τε!τ›οε α!!!ατ!ε οστεοπ

Βοε ι:οιο!τ!ε !!›ἱ οεοει·!ιιτ. Ρτο Ροεεε οοεττο αι! τε

ε! αι! τεττοιο οοετταιιι α!αρ!!ει!.ειι!τζ !οεο!!! ετ !ισιο!πεε

!Ρε!οε Με!! απο οιοιι!οοε:τε!ποε εο!ε οτιτροεεε οε

τεοε!εοιοει πει: Ρετιο!ττε!οοεἶ!ο!οι!οοε ι!ε:!ρε!ε πωπω

Ροτεετατειο οι!! .ο!ττοτειο!ια!!επε! οο!!οο! !”οι·εετατοτιι

ι:οιο!τ!ε τει:!Ρ!ειοοε ι:οοττα !Ρε!πε οο!οοτατειο. ιιεε

!ο τοτε τ!!εττ!ετο οοεττο αι! εε!εοτ!αιο οοετταιο πα

!!!τατε εοοεει!εοοπε. ετεί'οο!!!ε τοετ!τ !οτ!ιοατοιο

Ρετ !!ττεταε αοτ οποτ!ποι ε!πε ιιοοι! !Ρεπιπ ι!ε τεττα

ιιοεττα ειιΡε!!ει·ε ι!ι:Βεαιιιοε.:!οοε ταε!ειοπε εεεοοι!οιο

Εοτιοαιο !!ττεται·ιπο τ!με!πε εοιιι!τ!ε. οο!!οιο .ερεο!α!επτ

οεοιο αοτ ι!αε!ταιτιοε! εποετ!ιοοοε!τ!ιπιειο !ιιτροοεοιοε.

πιο! εοοετ!τοειοοε εορετ !ιοιοἰοεε εοιο!ι:!ε.·οε!επΡετ

τε!!οε εο!ε. ιιεε ι!εοετοιο α!!ιΙοοι! ι!ε εταιιο πε! !:ι!απα

ε!ε ταε!ειοοε. εει:! !!εεοτετ Με !αοπα ετ ι!!εττ!ετο ε!ε

ειιττα!!ετε Ρετιιι!ττειοπε Ρτο ι!ε!ετεοι!ο αι! τετταιο

ι!!ετ! εοιο!τ!ε. Ρτει!!Οΐο οιοο!α Ρτοοι!ττ!ιοοε οο!!!ε ατ

τεοι!ετε εοιοΡ!ετε ετ ο!!εετπατε ετ ποστ! Ρετ επι:

εεεεοτεε οοεττοε ιιο! Ρτο τειοΡοτε οι τεο!ιο!ιιε ο!

ο!τατ!ε !αοπε ἴοει·!ιιτ πο!!!ε· ετ !!ετει!!!!πε οεεττ!ε ετ

επει:εεεστ!Βοεο!σεετπαο!τοτ ετ εοιορ!ε!!!τοτ..ετ ιιοοι!

οοοεττ!οδειοοε επεεεεεοτεε ιιοεττοε εΡεε!α!!!πταιοειιτο·

οτ !ικ!ε τειιεαιιι.οτ ετ εποε! !Ρε! εοιοοε!!ετε ι!ε!!εαοτ

α!!οε ει: !Ρε! α!!οε. ετ-ε!ε Ρετ τι:ιοΡοτ!ε επεεεεε!οοειο

πειιοε οι Ρετοετοοιο. ετ ε!ε !οταιοοε ται:τ!ε εοαι!Βε

!!!ε αττεοι!ετε εοιορ!ετε ετ ο!!εετοατε οτ επΡετ!οε

ι!!ετοιιι εετ !!οιια !!ι!ε ετ ε!οε τταοι!ε. αετποι !αιοπε

οι ι!οιπο ἰοτοει·!οτοιο. τεετεε ε!τατι!οε ι!ε οαετειὅ!οιιο.

!αετι!ατι!οε ι!ε Ρα!ατ!ο. τα!ιοοοι!οε ε!ε ιιιοοτεοετο!ι:ε.

νν!!!ε!ιιιοε ι!ε ιοοιιτετ)ιτοοο. ι!αο!ε! αοτ!ε. οΒει·τοε

εΡ!οο!α. !αι!!ται1εοε τπ!πεοε. εοτ!!οιιοε Ρ!Ρετετ Ρα

δαοοε ι!ε τοτ!ο!!”ο. ιιι:ι::ιτιν. !οι!!ετ!οοε ιιιι.νιιιι ι!!ε

εεΡτεοι!!τ!ε !οτει· οοοαιο ετ ιιεερεταε.

Εεε ειιιοοιι ι!οοατ! οοτατ!οε !ιοε ειιειορ!ποι α!› αο

τεοτ!εο ετ ετ!τό!ιια!! Βετο Ρετ ιιιαοπιο βοο!οαεεα!!!

εα!!Βε μα!!! ιιοτατἱ! ε!ι:οτ !ο εο πο!! ει: Με! Ρετ εοιιπε.

ττα·οεετ!ρε! ετ ειιεο1Ρ!!!!εαο! ο!ι:!ι!! οι εε αι!ι!!τοιοε!.

ι!!ιο!οοτο οι !!ττετατοιο οτατ!οοε Ρτετετ @Με !!ττει·αιο

οι!! ε!!!α!!αιο τ!το!οιιι εεο Ροιι@οιο. ει: !ιοε α!!ειτοε

απο! ιοιιτατ.!οιιε ι:οττ·πρτ!οοε εεπ ι!!ιο!οιιτ!οοε ι!!ι:τ!ω

οπο! αι: εεοεπε. αι! εποε! εοττοΒοταοι!οιο !πεεπ με?

εετ!Ρτ! ι!οιο!ο! πιω!!! ι!ε !!α!ι!π!οο οπωωιε ι›οτεετατἱε

Ρι·ορτ!α οποιο εο!!εετ!Ρε!. τοπιο ι!οιο!ιοεε ιιατ!ο!τατ!ε

ιιι!!!εε!ιιοο ι!οοεοτεε!ιιιο ο!ιτεε!οιο οσοι!. α!οι!!ετ!οοε

ι›τιιοα. ιοει1εε αοεοετ!.

ιοεετνιι

ίιαἰἰεεε οι διιπιπιο Ροπ2ψτε εεΖε8ιατί ιιι επεσα ε·οι·οοι

φωτ παπα ώ ατο!ιίερ!.ιοορο ίαπωεπεΕ εοιιπε |ιοπιτπε.τ

εαεττί..9αποτέ ΒοπιιιΖἰ, ειαπιἰειο αι·ε?ιΖερία:οριιιπ παε

ταιο ροε.τε.τεοτεοε ρ!επιιτίαε

είιωιίεπι ιἰεεΙατατι£.

ι

ίαι·ίω!!εάοπίσ ::α.πτί

ΗΣ! , :ιιι ειιεοιιτε (Ν) εερτειιιοι·ἱ

ο..ο :

Εκ οιιτοοτορ|ισ Πεο!ί ?οιιτίπσω!.ι ωιιίω·ίί.

! θα!. Β. [Μ. 9!!. ν.

( Π. Β.

Αοιιο ι!οιο!ιι!ιιε ιιατ!ο!τατ!ε κοιτα” !οι!!ε!οτιε κι"

ετὶτοτ!οοειο τετοιο α!!!ατατοιιι εοοειοοε. ε!ιΙοοι! @πιοπι ι!!ε ιιειιετ!ε ιιιι ετιεποτε εερτειο!!τ!. ο! τετι!οιια !ο
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οΡἰεοοροΙἱ Ροτοοτο. απο οπο οιιόιιο1 οοοετὶο Μοτο οεοοτ. τι τἱιιο άο οοπικιτο. ἰοΙιοτιτιοε άο εοοοτο οιιτοιιὶοο. Ροττοε

οοι:οτιι ὸοπιἱιιο. Ροτι·ο τοι·οοιιοπιώ οΡΒοοΡο. οτ Ρ.Ρι·ο

Ροεἰτο οοοοτὶ πιοττἰοὶ ττο οτοκοιιάήο. οτ ιι. (πείσω)

οτοτιἱΡτοεΒὶτοι·ο :το Πιιοι·οο ἀοπιὶτιὶ οποτε. ὶιιἀὶοὶΒυε στο

ΙοΒετἱε. ὶι1τοτ ννἱΠὶοΙιτιιιπι οοτοτοπι ἀοιοἰοἱ τιτοτιἰοΡἱεοορἰ

ἰοπιιοοεἱε οπτ απο ρο.ι·το. οτ τιοτιιὶοοε οἰοο οοι:οποο εοποτἰ

τοιιιιιἱὶ οΙΒἱιιἔοποιιεἰε ἀἱοοοεὶε οκ οὶἱο. ευρω· οο @οετ

ἀἰοτι:ιο ννὶΙΙἱο¦ωοε. άΞοοΒοτ ἰοτἱεὸἱοὶοοοω Ρι·οὸἰοτὶ

@πιο εειτιοτἱ ι·οοποπ ΡΙοι1οήο Ροττὶιιοτο ὶιιττοεοτὶρτο

οοπήοο οτοτιἰομἱεοορο. τΙοοειά οΙ1111οπι ἰιιι·ἰειὶἰοὶοι1οω.

άο.το Ροοεοεοἰοοο τοὸἰοΙὶ οι ρτἱοοο άοοι·οτο ὶοι·ὶε οτ

ι·οι·ιιω Ροτἰτοτιιω ἰιιΐτοοοτὶρτο οοτοι·ἰ. εὶιιο Ρτοοοτοτοτἱ.

οτ Ροτ ἱΡοοιτι οιττ·οοοήΡτο όοπιοιο ετοτιὶορἰεοορο.

880ΠΠΕΙΙΙΙΙ1 (μισά οοιιτὶοοτυι· ὶπι ὶι1εττιιωο11το Μάο Βιοτο.

Ροτ τοητοτωοπι ΡιιΜἱοιιπι πιοτοτἰτιπι. τοιιοτειιο οετ. ἰι1

ΙοΒοτἱ. Βοι·οω·άιιε άο τιποτε. οοοάοτιιο ροτι·ἰ. ΒιιἱΗὶοΙ

πιπε Βοι·οΠἱ. Ηι·πήοιιο Βἱοτηιιοτὶἱ. τοετοδοιιο τἰο Ρο

οοΙιουἰὶε. οοΒοι·ἱιιε ότι οοΒο. Ροττοο οοτιο. οοιιεοτοε

ποοιπἰεΡοεειιΙοοἱ Ροτ ποε οτ Ροτ οιπποο εοοοοεεοτοε

οο8ττοε οτ πιοπιἱοο ιιπἰιιοτεἰτοτἱε ἱροἰοο τοοἰ. Ρτοιοὶτ

τττΙΝ18 οτ οοι›ιιοοἰπιιιε ιιοτήε οοιιιἰοἰιιο ΒοιιεὶΙἱο οἱι·ο

ρι·οιιἱἀο οτ ἀἰοοτοτο. οοοετἰτιιτο ο ἀοπιἰοο ο8οϋπο

οοιτήι:ο ἀοτιὶο ἰοτιιιοοεἰο οὶιιἰτοτἰε Ροτοετοτο. τοσο ἱρεἰιιο

οτ ιιἱοο Ρτο ι·οοὶΡἱοτιιΙἰε ὶιιτοπιοοτἱε Ροοὶε οτ οοτιοοτἀὶο

ἰι1τοι· :ιοο οτ οοπιοπτ: Ρτοιὶἰοτο οἰιιὶτοτὶε τοοτο Νοτ

ρὶοοτἰ τιοιιιὶοο ἰΡεἰιιε ροτοοτοτἱε οτ οοιοοτιὶε. φοιτ

ατο οοτοτο ιιοοιιο τπτ :ποποο ττἰεἱτιτε οιιοτοοι·. τιοπιἰοο8

τιιοοτἱεροεειιὶοπὶ οτ τὶο ὸἱετι·ἰοτιι εοΙιιοΒοοτ Ι1οπιἰποε

ὶοοιιο οτ οτο ετἱεττὶοτιι. ὶιι ι·οτ›οε οτ Ροτ·οοτήε πιοι·ἱ

Β·οεοήρτιιε ννὶΙΙἱοΙωοε. οοτπιο: Ρτοΐοτο όοπήιιο ορἰ- ύ τουτο οτ αφτο. οτ ἔτι σωωτω Ιοοὶε οιπποο οτ οοπι

800Ρ0 οτ ΡτοΡοεἱτο εοοοτἱ πιοττὶτιἱ Βοι·οοτἱτ›τ1ε ιιὶοοπι

τοτοἱἱ οοτιἱιιἀὶοἱο. οιιἱ ποο Ρστοτιιτ ὶιιτοτοεεο. οτ ροτοπτ

ο ὶπιτὶ°οεοτἰρτἱε ἱυὸὶοὶΒιιε. ιιτ απο Ρτοἀὶοτὶ τιοιοἰτιοε

άο εοιιοτο ι·οιουτο. Ποπ ροτοτοοτιπτ ὶιιτῖοεοτὶΡτυω οο

ιπἰτιοω οτοτιἰοοἰεοοριιτο. οτἱ Βοιιοτὶοὶο ἀὶοτο Ροεεοε

εἱοτιὶε. ττοτο οτι Ρτἱυτιο ιτοοτοτο. οτ απο Ροτεἱετοτο1ιτ

ω οκοοτιιοοὶοοοὶοοο τοτο οοιιττο ἰΡεοε. οοι·ιιιο οσο

τοπιοοὶο οκἰ8οοτο ὶοπι οτοΡεο οοτιο. οιιο‹Ι ἱρειιτο ννἰΙ

Ηοτιτιοπι οτ Ροτ· ἰρειιιιι ἀοιιιἰιιοπι οτοὶιὶοΡἰεοοΡιιπι

οοο8τιτιιοτοτιτ οοτπιο Ροετο55οτοτυ οι11::ιτιιι:ι1 Ροτὶτοτιιτο.

οπο οοοτἰοοοτοι· ω Ρτοτοοτο ἱι1εττοιιιοοτο ο πιο τοπι

το!π1ο Βιοτο. ιπιόο ἰιιτι·οεοι·ἱΡτἰ ἰιιἀὶοοε τιοΒἰτο ΡΙιπἰιιπι

εοΡἰοοτιπο οοοεἰὶἱο. οιιοτοι·ἱτοτο τιοιιἱοεἰτοὶ τοοοοὶΙἱἱ

τοτοτοιιοοεἱε οοιιττο άοτοεοο οτ οοοτοπιοοοε οόἰτἰ οοτι

ετἰτιιοτοοτ ἰΙιΪπι8οτἰΡτοπι ννἱΙἱἱοττοιιιιι. οτ Ροτ· ἰΡειπο ο·

ἱπιΪτοεοτἰΡτιιω ἀοπιἰιιιιω οτοτιὶοΡἰεοοριιιπι. υοτοτο Ροε

εοοεοι·οιο. ΡΙοοοτίο ἱοιἱειὶτοἱοοἰε οτ τιοιιοτἰε οτ οΠοι·ιιπι

Ροτὶτοτιιιιι Ρτοᾶὶοτἱ οοεττἰ εοποτὶ τοπιοἱἱ. ἰοτοττοοι·οτ1τ

τοετοε. ροττ·ιιε ‹!ο 8οιοΒοτο ρτοεΒἰτοτ. ννὶΠὶοΙτιιιιο πιο

ιιοοιιε εειιιοτὶ ττιοι·οἰοηἰ. Βἰτοι·όιιε οοπτεττοτυ6ιιο. οτ

ι·ιιίΠοιιο Ροτι·ἰ ἱοΒοιιι1ἱε.

Βετο ΒιιιτοΙπουε ατο οοεεοΙἱἱε. εειοι·ἱ ΡοΙοοἰἰ οοτοτἱιιε Πι·

ἱ€1°£υἱ. οτ ὶιιεειι ειιΡι·οΒοι·ὶΡτοι·ιιπι ἰιιόὶοιιπι εαὶρεἰ.

·· ν . .· ΠΟΧΧνΠ .. ›μ:_;τιωιπω

δοπ.ταίοε βοιπίπο.πμο

ιαιἰοποπι οτ απιίο·έτίτυπ , συττιπποΙτέέ ρτ·οο.τοπτίπι οιιιι.9α,

οιιιπι .ἰαπαοπσἱ εουυπιιπἰ ύποπτα , 2ιιπυιτ.
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το οοιοἰοο Ροτιτἱ8 οτ τὶΙὶἰ οτ εΡἰτἰτιιε εειοοτἰ ειπιοτι.

πιοε Ροτι·ιιε εοτυοτοι· Βουἱἱιιε οιιτὶο ιτιοιπτἰει›οεειιὶοιτὶ.

οτ Με ιτεο ΡιιὶοοτοΙΙἰ. Βιιὶτοτἀιιε ‹Ιο ι·τιττιοοοιι. ροπ

1ΠουιτώροεαΙαπέ ε·οπιπιπσιάσ τ!

ίι·οΒοο. οτ οἱο Ροκ· ττἰοτοπι τοτοΡοο Βι·ιποο1 οτ οοτπιο

Ρεοοι:ο τοιιοΒιιοτ οτ οοεοι·οοΒιιτιτ. εἰ οΙὶφιο Ροι·εοιιο

ατο ἰοοιιο ποτ ιὶο ὸἱετνὶοτιι τΙοοι·ὶποοι1ἰοτο Ϊοοουὶτ :απο

οιιι·ὶοιπ ωοοτἱεΡοεειιΙοοἰ. οοτἰο τοοτιτἰεΡοεοοὶοοὶ Ϊοοὶοτ

οἱ ἰιιετἰτἰο οοοοΡΙοωοοτιιω ἱοΒ·ο ςυοἀτοΒἱοτο οοτιτἱ

τιοοε τὶἰοε Ροετ τοοτοπι Ιοπιοπτοτὶοτιοιιι. ιιἰεὶ οοτιο

τιιαι ἱοετο άοὶ ἰωΡοὸὶωοτιτο τοωοοεοτἰτ οοτ Ιἱοοιιτἱο

οοτηοοι·οοτἰε. οοτ Ρον ἀἰἱοτἱοοοπι ΙοΒἰττἱποο άοτοπτι

Ποιο Ρι·οπιἰττὶοιοε οτ ·οοτιυοτιἱωιιε υοΒἰο τὶἰοτο οο

τοὶοο. οιιοττ οἱ ἱοτιιιοοεἱε πιο! (το όἱετκἱοτο οοτ τοε

οἱοε οι·ἰτ Μ Βτοττο άο κτιοΒοιοτιο φωτ .τιοπήοοε πιοο

τὶεΡοεεοἱοοὶ ττοτοοάοπτ οτ οἀὶοοοΒιιτιτ οτ εοτυοΒοοτ

ἰΡειιτο οτ τοε οὶιιε στο οπιτύΒοε τιοἱσἰτοοτὶΒιιε ἰη Ροτ·

τὶΒιιε ἰΡεὶε ο Βι·οάο ει:Ρτο οοτεοε τοττοιο. ἱτοι:ο Ρτο

τοἰττἰτουε οτ οοοοοιιἱτοιιο ιΙοοά οἱὶοιιἰε ἰοἰπιἱοιιε οο

πιιιοἰε ὶοοιιο που ι·οοὶΡὶοτιπ ἰπ τ1οβἰτοτοτοτο πιοπ

τὶεΡοεειιΙοοἱ. οοτ ἀἱετι·ὶοτιιε όιπ·οοτο Βιιοι·το. οτ εἰ τοοἰ

Ροι·οτιιτ ποο ιτοτοτιοοτιιι· πιοιιοδοπάο πιο:: τοε οἰιιε Ροτ·

τιοπιἰοοε πιοτιτἰεροοειιἰιιτιἰ. εΐο ἀοιτηποὶε οτ ἱοἱοτἱἰε ᾶοτἱε

οτ τοοτἱε Ρτο 00ΙΙ1υΙ1ἱ ἱοτ1ι1ο οοτ οτ οΙἱτΙιιο Ρτο οο

πιιιιιὶ οτἱοιιἱ ιοοιιτἰεΡοεειιὶοτιὶ οοτ ὸἱεττὶοτιιο ἱο Ροτεοοἰε

ιιοΙ ποοο Βιιοπο ίοοὶπιοε οτ τοοπὶεεἰοοοπο οτ Ροοτιιι11

στο που Ροτοκιάο Ρτο ιιηὶιιοτεὶτοτο τοοπιτἰοΡοεεοἱοοὶ οο

ιιιιιιιἰ ἱοοιιο. Ρι·οτοι· ροοοοτιιπι οτιἱωο. οο οοτιιο φωτ!

εἰ οἱἱοιιἰε ἰοιιιιοοεὶε. οοτ άο ἀἱεττἰοτυ. πιο οοωροοω

άοιΒεεοτ ὶοιιοοὶτοτιιι· οι ωοοτοΡοεοιιτουο οοτ ἀὶεττἱοτο

Ροἑεεὶτ ὶΒἰ οοιιτιοτιίτὶ ἀοτἱτιοι·ὶ τοε οἱοε που οιπποο

ροτοοοο..οιοορτο .φωτ εἰ οοοεο·ροτοετὶοοτὶοοὶε ὶτοτ

που ροεεἰτ ἱΒἱ ἀοτὶτιοι·ἱ οοτ οοοιιοοἱτὶ οοτ τοε οἰοε.

οοτ τοποοτοτ· ἱΡεο οκἱι·ο Πάτα τι·οο ἀἱοο ΠΜ ἰΡοιιιο

ἰοτἱτιιιἱτοε ἀοτἱιιοτοτ. οτ εἰ τιοπιἱοἰἀὶιιω τοοἰεεοτ το

ιωοτιεὶε ἱο τιοπιἱοοπτ πιοοτὶεΡοε:ιι!οτιἰ οοτ ἀἱεττἱοτυο

Ροεεἱτ ἰΒὶ οοιιιιοοΜ οτ Ριιοὶτἱ εοοιιοάοπι τοΒοε τοπιοοοε

οτ τοοηἰοἱΡοἙοε εἰ ἱΒἱ τῳοι·ἰι~οτιιτ. τιὶεἰ ἰι1 Ρωτώ ἱπτοι·

Ϊοοὶεεοτ ποο οοοοτυ.ι· το Μάο άοτοπιάοι·ο Ροτ· ριιΒοοω.

8ὶπιἱΙἱτοτ· οτοπιἱττἰοιιω οτ οοιιιιοοἱτουε ιιοτήε φοιτ οἱ

οΙἰτΙοἰο άο -οοτοροοειιΙοοο πο! ὸἱεττὶοτιι ττοτ11Ρ1111π1 οο

ττοιοτ οΙἰοιιἱ ἰιιουοοεἰ οοτ άο ἀἰεττὶοτιι Ροτ οιιτοοτὶοω

πο! τορὶοοπι. οτ που ΙιοΒιιοτὶτ ποοο εο!ιιοτ ἴοτοετοΒἱτιιι·

οοι· οιιτἱοπι πιοοτἱεΡοεεοΙοοὶ. :ιοο τοετἰτιιοτιπ ιἱοτιοο

εοτἰοἱοοοτὶτ ιιἰπι Ρτιοεο. οτ τοι·οετοιοοπτιιω Ροτι!ἰοο ίπ

Ροττοπ1οπτο τοτο ΐοοἱοπιοε ἱτι Ρτἱπιο τυοτιοο ἱιιττοτιἱτοε

ι·οοτοι·ιιτο οοτἰο πιοιιτἰεΡοεευΙωιἱ οτ 1·ορτοι· οι ἱοτιιιο οτ

ιιοὶοιιο οοιιιιοοὶτἰ ροεεἰτ το οο οπἱ άοποροιιπ:ι άο

τ”
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άετιι τιιιοιιετιιιε εειιειεεετιι ποπ οι:ειειιιε εοπιιει1- α άιιε Βεπεάἰειιιε. ι·ειπειάεε ιειαετ. .Βιιιιιιειιππε ι1εεεε

ιἱοιιε Ρεεἱε. ιιεπι Ρτοπιιιιιπιιιε ειιοά ει επειιιε ἱε

πιιεπεἱε ετἰι ιιι ειιτιιιιι πειιε ειπε ιιοπιἰπἰιιιιε πιοπιἰε

Ρεεεειεπι @εοά Ρτο Ρεεεε Ρετεοπεπι ει τεε ειπε εειιιε

Βιιιιι ειιειοάιετιι ει άειετιάεπι. ει ει ειιειιιε ἱεππεπεἰε

ιιει άἱειτὶειιιε ιεοετιι οιιεπειοπεπι ειιειιεκπ ιτι εετιιιιιε

ιπιἰιιετεὶιειἰε πιειιιὶεΡεεειιιεπἰ εποά Ρετ ιιοπιιιιεε πωπ

ιἱεΡεεειιιειιιὶ ει άζειι·ιειιιε ιιι Ρτεεεπιεε εάιιιιιεΒιιπτ

ει άειεπάειπτ Ρτο Ρεεεε ει τεε ειπε. άτὶειιιπι ιιΠειιι

ειιεειιετιεπι πιιτε ειιεά εοπεπειιιπι εει ιιει ειιτΙειά εε

εεειοιιε άτιειιιε ιιει ειιειειιοιιιε ποπ ε.εειΡιειιιτ ε ὶεπιιεπ

ει” εεε ιιοπιιπιιιιιε ειπε άιειτιειεε πι ιοιο Ροεεε ει

άἰειτἰειιι ιπεπιἰεΡεεειιιειιἰ. πεπεε εειιε επι Ρεάεειιιιπ

ιιιιιιπι ποπ εεπειιιιιειιιτ Ρετ ιιοτπιπεε πιοπιἰεΡεεειιιεπἱ.

εεε Ρετπιιιιειιιτ εετιειιιιιι ειιΡετ ιεπιιεπεεε ιιει ιιοπιὶπεε

ειπε άἱειτἰειιιε ιιι Ρετεοπιε ιιει εετιιιιτι τειιπε. εἰ ιοτιε

ειιεεε οιιεπειο ιεειε εεεει επ ειἰειιε ιιε Ρετιιιιιιε. ποπ

ιεπιεπ ΡτοΡιει·εε μια ειειειιιτ. εεά ιιιιιιειε επο τε

Βοτε Ρετεεεει·ει. ει επι άεπ1Ρπεπι Ρεεειιε ιιιετιι επεπι

ὶιιειἰιὶεπι εοι18ειΙι1ειιιτ. Ροεεεεεἰειιεε ειιιιτε εεε εε

ιπεπε ιιιιιιιε ιιειΒετε άειιετε ιιἰειιπι εει ιτι πιεπιε

Ρεεειιιεπο ιιει άἰειτἱειε ει: ε Ρεειειιιει· άεπιιιιπ εεπιιιπἱε.

ιιοπιιπεε πιοπιἱεΡεεεειεπἱ εειιιειιππι εεπιιιιιι ιεπεε.

εεε ει ιετιιεπι ιιει ιπιετιεπι εειι ιιιειεπιιεπι Ρετπιιι

ιεπι ιιι£ω~ι Ρετ εε ιιει Ρετ ειἰειπ Ρετεοιιεπι. εἰ ιιετο

ειἰειιοά εεΡἰιειεπι εει ιιει ιιιετιι πι ιιτειιι εοιπιιπιε

ιπεπιὶεΡεεειιιετιἱ επεά εειιιτε ιετιετεπι ιειιιιε Ρεειε

εεπιιπεειιιιτ Με Ρετ επιειιάειετεε τεπιειιετι ιεειε

πιεε. εεεπιιιιπ εά ιιοπιἰπεε ἱεπιιε ει άἰειτὶειιιε Ρετ

ιἱπειιἰι ει ειιοά ιιι εοπιι·ει·ιιιπι ιιιιιιιε Ρεειε ιιει ποπ

Ροεεὶι. εεε ιὶετἱΡετπιὶιιεπιιιε. Ρτεάἰειε ειιιιιιιι ιιιτετπεε

ιεειὶε ειιεπι.3ειιιε ειιειιάετε ει επεει·εετε Ρετ πεεει

ιεειειππε οιιεετιιετι ει επιπι επιιο ειιπι ιιιτεπιεπιε

ιιτπιετι ειιεεεεεοτἰΒιιε ιιοειτἰε ει εοπειιιετιιε επι Ρτο

ιετπΡοτε ΠΠ £εω·ωι παρε εά εεπιΡιειιιπι ιετπιιιιιιιπ

ειιιιιετιιιπ ιτἱἔἰπιειιιιειεετ. ιιεε οπιιιιε Ρτοπιιιιιπιιιε

Βεπε ιιάε ει ειπε επική ιτειιιάε. ειπιιιιιετ Ρτεάιειειπ

Ρεεειπ ει εεπεοτάἱεπι ει επιπιε ειιιΒιιιε ειιΡτεάιειεεε

ειιεπάετε ει εετιιειτε ει ιεεετε οι›εετιιετι ιιιτειιετιιπι

ιεειἰε εεετοεεπειὶεάεὶ ειιεπΒειἰιε ιιιιτεεει·ιΡιι επιπεε

ειιοτιιτπιιοπιιπε ειιιιι εεε. εεἱιὶεει τειιπιιπάιιε ειιιτεπάι:

τεὶτπππάεε άε εοπειιἰε. τειιπιιτιάιιε εεΡεάισειιιε. Θει

ιἱειπιεε άε ειιοπειιἰε. ιεεειιιιε ιεπιβετάι. τεἰιπειιάεε

ιεπιι:ετιι. ειεΡιιεπιιε Ρειιειιιπι. ιοιιετιπεε τιιίΐπε.·-άεο-ι

άειιιε-Ήτιειι.ιΡειτιιε εποε. ὶοιιεππεε ιιἱιι‹·επιἱιιε..ιιιεει-ι

Ιειιεεάε εεπειε; πιεειειιε. ετπειάιιε άει εεειιιοτειιώεε

ιιετπετάιιε άε .ιιιε.7 Ροτιιιεε εε ··ειπειοπε. -·πιεειπει

Ρεπιιιιε .ιιε πιοπιετοιεπάο. εΡειτιιεἱ.τἰε>ειιάἱ.-Ρειτεε

ειιιιετάπιι. ι:ετπετάιιε ιιε εεεειεΤΡεειω Βετπετάιιε

άοιειιἐ ειιετπετάιιε τιιιιιιιε. ιεετεετάιιε ε·ιιιεετιιι. .θειι

Ιἰειπιιιε άε ιππιι. .Βιιιιιιειπιεε· εείεειετ.› Βετειιιτει·ιεε

ιεπιβετιι. Βιιιτειάιιε ιιε ιιιιιετιε. ιιιιυτεπάιιε.: Ρειτιιε

εειιιειιἰ. ΒιιιΠιεΙππιιειὶιιετεπ·άἰ.νΒιιἰτεπάικ άεξεοιν

Βοιεεοπ. ιιετπετάιιε ιπιβετιἰ ιιιιιεπιε.· Βετπετάιιε άειι

ιτεπιεπε. Βει·πετάεεωπεετιι. Βιιὶιιὶειπιιιε Ρειτἰ. τειπιιιε

άιιε άε .εεεεπεεο. τειπιιιπάεε επιπετειάε. Βιιιιιιειιπιιε

άοειεπ. ιιοπειιιε άε ειιιιπιεπε. εειππειετι. Βειιιιειιεεε

Ρτιπεετ.. Ρειτιιε ·ιιεεεάε. Ρειτιιε τειι.3ει·ιι. Βει·ιτειιάπε

ι·ειπιιιιιάι ιιε εετάεπε. Βιιιιιιειπιπε τειιιετιιιε αιτησει

άεεἰεε. ειεΡιιεπιιε Βοεεεάεεἰιιε. τειιπιιιιάιιε άε ιιιιο.

ειιιΠιειιιιιιε ιιιειειιι. ειεΡΙιετιιιε βετ. Βετιιετάιιε ιτε

Βετιι. θειιιιειπιπε ειε. Βετπετάπε ειιτιστ. ιεπεππεε

ιιειιάτοε. πιειιιειιε Ρετ.Βειπιπει·ιι. ΒιιιΠιειιπιιε ετιειι.

Βιτιιτάεε ειειπεπάι. ΒιιἱΠἱειπιιιε ιιππειιε. ΒιιιΠιειπιιιε

ετἰειἰεπιιε. ἰειιεπιιεε άοπιιιιιειιε. Βετπετάιιε οιπιιο

πειιι. ἱειιεππεε άε ειιιΡετιιε. Βεττιετάπε άε ιιεΠειε.

ΒειΠιειπιπε άε ΡΙεἰειιεπε. ειεΡιιειιιιε εοειε. Ρειτιιε

ιπιιιετιι. ΒιιιΠιειπιπε άε επιοπιειε. τεὶπιιιπάιιε εεε

ιετιιιε. διιπι1ετιιιε. ειεΡΙιεπιιε άε εεπάεἰεπἰεε. τ. ιιι

Ριιε. ἰοιιεππεε εεἔιιὶπἱ. ε. ιιε εεειΙΙειεο. ειεΡιιεπιιε

άε Ρτιιπεπιε. Ρεπεἰπε άε εεττεε. Ρειτιιε άε Βιεεπειιο.

Βετιτειπάεε άε ιιειιτειιιεε. Ρειτεε άε Εεεε. ἰιιτἰεΡε

τιιιιε. εειε Βιετιιτιι εεε επιπιε ει ιειιάειιι ιιι άοπιο

ε άεπιιπετιιιπεοπειιιιππ πιοιιιἰεΡεεειιιεπἱ. εποε άεπιἱ

πἱεε ιιιεετπεειοπιε.. ιιιεειιΧν. εειιιο ιιειεπάεε άεεεπι

ιιτἱε. ιτι Ρτεεειιιιε ει ιεειἱπιεπὶο εωιωι ΒιιτΒεπεὶε.

ἱοιιεπιιἰε εάειπετιε. Βιιιιιιειπιι ιιε [ποπ. Βιιιιιιειιπι

εετάεεπετιι. ΒιιιΠιειιπι εάεπιετι. οΡετετιετιιπι οιειι

ειιτε πιεπιὶεΡεεεειεπἰ. ἱειιειιπὶε Βεεεεάοειι. πιιειιεειιε

άε πιοτεειο. Με ετὶιἱ. ιιιιιιειπιι άε εεττ. ιεπάοιΒιιι
· ὅ . Ι

άε εε ιιπιεε.ε ιεεμ ειιιιιειιε. Βει·πετάι ιιε εετι ει πιει
Ρ

Ρειτι άε ιεττιο .Ριιιιιιτι άοιπιπετιιιπ εειιεπιιιπι πιοιιιιε

. Ρεεειιιιιιιι πειετἰὶ. ειε ιπειιάειιο ὶΡεοτιιπι Με επιπιε

εετἰΡειει ειδιιιιτπ πιειιπι εΡΡεειιὶ. ει εά πιεἱετεττι

ιιτιιιιιειεπι Ρει·Ρειι1ο ιιειιειιάετπ. ιιειιε εετιειιι Βιιιιε

Ριιιιπιιεε ἱΡεετιιιπ άειιιιπετιιπι εοπειιιιππ. ει πιου

άειο εοτειπάειιι εετππιιιιιἰιιἱ. Εεεε εεπιΡοεἱιἱοτιεπι

ει εεε οπιτιἱε ιεπάειιιι ει ιιιτειιιι. ειιΡετ εειιειε άει

τ· επειι€ειιε εε ειιεπάετε ει εετιιει·ε άεπιιιιιιε ιπετειι

εὅετὶεε άε εετιιετιε. ιεπειιε ιοειιπι άεπιἱπἱ ἰεεοΒἱ ‹Μ

Βτειιε τεθιειιτετεεεε. εοπιιιιε Βετειιἰποιιἱει ει άο

πιιιιἰ πιεπιἱεΡεεεπιειιι ἰιιιιποιιιεΡεεειιιεπο ει εεὶε Ρετ

ιιτιεπιτιε Ρετ ι-Ρεεπι άοπιἱπιιπι τεεειπ. πιο Ρετ εε ει

επιπεε ειιεεεεεετεε εποε

Εεε ε)ιπιειι άεπειι ιιοιετιιιε Ρι·εάἱειιιπι ειιεπιΡιειπ

ει! ειιιετιιιοε ει οτιε)ιιιειι ιιιιιιειο ΒιιΠε Ριιιιπιιεε

ιιιιιιιετειιιιιιε πιεπιὶεΡεεειιιεπἰ. πι (με ετει εκ εεε

Ρετιε ιοτπιε ιιεειε πιετιε ιεπειιιἱε ιτι ετεπιιο Ριιετιιπ1

ειπε εοτοεἱε ιτι εεΡιιιιιιιε ει ετει ιτι εοτοπε Ριιετι

ετι1Χ ιπιετιιιε ει·ιιιιι ιιιιετε ιιιιεε. Α. κιν. ειιιιιε ειτ

ειιπιεετἱΡιἰε ιειἱε ετιιι. ·ι· τιιιεο. Μ.Α·τεκ. ν ποε. ιννε·τ.

εαπ. ιιεπειΑ. εκ ειἱε ιιετε ετει ΐετπιει εἰιιἰιειἱε πι πιεάιο

ειιΡετὶεε ετιιεεεε. ειιΡι·ε επεπι ειιιιιιιιεπι ιειιιε ετε

ιί εεπι ιετιιι ιοτιπε εππτ ιιιιιιπιιε ειεπεπιιε επιιιε .ειτ

ειιιπεοτἱΡιιειιιιιιε.ετει..·ιει ε. πνοιεεειιιίεειεενινιι. ιιει:

τιε. τ. εἱειιι ιιιΜεο .Μάι ει Με Ρετ -οπιπἰιι ιτειι-ι

εετἱΡεἰ ει ειιειπΡιἱιἱεειιὶ. πιειιιι ιιι εε εάάἱιο ιιει

άὶιιιἰιιιιιο ιιι ιιιιετετειπ οτειιοιιε. Ρτειετ ιοτιε ιιιιε

τεπι ιιει ειιιιιβετπ; ιιιιιιιιπι εεε Ρεπειιιτπ ει ποε εε

ειιιιε επιπι πιιιιειιοπε εοττιιΡιιοπε ιιει άιιπιπιιιιοιιε

άιειιοπιιπι ειε εεπειιε. εά (Νεά εει·τεΒει·ειιάιιπι ὶπεειι

Ρι·εεετἱΡιὶ άεπιιιιι ὶεεει›ι άε Βειάειπε ιεπιιεπειε Ρε

ιεειειἱε ΡτεΡτιε τπεπε ευιιιεετἰΡεἰ. επιιε άοπιιπιεε

ιιειιπιιειιε Με‹: ιιιθεειιπο ποπε. ιπάιειιοπε Ρτιτιιε.

πιεπεε ει18ιιειι.

' Κ!) Βιέιιιειπ ιιι ειιιεκτειιιιο πιιπε άεειάετειιιι·; ειπε Τοι·ιιιειιι εε

εειιΡειι @εποε Ποπιιιι επι Μπι: ειιι·ιιιειιι ειιειπΡιειιι, εεπιάεπιφιε

τιιιε. τεἰτπιιπάεε θειιιάειι·ιειιε. Ρ. ιιε Βετάειιιε τειιιιίιπ ·Ρτοριετεε εετνεπάιιιε'άειιιπιιε. ·
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ς οοιοενιππ ) 4 α ς ιιοΧΧιιτ )

δα.ποΖΙαπωσ ι·α.στι·2 δτοΖΙαο οτ οοιι.τοποε , .το ρι·οοΙἰα- ττπιποοιιιουο Η Βσππιποι·ιυπ ίιπροι·ατοι·, ταιιιωικτιιππ

οσοο απο [απι.ιοποτύπω οοπτι·α .4Ιοίιι€αποποοο, δαο- οτέ,πα ίππροπ·ίαπιι /Μοπι οτ οτι.τοοπτΣαπι ι·οροπάοπ·ο οιι

ποπ.ιο.π οτ |ιοιποιοο Β2ροπ·έαο, π·οοο!Ιοο ὶαιιαοιιοέ οσοι- ρίοιι.ο. Μαι· οιιαιπρ2απ·ίιπίο ρτἰυἰΙοἔἰἰ.π, |ιοποτ·τύω,

›

:Μπιτ . τιποτα.

. τ2%, 28 τιπιπ·τττο

ω. Α. οι. πιο. στι. ο. οι. τω.

ς πι. ιι. ι -

το στοπιο οοιιοτττο οοιιιιοοιιτο Ροτ· οτπιτι·οοιιπι. άο

οοπιετττοπ·ττο οτ άο οποτιισι· οτττο Ροι·_ οστπιροοτιοε οτ

άο οοιιτοτοτιοι·ττο ιιιιττττιιπι οτ Ροάὶτιιπι. ε)ιπισιι οιι

οτοττιιπιπε οιιοτττ άο ετοττο. οτ Βιι·τιειτττιιε τὶ·οτοι~ οτιιο.

οτ τισιιἰτοοἱιιο πιπιιιιοπ·ππιτ επτ οοιιοττι άοἰ οποπι€οττο

Βιοοι·ο ιιἰιιοιιι Βιιοτπ·οππι :τά ειιιιΒιιτπιοιιι οτ τοιιοπι Ροτ

οο οτ τστοπι επειππ τοποτοπι οτ τοπ·ι·ιιιιι οτ εποε τισ

πιτιιοε οτ ττάοτοο οτ οιιοοἱοτἱτοι· :το οοοτι·ο οτοττο σπιιπιτ

τιιιο τισιιιτπιττιιιο οτ Ροπ·οοιιτο οτ οσπιιιπιἱτιιτὶτιιιο .Ιω οτ

οπο πιισάσ Βιιοπ·ι·οππι τιιιτιοιιτ οτ άο αποτο τιιιτιιιοι·τπιτ

οιιπι οοππιππιἰ οιπιιο. οτ ειιοοἰοτἱτοι· τισπιτιιττιιιο οττιιιι

Βιιπιο. οτειισπιο. οτ τισπιτιιττιπε ἰττἰο άο ι·τΡοπ·τει σοὶ

ποτιοττοο οππιτ ιιοτ τιιοι·τπιτ οσπιιιιπιτ τοιιπο ιιά οιιπι

άιιτιιππι οτ πστιιιιτοτοπι Ρστοετοττο οιπιιο οτ ττττιιε τιπἰ

τιιοπ·ττ πιο οοπιιιιιτ ετοπτ ιιιοττι.ιε ιιοτοι·ππιτ τοπιο τοτο.

οτ ποσά π·οοτπιτοπιτ ἱπι οιιοτπ·ο οτοττο οπο οποιοι Γει

οτοπάο τπιὶιπιὶοἰο οτιιττιιττο τοτιιιο. τισιπιτπιοο οτ Ροποο

πιτιο (το οτιιττοτο τετοιο οτ τσι·ττο οτ Ροποοο οτ πιιιιττσο

οι·τιττπ·το τιστοοτειττε οοπιιιπιτε τετοιο. οτ τιιισοτοπιε πο

τποι·ττ. οτ ἱτιτ τττιοπ·ο Ρτο Βποι·ι·ει ττιοτοπιάει οοε ιπιστοι·τ

πιοτιιιὶττοτ οτ ποσττιτοτ. ειιτποπιάο οσε το Ροι·οοιιτε οτ

ποτιπο. οτ τισο οποιο Ειοτοπιτ τπτ ειπτιττι·ιιιιιι Ροτοετοττε

οτ οσιιιιιτιἰε τετοιο. οτ οοεοοπιι.ιπι οτ τιιι·π·οπι τιιοάοιιτ οτ

τττιοτειτιππιτ επτ τοοτοιιάοπιι @οποιο πτ άτοτππι οετ ιιά

οτιιο ποτοιιτοτοπι οτ πιοιιάιιτιιππ οτ ποσά τοοτοιιτ τπ

ι·ειι·ο οιπιιιοε οοιιεοι·τοε εποε οτ τιοπιιἰπιοο 8ποι·π·ιιπιει ι.ιτ

άτοτπιιι οοτ. τοοοι·ο οτ οττο ρι·οάτοτει στιεοπ·ιιιιπ·ο. οοτππι

οπο τι·οπιιοτι οσπιιιιπιὶε το οιοι·οττπ τοπιπο. Ρποοοιιτὶτιιιο

οιιιιιὶτιπο άο οοπιετττο. οτ οτιοπ·το στο Βοπιάσ τπάτοο. οτ

ττ·οπιοπ·τοο ιπιττττο Ροτοοτπιττε. άτο πιιοπ·οιιτττ ιοινιπι. οτιπ·τττο.

οιπιιο άσπιττιτοο πιοττιιττοτιο. ποο. πτεοετππιο εοιπτο. τπι

άτοττοπιο και. το εοισ.

Εθο τοιιτοττιιιιε πιοτοι·τιιο εππτ Ροτοοττ. τισο οιποιπιρτιιτπι

οι οιιττιιτοπἱο ττιεττππιοτιτοι·ππο .ειςιιττττοτπιιτ τοτἱοτπσο

οἱοπτ το οο ιιὶάἰ οτ τοΒἱ τποπιοοι·τΡοτ οτ Ροτ· οππιτ1το

οιιοτπρτοπτ πιτοτιττ τιάάττο ποτ άἱπιτπιιιτο. :πετ τοπ·το Ητ

τοπ·ο .ιιοτ ετττειτιο τττιιτο εοπ τιππιοτσ οτ τισο οτιεοπο οττο

ιπιπτειττοιιο οοιππΡττ0ιιο εοπ άιππιιιιιιττοπιο άτοττοπιιιπιι

ιιοτ οοπιοιιε. επτ ποσά 001°τ0τ)0ΠΜάπιπ ἰιιοεπ άσπιτπιτ

ιιοδοτσττ ποποιοιιτο άο. 8τπ·οι·άο ρι·σΡπ·το πιοιιι.ι οπτι

εοπὶΡεἱ. .

Ζπιππαπίαιάθιω ο: ‹ἰοιιἰο οοικίοτ·οι·αται·.

τ2% , ππιοπιεο ἰιιτἱο

απ. Α. [στ. το. θα!. ()./ο!. το.

ς π. πι.)

το ιιοπιἰιιο οιιιιοτο οτ τιιάτιιτάιιο τι·τπιττοττο. Μάο

ι·τοιιε οοοιιιιάιιο άτιιτιιτι τοποτιτο οτοπιιοιιτἱει ι·σπιτιπισι·ιιπιι

τιιιροι·ιιτοπ_οοιιιΡοι· τιιιΒιιετιιο τοπιιοιιτοιιι οτ οἰοἰτὶο ποια.

πιι·οοτειιο Βιτοττιιπι τιοοτπ·οι·ιιιιι οτιοο11πτο πιοπιττοεττο πι

άτοττε σΡοποπι οοιι:ιτιτ·στιειτο τουτο άοτιοπιπο τττιοτιττπο

πιππιτττοοπιττο πιοοτι·ο πιιιιιιοι·ἰτιιιο πιι~οποπιτπ·ο. οιιιιπιτο

οοτοἱτιιάἱιιἱ πιοοτι·ο @τοτο οιιτιἰτιοπιτιιι· ροι·ττοι· οτ οο

οορτο. ιιστιιπιιιο οπιἱπι ο πιοι·οοάο ποροττοπο. οσε τι

οπττιιιε οοιιιιἱτἱει ι·οοοιιτππιιιο ττ·ιιοτιισειι. ποο τιοιιοπιο

τττοο οἰπιο οοιιάτιέιτιο ιήοττττιπττοπιτε πἰοὶεεἱτπάἰιιο Ρτο

τοτττο. τιστππι τοπιο· οεεο πστιιιιιιιιε ιιπιτιιοπ·οτε τππιιιοι·ττ

ττττοτττ1π5 τιιπιι Ρι·οοοιιτττιιιο οποιο. Γιιτιιι~το. τιπσττ οιιπι

πτιτττοτοτ οτιιοο τοπιιιο ττάοτοο ιτισοτιτ πιι~στιτοι· ιιιιιιδιιτιιιι

οσι·ππιι ττάοπι οποιο τιιιιιοπ·το οτ τιστιτο οππιιιἰ τοπιιισι·ο

εοπποποτ·ππιτ. €ςι·οπιάτε ππιοιοτττ .εττιτ πι οσπιοΡοοτπ πιο

οτι·ο. τΡεοιπιτπιιο ποο οοοππιάιιπι οπτεοπιττοιιι πιοι·ττοι·ιιππι

οπσπιιιιι ξ.ςπειττο τιοιιοτὶτἱἰο τιστιοποπο πστοπιτοε. οοπιοο

άἱιιιπο οτ άοπιιιπιιιιο οοιπιιιιιὶ ἱιιπιπο οτιιο οσπιοιιτἱτιιιε

ποτ Ροτοετοττ Ρτο τοτο οοιπιππιτ το τοπάτιπι πτ τιπο

στοτιο σετοιπι ιιοτ οκροάἰοτὶσπιοιιι οιιτ οιοι·οἱτιιπι εἰπο

οοτιιιτοοτοπι οοτ. οι·πιοπιιοιιτιιτπι Ιἱτιοοππιιι ττιοοπο πο

. τποπτιιτ οιπιιο τοπτιοτι ττάοτττιιτο τππιιιοπτι τοτοπι τιιιτιοτιπιτ

ππιιιτἰττὶπιοπι ο Ρσπ·τιι πιιοπιοοτιτ οποιο επτ Ροι·τιιπιπο

ιιοπἱο οτ ο τυπο ιιοι·οιιο ιι·ιιιι~ο οι Ντι οοτο ιιοτ οιπιιο

άτττοπιο οπτ οιιτιοτοιιτο οτιιο οπιιιιιπιοπιτο ττιδτιστιιπι.

ά0τιττπιτο8 οτ οσιιοοάοπιτοο το τοσάπιιι Ρι·οάτοτο οοπιιιπιὶ

τιιιιπο τττιοι·ειππι ροτοοτοτοιπι οτιδοπιάτ οιπ 8ο τΡετε δι·

πιοιι‹τὶ οτ τιιιτιοπιάτ οοιιειιτοο οτ Ροτοετοτοο ιιπάοοιιιιιοπο

ιιοτἰιιτ οτ οτε ιιτοπιάἰ. πιο τιτιτιοειιιτ πιο οτ τοοιιττειτοπι

τττιοπ·ειιιι Βιοτοπιάτ ἰποτὶτὶοιπι .Ιιπιιἱοπιάἱιπιειτοτὶτἰο το οτ

ιιττοτο οτ ἱιι άἰοτι·ἱοτιι οπο τιοιιο Βετο τος<ιτττπιο οτ εο

οιιιιάπιπι τισπιοε πιοι·οε τοετοε οἰπὶτοτἰε. οτ άιιιιιάτ τπ

τοπ·οε οτ οιιιτοτσι·οο οτ ιπιιιιιάποτάσο οτ οοτοι·ιι οιιιιιτο

οπο τιιάοπτ οι·άἰπιοι·ἰιιο τιειτιοι·ο άοτιοτ οτι τιιιιροι·τιτοτο

πι οπο τππ·τοάιττοιιο το οπο άτοτττοτιι. οτ πι εποε ποσο

οοιιοοάτππιιιε οτ οοπιοοάοπιιπο. ιτοιπι ετοτιιτππιπε ιιτ ο

οπο Ροποοιιιι τοάι·οι·τ άοτιοειιιτ ποτ τισορττοττ. οτ οττοιπι

ροτοοτιιτοπι ιιοτι ιπιιΡοιιοιιιιιε οτε ποο τπιιιιοπιτ Βιοτο

ιπιιιο. οτ ττοοιιτ οτε οάτττοιιι~ο οτ οάτττοοτπτ11 τοπιοπ·ο οτ

τιιιτιοπ·ο οοετι·πιπι οιιροπ· Ιιοττπιτι ττ10τιτιοτιτ ειά τιοτισπ·οπι

ιπιιιοι·ττ οτ ιιτἰτἱτιιτοπι οοιιιιιπιτε οιπιιο. ἰτιι (μισά τισο

οοοτιπιππι οτι τπιροι·τσ τοιιοτιπιτ ἱτι τοπάιιιιι το Ροπ·Ρο

τοπιο οιιτι οο τοπισι·ο πιτ τιιοπιιι οτιεττιιιπι οττ οιιΡοοτ

τπιπ οτ Ροποτπππι επτ εοπιιτττιιπι τπιιιοτττ. οιιπι τισο ιιοτ

θΗ
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εΙυΙυτε ευεεεεεετ ττοετει· υεΙυει·ττττυε ευετττεττττ ΐετεετε α Ιυερτυε. ιΙυεά εΙυετττάτυ τττυυευεεε ΐυεττττΙ: ὶττ ετιΡεάτ

τττεεεἱΗεττεἰΒυε υεἱ ουτε ιτε Ρι·ουἰτττὶε. ὶτετττ εουεεάτ

τττυε ετάετττ εοτυυτττ ὶτι Γευετιττττ ευεττ·υτττ Βευἰἱ ευτττ

Ρετττιτευτττε ευτε ετ. ευτττ ουτττἰ ὶυτε ετ εοττττττοάο επτ

τρωω Ρετττττεττττ. Ρτ·ετετεει εεεττε οττττττε ΡοτΕυε. τε

ΒετΙτετ. Ροεεεεετευεε ετ ἱυτετ. ετ ι·εε υτττιιετ·εττε. υυττε

υΒτεΙυε Ρετ· Ρεττ·τεε ττττΙτετττ ττοεττὶ τεττἰοττεΒὶΙἰτετ· Βετ

ΒεττΙ: υετ Ροεετάετττ υετ υτὶυε εοτυτττ ττοττττττε ετε εεττ

εεάττττυε ετ υοττεττττυε ὶυ ΐειιιτυτττ. ετ ιτε εαυτο ττοεττττ

ττττΡετ·υτττ ευετοτττετε εοττίτττττετττυε. ΡτοΡτ·ὶετετεε ευ

τετττ ετ εΙΙουτε εοττττττ εἱε ΙὶΒετ·ε εοιτεεεττυυε. ττεττι

άοττετττυε ετ εοττεεάττυυε ΙἱΒετετττ Ροτεευττ:ετττ εοττευ

ΗΒυε υεΙ ροτεετεττ υιττυε ΕτεἱευεΗ ττοτετ·τεε τττ εἱυἱτετε

ἰεττυε. εοττεεᾶἰτττυε ετττττττ ετ άεττυυε εἰε ἰττ ΐευάυυτ

τη υττεττΙυεττΙυε εἱυὶτετε τττετττ:ττττε τΙυε ἀἱυἱυὶτυτε Ρτο

Ρὶτἱετ ευτττ εοτυτττ ευετΙτο ε ττοΒτε εειμετ ἱἱτετἱτ. υει 6

υετττάε ττοΒτε τεττάττει ετ ὶτττΡετἰο ευΒἱυΒυτε. τ·υευτττ

υττεττττ εοτ·υτττ υεεευετοι·τΙτυε εουυευτετττετυ ευτττ εε

ετεετει Ιπιτττεο ΐυττάτεο ετ Ϊυτττο. τττευττετ εοττεεἀἱτττυε

ετε υπ τπτ ετΙἱυυετ τεττε ευεττττ (τε εετετ·ο άεο υυετοτε

εοιπ1υτετεττττιυε. ευτττ εοτ·υτττ ευετΙτο ετ ττυρετ·το ευτε

τυΒευετττττυε υυΠυτττ άι·τετυτττ υυΠυτττ Ρεττετετυτττ άυ

ετΕυτυ υυεττττττΒετ: υευττττεττττ υετ ττττΡοετττοττετυ υετττ:

ττοττττττε8 εετυτττ. ετἰετττετ υΒ τττττε ττοτττε τεάάττετ ίττετἱτ.

ετ υτττυυε εἰε ετ εοττεεάττττυε (μου τη τετ·τ·τε ευ ευεε

ττεΒοτὶτττυτττ τυετ·ττττ ττοττττυεε εοτ·υτττ ΙτεΒεεττττ υττυτττ

υεΙ όυοε :τω Ρ!υτεε τεττυεττεεε. ευτ ἰτττετ· εοε ἰυετἱ

ώστε ἱἔτεἱεττττ ετ τ·υττευετττ. ετ ττυοό. τττετ·εειτοτεε εοτ·υτυ

ΗΒετε Ροεεττττ ττεΒει·ε υΒτεΙυε ευυτττ Ρωτάω ετ ευεττττ

τττεττειττεττι εΙυττ1ττε ττττετ εε τεε ετ: τττετεεε 811218 τε

τὶοεε ττοετι·ε υετ τυ εετυἱτἰο ἀεὶ εοττττυ εει·τυεεττοε

ττυΠετττ οίΐευετοττετττ υετ ττττυτ·τεττττ ί-εεἱυτττ ετυττεττ τευτυε

υεΙ τη εὶυε άτετττετυ. υετ ττοτττττιτττυε ιτε ἰυττυεττετ

εΙτεττ·τετυ αυτ τττ εοτ·υυτ τ·εττυε ἰττ :Μερα μπω. ετ ετ

υΠυυἰε εουττεΐυεετ·ε υεΙυετττ Βοττυ Βάε άεΐεττάευτ ετ

ττάτυτιετΙ:τυτττ. ετ Με τοτυτττ ὶττ άεβττο ΒἀεΙἱτετὶε εὶε τυ

τυτυΒετττυε. ετ: ετ ὶΡεὶ οΠεττάευτ εΙυεά Με Βοττει Βάε

ετττευάετττ. ετ τρωει ετττευἀετ·ἰ ἴεεἱετυυε. ττεττι ετ

ετετττάο το εετυἱτἱο ἱτυΡετἰυΙἰ. υετ ΐεεἱεττκτο ευετ·τ·εττττ

Ρι·ο εε ευτ Ρεετευ εε οεεεετοττε. υτττΙυε Ρετεοττε υετ

εἰυἰτεε ΐεεετ·ττ εὶε ευεττετττ. ἰυ‹ἰε εοε εάτυυεΜπτυε

εστω Βάε υετΙυε :τά Ρεεετττ Βιεττττττ. ιιεε τεττε ΐυεἱετττυε

τττιετττ ετΙυΙυετττ εὶυε ετε. Με ευτετττ ττοεττει εοττεεεεὶο

ττου Βιετυτ εοτττυυἱ ὶεττυε Ρτετυάτττυτττ ουτε υ1ἱεἱυτε

ὶρεὶυε εοτττυττἱε ετ; ετυττεττε. τττεττόεττττυε ττευυε ευ

ετοτ·ττετε Ρτεεετττὶε Ρτ·ἰυἰἱε8ἱἰ ίὶττυἱτετ· ετετευετττεε υπ

τιυΠε υτττΙυετττ Ρετ·εουυ :Με υετ Ιτυττττττε εεετεετεευευ

ιτε! εεευΙυτ·ἰε τη Με ειτε τττττυευεΠτυε υεἱ εοτττυτττ

τττττυε εοττεεεεττττυε τεττε τη εἱυἰτετε τττττυε τΙυεττυ “Με

υει (με άεο ευετει·ε ὶυ ίυτυτ·υτυ εουεεόετττιτε. άτετυττι

εοτττυτιε τττευτετει·ε τυοΙεετετε οίΐευάει·ε υε! άτευεετττε

τττ·εευτττετ. ετ: ευ1υτε εοττττεΐυεετε Ρτ·εευτττΡεετττ τττἱΠε

ΠΒτ·εττ·υυτ Μή Ρευετττ τυευττ·εττ. ευετ·υτττ τττεό.τετεε

εευττετ·ε ττοεττε. ττττετει υετ·ο Ρεεετε ττττυττετττ Ρετεο!

υειτυτ·. ιιτ ευτετυ ετττττἰυ ευιττεάτευτ τυπο εετττΡετ ετ;

ττττττετε ρεττττευεεττττ. Ρτ·εεεττε Ρτ·τυΠεδτυτττ τεττε ἱὶετ·ὶ

ετ ΒυΠετ ευτεε ηρεττ·το ττοεττ·ε τττεἱεευττἱε ττττρι·εεεε

ὶυεεἱτττιτε εουττυυττττ·τ._ Ιτυἰυε υετο τετ τεετεε ευτττ

Ιετττάο υεττετετττΠε τ·εετυυε ετεἱτἱεΡἰεεορυε. εοτττ·ετάυε

οοεΠο8ςχΠπ_ κατ] 00Πω(ΜΠυε ω; ς]ω·τη18 Βἱ5 Ψωἀ ο 7Ιάεεετττεττετε εΡἰεεορυε. Β·υτετ· τοττυττττεε Βοτετττεττετε

εττΙυετ εὶττΒυΙυι·ἱε Ρετεοτυτ υεΙ υτττυετ·εττεε ετάυετευε

εοτττυυε τετττυε υετ ετΙττΙυεττττ υτττυετ·εττεττετττ ἀὶετι·ὶετυ8

τττυυε υεΙ ευυυευτ ἰεττυευεετττ. ετυτ ττοτυτττεε άτετττ

ετυε εει·υτττ. εΙυτ Μ: τετττυε τη τετττε τΙυετε εἱε εσυ

εεεεἰτττυε ετ εοττεεττεττττυε εΙυετἱτττουἱειτττ ΐεεετ·ττ. υοττ

τεττετττυτ· εοτυυττε τετττυε. υετ υτττυετ·εττετε ἀἱετι·ἰετυε

ετττε. υεΙ ετττΙυτε ἰειττυεττεἱε ετα εἱιτε άτεττ·τετυε εεττ-`

ιΙυετ·εττττ τεεροττάει·ε. τττετ εεττ: τυυτεεε τετττυεττεεε.

:Ιιτὶ εεευττόυτττ Ιείτεε τετττττττειε υεἱ Βουετε εουευετυ

άτττεε εοτ·υτττ τιιεττττετυ Ετευττττ εουυυετεττττ. ετ ετ

ρτεεεΡει·ττττυε ετΠευτ Εεετεττάυτττ εεεε τυεττττετττ τττΐτ·υ

τετττττττυτττ εοττυετττετττετττ εἰ ἱυετὶτἰειτττ Ετευττττ τεττυεττεεε

ἱυἀἱεεε._ ετευτ ΡτευτεΙυττι εετ. (μου εἰ υοτυετ·ττττ: ειπε

ττοε ἰρευ ὶυετἰτὶυ δω. .ττετττ Βεττετ·εΠἱ εάτετο ετ: Βυττττο

5Ρεετει!τ ειιετοτ·ἰτετε ττττρεττετΙτ εεττεἱτυυε Μ: ττυΠε. εἰ

Ρετ·εουετ τυεττετ υεΙ ττττττοτ αυτ; τττεἀὶε εΙυΙυεττευυε

τιτυυεττεεε :τω Με; υυἰ ευυτ ετε Έυετἰυτ τυ πειτε

υεἱ Ρει·εοτττε οίΐευάεττ. ετ εἰυιτἱε τετττετ·υτ·το ειιτευ εεττ

ττ·υβετεετ·ε ΡτεευτττΡεετττ υἰττἀἱετετττ τεττε τττετετττυε εε

ευττόυτττ (μου ἰττ εάτετο ετ Βευυε εκρτεεειττυ ἴυετ·ἰτ:.

τττετ τΙυεττΙ:υτττ Ρετ· ΡυτειΒοἱεττττ υου εεεετετττ τ!Ηιτε (μτ

ἱττἱυτἰετυ Ρετεευε ΐυετ·ττ. αυτ ἱυττιτεττεἰτττττ εοττευτυιττ υεΙ

Ρετεετυτἱε τετττττττεετττ. ιιεε άτεττ·τττυυτττυι· ετυτοετο τετ

τιυεττεεε ττετε οΒευτεε υετ ρεευτττετττ Ματ ὶΡεὶ τΙυεττττ

Ιιοττττττεε εοτιττττ άτετττετυε εουττ·ετ Μουτ υοΙυτττιιτειτ·τ.

ετ. ίιυεἰετυυε τυττττε εοττευτεε υετ Ροτεετετεε ΡττΡτε.

ρυτεευττε. τετ·όεττε. υτεττεττιτττε. ετ πω. ετ τττετ·ετιτο

ττετττ εε τυοτττείετ·τ·εττο. ετ ευεεεεεετ·εε ευυτττΙ:ττττ ετττ·τετ

εΡἱεεοΡυε. τηττεΙυιτε άυττ εΡοΙετἱ. ε. τττεττ·ετττο πτε

188Ρττ18. Ητευτεε εοτττεε εεΒευὸἱε. ετ τττετεττὶο ἱττ ὶτετΙὶυ.

εοτυεε επττάυε ‹]ε υτευττε ετ αυτ υυεττττΡΙυτεε.

8τεττυτττ άοτττττττ ΐτ·τάει·τετ εεευττάτ ἀεὶ ἔτετὶυ τιτυτεττε

ετττττ τ·οτττετττετ·υτττ ιι1τρει·εττετ·τε εεττ1ρετ :τυευετἱ τετ·υ

εττΙεττε ετ: εὶεἱΙἰε τεΒἰε.

Λεω ευτττ εεε ετττττο τιτευτττεττοιττε. Μ. άυεετττεεττττο

υἰεεεἰτττο εεκτο τττεττεε τυτττ. υυεττευεεττττε ἱυἀἱετὶοιτἰε

ὶιυΡετ·ετττε άουττυο υοεττ·ο τ”τεετει·τεο εεευττάο :τεὶ

ετειΕτυ ττ1υτεττεεττττο τοττπτυοτυτττ τιττΡετ·υτοτε εετττΡετ

ευε;υετ:ο ἱετυεεΙετττ ετ ετετττε τεττε. υττττο τ·οιττυτττ τπτ

Ρετὶὶ ετυε απτο. Μεττή τετυεειΙετττ Ρτ·ττττο ετ τεΘτττ

εἰεὶΙὶε υτεεεττττο ττοττο ίεΙτεττετ ειτττεττ. άτττυττι ερυἀ

ΡουτετττττετττυΙυτυ ειυττο τττεττεε ετ τττάτεΗευε Ρτε

εεττρττε.

Εεε ε)·τττου άουεττ ττοτυττυε Ρτετἰἰετυτττ εττετττΡΙυτττ

υΒ υτττεττττεο ετ οτὶΒὶττετΙὶ άουττττἱ Ϊτὶὁετἱεἱ εεευττάτ

τουτεττετυττι τττιΡετ·υτοτ·τε εὶυε ττυι·ευ ΒυΠε ΒυΠετο

ετευτ ἱττ εε Μάτ ετ Ιεετ Ρετ· οιτττττε ττευεετἱρετ ετ;

εττετττΡΙτίτευυτ υτεττττ τιτ εε ετιτάττ.ο υει ότιτττττυτο τη

ΙΜετεττ·υτυ οτεττοττε μετα· ΐοτυπε Ιτττεττττττ υεΙ εἰΠττ

Βυττι τττυΙυτττ εευτ Ρυττετ:υτττ. ετ εοε εττευυε οτυττἰ

τυυΕυττοττε εοτττ·ιιττττοιτε υεΙ άτττττυυττοττε άτευουυτττ

εε εεττευε :τά φτου εοτ·τ·οεστεττάυτττ ἰυεευ Ρι·εεει·ἰΡυ

άοτττττττ ἱυεοΙ›τ ιτε 'τττεΙυτττττο τυττυεροτεευτττε. Ρτορτ·τε

τττεττιυ ευΒ8εττΡετ. εαυτο άοιττττττεε ττεττιτττεττε τι. πτυ

εετττεεττττο ττἱἔεεἰτυο ττοττο τττάτεττοττε ρ_τ·ἱτττετ τυευετ·

ευεττεττ.

  

Βυετεὶὶ ετ τττετ·ετττουεε άε ττεεεο. ετ τττετεΙτἰουεεττττυ
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ς ε(::(ΧΧ )

Ε.(πωπεε (ἔΖτατάΖπὶ (Πατιάεπέ [απααε ροτεε2αε δί

πιοπέ εα.πε!!απο δεε!!αε εε εεπεετεέύωε , σε , δσεΖ!αε

εεεεταπι, εεΖΙο ε( δαοτιεπεεε, .έΖὐἰπἔαπεπεεε ειτ α!ιοε

ἰτιἰιπἱεοε [(υιι(επείαπι αὐεο!ιιΕο , τεεεία(8αταπι ρτο

απί22ίΙΙ.

Η9'7, Ώθ εΡτἱΙἱε

(Μ. Αν [ω. Μ. θεοί. ε. χω. εεε

(ε. πι. )

Εεεει·αε Βὶτει·ἀὶεὶ Β¦εαἀετιἱ ἱεααε εἱαἰτετἰε Ρετεετεε.

Ρτο εοαιαεἱ ἰεααε (ἰε αεΙαητετε εεεεἱΙἰἱ. ε: εεεεεεα

ΒετιετεΙὶε εεαεἰἱἱἰ εἰαἱτετἰε ἰετιαε Ρετ εἱιιττεεαιιι ε(

εεταα (ποτε εεὶἰτε εεααεεετἱ ε: εε (Ιαειταετ (ΜΒ

Ρετ εεα1ΡεΒι1εε ε( εειιἴεὶοαετἱαω τηὶὶἱιαπι ε( Ρεὁὶ

(Με (Μ ὶΡεατα εεαεὶ!ὶααι εεεαοοετεταπε. Ρετ ετὶΡα

Ιατἱοαεπι εεὶεπιΡαεαι Ρτοιεὶεἱτ εγκεεεἱ (ἱε ετεΠε τε

εἰΡἰεατὶ Ρτο εε ετ οιααἰΒαε εετιεοτιὶΒαε εαἰε (ὶε

ετεΠει. (Νεά ἀὶετε Ρετεετεε ε( (τεαιατιε ὶετιαε Ροετ

Βαετι·ειε Ηαἰτετα εκει· εειεααε ὶεεαεαεε ε( εεεαεαεεε

ε( εΠαΒεαεαεεε. ε: εΠοε εε τἱΡετὶε ἰιιἰα1ἰεεε εἰαἰ

τετἰε ἰεααε τεετὶταετε εεκιαπι ε( εεΙαατα ετ. ὶεεετ

ι·αΡταπε εεετταπι (Η ετεΠε εατα εππιἱΒαε εαἰε Ρεττἱ

αεητἰἰε εὶ(Ιεια εἄααεαἱ. ε( εΙαε (ἰε ετεΠε Ρετ (Μετα εαετα

Ρετεετετὶεαι. Πε (Ιερά Παπά ΗΒετε εεεεεατ ετ τεαεεατ

εἱεα0. πιο(ΐο ἴεεἰαητ. ε( εἰ αΠε 1εωΡετε (ἱἱεταε ε)α1ιετι

(Ιε ετεΠε ετ εεαεεττεε εεεετεατ 8αεττεπι Ρτο Βετο

(Πού 0ε8Ετὶ (]ε ετεΠε. εε! Ρτο (Παμε εεεεεὶεαε εε

ταααἰε ὶεεαε εοπιααε ἰειιαε εἀἰααεΒἰ€ εεε εε πιει

ι1ατεαεαάαπα ετ εεαεεταεα(ἰαιε (Ιὶετατα εεετταιτι ετεΠε

Βειιε ίὶ(]ε (:οαττει εππιεε Ρετεεεεε εε11τετα ετ Ιοεααι.

ετ εἰ εΙὶεαε(Ι (]ει1ιααει εε! Βαεεκαω βετ εἰε αεΙ ἰ(ι

Ιιειαὶεεε αεΙ εστω (1ε ετεΠε ε» ἱτιὶπαεἰε εετεααἱε

ὶατιαε αεΙ εεεεεἱεαε εεωαιαε ἰεααε. ἰΠα(ὶ το(απι

επεεαάεΜτ οοπιππιε ἱεααε (Βετο εγαιεαἰ ετ εἰαε εεε

εει·τὶΒαε Εεεε ίἰ(ὶε ε( εἱαε ἴι·εα(:ἰε αι τεαταπ1 (Ριεπ

τατα (ὶειιααααε ἴαετἱτ αεΙ Βαεεταω. ε( Με ἰαΒ·ει (ὶαεε

ταεεεεε Ρεετ(1αειω (ὶεαιιιαια εε! Βαεετατα Ρεεεἰ τεε

τἰιπ. ἱτετα ·(1αε(ἰ εετεααε ἱεααε ἱα (ῖἰεττὶετα ετεΠε ή

εεε ΐεεἰετ εε! ίὶετἱ Ϊεεἱετ εΠ(Ιαο(:Ι εεετταπι αει ατα

αἰτὶεεεια εἱαε εαπ αεΙαατετε ε( εεεεεεεα. ε( (]αε(].

(ιετι τεεἱΡἱετ Ιιεταἰεεε εε ετεΠε Ρτο εὶαἱΒαε ἰεπιαε.

ετ·εἰ(Ιαἰ ίεττε αετιετὶτιτ ἰεααεπι αεΙ (Ιἱεττἰετιι. Ρτο εἰ

αὶεαε αεὶ ἱιεεἱτειι(ἰἱ εεαεει. εεε Ϊεεἰετ εἰε τεετὶταετε

ετ ι·ε(Ι(ἱετε ὶαΪτε (Ηεε Με. Ρεετ(!αεπι εοπ1ιιαϊ ἰειιαε

άει1ιια(αεταιιι ταετα:. αεΙ ἱΡεἰ (Ιαὶ Ϊαετἱτ ε(ἰ τεΒὶωετι

εἰαἱτετἰε ἰεααε. ἱιαε ἴεεἰετ ἰΡεεε εαΒἀἰτεε εεεε ετ

ίωεΙεε. ἰτετε Ρτεταἰεἰτ εἰε. (Ιαε(ὶ (Ιαεα(ἱε αεηετἰιπ

ειπα ε(Ιιαε ε( ετπιὶε ἱα ειετεὶτα (:οπιαιαε ὶεααε (ιαε(Ι

Ϊεεἰετ εὶΒὶ (ἱετὶ ετ ΜΒεβατιτ :ε (·επιααἰ ἱετιαε εεωεε

(ὶεεετα Ρτο εκΡεεεἰε επική (Μ. Κα:: Ρι·εαιὶεὶ(_εὶε

Βιώετε ε( τεεεΙΙἰΒει·ε.-Ρτε εετα(ε ιιτὶΙἱω0:ε Ρτο Ρε

ἀε8ἰε εΡα(ἰ ὶΡειιπι·εεεω·αιπι ετεΠε (ἱε (ΙαεἱὶΒει εεαταε

(ι (με (τεαεεετ Ρετ εττετεα1 (ὶεαει·ἱοε εετ. ετ (ΙιιεΗΒετ

εΙὶε Βεετἱε ιεἰιιατε ἀεαετἰεε (ἰαεε. επιεεε εΙἱεε αν

ττεἱταε (Ιε ετεΙΙε Ρετπιἱττετ (Βετο Ρετεετεε ε( οοπιππιε

ἱεααε εἰε ΗΒετε ΙιεΒετε ετ Εεαετε ε( τεεεΠἰΒετε. (Η:

ἴετεἰεια ετ εᾶἰατετἰαπι (Με εἱε. (Ιαε(ἱ Ιιειεὶαεε (ἱε

Βεεατ εἱε (Ιετε τεἀἀἰτετα εοαεαε!:ετε. (μετα εεεεαετἱ

ειπιτ Νοε τεττο (Ιειτε εΙἱεαἱ Ρετεετιε. εεΙαε (1αε(ἰ

πιειιΐτεάαε (ἱε Βεεεε Ρεεεὶτ Πεἱ τεεεΠἰΒετε ε( Βε

Βετε. Μ αιιοε εεεεαεταε εετ εεεἰΡετε. Ρτετετεε εεε(

ω( ετ ετ(ΗπεαΠ; ἀἰετεΡετεετεε (Νεά ααΠε ασοεε

(ΐεεεετ τετἱεαεια ίεεει·ε. αει εεωΡεΠἱ (ιό τετἰεεεω

εε! εαιεαἀετἰεαεω εΙἱεαἱαε ὸεωεἱ αεΙ ὶαἱατἰε ε εο

αιαεἰ εε! εεωαεἰ ἱεααε εε! Ρτο (Παμε Ρετεεεε ἱεααε

αεΙ ἀἰεττἱεταε. (ὶε εΠ(ΙαϊΒαε ἴεετἰε (ὶειααἰε (]εΒΜε αει

ἰεἱατὶἰε. (με ειπε (ἰεεεετ αεΙ ἴεεἱεεετ. Με επιεἰε (ἰἱετε

Ζ) Ρετεε(.ειε Ρτοπιἱεἱτ ετ ετεταἰτ ε( ετᾶἰεεαἱτ ετ ΡτεεεΡἰτ

ετ αεΙαὶΙ: επική ΕεπιΡετε 8 εοπιαιιὶ ἱεααε εΒεεταετἱ ε(

εεαιΡΙετἱ. Ρετ ἱΠεαι Ρετεεαιτετα ετ εαετοι·Μιτεαι (με

ττεἀἰτε τω( ε εεαεἰΙἱε εἰ. Ρτεατ ἰτι αιεΙ.ι·ιπαεα(ε

ἱα(ὶε Βετο Ρετ πιετιατα ΒαἰΠἰεΙιεἰ τεἱεττεἱε αετετὶἰ

εεατἰαετατ. ετ εεε Ρτεταἱεεὶο ετ ετἱΡαἱετἰε ίεετε ε),

πιοι1ὶ Βεαἰΐεεὶε ετ Βαἰτετἀε. Ρτο εε ετ εττειάε. ετ

ἱεεεβο ΒιαΠε. αὶἀεΙἱεετ εμεεεἰ ετ ἔἰτἰΒεΙ(ὶε Ρτο ιεε

ἀἰετετε. ε( εΥτειΙ(ἰε ε( ὶεεεΒε ΒτἱΠε Ρτο (Με ταε(Πε

(ειτε ἱΡεἰε ε( εεἰε ΙιετεόἰΒαε αι ΡετΡειαααι. εἰ τεττε

Ρετεετεε Ρτεἀὶετε (ἰἱετατα εεεΙ:ταπι ετεΠε ιιοπι τεετἱ

ταει·ἰτ εἰε. Ρτεατ Ρτοπιἱεἰτ (εωΡετε εεε Ρετεετετὶε

Ρτειαἱεἱτ εἰ (;ϊετε ΙἰΒτεε ν. (Ιεεετὶεταιτι ἰεααεαεἱαπι

(Η εετιιααὶ ὶεααε. ε( Ρτο Ρεαε ε( (ὶἱετἰε επιαἱΒαε

εεεεταειι(Πε εαιαὶε Εεεε εεπιααὶε εἱε ΡὶΒαετὶ εΒΙἱ

Βε.αΠ:. ετ Ρτεὸἰεταε ε)ατιοα. 8ὶτὶΒεΙἀαε. ετ βετιἱΐεεὶαε

Ρτο εε ετ εΙἰἰε εοτιεεττἱΒαε Ρτεεεἰεεταατ (ἰετε εεε-·

εειτατε ετ Βιιττεα1 εειειτἱ ετεΠε (Μ αεΙαατε(επι ἀὶετε

ΡετεετεΠε. Ρτο .8αει·τε ἴεεἰει1(ἰε ὶαἱαιὶεἰε ἰετταε (Μ:

Ρτεἀἰετατι1 εετ. ε( εεε οτατιἰε τεετε ειπιτ εεΙαἰε εεπι

Ρετ ἱατε ε( τετὶεαἰΒαε επιαἱΒαε. (με ε( (1αεε (ἰεταἰααε

οττο (1ε εειττετε ἰα (ὶὶετε εεεττε αεΒετ ετ (ἱἱεττἰετα

ετ εεεεαεταε εετ ΙιεΕετε εε! εΙἱ(Ιαἱε Ρτο εε. απατη

ἱε ΡΙεαε εΠεἱιοΙε εεε τεπιΡτετὶε εοπιααἱε. 1εετεε

Βεαἰἴετἰιιε ταΕεαε. Ρετταε αει1ιαε. ὶαΒο Ιωδαε. (ἱε

εεεε!αε (1ε Ρ!ετεεεΙεπτέε. εΙἰαετὶαε αεΡοε εἰαε. ετε

εεαεἰε (ἰε ΙαεΙιε. όἰε ›υινπι1. εΡτἰΙἰε Ροετ τετΙἰεπι.

Μεε:ετν11. ἰεὁἱετἱει1ε κα”.

Εεε Ιεατε!ωαε ι1οτετἰαε εεετἱ ΡεΙετὶἰ τισε εκεειΡΙαπι

εκ· εετταἱετἰε ἰεετι·ααιεατετατε ΒαἰΗἱεΙωἰ (εὶεττεε εο

τετὶὶ εἰεαΙ. ἱα εε αἰ(Π ε( Ιεἔ5ἰ ττεαεετἱΡεἰ ετ Ρετ

οππιἰει εΧειαΡΙειιἱ Μετα! εὸἀἰτε αεἱ ὁὶαιἰαατο εἱεἱ

τοτε: Ιἰττετει αεΙ εἰΙΙεΒε. ιὶταΙεεεα Ρααετε.ετ Με

εεε(Ιαε αΠε ιτιατετἱετιε εετταΡΠεαε εεα ἀὶταἰαατἰεαε

(Πεαεααπι εε! εεεεαε. ω (Ιαε(Ι εεττεΒει·εεάακα ἰαεεα

(ἰεπιἰαἱ Ρεθειετἰ α<ὁαειεαἱε (Ιε Βὶτετ(1ε εἱαὶτεᾶἱε ἰεααε .

Ρετεετετὶε ΡτεΡτὶε πωπω εαεεετἱΡεἱ.
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ς Βοιωτια )

Ηιτιππιιουε δαοπαο πιιοτοΪιἰο ἰἰοπτἰοἰ οαοπιἰαππ πιιο·

οτιίοπιέε χω” οτ [πεπιτε θίΙ·τιπτώιί θίαπάοπιπε [τι

πιιοιιεἰιιπι ροτοστα: πιατιωπι οροπι πιιιττπιιιιτιοαο ρα

0·οοέτιίιυπ .Ωω πυἱοἱεεἰππ .τροπιίοπτ.

Π9'7,-2 πιιτιππ -

στα. Α. [οί. πιο. τ,

ςπιππ.)

Δ

Νοε πιοπιι·ποιιο πιιοπ·οπιπο τπΙππιο οπιοπιάοπιι πιοπιπ·ποπ Μοτ

οπιποπιπε εοοπιο πιιι·οιπιι.ιε οοι·Ροιτ·ειΙπτοι· οοιπιπιτιοητιππι πιιπιπιο

Ρι·οεοπιτοι:πι οτ πιιπ·οΒπιτιιιο πιιτπ·οτιιτοπιι Ροετ πετοπιι. οτ ο

οΙππιε οιιο άοππιοορε Ρτο τοπιιΡοι·ο τπιοι·ππιτ Μ οι·άππιιι

τποπιο Ροτοετοτπο πιο! οοπιειιΜππι οοπτΜπιπε πειιιιιο.Δ ιιιππ

Ρτο τοππιΡοτο ππιοπ·πιιτ. οτ πιιτοππιιιο πιοποπτοοπιπιιπτι οο

πιπιπιπε πειπιιιο. ρω· τπ·οο ποοιιεοε τοπιιΡοι·ο @απο ππι

οιπιπιο οτ μι· ιιιιιιππι τοπιιΡοπ·ο Ροοπο. πιοο τοτιιππι άο

οοπιιΡοεπιτι οτ πιοτιπτοοιππο οπιεοπιιοπ:ιππιιιπο Μ ποιπάο ποιπιιιο

ροτοετοτπο ιιοπ οοιιοπιπιιιτο άο οοπτιπιπιπ τΙπιπ ειιοτ οτ Ρτο

τοππιροπ·ο τπιοπ·πιιτ. πιοο Ρτο οοππιπποεπιο τοπιοΒππιιιιτ ετοπ·ο

ππι ΡΙοοπτο πιο! οοιιοο πειιιιιο. ιιοο πιοπιππ·ο ο.ά οοπιοπο

πιοπιι πιο! Βιιτιοτπιππι επιιο τις! πιοιιοε τπ·οπιοπιάοε. οτ (Ιππο

οποπιε οπιιπτοε ποπιιιο άοππιοορε οετοππι πιο! οιπροάπτποπιοπιι

τοοοι·πτ. τι ροι·το πιοπ·τππιπιιπο οτ ιιππιτπππιπππο οτ Ροποάο οτ

ι.ιοοιιο Μοτο ππι οετο πάει ιιοπ οιπΡοάποτποπιο. ου.ππι ιππ

εππιτποιιΜοπιο τπιπππτάιιιε ππιπππιιιο εππιο εοπάπο πιά οιτροπιοτιο

οοιιιπιπιπε άοοοιιτοο. οτ πιοτι τπιοποππιιιο οοετπ·ιιιιι οππάιιοά ο

ο Μοο πιετιιιο Μοτο. οτ ο οοΡπτο ππιοάο ιιετπιιο οοετπ·πιππι

οππιπιοπο. οτ επτ1ιιπε πππιιά τοοοι·οτ ιιοπι· άειτοπιιιιιε ππιάο

οοπιεπππιιππι ποπ οιιεπππιπιπι ππιιο ειά πΠιπά άοετι·ιιοπιάπιττι

πιο: πιοπιοπιι τπάοππι οΡοπιι οτ οοιιεπ!πιιιιι πππιροπιάοππιιιε.

οτ πιοε ποιοτοε οππ·πιπτάππιπ Βάοπιάοπιπο ποπιιιο ροτοετο8

οιποτοπ·πτοτο ιδοπιοπ·οππο οοπιεππππ οτ :Ρωτάω οτ ΡΙπιπππιππι

πιοπιιππιιιππι Ρα· οοππιροΒιιοππι πιοιπιππιο οτ ιπποο οοπιιιιιιπο

ποιιιιο Ρπ·οππιπττπιπιπιο ιιοπιπο. πιοπιι·ποο ππιοπ·οπιποπιπ οιιοά

ιιοπι οιιτοπ·οπιιιιο πιο! ππιππιτιοπιιιιο πιοπιπε. πιοο πιοπ·οάπτιιιο

ιιοοτι·πε οπποιιπά άο τοτο οο τπιποά πιοπιοτπε πιοο τοππιροπο

ππιιι1επτοπιο εοουο. τοιιοπιπππιιππ· οοππιΡοι· οάππιιιοι·ο_ ποο

Ροπ· πιοε οτ ειιοοοεεοι·οο πιοετι·οο ππι ι·οοπππιππιο τετοιο

πειπιιιο τΙπποππιοάιπιοάιπππι τοπιοπιιιιι· πιιιιοπ·ο ποπιιιοπιοοε οπιιοε

άο τοπιιιτπε επιπο οτ τοτποπιππιιι5. οτ τοοποπιιιιο ππιπ·οπ·ο ππι

τπ·οτιπποε πιοετ πιω Ροτοετοτοππι οτ οοοειάοε οτ πιο οπποε τί

στοπ Ρτο τοπιιΡ`οτο ίπιοπ·ππιτ. ιιτ Μάο επιπιπππτοτ· τοπιοτιπι

του. οποιο :τά ιιοτιοππι οοπιιΡο.8πιοπι:ι. οτ άοππιοοΡε οπ

ππιπππτοπ· οτ ππι Μαι οοππιππιδπιο εοι·πποπ οτ οο"οοοτπ του

οποιπιιιε. οιιοά ροΡιιπιιο Μπορω· τοπιοοπτιιι· πιοο Ρειοτπιππι

Ρι·οάποτο ιπιοι·οπιποπιπ· οπιεοι·πιοπ·ο. πιά τα: οδο ε)ππι1οιι

οππιπιι·ποοιιο. άο ιπππιπιάειτο ροτοετοτπε οτ τοτπιπε οοπιεππππ

8οπιοι·τιππο οτ ιιοοοτοι·πιππι ειά πΡεπιππι οοπιεπππιιππι ππι οο

π·ιιππι Ρι·οοοιιτπο πάτο οοι·Ροι·τιππτοι· Μ ιιιιππιιοΒιιε οοτιιιπι

ιιτ οποιο οττοπιάοι·ο οτ πιοτι οοιιτι·οιιοιιππ·ο. άπιο Μετω

τιιοπιτο οπιιοάοππι τοπιοπ·πο άπιππτο πιω· οΙΡπιοΒοτιππο Ροι·τοε

Ποιά ιιοπιιοτυ.πιτ οτ Ρι·οοοροι·ιιιιτ τοετοε οττο άο οετ

ι·οτο π:πιτιπ·οπιπο. οπιοπ·τιιο άο Βοιπιθο πιιάοκ. ποιπιππ·οπιοιιο

οτ τοπποπιάιιο ομοτάοτοτοε. τιι·τιιππι ππι οειετι·ο 8πι1ο οποτ

ο Ροτοετοτπε επιιο οοπιιιιτιπε ποπιιιο άπο ποπιπε :ιιοπι ππιτπάππ.

ΒΒο Ιοτιτοπιπιιιε πιοτοπ·πιιε εειοι·π Ροποοππ πιοο οιτοππιπάιιππι

οι: πππιπποιιποι·πο ππιεττιιιπιοπιτοτιιππ:ι ωοδι5ω Βοπ·τπιοποπτιοπ

@το οοππιιιπιπε οιτπ·τιιππ οτ οποπιιΡποιιπ Ρι·οιιτ ππι οο απι

τΜοτιιπ· ιιποπιά ειάάπτο πο! άπππιΜιιτο πιποπ τοπ·το ππττοι·ο

πιο! επΠοτιο τπτιιτο εοπι Ριιπιοτο Βιιτητο πάτο ππιιιτοτποτιο

οοττάρτποπιο εοιπ άπππιΜπιτποιιο άποτποπιιιιπι τιο εοπιειιο. οά

τιιιοά οοι·ι·οβοιοτιάιιιπι Μετά άοππιππιπ ΡοΒοποτπ Ρι·οάποτπ

οπιιπτπιτπε ποπιιιο ροτοετοτπε Ρι·ορπ·πο πτποπιιι ειππι5οι·πΡεπ.

( οοΧΧιοπ )

Οκτώ τἰἰοτἰιἰἰἰ.τ ίτιτοτ· /!.ποποοε, .4Ζύοιποο, Τοπἰοποποοο,

«ΙΖο.ταπάτ·Σπο.ε, ίαιπποπτο.ε οοτ·ωπιοιτο .τοοααοοε οτ οο

αάίατοι·οο, ίί.τοιιο, το: ρωτιιΖαπτίοιω απιοα.τατοπποιω

.τοοέοτατίο ΖοπιύαπίΣαο ) έτι Βοοοαοίαπι Βτοτπιαπι οτ

διο/τ·οάιτιπ ιἰο Ρέι·ουαπο σοιπρτ·οπιιζσε2ε , οαιἰοπι Ιατο

ρίιιοέτο οοιπροπαπταπ·. · . π·

'Ι92'7, θ πιονοπιιπιππε.

Ε: αιιτοοπτιιρ!ιο Κο9ίΕ Ταιιι·ίποιι.ά: ιατιιΖω·ίΕ.

στο. Α. χω. ποο. ω. ο. χω. οπο.

( πι. πι.)

ππι πιοππιππιο άοππιππιπ οπιιοπι. οποιο άοπιιππιποο Μοοι·

πιοτποπιπο ιιοοκκνππ. άπο ππιοπ·τπε πιοπιο άπο τπιοπιοπε πιο

ιιοιπιπιπ·πε. Μάποτποπιο Ρι·πιιιο. ππι Ρτιπτιοπο ιιοτοι·π οοιιιιιπιπο

πι:ιοάποποπιπ. οοιιιιοοοτο οοπιεπππο ππιοάποποπιπ οπά εοπιοο

οοππιροπιειπ·πιππι Μοτο εοππτο. οιιππι Μ οοπιεππ.πο οοππιιιπιπο

ποιπιιιο πιοι·ο τοποσ οοπιοπ·οδοτο. άοπιιΜπιε ποιοι·πιιο

=οππ·τιπ·άππιπ άο οάοπιάοπιπε.- Ροτοετοε ποιπιιιο ιιοπιιπιτοτο οτ

Ρειτοπιοπο π_Ρεπιιο οοπιεπΙππ. πιοο ιιοπι οτ πΡετιππι ·οοπιεππππιππι

οτ ωτοπιιωι το ειετοιιτοο. πιοιπιππιο οτ ιιποο οοπιιιιπιπε

οΜπτειτπε πειπιιιο. πιά Ροετιιποτποπιοππι οτ Ροτπτποτιοιπι άο

ππιππιοι·π.ιπτι ο.Μοπ·τπ άο τιι:.οΠο οτ ι·οεοπ·ππ άο Βοπιπίπιτπο

άο Ρποοοπιτπο οππιτιοικοτοπ·ιιιπι εοοποτοτπε ποππιτιοπ·άπο οτ

οοι·ιππιι οιιιιιπιιππι τοοπεεοπιτ οοπιπποεποπιοππι οτ ππιπττπππιοπι

τππι οτ τοικοιπιοιιτπιππι τιπ·Βπτπ·πιιιπι εοιπ οι·πιπτπ·οπιιοπιτιιππι.

οτ οιιππι Ροτοετοε οτ οοιιιιιπιο οετοπιεο τοοποεοπιτ οοιοπο

εποπιοπιι οτ ιιιπττπιπιοπιτυπιι οτ Ιοιποπιιοπιτιιιιι. πω”

8οτι οτπιπττοππιοπιτυΜ. οτ οιιππι Ροτοετο8 οτ οοππιπππιο

οποιπειπιάι·πο. οτ οιιππιπ πιοτοετοο οτ οοππιιππιο οπτιο. οτ

οιιππι οοιιοιπποε οοππιιιπιπο τοπ·άοπιο εππιιπππτοπ· οτ οοάοππι

ππιοάο τοοπτεοπιτ οοππιποοποπιοππι οτ ππιπττπππιοπιταιππι οτ ποιοι

ππιοπιτιιππι οπάιπα·πιιππι. ειοο υπ·Βπτπ·οπιοπιτιπιπι ππι άοιπιππιοε

πιοοοοοεπιιππι πιι·οππιοιπι οτ 8ιιπίπ·οάπιπιι άο·Ρπι·οιιοπιο π·οοπ

Ρποιιτοο πιοπιιππιοοτ ιιποο Μπιτπ·τιπιοπ άο πιοιιτοοειι·τιππ ροτε

οτειτπε ππιοάποποιιπ οτ οοπιεππππ οοππιπιπιπε πιιοάποπτιπιπ. επιιο

Μπάσο Μτοπιάπιπιοπιτο οτ τοτιοΓο άιιτο. άο οποιο @τοτιο οτ

άπεοοι·άππε ππτππιιιο οτ οοπιτπ·οιιοπ·εππο. οτ άο οπιιιιπΒιιο

ροτπτποτιπΒιιειοτ άο οππιιιπΒιιο άτιππιπιπο οτ ππιππ1π·ππιτ οτ άο

οππιπιπ π·τιπιοοι·ο οτ οιιΡτποπιππιπιε ιοτοΡωτπο. οτ ορο

οποππτοπ· άο οπιιπιππιιιο άποοοι·άππο. ιιοπι” οτ7Ροτπτποιιπ

πππε οτ οοπιτι·οιιοι·εππο οτ ππιπιιι·ππε. οποιο οοππιπιπιο πειπιιιο

οτ οοππιιιπιο οετοπι8ο οτ οοτιιπτι οοοάπιιτουοο οτ οοτΙπποοοε

οτ άπετπ·ποτιιοποε πιοΒοπιτπιοπ ιπιοιιοτο πιο88οοτ. πιοι·οιιο

οπτπι οοππιιιπιπε ποπιπιο ρι·ορο 880Ποιπι οιιο τοππιρτοι·πο

οοππιιιπιο οποποπιάτπο. οι οοππιπιπιο τοπάοπιο ποτ οοππιιιπιο
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-οτιιοττππι

Ροοπτοοπο οτ οοππροποπο. τπτοπ Ρποσττοτο οοπιππτο.

ιππο οτ οοππππ οοοιττπτοι·οε οτ εοσιποοοε οτ ιτἱετπἱοτποτοε ο Βἱπιπ τιτἱσπιιοιτ οτὶοπτ τιοπιτπτ στο οτοπιιπιτπτει. σιπτ πιοστο

σπποσιιιο πιοιτο. οτ στο οπιιιἰ οο σιποστ οοπιιππο ειτοιιοπ

στπὶο οτ οοπιππο τοπστοπο οτ οοπιππο οττιο οτ οοππιπ

οοοστἱπτοποε οτ εοσΙππιοοε οτ ιττετπτοτπσιτοε τισιποπτ ποτ

πιοποπο ποεεοπτ ποπεπε ι:οπιππο τοππο. οτ οοιπππο

οετοπιεο οτ οοππιπ οοπισττπτοποε οτ εοσιποοοε οτ στἰετπἰ

οτππιτοε. σιποσππο ππιοστο στο τππτεσττοττοιιο τιοποπἰτιπε οτ

οοπεἱπιὶτὶτπιε ετποτὶε τοππτε οοετπτε. τιππ.έπε πττττε. τιτ

σιιιο τοοτε. οτ ἔοποποτἰτοπ στο οπιπτ οο στποιτ πππιπ

οοιππιιο οτ οὶπε οοοἐτἱπτοι·οε οτ εοσιποοοε οτ σττετπτ

οτπειτοε στποιιπο πποστο τιτιτιοπτ ποτ πιοποπο ροεεοπτ

σιι:τποπεπε οττοππππ οοπιππο. οτ οἰπε οοιιιττπτοποε οι

εοσΙππιοοε οτ σττετπτοτιιιιτοε. οτ Ρποιττοτο οπιπτο οτ οοπ

ετττοπττ οππποε Ρι·οσττοτοπιιππ οπππὶπππ οτ ετπο>πτοπιιππ

οτπττοτππι. πτστοττοοτ ττιππο. τιετο οτ πιτοιππιπστπτο. τοι·

στοπιο σιτσιπο ιιττιο. επτσ παπι στοοοιπ ππτττπιπ πιιπποτιο

ππο: οποοπττ. οπιπ εττρπτσιττοπιο εοτοππιπττοι· οοιπρπο

πιτεετι ἱετἱε οτπττοτττ)πε οτ οοπιοὶιιὶτιπε στο ιιπιισπποσππο

οἱπἰτοτο οτειτοπι ιτοπιἰπὶ τιοοοοεεὶο οτ επὶτι·οιτο πω·

ιπἰπο οτ πτοο οοππππτε πποσττοττιπιἱ ποοΕΡτοπτττπιε

ρποπιτετεεοπτ οτ εοοι·οεοποττε οποπ€οτἰὶε τπποπτεεοπτ.

οποστ οιππο Ρποοορτπιπ εοπ οπππτει Ρποοοπτει σιποιτ οτ

ιππο οοπιππο πιοιττοτοπιτ. ποτ τττο εοπ πι. σ1πτ Ρπο

ππο οοπιππὶ τιιοπτιιτ ποτ τποπττ σ:οπετττπττ πιτ τιοο.

ποτππτοτο οοιιεὶτἰὶ οοιπππὶε ππιοστἰοτιιπιὶ. ποτ πιοτοπτε

ροι·ττε πποπο εοτττο οοττοοττ. σττιποπτπτ. Ρποοοροπἱπτ. οπ

ιτὶπιοιιοπἱπτ οτ τπσττοειποπτιιτ. Ρι·οπππτὶοποπὶιιτ εοπ οπ

τιττπτιποπτπτ. εοπιοτ. ποτ Ρτππτοε. σιι.τοπστοποπτ οτ τππτο

τοτιὶτἰτοπ οττεοπποποπτ. οτ οοιιιιιιιο ἱσιπιιο οτ οετο. οτ

σιποστ οοιπππο ειτοκοπιτπτο τοπστοπο οτ ιιττιο ιιττοπιτο

ποπτ ποτ οτιεοι·ποπτ ττιοοποπτ οπιπτο οτ ετποπτει επιιπο

ιττοτει. ετοπτ οοπτἰποτππ ἰπ οοπτιι εοπ οτιπττε οοιππιπο

ιπτεετ εοπ οοιπρι·οιπτεεοι·ππι τιιοτπι εοπ τειοττε. ποπ

τοι·ποττοποιπττττπιπ σπποιιστοπι τοτιοπιιτε τ.ιοτττ τοπππιπτἱ

ιτο εοποτο . Βοοπετο. ἱπ Ρειτοοτο. τετο πιππο. ὶστοοσπιιο

ποε οτιιττπε στο οοοοτὶο οτ Ροτι·πε στο τοπτσιππι.ποτ οπο

εοοππιτιοιιοστο Ρποτο πιττιπὶπο. τπιττοο5 οτ πεεοεεοποε

στοιπἱπτ τοιιτι·ιιποτ. στο πο·πτοι:σιι·πιτο. Ροτοετοττε ι11οιττο

τοιιιτ οτ πιιπο οὶπεστοπι Ροτοετοττε ιιτοσιι·π. ιιΒεοπττε

οοπεπ ποτρσιτσττοο. ππο σττεοοι·σττο Ροπιὅοιποπεὶ. ποτππι

τοτε: οτ εοἰοπτὶπι τοτἱπε οοπεττἰὶ ιποσττοτπιπτ. τπ Ρποιτἰοτο

ρσιτοοτιι οοποπιιτε πιοιττοτοπτ πιτ οιιππΡοποππιπ εοποε

ιποπο ειιτττοοοιιποοοττ. οτ ποε οοπετττοπττ πιιἱποπεἱ. ειστ

τιοποποππ ιτοτ οι: ττοιιττεετπιιο πὶπιὅὶιιἱε πιοπτο πποτπτε

ιιιιετπτ πιοττιΒτττε ποιτοππΡτοπτε οτ 88.τ.ιΟτ0Γτιι11 οπιπὶπππι

ττιτοτττποι οιππτπιπτοπττ ιτοιπὶπο οτ οτοππιο. οτ οπο τιοπο

Ροοτε οτ .οοποοπιττο οτι ππιτποπετε τιοιπἰπττιπε οιιορτσιπιτο.

σιπιιππ.τιιτοι: =οΡοετισιτοε στοπε πιτεττ. πιτ τπ·οποπττττειτοπι

οτ ζά;ιτ)ΩτττττΕτ _ετσιτπιπ_οτοοποοπιττοπι οοπιιιιιτε τοτὶπε

πιιτποπεττοττε. τιιππο οτ πτοιπιιιιτπτο. οτ τοπστοπο. οι

πετο οτΔ ;8ττ)8 οτ τοπι·ὶπἰ. ο: οπππτπιπ οτ ετπΒπτοπππι

οτ :οοοιτἰπτοππιιι οτ τοπτοππππ οτεοσιποοἰπιπ οτ στἰετι·ὶ

τετοπππι οοιπππἱπιπ οὶπἱτοτππι.` ποτοπτοε

οτ οοππππ οοοιττιιτοποε οτ εοσιποοοε οτ ιτἱετπὶοτποτοε.

εοοππστπιιι οοπιἱεεἰοποιπ τειιιτιπιοπτπιπι οτ οπτιττπτπιιι

πι ποε ττισ:τιιιπ. Ρποπππιττοπιπε τπιττοοιππε. 0Γιτττ18Π1τ15

ΡποοἰΡὶιιιπε οτ τοπστπιπιιε. το Ρπτππιτε σπποστ οοπιππο

τοππο ποπ ιτοτιοιιτ οπτοι·πο. ποο οπτεπι·τ τοοοι·ο. ποο

σττππττττ ππττοππτ που εο. ποο ποπ επιπιπ ππεεπιπ. σωστι

τιιιτιττπιτ το οτοιιππστπἱο. ποτ στο οοτοπο τιοτσἰτοτιἰτ πιτ οτι

ετππιπ στο €οπἱο. ποτ το οἱπε ττπττο οπτ τοπιττοπτο. ποο

πττο 21ττιΙπο τοοο. εοπ ροι·το. ποο τπιππο οοοοετοιιο

ροστοιπτ στο Βτιπτο. ἰτοππ οποστ εἰ οιττσιπτε οτπτε οτοιιοπι

στπτο στἰιιοπἰτ οπτ τοοοι·ἰτ ιποποοε ιιττοπτπε τιοπιἱπἰε

εποε οεεο. πιο τιοο πτ ΡοστοιΙπππι ποπ εοτποτσιπ οο

ιπππτ τοπιπο. πποποοε τττο τρεο τυπο Ροπποπτσιπτ το

οοιιιππο τοππο. ἰτοππ σπποστ ροτοετοε σιπτ οοπεπτοε

σιτοιτοπστπτο. εἰ Ροτοετοε ποπ τποπττ οτ οοπετττπιιι οοπ

οπο.ιδοτππι πιο. εοππιπ οπιιιροπο ιποπο εοτττο. στοτιοπιπιτ

τπποπο οοπιιιιπὶ τοππο. πισττπποπο τοποπο Βιιιιτππι. ιποπ

τοτστπιπ. ονπιιοττπππ. τοκοποτἰπιπ. Ροετοποπιιππ. οτ ετπιι

τσιππ ποπ τοοπππ στο εαυτο. οτ Ρποιττοττι εποποπιοπτο

ποποποπτιιπ στο σιπτπστποπτο ἰπ σιιιτπστποπτππι. ετ οο

ππππο πιππο ποπ εππιπ ιιιἱεεπιπ τττπιτ Ροττοπττ. ττοπιι

σιποστ οοπιπιιο τπιπιπο ποπ στοτιοσιτ οπτοππο. ποσππο

οιστ.8οι·ο εοπ τοττοπο. ποστιιο οπτοπι·ὶ ποο τοτττ τεισ:οπο.

οττσΙΙ10ττ Ροστοι(πππι οτοιιπιπιστι·ἰπἱε. εὶπο οοεοπὶοιιεἱτιιιε

πιτ Ροπτσιππ τοπιιο. σιποιτ Ρποετοπο εοττττ οπτιπτ ππο

οοπιππτ τπιππο. ττοπιι πιτ Ρποσττοτπιπι οοιπππο τοπιιο

ποπ Ροππιτττοτ ιιτοοοοπιττττιπε. ποο οοππιπ ιτοεοοπ

στοπτττιπε ποο οιττοιιἰ σιπὶ οοπετιπι τιοτποποτ οτι οτε

οπτοππο ιιοιτοθτπππ ειττστποστ πιτ ροπτοπιι τσιππο οπο

στἰοτἰε οτοιπιπιτπτπτε. πιιπο στὶοτἰε πὶοοοοιπιὶτὶττπε στο

επο Ροστοετο οοππιππο τπιππο εοοπτπιιπι στοιτττ. οτ πιτ

τιοποπτειοττπιπ οοππππ εοτἱεττοοἰτ. ιιτ το οποιττιιπ πιπ

τιττοο ἱπιετπππποπτο οοπτὶποτιιπ οετοπεο ο Ρποσττοττε

ειτοποπστπτιιτε. οο επιτπο. σΙποιτ ετ οοπιππο τοππο πο

τποπἰτ ιτσιπο οοιπππτ ειτοκπιπιτπτο ττττποιε 5θΧΟθτ1τ8.8 Ρο

τ· Ρἰοπεοε στποτττιοτ πιιπο. σΙποστ ττοοοτ οοπιππτ τοππο ρο

ιτοετο τοττοπο οτοκοπιτι·τιιτε. εοοππιτπιπ σιποπτ οτττε-τιο

ιιιτπττ:πε τοττοπτ. ποτε οτοοτἰοπο οοππιππἱ ἱοππο. ετ ποτπο

πττ :ιτἰοπο οπιιο ποτ σπποτἱτιοτ σιππο πιπτσιπο. οτ σΙππιιπ

οτοοτἰοιιοπι τιισ:τοτ οοπιππο τπιππο οιιιπὶ ιιππο τπτπο

:ιν σττοε πιιπο ττοτοπστοε ἰοπποπἱἰ. οτ πποε ιτοποι·ἰοε

ιτοτιο:ιτ εοτποπο. οοιπππο τοπιιο. τοποἱοιπ ροπτοπι τπ

Ροεοο ππειτοπτ οτ οποιο τοπτὶοιπ ροπτοππ το επιποτο

Ροτπο. οτ ποτὶσιιισιιιι τοπττοιπ Ροπτοιπ τπ ειιπσ:το ιπἱοτιοοτο

οιππιοπετε πιπποπιετππι. ἰτοιπ οποστ εἰ τιττσιπτε οὶπἰε

οτοιπιπιτπτο σττιποπττ ποτ τοοοπττ πποποοε οττοπτπε τιο

ιπιτπτε εποε οεεο πιτ ροπτιιιπ τπιππο ιιτιτ Ροστιιιὅὶπιιι

οοτττεττππ. πιτ τιοο πτ Ροιτιι8ττ1ιπ ποπ εοτποτππ οοπιιππἱ

τπιππο. ιποπσ:οε τττο τρεο ππο Ροπποπτειπτ οοιπππιἱ τοππο.

ὶτοπι σιποιτ ιτοπιἱππε οπεοτιππε στο τοπο. οτ ππττπιιε

ττττιιε οἰπε οἱπἱε οτοιιιιπστπτο. στοτιοσιπτ τιιιτιοπο επΡοπ

Ρποιτὶοτῇ Ροστπιτπτε. πεστπο πιστ τττιπιιε ιτπτπιστποδτπτει Ρο

Ρὶοπεοε. εοτττοοτ τι οοιπππτ οτοιιεπιτπἱο στο Ρποσττοττε
τἱτιπὶε εοιποοπττε ροΡτοπετππε.τετ οοπιιππο τοππο οτο

εοπττ εοτιιοπο Ρποσττοτοιε τἱτ›ποε εοιποοπτοε. οτ εἰ οοππππο

τοιππο ποπ οτοεοπττ εοτποπο τὶτιποε εοισσ:οπτοε. στοτιοσιπτ

τιιιτιοπο οτ οοττὶΒοπο ιτοιιοπὶοε :οι Ρορτοπεοε οπο οποτ

τιοτ εοιπτι οτοποπιτπτποπππι. οπο ττιττ οτ οιιττιττ στο το

πιιο. σ1ποπεσιπο τποπττ εοττετοοτπιπ Ρποσττοττε πειτπτ οτ

ττττο. στο Ρποστἱοτἱε τττιπτε ιτπτπιπποσππτο Ροπἱοπεἰτιπε.

οτ ποπ Ρτπε. οτ πποε ιτοπιιιπὶοε τιπιτιοπο στοττοοπτ ππο

οποοτο ΡοιτοΒττ .ππἱπε στοποπττ. σιποστ σττοοτιιιιιτ εο τιο

τ›οπο στοτιοπο. επροπ Ροττοθτο στο Βοπτο. οτ φοιτ τΡετ

Ριιτοπ οτ ττττπε ιτοΒοοπτ τοι:οπο ττποπι οτ στσιτπιπ ιτο

οπππἱ τππο σ.ιποιτ τιιιτ:οπτ ἰπ ρποσττοτο ΡοστοΒἰο οοοτι
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οὶοπο ρτοἀἰοτἰ Ροττοτπϊ. ὰοποτυ υπτυο οπο τουτο. οο- α οοτ-τπτ Μ” τιοπυποε. πώ ουκἱΙἱυιπ ρτοοτὶτοτιιπτ ιὶο

πιυπἱ ὶοπυο. οτ φωτ ‹ὶο οοτοι·ο Ρτοἀἰοτἱ Ροτοι· οτ

ίὶΗυο. ποο :το τιοτοάοο Ροεεὶπτ πω: ττοΒοοπτ Ρτοἀἰοτυυ:

Ροττοτυυπι υυἰυο ᾶοππτἰὶ τοΠοτο. οτ Βοτ:οι·ο. οτι ουσ

τιοΒυοτὶπτ Ρτοἀὶοτοο τυπου τΙυἰπτΙυοΒὶπτο 'Ρορὶουεοο.

οτ Ρτοτἰἱοτο ΡτοοἰΡἰιπυο οΒοοτυοι·ὶ ττοι:οι·ο οτ:: υττ·οουο

οοιπυπἱ ὶοπυο οτ οἱοκουτἰτἱο. ἱτου: οοτπυπο ἰοπυο που

τοποι·ὶ ου τοοτὶτυτἰοποπι ‹ἰο ΙἰΒι·ἱο υιἰΠο ροΡἰοποὶουο

οοο ουοΗΒοτ :τυπο στο οππὶε όοοοιυ οτ οορτοπ:ι. τΙυοε

ἀοποτἰοο ἀἱοἰτ οοπτυπο οἱοιοπότἰο. ἰουυοπεο οοτπυυο

οΒοτυΒοοο οὶοττοιτἀτἰπἰο οοοοοἱοπο Ρτοἀἱοτοτυυ1 Ρο

όοτυοι·υιπ. ὶτουι φοιτ πωπω οοεττὶ ιτο οορτἰοτο

οιππἱπο άοεττυοτυι· ἰπτὶ·τι οοοι: ιποποοε οτ Ροι·ουεπτο

οἰυιἱἱἰτοτ ἱΡεἰυο οοεττἰ άο οορτἰοτο οἱιπἱὶἰτοι· ουτο

ι·τιτυι· οτ άο οοτοτο που τοετὶτυοτυι· τω. οοο πετ

ιπυουε ποο Ροτοπτ.τοτο. ὶτοπι υτ ροτοπΒοτο οτ Μυτο

ττοτυ. τΙυο οοο τΙυἰ ευυτ ουΡοι· οοεττιε τοοετιτἰ ἱΠἰυε

Ιοοἰ του υἱΠο. του ἱπ ἰρεο υἰΠο. οτππἱπο τοιπουοοπ

τω· οτ ττοεττιιουτυτ. ἱπ£το ι]υοε πιοπεοε. οτ οτ τοτ

οιιτο τοοτο ἰπ ἱΡεο υἰΠο εἱυο Ιοοο υοΙ οοτο ἀἰοτοτπ

υἰΠοτπ του τσουπ: ο ουὶυτΙυο ουπἱο ὶπΪτο. οτ οπου

Ρτοᾶἱοτυιπ οοεττυιπ οιυπὶπο οΧΡτοποι:τυπ· πω: οι: οο

τοι·ο δευτ. οτ οιιο τὶοοττυοτὶοποε ίἱοπτ ρω· Βοιπἱποε

στο οοΡτἰοτο. ἱτοπι Ρι·οοἱΡὶ:πυο τ·οιπυπἰ ὶειπυο οτ ἱστ

πυοπεἰΒυε. οτ οοιπυπἱ οτοκοπτΜο οτ οἱοχοπἀτἰπὶο. υτ

άο τυπο ω] τΙυἰπουο τιπποε ιιυΠο 1πο‹]ο Ροκ· οοπτυπο

οοτ πο:: τὶἰυἰευτπ. ττοτ:οοπτ ω: ἰπττοτυἱττοτο. τὶο οοεττ·ο

ττο οορτὶοτο. ποτΙυο «το ιιὶΠυ του Ιοοο άο οορτἰοτο πο

τΙυο ιὶο ουτε τοι·ι·ἰτοι·ὶο. πωπω (το ὶυιτἱοτὶἱοτὶοιιο ἰΗἱυ5

οοετι·ἰ ουτ !οοἰ. ουτ Ιιοποἰπυπι τιτιοὶτοπτἰυτπ ἰπ ἱρεο

Ιοοο. ουτ ουεττο ποοοΙἰουοτπ πιοπὶτὶοποπι ουτ τοι·

ουυπ ουτ τιοἀἰττὶοἰυιπ ίτιοοι·ο ἰπ Ρτοἀἱοτο οοεττο οτ

Ιοοο οου τοττἰτοτἱο. που άο οοποοπευ Ρι·οτΒοτοι·υτπ

οἱυἱτοτυπι. απο οοπεἱΗο Ρτοὁἱοτοτυπι οἱιιἰτοτυιπ.

οο τοτυο τΙυοά εἰ οΙὶτΙυο εἱπΒυΙοτοε ροτεοπο. πιο

ἀἱοττιτυυ1 οἰιιἱτοτυπι τιοτ:οι·οπτ Μάρτιο Ροεεο58ἱοπο8

ἰπ τοττἰτοτἰο ἰΡοὶυε Ιοοὶ. (μου Μουτ οὶο οοο οοτ

τοτο. υοΙ οοΗ τοοοτο. οτ οοτ·υπ1 τι·υοτυο οοΠεοτο.

Ροτοἰροτο οτ οττοπο. οτ υτ πυΠοτπ οίΐοποἱοποτπ το

οοι·ο άοτ:οοπτ τιοτπίπΠ:υο ἱΠἰυε τοοὶ εἱυο αυτή ττο

οοΡτἰοτο οοοοεὶουο @τοττο Ρτοκυπο Ρι·οτοιπτο. οτ

ττειποοοτἱε τΙυἱπουο οποτε ρτοἀὶοτὶε. οιιο Βοπἱ οτ

ΙοεοΙοο Ιιοπιἰποο. οοὶΙἰοοτ υπιιε τι οοιπυπἱ ἱοπυο οτ

τιττοι· ο οοτπυπἰ οτοκοπτΜο ο!ἱΒοπτιιι· τΙπἱ οπιτ:οάο

Βοοπτ οοεποεοοτο ευΡοτ ἰυι·ο ουὶυεΙἱΒοτ οἰυἰτοτἰτ.

:μου ΙιοΒοοτ Μουτ: ἰρεοουπι οὶυἰτοτπτπ ουΡοι· τυ

τὶεἀἱοτἰοπο ἱΗἰυο Ιοοἱ. οοτ ευρω· οττοπο. πιτ |οοο
Δευτ τιοπιὶπἱΒυο ὶΠἰυε Ιοοἱ. οτ τοττἰτοτἰὶ ουτε. ἱτο φτου

ΗΜ ουο:τἱο ττοτ:οοτ ἀοτἱὶπὶτἰ εἰπο οΙἰουτι ροτυ·οοττοπο

ΜΜΜ. ἱτο ττυοττ ουοΙἰΒοτ οτυττο8 ω: ὶυτο οπο @εοπ

τυο οἱο. οτ ετοΙ:οτιτ Μο τ:Ιιιο8ττο του ουοοτἱοτιοε τὶπἰι·ἱ.

οτ τοι·πιἱπτπ·ὶ ἰπἴτυ τΙυτττιι0Γ πιουοοε. οτι οπο ΠΠ τοποσ

οΙοοτἱ ἰτιοοΡοι~ὶπτ ἰΙΙοπ: ττυοοτἱοποπι υυἀἰοο. οτ οπου

πουτιτο ρι·οὸἰοτοτυπι οἰυἰτοτυυι ιτοΒοοτ 5ο ὶπτι·οπιἱττοι·ο

πο Ρτοᾶἱοτο οοοττ·ο οτ τοοο. οτ ουτε τ.οι·ι~ἱτοι·ὶο οτ ω.

τὶεἀἰοτἰοπο ωυεάωπ. Ροετ Ρι·ο‹ὶὶοτοο τΙυἰπουο τιπποε.:

τΙυουοτΙιτο τυοι·ττ Ρτοτἰἰοτο τΙποοτἱο τἱὶτΪἱπἰτο οτ τοι·

ΙΙττττοτυ. ἰπΪτο ρτοἀἰοτοε €Ιυτττιτοτ ιποποοε. ὶτοπι Ριο

οἰρἰιπυε οοτυυυὶ ὶοπυο οτ ἱοπιιοιιεὶΒυε οτ οοτπυπἰ

ο

ποιο οττοπο. Ρι·οιπιπο ρι·οτοτὶτο οἰε εὶυο οΙἰουἰ οοτυυι

Ρτοἀἰοτοτυιπ οἰυὶτοτυιυ ΡτουτΒοοτ πο οΙἱηυουι οίΐου·

οἱοποιπ Ϊοοἰυπτ ΙιοιπἰπὶΒυε ω: Ιοοο οοΡι:ἱοτο. ὶπ Ροτ

εοπο ποουο ἱπ του”. οτ υτ ἰοπυοπεοε τΙοεττυτιπτ ουτ

άοοττυἱ ἴοοἱουτ ττοτ:υουτυ οἱυο τι·οΒυοοε κποπ8οποο

οτ Ρτοἀοτἱοτ. οτ οΠοο ιποοΙιὶποο. :τυο οτ οπο: ΙτειΒοπτ.

ἱπ ἱρεο οοετι·ο οἰυο Ιοοο ττο οοοι·Ξοτο οτ Ροττοι·ἱ το·

οἰουτ του οΗυπι τοουπ1. ἱτοπ1 ρτοοὶΡὶτυιιο οοιυυπὶΒυ$

οτ τιουιἰπὶβυο ρτοἀὶοτοτυτπ οἱιιὶτοτυιπ. υτ «το οοτοτο

που Ϊοοἱουτ. πω: Βοτἱ τυοτοπτ. πω: τω·οτο ροττυἰττουτ.

οΒουου.ι οοοἀἰιιτοτουι οΙὶουἱυε ὶΠοτυπι οἰυὶτοτυπ:. ἱπ

οοεττο ὶΠἰυε Ιοοἰ. πω: ὶπ ὶΡοο Ιοοο.'ποο ἱπ ουτε τοπ·

τἰτοτὶο τιτυΙυοά τπυπἱτποπ πω: τυπου. ποο οπουοττ

Ιιοἀἱίὶοἰυιπ ουυετι ιπυπἰτὶουἰε. οοο τοοεοτυτπ. πω: Ρο

τοποετοπ:. οοο ορίποτοτυ. .οοο Βοττοττοττυιυ. πἰεὶ οο

τπυπὶ οοποὶΙἰο του: ἱοπυοπεἱυτπ ττυοπι οἱοκοπότὶυο

τυπο ὶτοιπ Ρι·οοἰΡὶιυυε υτ πυΠυο ποτπο το οοτοι· .

υετΙυο οετ Ρτοἀἰοτυυι τοττπἱπυυι. Μουτ οι! ετουουυ: του

υοΒἱτοπᾶυπι π: Ρτοἀἰοτο οτιετι·ο οτ Ιοοο τἰο οοΡτἱοτο

υοτ ουτε τοττἰτοτἰο. οοο τἱπἰτο. οοο οτὶοπι ροετ Ριο

ὸἰοτυκπ τοι·ιπὶπυιπ. όοποο ρτοὁἰοτο ουοετἱο οοΒπὶττι

οτ ᾶοοἰου ἴυοι·ὶτ. οτ οπου οοιπυπἰτι ρι·οἀἱοτοι·υιπ οἱ

υὶτοτυπι εοἱΙἰοοτ ἰοπυο οτ τιὶοποπἀτὶο άοτ:οοπτ Ρωτή

Βοι·ο πο οΙἱτΙυὶε άο ευο οὶυὶτοτο ουτ άο οἱυε ὁἰεττἱοτυ

υτιττοτ ἰΠυο οετ Ι1οΒἰτοπἀυκπ. άοποο Ρι·οἀἱοτυ ουοεττο

ἴυοτἱτ ἀοτοτιπἰποτο οτ εορἰτει. ὶτοπι Ρι·οοἰΡἱπιυε υτ οοο

8οεοἰο οοετι·ἰ υιυτὶιοεοτιὶ τοετἰτυοτυι· οοπήπο δου

ΗοΙππο οι: Βοεοο ιποι·οτιὶοπὶ ευτυο οπιπἰ ἱυτο στυοό.

ΙιοΒοτ οοπτυπο οἱοκππἀτἰο. ἰπ ἰΡεο οοεττο του οπο ὶΡεο

οοετι·ο. οοτ οοπττει ἰρευιπ ευἰἱἱὶοἱπιυτπ πτυιτοτυοι:ου:.

ἱτοτυ ΡτοοἰΡἱιπυε οΙοκοιιἀι·ἰπἱε. υτ τοετὶτυοπτ ἰοοοΒο

Ρὶοοιπἰ!ὶο Ροεεοεοἰοποι:ι οιππἰυτπ οοι·υπι τοπιο: οτ

ἱυι·ἱυπι ουοι·υπι οτ ουοι·υτπ ροοεοεεἱοιιοπι (Ποτυο

ἱοοοΒυο οοτο Βυοπ·οιπ ρτοκἰιπο Ρτοτοτἰτοππ ὶυοοΡτοτπ

τιοΒοτ:τιτ. ἱτοπι Ρτοοἱρἱπιυε οπου Ροεεοεεὶο τοττοτυτυ

οἱυἰυπι ἰοπυο τΙυο ουπτ το ἀἰεττἱοτυ οτοκουιΜο

τοετἱτυοπτυι· τι οοτπυπἱ οΙοκοπἀτἰο οτ του τιοιπἱιιὶουο

οΙο.ιοπτὶι·ἰο. ἰοπυοποὶΒυε οἰυἰουο. οοο οοο ἰππροἀἰοι:τ

οοο τοττοε Ροεοὶἀοι·ο οτ οοΙοι·ο. οτ οἱ οιιο Ροεοοοεἰο

οοοο1:το οοοοτ. ουΡοι· Ρτωἰἱοτἑο τουι·το υοΙ οΙἰ‹Ιυο οοι·υπι.

οοοι οοοεοιπυο οτ πυΗὶυε πιοιποπτἱ οεεο ροοπυπτἰπτπυο.

ἱτοππ ΡτοοἱΡἰιπυο υτ οοιπυπο π!ο›τοπἀι·ὶο. τοετὶτυοτ Βο- ·

τουΒοτὶὶε τὶο Βοεεοοποπο οτ ροετοττΙ:υο τΙο ι·ὶτοι·το

οεοοεεἱοιιοε τοτυπ1 ὶπιτποΜΙἰυκπ οἱ υπο οἰε οΙ:8τυ
Ρ

(2 Ιοτὶπτ. τοπ:ροι·ο τιυὶυο Ρι·οοοπτἰο·Βυοι·ι·ο. που: πιο

οἰΡἰιπυο. οι·ἀὶποππυο οι·Ι›ὶτι>οιπυι· οτ ῖυἀὶοοιπυε. ττυωτ

οοεττυπι τἱο οιουοτο οπιπἱπο ττοετι·υτιτυι·. οτ ττο οο

τοτο που τοίἱοὶοτυτ. πω: νοΙιοἀἰΒοοτυο. οτ φτου Ριο

ἀἰοτο οοιπιιπἰο- τοπικ: οτ τοι·οοπο οοΙ:οοιιτ τυπο ρι·ωϋ

οτὶε πιἱΙὶτὶουο όο οι·ουτιτο. Ιἰοτοε οοο. ΡοΡἰοπεοο. τυπο

:το τΙττοτυοΓ ιποποοο Ρι·ο:οπποε. οοἰΙἰοοτ Ιὶοι·οο οοπτιππ

οιιἰπουοΒἰπτο Ρορὶοποοε. τυπο υποουοουο οοππυπἱ.

ρω ότιτπρπο οτ ἀοετιυοτὶουο τὶἰοτἰ οοοτι·ἱ οτ όοτυοι·υπι

ειιοτυπι ότι οτουοτο. οπο ευυτ ἱπ τΠοτο οοετι·ο. οτ

ἱτοπτ οἱ Βοπυυτπ οἰο πο! οΙἰουἱ οοι·υτπ ττοτυπτ ο5εοτ

οοτ· οοιπυπο τοΝτουο. ουοά Ποιά Βοππιππ άο!:οοτ

ουε88ττ οτ τπ·ι·ΕτοΗ. οτ ω: ἱΡοο Μουτ: οκὶτπἰ εἰπο Μ·

(πο: ι›ι·οετοτἰοποτ οτ οἱ οιιο οοπἀοπιιιοτἰο ατο οἱο οοτ

  

οτοκουἀτὶο οτ οΙοκουἀι·ἰιιἱε. οτ οιππΞ πιοττο Ρωτή πο Μάριο οοι·υπι Ειστε οεοοτ. τι ρι·οιἰἱοτο οοιπυπὶ



>

78ο 786επ πινω πω.

τετποιιε.(μοπ ιιιποοιι(ιειπιιετιο ειτ εεεεε ετ ιττιτε εεεε α πειπ ιιπιπε Ρτεεεπτιε Βπεττε ετ (μοπ εοπιππε ιπππε

πειιεειτ. ιτεπι Ρι·εειΡιιππε οοπιππι ιεππε ετ ιετιπειι

ειιιπε ετ εοπιππι τετποπε ετ τετποπεπειιιπε. πι; πειιιπε

επ (μιπ(με επποε ππιιο ιποπο Ρετ οοπιππε πετ Ρετ

πιπιεππι. πειιεεπτ εε ιπττοτπιττετε (ε ειιεττο πε ιιτ(Ιππτε.

πε(με πε πιιιε εεπ ιοεο (π ετ(μετε. πε(με πε ιπτιε(ιι

οτιοπε ιιιππ οεεττι επτ ιοει. επτιιοπιιπππι ιιιιιιιτεπ

πω” ιπ ιΡεο ιοεο εεπ εεεττο. πεε ειι(μετπ πιππιτιο·

ιιιππ εεπ τωειω ιιιεετε ιπ Ρτεπιετο ιοεο ετ εεεττο εεπ

τετι·ιτοτιο. πιει πε εοπεεπεπ Ρτεπι(:τετππι ειπιτετπιπ.

εοπιππι εοπειιιο Ρτεπιετετππι οιπιτετππι. επ εειπο (ιιιππ

π ειιεμε Ρετεοπε Ρτεπιοτετπιπ οιπιπιτππι ιιειιεπτ.

ειι(μεε Ροεεεεειοπεε πι τετι·ιτοτιο ιΡειπε ιοει. (μπει

ιιεεετ ειε εεε εοιετε. πει επι τιιοετε. ετ επτπιπ ιτπετπε

εοιιιττετε ετ ιιειιετε ετ.ΡετειΡετε. ετ πιιιιιιπι οιΤεπειο

πειπ πειιεεπτ ιιιοει·ε ιιοπιιπιιιπε ιΡειπε ιοει ειπε εεεττι

πε ετ(μετε. οοεπειοιιε 8πεττε Ρτοιιιπιε Ρτετετιτε. ετ

ττιιιιεεεπε Ρτε(ιιετιε (μιπ(με εππιε. ππο ιιο.ιιι ετ ιε

Θεια ιιοπιιπεε. ε(:ιιιεετ πππε ε εοιπππι ιετιπε. ετ ιιιτετ

ε εοιπππι τετποπε ειι8επτπιι.. (μιετπιιο πειιεειπτ ει»

εποεεετε επΡετ ιιπε επιπειιιιετ ειπιπιτιε. (μαι ιεε

ιιειιτ πιι(με ιΡεπτππι ειπιτετπιπ ππΡετ ιπτιεπιειιοιτε

ιιιωιΞ ιοει. επτ επΡετ .εεετι·ο. επτ ιοεο επτ ιιοπιιπι->

ιιπε ιιιιπε Με ετ ειπε τεττιτοτιι. ιτε πιε τμεετιο

π.ειιεετ πιιιιπιτι. ειπε ειι(με Ροττεοτιοπε ιιιιειιι. ιτε

(μοπ (μειιιιετ ειπιτεε πε ιπτε επο ποοεπτ επε επι.

ετ πειιεετ ιιιε (μεετιο εεπ ομεετιοπεε Με ετ τετ

ιπιπετι ιιιππ (μετποτ πιεπεεε. εκ (με ιιιι επιιιο ιιι

εεΡετιπτ ιιιειπ ·(μεετιοπεπι εππιτε. ετ (μπει πεπττιι

ιιιετππι ειπιτετπιπ πειιεετ εε ιιιττοπιιττετε. πε [ιτε-ε

π.ιιοτο εεεττο ετ ιοεο ετ ειπε τεττιτοτιοετ ιιιτιεπιετιοπε.

ΡοετΡτεπιοτοε (μιιι(με επποε. (μοπε(με ίπετιτ με·

πιοτιε (μ.εετιο τετπιιπετε ετ π.ιιιιπιτε Με Ρτεπιοτοε

(μετποτ ιπεπεεε. ετ εππει ιπετιτ Ρτεπιοτε (μεετιο τετἐ

ιπιπετε. πειιεετ ιιιιι ειιιιτεε. επι Ρτεπιετπιπ εεεττπιπ ετ

ιοεπε ετ ιπτιεπιετιο εεπ( επιππιεετε. ιπ τοτο πει Ρτο

Ρεττε. τεετιτπετε ειτετι πωπω Ριεπιετεε ιιιιτπε εεπτπιπ

(μιπ(Ριεειιιτε ΡεΡιεπεεε. ιπ :στο πει Ρτο Ρεττε εεεππ

ππιπ (μαι Ρτεπιετπιπ ετιεττπιπ ετ ιοεπε ετ ιπτιεπιοτιο

ιπει·ιτ επιιιπιεετε. ιπ τοτο πει ιπ Ρεττε. ιτε(π Ρτεει

Ριπιπε (μοπ ππιιπε ιιοιπο. πε οετετο πε(με επ Ρτε

πιετπιπτεττπιππτπ. πεπετ επ ετεπππιπ ειπειιειιιτπππππι.

ιπ Ρτεπιετο ιοοο ετ εεεττο πε εττμετε πει ειπε τετ

τιτοτιο εεπ ιιπιτε πεε ετιειπ Ροετ Ρτεπιτ:τππι τετπιι

ιιιππ. ποπεε Ρτεπιετε. (μεετιο εοΒιιιτε ετ πιιιιπιτε

ιιιετιτ. ετ ιμοπ εοπιπιιιιι Ρτεπιετετπιπ οιπιτετππι.

εειιιοετ ιετιπε ετ τετποπε. πειιεεπτ Ρτοιιιιιει·ε. πε ειι

(μιε πε επε σιπιτετε. επτ ειπε πιεττιετπ. πεπετ ιιιππ

επ ιιειιιτεπππιπ. ποπεο Ρτεπιετε (μεετιο ιιιετιτ εοΡιτε

ετ τετιπιιιετε. ιτεπι ΡτεοιΡιτιιπε (μοπ ιεππεπεεε πειιεεπτ

τεπετε ιποιιτειππιπ ειεπτ τεπεπτ. ιτειπ (μοπ εοπιππε

ιετιπε τεετιτπετε πειιεετ. τοπιππι τετποπε. Ροεεεεειο

πεπι εεεττι ετ πιιιετπιπ πιοπτειιετιι ετ επτιε ετ πιεττι

πω. ειοπτ εοττιππε τετποπε τεπειιε.τ επτε ιπ(τεΡτιοπετιι

ιιπιπε επεττε Ρτοιιιιιιε Ρτετετιτε. ιτειπ (μοπ επεττπιπ

εΡιιιοιοτπιπ πεεττπι ποπ πειιεετ. πεε οοι·ππιιι τετποπε

τεετιτπ.ι. ποπ πειιετε. ετ (μοπ επεττππι ιεεετ π.ιιι πι

ειτπτ ιιι τπποιιππι. ιτειπ (μαι τετποπειιεεε πειιεειιτ

ιιειιετε ετ τεπετε πειιειπ ιιιιιιιετιετπ ετ ιιοπ.ιιιεε ιι

ιιπε πειιιε. ειεπτ τετιετε εοιιεπεπετππτ ειπε ιπεεΡτιο

τι

ποπ πειιεετ ιτπΡεπιτε τετποπεπειιιπε Ρτεπιετεπι πει

ιεπι τεπετε. ιτεπι (μοπ οοπιππε τετποπε ειιεοιπετ ετ

τεετιτπετ οπιπιπ ιπ επ ετετπ (με ετειιτ ιπ ππιιο

επεττε. πε εοιιπεπιππτιοιιιιιπε πιοτιε Ρετ ιΡεπιπ οο

ιπππε τειπΡοτε ιετιπε Ρτοιπιπε Ρτετετιτε επει·ι·ε. ιπ

εεεειιτπιπ πε πιοπιετπιπο πει ειιπιπ Ρτο πιο. ετ ει

ειι(μοπ ιιεππππι πει ειιτμιιτπ Ρεπειπ πιοτππι εοιππιιε

ιετποπε ειιετπιιτ πει ειιιιεττι Με. ιΡει εεεειιτο πει

ειιοπι ειιι οοεεειοπε ιιιιπε εεειιιιτι. πει Ρτο ιΡεο εε

επιιτο. πιοτπιπ εοιππιιε τεετιτπετε πειιεετ. ει πει ειε.

ιτεπι (μοπ Βιιτοτιιε ποπ πειτιεπτ τεετιτπι τετποπεπει

τω. ιτειπ (μοπ Ρεετοτεπε ποπ πει;ιεετ πιιπιττι ειπε

τεετιτπι τει·ποπεπειιιπε. ιτειπ (ιιιππ εοπιππε τετποπε

τεειετ τεπιτε . ιιοτπιπεε πε πετοτιιε επ ιιειιιτεππππι

μετοι·ιιεπι. επι. ιΡεοε ιιοπιιπεε ειοιετ πε τεττε τετποπε

ετ. πι πιεττιοτιι τετποπε επε ιιειιιτετε ποπ εοπεεππτι

ειπε ποιππτετε Ροτεετετιε. πει εοπεοιιιι οοπιππιε ιε

ιιπε επ εειπΡιιπππι οοιιεετι. ιιιππ (ιιιππ ει εοιπππε

τετποπε πι” Ρτεεεπτι Βπεττε Ρτοκιπιε Ρι·ετει·ιτε

οοοπΡεπιτ εεεττππι πει πιιιειπ. Με τεττειπ ειι(με.πι

ποιπιπο ειιππτεπο επετοιιιοπι πε ιιιειπεΡιπε. πτ τεετι

Με ειπειπ ποτπιπο ειιππτεπο ιπει·ειιιοπι Ροεεεεειο

πεε ιιιετπτπ τετπιπ. εειπο ιπτε ΡτοΡτιετετιε. ιτεπι ει

εοπιππε ιετιπε πι ιιπε Ρτεεεπτι επετι·ε Ρτοικιπιε

Ρτετετιτε. οοεπΡεπιτ εεεττπιπ πει πιιιεπι εεπ τεττπιπ

ειι(Ιππιπ ποιπιπο οιιιιοπι πε πιειεεΡιππι ιιτ τεετι

τπετ ειπειπ ποπιιπο οιιιιοπι ιπετειιιοιιι Ροεεεεειοπεε

ιιιε.τππι τετπιπ επιπο ιπτε ΡτοΡτιετετιε. ιτεπι Ρι·ε(ιιΡι-`

πππε ιπ(ιιεετππε. οτπιτπιπιπε ετιιιττεπιπτ. Ρτοπππτιεπιπε

ετ ιεππειππε. (ιιιππ πε ειπιτετε ιετιπε ειιι.Σεπτπτ ππο

ιιοπιιπεε. (Ιποτπιπ πππε ειτ ιππετ ετ ειτετ ποπ. Ρετ

εοπιππε πε ειειπιππι·ιε. ετ ππο ειιι (μοτππι πππε ειτ

μπει ετ ει.ιτετ ποπ. ειι€ειιτπτ Ρετ εοπιππε ιετιπε. πε

ειπιτετε ειετεππι·ιε. (μι (μετποτ ιπειιππι εεεε πειιεεπτ.

ιπ ιοεο εοπετπο. ετ πειιεεπτ εππιτε ετ πιιιιπιτε οιππεε

(μεετιοπεε ετ Ρετιτιοπεε Ρεοπιιιετιεε (μπε ιεοετιπτ

ιιοπιιπεε ιετιπε οοπττε ειειπιιιπτιιιοε. ετ ειπιιιιτετ πππε

ίεοετιπτ ιιοιπιπεε ειει(εππι·ιε (:οπττε ιεππειιεεε. ετ ει

ιπιιιτετ πειιεεπτ εππιτε ετ πιιιιιιιτε πε Ρι·επιε πιοτιε

ε τετπΡοτε ττεπεπε ΡτεεεΡτε ιιιππ. Ρετ ποεπιποε ιιοε

επεειπιπ ιιτεκπεπι ετ .επιττεπππι πε Ριτοπππο τππο

επιιιεκ.ετοι·εε· εοπιππιε ιπεπιοιεπι. π οοπιππι ειπε ιιο

ιπιπιιιπε ιετιπε ετ ειπε πιεττιετπε εοπττε εοπιππε ετ

ι:ιοιπιπεε πε ειει(εππτιε ετ ειπε πιεττιετπε7 πει ει εοπιππι

εεπ εοιπππιιιπε ειετπιππτιε. ετ ειπε (ιιεττιετπε. εοπττε

εοιπππε ετ ιιοιπιπεε ιετιπε. ετ ειπε πιεττιετπε ‹τοιιπειπ

πεππο εοτπππιε ειπιτετπιπ. πτ (μειιιιετ ειπιτεε ειπε

οοπιππε πττιπε(με ειπιτετιε τεετιτπι ι.εοιπτ ιιιοε (μι

Ρτεπειπ Ϊεοετιπτ. επτ εοιπππιε τεετιτπεπτ Ρετ εε. ετ

(μοπ ιΡει εμετποτ ειιΘεπτιιι·. ιιιιτε πιεπεετπ ππππι ετ

(μοπ ιΡει ειεοτι πειιεεπτ οιππεε Ρτεπιετεε (μεετιο

πεε. ιπιτε· (μετποτ πιεπεεε ει( (με ειεετι ιπετιπτ πιιἴ

πππε. ιτειπ ΡτεοιΡιπιπε ιππιοειππε ετ οτπιπειππε ετ

ιιιττειιιπτ Ρτοπππτιειππε ετ ιεππειππε. (μοπ ιιπε ιπεπι

επ ιπτετ ιεππεπεεε ετ τετποιιεπεεε. πω ΡτεοιΡιττπιε

ιεππεπειιιπε ετ (:οπιππι ιετιπε. (μοπ πειιεεπτ τεοετε

Ρετ εε ετ Ρετ ιιοπιιπεε επι πιεττιοτπε. ετ Ρετ εποε

εοεπιπτοτεε ιιπειιι ετ Ρεοεπι ετ Ρετποπετιοπεπι ετ

Ρεοτππι πε ποπ Ρετεππο ετ ποπ επεππο (·οιπιιπι ετ

?Ο
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!ιοιο!ο!!!οε ι!ε τετι!οοα ετ ε!οε ι!!εττ!ετιιε. εοαι!!οτο- ο Βο!!!!ε!ιο! εατι!!ι!!. ετ Βιι!!!!ε!ιο! εαεαταο! ετ Βο!!!!ε!ιο!

τ!!!οε ετ εοιοπο! ετ !ιειο!ο!!!πε α!εταιιι!τ!ε. ετ ε!πε

ι!!εττ!ετπε ετ ε!πε εοαι!!οτοτ!!!ιιε. ετ εοο!οο! ετ οε

το!ο!!!πε α!!!ε ετ ε!οε ι!!εττ!ετοε ετ ε!πε εοαι!!πτοτ!

!!οε. ι!ε εο!ο!!!πε ιοα!εί!ε!!ε !ο!οτ!!ε ι!αιοι!!ε ποαετ!ε !ο

εεοι!!!ε. ταΡ!ο!ε !ιοιο!ε!ι!!!ε ο!!ι:ιιε!οι!!!!ιιε. ι!ατ!ε !αετ!ε

πε! !!!ατ!ε !ο Ρετεοο!ε ετ !ι! τε!!πε α εοιοοο!πε! οο

ιο!ο!!!οε τετι!εοε. ετ ι!!οε ι!!εττ!ι:τοε. οε! ε!οε εοαι!!ο

τετ!!!πε. πε! α εοιοπο! πε! !ιοιο!ο!!!οε α!εκαοι!τ!ε. πε!

ε!πε ι!!εττ!ετοε. πε! ε!οε εοαι!!οτοτ!!οοε. πε! α εοιιπε!!!

πε! !ιοιο!ο!!!οε α!!!ε ετ ε!πε ι!!εττ!ετοε ετ ε!πε εο

αι!!οτοτ!!!πε. εοιοοο! πιο !αι!οε !ιειο!ο!!!ιιε απτ ε!πε

εεαι!!πτοτ!!!πε πε! ε!πε τ!!εττ!ετοε. τεο!Ρετε Ρτεεεοτ!ε

@ιεττε Ρτο!ι!οιε Ρτετετ!τε. οειιοε οι! τειοΡπε οπο

ττεπεπα ΡτεεεΡτα !!!!τ. Ρετ ι!εο!!οεε !!εεεεεε!οιο !!τε

ιοαιο ετ Βπ!!τεε!οιο ι!ε Ρ!τι!οαοε αοι!!ο!ιατετεε εε- ό

τοοο!ε ιοει!!ο!αο!. ετ Ρτει!!εταιο !!οετο ετ Ραεειο ετ

Ραετπο! ι!ε οσο Ρετεοι!ε ετ ι!ε·οοο αε)εοι!ο ετ

Ρετάοοατ!εοειο ι!ε!!εαοτ εοιοοιιε ετ !!οιο!οεε !αι!πε

Ρετ εε ετ Ρετ εποε εεαι!!οτοτεε ΡετΡετπε σ!!εετ

πατε. ετ'τατα ετ !!το!α !ια!!ετε. ει: οο!!ο ιοοι!ο ει!!!

τταοεο!τε. - πετεαο!εε. Ρτεε!Ρ!ο!πε εοο!πο! τετι!οοε

ετ εοιοπι!! α!ειιαοι!τ!ε. ετ· εειοοο!τ α!!!ε. ιΙποι! ι!ε

!!εαοτ Ρετ εε ετ Ρετ !ιοιο!οεε επ! ι:!!εττ!ετοε. ετ Ρετ

εποε εοαι!!οτοτεε !”αι:ετε ε!ιο!!ειο !!οειο ετ Ραεειο ετ

Ρετάεοατ!εοειο ετ Ραετοιο ι!ε πο!! Ρετεοι!ε ετ οι!!!

αεεοι!ο. εοο!πο! ετ !ιοιο!ο!!!οε !αιιοε ετ ε!οε ι!!εττ!

ετπε ετ ε!οε εοατ!!πτοτ!!!πε !ο οιοο!!!οε ετ Ρετ οιοο!α

οτ επΡετ!οε !εο!τπτ. !τεο! Ρτεε!Ρ!ιοοε ιιποι! α τειοΡοτε

εοτοΡτειο!εε! ταετ! !οίτα Ρετ εειοποε αετεοεε !ο ι!ο

ιο!οοε !!εεεαεε!πιο !!τειοαιο ετ Βο!!τει!οιο ι!ε Ρ!τοοαοε

οοιο!οε εοιοοο!ε ιοει!!ο!αο!. ιΙπει! Ρτειιοοετ!! πο! εποτ

οι ε!ο!τατε α!ε!ιαοι!τ!ε ει: !ο ε!π!τατε !αοπε ετ οι ε!

ο!τατε τετι!οπε ετ !ο ε!π!τατε α!!!ε ετ οι ε!ο!τατε αετεοε!

ετ !ο ε!π!τατε ταοτ!ο!. πο! α!!!!! ι!ε!!εαοτ εο!οετε. Ρτο

ειοατι!!α ετ Ρεοε!εοε ταοτπιο ιοει!!ετατεοι ι!ε εε

ιΙποτ! εε!οε!!αοτ αοτει!!ετοιο εοιοΡτοιο!εεοιο. εε!!!εετ

τειοΡοτε ι!!ετ! εοιοΡτοιο!εε! τοστ! α!! αετεοε!!!οε. !τειο

Ρτεε!Ρ!ιοπε ιΙοοι! ιιο!!!!!ετ Ρτειιοοετ!πε. ο!!!εοιοιΙοε

ε!τ α εατεετ!!!πε τε!αιιετπτ. ετ ι!!ιο!ττατοτ ετ α!!εο!

πατοτ. !Ρεο εο!πεοτε επαι·ι!!αε ετ Ρεοε!οοεε ετ ι!ε!!!τα.

ποε εεοτι·ακ!τ !ο εατεετ!!!οε. !τειο Ρτεε!Ρ!ιοοε ιιοοι!

ε! α!!ιιπα ε!ο!ταε οεο ο!!εετπατετ ΡτεεεΡτα εἰ!!! τιποτα.

ι!ποι! εοιοποε τοει!!ο!αο! ι!ε!!εατ ι!ατε α!τετ! ε!ο!τατ!

ε!!εετοατε πο!εοτ!. εαεττα ετ ΐοτε!αε !!!!οε ε!ο!τατ!ε.

ποε ετ ιτπαε !ια!!ετ ι:οιοπιιε ο!ει!!ο!αι!!. !!!! ε!ο!τατ!

ποε ο!!εετιιατε οο!οετ!τ. εα!π!ε οιοο!!!πε ΡτεεεΡτ!ε

α!!!ε. ποε ί!ει!τ οπο: απ ι·ιο!οι!ει:!ιο ι!!εε. !τειο Ρτο

ε!Ρ!ιοπε Ρτει!!ετ!ε Ραττ!!!οε οτ Ρτει!!ετα οιοι!!α !ο

ιΙοο!!!!ετ εαΡ!το!ο ετ ι;!πε!!!!ετ Ρτει!!ετοτπιο ι!ε!!εαοτ

ε!!εετπατε ετ αττεοι!ετε ετ αι!!ιοΡ!ετε ετ οσο εοπττα

οεο!τε. !ο α!!ι!πο Ρτει!!ετετοιο α!!ποο ιοοι!ε. πε! !ο

ιζιει!!ο ιΙοει! ι!!ε! πε! ειιεοεἱτατ! Ροεε!τ. επΡται!!εταιο

Ρεοαιο ι!εεειο ιο!!!πιο οιατε!ιατοιο αι·Βεοτ!. Ρεοα οετο

εε!πτα α Ραττε οοτ! ο!!εετπαι!τε. ο!ε!ι!!οιο!οπε Ρτε

ι!!ετα οο!ο!α ετ ειιοι!!!!!ετ Ρτει!!ετοτποι. τατα ετ !!τιοα

Ρετιοαοεαοτ ετ ειι!εταοτ. ποε πετο οιιιο!α Ρτοιιπο

τ!ατα ετ !οι!!εατα. ετ οτι!!οατα ετ ατ!!!ττατα ετ ΡτεεεΡτα

ετ !αοι!ατα εποτ. !ο Ρτεεεοτ!α ι!οιο!ποτοιο !!ατοε!!

εαιιοο!. ετ Βο!!!!ε!ιο! ι!ε πο!ατ!ο.ετ τ!!εο!αε ι!ε !α

αιο!!α!ιατοτποι 'αετεοε!οιο. ετ π!!εττ! εΡ!οο!εΞετ !!ο

ιι!!!!ε!! ι!ε !α οο!τα ετ Ρεττ! πεοτ!. ετ !οποο!ε ι!ε ετ!

ιοα!ι!!ε ετ εο!!!!ε!ιο! Ρ!τταο!ο! ετ ΡοΒεο!ε.εαοεε!!ει·!!.

ετ οΡ!εεο!ε τατται·οο! αιο!!α!ιατοι·ποι εοιοιιο!ε !αοπε. ετ

εοοτιιι!! οετ!!! εαΡτε ετ ο!!εττ! ο!ατεεεοτ! ετ τοΒετ!!

εαττοιι!! ετ Ραοαο! !πι!!ε!ε αιο!!α!ιατετοοι .α!!!ε. ετ ι!ο

ιο!ιιοτπιο ταιο!!εττ!ο! ι!ε Βπ!ε!ει·!!ε:Ροτεετατ!ε Μεταπ

ι!τ!ε. ετ οττοο!ε τοτε!. ετ το!!!ο! Βοαεε!!! ετ το!!!ο!

αε!οατ!!. ει: οΒ!εο!ε !αοιαπεε!ε ετ Βο!!!!ε!το! ι!ε.εατ!ε

ετ το!!ο! ι!ε τοτε ετ Ρ!ι!!!Ρ! ε!τ!ιοε!! ετ δο!ι!οο!ε οι»

Ρ!οτα. ετ !αεε!!! Ρεετεοατ!! αοι!!α!ιατοτοιο εοιοοο!ε

α!ειιαοι!τ!ε. ετ ε!αΡπε!! εοοεο!!ε·εοιοοο!ε τετε!οοε. ετ

τοο!!! ιοα!Ραιιοτ!. ετ !!ετΒατ!ο! !οι!!ε!ε αιο!!α!ιατετοιο

εειοοο!ε τετι!οοετ ετ Βο!!!!ε!ιο! επε!!ε αοι!!α!ιατοι·!ε

εειοπο!ε. ταοτ!ιι! !!ο! ειι!ετεπτ!πιο ιΡτο εστω!! εειοο

ο!!!οε. !οτεττπετποτ !!!! τεετεεΡαο!!ιο ι!!ε τ!οο!τα ετ

τ!οο!τα !!τατετ ε!οε. !!!!! .(Ιοοιιι!αιο !αεο!!!ι!ε τ!πε!τατ

ετ Ρεττπε ί!!!οε οποοι!ατο αιο!ιιοο!ει!ι!ε !ι!ει·ιι!ιετ!ευ

οιοοεε Ρτεεοι!εε ετ τιι!!ατοτεε εοιοπο!ε ιοει!!ε!αοτετ

εαΡ!ιιπε ί!!!οε τΙοοοι!αιο· !ο!ιαιιο!ε εαιοατοΒοε ·ετ τι»

εετ!πε ί!!!πε ι!ποοι;!αιο α!!!εττ! τα!!ετοε. ετ 8π!!!!ε!

ι!!οε !!!!οε εοοοι!αιο ατι!ετ!ε! εταιιιΡε.. ετ !αΡεισ!οε

ι!ε !!ι!ε. ετ αιο!!τοε!! ι!ε εειιτο. εταοεε!ο!πει!ε Ροττα`.

ει. !!ετδαιοαεεπε ι!ε !οιοεοοο πο! ειοοεε ιτο!ι!ιτπε

εποτ εετπ!τετεε εοιοοο!ε ιοει!!ε!αι!!. αετοιο! τοο !ιοε

!ο Ρτετ!!ετο Ρα!ατ!ο οετετ! εειοπο!ε ιοετ!!ο!αο!. ετ !!!!

α!ΐπετε Ρτο οοτατ!!ε. ιοαοττει!πε !!!!οε ε!!εττ! ι!ε εετ

ιιατει!ο. ετ το!ται!πε !!!!οε Ραεεαοπαι!! εοε!!!! οιοοεε

ο ι!ε ε!π!τατε ιοει!!ο!αο!. εε εα!πε ιιοει! ε! α!!ιτπα πο

!!!εταε πε! α!!ι!οει! ιιετ!!οιο αιο!!!Βοπιο ετ!τετοτ. πε!

εεεετ εοΡετ Ρτει!!ετ!ε πε! α!!ιΙοο Ρτει!!ετοτοιο. ιΙποι!

!οτετΡτετατ!ο !!!!πε ι!ο!!!ετατ!ε. πε! οετ!!! αιο!!!εο!

Ρεττ!οεατ αι! Ροτεετατειο ετ αι! εοιοποε ιοει!!ο!αι!!.

ετ ιιοει! Ροτεεταε ετ εοιοοοε ιοει!!ο!αο! !!!αο! άπ

!!!ετατειο ετ !!!πτ! πετ!!οιο αιο!!!εππιο. Ροεε!τ ετ ι!ε

!!εατ επ!! ατ!!!ττ!ο !ιιτετΡτετατ! ετ ετιΡεοετε. !τειο

!ετο αιιοο ετ !οι!!ετ!οιιε ι!!ε ιοετεπτ!! απο. ι!!ε

ειπε !ια!εοι!αε ι!εεειο!!τ!ε. !ο Ρα!ατ!ο πετετ! εειοοο!ε

ιοει!!ο!αο!. Ρτεεεοτ!!!οε. Ραοε!α Ρτεα!οοε. ετ Βοαεεο

!!ο!!!ε. ετ εο!ι!οτε εα!ιε!ατ!ε. ε!ο!!!οε ιοει!!ο!αο! ετ πε

εετο!τοτ!!!οε. τα!ι!ετ!ο εα!παοο ετ !!ετΒοο!αεεο ι!ε !ο

ιοεοε. ετ Ρτο οοτατ!!ε ιοαο!!·ει!ο ι!ε εετοατει!ο. ετ

ι!!!ο τα!ιο!ο. εοιιπε Ρτεεεοτ!!!πε ι!ειο!ο!ε εο!!!!ε!ιοο

εαεαταοο ετ Βο!!!!ε!ιοο εα!ιοοο !οι;!!ε!!!πε ετ :πατατα

τοτ!!!πε εοιοπο!ε ε!π!τατ!ε αετεοε!ε. !ετα εποτ ΡτεεεΡτα

ατ!!!τταιοεοτπιο ει. ατ!!!τταιοεοτα. ποε ΐαε!ποτ ι!ειο!ο!

Ρεττπε ι!ε τεοταοα. ετ α!ο!!”οε ι!ε εεεα!!ε. ετ ετε

εοειο!!εοε ι!ε Ρτατο α!!!π!οο !οτ!!εεε ετ αεεεεεοτεε

ι!οιο!ιι! !αιιτταιιε! ι!ε Ρεπτεεατα!! Ροτεετατ!ε ιοει!!ο!αο!

ετ εοιοοοε ετ εοοε!!!ποι ιοετ!!ο!αο!. Ροει: α!!α Ρτε

εεΡτα ετ ατ!!!τταιοεοια !αετα Ρετ εοιοποε ο!ει!!ο!αο!

ετ εοοε!!!οιο ο!ει!!ε!αι!! !ιει:ιιιινιι. ι!!ε ιοαττ!ε οεοο

ι!!ε οοπειο!!τ!ε Ρετ ι!!ε ο!ι!ται!οιο τα!ιο!πιο ποτα

τ!πιο. Ρετ εατταε ο ιοε τται!!ταε ετ εετ!Ρταε. !οτετ

ε!π!τατεε !ο εειοοοε ιοει!!ο!αι!! εοιι!!εεαε. ιι!ι!ε!!ι:ετ

α!ειιαιιι!ι·!ε. !αποε. τετι!οοε. ετ α!!!ε. !ο Ρτ!οι!ε !!!!

π!!! ι!!ε!τοτ εποε ι!οο !!οο! !!οιο!οεε ετ !εΒα!ε8 ε!!

ι!ε οποιο Ρετεετατ!ε αετεοε!ε. ετ Βιι!!!!ε!ιο! ι·ατει·!! ετ εαοτοτ επΡετ ταετο ι!ε εαΡτ!ατε αι!ι!!ιοπε ποσο
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ποοο άο!ποτπτ οοεο ά.ο πιοπε! οτ τπ!τοτ άο τπ!οιτοπ- τι ε!οπτ ά!οτπππ οοτ οποτε. !π!!·τπ άιι08 τποπεοε. !!τ:οοτ

άπο. πἱάο!!οοτ άο !!!!ε άπτπ!ππε ο!π!τπτ!!ππε. οτ τπιποτ!

!!!! άπο ο!!ποπτιπ· οτ ε!πτ ο!οοτἱ !π!!·τι τ!!οε Μ!. Ραπ

οοιππ!οτοο Ρτοάἱοτοε τ1π!πτΙππο οιπποο. !τοτπ τπάά!πππο

οτ Ρι·οο!ρ!πιππο οτ τπτ!π!ττοτππι· τπτ οοππε!!!πτπ τποά!ο!εππ!

ο!!δοτ άποε ο!!οε ποποο οτ γάοποοε πτ·τπτπ·οο άο ππο

ά!ο!οπο. οπἱ οιππἱ Ρπ·οά!οτ!ε άποτππε πτ!π!ττ!ε άο!ποοπτ

οιπποο οτ τ!!!!!π!π·ο !!!πο τπποετ!οποο !ππο! ρπ·οτ!!οτοε

τΙπππτποι· πποποοε. τΙποά !!!! τΙππτποι·. !πο!ιππ! άο!ποτππτ

!πο!ροι·ο τππά!τ·ο !π!!·τπ πτν άἱοε. οπτ τππο ο!οοτἱ ἴποτἱπτ.

οτ τΙποά Ρτ·οά!οτ! τπποτποτ πο!το! άο!ποτππτ !πτ·τιτ·ο τΙποτ!

ά!!!!π!τππτ Ρτοά!οππο τΙποοτ!οποε !ππο! ρι·οά!οτπκπ τοππ

τππο τΙποτιποτ· πποπε!πτπ οοοππάπππ πιο !ποπο πάτε. τΙποά

8οοπππποπτπτπ ἱ!!ἱ τπτ!π!ττ! άο πποάἱο!οπο τοο!οπτ. οτ

ἱ!!πά ἱάοππ εοοτοτποπτπππ !!!οε οποε άποε τππ·!πἱττ·οε

!!πο!οπτ !πτειτο. οτ τ!! ο!!τΙπο Ρτοά!οττπτππι ο!π!τεπτπτπ

πο!!οτ τπ·Β!ττ·πππ άτπι·ο οτ ο!!τδοπ·ο. πο! ἱ!!ο επ·τπ!τοι·

πο!!οτ !ππ·επ·ο. πο! ἱπ οοποπ μ·οοοάοτο. οτ τ!!!!!π!ι·ο

τΙποτ! !!!! άπο άο ιποά!ο!πππο. οπιπ ἱ!!ο π!τοπ·!πε ο!π!

τππο. τμ! τππά!π·ο οτ ά!!!!ππ·ο πο!ποπ·ἱτ. Ροεο!πτ ο!! άο

!ποτππτ οτ τοποοπτπτ· τππά!το οτ ά!!!!π!το. !πτπ~ο Ρι·οά!οτιπππ

τοππΡπο τΙππτποτ πποπε!πιπ. οτ πο!οππτ οτ τοποπτ εοπ

τοπτ!ο οτ ά!!!ἱπἱτἱο !!!οτπιπ τπποτποτ πο! τπο!οτ!ε Ρτπττἱο.

οτ ἱπ οπππ!!ππο οτ που οπππἱτπ άο!ποπτ ο!ποοι·πτπτ!. οτ

τπποά οοππιππο οτ !ποππ!ποο πωπο. οτ οοππιππο οτ !ιο

ππ!ποε π!οπτοπάπ·!ο άο!ποοπτ τοποι·ο !!π·ιποτπ ροοοππ

!ποππ!π!!›πε τ!ο οορτἱοτο. ἱπ Ροτοοπἱο οτ ι·ο!ππο. οτ ο!

!ποππἱποο άο οτπΡ!·!πτο πο!!οπτ άοετπ·ποτο ε!οπτ τ!!οτπππ

οετ. !π!!·ππ τ!ποε τποπεοε. !!οοτπτ π!οιοπάιο!π!ε Ρι·οά!οτοο

άοεττποτἱοποο πιοο!ο πω! οποε άπο!! πποπεοε τππο

τοπτο πππτἱο τποά!ο!πιπ!. ἱτοππ !!›! π!›! ά!τ:!τπι·. τΙποά

άπο τοπ! οτ !οΒο!οε τποππ!ποε ο!!ποπτπι· οποπ !!ιοτο

άο οττΙππτο. τπάά!ιππε ρι·οο!Ρ!τππο οτ επτ!π!ττοτππτ. τΙποά

ποοο τ!ο!ποοτ οεεο άο ο!π!ττπτο πωπο οτ τπ!!πε τ!ο ο!

πἱτιπτο τοπ·άοπο. οτ τΙποά !!!! άπο ο!!ετππτπι· οτ εππτ

ο!οοτ!. ἱπίπ·ο π" τ!!οε ροετ Ρτοά!οτοε ττπἱπτππο οιπποο.

!τοππ οάά!τππο Ρτοο!Ρἱππιπε οτ τπιπτπἱττοπππτ. πτ οοτιο!

!!πππ πποά!ο!οπἱ ο!!ποτ άποε τπ!!οε οττπ!τι·οο ποποο οτ

ἱάοποοε. τ!ο πποά!ο!οπο. οπἱ οπιπ Ρτοάἱοτἱε άπο!ππε

τπτ!π!ττ!ε τ!ο!ποτιπτ οπά!το οτ ά!!!!πἱτ·ο !!!τπε τπποετ!οποε

ἱπτπ·οπ τπτοτ!!οτοο τΙποτποι· τποποο8. οτ τΙποά !!!! τΙππιτποτ

ἱπεἱιππ! άο!ποτππτ !πτ:!ροτο τιπά!το. !π!!·τπ πτν ά!οε. οπτ

ππο ο!οοτ! τππου!πτ. οτ τΙποτ! ρτοά!οτἱ τππτπτποι· πτ!πττ!

άο!ποτππτ !πτοπ·ο τΙποτ! ά!!!!π!οπτ ρι·οτ!!οτοε τΙποετἱοποε

!π!!·π ρι·οά!τ:τπιπ τοππρπε τ!ποτποτ ιποπε!πππ. εοτ:ππ

άπιπ ἱπε ποοο !!άο. τπποά 5οοτοτποπτπππ !!!! πτ!π!ττ! άο

πποάἱο!οπο Βιο!οπτ. οτ !!!πά ετποτοπποπτπππ !!!οε τπ!!οε

άποε πωπω τοο!οπτ !πτοτο. οτ ε! ει!!τΙπο Ρπτοά!οτοπ

1·πιπ ο!π!τοτπιπ ιπο!!οτ πτ!π!τι·πππ άπο οτ ο!!ττοτο. πο!

ἱ!!ο οπτ!!!τοτ πο!!οτ !πτ·επ·ο οπτ ἱπ οοπεο Ρτοοοάοι·ο.

οτ ά!!!!π!ι·ο. φωτ! !!!! άπο άο πποά!ο!οπο οιππἱ ἱ!!ο

ο!τοι·!πο ο!π!ττπτ!ε. πο! οπάἱτο οτ ά!!!!π!π·ο πο!ποπ·!τ.

Ροεο!πτ οτ άο!ποτιπτ οτ τοποοπτπι· οπτ!!το οτ ά!!!!π!τ·ο

!ιπ!πε Ρτοά!οτπιπ τοππΡπο τΙπεπτποτ πποπε!πτπ. οτ ιπο

!οοτ οτ τοποπτ εοπτοπτ!ο οτ ά!ίΙ!πἱτ!ο οοτπππ τ1πτπτποτ·

πο! ππο!οπ·ἱο ροττ!ε. οτ ἱπ οπππ!!ππο οτ που οπππἱο άο

!›οτπτ ο!πεοι·ππτ!. οτ ποστ! οοτπππο οτ !ποτπἱποε πωπο.

οτ οοππππο οτ !ποτπ!ποε τοποάοπο. άο!ποοπτ τοποι·ο το

τποππ οπο!!! !ποτπ!ππ!!ππο άο οι·τπποπτο π! π›οτ·εοπἱε οτ

το!ππε. οτ ε! !ποτπ!ποο άο οττ!πεπτο πο!!οπτ τ!οετι·ποτο

τοτάοπποπο!!›πε ρι·οτ!!οτοε άοεττπτ:τ!οπποε πιοο!ο οπο!

οποε τ!ποε πποποοε. Ρπ·οεοπτο πππτἱο τ·οπιππ!ε ππο

ά!ο!πιπ!. οτ Ρτοά!οτο άοετι·ποτἱο σποτ!! άο τππ·τιπποτο

ω! άο!ποπτ οπτοτΙπππτπ εο!άοττιτ!! άο πποά!ο!τππο πι!!

εππτ !π τ!!τ·το οοεττο άο ἱ!!ο οοεττο τ·οοοάοπτ Ρτο

εοπτο πππτἱο οοιπππ!ε πποά!ο!τππἱ. οτ ποστ! οοππιππο.

πωπο οτ οοππιππο τοπ·τ!οπο άο!ποοτ τππο !π!!·τι πο:

ά!οο οοπππτπ! πποτ!!ο!οπἱ !!!π·τπε οτ:ο. ρτπΡ!οπποοε. τππο

άοτ·! άο!ποπτ άοιπ!π!ε Ρτοά!οτἱ οτπεττἱ. οτ πποά ἱπ

τ.τοτοτ!πο. ποπ άο!ποοπτ ω! ππππἱτἱοποε. οοοιππάπππ

ποσά ἱπ οοππποπτ!οπο τοσοι !πτοι· !τιπποποοε οτ τοι·

τ!οποποοε οοπτ!ποτπι·. !τοππ πτ!ά!πππο Ρπ·οο!Ρ!τππε οτ

τπτ!π!τιπιππιτ·. τπποά !οοο!πο ρ!ιοτπ!!!ο τοετ!τποτπτ Ροτ!

εοεε!ο άο ττ!Θπτο!ο. ε! οοτπ !ιο!›ο!πτπτ τοππροτο οπο

Βποπ·ι·τπ !πτ:ορττπ !!π!τ. !τοτπ !π οο οτπΡ!τιπ!ο ἱπ οπο οοπ

τ!ποτπι· ποσά οοππιιπο άο οετ. άο!ποοτ ά!ππ!ττοι·ο οτ

άπτπιπ πιοο!ο. οτ οοεο!οποππ ο!οκοιπάι·ἱπ!ο ε!πο οοπιππ!

ο!οκοπτ!τ!ο. τοτπιπ ἱά τΙποά τ:οππππο άο πετ !πο!.ποτ

απο ρτππ·τοππ !!πιπ!π!ε !πο!!π. οπτ τππο οετ ο!οιοπάι·ππ.

ἱτο οοππιππο οτ τ:οπε!!!πτπ τποά!ο!οιπ! !πτοι·ρτοτοτππ· οτ

ά!ο!τ οτ Ρι·οοἱΡ!τ οτ οτ·Β!ττ·οτπτ. ποσά εο!πιππποάο οτι

18!21°8. οτ !οοο. οτ ἱπτο. τππο οοπτ!ποπτπι·. οτ εππτ !π

οοπεοι·τ!!! άο οοπο!!!ο ο!τ·οο !›ο!!›πτπ. εοἱ!!οοτ οκ οτι

Ροττο !πο!!π! ο:: τππο οετ τπ!ο:ττππάτ·ἱο. οτ οτι οοεττο οτ

!οτ:τι οτ ἱιππ·π οτ !ποππ!ποε οι!! εππτ !π τ:οποοττ!!!!ππο

οποττονπιπ ττοτ!πτποο!ο οτ οο!επτποπάτεπιπο. άο πποο!

άοπθπ!ε οτ οο!οπποπάττιππο τππο! οποιο οτ άο οοπ·!πο!

!οι·!!ε οτ ο!!οι·πτπ οοιποοι·τπιπ. οτ τπ!τοι·!πε οο!οπποπάτοπο

τΙπο ορρο!!οτπτ· ιποπττ·οπ. οτ τοο!ιοτο άο Ρο!οτοτπ. οτ

τ: οποπ! οοετιππ!. οτ !οποιο!!. οτ εο!ι·πππ!. οτ πω! οτ

οοο!ποποο!!. ποπ !πτο!!!ποτπι· ποο !πτο!!οοτπππ τοπ. ποο

άοΒοτ !πτο!!!ο;!. ττποά τ:οππππο οετ άο!ποοτ ά!ππ!ττοτο.

ποο άεπτπιπ ποο οοοεἱοποππ τοτ:οτο ο!οπ!οπάι·!π!ε ε!πο

τ:οιπππ! ο!ο›τοπάπ·ἱο. άο ο!!!ε οοεττ!ο οτ !οο!ο οτ !ππ·!

οπο. τοττἱο οτ ππ!!!τ!!πιπο οτ !πο!π!π!!ππε Με! άο Ρτο

ά!οτ!ε. οτ πτ ποπ !πτο!!!ποτπτ ρτοοοπτπτπ επιο Ρτο

οορτο τιποτε! οοτιο άο οπτ!ο άο ετπποτο οτορ!ποπο ποο

τ!ο οποττ!ε οτ !οο!ε οτ τοπ·τ!ε τππο εππτετ οιππ·!ο επιποτ!

οτοΡ!πτππ! !π επιππππ. ποτοπο οοτπ Ροι·τοτπ. οπτ οπο

οτ!τπτ τ!ππποπ τπο!!π!. !τοτποάά!!πιπε Ρτοο!Ρ!πππο οτ

τπτ!π!ττοπιπτ. πτ τππ!!!!ποτ Ρτοκοποτ!!πε ρτοά!οτοπ·πππ

ο!π!τοτπτπ. πο! ποπ εο!ποτππτ €ποτά!τπε οτ Ροπε!οποε.

τι πποά!ο οποσ Ρπ·οπτ!ππο Ρπ·οτοτ!το !πτ!·ο το!επτοτπι· οτ

ά!τπ!ττοτιππ· οτ π!πεο!ποτπτ ο οοτοοι·!!›πο. ἱροο οο!ποπτο

τι! άο!π!το τππο οοπττοκἱτ !π οοτοοπ·ἱ!›πε. οπτοοΡτ!ε οποτά!!ο

οτ Ροτπο!οπἱ!ππε. οποε επιπά!τπε οτ ροπε!οποε εο!ποτο ποπ

τοπποπτπτ·. οτ τΙποά ππ!!πε Ρτοπτοπποτ!πο τοποοπτππ· ποοο

ε!οπο ττποά τπ!!πιπ πο! π!!οε ρι·οπτοποτ!οε πποππ!οποποτ!τ.

άο ετππάο οτ τοάοππάο τπά οπτοοτοε. πο! επ οοοοοἱοπο

το ο!π!!Βοποτ!τ, οτ πτ ποπ άο!:οοτ οπο! ο!!τ!πο Ροπο τπ!π

ο!ἱτΙπο ρτοά!οττπι·πτπ τ:!π!τοτπτπ. ποτ: το !ρο!ο Ιππικο

ποτ!ἱε πιο οο ττποά τποπππ!οπτππ!οεοτ. εοπ τποιππ!οποεεοτ

ο!!τιποτπ εοπ τπ!!τπιποε Ρτοκοποτ!οε εππτ: οι! Ρι·οά!οτ!ε

ρτοκοποτ!!ο. τ!ο ετοπάο οτ τοάοππάο τπτ! οπτ·οοτοε. οο

ετπ!πο τπποτ! ε! ο!!τιπτι άππ!ο!οτπε πο! ο!!τπποά ποτΒπππ

οππ!π!τε,ππππ οτ!π·οτπτ·. πο! οεοοτ !ππο!· Ρτ·οά!οτοε τ:!π!ττπ

τοε. τπποά ἱ!!ο άπτπ!οτοε. οἱπο !!!πά ποτοπτπ πιπ!π!

τόππτπ. ε!τ οτ οοεο άο!ποοπτ οοτπππἱε πποά!ο!οπ!. οτ τΙποά

οοτπππο οτ οοτπε!!!πιπ !!!ιπά άο!ποτπτ !πτοπ·πτοτοτ! οτ

Π!!!
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εκΡσυει·ε υτΙυττΙσ ὶΡεὶυε εσυιυυὶε υιειΙἰσΙυυὶ. ευΙιιΙε α (με εσπ1Ρτσπυεευισ τεετυτυ τυΙτ Ισ άσπυυοε Ι›σεεεε

σπιυἰβυε ΡτεεεΡτΙε εμε ίὶευτ ΙιιΙΙ·ει :εν ιΙΙεε. εκ συσ

εειιτευτἰυ τυΙτ Ιετε. Ιτευ1 €ΙΙθ τ11ειττΙε νιιι. (Πε ειστε

ΙωΙευάσε άεεειυΒτΙε. ὶτιἀΙετΙσυε Ιετε. Ισ ΡεΙυτΙσ υετετὶ

εσπιυιιΙε τυεἀἰσΙστιὶ εσυεἱΙἱσ εσιτυσσυτσ ιυστε εσΙὶτσ.

υιΙ εσυσε εευ1Ρεσετυτυ. ΡτεεευτἰΙευε :εστω ιυὶι·υευ

Ρὶτε ετ σπυισυε σε τἱιιοΙτιι. ετ τἰυσΙτυ ‹Ιε τἰυσΙτσ ετ

ΙεεσΙ›σ ΙάυἱτσΙε ετ Ι:ετεσπισεεσ σε Ισπιευσ τεετΙΒυε.

ετ Ρτο υστυτἰἰε σΙΒεττσ σε ΡεΙυιιΙΙ υστετΙσ εστυυυἱε

πιειΙἰσΙευἰ ετ ΖΙΙΙσ ΕπσΙσ. ιΙσιυὶτιυε Ιυσΐτειυευε τΙε

ΡσυτεεετεΙὶ Ρστεετεε τσεἀὶσΙευἰ ετ εσυεΙΙΙυτυ εσπιυ

Με υιειΙἰσΙυυἱ ΒιεΙυυτ Ιιεε ΙυττεεετΙΡτει ΡτεεεΡτε ετ

ετΒὶττυιυευτε. Ρσετ υΙΙυ ΡτεεεΡτε ετ ετΙ:Ιττευιευτε

Βετο Ρετ άυειε υΙεεε Ρετ εσυεἰΙὶυπι εσπιυυὶε υιεάΙσ

ΙευΙ. ὶτεπι Ισ εσ ευΡΙτυΙσ ετ ευΡετ εσ ετιΡΙτυΙσ υΙ›ἰ

ἀΙεὶτυτ. εΙυστΙ Ρστεετεε υυτ εσυευΙεε υΙεκευάι·Ιε. εἰ

Ρστεετεε σου τυετΙτ ετ εσυεἰΙἰυτυ εσυετεευτυιυ ευ

εσυυτυ ευιυΡεσε ωστε εσΙὶτσ σεΒευτ ἰυτετε εοιυυυΙ

ὶευυε υάΙυυετε τευετε €ευΙυπι. τυουτσΙιΙυτυ. υἱπιεΙἱυυι

τυκυτσΙἱυιυ. Ρεετστειι1ευι ετ εττστεπυ Ρετ Ισευυι ‹Ιε

Βευὶσ. ετΒΙττετιτυτ σιΙεΙυυτ εττιτυυυτ ετ ΡτεεΙΡΙυυτ.

υτ ετιΙυιυυ εἱτ ετ εεεε αΙεΙ)εστ εοτυυυἰ Ιειυυε. σπισε

Ιυε'‹ΙυσιΙ εσυ1υσε ὶυυυε Ι1υΙ›ετ. ευτ Ιισσετε άεΙσετ.

εσυττυ εσπιυυε ετ Ιιουυυεε υΙεκσιπΙτἰε. εἰ εσιτιυυε

ετ ΙισπιΙυεε υΙειιυυυτΙε εΙἰσυστΙ ευετυιυευτιιυι εστυυυΙ

Ιουυε τειεει·ε τευευτυι· εευ άεΒευτ.. σε σΙΙ:Ιυσ εεΡὶ

τυΙσ εΙυε ευΡετ εΙἰσυσ εεΡΙτυΙσ. υεΙ σε εΙΙιτυσ Ειστε.

εευ ευΡετ σΙΙσυσ Βιετσ εΙυε υεΒστἰσ. υεΙ σεευεἱσυε

σΙΙευΙυε ίσου εευ υε€στΙΙ. υεΙ σεεεεἱσυε εΙἱευὶυε

ίὶιΙεΙὶτετὶε. συειπι εοτυυυε ετ Ι1συ1ὶυεε εΙεκευτΙτἱε α»

τυυυΙ ὶυυυε ίΙσεετε τΙεΙοευτ. εευ τετιευτυτ. .

Ετ (μισά εσπιυσε εἱυἰτυτἱε Ιουυε. ετ εστυυυε εΙυΙ

τυτἱε υΙεκευεΙτἰε. σεΒεευτ τεεΙΡετε ετ ΙισΙ1ετε ττεε

ὶυτὶεΡετὶτσε Ι›συσε ετ ΙεἔυΙεε τΙε εὶυἰτετε ΡΙυεευτἱε

υυἰ εΙΙτ.μιτιτυτ Ρετ εστιεὶΙἱυπυ ΙΙΙἰυε εἰυἰτετὶε ΡΙειεευτΙε.

τΙεΙιὶσε συ ΙωΙευόεε ἰευυετὶὶ Ρτσκἱιυε υευτυτεε. ευΙ›

‹ΙυΙΙ›ιιε ἰυτἱεΡετἰτἱε άεΙ)εευτ ΡτεάΙετε συεετἱσυεε υευ

τἱΙειτΙ ετ εἔὶτυτὶ εἱυε Ρσττεετὶσυε ΙΙΒεΙΙΙ. ετ Ρετ εοε

τΙΙΙΙΙυΙτὶ ιΙεΙυυε συ ΙωΙευιΙειε ε1Ρι·ΙΙΙε Ρτσκὶιυε υευτι1

τυε. συἰ ὶυτἱεΡετὶτὶ τΙεσεευτ ἱυτετε Ρτεἀὶετειε συε

ετὶσυεε ‹ΙὶΙΙὶυὶτε. υετΙυε :ΜΙ ΙΙΙυτυ τεττυἰυυιυ. εεευυ

τΙι1ττι ἱυε. Ιω υτ εστυυ1 εευτευτΙσ ετ ΡτεεεΡτυτυ υεΙ

τυεὶστὶε Ρεττὶε εστυτυ τεσεετ ετ υεΙευτ ετ σιυσἱυσ

σΙ›εετυετυτ ει ΡτεάΙετΙε εΙυΙτετΙΙ1υε. ετ εστυπι εΙυὶΒυε

ετ ΡτεεΙΙετε ίΙστιτ εεΡευεὶε ΙΙΙ:ιτυπι εἰυἱτετυτυ. εεἱΙΙ

σετ ὶευυε ετ υΙεκευτΙι·ἰε. Ιτετσ Ισ εσ ετ ευΡετ εε

εεΡΙτυΙσ ἰυ (τυο εσυτἰυετυτ. εμού ΡτεεεΡτυπι εετ εσ

αυτώ

ετ εΙεκσιιεΙι·ἱυἰε υτ τισ εΙιιἰιηυε :πιεσε υυΙΙσ υυσιΙσ

Ρετ εστυυυε αυτ Ρετ εΙἰυἱευπι άεΒεειτιτ εε ἰυττσπιἰτ

τετε ‹Ιε ευεττσ σε εεΡτἰετε. υετΙυε τΙε εΙυε τεττΙτστἰσ.

ιιε‹Ιιιε τΙε υΙΙΙει εεε. Ιοεσ ιΙε εειΡτἱυτε. υετΙυε ‹Ιε ἱυ

ι·ἱειΙὶετἱσυε ΙΙΙΙυε ευεττἰ ευτ Ισεἱ. υυτ Ιισιτήσιιτυ Ιω

Ι:ΙτυυτΙυττι Ισ ΙΡεσ Ισεσ ετ εσεττσ. ει·Ιπἱτι·υυτιιι· επΙεΙυΠΙ:

ετυτι1υτιτ ετ ΡτεεΙΡΙυυτ. υτ εστυυυἱ ΡτετΙὶετε εΙυΙτετΙε

ἰευυε ετ ἰσυυει1εἱΒυε. ετ εσπυυυἱ εΙεκειυἀτἰε

ἰευυε ετ εστυυυὶ Ρτε‹Ιὶετε εἰυὶτετἰε σΙεκσικΙτἱε. εειΙ

υυτυ εὶτ ετ εεεε άεΒεστ σωσει ὶυε ΙΙΙ Ρσεεεεεὶουε ετ

εΙσυεΙυΙσ ετ ΡτσΡτἰετστε. ετ ΙυτΙεεΙΙετἱσυε. εειεττΙ Ρτε

τΙΙετΙ ετ ΙσεΙ ετ τεττΙτοτυ σε ευΡτἱετε. εΙυευτι ετ εΙυσά

Ο

εὶυυι Ιπειυστυ ετ ΒυΙττευυπι ο;Ιε ΡΙτσυευσ ειυΒεια.ι

τστεε εσπιυυΙε πΙειΙὶσΙετιἰ. τεεΙΡΙευτεε υστυἰυε ετ τισ

Ρεττετιι εστυυυὶε ετ εσυεἰΙἰἰ πιεἀΙσΙετυ. ἰτειυ Ισ εσ ετ

ευΡετ εε εεΡἰτυΙσ υπ τΙιισ εστιτἰυετυτ υυσιΙ ΡτεεεΡτυπι

εετ εσιτυυΙ ὶυυυε ετ ἰευυευεἰΙευε ετ εσυ1υσΙ τεττΙσυε

ετ τεττΙσυευεὶΒυε. υτ άεΙυυε ασ τ1υΙυεΙυε ειυυσε υυΙΙσ

πιεσε Ρετ εστυυυε ευτ Ρετ άΙυΙευυε άεσεευτ εε ὶυ

ττσυυττετε. ιΙε εεεττσ εΙε επρεπε. υεε σε υΙΙΙε εευ

Ισεσ σε ειτεΙυετε. υετΙυε άε ΙυτΙετΙΙετΙουε ΙΙΙΙυε Ισεὶ

:αυτ ευεττΙ. υυτ ·Ιισιτιἱυιιυσ ΙιεΒὶτειιτἰυτυ Ισ ΙΡεσ Ιοεσ

εσυ ευεττσ. ετΒἰττευτυι· εάιΙυυτ ετπιτυυυτ ετ ·ΡτεεΙΡΙυυτ.

υτ εσυ1υυΙ ΡτετΙΙετε εὶυἱτετἰε Ιουυε. ετ εσιτιυτιἱ Ρτε

άΙετε εἱιιὶτετἰε τετάσσε ευΙυυτυ εὶτ ετ εεεε σ:Ιεσεετ

συιτιε ἰυε Ισ Ρσεεεεεἱσυε ετ άσπυΙυΙσ ετ ΙυτΙεσΙετΙουε

ετ ΡτσΡτἱετυτε ΡτεάΙετΙ ευεττΙ ετ Ισεὶ. ετ τεττἰτστὶἱ

σε εττΙυετε. ‹Ιυσιυ ετ φυσά υυειττυεεΙυε ΡτεάΙετειτυπι

εἰυὶτετυτυ ΙιεσεΒετ τεισΡστε συσ εστυΡτσπιἰεευυ1

ίεετυυι τυΙτ Ισ όσιτήυσε Ισσεευεεἱυυσ Ι)τευιευυ ετ Βυἰ

ΐτεεΙυπι τΙε Ρἱι·συευσ επιβεκστσι·εε εσιευυΙε τυετΙΙσΙευΙ

τεεὶΡἱευτεε υσυσἰυε ετ ευ Ρεττεπι εουειιυἰε πιεἀΙσΙσυἰ.

ετ εσυεΙΙΙἰ. ετ αυτ: εευτευτὶυ Ιυτυ τιυτ ΡτεεευτΙΙ)υε ευ

εειΙ‹Ισ ‹Ιε ιυστΙ. ετ υΒσυε εευεεΙΙετΙσ ετ Ρει€ετισ τΙε

τσεΙυΙΙΙσ. ὶεεσΙ›σ ΡἰευτυἱΙἰσ ετ τυετΙσ σε ευετεΙΙσ ετ

ΒιιΙΙΙΙεΙτυσ Ρὶετυυἰυσ. ετ ΙσυτΙ·συεσ τυΒεσ ‹Ιε Ια υσΙτε.

ετ υΒεττσ ειυτΙε εΙυΙΙουε ἱευυε. ετ ευιΒσκετστΙΒυε εσ

τυυιιἱε ὶΡεἰιιε εὶυἰτυτἱε. ετ Ρτο ΙΡεσ εσωυυὶ.

Ε;5σ σΙσΙτεεΙυε τΙΙΙυε συσυιΙειυ υΙιΙετὶεὶ τωισΙΙ εὶιιὶε

πιεἀἱσΙυυἱ σε εσιιττειετει εειυετΙ .5εοι·εΙΙ Ισ ΡειΙυτἱσ υσ

τυτἰυε εειετἰ ΡεΙυεΙΙ. ττειάΙάΙ ετ εετἱΡεἰ ετ ευ εετΙΒεσ

άστυ εΙεάΙ εἱευτἰ ὶυἴετἱυε εετΙΡτυπι σετ.

Εεε ΒυἰΙΙΙεΙπιυε ΙΙΙΙυε εετ εΙΒεττΙ τΙε Ιοιυευσ Δε

εΙυΙτειτε ττιεἀἱσΙυυἰ σε υἱεἱτιἰε ευτιετἰ Ιευτευτὶἰ Ισ εἰ

ΒΙστε. ευετὶ ΡυΙετΙΙ υστστὶιιε εει·ΙΡεΙ σε τυευιΙετσ εετ

οΙότετΙΙ ἴετσΙἱ. συἱ ττετΙΙιΙΙτ. ετ ἰετσε 8ΙοευΙεε Με.

εεἱΙἰεετ εσυεὶΙἱἱ εστυυυΙε υιετΙΙεΙυυΙ ετ εστυυυΙε ετ

άεἀτ

ς σεΧΧΧ11ι )

διιστιεπεε εοπιτπαπε ετ·εά22α σιππέει, σιωιε εηε·α :σοπεπ

εεπι ερἰεεσρωπι |ιαόείπιτ , ίατιιιεπ.τί εσπιυιαπί εστω.

ΙΏ'7 , Ι σεεεκυττΙε

ευιΛ.ρτι4ε

ςυ.υ )

Νσεσβεττυε ΡειεΙυε ἰυιΙεκ ετ ιιἱοετὶυε τΙστυἰυἰἰσΙιυυι1ἰε

εΡἰυυΙε Ρστεετυτἰε ευσυε. ετ ΙυΙτσεει·ΙΡτΙ εσυεὶΙὶστἰὶ

εεισσε ιισεστΙ ευ εσυεὶΙἰυιυ ωστε εσΙἱτσ ἰΡεὶυε εΙυἱτετΙε

εειουε ιιευιΙἰυιυε εεεΙΙισυε ετ ττειάΙυτιιε ΠΜ ἰσΙιυπισἰ εττε

ΙειΡστεσ εκ σετσ υσΙήΙΙΙ:υε εσπιυηὶε ὶυτιυε. υστυΙυε

ἰΡεὶυε εσιυυυἰε επιευτΙ στυυἰε ὶυτυ ειετὶσυεε ετ ι·υτἰσιιεε

τευΙεε ετ ΡετεσσεΙεε υτΙΙεε ετ τΙἰτε‹·τυε (με ετ συ”

ΙισΒετυυε Ρτο εσπιυτιΙ εοοιιε υεΙ εσπυυυε ευσιτε Μ·

Ι›ετ εσυττυ εΡὶεεσΡιιυπ ετ εΡἰεεσΡυτιιιυ ευσυε ετ εστυπι

ιιιιυεΡιεφιε Ρι·ε‹Ιἰετετιιιυ εἰυἰτετυπι ΙισσεΙ:ετ. τεινιΡστε Εστω σεευεΙσιτε ΙΙΙπειτυπι ι1σσἰυΒεστυτιιτυ τΙει1ει·Ιω
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τπιπ πιπποιιειιιπι τοπιο οτι ιοεο οοιεοοοο οτ οοιεοο- α τοοτο ιποπάιιιο ποτοιιοιππι ειιιιι·οάιοτοιιιπι τὶτιἱ ται-ι

οοτιι 8οοπο ιοοιοοιο οτ τπάιοιο άοτιοιππε οπο οοιπππι

ειιοπο οτ ιοεπιπ οοιπιιπο τιοτιοι·ο άοτιοτ. οτ οοοοεἰοπο

οποιοι οοιιο. οτ ιιι τοιι·ιι ιιι οπο οοοιιειοπο οιοάιοτο

εοιτἰο. άο οιιάιπε ποπε ιιοιππιδοπτιο άοιπιππε οοτιπο

τιιιοπάοιπ οοιοοοοπε ειιοπο ι·οοοοιτ οτ οοπτοοεπε πιά

εο τοοοοιοεο πιπτπο ποπιιπο οοιοοοοειτπε ειιοπο οτ

οιο πτάιτειτο ὶοεἰιιε οοιοοοοοτπο ιι άοιπιπο ιποπτο

ποιἰο άο οποοιιε οοτοετοτο εειοπο ποπιιπο ιοοιιιε οο

πιππιε οτ άο τοπιο ιοοιπε οοιπιιπἰε ποιου. οο. πτ ιιι

ιιιοτιπιποπτο ὶπάο Βιοτο Μοοιινιιιι. ὶπάὶοτἰοιιο ιιι. άἱο

ναι ιποιοἰὶ (τ) ιποιιιτιιιε οτιάιοι άο 5οοιιπππάπι ποτοι·ιι

οοπτιιιοτπι·. άο τιιιὶτιπε οοοοοἱτ άιοτπε άοπιἱπιιο Ρθ-ι

τι” ιιιιοιτάοιπ οοιεοοοιιε 5οοπο. οτ οοπτοεοπε τπιτ

τοοοοιεεο άιοτο ποπιιπο οι άιοτο άοιπιπο ιποπτιιποιιο

άο @απο οοτοετοτο ειιοπο ποπιιπο οοπιππιε εοοπο

Ιιτιιο.8 εοκοοπτοε ιοπποπεοε πτ ιιι άιιοτιπε ιποτιππιοπτιο

ειιιιοπιοτιε ιποιπάιιιο τοιοπάοιπ πτιοι·τι άο ιποιοειτο πιο-ι

τοιιι υπο οπιιοπτο ινιοοιινιιι. ἱπάιοτὶοπο νι. άιο ιπιιττιε

νιιι. ἰιιτιιιπτὶε οοτιιΒιιε οτ :άιο οοάοπι οιιι·ι·οπτο

ιπιΠοειιιιο οτ ιπάιοτιοιιο άιο εοτιτιιιτὶ ιιιιιι. ιπτιειπτιε

οιπιιο. οτ πιοτιο ιποιιἱτιπε οπιτπ·οιιιι ιιοτοιιι πτ ιιι

ίιιιο άιοτοι·πιπ άιιοιιιιπ ἰπετιπιιιοπτοτπιπ οοπτὶποτπι·. οτ

άο τΙππιπε οοοοοἱτ οτ οοπτοοειιε τω οοοοοιοεο πιπτπο

άοιπιππε οάιοι·τιιε οοιεοοοπο εοοπο. Ιάιιειε ο. πιπιιοπ

οοε ο οοτι·ο άο τποβοιάο. οτ ιοτιοιππο ποοοει. οτ ου'

ιιοΙάο ιοττει οτ Ιοιιτι·οποο οάοιι:ι οτ πιποΙάο οοοιτοιποΙιι

οοπεπΙάιπε ειιοπο ποπιιπο οοιπππιε ειιοπο οτ ιιἱοο. πτ

ἰπ ιπετιππιοιιτο ιπάο τω!» πιοπιιιπε ΒπὶΠἱοΙιπὶ επο

ποποιε ποτοι·ὶὶ οπτιοπτο ιποοιιιιν. ιπάιοτιοπο πι. άἱο

ιικνιιιι. ιποιιεὶε πιπποιιι (ή) οοπτιποτπι·. πιάτο οιοο.ἱο

ΒΙιτοιπιπ ποπιποοπτοιππι οιιιεάοιπ πιοποτο οιπιιο ο οο

πιιιπι ιοπιιο οοοοοιεεο οοπτιτοιππι. οτ ο!ποε Ιάιιοε πο

πιιιοοπτοε οοοοοιιππε οιο πτἰΙἱτιιτο οοιπππιε ειιοπο.

οτ εοοοιιιΙιτοι οιο εο!ποπάο άοτιἱτο πποἱοιπιπ ιιιιι·ι

οοπτπιπ 5οοτποοοπτοι οτ πποιπ άποά οοιπππο εοοπο

άπο άοΙιοτ οιπὶοο τιιιοτιιο ειιιο Ιιοπιτειοιο οιπε πιο.

οτ Ρτο άοιιιτο ιιι άπο τοποτιοτπι άιοτπιπ οοπιππο

ειιοιιο. ἰπΒοπὶ άο ιδι·ιιιιοτάο. οτ οι·ο οΙἱἱε άοΙιιτιο οτ

πιο ποοοεεοι·ιιε οιιοοιιειε άιοτι οοπιιιπιε ειιοπο Βοιω

άιο οτ οοιεο!ποπάιο. ιιά πο!ιοιιάπιιι τοποπάτιπι. οτ

άπιοτιπιά οιάπάο οοιπππο ἰοππο πο!ποιιτ Βιοιοπάπιπ

ιπιο οιοοιιοτοιιο οτι.ιτπΙο οπιοτιοπιο. ,τύπο οιππι πο

8ττ°ει οτ άιοτι οοπιππιο κοπο οτ οιιιιιῖππι οοι·οοποιπττι

οιο ποτιιε οποιο ι.οέο οοπιιιιιι οοπτιοάιοτιοπο. τουτο

ποιιάἰτἰοποπι άει οοτοιέο οτι ειποοοιπππι πιππο-οπιπο

ποιπιπο οοιποοιοετιιιοπ ἱπιοοάἰιο ποάπο επΙιτιοτιοπο

οι:οιπιττιπιπε ποπιιπο ·άιοτί5οοιπιιπιε οοοπο. ἱιπο Ιο#

οιττιπιο άο[οπάοιο οτ οποτοιιιοτο οι·οάιοτο ποπιιπο.

εάιοςιπιπ οοιιοπι άποτι άιοτο οοιτιο οτ τοτἰπε άοιιιπἱ

οτ ιπτοιοοεο οτι ετἰοπἱοπτι οι·οιπιττπππε ποπιιπο άιοτι

οοιιιππιο. οι·ο τιποτε τοιοτιπο οιιιτὶοιιο οτ οοπει ιιπἰ

ποιοει οσοο άιοτι οοιπππὶε ΙιοΒιτο οτ Ιιο!ιοπάο οι

ι·οοιοιοπτι ποπιιπο άιοτι =οοιπππιτ ιοπιιο οιιιιιοτι οοπ

Βιιι1ιτΙ5. οοεεοεειοποπι οποοιιο ιιοΒιιι_ιιοΙ φωτ άο

οι·οάιοτιο πιο ποπὶπ8οπτἱε. οτ ιπετιππιοπτο ιπάο

μ·

(τ) οιιοά νιάο οποιο ιι.° πι.. ωι.οοο.

(θ) Ιτιιπ οποιο ιοΙοτπιιι εετ π." υιιτνι, οοΙ.6%.

(δ) Ποτ: οιιιιτοι ιοπι οποιο ιο!ιιτππι οοτ. π." Μαι", ωι.οο8.

(ό) Ποο νιάο οποιο π.ο ποιοι) οοΙ.759.

Ο

α'

άιάιεεο οοπτιτοιππι·. οτ ἱπ το τιιιιιετοιιπιπο οτ ιιι πο

ιιτοτο τ·ι·οπετπτιοεο οοπτιτοιππτ οτ πο. οιππιο ιιι το

ποπιιπο οτ πὶοο οοιπππἱε πιππο ι·οοιοιοπτο ιιιοπάιι

ιππε οτ οοάιπιπο. οτ άο οο ιιποά οιπε ποια τάιἱ

οπτοιπ άοιιοτἱοποπι Ειιοιιππο ειιιιοπππτιοπάο τοτο άο

οοοτἱοπἰο άπο!ι. οτ πιτιο άο οιοοὶο ποιο ποε οιο

ποτιιε οτ οοπιππο εειοπο ποπιιπο οἱπεάοιιι οοιπππἱε

τιπιοτοε οτ οοιιιτοε ποοιιιιιιιο. οτ οκοοοτἰοπἰ ποπ του

άἰτο οοοππἰο ποτ ποπ οοιιιτι οι·οοιι οτιτοπιιπτιοπιπο

οτ οπιπἱ ΜΗ οπεὶΙὶο ΙοΒἰε οοοἰτπΙἰ οτ ετοιτπτι εοπ

οοπεποτιιάιιιιε άπο πο! άπο οοιιτιοποπἰιο οοεεοιππ8

ποτ οοιπππο ειιοπο εοπ οάἰιιιιἰε οιο ιοεο οοιιιππι οοπ

τιιιποπιιο οοοεοτ. ποιπιπο οπτοιπ οοπειιιιιτοιιιιπ εππτ

ποο. οοτιπε άο τοτιοΙάο. πιοπτοπειι·ιπε άο οποεοο.

ιοἱπιιιάπε τιοοιοιιι. τοπτιιιποπο ΒΙοι·ιο. ΒιιιΠιοιπιπο εο

ι·οοπο. 1ιοιάπιππο πιο5οοπιιε. οετοι·ιιιε Βοὶἰοποτπ. επιτ

ΙἰοΙιπιιε τιποοπιδιο. Ιιοπποιοτιοιιποε ιοττο. οι·άιοιοππε

άο τι·ποτιο. Βιιτάο ιποοὶει. ἰάο εἰιιὶετιοιὶπο. ιοοοτιπε

οιοιοιιιιιιο. Ιιἰεοοοὶο ιιοπάοιοποπε. ιοποπποε ποοοο.

τοετοε πιοοτειιιο εοιππιει οτ οιποιοε.ιπο εοι·ιτιο. ιιοτππι

ιιι οοοιτπΙο εειοπο. οποσ άοπιιιιιοο ποτιιιιτειτιο. ιπἱΠο

οιπιιο άιιοοπτοειιπο ιιιινιι. ιπάιοτιοπο :τπιπ άιο οιἰπιο

άοοοιπΒιιε οὶιοει τοιτπιπι.

Βιμ εοιιιοπ 5οοοι·ιιιο ποτιιιιπε ιοΒοτπο εοι·ιοει.

. .( ποΧιοιιν _) -

ΪμΑωιιπε ΟΖι·αι·ιἰΣιιἰ θΙαπείοιιί.ι .ίατιιαιο ροτοστιιο, υοταηι

σοτι.ιί!ίί ίπ ο.τοπ·ίΙα αρκά διιοπάιπ οοΖοὐι·ατΖ, [πέστο

ρποπιιτίιμα οι ποπ ποσα /ϋ·υταπάα οοπνοπτιοπο απο

Ηειιι·ιο·ο- πιατο|ιίοπο ότι δαπ·οτο άοοΖαπιτ..

Μπι , 26 πιπποιιι

@Η Α. |ο!. 3ιο. ο. (ἔοιἰ. Π. [ο!. 345. ν.

ο ( ιι. π.)

ί]πιπ άοιπιππο Ιοιοι·ιπε οοΙοπτοεεοτ οοπει!ιπιπ ιιι

οιιοιοἰτπ οοπά εοοποιιιι ιιι πιοπτο πιιι οιιοτοἰτιιο ιιι

πιιο ΐποιοτ ιιοεοιτοτπε τιποά οοο επάΙιοΙιππο οοιιοει

πτιιιιιι οοπποποιοποπι ποτοι·οιπ (τ) άπο οι·ιιτ πποι

οοιπππο ιιιππο οτ οιιτιοπιιι πιοιοτιιοποπι άο οοιιοτο

Βι·πιοιοτ οπ ιΠιιιπ οπο άο ποπο τιιοιιιτ οοι·τιοοτιιτοιποιοι οιιι·ε οοιιοιτιι Μι οτ οοι·πιιι εοπτοποιο οτιτἰ

ππιτ πτ ποτοιιοπι οοιιιιοποιοποιπ άοποιοτ οοιιΒιιπειτο.

οτ ποπ ιΠοπι οπο άο ποπο τποιοτ οοιτι·οοτοτο. οτ

ιπάο άὶοτο οοτοετοε ιπὶοτιι οιοοοοἰτ πτ οπτιιιοπιπ τοσο

ι·οπι ἰπετιπιποπτπιπ. οιοτιιιπ ιεππο ἱπ άοιπο τοι·ποιιο

τπιπ. τοετοε οποιτπε άο Βοι11Β0 ιπάοιι. ιοτιοιπποε οττο

ιοοοιοπε. ιποιοπιιιιπε οιι|ιιπε οτ οπιιοπε άοιπποοιιΙτο.

ιιιοοιικνιιι. ἰπάἱοτἱοπο π. άιο κ”. οοετ

τοιοπιπι.

ιοπποι·ιι

Βου ιοτιοποο οπι·ἱοἰ άο οοιτει ποτιιιιπε οιοάιοτιιπι

ὶιιετιιιπιοπτπιπ πτ οποιο οιιτιοιιὶ ιτι τιιιπο οπΒΙὶοοπι

(τ) Ωοιινοπτιο ποιποο πάτο ιιιιιιο 1189, 90 Μι, οιιπι νιάο οποιο

ιοτιιτειιιι ιιπιιιοιΞε οοοιιιιιιν οτ οοοιιιιιιν_, οο!.3Ιθ οτ 39!).

(9) Οοπνοπτιο ιιοιιιοο ιιονὶτοι ιιιιτο ιιιιιιο 1997, Ή πποι, ιιιιιιιιι ττάο

οποιο π." ιιοιιιιιτι, οοτ. '7'7'θ.



795 ΕΕΑΒ'Ι'ΑΒ 796

τετ·τττειτι εε εεττιτ!ετ·ἱε τεεττ·υττιετττετ·υιττ εει:τιΡεεττε- α εττιττεευττι. ετ: εετ·τιυ εεττιτεειττε τυετεετευττι ΐιτιτ Ρετ·

τ·υττι Ρετ· τττετιυττι ιΙυεττεετττ Βυ!!!τε!ττιτ τε!εττ·εε εε

εεττ εε 8ετιετ·ιτ!ι τττετιεετε εεττιιυετ·ιττττ εεΡιτευεει·ιττττ.

ιιτεετ.τττινττι. ειε τιιι. εεεετττ!ττ·τε.

(εεΧΧΧν)

Ι.τττωτιιτε Οέπιπίίπτ ΟΖαπεοπτε Ιατιιιαε ρε2εε2αε, έιι.ττα

εστω:: α εοπειζ!ίο ετ εα·ετ·είτα αρκά δεοπαπι εεΖε

ετ·ατε εεεΖατ·εωτιι, εοπνειιτα εκει Πεπτ·ίεε τπατ·ε·Ιιτειιε

εε θατ·ι·ε2το ιιππε τα” 27 τιιαἰί εεεεατ.

12228 , θ!! ιτττιιτει·ττ

εεε. Α. [στ. 318. ε. θεά. Π. [εἰ. Με. ν.

( τι. τι.)

Βετι:ιιτιυε !ειετ·τυε ἰευυε ε!υττειττε Ρετεετειε ἱττ Ρτ·ε

εεττετε εευει!τετετ·υτττ εειττΡιτττε ει: !τεττττττυιττ ευετυοι·

ετ Ρ!υτ·τυττι Ρετ· εειττΡε8·ττεττι εεεεευιτ ετ: ευεευευττ:

εΙυτεευτε ίεετυτττ εετ ιιτ εετιυετττ:τευε ι1ιτιττττ εεττιιττιε

. τετιυε !τε!τετ ευτττ ετττ·τεε εε ετιτ·τ·ετε τττει·ε!τιεττε υ!ττ·ε

ἰε ευεε εευε!!τετιττττ ίιτιτ τεττε ττΡυε ε!ιιε Ρτ·σΡε

εεεττευτ ετ ειιτυιτι Ρετ· εετιει!τυττι υε! τττειετ·ετττ Ρετ·

τετττ εεττε!!τ! τττεε εει·ιΡτ! Ρετ· ιττευυτττ Ρυτ!!τε!τττι τε

τετ.τ·ετε ττετ:ετ·τι ετ: ευεττι εετιιτευτἱεττετττ εετεΡεὶτ πιει

Βιετετ· !τει·τ!ιε!ετττευε. τιιεειττινττ. τττειεττετιε ευετ·τεεε

ειτττττ ετε !ευτε ΧΜΠι τυιτεττω. ττττετ·ίυετ·υτττ τεετεε

ιΙυειτεε Ρτ·εετετ;υε εεττττττυε !ειετ·τυε ετ ειιΡι·ε εεε- ο

ειιυττ:. !τετιυευεεεε!!υε εετ!ἰἔε Ρε!!ἱἱ. ε!τετ·τυε εε !ετι

εεεεε εετ·ι!τε εειτιυτττε τττττιτε ετιιυεττ ευι!ττ·ετιυε ει:

ιεο ττετττΡ!τιτε. ειετ:υτττ τετιυε τε εεττιε τεττιετ·ιετ·ιτιττ.

ττεεκττντττ. τττεΞετεεττε τιν. ετε _τιττνττιτ. τευυετ·ιτ ττττετ·

τιεττειτι ετ υεεΡετ·εε. `

Εεε τε!ιεττττεε ειιτ·τει εε Ρει·τιτ τιεττττιιτε Ρι·εειετυτττ

τυεττ·υττιετιτιιτττ ιιτ; ευΡτ·ε ειιτ:τ·ειιτ ιιτ !ιεττιε Ρυ!)!!εεττττ

ΐετ·ττιεττττ εε εετ·τυ!ετ·ιε ευετιεετττ τττεε!εττ·τ !τετ·τ:!τε!εττιετ

εετππε. εε εεττετ·ε!! υιτττιειττε εεττττττετ·υτττ εεΡττ.ειττεε

τ·υτττ. ττεει.τττττνττι. εἰε ευετ·τ:ετ εεεετυ!ιττε.

(εεΧΧΧντ)

!εττι.ιε ττττττετ·ετττ Ριττ·τετττ ειεττ εεττεἰ!!ὶ υτ ετιτιιτυε

εεττυειιτεε ε!!τττ ·!τε!τἱτε ει: ετ·τττετε ἱττττετ· εευιυττε τει

ειτε ετ: υττ·εε ττε!ττ!εε ετ:τετιεττι·ετ ετττ·τειιτττ Εεεε ε!ἱιττ

ετττ·τετ τττειι·ε!ιτευτε εεετιε (τ) εε!ιετ·ε εεττ ετ τττ·ι:ττεττ·ι.

ετ εεττ ττειτυε ττ·εετιττυε !ιει!τιτυε ιτττετ· ειετιτττι εεττττττυτττ

ετττ·ιευτιτ ετ εετττιτττε τετιυε ετ ετ·τ·ιττυττι εεττ ιιτ εεττ

Ρτυτ·ε εεττ εετ·τιιι!ε εε τιευτι εετιεετ·ετε τα ειετ:ε επτ·

εττ;υ Γεετε ττττετ· ιΡευτιτ ετιι·ιευιττ ετ εειττυιτε ἰεττιτε.

ευττι τετιευετττ ετττ;ιευτι εεττυετιεἱε εε!τετ·ετ: τττ·τττετ·τ.

ετ εεττ ε!τε ιτε! ε!ιυε. τεεε εἱετ;ε Ρεττεετ:ττε ευετ;ετ·ι

ειτε εεττε!!!! τεττιτε εε εετττΡεττετττ ετ εετττυ εετιιτε

εεττ ευεεευττ; !!!ευτ εετ·ιΡτιττ·ετττ εει·τ.ετττ εεττ εευιτευ

τιεττετττ εε ττευε εειττἱυε ετττ·τεε ίεετ.ιιτττ ευιυεευτυευε

τιετ.ει·τι τττεττυ εετἰΡτειυ ετ; ειττττ Ρι·ο ττυ!!ε !ιε!τετ·ι

υε!υἱτ: !ιιυεειτττ: ετ Ρι·ετιυττετευττ:. τεετεε υιυε!ειιε βιτ

τε!ιτε ε!τει·τιιε εε !εττΒεεεε τιετττττυε ετ·ειειε ευετ·ετττετ·.

ετ: ευι!!τε!τττιτε εε εετιετ:ε εεετ·ειε. εετ;υιτι τεττττε τη

εεττιε τετ·τιετ·τετ·ιττττ ἰτι Ρ!εττε εετιετ!τε ειυττετιε τειιυε.

ττττ!!εειιττε ευεετττεετιιιτε υτεεεττττε εετευε. ιιτειετιεττε

ιΙυὶυτεεεεἱττιε. ετε Ρτ·ἱιτιιτ τε!ττ·υιττ·ιτ.

Εεε τε!ιετιεε εττι·τε! εε Ρετ·τ.ε τιετιττ·τυε Ρτ·εειετιιτττ

τυετ:τ·υπτετττυτττ ιιτ. ειτΡτ·ε εττττ·εκτ ιιι !ιτυτε Ρυ!τ!!ετιτττ

ίετ·τττετττ εε εει·τυ!εττε ευετιετττττ τττεΒιετ;τ·ι !τετ·τ!τε!ε

τττετ τω .Βεττετε!! τττειιετττε εειτττττει·υιτι εεΡιτευεετ·υττι.

ιιτεει.τατιντττ. ετε τΙιτετ·τετ εεεετττ!ττ·τε.

ςεεΧΧΧνυ)

7επε!ίττο 9/ξτετε εε .έιπαἰεε θαιιτι'α2/ε ει! α Ιαεοεα

εἰαε τιποτε ἰατιιιετιεέ εετππιωτιἱ είε εαίειιειι'αιπ ρεεἰἰε

£ετ·π·αε Ζω ετ εα·2τ·α εαεττ·ιεπ δαειταε ρεε22Σε με Ρι·ο

εἰο Ιτετ·αι·ιτιπ £τ·εεείεεέπι ἰαπιιεπεΣιυπ.

!228, !! ειπε!!

(Με. Α. [Μ. 983. τι.

( Η. Π.)

Ατιττε εειτιἱετ πιι!!εε!ττιε ευεετττεε!τττε υτεεεττττε ντε.

τττε!ετ.τεττε Ρτ·τττιττ. ετε τα. ττιετιεἱε ττιετ·ε!ι. ιιεε επιε

εευε εε ε>ευευ!Γε ε: ιεεε!τιτ τυΒε!εε υεττεττυυε ιτε

εττττυε ετ εεεἰτττυε. υε!τ!ε εεττιἱτιε ε!τετ·τε Ρειιττε ἱε

Πεετ·ετιιτπ τατιιιεπετε ρετεεωετε ειιο κουτι στη”, . [Ιω- ά εἱει ετ εεεεεεετ·ι εετττιτττ τε!τετττττε εΡἰττυ!ε Ρετεετττττε

τ·ὶεο πιατ·ε?ιίοπ.ε άσε θατ·τ·ε2$ο επτα εοπνεπτέε ατιπε

“τη :η πετά Επ·τ·22α ρι·οι·ειιε ε: παΙΖἰιιε τπεπιεπιτέ

ιίεεΙαι·αται·.

!228, ! τε!ττ·ιτιιι·τι

εει. Α. ει. :Με ν. τω. ε. ει. Με.

( ιτ τι. )

!)οιυτττυε !ειετ·!υε εετ·ετ·ειτιτ ε!ειιεετιιε τετιιτε Ρε

τεετ;ιτε εεἱεττε ετ εεετιεεεευε ευεε !ιεε ευτιε. ιιτ ετιει·

εττυ ειιεττε τε Ρ!εττε ετ Βειιει·ει!! εειιεἱ!ἱε τειιιιιε Ρετ·

εττεττε Ρι·ο εευτυιτι ἱειιυε τ·εε!Ρτετιττ ττεττιιττε εετττιιτιιε

τετιιτε ει; Ρι·ο ιΡεο εετττυυι Ρεειεττι ιτι·ιεττι τεττε ττετευε

ειτε εεττ: εκτ:τε εειεττ·υττι ειιεττε τεττε εεττ·εευτττ Βε

τιε!τετ·ιε ετ «τετ τιιι!τυ!ε ειτε ετ ειτε Βιἰτι ετιτττττετε Ρτεεἰε

!!!ττ·ιττ·υιτι ευετ·υττι. !τετττ ε!ἱεττι Ρεετειτι τεττε τεεεττ

τειττ τυτττε ετ·τυτττ ετττιτττετετττ ὶττ εε!ειε τα. ττ:εττι ετ!!ειτττ

Ρεειειτττ τεττε τεεετιτεττι τε εἰετε εττεττ·ε τεττε τττυτ·υιτι

ττειιιτττι. ετ. εετ ττιιττ·ι:ιε ειιΡετ· ειπε ετ εετ: τε!τυ!ε ειτε

ττιιττυε τ.ετ·τειτ ετ τω ετττιττιιττε !!!ττ·εε ι:Ιιτιυευε ιιτττιτε.

ττεττι ει!ιιιττι Ρεετευτ τεττε τεεετιτ:εττι τττ ι!!ε εεττττ·ιτετε

ετ εετ τε!τυ!ιτ ειτε εκττττιετε !!!ττ·ιτε πεε. ττεττι ε!ιιιιιι

(Ι) Πετινεττττε ττετττΡε τεττε ετιιτε !τ8ττ. ?Ο εεττ, Μπι ειτΡτττ τετιιτιτ

(τ) @ιιεει Με ειτΡτττ τι.° εεττ”, εετ.7'79. ιιιιτιτεττε εετππε· ετ εεετιτττττ, σο!. 319 ετ 890. -
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Ρεοιππι τεττο ιτισειιτειιι ιιι άιτέτο οτιεττο ιιικτει τιιι·ι·ιιιι α οἱστιειιιιιοκιιἰιιο οοιιιιιιιιε ΜΜΜ: ετ Ρτο ιΡεο οοιτιιιιιἰ.

“τω ιτε ετ ὁοπιιιτιι οιιι·οιιιοηε ετ εετ Ροάσε ιιοιιοπι

οκτἰιιιειτει ·ω Ιἰτιτἰε άιιιιΒιι5. ειιιειε Ρι·εάιοτεε 'οιιιιιοε

Ροέ:ιειε ήπιε .οι.ιιι.ι οπιιιἱ ὶιιι·ὶ: απιιοόο ετ ιιτιΠτειτο ιιι

ετ'Β88ΗΠ1έ ετ οιιἰτἰΒιιε ΙἰΒΒιπι8 ετ πιτιεοτιιτειε ειτι οπτική

οποτε: 581°υττιιττ5 ετ ωιειοτιοηΠιιι5. ιιοΒἰε ιιεκκΗιιιιιε

τι·ιιιὶἱιτιυεΪὸτ οκιόιαιιιε ίὶιιἱτο Ρι·ει:ιο .ΙὶΒι·ειι·ιιπι ττοεάει

οιιιιι€ιπιιό ειιι6ετ τι ιιο!:ήε··σοιιΕτοπιιιι· τοοεμιεεο ετ τισ

‹ιιιό ωττωττ°ηρε ςιήστόε στ: εοΙιιτοε. τοιιιιιιοὶειτιτεε

οιοοΡτιοιιι ιιοπι ρυπιεικιω· Ρετ:ιιτιιο ετ Ρωσιι··ιιοτι εο

τιιτἰ..ότ τι μια τιειΙετετΪιιοΒἱ8 Διὶ ριιεεεκτε ιιιτοι· ιιιιιο8·

ιιιιι·ειπι·ετιι1ιοτιιαι ιὶοτιωἰοιιοιιι· Μάο Βιοἰτιιιι:·. τοπική

οιοι:ιτοε ΠΠ ιιιτι σπα ιοειιετιιτῖ:εἰ-.ιιοἑιιἰὶτοι· άετ:6ρτιιι·»

Βιοτιτ πι1ιτι·ει τ1τωεωω Πιετά Ριιω:511 (μια ΠΡΟ88ττΞ

παθετε. ¦·ωΙ ευρριοιιιιιιιτιιιιιι ειι.ιιιε··τοποιε πιει φταιω»

υἑιιἀὶοἱοιιειιι ιιοΒιε ·ἀοτιιἱιιοἔ'ὡεττΦ>τ6οἱΡἱ‹;ιιτὶ πιο-ι

ιιιάιιτι ·αιωττω ιπιιιτεε απ· Ρτο ἱΡεο =.ι:τιιϊωτιι οτ μή

άωστιτιε.ιάο·οοωτο. Με! ιιι.ι€ιιιιιιοιίτιε ·άεΐετιάοι·άτ οιιΡέι-τ

άιτο επιιτ:τοιτιιιιιια τιιι:.πωωιι !ροιτεοπιει:Ρτοώιτώιιυε. 8ι=ε

αυτ: Ρυοάιοτέ ›ιιοπιάάοιο ιιἱιιΞ 5ει!ιιιιιοε ιτειιιτιοι·ο τιι6!ιοι·ετα

Μπιτ :πιτ ωπιι!ποι·ιτε ιειιὶι«ιειττἱι1ιεοἱτὸ1ιει‹›ἰιι .ωο.τιειιι:Ηϊ

τοσο Φωτιά :μπω τα που τοττειέΕπιιωφειιεώιιοἘιἱε ετιριιτειιιτι άστε στ; κάποτε. ρυσιιιιττ·ιιιιιιε. τω”

888$τ0:10ι11.8τ ᾶοπιὶιιὶιιω ιτε ἀὶοτἑε· τειια·ιε·. ειπα εδω”

ετ ειιἰτιι ετ οιιιιιὶΒιιε ειιΡει· ἰρεἰε τοι·ι·ιε εκιεταττιΒιι8

ιιιΉ.Ρχομ·ϊπιπ Πωσ ττιιιιοΒιεΕ·εταταιτσΎοο6δωωιιιτ

ιιοΒιε τιοπιιτιο «και οοιιιιιτιἱε τι·ειᾶὶιἱἰεεο. οοιιε.τάτιιιπι

τεε τισε Ροεεεεεοτεε ιιοπιιτιο @κι οοπιππιε άιιπι Ροε

εεόει·ιιιιιιε. στ; τεκιιιιιτιο σεο άἱοτει Μισο!» υεΙΙειωιο

εοιπιτυεσοτιειιΙτο ιιιτι "ιοττιοοιιτιο ετ σκεπή :ΜΗ ιιιτι.

ετ Με αιιπιιε τετοιο Ρτεεειιτε: Ριτάιοτο ειιιτιάεο ιιιε

τιτο ιιτεο.τετ ιιοτιιιιτπταετ οοιιειΒο Βιιισ;ττιιιιι αιτιεοοιιἱ

ετ Δὶιιτιἱεἰἱ αιιοε ιιιαφε .Ρι·6ριτικ1ιιο3·.οτ πιοιτιο8 ειτι τω .

αρροι!ο.!ετΡι·ο Ριιοάιτ:τιε. οιιιιιἰΒιιε οβεειτιιατιάιε ιισΜε

Ρι.8τι0ττ 0ΜἱΒτι111ι15 τισε ιιιεει!εε οιιιιιιιι Βοιιτι ιισετι·ει

ΙιειΒἰττι οτ τικιβειιά:ι. ιιιιιιεςιιιεφιε ιιι εοΠάιιιιι. ζτ'θΠΠΠ·

οἱωιτεε !εΒι ότι άιιο]ιιιε ι·ειε. οΡιετοτε Δω ειάι·ιειιιι

στ: οιιιιιὶ ΜΗ ιιιτι. @απο ιιι οειΡὶτιιΙο επιοτιε. ἰιιτει·

τιιετιιιιτ εειοπιιιε 0οτιιιιε. τιιιι5ετι ια0τετιι15. ετ το88τιι15

εκεοιιτοι·. _ '

ΕΒο επιιΒιιοιιιιιε ιιοτειι·ιιιε και ρειΙιιοὶἰ ωωι-Ευι το

8:ιτιιε εοι·ιΡει.

:"|
_ .ντιπ .
.

'Η Η
. τ._ί;· ι;ριιοΧΧΧνιιι .τ

·-ε

ΚεπεΜο· α Βοπιύιοπι πυιαεπε2 οοπικιαπί ]ΐιστα είε

ρεσἰα=ςωαάιιπι έσπασε ίπ δαοπασ αι:2τ·ο ρο.922α μι)

ρπα·ιΞο .εοΜοτ·ιωι υί8ιίτιτί ίαπαετισΜπι. τ

ι

τ228, Η ιιιειτοἰἰ 'τ “ ” '

αα..ι.ρι.ειεσ.τ. ! Α τ

(Η.Β.) .

' τ,

Αιιιιο Δωιιω ινιοεκκνιιι. ιτιάιο'τιοιιε Ρτἰπιιι .άιο· ετο

πιιιιιοο ιι” ιιιειιειε ιιιειτοἰὶ. όοπιιτιει Βοιωτια ιιειιἀἰᾶἰτ

τωάιάιτ ετ οοεειτ ἀοπιὶτιο ιοτιειιιιιι εΡἱιιιιΙο ειιοικι Ρο

τοετσιτι Ρτο οοπιιιιιι ιεπιιιε. ι·εοιΡιειιτι τιιιιιο Μπάι

6

Ο

22

τειΒιιΙπιπι ιιιτιειιιι απτο ιειοεπιτειιι ιιι οσιετι·ο ειιοιιο. ὶιικτει

τύπω εμε ει·ειτ τι !εττει·ο όοπιιιε οἔετἱι Βοἱἰειιιιὶ. αυτ:

Ϊιιἱτ εκτιωτιτει Ρετ ειιτὶτιιειτοι·εε ιιι Ιιτπει αυτι ετατωιι

ιιειιάἱεΙἰτ οιιπι ιιιΒι·ιεεειι οτ ειπα ετ οπιιιιΒιιε οοιιιοόο

τα 1ιτΠιτ:ιτε ἰΡεἰ τοι·ι·ο ΡεττἰιιοιιτἱΒιιε.Ρι·εοἱο Βιιιτο

εσωοτιιιιι Με. ιειιιιιο. ιτε απο ιιοοειιιἱτ ει: :Ιιιἰοτιιπι ετ

έ0111τπιπι. τοωιητιιιτιε οκοεΡτὶοιιὶ που ιιτιωει·ειτο Ρο

ούτω ετ Ρι·εοιι τιοτι-εοΙιιτἱ. ετ τι μπε ιιιιτέ:ι·οτ εἰ .επι

Ρτεεετιε ἰτιτει· ιιιιιοε Ϊεοὶτ ἀοιιεοἱοτιεπι Ρατεπιι .ετ

ιιιει·απι. ι·ειιιιιιτὶιιιιε ΠΠ ιιιτι ι1ιιο ο:ιιιετιιιι τ1ιιοέτ ετ

ιιειιἀἱτοι·< άεσεΡτιιετιιει·ιτ ιιτττει άιιιιιάιιιιιι ἰιιετι Ρι·οοιι;

«μοβ Ροεειτ ειδατε Μ· ειιΡρ!εωειιτιιιιι. ετ. ΜΗ πιατα

επιιιι ιπιιιάιάιτ. Ποσό ιτε αποτο ΜΒεπιτ ΒΠΈΟΠΒ8τι.θτ1

Βιοἰατ φιἰοτἱιιἐά ιιοιιιει·ιτ εἱτιο οσιιτΜόἰστἱοιιε· άιοτιέ

Βσιιετιοι· 3ιι6ιππωτιιιο Βιετοάιιπι :ετ οι1ιτιἱιιιΕι Ρτο ειε

ροι·εοκιιιι·ιιιιι. Ηιιιιω··τει·ι·ειιι .εἰ οι τω όο- οετοι·ο.· ιτε

άετϊτ. ζ ΜτΙ . .Μἰοιιιιιιετἱτ. ττατειιάοιν Επρεἀἱτε ετ. Α :Μοτο

ιιωτ αβ.6πιιιι ιιόιιιτί18 τι ωρωωιτι τΡΐτωωτωτιτ

Ρτοκτοπιι:ισιιε›ίιι€ι·ιωιιιο!ώωτε. αυτ: ιιιιτυοι·ιιτ:·ιευΒ του-δ

ω. -οσπειιιιιτι !οεο ·ιΡΓΜϋ.ΜΕΡ10ά »εἰ ιιοπι

ἱἔιεετἰτ Ρμιωπά1ιρ!ι . εἰ ω.ιρωτΠ.ωΦω τετ ωιωω

Ριιοιιιἱεἰτικοτ Ρτο Ρι-τωττω. οιιιιιιΒιιε οτιεει·ιπιτιάιε οΒΙἱ- .

Βιιιιτ οι Ρὶ81ιοι·ἱ οιιιιιἰει; Μπιτ: Με: τιτιἔιἱτα ετ ΒοΒιτκιάει.

νοτιιιιιτιοιι5 επική οειΡἰτιιΙο ετ οιτι·πιὶ Ειδικη ΜΜΟ.

(1ιιο Μιὰ! .ω ταπι .Ροεεοτ.' Ροεεεεἱοτιοω ετ άοιιιι

ιιιυπι :κι ΡτοΡτἱιιπιιιὶοΙιἰΙ` ιιι εσωτετε:έιτο τοϋ οοιι

τεεω.. :ών άιοτει .ταπι οι ‹τι·ιιὸὶὰἰεεο τιοιἐιἱιιε Διοτι οο

πιιιιιιε έ:οηετιτιιοτιάσ τα φο5εοττὶοειιι› εκιιιάε ιιοιιιιιιο

ἀἰοτὶ`οοι1ιιιιιἰε~ἀιίω ιΡοεεεάοτι-τ.;;Βιοιαιε Νέα οπιιιἰιι

ωωτιτο ιιιιιεεο τιοτειι·ιι. ετ οττοΒοτιι.” αιιοε εποε :Ριτσ

Ριιιςιιοιι οτ ιιιοιτιοε :κι τισε. ειΡΡοΠειιιιτ. ιιστωτιιιι οτι

Ριτιιτο ειιοτιο. ἰιιτετΓιιοι·ιιτιτ τεετεε._· ἀοπιἱιιιιε. οβει·τιιε

Ρωιὶιια ΙΙΙΙ1888 ιιοτειι·ιιις. 8Υ!Ι10Π ερεοκἰιιε..ετ οττοΒοιιιιε.

ΒΒο ειπιΒτοεἱιιε ιιοτειτἱιιε εειοι·ἱ Ρειτειοἰἱ ἰιιτετἴιιι του

811015 5οτιΡει.

ς υ£:ΧΧΧιΧ )

Ι/επάέτίο ώ Οττοπε Τααἰο ετ α ΒίάιοΜα είε @απτο

ετα: ιι.τοι·οάαπωεπεί οοπιπιαπί/αε·τα τ·αέα.εάτιππ ρ68ίαε

τεπ·αε ίπ σα.τττ·ο δ'αοπαε @Με ρτο ρτ·α·Σο ΖΣίπαπ·ιιιπ

οστο ίαπιαεπσΖιυπ.

Έ2(28 , ”Ι9 τιιειτοἱἱ

στα. Α. χω. πιο.

( πι. τι.)

.λειπει ττοπιιιιι. Μοοιικνιιι. ἰιιἀἱοτἰοτιε Ρι·ιτιιτι. Δω

ιἰοαιἱιτἰοο ιπι. ιιιειιεὶε τιιειτοἱἰ.·οττο τωιιιιε ετ τὶοἱιεΙὁιι

Μ: :ήπιο οιιιε ιιιιοι· ιιιιιιεφιἰετἱυο ἱιι εο!ιάιιιιι. ιιοπι

ὁἰἀετιιιιτττειτἱὶἀοτιιτιτ ετ οεεεετιιιιτ .ᾶοιτιἱτιο ιοτιειιιιιι

εΡἱιιιιΙε ειιοτιο Ροτεετειτι Ρτο οοπιιιτιἰ ιεπιιιο. τεοἰΡἱοιιτὶ

Μπιτ: ιιετκΠοιοιιοιιι πιοπιιιιιε ἰΡ$ἰΠ$ οοπιππιε ετ Ρτο

1Ρεο οοπιππι. Ρεοιπιτιι ιιτιεπιι τεττο τιποτε ιεοιπιτοπι ιτι

σαεττο εειοτιο. ιιι 1101°:1 άοπιοιπιιιι Βιιοτιεοι·άει. απο

ἱὶιὶτ ειιτἱπιειττι μι· εκτιιιτιειτοι·εε ιιι Μπιε απο ιειιιηε.
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ουτττ ἱυτὅτοεευ οτἱτιι οτ οτττττἱΒιιε ευροι· ἱΡεοτττ οτἱ- τι άο ουο υοοουἱτ εο ττυὶοτυτττ οτ εο!υτυτττ. τουυοοἱουε

ετουτἰΒιτε. οτ σουτ οττττιἱ υπο οοπιοάο οτ υτἱΙἱτοτο

ἱρετ τοτιο ροττἱττοτττἱουε. Ρτ·οοτο ίἱττἱτο τττ1τοτυτττ οοτο

ἱοττυο ‹ἱο ουο υοοοιιοτιιτττ εο ττυἱοτοε οτ εοτυτοε. τ·ο

ττυτττἱοτττοε οτοορτἱοιτἱ που ττυτττοτοτο ροουττἱο οτ

Ρτοοἱἱ που εοΙυτἱ. οτ εἰ ΡΙυε υοτοτοτ οἱ ὸἱοτο τιοτττἱτιο

Ρυτοττι οτ τ.ττοττττττ τἱοττοοἱοττοτττ. ετο Ρτοεοττε ττττοτ υἱιιοε

Μάο τοοοτ·υτττ. τοττυττοἱοτττοε ἱΗἱ ἱυτἱ. οττο οουοτυι· εἰ

υοττάττοτ· τἱοοοΡτυε τυοτυτ υτττο ἀἱτττἱτἱἱυτττ ἱυετἱ Ρτοοἱἱ.

ουου ροεεἱτ οδοτο το ευυΡτοτττοτττυτυ. οτ τοΙὶ τοοετο

οττο οἱ ιιοττἀἱἀοτυιττ. ττυοιτ τἱο οοτοτ·ο τ:ιοττοτττ απο οτ

τοττοτττ τἱἱοτο ττοτττἱττο Μτοτυττι οτ οΒεοτυτοττι Μ: οτττττἱ

οποιο εοτυἱτυτἰε. οτ Ϊοοἱοτ ττυἱοουἱά υοτιιοτττ οκ τοεε.

εἱτιο οοττττοὁἱοτἱοττο ἱΡεοτυττι ἱυΒυΙἱυτττ ευοτ·τιτττττυο

ττοι·οουτττ. οτ οτττττἱυτττ Ρτο οὶε Ροτεοττοτοτττ. φωτο

τοττοττι οἱ οτ ουἱ τἱο οοτοτο ἀοἀοτἱτ ποτ οΙἱοττουοτἱτ.

ττοΐοττττοτο οττΡοτἱἱτο οτ ουοτοτἱΖοτο οτ: οτττττἱ ττοτττἱττο

οἱ ετἱΡιιΙοτττἱ Ρτ·οττττεοτ·υτιτ υττυεττυἱεττυο ἱττ εοΙἱόυττι

Ροεεοεεἱοτιοττι οτ ὸοτττἱτιἱιττο οἱ τπτ ΡτοΡτἱυττι. ττἱοττἱτ

ἱττ εο ι·οτοτττο ίιτοτ·υτττ οοτττοεεἱ εο οττο άτοτυ τοτ·τ·ο οἱ

ττοἀἱτἱἱεεο. οοττετἱτυοτιτοε το Ροεοοεεοτοε οττἱυτἱο πω·

ττττττο ἀἱοτἱ οοτοιτττἱε. άουτ ΡΟ88θί18ΓτΠτε οτ·Ρτο οπο;

. εἱἱοτἱε οττττττοττε οττεοτ·υοττάτε οττἱἱΒοιτοτυτιτ οπττττο ττοττο

πιο ΜΜΜ οτ τιετΒοττάιτ υττυεττυἱεττυο ἱο εοΙἱᾶυτττ.'·τ·ο«

ττυτττἱοτιτοε ἱτττἱἱ τ]ο ουοτουε τοἱετ ετἱΡυτουἀἱε οτ Έκτο-τ

ττιἱττοττἀἱε. τουιιυοἱοττε οτυτττι όἱοτο τἱοττοΙἀο ουττἱΙἱο

εοττοτττεοοττευττττε υοΠοἱοττἱ. ἱυτ·ἱ Υροτἱτοοοτἱο οτ οτττττἱ

οΙἱἱ ἱυτ·ἱ. τοοἱοττε τιοο οττττιἱο οουεὶΙἱο οτ οοττεοττευ

ἀἱοτἱ τττοτἱτἱ ειιἱ οτ οουεἱΙἱο ιιἱυοΙ‹ἱἱ Ροττ·ἱ ττο Βιιτττοτο

οτ υττοττἱ υἱυἱοττἱ ττυοε ευοε ΡτοΡἱττττυοε οτ υἱοἱττοο

πιο τα: ορροΠουττ. ττοτυττι ἱττ οοΡἱτυΙο εοουο. ττττοττ- ο

τυοι·υτττ τοετοε τοἱιττυττἀυε τυετἱυε. εγτττοττ εροοτ·ἱυε.

οτ τουεεο ττοτοτ·ιυε. Α

ΕΒο οττιΒτοεἱυε τιοτοτἱιτε επτά ΡοΙοοἱἱ ἱτττοττἱυἱ τοΒοτυε

εοττΡ5τ.

( υοΧτ. ;

Ι/οπτἰἰτἰο α Οτώ!!ίο!πιο Ρ'οΖώ·ατο ίτυιτιοπετ οοπιπιιωτ

ρω οιώιιετἰαπι ροοΖαο τοπ·τ·αο ἰτι οτιεττ·ο δ'αοποο είπω

ρω ρ:·οοέο Ιἱὸπιπιπι οιιίτιοαο τακιιοποταιοΑ·

Π28, Ώ τττοτοἱἰ

στα. Α. οι. εεε.

τ ο. τι. )

Αττττο τἱοτττἱτἱἱ. Μοοτοττττττ. ἱτιόἰοτἱοτιο ρτἱτττο. τἱἱο

ιἱοτττἱττἱοο τω. τττοττεἱε τττοτοἱὶ. ΒιτἱΙΙἱοΙτττυε τοΙιττ·οτυε

υοττἀἱἀἱτ ττοἀἱἀἱτ οτ οοεεἱτ ὸοτττἱτιο ἱοττοττττἱ ερτουτο.

Ροτοετοτἱ εοοττο Ρτο οοτττυττο τοττυο. τ·οοἱΡἱοτττἱ 'τυπο

υοττιἱἱοἱοττοττι τιοτττἱτιο οοττιυττἱε ἱοτιιιο οτ Ρτο ἱρεο οο

τττυτή Ροοἱοτττ υττοτττ τοττ·ο ιτοουο ἱοοοτττοττι ἱττ οοεττο

εοοττο ἱυτττο Βυοττοοτάοἱ απο ὶΠΒΙ'Β8ΒΙΙ οκἱτιι οτ

οττττττττιτε ευρω· ἱρεοτττ οτἱετοτιτἱΒυε. ουο του οττἱ

τττοτο ἱτι ἱἱΒτἱε ττυἱτιττιτο ἱυττιτο. οτ απο οἱ ιιοτττἱἱὸἱτ

ουττ1 οτττττἱ ουο υπο οοτττοτἱο οτ ιιτἱΙἱτοτο ἱΡεἱ τοττ·ο

ά

οιτοορττοτή που ττυτττοτ·εττο ροουυἱο οτ Ρι·οοἱἱ ττοττ εο

Ιυτἱ. οτ εἰ ΡΙυε υοτοτ·οτ οἱ ου Ρτοεουε ἱυτοι· υἱιιοο

Ϊοοἱτ ρυτοτττ οτ τττοτοτττ ὸοττοοἱοττοτττ. τοττιττιοἱοττε “Η

ἱυι·ἱ ουο οουοτιττ·. ττυοιτ εἰ τιοττοττοτ ἀοοοΡτυε ί-υοτἱτ

Μπιτ τἱἱτοἱόἱιττττ ἱυετἱ Ρτοοἱἱ. :βοά Ροεεἱτ οΒοτο το

ευρΡἱοττιοτττυττι. οτ του τττοτἱο απο υουἀἱἀἱτ. ττυοά

ιἱο οοτοτο ττοττοειτ απο οτ τοττοτττ οτ ττυὶοτιυὶά υοΙυοτἱτ

άο οι: τοοἱοτ. εἱιτο οοττττοἀἱοτἱοττο ἱρεἱυε €υἱΙἱἱοἱτττἱ

ειιοτυτικτυο ττοτ·οουτττ οτ οτττττἱυτττΡτο οἰε ροτεοττο

τοτο. οποιοι τοτ·τ·ο.τττ οἱ οτ ουἱ ιἱο οοτοι·ο ἀοιἱοτἱτ. ιτοτ

 

οΙἱουουοτἱτ. άοτοττόοτο οττροτἱἱτο οτ αοοτοτ·ἱοοτο του 

οπτττἱ ττοττιἱττο οἱ ετἱριιἱοττττ Ρτ·οτττἱεὶτ.τεἱουτ Ρτο τοπι

Ροτο Ϊιτοτἱτ ττιοἱἱοτιιτο ουτ υοτυοτττ. ευΙ› οτττἰτττοοἱοτιο

ἱτι οοττεἱτττἱἱἱ τοτο ῖΡτοοἱἱ. (μισά ετ που τἱοοοτἱτ Ρο

ττοττι τἱυΡΙἱ οἱ ετἱρυἱοτιτἰ :τοτο οτ εοτυοτ·ο Ρτοτττἱεἱτ.

οτ Ρτο ρτ·οάτοττε οτττττἱττυε οΒεοτυουτΠε. 0ἱ3ἱἱ8οιτἱτ οἱ

Ρἱεττοι·ἱ οτττττἱο Βοττο ειτε ΜΒΜ. οτ ττοΒουτΙο. Ροεοοο

εἱοτιοτυ οτ άουιτυτυττι ετο ρτορτἱυτττ ττἱοττΠ το εο τ·ο

τοτττο ἴυἱτ οοτττοεευετ οτ: τἱἱοτο τοτ·τ·τι οἱςἱἱοτο ττοτττἰοο

ττ·οάτοτειτο. οοττετττυοτιάο εο ροεεοεεοτ·οτυ ἱτττΙο ττοέ

τουτο ότου οοτττυττἱε άουτ ροεεοἀοτἱτ. ττοτυττι το τοττ

ΡἱτυΙο εοουο. τοτοττυοτ·υτιττ τοετοε. Ποττττττυε οΒοτ·τυε

Ροτἱυετ ε)ττττου εροοτ·τυεζ οΒοτ·τυε υἱυἰοτιυε. τοιιεευ

Β0ΗΠ1ττ8. ο τ ω:

@ο οτἱττττοεἱοε οοτοτἱιιε εειοττ ΡοΙοοἱἱ ττττοττυτ ττο8τττττε

εοτ·ιρετ. . τ τ .

α; «Η .ο

( οετετο › τ ο

Ροπάτττζο τιτΜέτπωπάο οτ Βοπῇὶισἱο ΒιιοΪιοοπἰοἰ/οοτο

ίατιιιοτιεί οσωπιτιπέ οιιτττεάοτπ ροοίαο τοπ·αο- απο

ππιιο Μπιτ οι Μπα ατεττ·ιυπ δαοπαο είπω ρτ·ο στα:

@το απο ιίέπιτάτο.

απο , το το”

στο. Α. χω. τω. - τ τ

ς τι. τι.)

Αττττο ἀοτττἱτιἱ τττἱΠοεἱτττο. οοττττντττ. ἰτπἱἰοτἱοττο 'Μοτο

οἱο τἱοτττἱττἱοο τω. τττουεἱε τττοτοἱἰ. τοἱτττυτιὁυε οτ τιο

τιἱἴοοὶιτε Βυοττοοι·ἀοἱ ιτττττεττυἱειτυο ἱτι εοἱἱἀυτττ που

ἀἱὸοτυτιτ ττοτἱἱὸοτυτττ οτ οοεεοτ·υτττ. ἀοτττἱτιο ἱοττοτιττἱ

εΡἱττυἱο εοοττο ροτοετοτἱ Ρτο οοτττυτιἱ τουιτο τ·οοἱΡἱοτττἱ

τοτιο ιἱοτττἱἱοἱοτἱοττι ττοττυττο οοττπττήε ἱοτιιιο οτ Ρτο

ἱρεο οοτττυυἱ Ροοἱοτττ υττοτττ τοτ·τ·ο ουτττ τουτο ἱοοοτ1

τοτο “τω οοεττυυτ εοουο. «τυο του οκτἱτττοτο Ρον

οτττἱτττοτοτοε ἱτι ΙἱΒτἱε ττυοτυοτ. ουο οετ τοττυΙο (τυο

οτ ὸἱτττἱὸὶο. ἱτοτττ τοττοιτι υοουεττττ. ουο οετ ἱτ1 άτοτο

οοετι·ο τυ›τω άοτττυιτι ἱρεοτυτο ουο του οτττἱτττοτο ρω·

οττἱιττοτοτ·οε ἱτι ΙἱΒτἱε ττττο.τ:τυε οτ άττττττΠο οτ ρτοτἱἰ

αεε τοττοε οἱ ιτοττἀἱἀοι·υυτ ουτττ ἱΠἔΓθ$$`Π οττἱτυ οτ

οττττιἱΒυε ευρω· ἱρεἱε οκἱετοτττἱΒιιε. οτ απο οτττττἱ οιιο

ἱυτ·ο οοτττοτἱο οτ ιιτἱτἱτοτο ἱρεἱε ΡοττἱτιοτττἱΒυε. Ρι·οοἱο

τἱττἱτο ἱἱΒτοτυτττ εοε οτ τἱἱτττἱὸἱοἱοττιιο. «το «τυο υοοτι

ττοτυτ1τ εο τ1ττἱοτοε οτ εοττττοο. τοττυττοἱοτττοε οΧοο

ροι·τἱοοτιτἱΒτιε. ρτοοἱο τἱττἱτο Μποι·ιττττ οτήτπττιο ἱοττιιο. ρτἱοττἱ που ιιυτττοτοτο ροουττἱο οτ ρτοοἱἱ που εοτοττ.
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ετ εἰ Ρ.τιιε ωιτει·εοτ οτττε ἀὶιεὶιὶἑιιπτ &ιιεττ ΡτεεΠ. εἰ α εερτἰοεἰ εστι ηττπιεττειταε εεειιτιτε. ετ; @εεε που εο

εκτ Ρι·εεεεε @τα ι:ιττ10ε ίεοεευ.ιιτ ρωταω ετ πιει·ειε

άουεετωεεει. Εει1Μ10τεει·τε8 ΠΠ ἰυι·ὶ «με εεειετιιι· εἰ

ττ.ετι-6Ήτοι· ιτεεεΡτιιε Πιετά ώστε άέωίάΜω τἰιιιετἱ Ρτεεἰἰ.

ςιιεἀ·ι›οεεἰτ ει€ετε Μ ε-εμΡΙειιτειιτωε. ετ τεΗτει· εοε

ιπεικ.τΞάεπτετ. (ματ Μ.Βετιτ ετ τειιεετ εεε ΙἰΒει·εε ετ

ΔΜοΙτιτεε Μ: οπιιιί 0ΒΒΡε 8ετωἱτι1τἔ5. ετ ιἱε ὶΡετἱε ἱἑιεὶωτ

ιἰαὶεςμ.ἱἀ ιιοΙιιει·ἱτ ε.Με οο:ιττειἰἰετΞοι1ε επεοπ·ιιιε ετω

τιττ11ο;!ι1ε ττετειτιιπτ ετ οιιπήιιτιι μα: Με Ρετεοικιτιιιυ.

ετ εποε εδ ετ ατά φτε εετετο άεάεάτ σε! εττειΜπεε1°ττ

ιἰετἶεειἰει·ε εκρεἀἰι·ε ετ Δτιετιπἱιει·ε Με οιπικιὶ Εσωτεε

ετ ετὶριιιετιτἱ μοαΗεταπτ ΙΙΒτ18(11ττει:Ιττε Μι εοΗάτιπ1.

8ἰετΙτ ΡΜ τεττη10Φε ΪιιετἱΜ: π1εΠει·τττε ειιτ ωυεήετ

Με εκτἰωειεἰοτιε ἰτι εοπεἰωἱΠ Ιοεο ρι·εεὶἰ. εΒοτ1τιττ1

Ρει1ει1ι άτιΡΠ εἰ ετἱριιτετιτὶ ειπε ετ εοΙυετε ρι·οπιἱεε

καστ .ιιιιιτεειιἱεειιε το εοἰἱιὶιιω. Ροεεεεεἰοιιειιι ετ άο

ΜἱΒἱι1ω επτά Ρι·οΡι·ἰυται.. πιἰεΙιἰΙ τ.. εε ι·ετεπιτο Βιετιιι1τ

εοπἱεεεἰ. εε άε ἀἱετἰε τεττἰε εἰ ττεἀὶἀἱεεε. 00Π569

τιιεπιτεε εε ροεεεεεοτεε εήκιάε τιετυἱηε τἱὶετὶ εσωσ

Με. όαση ρεεεεὸει·ἱετ. ετ με Ρυετἰἱετἰε οωπἰΒιιε οβ

8επιτυάτε οΜΒειιετιιιιτ εἰ !»δ.Θεοή οπιιιὶει Βοιπι επι

ΙιεΒἱτε ετ τιειΒειιάε ιιιιιιεφιἱεφρ ἱιι εοΠάιιτε. Μειω

εἱειιτεε ὶιιτἰ ατε ιΙτιοδ.›υε πειτε ετἱΡιιΙετιὁΞ.ε ετ Ρι·οωετ

τετιἀἱε εΡἰετοἱε ἀὶιιὶ :ιὸι·ὶιιτιἱ ετ αυτή ΜΗ ΜΗ. εεττιπι

ἱιι εεΡὶτιιΙο εεοτιε ἱιιτετΪιιετυτιτ τεετεε τεἰιιιυιιἀιιε

τιιετὶειιε. εγκύου ερειετἰιιε ετ πιιιεετι εευἰΒε.

Ε8ο ειιιΒτοεἱιιε ι1οτετἱιιε εεετί Ρώετἰἰ ἰετετἴυἱ ι·οθετιιε

εετιΡει.

( Μπιτ )

πετιάίτίο Μ: 08·ε:·ίο είε Ρέπιπ·ίο ετ τι Βεπεπε?ια Τετ·

τ·επι είτε.: ιια·οπ·ε εοιπιπαπί ίαπιιεπεί βετα ιιπἰιιε άο

ππω ετ εαίαεάιυπ ρεσίέιε 2επ·αε ίπ αιεττο δαοπαε ρο

είτιιε με ΙΖΖπ·ἰε .στα ετ .εοΖάί.ε ιματιιοτ· Σαπιιεπε2όιω.

Ί298, ”ΙΏ ττιετεἰἱ

θοίΑ.[οἰ.θ84.·” · - Ή' Ί'

(απ.) ° '

. Αιιπο-ὐοωὶτιὶ νι(›ειενιιι. ἰοἀἰετἱοιιε ρτὶιπει. άΞε άι»

ιτιὶτιἰεο πι. ιεεπιεὶε ωετεἱἰ. οἔετἰιιε άε Επει·ίο. ετ

|οειιεεεΜ τετι·ετε εὶιιε παοκ· ιιτιυεειιἰεεΙιιε τη εοΙἱἀπω

υεειἀἰιἰει·ιιετ ττεἀὶἀετιιιιτ ετ εεεεετιιιιτ άοπήιιο ὶο

τιετπιτ ερὶιιιιἱε .Ροτεετετἰ εεοι1ε. με εοπωιή ἰετιιιε.

τεεἱρἱεετὶ Εεεε υεπιἀἰεἰοπιεω πιοτι1έπε εοπιυτιἱε ἱωπιιε

ετ Ρτο ἱΡεο εοιπιιτή ἰετιιιε ωετΠετ;ετεω Ρτο ἱωἱὶ

υἰεο ιιι1ἰιιε ρεεἰε τεττε υεευε ἰειεεετἱ.ε ἱεεεεττο

εειοηε. ἰιικτει τ)οπ1υπι Βεεεεετιε (με ττήτ εετὶωετε

Ρετ· εετὶτιιετοτεε ὶτι εοΙὸἰε €11ιεττ.101°. ἰτεπι όοπωπι

ιπιειπτ ἱεεετιτει11 ἱτ1 όΞετο εεεττο ἰτι εεάεπι Βετο. εμε

τοϋ. εετὶιιιετε Ρετ· εκτὶτεετοι·εε ἰιι ΙἰΒτἰε εεε. μυώ

ετεπι` τετι·επι ετ άοπιιιω εἰ υετιιΙΜετιιιιτ Ρτειὶἱετο

οοπήι1ε ειπε ὶτιθτεεειι ετ εκὶτιι ετ επική εοτιιοάο

ιιτὶΙἰτετε ἰρεἰε τει·ι·ε ετ ἀοπιιιἰ Ρεττἰπιει1τἰΒιιε. Ρτεεἰο

ίὶιιἱτο τὶτπειτυπι εεε εοωοι·ιιιιι τΙιιετιιοτ ἰεειιε ότε αυτ:

ιιοοετιει·ιιτττ εε (Ιμιἱοτοε ετ εοτιιτοε. τει1ιιτιτἱει1τεε εκ

ἀιιτἰ. ετ εἰ ΡΙιιε υετει·ετ εἰ ει!- Ρτεεεεε ἰιιτε1· εἰεοε

τεεεεωνι1τ Ριπειω ἀειιεεἰωεω εκἰτιάε. ι·εεπιιεὶειϊττεε

ΠΠ @Η εμε εσωετατ. εποε εἱ υεαΜτεο1· Έιιετὶτ άεεε

μπε ι.ι!τι·ε ι:ΒιιήτΠιιττ1 ἰιιετἰ ΡιτεετττΙιιεά Ρεεείτ εΒε1·ε

πι ει1ΡΡτετεευτιιττι ετ τετέ πειτε εεε ετ ι1εττότάετ·τιιιτ

(με ιΙε εετευο τιαβεειτ εεε ετ τεεεετ. ετ ε.. ἰΡε·Ξε

ίὶιεἰειτ ειιἰετἱιιω τιοὶηει·ἰτ ετη:: οεπττετἰἱετἱοιπε ὶΡεεττ111ι

ὶτιὅειἰὶιιπι ειιοι·ιιπιτΙιιε Βει·εάωε. ετ οπιπἰιιπι Ρτο εἱε

ρει·εοιπιτει11. ειιεω τει·ι·ιπε ετ άοπντιπι εἰ ετ ειιἱ εε

εετευο άεάετ·ττ. τω! ιιἱἰεοεε-ετἰτ θετεπιττετε εκρεἀὶιε ετ

ιιιετοτἰεπε στο επική τιοιιιἰιιε εἰ ετὶΡιιὶεετἱ Ρτοιιιἱεε

πιω ωπυεεΙπὶεφιε Με @Κώττη @εεττ Ρτο τετ11Ροι·ε

ίιιετἰιιτ ιιιεΙὶοτετε. στα πιετιιεττετ. εεττ εΧτἱτεεεἱοπιε

Ξιι εοεεἰιιιὶἰὶτἱσοε Ρυεεἰἰ. Πασά εἰ :του Ϊεεετὶιιτ Ρε

πεπι ἀιιΡΙὶ εἰ 8τὶτδιι|ετ1τὶ άευε ε: 8010818 Ρτοιεἱεε

Μπιτ ιωιιες[ιιτε(Ιιτε ἰτι εετωπι11. ετ: με Ρτεἀἱετὶε ετησί

Βιιε εΒεει·ιιετιόἰε εΒΒΒετιετιιιιτ εἰ ΡἰΒτιοι·ὶ σιιπιὶε Εεεε

εεε @Βήτα ετ τειΒετιά.ιι υιιιιεειιἱεφιε ἰτι εοΠάιωι. τε·

ειιιιοἰειιιτεε ἰιιτἰ εε άτιοΒιιε τεἰε ετὶΡυἱετιἀὶε. ετ Ρω

ωἰαπειεἀἰε. εΡὶετοΙε ἀὶτιἱ εἀιἱωιἰ. ετ σκεπή εΙὶἰ Μιά.

ι·ειιιιτιεἰτιυἰτ ετἱειιιι ἀἰετε Βετιεπετιε ειιεἱΙὶο εεεετιιε

εοπειιττιιε ι1εΠεὶ8τ1ἱ ἱιιι·ὶ ΥΡοτΒεεειτἰο ετ αυτή 81ϋττ11°τ.

τεεΞετιε Με οπιτιτα Ρι·εεεετε ετ ιιοΙεπιτε Ρτεἀὶετο πιει

τἰτο επο ετ ει εοτιεἰτἰο εοτιιἰ ετ τιιΒεἱτἰὶ οτε ιιὶειεεεε

εποε εποε ει·οΡὶτιτΙιιοε ετ: ιιὶεἰιιοε Μ τιοο εΡΡεἱΙειιἱτ.

Ροεεεεεὶοιιειιι ετ ἀοιυἱεἱυω εἰ τιἱετιΠ ἱτι εε τετει1το

ΐιιετιωτ εοείεεεὶ εε ‹ἰε ἱΡετι Μετα ετ ύστατο ττεἀἰὸἰεεε.

εοηετἰτιτειιτεε εε ροεεεεεοτ·εε ἰιιἀε εοιτιἰιιε ὸἱετἱ εο

πιιιιιἱε ττιωι ΡοεεειΙει·ὶιττ. ειετ:ι1ιτι Πι εεΡὶττιἱο εεο11ε.

ἱΙττει°Ϊτιε1°υ11τ τεετεε ε)τττισε ιιοτιτἱεε. ιιιιιεεε Ι10τετὶτ1ε.

ΒεΙἀοἱπιιιε ιιιεεεοτιιτε.

Βετο ειωΒισοΧὶιιε τιοτετὶυε ετιετἱ ΡεΙεεἰἱ ἱτιτετἱ-ιιὶ το

Βεττ18 εστ1Ρει.

( 11εΧ1.111 )

πετιάί2ίο α δ'ατεπεοπα ειτ Βεπευιάτα ιἰε Τα.·ι·ίίε ία

τιιιετι.εί σουιΜατιίβεω ατιίιω α'οπια..ε έτι εαε2:·ο δαοπαε

ροείταε με ΖΖἰπ·ἱε κα· Σαππεπεέύαε.

ο

ΊἘ98 , ΊΕ) τιπιτεἱἰ

σει!. Α. [ο!. 988. ν.

( Η. Β. )

Δειτε όοπΠτή ιιεεκινιιι. ἰεὁἐετἱοπε Ρτἱπιε. ἀἰε άο

πιἰεἰεει. πω. τεειιεὶε ωεπ·ετί. εει·ετιιοκιει τεκἱε ετ Βε

υεηετιει τετιι.δει. ιιειιἀἰἀετιιιιτ ετ ττεἀἱΟετυτιτ ετ εεεεε

τεστ άοπήι1ο ὶοὶιειιτ1ἱ εΡὶτιιιἰε Ροτεετετἰ εειο:ιε. Ρτο

εοπ1ιπή ίετιιιε. τεεἱρἱειιτἱ Μισο υεηἀἰοἱουεω τιοπιἱηε

οοιιιιιιήε Ποσο @πειτε @Με 5τ1ἱ ἰιιτὶε ἱεεεητειιι ἰιι

εεεττο ειιοηε. ἱι1 Βετο άοιουε τιιΒεΙόὶ άε ι·οι1εεεεε

ετ εμε Ϊιιὶτ-εκτὶπιετε ὶιπ ΙὶΒτἰε εεπ ἱετιιιε Ρετ εκτί

πωτοι·εε ειιιιι ἰτιὸπεεειι εκἱτιι ετ οπιιιἱΒτιε ειιΡει· εε

εεἰετευτἰΒυε. ετ ειπε σκεπή επο ἰιπε εοτεοάο ετ υτὶ

Ιἱτετε ἰΡεἰ άοιιιιιὶ Ρει·τἱεειιτε. ετΡτεἀὶετεω όοωιιω

ετ ιιειιἀἰἀετιιιιτ ἀὶετο Ποπττι1ε. ίὶτιἱτο Ρτεεὶο_ ΙὶΒτετιιπι

Π)!
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εοπ ἱοοοο. άο οιιο τιοοοιιοτοοτ 8ο τιοἱοτοε οτ εοτοτοε. α ροοιιοἱο οτ Ρτοοἱἱ οοο εοΙιιτἱ. οτ οἱ οιιιε ιιοτοι·οτ οἱ

ι·οοιιοοἱοοτοε-οἱιοορτἱοοἱ οοο οιιοιοτοτο Ροοιιοἱο οτ

ιικού οοο εοἱιιτἱ. οτ οἱ ΡΙοε ιιειΙοι·οτ οἱ άἱοτο ιιοιοἱιιο

ροι·τιιιι άοοοοἱοιιοιο οτ ιοοι·τιιο πιά ρι·οοοοε ἱοτοτ οἱιιοε

ἱοάο τοοοι·ιιοτ. ι·οοιιοοἱοιιτοε ΠΠ τω. οιιο οοιιοτοτ.

οἱ ιιοοάἱτοι· άοοορτιιε τοοιάτ ιιΙτι·ο άἱιοἱάἱιιιο ἱιιετἱ

ρι·οοἱἱ. τΙοοά Ρο55ἱτ ο8οι·ο οετ εορΡτοιοοοτιιοι οτ οοτ

ιοοάο οοτο οἱ ιιοοάἱάοτοοτ. οιιοά τιειΒοοτ τοοοειτ Ριο

άἱοτοιο άοιοιιιο ἱἱΒοτοιο οτ οΒοοΙιιτοπο οτι οιοοἱ εο

ιιοι·ο εοτιιἱτιιτἱε οτ οκειοτἱοιιο. οτ άο οτι τοοοι·ο οιιο:

άιιἱά οοΙοοιάτ εἱοο οοοττοάἱοτἱοιιο ἱΡεοτοοι οοι·οοιοοο

οτ Βοοοοοτιο ειιοι·ιιιοι1ιιο τιοι·οάοιο οτ ·οιοοἱιιιο Ρι·ο

οἱε Ροι·εοοοι·οοι. φωτο άοιοιιιο οἱ οτ οιιἱ άοάοι·ἱτ οοτ

οΙἱοοοιιοτἱτ. άοτοοάοι·ο οκροάἱι·ο οτ οοοτοτἱοοι·ο :το

οιοιιἱ ἱιοτοἱοο οἱ ετἱριιἱοοτἱ Ρτοπιἱεοτιιοτ. εἱοιιτ Ρι·ο

τοιοΡοι·ο τιιοτἱτ ιοοΙἱοτιιτει οοτ ιιοἱιιοτἱτ οιιο οΧτἱτοο

τἱοοο ἱο οοοεἱιιιἱΙἱ τοοο Ρτοοἱἱ. τιιιοά οἱ οοο τοοοτἱοτ

Ροοοιο άοΡἱἱ οἱ ετἱΡοΙοοτἱ άοι·ο οτ εοτιιοτο Ρτοτοἱ

εοτιιιιτ. οτ ιιιο Με οιοοἱΒιιε οἱ›οοι·ιιοοάἱε οΒΙἱΒοοο

τοοτ οἱ ΡἱΒοοι·ἱ οτοοἱο οσοο οιιο ἱιοΒἱτο οτ τιοΒοοάο.

ι·οιιιιιιοἱοοτοε οποιο Ιοτιοοι οιιεἱἱἱο οιιο ἱοάο 5ο τοοι·ἱ

Ροεεοοτ. Ροεεοεεἱοοοιο οτ άοιοἱιιἱιιιο οιά ρτοΡτἱοοι

ιιἱοἱιἱτ ἱο 5ο τοτοοτο τοοι·οοτ οοοτοεοο. άο άἱοτο άοιοο

ρτοάἱοτο ιιοιοἱοο οἱ τι·τιάἱάὶεεο. οοοετἱτιιοοτοε ἱοάο το

Ροεοοεεοτοε ιιοιοἱοο άἱοτἱ οοιοοιιἱε. άιιιο ΡοεεἱάοΒιιοτ.

ἴοοἱοοτοε οοο οιοοἱο οοοεἱΙἱο ἱοτιοοοἱε Βι·οεἱοοεοἱιἱ.

οτ Βοάάἱ τιιτιοἱο. ιιιιοε :οιοε ρτορἱοιιιιοε οτ ιιἱοἱοοε :τά

τιο:: ορι)οΙτοοοι·οοτ. ειοτοοι εοοοο ἱοιιτει οοοοιιοιο Μάο

ιοιιτοοο. ἱιἱτοτἱἱιοι·ιιιιτ τοετοε ἱοἱιοοοοε ἱιτοεἱοοεοιιε.

Βο,τάιιε ιοοοἱει. οτ οτο τοιιἱιιε. '

ΕΒο οιοτιτοιιἱιιε οοτοτἱιιο εοοι·ἱ ΡοΙοτἱἱ ἱιιτοι·τ`ιιἱ. το- 6'

τοπικ εοτἱΡεἱ.

ς οοΧτιν )

Ροιιι!έτίο ει διιί!!ίο!ωο Βοοο!Ιτα ίαπιιοπο 0οπιιπαπτ

/τιο·τα τωεω ιἰοιιτιω ιἰἰι·ιιρταο ίπ δαοιιαο Μαιο ία

οοιιτἰε ρω ΜΜΕ: ωἰ8ΖιιτΖ οπίποιιο. ή - -

1228, "το ιοοτοἱτ

στο. Α. χω. Μ. τ.

μι. ιι. )

Δοοο άοιοἱοἱ οιἱΙΙοεἱοιο άιιοοιιτοεἱιιιο ιιἱΒοεἱιοο

οοτοοο. ἱοάἱοτἱοοο Ρι·οοο άἱο ον. ιοοιιεἱο ιοοτοἱἱ.

ΒιιἱΙἱἱοτιιιι.ιε τοΒοἱἱἱο. οοιιάἱάἱτ ττοάἱάἱτ οτ οοεεἱτ άο

ιοἱοο ἱοἱιοοοἱ ορἱοιιἱο Ροτοετιιτἱ εοιοοο Ρι·ο οοοιιιοἱ

ἱοοιιο τοοἱΡἱοοτἱ οσοο ιιοοάἱτἱοιιοιο οοτοἱιιο οοιιιοοἱο

ἱοιιιιο οτ Ρτο ἱΡεο οοιοοιιἱ ιοοάἱοτοτοιο ιιιο ἱιιάἱιιἱεο

οοἱιιε άοοιιιε ι·ιιΡτο ἱιιοοοτἱε οι οοεττ·ο εοοιιο. οικω

άοιοοιο τοἱιοιιοάἱ τιιετἱΒἱ. οιιο ἱἱιἱτ οκτἱιοοτο ἱιι εοἱάἱε

οἱ8ἱιιτἱ ττοἱοάιιο ἱοοοο. Ραπ οκτἱιοοτοτοε. Ι›ι·ο‹Ιἱοτοιο

ιοοάἱοτοτοιο οἱ ιιοοάἱάὶτ άἱοτο οοιοἱιιο. οοοι ἱοετοεειι

οιιἱτο. οοτἱοοἱΒιιε οοιοοάο οτἱΙἱτοτο οτ Ροι·τἱοοιιτἱἱε

ἱρεἱ ιοοάἱοτιιτἱ ροι·τἱιιοοτἱτ›ιιε ρτοοἱο τούτο εοτάοι·οιο

οἱιὅἱοτἱ ιιοἱοάιιο ἱοοιιο άο οιιο ιιοοοοἱτ το τιιιἱοτιιτο

:τά Ρι·οοοιιε ἱοτοι· ιιἱιιοε τοοἱτ Ριιι·οιο οτ ιοοι·οιο άο

ιιτιοἱοοοοι. ιιοοοοοἱτιοε ἱΠἱ ἱοι·ἱ οιιο οοιιοτιιι·. οιιοά εἰ

.ιιοοάἱτοτ τοοτἱτ άοοορτοο ιιττιτο άἱοιἱάἱιιιο ἱιιετἱ Ρι·οοϋ.

οιιοά ροεεἱτ “τοτο οιά ειιΡΡτοιοοοτιιιο. οτ τοἱἱτοι· οἱ

οοιιάἱάἱτ. ιΙιιοά τιοτιοειτ οτ τοοοειτ οοτο. οτ οι: οτι οιιο:

(Ιτιἱττ ιιοΙιιοτἱτ τ”οιοοιτ εἱοο οοοττοάἱοτἱοοο ἱΡεἱιιε Βοο

Ιἱοἱιοἱ ειιοτιιιοτΙοο τιοι·οάοοι οτ οιοιιἱοιο Ρι·ο οἱε Ροτ

εοοτιιτ·ιιιτι. ε1οιιιο τοοάἱοτοτοιιι οἱ οτ οιιἱ άοάοτἱτ άο

οοτοτ·ο ιιοΙ οἱἱοοοοοτἱτ. άοίοοάοι·ο οκροάἱι·ο οτ οιιοτο

οποιο. τιο οιοοἰ ἱιοιοἱοο οἱ ετἱΡιιἱοοτἱ Ρι·οιοἱεἱτ. εἱοιιτ

Ρι·ο τοοιιΡοτο οποιο ·ιοοἱἱοι·οτο οοτ ιιοἱιιοτἱτ. εοτ: οικ

τἱτοειοἱοοο ἱο οοιιοἱιιιἱΙἱ Ιοοο ρτοοἱἱ. ιτιιοά εἱ`οοο

τοοοιάτ Ροιιοτο άιιΡΙἱ οἱ ετἱΡοἱοιιτἱ άιιι·ο οτ εοΙιιοι·ο

Ρτοοιἱεἱτ. οτ ιιιο Ρτοάἱοτὶε οιοιιἱτιι1ε οοεοτιιτιοάἱε.

οτιἱἱἔοιιἱτ οἱ ΡἱΒοοτ·ἱ οοιοἱτι τοπιο οιιο. ἱιοτιἱτο οτ τιο

Βοοάο. Ροεεοεεἱοοοιο οτ άοιοἱοἱιιοι τιά ΡτοΡτἱιιιο

οἱοἱιἱΙ οι 88 τοτοοτο τοττο οοοτοεειιε 88 άο άἱοτο ιιιο

άἱοτοτο οἱ τι·οάἱάἱεεο. οοοετἱτιιοοάο 8ο ροεεοεοοι·οιο

ἱοάο οοιοἱοο άἱοτἱ οοιοιιοἱε άιιιο Ροεεοάοτἱτ. ιιοτιιοι ἱο

οοΡἱτιιΙο εοοοο. ἱιιτοττἱιοτοιιτ τοετοε. εγτοοιι ιιοτοιἱοε.

ιοιιεετι οοτοτἱιιε. οτιοι·τιιο ιιἱιιἱοοοε.

Εφ οιιιοτοιιἱοε οοτοτἱιιε εοοι·ἱ ΡοΙοοἱἱ ἱιιτοττἱιἱ. τοΒοτοε

οοτἱρεἱ.

ς οοΧον )

Ϊ/οιιτἰἱτἰο τι δα!νο άο Βοι·.τοιτίιιο οτ ο ιπατ·οξιέστία

οοτο ιι.τοι·ο ίαπαοπο2 οοιπιπιυιἰ/αοτα ιἰιιατ·ιιιιι άουιιιαπι

Σο οαετι·ο δαοτιαο ροείται·ιτιιι [στο Ζτύι·ίε ιιιαίοοέιπ οτ

:Μάο άοοοιπ ἱαιιιιοιιεΖὐιω.

Ι2ᾶ8, ω ιιιοτοἱἱ · .τ
-π

θα!. Α./οΙ. Ή!. ν.

( ιι. τι. )

Αοοο άοιοἱοἱ. ιοἱἱἱοεἱιοο οοικινιιι. ἱοάἱοτἱοοο ρτἱιοτι.

άἱο :ενο ιοοοεἱε ιοοι·οἱἱ. εεάιιιιε άο ἱιοτεοτἱοο οτ πιει·

οἱιἱιτ·ἱο οοτο ιοτοι· ιιοιιεάιιἱεοοο ἱο εοΙἱάοιο οοιιάἱάο

ι·ιιοτ τι·οάἱάοι·ιιιιτ οτ οοεοοι·οιιτ άοιοἱοο ἱοἱιοοιιἱ ετή

οιιἱο ροτοετοτἱ ειιοιιο. ιιοτοἱοο ἱρεἱιιε οοιοοοἱο τοτο

Ρἱοοτἱ τοπιο ιιοοάἱοἱοοοιο οοτοἱιιο ἱΡ5ἱιιε οοιοοοἱε οτ

Ρι·ο ἱρεο οοτοιιοἱ άοιοιπο ιιοοιο ἱοοοιιτοιο ἱιι οοετι·ο

εοοοο. οιιο ἱἱιἱτ οιιτἱτοοτει ἱο ἱἱτιτἱε τΙιιἱοτΙοο. οτ οΙἱειιιι

άοιοιιιο ἱοοοοτοιο ἱιι άἱοτο οοετι·ο ἱο οοτο Βοοτιο

οτάοἱ. οιιο οοτ οκτἱτοοτο ἱιι Ιἱτιτἱε εοπ οτ εοΙάἱε άοοοιο

ἱοοιιο. οτ Ρτοάἱοτοε άοιοοε οἱ ιιοιιάἱάοτοοτ οοεοοι·ιιοτ

οτ ττοάἱάοτιιοτ απο ἱοΒι·οεεο οτ οκἱτιι οοτἱοοἱΒοε οο

ιοοάο ιιτἱΙἱτοτο οτ Ροι·τἱοοιιτἱἱε ἱΡεἱε άοτοἱτιοε οοτο-ο

οοοτἱΒιιε. Ρτοοἱο τούτο ΙἱΒτιιτιιιο ιιοάοοἱιο. εοτάοι·οοι

άοοοιο ἱοοιιο άο οιιο ιιοοιιοοι·οοτ 8ο άοἱοτοε οτ εο

τοτοε ι·οοοοοἱοοτοε οιιοορτἱοοἱ οοο ιιοιοοι·οτο Ροοοοἱο

οτ ι›ι·οοἱἱ οοο εοἱοτἱ. οτ οἱ μι” ιιοτοι·οτ. οἱ :τά Ριο

εοοε ἱοτοι· ιιἱιιοε τοοοι·οοτ Ρτττ°οιο οτ ιοοιιιιοι άοοειοἱο

οοοι. τοιιιιιιοἱτιιιτοε ἱΠἱ ἱιιι·ἱ οιιο οοιιοτιιι·. εΙιιοά οἱ

οοοάἱτοι· άοοορτοε Ϊοοτἱτ ιιττι·ο άἰιοἱάἱιιιο ἱιιετἱ Ρι·οοἱἱ.

  

οτ εοτιιτιιιο. ι·οιιιιιιτἱοιιε οιιοορτἱοοἱ οοο οιιιοοι·ειτο ποσά ροεεἱτ τιιδοτο τιά ειιΡΡΙοιοοιιτιιοι. οτ τοἱἱτοτ οἱ
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πἱοτοιιοπιἱιιο οπο πεππιποι·πιιτ. πποπ τιιιτιοετ οτ τοπο:ιτ τι οτ οιιιππιπε ρι·οπιοτπι τοττἱο ποπιἰΒιιε οι τπτι·ἱΙ›πο

οτ οπἱοππἱπ ποΙποτἱτ οι ἱποἱε τοοἱοτ ιππο οοιιττιιπἱ

οτἱοοο ἱροοι·πιιι “οι οτ ιιιοιοτιἱιιἱο ποποοιοπο πο

ι·οππιιι οτ οιιιιιἱππι πιο οἱε ροτ·8οποτ·ππι. οποιο ποπιοο

οἱ οτ οπἱπο οετοι·οποποπτ ποΙ οΙἱοτιοιιοι·ἱτ ττετοιιποι·ο

οιΡοπἱι·ο οτ οποτοτποι·ο οτι οπιπἱ ἱιοιιιἱιιο οἱ ετἱΡπ4

τοπτἱ Ρι·οιιιἱεοιπιιιτ πιιπεππἱοττπο ἱιι ιιοτιππιπ. εἱοπτ

πιο τεττιΡοι·ο ΐποι·ἱπτ πιοΠοι·οτο :τπτ πιπποι·ιπτ. επο

εκτἱπιοοἱοιιε ἱιι οοπεἱπιἱΙἱ τοσο Ρτοεἱἱ. ιΙποπ οἱ ποπ

τοοοιτἱιιτ. Ροτιππι ππΡΙἱ οἱ ιιτἱιιιιΙοιιτἱ ποτε οτ ιιο!ιιοι·ο

ριιοιιιἱεοιιιιιτ πιιπεππἱοππο ἱτι εοΙἱπππι. οτ Ρτο πιο

πἱοτἱε οτιιππιπο ΐοἱιεοτποππἱο οΒΙἱΒοποτππτ εἰ @οπού

οπιιιἱτι ποιοι οπο ἱιοτιἱτο οτ τιιιτιοιιπο πιιιιοπιιἱιιππο ἱιι

οοΙἱπππι. τοιιπιιοἱοιιτοο Ιοεἱ πο πποΒιιιι τοτε οριετοΙο

πἱπἰ οπιἱοιιι οτ οπιιιἱ οΙἱἱ ἱπτἱ. ι·οοπποιοιιο οτἱοτιι

-ροττἱιιοιιοἱἱε. ποιιιἱιιο· ἱοτιοπιιἱ ερἱππΙο Ροτοετοτἱ οττοπο.

πιο οοιππτιἱ ἰοιιιιο ι·οοἱρἱοιιτἱ. ππιιο ιιοιιπἱοἱοποπι πο

πιἰιιο εοιιιπιιἱο. ἱοππο. οτ Ρτο ιπιτο οοπιιιπἱ. Ρτοοἱο

ίἱιιἱτο ΙὶΒι·οι·πιπ εοΡτοπι οτ εο!ποι·πιπ ιιορτοιιι ιπππο. .

πο ποο ποοοπιτ 88 οπιοτππι οτ οοΙιιτπιιι. ι·οιιπιιοἱοιιε

οιιοορτἱοιιἱ ποπ ιιπιποτ·ιιτο Ροοιιτιἱο οτ Ρτοοἱἱ ποπ εο

Ιπτι. οτ οι ρΙπο ιιιι|οι·οιιτ οι επ ρι·οοοιιο ἱιιτοι· πἱιιοε

τ-οοἱτ Ρπι·οπι οτ πιοι·οιπ ποιιοοἱοιιοιιι οι οιιἰππο. το·

ππποἱιιτιο ἱΙἱἱ ἱπτἰ (πιο οοποτπι·. πιιοπ οι ποιιπἰτοι· τω

οορτπο τἱιοτἱτ πΙτι·ει πἱιιιἱπἱπιιι ἱπετἱ ρτοοἱἱ τΙποπ ροεοἱτ

οποιο επ οπΡΡΙοπιοιιτπιπ. οτ τοΙἰτοι· οἱ οτι ποππἱπἱτ.

τΙποπ τιοΒοοτ οτ τοπιο”. οτ πιιἱοπιιἱπ οιι οἰο ποὶποι·ἱτ

Βιοἱοτ. ιππο οοιιτπιπἱοτἱοπο ἱροἱπο ππἱποιιἱο οποτ·πιποπο

τιοι·οππιπ οπιιππιποπο οπο οἱ:: Ροι·οοιιιιι·πιπ. οτ ππιιο

πο.. πιοτοτιἱιιἰο οπιτἱΙἱο εοπιιτποοοποπττιιο ιιοΠοἱοιιἱ ο ριιττοε οἱπο οποιο ποοπιοιοιιοπι οἱ οτ οιιἱ πο οοτοι·ο

πιο. Υροτἱιοοπτἱο οτ οιιιιιἱ οἱἱἰ πο. οπο οπιιιἱει ἴοοἱτ

ποΙππτοτο οτ ρι·οεοπτο Ρι·οπἱοτο πππο πιοι·ἱτο οπο. οι

οοιιοἱτἱο ι·ιιτιοΙπτ πο ι:οποιιοεο. οτ οοι·πί. πω» εποε

Ρι·οιπποποο οτ πἱοἱποε. επ ποο οιιΡοἱἱεπἱτ. οσοεοο

8ἱοποιπ οτ ποιπἱτιἱπιιι. οπ ΡτοΡτἱπιπ ιιὶοἱιπ ἱιι 5ο ι·ο

τοπτο. τποι·πιιτ οοπτοεεἱ εε πο οἱε ἱΙιεὶ τι·οπἱπἱεεο.

οοιιετἱτποιιτοε 88 Ρι·οεπιπτοιοο οιπππο ποπιἱπο 'πἰοτἱ

οοιιιπιιἱε. οοτππι ἱιι οορἱτπἱο εοοιιο ἱπτοι·ἴιιοι·πιιτ το

ιιτοο. οΥπιοιι τιοτπτἱιιο. ιπποεο ιιοτοτἱπο. οτ·ι·οἱπιιιιιπιιε

τιοοεοοιποἱ. .

Ε.Βο οιιιΙπο5ἱπε ιιοτοι·ἱπε τιιοι·ἱ ΡοΙοτἱἱ ἱιιτοττιπἱ ι·οποτπο

εοι·ἱι›εἱ.

( ποιπ.νι ) .

7οπάέιτίο α διιἰιἰοτιο ΡοΖιἰπι£ο ἰαπιιοπ.ι·ἰ οοπιπιτυιέ

]ΐιο2α είε ποσέπια μπω ιἰουιαιωπ ιματ·ιτπιάαπι ίπ δεισ

οπο επειτα: ἰαοοτιτἰιιπι ρι·ο απο £τοιτίπτο ίαπιιοτι.πίπτω.

Π28 , ἱθ_ιποι·οἱἱ

πω. Α. χω. πιο.

( ιι. π. ›

Απιιο ποπιἱιιἱ ιιεοιανιιι. ἱππἱοτἱοπο μπακ. πἱο πι.

ιιιοπεἱε ιιιπτοἱἱ. Βιιἱπο τοτπι·ιιτπε Ρτο ποοἱπιο Ρτιι·το.

οποιο τιτπιοτπιτ πι ποπιιτιπο ἱοοοπτἱτιπε ἱιι οττοπο οττοπο

οπιιι οοπεοττἱτιπο ππο τποι·πιιτ οιιτἱιιιοτο πω· οιιτἱιιιο- ά

τοι·οο ιιι πππο ποοοιιι ἱοππο οτ πιο ποοἱτιιο Ρειι·το

οποιο τιοιτιοτιοτ ἱιι ι1ποποτιι- ποοιιο τοι·ι·ε ἱοοοπτἱο ἱπ

ποιο οοετι·ο. ιπιτο οετι·οπππι τοὶιππιιπἰ ι·πετἱοἱ. ππο

τπίτ οιιτἱιιιοτο. πι εοτπιο ποοοπι μι· πἱοτοο οκτἱπιοτοτοει

οτ πιο ποοἱπιο [ιπιτο οιππο ποπιιιε οτ πππο ἱοοοπ

ποιο πι πὶοτο οιιοτι·ο..ππο Βιοι·πιιτ οιιτἱπιοτο πει· πιοτοε

οιιτἱιτιοτοτοε πι Ιἱ|οι·ἱο τι·ἱ8ἱιιπι ἱιιιιπο οτ πιο ποοἱπιο

Ροι·το οιππο πποπὶ ιοοοιιτιο πι πιοτο οπετι·ο ιπιτο

πετι·οεπιπ Ρτοπιοτἱ τοὶιιιιιιιπὶ πποπ τπιτ οιττἱπιπτππι

πω· πἰοτοο οιιτἱιιιοτοτοε πι ἱἱτιι·ἱε οοτο οιππο. οτ Ρτο

ποοἱπιο οιππο οιππο τπι·τ·ἱε οπιπ οπιππο ἱοοοπτἱε πι

πὶοτο οοετι·ο. ππο Ϊπἱτ οιιτἱιποτο ἱιι'ἱἱἱιι·ἱε κιαν. ἱοιιπο

Ρετ Ρι·οπἱοτο8 οιιτἱπιοτοτοε. ποππἱπἱτ τι·οπἱπἱτ οτ οοεεἱτ.

εππι πιπι·οεοπ οιιιτπ οοτἱοιιπιπε οοπιοπο οτ πτἱΙἱΙπτο

ποιτοι·ιτ πετ οἱἱοιιοποτἱτ ποίοπποι·ο οιΡοπἱι·ο οτ αποτο

οποιο οτι οπιιιἱ τιοπιἱιιο οἱ οτἱρπἱοπτἱ Ρι·οιιιἱοἱτ. οἱοπτ

οπο τοιπροι·ο Γποι·πιτ πιοτιοι·οτο οπτ ποΙποτἱιιτ οπο οι

ππιοτἱοιιο ἱτι οοποἱιιιἱΙι τοπιο ρτοοἱἱ. ι1ποπ οι ποπ το

οοιπτ. Ροιιοπι πιιιιἱἱ οἱ οτἱΙιπΙοιιτἱ ποιο ετ εο!ποι·ο πιο

ιπἱοἱτ οτ Ρτο Ρτοπἱοτἱο οπιιιἱτιπε οΒεοιπιιιιπἱε. οΒΙἱΒοιιἱτ

οἱ ρἱἑιιιοι·ὶ οιππἱο ππιιο οπο οποιοι οτ Ιιοπετιπει. Ροε

εοοεὶοποιο ετ ποιιιἱιιἱπιιι οπ ΡτοΡτἱπιιι πιστή! πι εο

ι·οτειιτο επι οοιιτοεεπε 58 το (πω. Ριιι·τἱΙιπε οἱ ττο

πἱπἱεεο. οοπετἰτποιιπο 8ο Ροεεοεεοι·οιπ οιιἱππο ιιοπιιπο

ποπ οοιιιπιιἱε. ποιο. Ροοεοπει·ιτ. ειοτπιτι ἱπ οοριτπτο

ειιοιιο ιιιτοι·ΐποι·ππτ τοετοε - επιποτι ιιοτοι·ἱπε πιπεειι πο

τοι·πιε οτιοι·τπε νἱνἱοιιἱ.

Επο τιιιιτιι·οπιιο ιιοτοιἱπε οοοι·ἱ ροἱοοἱἱ ἱπτοτἰπἱ ι·οποτπε

οοι·ιρει.

( οοΧι.νιι )

7οπάέτΣο τι Ϊἰιἰαἰί πιο δταὐιιΙο πο ?/απ'ο οι! απ .48·τιοτο

οπο: Μοτο ἰατιαοτι.ι·ἱ ο·οπωιιω2 βετο οιππο ροσίαο

τοπ·αο οι δαοτιαο ο·ο.927·ο ίαοοπτίτ Ρτο απο Ζίοτ·α οτ

σοΙιἰἰ.ι οίοο·οιπ Ζαπαοπ.ποιω.

'ΙΏ8, 16 ιιιοτοἱἱ

Επι!. Α.[οτ. 985.

ς ιι. π. ι

Αιιιιο ποιπἱιιἱ ιιοοιπινιιι. ἱιιπἱοτἱοιιο Ρι·ιτιιο. πιο κ”.

πιοποιει τιιοτοἱἱ. ιιἱπιπἱιι πο ειτοτοπτο πο ποπο οτ οΒιτιοο

ειπε πιω· πιιπεππἱεππο ἰπ εοΙἱπππι ποτιπἱποτπιιτ. ττο

πἱποτπιιτ οτ οοεοοι·ιιπτ ποιπἱιιο ιοτιοιιιιι εΡἱιιπΙο Ρο

τοετοτἱ οιιοπο. πιο οοιιιππἱ πιοτιε ι·οοἱΡἱοπτἱ τοπιο

ποιιπἱτἱοποπι ιιοιιιἱτιο οοπιππιο ιιιππο οτ πιο ἱΡεο οο

πιππι. Ροοἱοπι πιιοιιι τοι·ι·ο πππο ἱοοοιιτὶο ἱιι οοοτι·ο

οττοπο. απο ἱιιἔτοεεπ οτ οιιἱτπ. οοτἱοιιἱΒιιο οοιποπο

πτἱἱἱτοτο οτ Ροττἱποιιτἱὶε πιο τοι·ι·ο Ροι·τιποπτπιιιε. οπο

τοπ οιτὶιππτο ἱιι Ιιτιι·ει ππο απο ποοοπι ἱοιιπο. οτ

οοπι οι ποππἱποτπιιτ ΗΒοι·οπι οτ οτιοοΙπτοπι επι ποιοι

οποι·ο οοι·πιτπτιο Ρι·οοιο ἱἱτιι·ο τ. εοΙποι·ππι ιι. ιιιιιπο.

πο (πιο ποοοποι·ιιιιτ 5ο ππἱοτοε οτ εοἱπτοε ι·οππποἰοπτοε

οκοορτἱοπι ποπ ιιπιιιοι·ιιτο Ροοιιπἱο οτ ρι·οοπ ποπ εο

!θ9



807 ΠΠΑΒ'Ι'ΑΕ 808

!πτ!. ετ ε! Ρ!υε πα!ετετ. ε! αι! Ρτεεει!ε !οτετ ο!ποε α επστπιοιιπε !!ετει!οο! σιοι!!πιοι!πε Ρτο ε!ε Ρετεσπα

τεεετοοτ Ρυταιο ι!ει!αε!σοειο ειι!!!ι!ε τεοοοε!αοτεε

!!!! !πτ!. οπο εαπετοτ ιΙοει! ε! οεοι!!τστ ι!εεεΡτοε

τοετ!τ ο!ττα ι!!ιο!ι!!πιο !οετ! Ρτεε!!. ιιοοι! Ρσεε!τ αεετε

οι! επΡΡ!ειοεοτπο!. ιΙοετο τεττα!ο ε! ετ ευ! ι!ε ι:ετετσ

ι!ει!ετ!τ πε! α!!εοαοετ!τ ι!ετεοι!ετε εκΡει!!τε ει. απ

ετοτ!ιατε α!! ειοο! !!ειο!οε ε! ετ!Ρυ!αοτ! ι!ατε ετ εο!

πετε Ρτοιο!εετποτ ποπειτο!ει!πε !ι! εο!!ι!οιο. Ρσεεεε

ε!ει!εο! ετ ι!σιο!ο!οιο οι! ΡτσΡτ!πιο. ο!ε!!!! ο! εε τε

τει!τε !πετυοτ εοοτεεε!, ι!ε !Ρεα τεττα ε! τται!!ι!!εεε.

εοοετ!τυεοτεε εε Ροεεεεεστεε ε!ι!οι!ε οσο!!οε ι!!ετ!

εοιοπο!ε ι!υο! Ρσεεει!ετ!οτ. ετ ι!ε Ρτει!!ετ!ε σιου!!!πε

ο!!εετπαοι!!ε ε!!!!εαπετποτ ε! Ρ!8οοτ! απο!!! !!σσα επα

!!α!!εοι!α ποπει!π!εττπε !ο εο!!!!οιο. τεοποε!αοτεε !εε!

ι!ε ι!πο!!πε τε!ε ετ!Ρο!αοι!!ε ετ Ρτειο!ττεοι!!ε. εΡ!ετσ!ε

ει!!! αι!τ!αι!!. ετ ειοο! α!!! !πτ!. τεοποε!αοε ετ!αιο ι!!ετα

αΒοεε απε!!!σ εεοατπεσσοεο!τοε οε!!ε!αο! !πτ! πεταε

εατ!σ ετ ειοο! α!!! !πτ!. ταε!εοε !!εε εο!ι!!α εοοε!!!σ ετ

ι:οι!εευεπ ο!ι!α!!ε !!!ατ!τ! ευ! ετ εοοε!!!σ ο!!εττ! ο!π!αο!

ετ ιοπεεε οετατ!! εποε εποε ΡτσΡ!οι]ποε ετ ο!ε!οοε αι!

!!σε αΡΡε!!απ!τ. αστο!!! !ο εαΡ!τπ!σ εαοοε. !οτετ!!!ετποτ

τεετεε ε)ιιοσο οστατ!πε. !!α!ι!!ε!σ ιοπεεα. σ!!εττπε π!

οιαουε.

Εεε αο!!!τεε!πε οστατ!ιιε εαετ! Ρα!αε!! !οτεττο! τοΒατοε

εετ!Ρε!. '

ς οσον!!! )

ἰ/επιἰἰτίο τι ()!ιτιισσεσ /Ιτπιιἰιἰί .ΪσΙτιιε ιι.:τοτε ία

πιιεπε! εστοιοοπ2/οεοι απίαε οπο!!! οι δαοπαε οποτε ο

ίασε!ιτΖ.ε Ρτο Ιἰὐτἰτ εεα·.

ή

!!28, Π! ιοατε!!

Οι!!! Α. [στ. 985. σ.

( Η. τ!. )

Αοι!σ ι!σιο!ο! ινιει:ιιιινιιι. !ι!ε!!ετ!σοε Ρτ!ι!!α. ι!!ε π!.

ιοεοε!ε ο!ατε!!. εαταεσεα ο!ιστ ατοα!ι!! !σ!τε ι!οσοι!αιο

πεοι!!ι!!τ τται!!ι!!τ ετ εεεε!τ. ι!οιο!ιιο σ!!εττσ Ρα!ι!ο.

!πι!!ε! ετ αεεεεεστ! ι!ειο!ο! !σ!ιαι!ο!ε εΡὶου!ε Ρστεετατ!ε

εαοοε Ρτο εσιοπο! !αοπε. τεε!Ρ!εοτ! !!αοε υεοτ!!ε!ε

ι!ε!!! οσιο!οε εοιοιιι!!ε !αοπε ετ Ρτσ εσιοπι!! !αι!πε

τΙο0ι!ι!αιο οαεοο!!! τεττε !αεεοτει!! !ι! εαεττο εαοοε. τι'

ουτε !οτέι·εεεπ αετ!οο!!!υε εσιοσι!ε πτ!!!τατε ετ Ρεττ!

οεοτ!!ε. !Ρε! οαεοο Ρεττ!οεοτ!!!οε ι!υσι! τω! ειιτ!ο!α

τπιο Ρετ ειιτ!ιοατστεε !ο !!!!τ!ε ν!. ετ !Ρεοι!! οαεοο!!!

ε! οειιι!!ι!!τ Ρτεοτ εοΡετ!πε !ει!!τοτ. Ρτεε!σ !!ι!!το

!!!!τατπιο εεε !αοπε. ι!ε οπο ποεαπ!τ εε ι!υ!εταο! ετ

εο!υταο!. τεοποε!αοε ε!ιεεΡτ!σι!! οσο οο!οετατε Ρε

επο!ε ετ Ρτεε!! οσο εσ!πτ!. ετ ε! Ρ!υε πα!ετετ ε!

ι!!ετο ι!σο!!οε α!! Ρτεεει!ε !οτετ ο!ποε τεε!τ Ρυταιο

ετ ι!!εταιο τ!σοαε!οοεοι ειι!οτ!ε. τει!οοε!αοε !!!! !πτ!

ουσ εαοετοτ. ι1πσι! ε! οεοι!!τστ τοετ!τ ι!εεεΡτπε π!ττα

ι!!!εο!ε!!οιο !οετ! Ρτεε!!. ιΙπει! Ρεεε!τ εεε!!! αι! επΡΡ!ε

ιοεοτοιο ετ τα!! ιοει!σ !Ρεπο! παευπιο ε! πει!ι!!ι!!τ.

ιΙοοι! !!α!!εατ ι!ε εετετε ετ τεοεατ. ετ ε! εε ι!π!ειιπ!ι!

τπιο. ιΙοοι! ιΙο!ι!εο! οαεοο!!! ε! ετ σο! σε εετετε

ι!ει!ετ!τ. πε! α!!εοαοετ!τ ι!ετεοι!ετε ε!!Ρει!!τε απετστ!

τοτε α!! ειοο! !!σιο!οε ε! ετ!Ρπ!αοτ! Ρτοο!!ε!τ. ε!επτ

Ρτο τεο!Ρστε τοετ!τ ιοε!!στατοτυ. αυτ πα!οετ!τ επ!!

ειιτ!ιοαε!σοε ο! εοοε!ιο!!! !οεο Ρτεε!!. ι;!πει! ε! που

τεεετ!τ Ρεοαιο ι!πΡ!! ε! ετ!Ρυ!αι!τ! ι!ατε ετ εο!πετε

Ρτσιο!ε!τ. Ρσεεεεε!οοεο! ετ ι!εο!!ο!πο! αι! ΡτσΡτ!οιο

ο!ε!!!! ο! εε τετεοτσ τω! εοο!”εεεα ι!ε !Ρεο οαεοο ε!

τται!!ι!!εεε. εσοετ!τπεοι!ο εε Ροεε!ι!ετε !Ρεπιο οσιο!οε

ι!!ετ! εοο!πο!ε οπο! Ρσεεει!ετ!τ. ετ Ρτο Ρτει!!ετ!ε

οιοο!!!πε σ!!!!Βαπ!τ ε! Ρ!€οστ! σιοο!α !!ει!α επα !!α!!!τα

ετ !!α!!εοι!α. τεοποε!αι!ε ειοο! !οεο!!! απε!!!ο ουσ

!οι!ε εε τπετ! Ρεεεετ. ταε!ει!ε !ιεε ειοο!α εεοε!!!ο

ο!εο!σε! τστο!!σε ετ ο!!εττ! ο!π!αο! εποε εποε Ρτο

Ρ!οτιοσε ετ π!ε!οσε οι! !!εε αΡΡε!!αο!τ. αστο!!! !ο εα

Ρ!το!σ εαοοε !οτετ!!!ετοοτ τεετεε. ο!εο!απε !”στιο!εα.

σ!!ει·τοε ο!π!αοπε ετ !!εττσ!ι!οε ΡαΡ!εοεεε.

Εεε αιο!!τσ!ι!πε οετατ!πε εαετ! Ρα!αε!! !ι!τεττο! τσαατπε

εετιΡει.

ς εστοτ )

Ϊ/επιἰἰτἰο ο Νέεο!ασ . θεεττ2 ΒεύΣοί ο!τσ, τατιιιεπε!

εοιππιιιιιἱ /αετα άαατοπι εἰσιπιιιιιο ίπ δαετιιιε α!.πι·σ

!αεεπτίαπι Ρτο 22στέε ιι'εσειο.

!228 , Ή! ιοατε!!

Ο!!! Α./οΙ. 985.

ι ο. ε.)

Α.οι!σ ι!οιο!ο! ιιιεειεινιιι. !πι!!ετ!οπε Ρτ!!υα ι!!ε τινι.

ιοει!ε!ε ιοατε!!. ο!εσ!απε !!!!πε σ!!εττ! το!!!ι!! ιιποοι:!αιο

ετ τεεα ε!οε εστοτ πεοι!!ι!ετποτ τται!!ι!ετοι!τ ετεεεεετπιιτ

ι!στοσε ι!οαε !αεεοτεε !ο εαεττσ εαοοε ι!σιο!οσ !ο!!απο!

εΡ!οπ!ε Ρστεετατ! εασοε Ρτσ εο!ουο! !αι!πε τεε!Ρ!εοτ!

!!αοε πεοι!!ε!οοετο οσιο!ι!ε εσιοπο!ε !αοοε ετ Ρτο !Ρεσ

ι:οιοοο!. ποε τοετοι!τ ειιτ!ιοατε !ο !!!!τ!ε κ. !αι!πε Ρετ

εκτ!ιοατετεε. επιο !ο!ὅτεεεπ ε!ι!το αετ!οο!!!πε εοιοοι!σ

οτ!!!τατε ετ Ρεττ!οεοτ!!ε !Ρε!ε ι!σο!!!!πε Ρεττ!οεοτ!!!πε.

Ρτεε!σ ί!ο!το !!!!τατοιο κ. !αι!οε. ι!ε οπο οοεαοετοοτ

εε ι1ο!ετοε ετ εσ!πτεε. τεοποε!αοτεε ειιεεΡτ!οο! οσο

οπιοετατε Ρεεπο!ε ετ Ρτεε!! οσο εο!πτ!. ετ ε! Ρ!υε

πα!ετεοτ ε! απ! Ρτεεεοε !οτετ ο!ποε τεεετποτ Ρυταο!

ετ ιοετατο ι!σοατ!οοειο ειι!οι!ε τεοοοτ!αοτεε !!!! !πτ!.

ουσ εαοετοτ ιιοοι! ε! οεοι!!τστ ι!εεεΡτοε !οετ!!. π!ττα

ι!!!ο!ι!!οτο !οετ! Ρτεε!! επα! Ρσεε!τ αδεια! α!! επΡΡ!ε

ιοεοτπιο. ετ τα!!τετ ε! ι!!ετσ οσιο!οε εαε οεοι!!!!ετποτ.

ποστ! !!α!!εατ ετ τει!εατ Ρτει!!εταε ι!ειι!σε !!!!εταε ετ..

α!!εο!πταε. ετ ειι ε!ε ταε!ατ ου!ειτο!ι! πσ!πετ!τ ε!ιιε

εουτται!!ετ!σοε !Ρεοτπιο. ο!εσ!α! ετ τσεε επστοιοιΙοε

!!ετει!οιο ετ σιοο!πιο Ρτο ε!ε Ρετεσοατπιο. ι!παε ι!ε

ιοεε ετ σο! ι!ει!ετ!τ. πε! α!!εοαπετ!τ ι!ετεοε!ετε ειιΡε

ι!!τε ετ αοετετ!αατε α!! ειοο! !!οο!!οε ε! ετ!Ρο!αυτ!

Ρτσιο!εετποτ. ε!επτ Ρτσ τε!οΡστε !!!ετ!οτ ιοε!!στατε

αυτ υα!πετ!οτ. ευ!! ειιτ!ιοαε!οοε !ο εοοε!ο!!!! !οεο

ιισ!ιιετ!τ !!αε!ατ. ε!ιιε εσοτται!!ετ!σοε !Ρε!πε εαταεσεε Ρτεε!!. ι!υσι! ε! οσο τεεετ!οτ Ρεοαιο ι!πΡ!! ε! ετ!Ρο
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|ετιτἱ εετε ετ εοὶιιετε Ρτοτιιἰεετυτιτ. ετ Ρτο Ρτεεὶετἱε τι ετ ειιεΙ:οιε2ετε ειΒ οπτική Ιιοπιἰι1ε. εἰ εΠΡιιΙεπιβ Ρτο-

οιοτιὶΒιιε οΒεετιιειιεὶε. οωὶεετιιιιτ εἰ ΡἰΒεοτὶ οπιιιἱε

Μπα εεε ΙιεΒἰτε ετ Βεοεεεε. Ροεεεεεὶοοεπι ετ εο

ιιιἱιιἰιιω εε ρτοΡτἰιιιτι ιιἱεΙιὶΙ ἱτι εε τετεκπο Βιετιιετ

εοεΐεεεἰ εε εἱειἰε εοιπἰΒιιε εε εἰ ττεεὶεἰεεε. εοιπετἰ

1:ιιετιτεε εε Ροεεεεεοτεε εκἱεεε εοωἰιιε Δω εοπιιπήε

ειπε Ροεεεεετἱτιτ.. ετ τειιιιοεὶεωε εὶετε τοεε ειιεὶἱἰο

εεεεωεεοι:ιειι1τιιε ιιεΠεἰεκιὶ ὶιιτἰ ΥΡοειεεετἱο ετ οπτική

Με ἰιιτἱ. ετ ἱιιτειιετιιητ. ἱΡεὶ ι1ἱεοὶιιιιε ετ τοεε ει] εετιετει

εεἰ ειιεεεεΒε εοτΡοτεΙἱτετ τεετ.ε οπ1τήει Ρτεεὶετε ετ

τετιεετε ετ οΒεετιιετε. :με οππιὶε ἱρεε τοεει ἱιεεἱτ

εοτιεεἰο πιοεεε ιιο€ετἰὶ ετ Ρτεεὶετὶ τιὶεοΙειὶ ειιοε ει;ιοε

ρτοΡἱτιειιοε ετ ιιὶεἱοοε εε Με εΡΡεΙΙενἰτ. ἰτιειιΡετ

Ρτεεἱετιιε πιιιεεε εοτιετἱτιιἰτ εε ΡτοΡτὶιιπι ετ ΡτὶτιεὶΡε

|επι εεΒὶτοτεπι εεΐει1εοι·εω ετ εοΙιμ;οτειιι εε Ρτεεἱετὶε

οωτιὶΒοε ω: ειιΡι·ε ΙεΒἰτιιτ Ρτο εὶετἱε τιἱεοΙεο ετ τοεει

ιιετειιε ὶΡειιω εοπιἱτιιιπι ἰοΙιεητιειτι. τειιιιπιεὶειτιε !εεε

εε Ριει1ώΡειΒ. οωὶἔετιε ὶτιεε εἰ Ρἱειιοτἰ οππιἴε Βοηε

εοει.ε.εΙ:ιιτε ἱτι εεΡἰτιιΙο εειο11ε ὶιπτοτἴοετιιιπ τεετεε.

εΥπιοτι εοτετἱιιε. οβετΙ:ιιε ιιὶιιΞεουε. Βοιιεεεεε.ιιε εὶ11

ττε8ιιε.

Εεε ετοοτοεὶιιε τιοτετὶιιε εειετἰ ΡεΙεπἱἰ ὶτιτετἴεὶ τοΒειτυε

εετἱρεὶ.

(απ.)

πεπε22ίο α Βε|τεἰιἰα, ΒοτιἱἱοΪιαιυιἰε Ιεωε τεΙίε2α, εετ

Με ρατ2ίε “πωσ εοπιιιε ίπ διιοπαε εα:£το @Με ρτο

εο!είε 2:·ί8ίπω.

Ί228, 'Η ππετεἱἰ

αει. Α. χω. εεε.

( π. ε. )

Ατπιο εοωὶιιὶ Μεεκκνι1ι. ὶεεἰεΙὶοι1ε ρτὶπιε εἱε Ιοτ1ε

ενι. ιι›ετιεἱε ιηετεἰὶ τεΙεειεει υκοτ ειιοεεεω βετε

ὶοΙιειιεὶε υὶεἱὶ_ ιιεεείεΠ: ττεεἰεἱτ ετ εεεεὶτ τεττἱεω

μεττεπι οιιἱιιε εοτειιε Ρτοἰηεε ἱεεετιτειιι ἰτι εειεττο

εεοπε. ειιειε ΜΒεβετ. ειπε £ιετ εετἰττιετε ἰτι ΙἱΒτἱε

εεκ Ρετ εκεαπεικοι·εε. εοπετ1ο ὶοἱιει1ιή εΡὶιωἱε Ροτε

εκετἰ εειοιιε Ρτο εοπιιπή ἰεπιιιε. τεεἱΡἱειιτὶ Εεεε εεε

εἰοἰοτιεπι ι1οττιἱι1ε εοιειπιἱε ἱετιιιε ετ Ρτο ἰΡεο εοπιιιηἰ.

011111 ἱτι8τεεε11 εκἱτιι εοωοεο ιιιἰΙἱιετε ετ Ρεττὶιιειιτὶἱε

ἱΡεἱ τεττὶε μπε ρεττὶιιειπὶβιιε. Ρτεεἰο ετήτο εσωσ

τιιπι απ. ἰειωε. εε ειπο ιιοεειιἰτ εε ειιἱετειιι ετ εε·

Ιιπειυε. τετιιπιεἰετιε εκεεΡτἰοτιἱ εστι πιιιωετετε ρεειπήε

ετ Ρτεεἰὶ εοπ εοΙιιτἰ. ε: εἰ ΡΙι:ε ιιει!ετετ εἰ εε Ρτε

εετιε ἱτιτετ οὶιιοε. ἴεεἱΙ; Ριιτεττι ε1 111ετεπ1 εοτιεύουεπι

εκἰπεε. τετιοτιεἱετιε ΠΠ ἰετἰ.τΙιιο εειιετοτ. ειιοε εἰ

ιιει1εἰτοτ εεεεΡωε διεπει ιεκτε εἰπιἱεἰιιω ἰιιετὶ Ρτεεἱὶ

εποε Ροεεἱτ εΒετε εε ευρρΙεωει1τιιω. ετ Με π1οεο

εεπι εἰ ιιετιεἱεὶτ. εποε ΙιεΕεετ εε εετετο ετ πεεεειτ

ΙἱΒετεω ετ εΒεοΙιπετιι εΙ› οπιτιἰ οτιετε εετιιὶτιιτἰε ετ

ἰιιεε ἴεεἰετ ειιἱεειιἰε ιιο!ιιετἱτ. εἰτιε εοτιτι·εεἱετὶοτιε

ὶρεἱιιε τἰεΙιεΙεε ειιοτιιππ1ιιε ιιετεειιπ1. ετ οιππήιιει Ρτο

εὶε Ρετεοηετιω1. 11ι18Π1 τεττἰεπι Ρεττεπι εἰ ετ ω εε

εετετο εεεετὶτ. σε! εΙἱετιειιετἱι εεΐει1εει·ε ετ.εκρεεἱτε

ιιιἱεἰτ. ετ Ρτο Ρτεεἰετὶε οττιτιἱΒιιε οΒεετιιειιιεἱε εεε

@Με εἰ Ρἱεεοτἱ οιιιτιἰε [τοπια εεε τιεΒΠε ε!. ΒεΒειιεει.

Ροεεεεεἱοτιεαι ετ εοπιἱεὶιιπι εε ΡτοΡτἰοω. ιιὶεΙιἰΙ ἰιι

εε τετεπιτο τω εοείεεεε εε εε εἱετε τεττε εἰ ττεεἱ

εἰεεε. εοιιετὶτιιεπεο εε Ροεεἱεετε επτι ι1οιιιἰιιε (Με

εοιπιπεε ειπε Ροεεεεετἱτ. τετιιιτιεἱεεε οποτε ΙεΒιιει

ειιεἱΙἰο επιο ἱτιεε εε τιιετἰ Ροεεετ. ἴεεἰετιε Με οιιπιἰε

εοτιεἰΙἰο τεἱιτιιιιιεἰ τιιεπἱεεἰ ετ ΒιεΙΙἱεΙωἱ ετεεἱ εποε

εποε ΡτοΡἱιιειιοε ετ ιιἱεἰοοε εε Με εΡΡε!Ιεεἰτ. εεωιιι

ἰε εεΡἱτιιΙο εειοπε. ἱιπετἴυετιιετ τεετεε τεἱωιπιειιε τυ

ετἰειιε ετ ΒιιἱΠἱεΙωεε ετεευιε.

Εεε εωΒτοεἰιιε τιοτετἰιιε εεετἱ ρε!εεἱἱ ἰπιιετἴιιὶ το

δετι1ε εετἱΡεὶ.

ς ιππε )

Βετιιιεπάεαε Ιαπωεπείειιε εε α'Σεπι εοπε£ἰειι£απι σοσια

τετε, Μια! ·ι›οεα£ἰε, ριώΖἰεα£ἰοιιἰ ε.κ·2ίυπα$ίοπίε ειυπτιο

τιιπι Μοπ22εεΙατί επ Μιιτίαιεεω, ἰεἔαΣἱ πιεείοΙαπεπεεε

εαυπάεπι οοπιπιιυιἰὐιιε Τετεοπαε , .Ήεωαπιἰτἰαε , θ!

θαέ!!Ζε!πιο εε Βοεεο μπε!ισΖαπε.

1928, υ!τἱιεο πιετεἱἱ

βοά. Α. [Μ. Ιθδ. ε.

01.11. )

Ατιι1ο εοωὶτιὶεε ὶτιεεττιεεἱοιιὶε. Μεεεενιιι. εἰε ιιε

ηετἱε ιιΙτἱττιο εἰε ππεεεὶε πιετεἰὶ. ἱπιεἰετἰοπιε Ρτἱπιε.

Ιιι ειιοεει11 πιεσε. ειιοε εεε επτα Ιοειιπι εεττευει[Πε.

εεειιΡετ εεΡε!Ιειε. ΡτεεετιτὶΒιιε. ὶεεοΒο εε πιοεοετὶε.

Πω εἰεὶτιιτ ΒΜΒιιε ετ ἱοΙιετιιιε εε ειιττε. ετ ετεὶΘετἱο

ΡοΠε. οπιτιἱΒιιε εἰυὶΒιιε πιεεὶοΙετιὶ ετ Βιιἱεοτιε τεεοκο

εἰωἱΙἰτετ εὶιιε ωεεἱοΙετιἰ. ετ εωἱεο πιεεεοἰο τιοτετἱο

εἱιιε εΙεκεηει·ὶε τεειἰΒιιε. εοωὶηιιε πιιιεεΙΒετειιε ἱε

εεκ επιΒεεεἱειοτ εοωιιοὶε τεεεὶοΙετιἱ. ιιο!ιωτετε ετ

ΡετεΒοΙε εοπ1ἱΙιἱ τεεοοεΙ.ἰ εε ΡιπεοΒοοεΠο εἱωἱΗτετ

επιβεεετοτὶε. ετ εοεἱὶ ευἰ ε» Ρτεεεεύε εὶκἱΙ:. εποε.

Ροτεετεε ιηεεἱοΙει1ἰ. πιετιεειιετετ εὶΒἱ ετ εοεὶο εεο ὶτι

εοτἰΡτὶε εετὶτεετἰοιιεπι εειιιτιἰ πιοιπἱεεΙετἰἱ. ετ πιοτὶιε

πω. εεειπιειιπι ειιοε Βετο ΐι1ει·ετ Ρετ ετιοεεει11 πιει

εἱεττοε ττ1εεὶοΙειιἰ. ετ ειιἱει ετεεεΒεπιτ ιιοΙιιτιτετεπι

εεεε Ρτεεὶετε Ροτεετετἱε πιεεἱοἰετιἱ. ετ εἰετε εκά

ωετἱο Ρετ εἰετοε εωΒεεεἰετοτεε. ΡτοπιιηΠετεωτ ετ

Βετετ ιεετιἰΐεετει εοωιιτιἰΒι1ε εὶιιἰτετιιω ἰεπιιε. τετεοτιε.

εα1ιιε εΙεεειιετἰε. ε: εοπιἰεο ΒιιὶΠἱεΙπιο τω Βοεεο.

Ιἱεετ εὶὶειιἰε Ρτο εοπιιπιὶ ἱετιιιε -ὶΒἱ εοσ εεεετ ετ ἰεπι

ει1εοπι Ἐιιὶεεετι8. Ρετ Ιἰττετεε ἰΡεοτιωι εωΒεεεἱειτοτιιω

εἱωτὶ. ετ Ρτεεερἰτ εἱε οι εεΒετειπ εεεεεε. ετ τω

εκμεετεεεεετ εεε ΐετε Ρετ εποε εἰεε ετ εοπ υει1ε

Πω. εἰετεω εκτὶωετἱοιιετε ὶιιεεετιιω Με. ετ εεπι

Ρτοειιιπτἰειιετυιπ ετ ιιιεεεεετεεετιιητ. εεειιτιειιω εποε

εὶε ΐιιετειτ εεπιιεεεετε ετ ἱιιἴετἱιιε Ρετ οτεἰιιει:ιι εοπ

τὶοειιτιιτ. εοπήιιο Ρεεεεο εε μπαι πεσει. επε εεε

επε; Ρτεεετιε ετ εἰηεἱειιε ειτιΒεπειτοτἱΒιιε εἱιιὶτετἰε τετ

εοεε. ΦΠ ἱΙ:ἱ εἱτιιἱΙἱτετ εεετεπιτ ι1οι1ιἱοε εοωιιεἰε τετ

εοι1ε. ετ Νοε εε εἰετιι τεεττἱε Ρτοιὶωιιω εεΒεεπιτ
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εΙΙΒετε. υττυω υεΙΙυτ ΙυΙΙ·εεετΙΡτωτι εττΙτττετΙσι1εω α υυιτιετετε ΡεευυΙε ετ ΡτεεΙΙ που εσΙυτΙ. τεΙΙ τυσσσ

ετσι υευσΙσΙτ εἰ σΙετσ υστυΙυε. ι1υσσ σε εετετο σε·εΙΙΙΙ (τω. υεΙ τεΙσΙΙΙειιτΙσσεω ΙΡεΙυε εεεττΙ σετΙ. τευστ

ευΡτεεετΙΡτε ε:ιτΙιτιστΙσιΙΙε τεΙΙε εετ. Ιυ εστυΙεε σο

ιυΙυΙ.< ΙετΙ ευυτ ΙΙΙΙ ισιιΒΙεττΙ ιΙυΙ ΙΙεεετυυτ ΙυΐτεετΙ·Ι

Ρτεπι εκτΙΙυετΙσσεττι σε ΙτστεεετΙΡτΙε τεΙ›υε. Ισ ΡΙ'ΙΠΙΙ8

Ιυε8Ιετετ ΙσΙισσυεε σε ετιισιευσ. ετ Ματια· ιιτυΙιτσεΙιιε

σε εεστσυσ ετ ΒυΙσσ σε τευσε. ετυυΙσυε σε ττετιισεΙ.

ετ ΙευειΡσσε τττεεΙετετ. ετ ΒιιυσΙυυε σε ετστσ. Ιτι ΡτΙ>

πσε εκτΙτυειυετιιστ εσσεστσΙτετ. φωτ εεετεΙΙυισ σε

ισσστεεΙστσ ετ σε τετσουει ΙΙυΙτ ΡσεΙτυπι Ρετσιυυτιπυ.

εΙυε Βετεεεευε. ι]ιισσ σετ σε εκττε ευεττυτυ. Ρστεετ

τεετΙτυΙ Ισ ΡτΙετΙσσ ετστυ σιυσΙΒυε εσυΙΡυτετΙε ετ τε

τΙσσετΙε Ρτο ΙΙΙ›ι·Ιε εεε. ΡεΡΙε. Ιτευ1 τηυτυε εεεττΙ

εΙυσΙΙΙτετ Ρστεετ τεετΙτυΙ Ισ ΡτΙετΙυσ ετιιτυ στυυΙΙ:υε

εσττιΡυτετΙε ετ τετΙσσετΙε Ρτο ΙΙΙ1τΙε τι. ΡυΡΙε. Ιτεττι

ειστε τυττεε εσεττΙ Ρσεευυτ τεετΙτιιΙ Ισ ΡτΙετΙυσ ετετυ.

συιτΙΙΒυε εοιυΡυτετΙε ετ τετΙσυετΙε Ρετ ΙΙΙΙτειε εεε.

ΡειΡΙε. Ιτειτι εεεΙεεΙσ ετ εΙετει·υσ ουτε σστυΙΒυε Ρσε

ευυτ τεετΙτυΙ Ισ ΡτΙετΙυσ ετι.ιτυ σιτισΙΙΙυε εσπΙΡυτετΙε

ετ τετΙσσετΙε Ρετ ΙΙΙ›τεε σε. ΡεΡΙε. Ιτευι εττετε Ρστεετ

τεετΙτυΙ Ρετ ΙΙΙΙτιιε κ”. ΡεΡΙε. ευπιτυσ εετ ΙΙΙΙτστυπι

Μουσε εσετεΙΙιυυ σε υΙυτΙΖεεεσ Ρστεετ τεετΙτυΙ ισυτυε

σε ίστΙε Ρετ ΙΙΙ›τειε κιτ. ΡεΡΙε. Ιτευσ τυττΙτυ σε σο

τυΙΙουε ετ τστευΙετΙ εΙυε ΒετεΙεε σεευ.Ρετ ευυι υσΙτει

υι1ε τυΡτε Ρστεετ τεετΙτυΙ Ισ ΡτΙετΙυσ ειστυ σττιτιΙΙχυε

εσι11ΡυτσιτΙε Ρετ ΙΙΙ1τεε π.. ΡεΡΙε. Ιτεττι Ισστε11Βετε

Ρστεετ τεετΙτυΙ Ρετ ΙΙΙστεε τα. ΡεΡΙε. εΙ εΙΙΙΙΙτ Ρε

ι·εσιδετε. .

Ε8σ σΙττεισιιε ΙΙΙΙυε ιΙυστισευι εΙσετΙεΙ ΙΙιεσΙΙ εΙυΙε

ιυεσὶσΙευΙ. σε εουττειεττι εετιετΙ τ.τεστΒΙΙ. Ισ ΡεΙετΙσ

τω ειπο ετ τεσεετ ετ ι1υΙει!υΙσ εκ ετ ιισΙυετΙτ ΙΙΙ

εΙειτ. εΙυε εσυττεσἰετΙσυε ΙΡεΙυε -υΙυεΙσΙ ευστυιυιτυε

Ιιετεσυυσ ετ σπυυΙυτισ Ρτο εΙε Ρετεσσετυι11. ετ εἰ ΡΙυε

υεΙετετ εΙ εισ Ρτεεευε Ιυτετ υΙιισε τεεΙτ Ριιτεπε σε·

υεεΙσσετσ εττΙσσε. τεττυσεΙσπε ΙΙΙΙ ΙυτΙ ι1υσ· οευετιιτ

ι1υσσ εΙ υετισΙτστ σεεεΡτυε ΙΙιετΙτ υΙττε σιωιεεεω

ΙυετΙ ΡτεεΙΙ. ιτιισσ ΡσεεΙτ ετ.τετε ασ ειιΡΡΙευιΙεπτυω.

εΙυεττι τεττετυ εἰ ετ ευΙ σε εετετσ σεσετΙτ. ι1εΙ εΙΙε·

υευετΙτ σεΐεσσετε ετΡεσΙτε ετ ευετοτΙΖετε σε συεωΙ

ΙΙουιΙυε εἰ ετΙΡυΙεστΙ ΡτσιττΙεΙτ εΙευτ Ρτο τεττΙΡστε

Ι'υετΙτ υιεΙΙστιπυ τω: σεΙυετΙτ. ευε--εττΙιυεεΙουε Ισ

εσυεΙυΙΙΙΙ Ισεσ ΡτεεΙΙ. εΙΙσεΙυΙσ Ρεσεω σιιΡΙΙ-εΙ ετΙ

ΡυΙιΙυτΙ ΡτστττΙεΙτ.-.ΡσεεεεεΙοσεω ετ σσεσΙεΙυπι εισ

ΡτεΡι·Ιυισ ·τΙΙεΙΙΙΙ «ω ει: τετευτσ ΐυΙτ εσυτεεευε-εε

εισπισε εἰ ιι·εσΙσΙεεε.-εσυετΙτυευσσ εε ετΙσσε Ροεεεε

εστεπι ΙΡεΙυε τεττε ιιστυΙυε σΙετΙ ι:στιιυτΙΙε συπτ Ρετ.

εεσετΙτ. ετ Ρτο ΡτεσΙετΙε συιτΙΙΒιιε σσεετυετισΙε-σΒΙΙ

ΒσυΙτ εἰ ΡΙ.ΒυστΙ σωσει τουσ ειισ ΙιειΙσιΙτε·ετ ΙιεΒειισε.

εετυπι Ιυ εσΡΙτυΙσ εεσυε ΙυτετΙΙιετυυτ τεετεε. τττιπεεε

σστετΙυε. ΒυΙΙΙΙεΙιτιυε τσΙστιατυε. Μσετιστυε εΙυττεΒυε.

Ε8σ ευιβτσεΙυε υστετΙυε εεετΙ ΡεΙειεΙΙ ΙυτετΙυΙ τσεστυε

εει·ΙΡει.

. ζΙΜ .

( Ι)ΟΙ.ΙΙΙ )

. · " Ι ο

πεπάέτίο τι δαπάτι.#σ δ'ίνε ίαΙιτιεπεά εοπιπωισιἰ @στα

σε αΙαασιτε ρατιΣύιτε “πάτε σουια.τ ίπ αιε!το δασσιαε

υστετΙυε εσει·Ι ΡεΙειεΙΙ ττεσΙσΙ ετ ευΒεετΙΡεΙ ετ εσ τ· ροείταε ρω τω. αυτ, .εοΖάέ.ε £τ·ε.ειίεε·ϋπ. ετ τἰεπατἰἰε

εετΙΒεπσυπυ σεσΙ.

Εἔσ ΒΙιετΙυε εεετΙ ΡυΙεεΙΙ υστετΙυε ΙΜΗΟ εεττειιι.

Ιυεειι σΙετΙ οΙστεισΙ ΪετΙσΙΙ εετΙΡεΙ.

ι σει.11 )

Ι/επιιἰἰεἰο α Ι/2υαΙι!σ θεμα ΜαΖεΖ ίαπιτεπε2 εοιππιαιιί

/σετα σε :μεσω μπω ιτ:·Ζιυπ £ασιιΖαταπι £εττειε ίπ

δαοπιιε ι:·αε2το ίασεπτίιωι Ρτο Ζίστέε σαοσεείπι.

Ι 228 , 4 :ιΡτΙΙΙε

δεσ, Α. [Μ. 986. τ.

( Π. Π. )

Λυσε σσιυΙΙΙΙ Μεεκινιτι. ΙυσΙετΙσυε ΡτΙιτισ σΙε πω.

σΡι·ΙΙΙε. υΙυειΙσυε ειιΡυτ τσεΙεἱ υετισΙιΙΙτ ττεισΙσΙτ ετ

εεεεΙτ σσπιΙυσ =σΙ›εττσ ΡυτΙσ ΙιισΙεΙ ετ υΙεστΙσ σσττιΙυΙ

ΙσΙΙετπΙΙε εΡΙΙΙυΙε ΡστεετετΙε εεσυε Ρτο εσυυυυΙ Ιευυε.

τεσΙΡΙευτΙ τουσ υεσσΙεΙσυεισ υστυΙυε σουΙυυΙε Ιευυε

ετΡτσ ΙΡεσ εστυυυΙ ιιυσ.ι·τεπι Ρεττευ1 ττΙυπι τετυΙετυιυ

τεττε υεευε ι1ιιε Ιει:ετ Ισ εεεττσ ειιουε Ισ τσεεετσ

ιΙσυσ ιΙυε σε εττΙΙυετιι Ισ ΙΙΒτΙε πω. ετ ΡτεσΙετευ1

συσττυτυ Ρεττευ1 εΙ υευσΙσΙτ ευτυ Ιυετεεευ εκΙτιι

εσεεεευ εστυσσσ ετ υτΙΙΙιστε ΙΡεΙ τεττε ΡεττΙσεστΙΙΙυε

ΡτεεΙσ ίΙυΙτσ ΙΙΙ›τετυιυ ττΙυιυ Ιευυε. σε ι1υσ υσειιυΙτ

·ι|

σπασω· ία:ιτιεπείσαε. .

'Ι228, Η εΡτΙΙΙε

σε Α. τω. εεε.

ι τι. τ.. )

Μισο σοιυΙυΙ Μει:ΧΙΝ111. ΙυσΙετΙοσε ΡτΙΙυε. σΙε τη.

ισευεΙε εΡτΙΙΙε. ἔευσυΙἴιιε εΙυΙε υευσΙσΙτ ττσιΙΙσΙτ ετ

σιτεεΙτ σουΙΙσσ σΙ1εττσ ΡωιΙσ ΙυσΙεΙ σωστή ΙσΙιευυΙε

εΡΙυυΙε ΡστεετετΙε εειστιε Ρτο εσττιυτιΙ Ιευυε. τεστ·

ΡΙετιτΙ ΙΜΗΟ υειισἰεΙσιΙεω πιστευω εστυυτΙΙε Ιευυε ετ

Ρτο ΙΡεσ εσπιιισΙ συσε Ρεττεε υτιΙυε σστυυε σε ΙεΡΙ·

σΙΒυε Ρτο ΙσσΙυΙεσ ΙεεεστΙε Ισ εεεττσεσσυε. εΙυε ίιιΙτ

ΒΧτΙππΙΙ:8 ΙυΙΙΒτΙε σεεειιι Ιευυε. ετ ΡτεσΙετεε συεε

Ρεττεε εἰ ΙυευσΙσΙτ σΙετσ υσπΙΙσε Ειστε ΡτεεΙσ ΙΙΙ:ι·ε

τυυ1 εεττ. εσΙσοτυπι ττεεσεεΙτυ. ετ σετιστΙστιιιτι ιΙυετυστ

Ιεσυε. σε ιΙυσ 'υσεευὶτ εε-σι1Ιετιιτυ ετ εσΙστιιττι. τε

υυσεΙειιε ετεεΡτὶστΙΙ τιστι συιυετετε ΡεευυΙε ετ ΡτεεΙΙ

σου εσΙυτΙ. ετ εΙ ΡΙυε υεΙετετ ετ' εσ Ρτεεειιε Ιστετ

υΙυσε τεεΙτ Ρυτιπυ ετ πΙετεττι σσσεεΙουευσ εεΙυσε.'

τεσυσεΙειΙε ΙΙΙΙ·ΙυτΙ. ι1υσ εσυετυτ εἰ υεσσΙτστ σεεε

Ρτυε τυετΙτ υΙττε σΙτυΙιΙΙυπτ ΙυετΙ ΡτεεΙΙ. φωσ ΡσεεΙτ

ειδετε εσ ευ·ΡΡΙειυευτυω. ετ τσΙΙ πιεσε· εΙ υευσἱσΙτ

ΡτεσΙετεε Ρεττεε. ι·Ιυσσ σε εετετσ. ΙΙΙΙΙ5ευτ τευεετ εεε

σΙετσ υστυΙυεΙΙΙΙ:ετεε ετ εΙΙεσΙιιτεε ΑΒ στσυΙ` συετε

εετυΙτυτΙε. ετ σε ΙΡεΙε ΙΙιεΙυτ ι]υΙειτιιΙσιυσΙιιετΙτ Με

εειιιυΙετιιιυ ετ εσΙιιτιιπι. τευυυεΙιπιε εκεεΡτΙοιΙΙ που τσυττειΙΙετΙσυε ΙΡεΙιιε σειιισιιΙΙΙ. ευσΙ·ιιιυιΙιιε ΙΙετεσιιτυ
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οτ οιππιπιιι οιο οιε οοιοοιιοι·πιιι. τοπιο άποιο οοιτοε ο οοπτοεοπο άο ιοεο άοοιιιιο οοι·το οι τιοάἰάὶεεο. οοπ

οἰ οτ οπὶ άο οοτοιο άοάοιιτ. ιιοΙ οΙἰοποιιοιἰτ άοτοπάοι·ο

οιιοοάἰιο οτ οποτοι·ιποιο οτι οιιιπι ποπιιπο οι ετἱοπ

τοπτι οιοιπιοιτ. ειοπτ οι·ο τοπιοοι·ο τιιοιἰιιτ ιποτιοι·οτο

οπτ ποΙιιοιἱπτ οπο οιιτιπιοοιοπο ιιι οοπεἱιπἱΙἱ Ιοοο

οι·οοιι. τΙποά τι ποπ τοοοι·ιτ οοποιπ άποΙἰ εοιποιο οτ

άοιο οιιοιπιειτ. οοεοοεειοποπι οτ άοιπιπιπιπ οά οιο

οι·ιπιπ οποπ οι 88 ιοτοπτο. τοπ οοιιτοοοιιο το άο

@ο οοιτάιιιε τιοάἰιἰιεεο. οοπετιτποπάο το οοεεοοεο

ι·οπι ποπιιπο Διοτι οοιπιιιιὶε. άπιπ οοεεοάοι·ιτ. οτ οιο

οι·οάιοτιο οιιιπιτιπε οτιεοι·ποπάιο οτι!ὶΒοιιἰτ οι οι8ποι·ἱ

οιππιο οσοο οπο τιοτιιτο οτ τιιιτιοπάο. οοτπιπ ιιι οοοὶ

τοτο οοοπο ιπτοι·τιιοιππτ τοετοε. Ιοπέι·οποπο ποτοτιπο.

ιπποεο ιποτοιἰπε. ΒιιιττοΙιιιοτπε οιι·ιάπε.

ΕΒο οπιτιι·οοιιιε ποτοι·ιιιε οιιπι οοτοοιι ιπτοιίιιἱ ι·οοιοτιιε

εοι·ιοει.

ς ποιον )

Ροπάιτίο α Ρο!άτατο ιαιιιιοποί οοιπιπαιιέ /ξιοτα ατο

εἰοοἰιπα μπαι οιιία.ιιι'αυι ται·ι·ἰ.ι οι δαοιιαο σα.ιτι·ο Σκι

οοιιτί.ε οπο Ιίοι·ί.ι 2ιτοιω.

'Η98, Η οοιι!ιο

τω. Α. χω. πιο. τι.

( π. ιι.)

οτιτποπάο 5ο οοοεοεοοιοιιι οιιιπάο ποπιιπο άιοτἱ οο

ιπιιπἱο άπιπ οοοεοάοι·ιτ. οτ Ρτο οιοάιοτιο οπιπάιπε

οτιεοιποπάιο οτιπΒοπιτ οι οιοποιἱ οπιπιο τιοπο οπο

τιοΙιἱτο οτ Ιιοτιοπάο. οοτππι ιπ οοοιτπτο εοοπο. ιπτοι·

τποιππτ τοετοε τοπτιοποπε ποτοι·ιπο. ιπποεο ποτιιι·ιπο.

ΒπιΠοΙιιιοτιιο οι·ιτΐπε. '

Εφ οιπτιι·οοιπο ποτοιιπε εοοι·ἰ οοΙοτιι ιπτοιπιὶ ι·οο>οτπε

οοιιοει.

τ( ιιοι.ν )

7οπιίίτίο ο /Μτι·ο Ιοτιατιτιο ατο απο: ιπσ8ί.9τι·ο ιἰοπιιω

.εαπο22 Ιαοούί ότι δουιρο.ποΖία ατο δαοπα βετο ἰα

ο ιιιτοποί οοιππιιωιἱ :το ιέ.ιτι·οοο οίιωείοιιι άοπιιω ίπ

δαοιιαο σα.92ι·ο ίαοοιιτο ρου Ζίοι·ίε ·ιιιτοίιιιτέ ίαιιιιοπείύιι.ι.

12%! , τ2 οοιιτιο

- στα. ι. οι. στο. τ.

( ιι. ιι. )

Αππο άοπιιπι ιιιοοιιιινιιι. ιπάιοτιοπο οιιιιιο. άιο ιιι.

πιοποιο οοιιΙιε. ὶάοο οιιπι οοοοιοτιοτ οοι Ιιττοι·οο οἱ

ΒιΠοτοε ιο οοιοοιιιοπο ιο οιιπι” οοπτιιιοτιοτπι. ποσά

τι·οτοι· ιοτιοιιιιοε άο οοπο πιιιιιετοι άοιπιιο οτ οιιΙο

τοποτἰ ιοοοτιἱ άο οοιποοετοΠο άο οοοπο τιοΙιοτιοτ Π

οοπτιοπι οιποιιάἰ οτ ιιοπάοπάἱ οτ άοτοπάοπάι οτ τιοπο

Αππο άοπιἱπἰ ποοιιιινιιι. ιπάιοτιοπο οι·ὶιιιο. άιο ιιιι. 6' ΡΡωτοτθ (ΜΜΜ θΪ ΜΙΒ 0ωτοοιιάτ Μαι ἰο8ιο Ϊτοτοι

ιποποιο οοιιΙιο. οιιιΠιοΙιππε τοΙάιοτπε ιιοπάἱάἰτ τπι

άιάιτ οτ οοεοιτ άοπιιιιο οτιοιτο οιπιιο ιπάιοἱ άοιπἱπι

ιοτιοιιπιο εοιππτο οοτοετοτἰο εοοπο οιο οοπιιιπἰ ιοιιιιο.

ι·οοιοιοπτι τοπιο ποπάιοιοιιοπι ποπιιπο οοπιιιπιο ιο

ποο οτ οιο ἰοεο οοπιππι. άοοἱιποπι οοι·τοιπ οπιποάοιπ

τπιιιο οι·ο ιπάιππιο ιοοοπτιο ιιι οοετι·ο 8οοπο. ιο οπο

Βι·οοπε τιιιτιοτ ιΙπἱπτπιπ οτ άπο τιιοι·ιιτ οιιτἰιιιιιτο ίπ τι.

τιι·ιε τιι€ιπτο. οτ οι·οάιοτοπι άοοιιιιοπι οοιτοπι οι ποπ

άιάιτ οπιιι ιποιοεοπ οιιἰτπ οοτἱοπἰτιπε οοπιοάο οτ οτι

Μοτο πιει άοοιιιιο οοιτι οοιτὶποπτάιπε οιοοιο τιπιτο

Ιιτιιοι·πιιι τιιπιπ ιοππο. άο οπο ιιοοοπιτ 8ο άπιοτπιπ

οτ εοτιιτπιπ. ι·οππποιοπο οιοοοτιοπἱ ποπ ππιιιοτοτο

οοοιιπἱο οτ οιοοιι ποπ οοιιιτι οτ οι ο!πε ποτοτ οι οά

οι·οοοπε πποι· πιποε τοοιτ οπιοιπ άοποοιοποιπ οκιπάο

ιιοιπιπο οιοάιοτο. ι·οππποιοπο πιτ Μιά άπο οοποτπι (2

τοιοά οι ποπάὶτοι άοοοοτπε τποι·ιτ π!πο άιιπιάιιιιπ

ιπετι οι·οοιι. ιιποά οοοειτ οιδοι·ο οά εποοΙοιποπτππι.

οτ τοΙι ιποάο οοπι οι ποπάἱάἰτ. ιιιιοά άο οοτοι·ο οιιπι

τιοτιοοτ τοποοτ Ποοιοιπ οτ οτιεο!πτοιιι οτι οπιπι οποιο

5οιιιιτπτἱε οτ άο οο τοοιιιτ άπιοιΙπιά ποιποιιτ εὶπο

οοπτιοάιοτιοπο ἰοεἱπε ο)πιΠιοτιπι εποιπιπάιιο τιοι·οάπιπ

οτ οπιπιππι οιο οιε οοιεοποιπιπ. ιιιιοπι άοοιιποιπ

οοιτοπι οι οτ οπὶ άο οοτοι·ο άοάοι·ιτ. πο! ο!ιοποποιοτ.

άοτοπάοιο οιιοοάιι·ο οτ οποτοιἱιοιο οτι οιιιπι ποπιιπο

οι ετιοιιιοιιτι οιοιιιὶεἰτ. ειοπτ Ρτο τοιποοι·ο τποι·ιτ πιο

Ιιοι·οτο οπτ ποτιιοιιτ επο οιιτιιποοιοιιο ιιι οοπειιιιιτι

τοοο οιοοἱὶ. τΙποά οι ποπ τοοοιιτ οοποπι άπο!ι οι

οτιοπτοιιτι άοι·ο οτ εοΙιιοι·ο οι·οιιιιττιτ. οοεεοεειοιιοπι

οτ άοιπιπιππι οά οιοοιιιιιπ ιιιοτιι! ιιι 5ο ιοτοπτο τοπ

ἱοτιοπποε ποπάιάιτ τιοάιάιτ οτ οοεειτ ποπιιπο οιοάιοτο

άοιιιιιε οτ οπἱο εοποτι ἰοοοτιἰ οι·οποιπιποτι άοιπἱπο

οτιοιτο οοιιὶο ιιιάιοι άοπιιπι ιοτιοππιε εοπιπτο οστο

ετοτἰε οοοπο οιο οοπιππι ἱοππο τοοιοιοιιτι ποπε: ποπ

άιοιοποι:π ποπιιπο οοιπππἱο ιοππο οτ Ρτο ἱοεο οοιπππἰ

οετιιο€πιπ οιοάιοτο άοιππε πιοοπτοιπ ιο οοετιο εοοπο.

ποσά τω ο1τἱιποτιιπι ἱιι Ιάιι·ιε κι. οιοάἱοτπιπ οετι·ο

οιιπι ποπάἰάἰτ οἱ άἱοτο ποπιιπο. οπιπ ιπει·οοεπ οιιιτπ

οτ οοτιοπιτιπο οοπιοάο οτ ιιτι!ιτοτο οτ οοιτιιιοιιτιιε πιο

οετι·οοο οοι·τιποπτάιπε. οιοοιο πιάτο Ιιτιι·οι·πιιι "ιδιοι

ιεππο άο οπο ποοοπιτ 88 ι1πιοτιιιπ οτ εοιπτπιπ. ιο

_ ιιπποιοπο οιιοοοτιοιιι ποπ πιιιιιοι·οτο οοοιιπὶο οτ οιοοἱἰ

ποπ εοΙπτἰ. οτ οι ο!πε ποτοι·οτ οι οά οιοεοπε ιπτοι·

πιιιο8 τοοιτ οιιι·οιπ άοποτιοιιοιπ οιάιιάο. ιοπιιποιοπο

ΠΠ ἱπι·ὶ οπο οοποτπι· ποσά οι ποπάιτοι· άοοοοτπο

τποι·ιτ πιτιο άιιπιάιπιπ ἱπετἰ οιοοπ. τοιοά οοεειτ οΒο1°ο

οά οποοτοιιιοπτπιπ. οτ τοι πιοάο οι ιοεπιπ ποπάὶάὶτ.

ιΙποά τιοτιοοτ οτ τοποοτ ιοοππι Μιοιππι οτ οτιεο!πτπιπ

οτι οιιιπι οποιο εοι·πιτπτιο. οτ άο ἰοεο τοοιοτ τοιιοτιπιά

ποΙποιὶτ ειιιο οοπτιοάιοτιοπο ιοειιιε πιιπιετι·ι άοιππο

οτ οπΙο οποιτιιιιιιιπο 811008880ΠΠΙ1. οτ οιππἰπιπ οι·ο

οιε οοιεοποιιιπι. οτ ιιποά οεττοεπιπ οἱ οτ οπι άοάοιιτ

ποΙ οΙὶοιιοποιὶτ άοτοπάοι·ο οκοοάιτο οτ οποτοι·ι2.οιο

οτι οπιπὶ ποπιιπο οι ετἰοιιΙοπτἱ οιοιιιιειτ.οτ οιο οιο

@το οιππἱτιπο οτιεοι·ποπάιε οτιπδοπιτ οι οιοποιι οιππιο

ποιοι άἱοτο άοιιιπε οτ οιιτο. οοεοοοειοποπι οτ άοιπι

ιιὶπιιι οά οι·οοι·ιιιιιι. πιοτιά ιιι 80 ιοτοπτο Μι οοπτοεοπε

ποπιἱπο οι·οάιοτο άοπιπε οτ οπΙο ιπάο οι τι·οάἱάὶεεο.

οοπετιτποπάο ποπιιπο Διοτι οοπιιιπἱε 80 ο088ο850ι°οιιι
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παπι .Ροεεεὅετὶ1:. ετ ππτ οοπτεεεπε Ρτεἀὶεπιπι Ρτε- ιι πετ ἱιιιὅεπὶο. Ρπο οΠειιειοπε τἔιεὶειιιΙπ 8πΡτπάιοτε

ειπιπ πετεπιπ τοτε πι πτπιτπιτε Ρτεπποτε πωπω ετ

ιιππε. πιόετιοετ ὶπ εοιπεπιπε πεπιτιο ὶΡεὶ ό.οιππι ετ

ππΙε πππιιπεπτιππε. ποτιππ ιιι επΡιτιι|ο εετππε. Μπετ

Βιετππτ Ιππττπποπε ποτειτιιιε. πιπε5π ποτ.ει·ιπε. επι.ι·

τε!αποτπε 8τιίΐπε.

Επι) ειπιΒτοεἱιιε ποτιιτιπε εειετι Ρει!ποπ τοεπτπε εει·ιΡει.

( πει.νι )

δ'αρίτπΖα μισώ ε£ εοτιοοι·άέαε

Ιαιιιιετι.τε.9 παει· ε£ Ϊ/ειιε£οε ίπίαιε.

ΏἘ8, 8 ειιει1πτε @Η :ποπ

Επι!. Α.)”οΙ. 83. ν.

( Η. Β )

Ιπ ποιπἰπε ποιπιπι άει ετ επἱιιπτοτὶε ποεττί ἰεεπ

παπι. πππο ιὶοιπὶπὶ πιἰΗε5ἱπιο ἀιιεεπτεεἰιπο πιεεεππο

εετππε ιπεπεε ιππάιι π.. τω. ειιειιπτε ἱπἀὶετὶοπε Ρτιιππ

τιποιιΙτο. επιπ ΐτπτετ επιΠιετιππε πε πιιττειΒιο Ρτο

εοιπππἰ πιππε !ειδπτπε πεπεεὶοε τπιεεπε ετ ιιοΒιοεπιπ

άπεε πεπεειπτι.ιτπ ει. εειΡὶεπτὶοπε ποεττε πωπω πε

Ριιεε τιπετοικιο ἱπτετ πεπετοε ετ ιπππεπεεε τοοπτιιε

£πιεεετ..ετ επ πω: 1Δω πω: πιπππιπ ειιπεε!!πτιπιπ

1108Ετιτπι πιιεππετεπι ΡτεΒιιππτπ 8επετε πιπτιε ιτε ω.

Μπιιιεο ιπιειεεεπιπε Ρτο τ.τ·πετιιππο εοιπΡοπεποπ ετ

Πτιπππιτει 'ρεεε Ρτειἱιετιι οπο: Ιιττετιε ποεττἰε Ρώτα

ΡΙπιππεπ ειπε @Με ποεττο ιπππὶτὶε ππππεπτε π...

ιιππε πώ πει·π ΡεΧ εετ ετ Ρπεεπι (ιιιιιδιι Ροκ ιΡεο

πτπιπτει εεπ: π: Μπι: ιποοιιιπ. πεε Ρεττπε πιστή πει @πιο

πεπεεἰπτπιπ άπττππτιε οι·οπτιε ι:Ιπιτ ποιπιππο επιτι·τε

Ρεττιε·ετ ἀἰπιἰὸἱε τοτἱπε ιιπΡετιι .τοιπππἱε. Ρτοιπἱττο·

πιω ετ. εοππεπιιππε ποβιε [καποτε ἱὶ·οτ:τἰ ειιιΠιεΙππο

ότι ππιτπΒιο πιτο Ρτπάεπτι Ιεἔπτο πιτι ποοιΙιε Βπἰίὶ·ε‹]ἱ

τι.: Ριτοπεποπεὶ μπω ιπππεπειε πωπω Ροι:εετιιτιε.

ετ ἰΡειπε εοπιππὶε πιππε τεειΡιεπτι ποπιὶπε ετ .Μου

ἰΡ8ΪιΔ5 Ρ0Εεετιιτι.5 ετεοιπππιε ιππιιε Ρετ Με ετ επε

08850τε8 ιιο8ττοε (μσά πιω Ρετ ποε πωπω Ρετ οπιπε8

ἱ10π1ἱπεε ιιεπεεὶπτπιπ ει: τΙιεττιετπε πεπεειπτπιπ ετ

πωπω επι πεπετὶ .πΡΡεΠοπτπτ ετ Ρτο ιιεπετἱ5 εε Με

8ττιπΒιιιιτ ετ_πεΐεπάππτ. Ρετ ὁἱπετεπε ιπππτ|ἱ Ριιττε:

πιω ΒπτΒειιεεε τΙππιπ πΠοε. οπεετππΒιιππε ετ οπεετποτι

τποιεπιπ8 πετειιπ ετ ίιτπιπιπ Ρειοεπι παρε εοιιοοτάιοπι

οιι:ιτποάο παμε πι] ίεετπιπ εππετι .πιιοποεΙιε Ρτοιπιπε

ιιεπτπτιιιιι Μ: πιο ιΡεο τεετο παμε πο! ειπποε ιιπιιτποτ

Ρτοκιιπο εοιπΡΊετοε επΡι·π‹Ιὶοτε Ροτεεωτι ετ ειπε πιασει»

8οι·ιτ›ιιε ετ οιππιππε ποιπιιιιΒιιε ιιιππε ετ ι!ε όιεττιετπ

ιιιιιπε ετ οπιππιπε πώ ἰοιιιιεπεεε πΡΡειτοπτπτ ετ Ρτο

ιπππειιειοπε εε πιεττιππππτ ετ πετεπόππτ Ρετ όιπετεπε

Ρπι°τεε πιππιπ τοπ: Βπτπεπειππε ιΙππιπ ιιππε ἰπ Ρετεο

πιει ετ τεπιιε ιιι τστο Ροεπε ετ τοττιπ πεπετιπι·πιπ τει·ι·π

ετ ιιππε ετ ιπποπε. ποπ οΠεπάεπιπε πεε οΠειιάι τέτοιε

ιππε Ρετ πω πεε Ρετ πΠππειπ επΡι·πεετὶΡτοι·ιιιπ ι!ε

Ρπττε ιιοεττπ. ειιΡτπεπετε Ροτεετπτὶ πεε πΙιεπι επΡτο

ττιοτοτπω ιτε Ρπττε πω. ιιεοιπε επιπ :Πάρο πετ ετι

Ροτεετιιτι πο:: πιω πε Ρπττε πω. παμε σπιτι ε!ιιε

ὶΡεπω πετ εποε επΡτπεετἰΡτω οΙΓειιἀειππε πει οδεπετι

ΐπειειππε. ει: ει Ρετ πεε πετ πΙιππειπ επΡτοεετὶΡτο

τπιπ ότι Ρειττε ποεττπ. Ρτεεει·ιΡτε Ροτεετπτι πετ πὶἱεπι

επΡτοεαιΡτοιππι ιτε Ρειττε ειιε οτἰεπεἰο Μπι τπετιτ

πε! τπΡἰπιι εεπ πιτοπει·ιπ..ποε πια ιιιιὶ ππποεππιπε

πε! Ρτο τεππΡοτε ετιιτ ιιι άπεπτπ πεπετιπιπππ τποιετππε

πε! θεά ίπειειπι.ιε τιιτιοπειπ. εἰ επι τοπιπιι ίπετιτ πετ

ιἰπιπιιιιπι τιπππετιτ. εινα. ππποιο ειιο πετ πετεπι ω!

εὶπε ειιεεεεεοτἱ πιάτα τΙππότει€ιπτει πιω Ροετ: ΐποτειπ

πεοτειπιπποπεπι. πιει πεπιετπεετιτ Πεεπτιπ τεεΙπιπππτιε.

.οΙποά ει πε ποδιιπτ.πτε Έπετιτ: τεε!πιππιιτιε τεττπιππε

πετ τετιπὶπἰ Ρτοτοδοτι πι! ΡτεΒιιππι τει·ιπιππιπ πε!

1:ει·ιπιποε πὶεπὶῖοιπιππε τεοΙππιππτι τεπε!πιππι· Έπεετε

τειτιοπεπι πιτ ι1πιττειπ οτὁἰπε τΙποά εἰ Ρπωιεππι ετ

πιπππεετππι ετιτ πετ Ρτοππτι Ροτετιτ Ρπωιεπιπ πετ

Ιπππιτεετπιπ εεεε τεετειποπτεκπ τπιεεε τππππτπιπ πετ

ιΠπιπ Ρτο ε!πο τεοΙππιπτἱο ίποτε τπετιτ πετιετ Με επι

ππετειιππ ττεΡοεπετιτ ειιΡοιιετε (Ιππιιτιτπτειπ άπιππἰ

ὶΠπτὶ.. Ρετ επετεπιεπτπιπ ΐπετππι πο ιΠο ππι ποιπππιπ

Ρειεεπε ΐπετιτ πετ ειπε πει·εάε εεπ επεεεεεοι·ε πετ

Ρι·οοπτειτοτε. ετ ιΠε επι όειπιππιπ Ρεεεπε τπει·ιτ πετ

ειπε πετεε εεπ επεεεεεοτ πετ Ρτοοπτπτοτ ιιτ επΡτπ

ιιιετπιπ εετ πεπεπτ Ιἰεειιτἱοτπ ετ Ροτεετπτειπ πεεπάι

ει: εοππεπιεπιπ πππιπ ει: τειπποτοτιππε πετ Ρτπτεε

πε! άπιπππιπ ττειιιτιππε εὶεπτ εἰ ΡΙειεπετιτ. ετ ει ὶΡεε

εοπττπ ππππι π.-Βετετ ιιιεΙιἱἱοιπὶππε Ροεειτ πιιΙ.›ετε τε

ετεεεπιπ εοπττπ :πιω πππιπ πετ ΡΙιιτεε παμε επτ

ΡΙεππιπ εο!πτιοπεπι. Πει ι1ποπ ει Ρετεοπει πετ Ρετ

5οπε πε επιππε ι·εεΙππιιιτιο Ειστε Ϊπετἱτ ετιιπτ Ρτε

8επτεπτεπεπιππτ ποπ π. επι ιιππε πωπω πετ Ρτο

τειπΡοτε ετιτζ ποεἱΡετε ποπειπ ει: ιάεπεπιπ εεεπτἰτπ

Σεπτ π. επ πε τρώω; Ιπιπεπτετιο ΐποτπ ΐπετιτ πε

άεπεοπτ επΒιεττπΒετε. επι: ηπα! τιιτιο τεεΙπιπππτιε

οτιππο ἱπΒεπἱο ποπ ἱιπΡεἀἰπτπτ. ετ οι τιπΒιιετἰτ πε!

ἔιποιιετὶπτ Ρτεπεπε. πε!. Ρτεε.επτεε. τιιπτππι ιτε. πιοΒιτι

4!πάε 8ατ.ιιτιο ·ίὶετἰ .Ροι:ειτ ω. τι ππτειπ ιποπιτε ἱΡ8ἱπ.9

πειιιΡ80τππι.ΑΡπτππι ποπ Ϊπετἰτ ςτποάπττ εοΙπποπεπι

Ρ!επππι-επτἱἱεὶπτ ι·Ιετπτ πποπιτε πιω ιΙποπ Δἱππεπτπιπ

ΐπετι.τ τεοΙοιπππτι. τοΠετε πει εΙἰΒειιε τ1ποε πετ ττε8

επτ τΙππτποτ ποτπιπεε (μπε πο|πετἱτ. εποε πεε πώ

ιιππε επιππε πει Ρτο τειπΡοτε επτ Ρετ ιπτιππεπτπιπ

πιππιτεπτπτε ·εοιπΡε!!επιπο Βοπιι πιοπιππ ιΠιπε εοπττπ

τΙπειπ ΐπετιτ μπειτε εεΡοειτπ. εἰ πετο ιποΒἰΙε ποπ

τιπππει·ιτ. πετ .Ματ ιΙποπ πωπω ποπ επτΠεπιτ επ

50τιιτιοπεπι .τυπο εκτιτπετ.ιιτ ιεεπτιτετ ειπε πιοπιτε

πποπ ιπιιεπτιιιιιπ ΐπετιτιι έτειόο @ειπε επ επΡπιἰ

ειδετιε Ρετ ιΙποει πε! ττεε τόοπεοε ποιπιπεε πε ιππι

τιιτε πεπεεπιτιππ πετ ειπε όιεττιετπ Ρετ τεοΙπιπππτειπ

ω πο:: ετεοτοε ετ Ρετ έπετιιιπεπτπιπ πωπω» ετ πιο

Ροετπιοιὶπιπ Ειστε ειιτἰιππτἰοπε ἰπἔτει τ:τ·ιπιπτει πω.

πεε πια πώ πππε επιππε πετ Ρτο τετπΡοτε ετἰτ τε

ιιεπιππι· εο!πετεετ εο!πειππε εοπτΙιιετειιτι πι Ρεοππἰπ

τεπτππι ιιποπιτε επΡτπἀἰετοε ετεετοε Βιετιτ εκτιιππτιιι·π.

ἰτπ πιιοι1 οιππιπ ΜΜΜ εοπιΡπτεπτὶπ τπιπ Ρτε8επτιο

ετ Ρτετετὶτει ιΙππιπ πιτπτπ επΡετ Ροεεεεειοπιππε·ετ

Ιιοιπε τειΡτοτπιπ ειπε -τπΡὶειιτὶπτπ τοπιο οπεειιτιπιπ (Ιππιπ

Ρτεεεπτιιιιπ οοπτιπιεεεεπτ ετ ποπ Ρι·ειιιιιιοεπτ τεστο

ηπιππε σουτειτει·πωιιιιιι· πο! επειππιιππτ οιιιιιιο ιποιτο ιπιιπτιοιιε ει: άπτοπο ειπε ι·ιιΡιιε. ιιιιιιι άεπιτιε ηπα.
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ποι: ο!ιειιιιιι!!:πε. ειι!πι!ε εε ετιεο!πει:ι. επ! ει!ιιιτι εο- τι εοπΐεεεπε :τοπ ἴπετ!ι εε ι!ε!ι!ιππι !Ρεπιπ ι!ε!τετε. ιιοε

!πι!οι:! ποι: ο!τειεπι ιτεπεει:ι!οι:εε εεπ ι:!!ει:ει!οι:εε

Ροεεεεε!οι:πιπ Ρτει!!ειιιι·πιπ ειτε !!:ετ!ιιι π: ίτεπάει::ι

ει: ε! πω: ποπ εεεε::ι. ε! πετο π: !τοπ!ε ε!πει!ε ιτπο

τει:!ε.ιτ:ιει!ο !!ιειε ἴπετ!ι ιι!ε!ι!! !ι:πειι!ιτιπτ πε! !!!πι!

ιτποι! !ππεπιπιτι ΐπεν!ι ει! Ρ!ειιειιι εο!πι!οπεπ: ποπ

επ!!!ε!ει. ιππε Ρετεοπει:: !Ρε!πε ε! !ιπ!›ετε Ροιετ!πιπε

ει! ιτπιτπι !ιε!τειιι!επι Μπιτ !!ι!ε ·οΡετειιι ι:οι:ιττπιιιπ ει

ειπι!!πιτ: ι!!!!8επε ει!!ι!!τε!τ!ιππε ἱιι ε!π!ιιιιε ετει::οι:ε

ι!ε!τ!ιππε εοπιτπετεπι! ει ι!ε!!!τετε!τ!ιπιιε πε! πετ! ει

!!!τει·ιττ! Β:ε!επιπε. ε! πετο ει!τεεπε Ϊπετ!ι !!!ε ι!ε επο

τεε!ιιιττει!ο τω! !!ιετ!ι ι!ε!τει ποι:ιιτ! Ρετ !!ιιετιιε ιιο

ειτεε ειιΡεπε!ε εοπ:ππ!ε πει:ει!ειτπιιι. ει ιετιτ:!ιιπε ε! ι!ιιτ!

εει:ππι!πιτ: ι::οτει:: ει εοπεπειπι!!ιιεπι πεπει!ιιτπιτ:. ει!

ιτπει:: πει:!τε ι!ε!τειιι. ει ε! πειιετ!ι πει τιιι!ο εεοπιι

πω:: ιιποι! ι!!ειπιπ ειτι επΡτει πε Ρτεεειιι! Ρετ οι:τι:!ιι.

ε! επιειι: πο:: πειιετ!ι τιιι!οπειτι τει:!επιπιιι!ε επι!!ει::ιτε

ει εεεπιιι!πιπ επΡτπι!!ι:ιπιι: οτι!!ιιει:: ι!!!!!ι:!ειιιπε ει

εοιτ:Ρ!ε!τ!ιιιπε Ρετ τεε ει !!τεπ!ιιιιεε !Ρε!πε ιτπεε πε

!›πετ!ι !ιιιτιι ι!!ειτ!ειπ:ιι πεπει!ετπιτ: ε τ.ιι·πι!ο πειτπε

ει! επΡπι! πεει!ε. ε! πετο Ρετεοπιι ε!πε !ιε!ιετ! ποπ

Ροιετ!ι !τειιιι!ιειπτ ει ιιπ!!ο ιειπΡοτε πε !τιιιιιιο ετι

ιτ·ιι!τειπτ. ιι!ε! Ρτ!πε ι!ε Ρτειτ:!εε!ε ειιι!ειεειππ: Ἐπετ!ι

τεε!ειππιιι!. ει! ιτπειτ: εειι:Ρετ !ιιι!:επι!ειτ: Μπι: !!ι!ε

οΡετιιιπ εοιι8τπιιιτι ει ειπι!!πιτι ι!!!!πειιε ει!!ι!!τε!τ!ιτ:πε.

ει ε! !:ιιιιπετ!ιππε !Ρεεπι: τεε!ειττειιι! ιτει!ειππε ει !!

!τετε!τ!ιτιπε πι επΡι·ι:ι!!ειπιπ εει !π ε!π!ιειε ι:τειιιοπε

πε! πω!! ει !!!τετιιι·ι !!τε!ειι:πε. ε! πετο Ρετεοπιιιιι πε!

Ρετεοπιιε !Ρε!πε τεΡιοτ!ε πε! τιιΡιοτπιτ: πω, Ρτει!ιιιο

τπιτ: !1ει!18τε ποπ Ροιετ!ιιιπε !!!!πιπ πε! !!!!οε τιιιτει:ιτ

!σε ιιιτι ε!ι:ι τι επιι!ε εεττ ει:Ρτε ε! εοε Ροιετ!ιππε

ιτειι!! ει !!!:ετιιτ! !!ιε!επιπε π: ι:!π!ιειε ετειποπε τε

ε!ειι:ειιι! ε!πε ι:οπιτπετετιι! ει ιι!ε!ι!!οιπ!ππε Ρ::ιτειιι

πε! Ριιιτεε ε! !ιιι!:ετ! Ροιετ!πι ι!ει!τ!ιιιπε ει !!!ιετπτ!

!!:ι!επιπε τεε!πιπειιι!. !!ι ετεπτοπιι. ει! ιΙποε !ιιι!›ειιι!οε

οΡετειπ 00118τιιπιπ ει ειπι!!πιτι ι!!!!πειιε ει!!ι!!τε!:!ιττπε.

!!εεει ιτπ!ι!ειτ: επΡτει!!ειε Ροιεειιιι! ει οοπιππι !ειιπε.

ι!ε τε!τιτε ιΙπεε !ιοιιι!πεε πετιει!ετπιπ ει ε!πε ι!!ειτ!ι:ιπε

!ιιιιππιπ Ρετ ιπετε ι!ειπ!ετ!ιιι ιτπ!ιτιππτ Ριιτιεπ: εεε!

Ρετε ει ι!ε !ι!ε ιτπιτε Ρετ ιεττειιι ι!ειπ!ετ!ιιι ιιιτειι!τε

Βεε!ιτιππι. !ιειπ ε! ε!!ιτπ!ε !ει:πετιε!ε πε! ι!ε ι!!ειτ!ειπ

!επ:πε εοτε.τπ ιιο!τ!ε ι!πεε πι!! ιπι:ε επιππε πε! Ρτο

ιειιιΡοτε ετ!ι ιΙπετ!ιτ:οιτ!επι ι!εΡοεπετ!ι ει!πετεπε ιι!!

ιτπειιι ! πεπειπιπ πε! ι!ε ι!!ειτ!ειπ πει:ει!ετπιπ ι!ε τε!οπε

ιι!!ιτπ!!τι:ε ειτιοι!ο πειιιτειδιιι!ε. Ρειεπε ε!!τ! πετ! τεει!ω

ιπι!οπειτι επ εε εσπττα ιΙιτειι: !!ιετ!ι ιτπετε!!ει ι!εΡο

ε!ιι:. ιιοε ι!πιι ι!ε!:επιπε !Ρεπιτι Ρετ τισε πε! Ρετ πο

ειτπιι: ππιτε!πιπ ιιΡΡε!!ετε. ει ι!ειιο ε! !πτειπειιιο πε!

ι:οπιτπετειιι! ε! ιοτιε ι:ΡΡε!!ειπε !πτειτιεπιπιπ επ!:!τε

τεεπειιι·ει. ιτπειιιπ::: Ρετ !πτ!ε!πτει:ι!! !!ι!επτ. !Ρε!πε

ειΡΡε!!ιιι! πε! εοπιτπετειιι!ε !Ρεπιτι ε08Ιι0πετ!ιππ5 ι!ε

τε!:πε ι:επιτεπει!ε !ιε!ιπ!εεε. ι!ε!τεπιπε !τιι!ε ι!ε !τοι:!ε

!Ρε!πε !ιιπεπι!ε !πεεπ πετ! εοπιτπετεπι! τεει!ιπι!ο

πει::. ε! ιτ!!ιτπ!ε πει:ειπε πε! ι!ε ι!!ειι·!ειπ πεπει!ιιτπιπ

ποειιιπε !ιι !πι!!ε!ο εοπιεεεπε !!τετ!ι εοπτ:: !πι!!ε!!›πε

ιιοειτ!ε εε ι!ε!τετε ι!ε!τ!ιππι ιι!!ιτποι!ι ε!!επ! !ιιτιπεττε!

πε! ι!ε ι!!ειτ!ειπ !τιππε. τισε πω: πε ιτπιιιτιο ποιτειπε

εοι:!”εεεπε ἴπετ!ι ε!ι!επι !εππεπε! πε! ι:πττο!ο επο επι

Ρτοεπι·ιιιοτ! ι!ε !ιοπ!ε !Ρε!πε εοπ!!ιειιι!ε ιτπε !ιιπε

π!τε Ροιετ!ιππε !!ετ! Γιιι:!ειττπε εο!πι!οιιειπ. ε! πετο

ι!πιι ι!!ειο !ειππει:ε! ιτε! ε!πε ιιπιιε!ο ειπε Ρτοεπτε

ιοτ! !!ιε!ειππε !πι!ε πετ! τει!οι:ειι:. επι εεεπιιι!πιπ

ιτ:οτει:: ει εοπεπειιτι!!ιτειτ: πει:ει!ετπι:ι. πε! εεεπιτι!πιπ

τποτειι: ει εοπεπειπι!!πειιι !εππε ε!π!ιει!ε. Ρτοπι :τεε

ι!πτ ιππ!πετ!π:πε. ι!ει!πει!ε ιεπιεπ ει· ετιεεΡιπι!ε οι

ίεπε!οιι!!τπε οεεεε!οπε Ρτει!ε πε! τι:Ρ!ιιε εε:: οττο

!:ετ!ε !!τει!ε ιι πεσει:: ι:ιιι:!ε Ρτοτ!πιε Ρτειετ!ι!ε τειτο.

ι!ε ιτπ!!τπε οΠειιε!οπ!!ιπε ει ι!ιιιππ!ε ιιοπ ιειιει:ιτιπτ

!!ιεετε τιιι!οιτειιι. εει! ε!ε ο!!ειιε!οι:!!τπε οεεεε!οπε

Ρτει!ε πε! τιιΡ!πε εε:: εττο!ιετ!ε !!τει!ε !πιτε ιειπΡπε

ι!!ι:ιοτπιττ επιιοτπιι: ι!ει:ειτι ιεπειτιτιπτ εοιιιτπετεπι!

ε!πε εοπιτπετειιι!!ιπε !!ιεετε τει!οιιειπ. εεεπιιι!πιιι ιε

ποτει:: Ριτε!ε ει εοππειιι!οιι!ε ιιιιοιιι!επι !!ιειε !ι:ιετ

ι:οιιιππε !ιιππε ει ιιοε π: ι!!ει!ε ι!εεεπι ιιι:ιι!ε. ι!ε!τε

- ι:ι:πε επιειτι τισε πιτ: ι·επ!τιιιοτ·εε ει ο!τε!ι!εε ιΙπ! ι!ε

ειιτι:ετε ιτε! επειοι!!ε επΡτιιεετ!Ριε Ροιεειει!ε πε! εο

πτπιι!ε !ιιππε ιτε! ε!!οτπιτι πε Ρετιε επε πΡπι! πεπε

ι!ιιε πε! ε!ιτε ι!!ειτ!ειπιπ Ρτο!”π.8!πιτι !ει:ετ!ιιι. Ροει

ιτπειιι εε!πετ!ιιιπε ει εοε !ιε!τετε Ροιετ!ιππε ππιιε!!ε

πε! ππιιι:!ο επΡι·εεετ!Ριε Ροιεειει!ε πε! εοιππι:!ε !ε

ιιπε επι Ρετάειιι! ειιιττι ιιεπει!εε Ρετ τιοε πε! Ρετ

ποειτπιπ ιιππε!πιπ πειτε ει !!!τετειτε !!ι ε!π!ιειε οτε

τι:οιιε. επι ε! ι!ε πο!ππιειε Ρετι!πιιι ἴπετ!ι !!ι απο

!οεο π!›! επ:!:ε Ρετιεε εε εοιιειιτι!ε!τπιιι. ι1ποτπιτι

πω: Ριιτι!πιτι ετ!ι ιιπιιι:!πε πε! ππιιι:!! επΡτειι!!ι:ιε Ρο

ιεειιιι!ε ει ει!ιετε ιιοε ιτε! ι!πτι !!!ε επ! Ρτο ιεπ:Ροτε

Ϊπετἱι. τισε ιτποιτπε ι!πτι !ι!ειιι Ρτο πο!:!ε ει εοπιππ!

πεπει!ετπιτι ιτπ::ιτιππι Ρτο Ρετιε ποειτει εοπεει!!πιπε

περι! ι:οιτιππε !ιπιπε ει !ιοιιι!ιιεε ι!!ειτ!ειπε !εππε εεεε

ι!ε!τειιπι π: !ιπΡετ!ο τοιπειι!ε εεεπιιι!πιτι ιτποι! ετεπι

ιειτ:Ροτε ιι!ειι!! !ιπΡετπιοτ!ε ει ιτποι! !!ι:ειιιετ πι! ει:

ιιειὅοε!πτ! ι!ε!τεττπι π: !Ρεο !πιΡετ!ο εππι !ι!ε ι!ει!ο

ιι!!πιε ιι:ιττει: ιΙπε ι!ιιτε εοιιεπεπετει:ι ιειιιΡοτε !Ρε!πε

!ιιιΡετπιοτ!ε. ει ιΙποι! Ρετιιι!ιιεπιπε εοπιπιιε !ειιπε

Ρετίτπ! ει Βιιπι!ετε Ροεεεεε!οι:!!:πε ει !πτ!!τιιε !!!!ε

πποιε ει ιτπε !ιε!ττε!τειιι ιιι εοπειιιιιι!ιιοΡο!! ιειιιΡοτε

ι!!ει! !ιτ:Ρετειοτ!ε. εο!ειιιΡιι!!:πε ειιεεΡιει!ε πειτπε ει!

ιειτ:Ρπε !ιπ!πε Ριτε!ε. Ρτοπιιιι!ιτιπε ιτποιτπε ποε ι!πιι

πο!τ!ε Ρτει!!ειο ίτιιιτ! Βιι!!!!ε!πιο ι!ε πιι!ιε!τ!ο !ειτιιιο

ιιιτοι! Ρετ τισε πε! Ρετ ι:πιιε!πιτ: ποειτπιπ !τοπιτ !!ι!ε

ἱπτετε !!ιε!επιπε Ροιεειειειτ: ι:οπειειιι!ιιοΡο!!ε ει άπ

ι:ειι: ετειε ει !τιιπ!!πιπ ε!πε τεειοτειιι ε)ιτ!ε ιτπ! τι:οι!ο

επιιι ει επ! Ρτο ιειιιΡοτε !!:ετ!ιιι !ιι!ε!ο επ! τεε!ιιι!π!8

Ρτο πο!τ!ε ιι: !Ρε!ε Ριιτι!!τπε εοπει!ιπι! Ριτεεπι Ρτε

εετ!Ριπιτ: ει εοιιεοτι!!επ: ειιετιι!ετε ει ο!τεετπιιτε πειτπε

ει! Ρτει!!ειιτι:: ιετιιι!ππιτι. !ιοε ειπε !ιιιε!!εειο ιτποι!

ε!ιτπ!ε ιιι !ι!ε ι!!ππ!ιειιιιπ ο!!!ι!!ε Ροε!ιπε εειιιε! !πτιι

πετ!ι. ει ι!εππο εοι:ι!ιι€ετ!ι ειπιτ ε!ει!ειπ ο!!!ι!!ε ι!εεετ

π!τε Ρτεεετ!Ριιιιιι Ριιεειπ !ιιτιιτε ποπ εοιπΡε!!ιιιιιτ. !ιειι:

οοπεει!!ιιιπε ει !!τε!ιιιιιε ει !!ιε!επιπε τισε πω: ιτποι! πε

τει!εε Βιι!ι!π!π! 8πετε!! Ροειιτπειιι ε!ι ε!ε πε! εοτπιτι

ι:πιιε!ο ίπετ!ιππε τειτπ!ε!ι! !ιιι!τε!τπιιι ει Ροεε!ι!ε!ιππι

Ροεεεεε!οιιεε !!!ιιε εποε ι!!ειπε !τε!ι!π!ππε !τει:ε!τει ειστε

ι:οπειιιπι!ποΡο!!ιι: ιειτ:Ροτε ιπειιπε!!ε !ιτιΡετειοτ!ε. ε!

επιιι ιι: ποειτε ει εοιτιππ!ε πεπει!ιιτπιτ: ιτπειτιιι Ριιτιε

ει ι!!ιτι!ι!!ει !ιπΡετ!! τοιπεπ!ε. εε!ιιο ιιιιοι! ε! π!!ιτπ!ε

ιι!!πε ειτε ιιιτειοτ!ιειε πε! εοπεεεε!οπε ποειτε ιειιει ει

Ροεε!ι!ει. ι!ε!τεπ:πε ιτοε ι!πιι Ρετ τισε πε! Ρετ ιιο

ειτπιπ ι:πιιι:!ππι επι Ροεεεεε!οιιεε !Ρεπε επι ειιιιι!τ!πιιι

Π!!!
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ειιαιαιιιειιε ειετιειιι ιιετειιιιιιιε αει ιιααειο εαο ιτειιετε α εατιιιιιι ιιιιιαε ει αοιι ιιιιιιι. ειιεεΡιο ιιαοιι ει ιιιι

ει εοιιοειιετε αειιαε επι ιιιιιιιεετιιιιιιιιι ιετιιιιιιαιιι ει

ειεαιιιιαε ιρειε τιοιιιε ει ιιοειτιε εαεεεεεστιιιαε οιιιιιιιι

εμε ιιιειαε ιιιιιιιαιιιαε εοαεαεαετιιι ίεεετε ι11ει11οτει0

ιιιιΡετειοτι.ιαειιιιιιι ειαιιι ιιε εει: ιιιιιιιιαε ιιιεειιιιιε ιιαοε

εοπιεε ιιιειιιειιιιιιε ειιιο εαιε οοιιιριιοιιιαε αεαειιε ιιιειιατ

ειιειαιιεεε αει ιιιιιιαιεεε ειε ιιιιιιιαε ιιοιιιε ει ιιιε (ιιιο

ταιιι ιιἰειι ιιιεεειιιιι ιὶιεταιιι εοιαετε ιιειιε·ιιι Ροιεειεε

ει: εοαιιιιιε ιιιιιαε ιιιεειιιιιιοε ιιαιιιιιαε ιαιιιε ειιιιιι€ειι

ιοε αει τειιιιι ει ιιιιτι ιειεετε ια ετειιιοιιιι ιιιιιιειο

ιιοειτο πιειιιειειεαι ει ιιιειιιο ιιιειιεε πιιπιιι πιατα: ια

ειιιιιιι αειΙαε ιιιι αιιαιτι ειιιιιαιιι ει ειιετιιια ιιιειιιειε

ιεπι ιιιι ιιιιιε αειΙαε επι ιιιιαια ειιιιαιιι εειιαεαιειιι οιιιιιι

εοιιιιἱιἱοιιε εειιιοιιι. εεταιιιε ιιιιιιειι ιιοιιιε ει ειε τρο

τιιιιι ιιιειἱ ιιιεειιιιιιι ιαεταιιι Ροιεειιιιε ιιι τειιιιαιε ει·

ειιιιιιιε ααιιιΒειιιιε ααι ιιιειιιιιατ τεειιιτε ιιε (Με εει

ιτιιιιιοαε ιιιεειιιιιιιε Ρτειιιειιε ει ιιαιισιιειιιιει ιιειιειἱε

ι·ιιιιιιε αει εεεεΡιιε ιι ιιιοιο οοιιιιιε ει εοιιιιιιιειιιαε

ειιιε :ιιι τερειειιιιαιιι ει ειιιθειιιιααι ει εκιτειιειιιιιιιιι

ιιιαιιε τειιιιιιειιιιαιιι. ει ειαιειιι :ιιι ιΡεαιιι ιετιιιιαιιαι

εοιαιιοιιιε ειαειιειιι ιιιειειιτιε ειιιταιιι ετιι ιιοιιἱε ειιι

:μια εκ ιιιε ιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιε ιιιεεειιειιε αει ιι εο

ιιιιιε ιιιειο αει ειιιε εοιιιριιειιιαε εεεε εοιιιιαιιι ιιοιιιε

ιιει ιιιτιε ιιιιιιιαε ιιιειιιιιιι ιιιεαιιιιιτ ιιιιιειι ειιιε πεε

Ριι ιιιιιι.αιιιιιειιι αιιιιαε τιιιτι ιιειαει ε εοι:οιιιιι ιιιιιαε

ειιιιιιε. ιιιι ιιαοιι τειιιιααιιι ιοιαιιι ιΡεοταιιι ιιιεειιιι

ιιοι·αιιο ααιιιααε ιιιιιιιιιιι ααιτιδειιιοταιιι Ρετεοιαιιιατ

ιαιιιει οτιιιιιειιι ειιιιτειιιειαιιι. ευρω· οιιο τειιιιαο αει

ειιρετ ιοιο ει ιοιαια εοιαειιιτ ιαιιε ιιιιι:ετε ιιειιει

Ροιεειιιε ιαααε αει ιιττ6ειαε εοπιιιιιιε ιιιιιαε ιιι ιΡειι

εοιαιιοιιε Βιειειιιιε εεεειοιιειιι τιιιιοιιαιιι ει όιειιε αε

ιιειιε Ρετιιειιιιιιαε αει εοταιιι Ρτοεατιιιοτε ειι ιιοε

εοτιειιιαιο εεα Ρτοειιτειοτιιιαε οοιιιτει ιιἰειαιιι εοιιιι

ιειιι ει ειαε εοπιιιιιεεε «:ιαιιιιιαιτι Ρτο Ρετιε τιαε ιιιοε

εοιαειατ εκ ιΡειε ιιιεεειιιιιιε εαΡτειιιοιιε. ιιαοε ΡΙ'θ-ι

ιιιοιοε ιιιεεειιιιοε ιιιιιιιααε ιιιιιιιι ιιιιιιι.8ειιιοε. ει εοιε

ιιιιειιι ιιοε αει ιιοειετ ιιιιιιειαε εκιιι‹ιε ιαετιι εοιαιαε

εοαιιιιιε ιιιιιαε αει ειιιιε Ρτο εοιιιαιιι ιΡεοε ειιεαεεετιι

ιι άἰοιο οοιιιιιε. αει εοιιιριιοιιιαε ειαε ειοαι ιιιιιειι

Ροιιιιιτ Ροιεειειε αει οοιιιιιιιε ιειιιιε εοιαι ιιιειει ιιοιιιε

αει ιιιιιιειο ιιοειτο αι ιιιειαιιτι εει. ιιοε ιιαοιιαε ααι

Ρτεεειιιε ιιοιιιε Ρτειιιειο Βαιιιιειπιο ειε ααιιιιιιιο ιε-.

ειιιο οοιιιιιιιιε ιιιιιιιε εαρτεεει·ιΡιιιιιι Ρεεεαι ει: οσα

εοτιιἱειιι ιαααε ιιτειιιειιιε οοιιαειιιιοιιεε ιατειιιιιε ιιι

ιειιιιετε ει οιιεεταιιτε αετι·αε επι Ρτειιιειιιιιι ιετιιιιιιααι

ιιαιαε ι›ειεὶε ει ιιιιιιιιιιι ειειετιαιαε ιιι τειιιιιιιιιε ιιαεειαε

ιιειιειιεταιιι. ιεειιιιαε ειιιιι;τι ιιοε ιιιιιι εοιιειιιιιιοτεε ιιο

ειτοε εει ααι ιιιιιιε ειιιειαιιι ειτειι ιιοε ιιιτειι·ε.ρεεεαι

ιειειιι ει εοιιεοττιἱειιι ειιειιτιετε ει οιιεεταιιτε. ει ιιαιιιι

‹ιο‹ταιιιιιιιε ει ααοειειιεειιιιιιιαε ‹ιαιι αειιειιιιτιιιτι ι·ε

ιιοιιιιιιιιατ ιιι τεθιιιιιιιε αειιειιεταιιι. ιιιιτε ιιιει.αιιι ιετ

ιιιιιιιιιιι ιιαιαε ρειειε οοιιιαιιε ιιειιειιιιταιιι ιιιειει ιΡεαιιι

ιιαεειιι ιατειτε ιιτεεετιιιιιιιιι Ρειεειιι ει εοιιεοτιιιιιαι

ιαααε ρτειιιοιιιε εοιιαειιιιοιιεε ιιιιτε ιιιεε οειο Ροει

ιιαιιιιι ααι ιαετιι τειιοαιιιιιε. ιιιιτιι εαιεια ιετιιιιιιαιιι

Ρτειιιειιιιτι ιιαιαε ρειειε επιε αειιεειιιε ει ιειιαιιιιι

αιι·ιειαε τιιιιο Πει ω. ιιιιιειιεει ιετιαειιειε ιιειιειιαιι

ιτειιιιιι ιΙαοεααιιιιιε ιιιτε ιειιεειατ αειιειαε ιιι οιιτια

ιιιιιιιιι αει εοιιεαιιιιιι ιιειιοιοτιιιιι. ιιαε ιιιι ετιι ει

που ιιιετιι εατιιι ειαε ααι εοιιαειιιαε ιιιετιι. αεε

ιιιιιιετι εεα Ωω ροεειι εατιιι αει ιιιιαιιι ααι εοο

εαιεε ιιιειεειιιι. εε ιτιιιιετε Ροεειιιι ειιι εατιιιιιι ιεττε

ιιιιιιε αει ιοει. ιιειαια ιιι Ριιιιιιιο 6ιιειιι1οιιιωι ιιιισιε.

Ρτεεειιιιιιαε αιτιε ιιοΒιιιιοαε ιεοοιιο αει ιιιιιιιιιο. ιιιιιτιιιο

› ι3ειιο. ιεεοιιο ιειιΡαιο. ιιιεοιειο ειιιιεο ει ιιιιιε.

Εφ ιιιἱειιιιει ιιοιιιιειιαε οτεειιιιει· ει ριειιειιαε ειιιιειε

ιιιιιτιε ιιι: ιαιιιιιιιο ιιιειι ιιοιιιιιιι ιιαειε οεαοειιετιαε

ιιιιει·ιιιι ει ιιι: Ρτεεεριο ειαειιειιι ιιοιιιιιιι ιιιιειε ει

τοΒιιια Ρτειιιοιι ιεεειι ρι·ειιιιε ιιοιεειειιε ιιιιιιιε εοτὶΡεἱ.

Εεε ειιιο Ριιιεειιιιιιαε ιιοιετιιιε εεετι Ριιιιιιιι ιιοε

εκειιιριαιτι :ιιι ειαιειιιιοο Ραιιιὶεο ιιιιειιιιειιε ιιοαιΒιιιι

Ρτεειιιιετι ει Ριει:ιειιι ειιαειε ιιιιιτιε ιαιιιιιιιιει. ει.

Ρτειιιειι ιιοιιιιιιἰ ιιαειε ειιιιοειιετιι ειιιιιιο Ριαιιιιιεο

τοιιοτειιο ιιι οιιο ετιιιιι ει: αιιιι Ρε.τιε ιοτιιιε ειαιιει

ιιοιιιιιιιε (Με εοαιριε αιιιι ι1αιιταιιι εειιεΒιιι ιιι ειι

ιιιειιτει ιιειιειιε εοτοιιιιιιι τοιαιιιιιιαι ιιι εειιιιε εει

ιιιειιιτ εοτοιιε ειιιιειοταιιι ααι ιιειιιιιιιατιιατ ειιετε

αετο ειιιι;ιιιι ετεειε ιιι ρειιεε ειπα ειιιιιιιιιε :κι αοτ

εαπι ιιι ιιιειιιο ααιιταιιι ιοτιιιειταιιι ετει ι1α:ιει αιτειι

ιοιιΒιι φωτια ιιαειιιιει ιΡεειταιιι ιοτιιιιιταιιι ιιειιιτε

πιιπιιι ιιεαειιιιι ιιι οιιιαε αιτε)ε εαιαιιιιιιιιε ετσι ιοτιιιιι

τιαιιει ειεαιε. ει ετιιιιι ειτεαιιιεετιΡιε ιοτιιιε ιιοιιιιιιιε

8ειιειιιιε ιιιιεε ιιιιετε ε. ιιΑιιενε ιιιι ειιιο αετο ειιιιιιιε

ιιι Ρετιεε ετιιιιι ιιιιεε ιιιιετε. τ. πιει ονιι. :ιιι αει

ειιιαιαεαι Ρετιε ιιιοιι ειιόιιιι ετειιι ιιιιετε ιιιιεε Ρετ

ι:οιαιιι. ε. ειιιο εει ειιΑιιιι ΒΑΕΜΑΟΙΑΕ .ποτε ΩΗΒΟΑΟΙΑΒ

ικα. ειοαι ιιι εε ιιιιιι ει Με ιτειιεετιιιει Ρετ οιιιιιιιι

ει ειιεαιριιιιειιαι ιιιοιιιι ειαιιιιο αει ιιιιιιιιιαιο ιιτειετ

ε· ιοτιε ιιιιει·ειιι αει ειιιιιιιιιια ιιιαιαιιι εειι ραιιειαιιι ει

ιιοε ειιιειιαε, αιιιι οιιιιιἱαο ιιιαιειιοαε εοτταΡιὶοιιε εεα

ιιιιιιιιιαιιοιιε ιιιειιοααιιι αει εειιεαε. :κι ιΙαοιι οοττο

ιιοτιιιιιιαιιι ιαεεα Ρι·εεετιιιιι ιιοιιιιιιι ιειεοιιι ιιε ιπιι

ιιιιιαο ιιιιιαε ιιοιεειιιιιε ιιτοιιτιιι αιιιιια εαι1εοτιρει.

( οοινιι )
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Βιι!εειἰἰ με ρι·ετ:ιο ΙΖεπιι·ιιπι ά:ιεεπιαταπι οιιἰιιςιια

82πω απιιιιαΜπ ει έτι ρεφειιαιιπ εο!υεπιιαι·απι.

πεε , ι ιιιιιιι

: Ωω. Α. [ω. ιιι. σε. ε. ει. εεε. τι.

( ιι. ιι. )

Νοε οιιιιο ει ιιοιιιιιιειαε ιιιιιιιετταιιι ιιιιιτειιιοιιεε ειιι

αεκιιιιε αεαιιιιιιαε αοιιιε ιιοιιιιιιο Βαιιτειιο ιιε Ριτοαιιιιο

Ροιεειιιιι ιιιιιαε τεειιιιειιιι ιιοαιιιιε ει ιιιοε εοιαιιιιιε

ιιιιιαε. ειιειταιιι ει: ιοεαιιι ει αιιιιιιιι ιιιιιιιι ει ειιειταιιι

ει ιοοααι ει αιιιειτα ροτιαε ιιιεατιοιι. ει ειιειταιιι ει

ιοοιιιιι ει αιιιιιιιι εεειειιιιτιι. ει ειιειταιιι ει ιοοιιιιι ει

αιιιιιιιι ιειιιιε. ει ιοεαιιι ει αιιιιιιιι επιιειὶ €εοτειι. ει;

. Σ-έ.=ι:ΒαΣ ε

που ιιιω ει ε οοιιιι·ιι ιιειιειιιε ιι·ειιιιι ιιιιιιιειιεειιι επι ιοοιιιιι ει ιιιιιειιιι ‹ιαιεειι ει ιιαιειιιιιιι ιιιιιιειιιιιε ιιι
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ιρετι ιιοττο άοΙοοτι. οτ οοιιοτι 8οοι·Βιι οτ οιιἱοτιιιὶά τιιιιιο ο οὶἰ ότι ι.ιιοΒιιιτιο οτ ιιιοοτιι άο οειοοιιοιιο φοιτ τοιιοτιοιιτ

ιιοετοι· τοι1ιροτο ιιιοι·τιο ἰτι ἱρεει ιιοΠο. ΙιοτιοΙιτιτ τιἰοὶιἰτ

ιο ιιοΒιε τοτοιιτο. ι,ιτοάτοτο οιιιτιιιι ιιοΒιο ττοιιιιιιο Βιο

τι·οι:Ιο οτε ριι·οιιοιιο τοοιΡιοιιτι ιιοιιιὶιιο οτ ιιιοο άιοτὶ

οοιιιιιιιἰο ΠΒΠἀἱΠΠΠΒ οιιιιι οιιιιιἰΒιιε Ροι·τἱιιοιιτἰἱε οτ οἱ

οττἱοτιι οτ ἱιιτὶοττὶοτἰοιιο. οτ πιοι·ο ἰιιιΡοτἱο. οτ εοΒιιοι·ιο

οιιιιιιιιιιι οορι·οοοι·ιοτοι·ιιω οοετι·οτιιιιι οτ Ιοοοι·ιιιιο οτ

ιιιΠοτι.ιιιι οτ τ1οιιιιιιιιιιι ἱροοτιιιο τοοοι·ιιιτι οποιο ποε

ειιΠοι·ιιιτι ιιοεττοι·ιιοι οιιἱετοιιτἰιιιιι ἱιι ἀἰοτὶο Ιοοὶε. ιιι

ὸοΙἰοοτ οιιιιι ἱιιτἰεἀὶοτὶοιιο οτ ιιιοι·ο ιιτιροι·ιο. όὶεττἰοτιι

οοιιτἰΙἱ οτ εοοιιοι·ιτι τιοο ιιοτιίε οοιι;ιΡοτιιιιτ. οτ οτιοιιι

οπο οοιιιΡοτιοτιιιιτ οιιοοάοπι Βοιιιτοοιο οοο τιοετι·ο ιιι

ιἱἰοτἰο Ιοοιε τοιτιΡοι·ο ιιιοττἱο. ιιἰοἱιἰτ ἱιι ιιοτιἰο Μάο

τοτοιιτο. οτ οιιιιι οιιιιιἰ ιιιι·ο ιιοΒἰε πο! οΙἰοιιὶ πιοετι·ιιιιι

οοπιΡοτοιιτἱ ἰτι ἰΡοἱο οιιετι·ιο Ιοοιε ιιὶΠἰε όοιοιΒιιο τοι·ι·ἱο

οτ τιοπιιιιιοιιο Ροι·τιιΒιιε τἰρἰε @το Ηττοι·ιτιιιε ροάοΒιιε

ροοοιιιο ιιοιιοτἱοιιἰοιιο ρἱοοιιτἰοιιἱτιιιε. οοιιιοι·ιτιιιο Νοτι

τοττο οτ οποιο. ἰιιοιιροι· τοι·ι·ειε οι:ιτιοο άοιοοο οτ Ροο~

οοεοιοιιοε οιιττιιο οτ ἰοοιιΙτοε. άοιιιοοτιοτιο οτ εοΙιιοτιοοε.

στο” τιοτιοιιιιιο οτ ροεοιοοιιιιιο πο! οι” Ρτο πιοτιἰο

το ᾶἰοτἱο οοετι·ιε Ιοοιε οτ ιιἰΠἱε. οτ οοι·ιιιιι ροι·τἱιιοιιτὶἰο

οτ οιεττιοτιι οτ οιιιιιοπι ἰιιι·ἰει]ἰοτἰοιιοιιι οτ ιιιοι·ιπιι

ἰιοΡοτἰιιιιι. οτ οοτοτο οιΙιτι οοο τιιιοιιάειιο ιιιιιιε ιιοετοι·

Βοι1ιτοοιιι8 ιιιοι·οτιιο οι·οιιοιιοτιο τιειτιοτπιτ ιο Ρι·οοιοτιο

ἱοοἰο οιιεττιο ιιἱΠἰο άοιοιοιιο οτ Ροι·τιτιοιιτιιε οτ οι

ετι·ιοτιι οποιο οτ ιιι τιοιιιἱιιἱΒιιε οτ ιιοοετιττιο οιἱετοο

τιτιοε ιιι ὶΠὶε Ιοοἱο τοιιιροι·ο πιοι·τιο Διοτι Βοοὶτἔιοἰι

ιιιοτοτιιοιιιε. ἰοειιΡοτ τιτοΙο ιιοιιάιτιοοιε ιιοΒιο ττοιιιιτιο

Βιιἰἴτοττο οιιρτοοοτὶοτο τοοἱΡὶοιιτἰ ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιε

ιιιιιιιο. οοάιιιιιιε οιιιιιἱο ἱιιτο τοτἱοιτιοε οτ ιιοτιοιιο8

τοτιτοε οτ ροι·οοιιειΙοε ιιτἱΙοο οτ ττιι·ι·οοτοε τιοο οτ οικω

τιοτιοιιιιιο οτ ιιοτιἰε οοιιιροτιιι:ιτ ιιι ιτὶοτἱο οοετοιε Ιοοἰο

τιοο άοιιιιΒιιο τοι·ι·ἱο ΙιοιιιιιιΠιιιο οτ ιιοοειιΠιο ι·ὶΡἱο

Ροι·τιιτιιι.5 ιιτιιιἱο ροοοιιὶε ριεοοτιοτιιΒιιο οτ Ροι·τιιιοιιτιιο

οτ τΙιετι·ιοτιι οτ εοοιιοτιιι οτ ἰιινἱεόἱοτὶοιιο ειιρι·οιτιοτο

ι·ιιιιι οιιιιιιιιιιι οιιεττοτ·ιιιιι Ιοοοι·ιιιιι ιιιΠιιι·ιιιιι τοι·ι·τιι·ιιιιι

οτ τιοιιιιιιιιιιι οτ ιιιιοεοΠοτιιιιι. οτ άο Ρτοόιοτιο οιοπι

Βιιε οοο ττοιιιιιιιιιιι Βιιιτι·οοιιιιι ιιοιιιιτιο οοιιιιιιιιο ἱοιιιιο

ι~οοιριοιιτοιιι οτ ἰΡειιιιι οοιιιιιτιο τοοιιιιιιε ρι·οοιιτοτο

ποιο. ιιτ ιιιοι·οι:ιι @τι οοιιιιιιιἰε. ἀοπιὶτιἱιιιιι οτ Ρο8

εοεοιοιιοπι οτ τιιιοεἱ ιΙο ρι·οοιοτιο οππιἰΒιιε ιιοΒὶε άο

ιιιιιιο ιὅιιὶττοἀο ι·οοἱΡὶοιιτὶ τιοιιιιιιο οτ ιιιοο οοιιιιιιιἱο

ἱοιιιιο ττοἀὶ‹Ιὶεεο οοιιΠτοπιιιιτ. οτ ιτο ρι·οάιοτιο οιιιιιἰΒιιε

τιοο ροοεοεοοι·οο. οτ ιιιιιιεὶ οοιιετιτιιιιιιιιε Ρτο οοιτιιιιιἱ

ὶοιιιιο ο ιιιιΜο άοιιιιιιο Βιιιττοετο Ρτο οοιοιιιιι ιιιιιιιο

Ρτοοτιι·ιο Ρ088ττ18Γο. οτ ττιιοει ιὶο ρτοι1ιοτιο ι·οδιιιιτιο.

ΚΥ·

ττοιιτοε !ιοοιιτιοπο οτ ροτοετοτοπι ιιοΒιο Ρτο οοιιιιιιτιι ν

ιιιτιο.ιιττι οτ ιιοοιριοιιτ]ι ιιοετι·ο οιιιοτοι·ὶτοτο Ροοεοοειο

ιιοιιι οτ «Μιά οιιιιιὶιιιιι οιιριοιτιοτοτιιιιι. ΡτοιΠοιο 0ιιιιιτο

ιιοτιιτιιιιοε οτ οοετιιιιιιο ιιοΒιε Ρτο οοτοιιιιι ιιτ ειιΡ1°ο

τούτο ρι·οοἰο τιτ.ιι~οι·ιιιιι απ., οοοοτιοι·οιιι ἱοιιιιοιιοὶιιιιι

οιιιιιιοτιιιι άο οοτοτ·ο ιο ροτοοτιιιιιο Ρτοετοπιάοτιιοι ο

οοιιιιιοὶ ιοιιιιο ιιοΒιο οτ !ιοι·οοΠ;ιιιτ ιιοοττἱο ι:ὶο οοο

ρι·οώο Βοοιιι τιιιτιοαιιιιιο οοιιιιιτιι ἰοιιιιο οτ ιιοΒἰο άο

ιοὶιιο Βιιιτι·οοο Ρτο ἰΡεο οοιιιιιιιἱ. οτ εἰ οτττε ιιοΙοτοιιτ

ρτοτἰὶοτο οιοτο Ρτοοἰο ιιοΜο ιπο οοιιιιιιιὶ ιοιιιιο πιιπο

άοιιοττοτιο άοιιοπιιιο. οοι·οοιιτιοιοιιτοο Ιοει τιοτο οποιοι·

ὸοοορτἱοιιο πο” άιπιιάιιιιιι ιιιοτι ρτοοἰὶ. Ρτοι:τιοτο

οιιπιἱο Γιιοἰιιιιιο οτ ιιοιτάιιοιιο ιιοτιἰο ιιτ ειιοι·ο ειιτιιιε

ι·οοιιε ρτορτἰὶε ιιοιιιιιιιιιιι. εει!ιιο τοιιάο άοπήιιι Βοιιιτο

πιο :πιο ιιοοτι·ο Βοιιἰτειοὶο ιο οοετοΙΙοτὶο οτ οἰιιε Ροττὶ

ιιοτιτἱὶε. οτ ιο οιιἱΒὶ οιιἰιιο τοιιάι ἰιιι·ο ιιοτιἰε οοοιΡοτοιιτιο

οτ ἰΡεοτιιιιι ιιοοεοΠοι·ιιιτι ιιοΒιε ιιοιιόιιιιιιο οτ οοάιιοιιο ιιτ

8ιιΡι·ιι οτ οτιοι·ιιιιι οοοιοοιοι·ιιιιι ιιοιοιιοπιιιο οιιἱετοιιτἰιιιιι.

οτ οοοΙοοιοι·ιιιιι οιιιετοιιτιιιιιι το ὶρεἰο οοετι·ιο. οτ οοο

οοο οιιτιιιιτ Ρτοάιοτοι·ιιιιι τιοτιιιιιιιιτι οτ οοοἱοοἰοτιιιπι τοιο

ροτο πιοι·τιε ᾶοιιιἰιιι τιοτιἰτοοἱἰ οιιι τιοοτι~ἰ οτ οὸἀοιιἱε

οτ τοιοτοττι άο τΙιιιτιιιο ιιοΒἱο Μοτο! Με ὶιιι·ιι τιοο ιι:

ιΡειο τιοτιοιτιιιιο. Ρι·οιτιοτει ιτοοιιο οοεττο [οοο οτ οοπιοο

οτ τοι·τειο ἀἰοτι·ἰοτιιιιι οοἔιιοτἱοιιι ιιιι·ιεττιοτιιοιιοοι οιιιιιοπι

οτ ιιιιΡοι·ιιιιιι πιοι·ιιπι τιοιιιἱτιιιιτι ιΡεοι·ιιτο οοετι·οτιιιιι

τοοοι·ιιιιι οτ ιιιττοι·ιιιιι άοιοοι·ιιιιι οτ τοι·ι·ιιι·ιιιιι οτ οο

τοι·τι Μια οιιΡι·οοοτιρτο ιιοΒιο οοιιιροτοιιτἱο οοτ οοο

τιοετι·ο τοιιιΡοι·ο πιοττιο. οιοιιτ οιιροιιιιο οοτοι·πιιιιτι

τυπο οετ Ρι·οτοι· ιιοιιιιιιιιτιιιι οκοοΡτοτο Ρι·οιιιιττιιιιιιο

ιιοΒιε άοιιιιιιο .ἔιιἰἴυοἀο ι·οοιΡιοιιτι οτ ετἐΡιιτοιιτὶ πιο

ιιιιτιο οοιιιιιιιιε ιτιιιιιο οτ τ” οοιιιιιιιἰ ιειιιιιο Ιοξδιτιιτιο

ιτοτοκιάοι·ο οτ οιιοτοτἰιοι·ο οτι οιιιιιι ροι·οοιιο οτ ιιιιι

ιιοι·ειτοτο. οιιοό εἰ που τοοοι·ιιιιιιο οοτ τοοοτο Μετο

1οι·ιιιιιιο. Ρτοιιιὶττἱπιιιε ιιοτιἰο Ρτο οοιιιιιιιι ὶοιιιιο οπο

όιιρτιιιιι ιιοιτιἰιιο ροιιο ιτο φταιω οιιὶοτιιιιι οοεοτ. εο

οιιιιάιιιιι (μισά τοιιιιιοι·ο οιιιοτιοιιιε ιΠιιττ οιιιοτιιιιι

ιιοτιιοτ·ιτ. Ρτο Ροιιιι οτ Ρτοἀἰοτἰο οιιιιιιΒιιε οτιεοτιιοιιᾶἰ5

οιιιιιιτι οοιιτι τιοετι·ο ιιοΒιο άοιιιιιιο Βιιιτι·οάο Ρτο οο

ιιιιιιιἱ ιοιιιιο τοοιιιιοιιτι Ρἰ8τιοι·ἰ οΒιιδοιιιιιε. οτ εΡοοἰιι

Ποτ· οοετι·ιιιιι ιιιΙΙοιιι ιἰἰεττἰοτιιιιι οτ ἱιιτιοἀὶοτὶοιιοιιι

οιιττοι·ιο οτ Ιιοιτιἱιιιιπι οικτοι·ιο οτ οτιετιιιιτο οτ Ιοοιιιιι

οτ ιιιΠοπι οτ ἱιιι·ἰεἀἰοτἰοοοιο οτοΠιιιιοΗἱ οτ τιοπιιιιιιιιι

ετοΙΙειιιοΙτι. οτ εροοἰοΙὶτοι~ Με οτ ιιοιιιοτι @οοο Μάιο

πιιιο οτ Ιιτιοοι·ο άοΒοοιιιο οοιιττο όιοτιιιιι οοιιιιιιιο οο

οοειοπο ιἰἰοτἱ οι·οοιι. ιτοιιι τιοο ιππο οπο: ιιοε οτ οοο

ττοιοιιιιιτο ΒιιιΒ·οοιιιιι Ρτο οοιιιιιιιι ὶοιιιιο ὶιι ιοΒι·οοοιι

οοτιτι·οοτιιο. τιιιοά ἱροιιοι 00Πτυ.τ1ο τιοτιοειτ οτ !ιοτιοιιο

άοΒοοτ οιιοτοἰτιιιο οτ οοιιοΙοειτοοι τιοιιιἰιιιιιιι οιιάοτιο

οτ ἀἱεττἰι:τιιο. οτ ετοΠιιιιοΠι οτ άιοτήοτιιε οοοιιιιόιιιιι

ετιιοά οτιο Ιοοο άο τιροι·ιο ο οτιτιιτο Επί ιιοτειιο ιιἱιιτἱιιιὶ

Ποιο οοιιιιιιιι ιοιιιιο τοοοι·ιιιτ οιιοι·οιτιιιιι οτ οοιιοΙοοτιιιτι

πο! Ροτ· οοπιιιιιο τιιιιιιο οιε Ιοοιο ἰιιιοοοὶτιιιιι τιιοτὶτ τπτ

ἴοοἰοιιτἰιιιιι σοτοτο οτ οτιοοΙοετοιιι. Ποιο τιοο οοτο ἰιι

ιοΒι·οοειι οοιιτι·οοτιιο ιιιιοττ οοιιιιιιιο ιοτιιιο Ιιοτιοι·ο οτ

ττιοοτο Ροοειτ ιο οιιἀοτἰο οτ Ροτ·τιοοιιτΠο οτιτιοττοιιι

Μάιο τω» οοιιτι·οάὶοτἰοιιο οΠοιιιιιο οι ιιοτιιοι·ιτ. οτ οι

οιιοοΠο Με τιιοι·ιτ ρου οοιιιιιιιο ιοιιιιο ιιι οιιάοι·ιο

οοτ ροττιιιοοοιιο “οοο Ιιοιοιοοε όιοτοι·ιιιιι Ιοοοι·ιιικι

ιιιιττοτιο οτ εττιτΙοιιο!!ι μοοειιιτ τιιιτιοι·ο το!οιιι ιὶο ιροο

οοοοΠει οοοιιιιιτιιιιι φωτ! τοττο μοι·ειοιιὶει ιιοιιόοτιιι·. οτ

οἱ οιιτιοΠο ΠΠ που τιιοτἰτ μου οοιιιιιιιο ἱοιιιιο ροοοὶιιτ

τετοτο εοΙοι;ιι Ιιοιι;ιιιιοο ιροοι·ιιιιι οιιοι·ιιτιι Ιοοοι·ιιπι ιο

τιιιο!ιτιοτ Ιοοο άο ι·ἱροτ·ὶο μου οοΒοΠιιτοι·οο ετιΠο ιιοιι

ττοτοτιιιι. οο οοτοιοιρι·οοοιιιι τΙιιοά τιοο ιιιοτοτιὶοιιοο

που ροεοοιιιιιο τοοοι·ο οοΙιοΙΙιιιιι οο!ὶο ἰιι οιιόοι·ιο ιιοΙ

Ροττὶιιοοτἱὶο οοο τιιιτιοι·ο Πιτι:τοιο οοτ οΙιιιο Ρτο ιιοΒΞε.

ἱτοπ1 τιοο ιιοτο ἰιι ττ181°ο88ιτ οοιιτι·οοτιιο φοιτ Ιιοπιιιιοο

τΒοτοι·ιιιτι τοοοι·ιιπι ἀοοὶτοτιι ροι·τιιο ΒοιιἰΒιοὶἰ οιιιιιιοτ.ιοι

άπο ιτοτιοειιιτ οοιιιιιτιι ἰοιιι.ιο ΗΒιοε εορτοιιι. εοι!ιοοτ οιι

ιιιιοτιι1ι. ὶτοπι τιοο οοτο ιο ιιι€τ·οοειι οοτιτι·οοτιιε «μισά

ιἰἰοτι ιιιιιτοτιιοιιοε που Ροτοὶρἰοιιτ τιοο οοΙΙἱθοιιτ οοο

οοΠἰΒὶ ροι·ιιιιττοιιτ ιη ιτιοτιο άτιοΒιιο Ιοοιε οοο ιο ροι·

τιιιοιιτιιε ροάοοιιιιιιο ει!ιτιιιοά ειιιο ιπιστοιιιτοτττιπι πο!

"Η
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άοσἱτοιιι οτι οτττΙοττιτ18 τι·οιιεοιιιιτἱτιιιε οοτ τιοετἱἱο μι· ο άιιιο ιιειιιο τοιιοι·οιο οοτοι·οι·ιιιιι τιοιιιἱιιιιιο άἱοτοι·ιιιιι

· .

ἱΡεο τοσο οοτ άἱεττἱστιιιιι εἱιιο ιιιο ι·οτιοε ἱιιάο άοτοτιο.

ιιι·οτοι· οτι ἱττἱε Ροιοοιιἱε οοοι (Ιιιἱτιιιε τιοτιοτιτ οοο

ιιοοτἱοοοιο οσοἱτιἱοιιάἱ οτ οἱεἱ οτι ἱττἱο ο τιιιἱτιιιε οοτ

άο ιιιιοι·ιιιο τοτιἱε οοτἱιιιιο οοιιοιιοτιιάἱιιο οοσἱιιοι·ο

οοο5ιιοιιοι·οοτ. οοτ οοιιιιιιι οοτοσοεεοτοε. οτ τιοο οοτο

ἱιι ἱιιΒτοεειι οοιιτι·οοτιιε οιιοά οοιοιιιιο ἱοοιιο οοτ οτἱτιιιἱει

ἱοιιιιοοεἱε εἱιιο άο άἱεττἱστιι ιιοιι άοτιοοτ ἱιιι·οι·ο οο

τΙιιο οιοοιιτοοοι·ο οοιιττο ἱΙιεοε ιοοι·οτιἱοιιοε οοτ οοιιιιιο

τιοι·οάοε τιοιοἱοοε άἱοτοτιιιο τοοοι·ιιιο άιιοτιιιιι. οτ οο

ιοοάο ιιιοτοτιἱοιιοε ἱρεἱ οοτ οτἱάιιἱε ειιοι·ιιιιι τιοιοἱοιιιο

οοο άοτιοοοτ ἱιιτοτοιιοιιιιο ιιιοοιιτοοοτο σοοτι·ο οοιοιιοο

ἱοοιιο τιοιοἱοοε άἱστοτιιιο τοσοτιιιο οτ οοετι·οι·ιιιο. οιιο

άἱοτἱ ιοοτοτιἱοιιοε αφτο ιιοοάἱάοτιιιιτ οοιοιιιιἱ ἱοοιιο.

οτ οο οοτο ἱιι ἱοιὅοοεειι σοοττοοτιιο ιιιιοά τιοοιἱιιοε

άἱοτοιιιιιο τοοοι·ιιιο άιιοι·ιιιιι οτιεοι·ιιοι·ο άοτιοοιιτ. οτ Ζ)

Ροιιοε οἱε ἱιοΡοιιἱ τιά οτιεοι·ιιοοάο άοιιοτο τοστο ιιοι·ιοοι·ο

οοτ· σοιοιιιιο ἱοοιιο εοοιιιιάιιιο ιιιιοά οτἱοιιἱ άο ι·ἱιιοι·ἱο

τἱιοτἱτ ἱιιἱιιιιστιιιο. ο σοιιιιιοἱ ἱοοιιο. ἱτοοι τιοο οοτο ἱο

ἱοοιτοεεο 00τ1ττ°οοτιι8 φοιτ τιοιιιἱοοε ετοττοιιοττἱ τιο

τιοοτοε τοι·ι·οε ιιτοιιτἱοε ἱο Ιιοοεο άἱοιιἱ. ιιοτοοοτ ειιοε

Ρτοιιτἱοε τιοετἱοε ἱιι ἱιιεἱε τοπιο οιοε τιτοιιτἱἱε οιιοεσοι·ο.

οτ οοο τοτιοι·οι·ο οτ Βοιιάοι·ο. τιοο ιιιιἱτιιιε τοι·ι·τε οι:

ιιοοάοι·ο οοο άοτιοοοτ ἱο άοσἱτἱε εἱιιο οοττοοτἱο ιιἱεἱ

εοοιιιιάιιιο τιιιοά τιοιιιἱοοε άἱοιιἱ άο οιοε τοτι·ἱε Επι·

τἱτιτοιιι οιτροοάοι·ιοτ. ἱοειιιιοι· τιοο οοτο ἱο ἱιιεἐτοεειι

οοιιτι·οοτιιε τιιιοά οοιοιιτιο ἱοιιιιο οοιι άοτιοοτ τιοτιοι·ο

ἱιι άἱοτἱε τοσἱε. εσἱτἱοοτ οιιάοτἱο οτ ετοττοιιοττἱ ιιττι·ο τιοο

άἱοτοι. οοο ἱιι τιοιιιἱιιἱτιιιε οτ Ροεεο ἱιιεοτιιιο τοσοι·ιιιο οτ

τιο ιιτοάἱοττι οτ ο εοοτοιοοοτἱε Ρι·οετἱτἱε οτι τιοιοἱοἱτιιιε

τΡ501°ιιιτι τοσοιιιιιο. Ιιοτοετοε οσε οτιοοτιιἱτ ιιιο σοιοιιιιἱ

ἱοοιιο. ἱιιειιροι· οοιιιιοιιἱιοιιε οτ Ρτοιιιἱττἱιοιιε ιιοτιἱε

άοιοἱοο ὅιιἱτοοάο Γο0ττιτοτ1ττ ιιοιοἱοο οοιοιιοἱο ἱοοιιο.

ιιιιοά άο Ρτοάἱοτἱε οοτ οτἱάιιο ρτοάἱοτοιιιιιιι οιιο ιιοτιἱε

ιιοιιάἱιοιιε οιιττοιιι τοοἱοιιιε ἱοτοιιάοτἰοιιοιιι οοτ οτἱοιιο

οἱοιιοιο ἱο οτἱτΙιιοιο οτἱοιο ιιοιοοιιοοι οοτ ιιοἱιιοτεἱτοτοιιι.

οτ ἰτο οοτιιιο οεεο ἱιιι·οιοιιε. οτ οττοιιάοτο Ρτοάἱοτο

οιοιιἱο τιοοο ττάο οτ οοο σοιιτι·οοοιιἱι·ο. τοσἱοιιε τιοσ

οοο τιοοἱτοσἱιιο οοοεἱτἱο οτ ιιοτιιιιτοτο τιοιιἱτἱοοἱἱ άο

ιιἱιιιὅιιἱτἱο. οτ ι·ιιτιοτάἱ άο Βοι·ι·οιτἱο οοιιοἱτἱοτοτιιιιι ιοοο

ι·ιιιο τιιιοε ιοοοε τιτοτιἱοτιιιοε οτ ιιἱοἱοοε ἱιι τιοσ οοειι

οιιτιοττο. οά τιοσ τιτοάἱοτιιε οάάο Ρτοιοἱοἱτ οτ οοιιιιοοἱτ

άοιοἰιιο τιιιἱτἱτοάο τοοἱιιἱοτιτἱ οοιοἱοο σοιοιιοἱε ἱοιιιιο

5ο τοοτιιι·ιιιιι οτ σιιι·οτοι·οιο εἱο τιιιοά ιιιοτιἱτἰο οἱιιο

ιιιιοι· ἱο ρτοεοοτἱο οτ οιιστοτἱτοτο ἱρεἱιιο οιοοἱτιιιε [ιιιο

άἱοτἱε οοοεοοτἱοτ οτ οτιιιοιιιιιιτἱοτιἱτ εἱιιάἱοο οοιιιιιιιἱο

ἱοιιιιο Ι'80τΡτοιιττ Ρι·ο ἱιιεο οοιιιιιοἱ οιιιιιἱο οιιο οιιο

τιοτιοτ οοτ εἱτιἱ οοιοτιοτιιοτ οοτ σοιιιτιοτοτο ιιοεεοιιτ το

άἱστἱε τιοιιιἱοἱτιιιε ιιοιιάἱτἱε οοιιιιιοἱ ἱοιιιιο. οτ ειιοοἱο

τἱτοι· ἱιιι·ἱ Ήιοτοοτιοι·ἱο οτ ἱιιειιιιοι· οτιιιοιιιιιιτἱοτιἱτ οοτ·

οἱοτοτο οιιεἱτἱο ιιοττοἱοοἱ εοτιοτιιε οοιιειιττιιο οτ οιιτοιιτἱσο

.τέτοια ιιιιιΖίοι· τἱοοἱοοε τιοο οοοεἰτἱο ΙιτοΡἱιιοιιοτιιιιι οοτ

ιιἱοἱιιοτιιιιιι οἱοο. οτ ιιιιοά ἱιιι·οτιἱτ οτ ειιιιι·ο. εἰ ιιιἱιιοι· οετ.

οοο ἱιιτοττἱΒοτιιι· οι τιοο ιιοιιάἱτἱοοο τιιἱεεο οοτιιιο. άο

τιιτι·ἱ τοτιἱο οτ άοιοο οιιο οετ Ρι·οιιο τιιι·ι·ἱιιι. οοο άο

οτττΙτιο τοττο οιιο οοτιἱε ιιοτιιοιιοτἱτ ιιοετ ιιιοιιτοιιι οιιὶ

ιιοετι·ἱ ειισοοοετοιιο οοτ ιοοτοτἱτἱο οτι οτἱτΙιιο ειιοσἱοτἱ

Ροι·οοιιο άἱοτοιιιιιιι τοοοιιιιιο. οιιο τοι·ι·ο μι· οοο άοτο

εοτ οοτ τοιιιἱεεο. ιιά τιοτιοιιάιιιιι οτ τοιιοιιττιιοι οοτο τιοο

τοοοι·ιιιο. εοά τΙοτοτΙοτά ἱιιι·ἱο ἱο ἱιιεἱε τιοτιοιιιιιε οο

άἱιοιιιι ιιοτιἱε άοιιιἱοο Βιιἱτἱ·οάο Ρτοάἱοτο τοσὶρἱοιιτἱ

οοιιιἱιιο οοιιιιιιιἱε ἱοοιιο. ἱτοιιι ιιτοιοἱττἱιιιιιε. ιιιιοά άο

τιτιοιιε οτ οοάοτοιιε ιιοτιτο ιστο σοιιιιιιιἱ ἱοιιιιο οιιιιιἱο

ἱιιι·ο εἱτιιιο τιοτιοιοιιε ἱιι τιοττοτοτο ειιιιι·οοο οτ εοτιτοιιο

οτ ιιοι·τἱιιοοτἱἱε οτ τιοιοἱοὶτιιιε οτ οοεεοττἱο. τΙοοιιάο

σιιιοιιιιο Γοσἱοτἱε οοτιἱε άοι·οιτἱσοιιτἱοιιι οτι οτιοιιτο άο

ιιοττοτοτο οτ Βἱττιοτάο άο τιιιοάἱστἱ.ο τοοἱοιιάἱε οτιεοτιιἱτ.

άο ετιστοιοοοτο ιιιιοά οἱε τἱοοἱιιιιιε. οτ ἱοάο άιιο τιτ

εττιιιοοιιτο ιιοἱιιε τοοοτἱε τἱοτἱ τοΒοιιοτιιτιτ. οοτιιτο

ἱοιιιιο οι άοιοο τἱοτιιοτἱοτιιιο οι τιτοιιο οοιιεἱτἱο. τοετοε

ι·ἱσοτιοιιιιε ἱτιάοτ. οτιἱοο τοι·τοι·ο. .Βιιἱττἱοτιοιιο ρἱοτο

ιιἱιιιιε οτ οδο σοοοοττοτἱιιε. ιιτἱιιιο άἱο ἱιιοἱἱ ἱοτοι·

οοιιοτο οτ ιιοετιοτοε. οοιιο άοιιιἱιιἱοο οοτἱιιἱτοτἱε.

ιιιοοιικνιιι. ἱοάἱοτἱοιιο κιτ.

@ιο τοιιτοτιοιιε ιιοτοτἱιιο εοοι·ἱ Ιιοτοοἰἱ τιοο οιτοιοτιτοιο

άο τοοοάοτο άοτιιἱοἱ ροιὅοτοτἱ ιιοιιοοοοἰε άο τοι·ιιι·άο

σἱοἱτοτἱε ἱοιιιιο Ροτοετοτἱο οιιττοιτἱ οτ οιιοτοιιτοιιἱ άο

τἱοτἱοτἱο εἱιιο σοττοτοτἱο ἱιιιτιτοιιἱοτἱοοιιτο άοιιιἱοἱ τιο

οἱιιοεεοττἱ οοτἱτιο Ιιοτἱἱ εοι·ἱτιο εοσιιιιάιιιο τΙοοά ἱο οο

ιιἱάἱ οτ τοἔἱ μι· οιοοἱο οοοτἱιιοτἱ. οἱοτιἱτ οάάἱτο ιιοτ

άἱιοἱοιιτο ιιἱεἱ τοττο τἱττοι·ο οοτ εἱττοτιο τἱτιιτο οοο

ιιιιοστο. οτ τιοο οτιεττοο ιιττο ιιιιιτοτὶοιιο σοττιιτιτἱοιιο

οοο άἱιοἱιιιιτἱοιιο άἱστἱοιιιιιο οοτ οοιιειιο. ιιά ιιιιοά σοι·

ο·οτιοι·οοάιιιιι ἱιιεειι άἱστο ιιοτοετοτἱε Ιιτορι·ἱο ιοοοιι

ειιτιεστἱΡεἱ.

( ιιοι.νιιι )

(τοιι·ιιιιιιιιε σἰο Ρίι·ουαιιο ταιιιιοιιοί.σ ροτοστα.ι, τιοπιέπο

σοιιιπιαιιἰο Ιοπιιαο. τίο οοΖνοπιάίτ απιιιιατίω οτ ἰπ ρα·

ροτιιαπι ΙΖοι·ίο ιἰωοοιιτἰο οιτίιιοιια8έπτα @Μοτο οτ Βο

πτκιοτο ιπαπ·τιτοπίόιω σἰο ()ι·αυο:ι:απο, οοινωιοπο τιοο

ι·οάίτια.ι πια.τσα!ί.τ οτ βιιιἱτιὶ.ι, /ίττοιπ :ΜΔ

τ228, τ ἱιιιιἱὶ

στο. Α. [Μ. τοϋ. ο. Οκτ. (τ. [στ. Μ”.

( ιι. τι.)

Νοε (ἱιιἱτἱτοάιιε άο ιιἱτοιιοιιο. ἱοιιιιοιιεἱε σἱιιἱτοτἱε τιο

τοετοε ἱιι ιιι·οεοιιτἱο οτ ἱο ιιοτιιοτοτο σοοοἱτἱοτοτιιτιι τιο

ο' ετι·οι·ιιιο σοιοτιοιιο οτ τιοιιιἱιιιιιιτι ιιιι ιιοι· οοιοΡοΒιιοιιι οά

οοιιεἱτἱιιιο ἱΡειιιιι τιοο οἱιιττοσιιιο οοι·οιι οτ οοιιιιιοοοιιι

ιοοιιο εοτἱτο οοιιΒιιοΒοτοτιιιο. οτ ἱιιεἱ σοιιεἱτἱοτοτοε οο

ιοἱιιο οτ ιιἱοο οἱοἱτοτἱο οτ οοιιιιιοἱε ἱοιιιιο. ιιτοιιιἱττἱ

ιοιιε οτ σοιιιιοιιἱιοιιε ιιοτιἱο οάάοιιἱ οτ τιοοἱτοοἱο τοἱο

τοττο ιιιοτοτιἰοιιἱτιιιε άο οτοοοιτοτιο άοι·ο οτ 8οτοοι·ο

ἱιι τ‹οτοιιάἱε ἱιιιιἱἱ ρι·οιιἱιιιο ιιοιιτιιτἱε οτ άο σοτοι·ο οά

άἱοτιιιο τοι·ιιιἱιιιιιιι. οοτ ιιετΙιιο άἱοε νι Ρι·οιιἱιιιο εο

τΙοοιιτοε οιιιιιιοτἱιο ἱο Ροιιιιοτιιιιιο τἱτιτοο οοτ. ἱοιιιιο

ιιοεττἱειιιιο τιοι·οάἱτιιιε ιιιοοσιιτἱε οτ τοιοἱιιἱο οοτ οοι·ιιιιι

οοττσ ιιιἱεεο οιιο ιιιιοοἱο οτ οοιιοο ιιοιιάἱτἱοιιἱε. 91188

οοο ιιιοτοτιἱοοοε ιιοτιἱε ι·οοἱΡἱοοτἱτιιιε οοιοἱοο οτ ιιἱοο

οοιιιιιιιἱε ἱοιιιιο τἱοοἱετἱε άο οοετι·ο οτ τοττο άἱοιιἱ οτ

ιιοι·τοειιιοιιι·ἱοἱἱ οτ σοετοττοιάἱ τοτιἱο. στο εοιιστο .Βοοι·Βτο.

 

οιιοιιιιι φωτο οκοιιοἱτιιο ἱοιιιιο . . . . ἱιι εοοιιοιιι 5οοιιιι οτ άιιτοοτἱ. οτ άο οοτοι·ἱε ιιι·οιιτ ἱιι απτο τοττο τοοτο
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Ρετ π1ιιτιππι ΒοπἰποεεεΠἱ οεΙὶΒε ΡεΙὶἱ οοιιτὶπετπτ. τεΙἱ α Ρε1:τπε.

πιοάο οποά ρτεάἰοτε Ρεοπτιἱε άπειπΜπε ποπ ροεεἱτ

ποο άεΒεειτ ποΒἰε πιετοἱιὶοπἰϋπο εεκἱτἰ πε! ἰιιιρεάἱτἱ

ἰπ Μου:: πεΙ ἰιι Ροεεε ὶεπιπε οοοειεἱοπε οΙὶεπἰπε άεβἰιἰ

Ρετεοπε οπἱ εάἰππἰά άστε πεΙ Βιοετε τεπεεπιἰπἱ. εάἱο

αΙππι Ρεποπι άπΡΙἱ ποιπε τπετοΙιὶοπἰΒπε εοΙπετε Ρτο

ιπἱτιὶπιπε. πποοἱεπε οοπττεἴποτππι ἴπετἱτ. τοτο τοοπεπΙε

υποτο ετ οπιπεε εφεπεεε τεετἱτπετε. τΙποε ποε πε!

ππποἱπε πεεΙ:ετ ο τετωἱττο ιπιτο Ρτο Ρτεάἰεω Ρεοππἱο

εκἰΒεοάε εππάο. επιπάο πι ἰεππε ἴεοετἱτὶε οτεάεπάο

ὶπάε πεεττο εὶπιρΙἱεἱ πετΒο εἰπε επετεπιεπτο. ετ ἰοάε

οπππε Βοοει οοπιππἱε ἱεππε. Μπι Ρτο Ρεπο οποιο

Ρτο εκΡεπεὶε οποιο Ρτο εστω ποΒἰε ΡἰΒποτἰ 0ΒυΒει

πππε. τεππποἱεπάο ποπποε ετ πἱοε Ρτεάἱοτἰ οοπιιι

Με ὶεππε. οπἰἱἰβετ Ιεεππι ππεἰΙὶο ετ εΡεοἱεάἱτετ Ρή

πὶΙε8ἱο ΐοτὶ. τοΜετ πι Ρτεάἱοτππι οοιπππε πππε οο

τειπι ἱπάἰοε εεοπΙετὶ Ροεεὶτ οοππεπὶτἱ. Με εοΙ:πιπ

εκΡτεεεἱπ1 ἱπτετ πω. ποσά τεοεοπτιπτ πρΡοπετε ἰπ

πωπω οἰπἱτετἱε ἰεππε ετ οοτπρειέπε επροτ τΙπὶΒπε

ἱπτεοπτιτ επππετἱιπ ροτεετεε εεπ οοπειάεε οοτπππἰε

ἱεππε. Ρτο τειπΡοτε πεπἱεπτεε. εΙποά άπἰἰὶΒετ εοτπιπ

ιεπεετπτ εκΡτεεεἱπι εἰπε τεποτὶε πἱι1οπΙοὶπτειιπεπτἰ.

εὶπε εο ι1ποά Ιἱοεπτὶεπι εὶπε άἱἱετἰοπεπ1 ο οοιιεἱΙἰπι·ὶἰε.

πεΙ πποπὶε απο πιοάο νοΙεπτ εκἰπάε ἱιπΡεττετε. οπιπἱει

ετ εἰοεπὶο Ρτεεετἱρτε ετ ἱπΪτεεοτὶΡτε οΒεετιιετε με

άἱοιὶε :πετοἱιἱοπἰΒπε εοι·ππ1οπε ΙιετεάἱΒπε πιοεοπΙὶε

ετ Ϊειοὶπἰε. ετ οποά ιεπεετπτ άπἱΙἰΒετ Ροιεετεε. πο!

τεοτοτ εἰπε οοπεπιεε οοπιππἱε ἰοππε ειπππειΠιιι ΐοοει·ε

ὶπτετε ετπεπάεποτὶΒπε επΡἱ£πΙοτπω εἰπε ετοΙ:πτοτπτπ

εἰπἱτετἰε ἰεππε. εἰ ἴπετἱπτ. οποά ἰΡεἱ Ρτεάἱοιπκπ οτι

ΡἱτπΙππι εἱπε ετετπτππι οοπδττποΒποτ. ποο εάἰοποά

πΙὶπά ΐποἱεπτ Ιιπὶο οοπττπτὶππι. πι τοτο πει ω μπω.

εἰ επτα:: εΙὶεΙιιο επεπ πεΙ εττοτε. πει εκ απτο εοἱεπτἰει

εΙἰΊιιοά πω: οοπττετἰπτο ἰπ τοτο πεΙ πι Ρεττε διεπει

οτάὶπειπεπτππι. πποά εοπττε ποο ΐειοτπιπ εεεετ ιιπ!=

Ιετεππε τει1ετεΕπτ. οπιππι εικοσι ετ ὲἱπΒπΙε ι›ι·εεοτἱΡιο

ἰπτοπἱΙ; πεεεεΠπε επετάεποτ ὶπ εοπ11ε οοπεἱὶἰετοτππι

ὶπἴτεεοτἰρτοτππι Ποεπτὶε ἱηάε εἱΒἱ «Μπι. Μ) εἰ8 Μ:

ὶΡεἱε ΡτεεεπτἱΒπε τεο1ἱε επετο εειιοτἱε επεοΒεΙἱἱε επική

τετοΡοτε ἰππἱοΙοΒἱΙὶτετ οΒεετπετε. ετ άπτε οΡετειπι

Μ. (Με τεπ1Ροτε Ρετ οοπιππε ἱεππε οΒεετπεπτιιτ.

ιιοπιἰπε επτεπι οοοεἰΙἱετοτππι επιπ Με.

Πεο οοποεἱ|ετἱπε.

Ροέτειιπε άε τοάπΙΪο.

Απάτεεε άε οετπιεάὶιτο.

Ρπιοο άε οοεττο.

ΟπἱΙΙἱεΙιππε ειπΒτἱεεπε.

Βοπἰίἔιοἱπε άε ποΙτε.

Επτἰοπε άοπιπεεπΙτε.

ΤΙιοτπειε ροάἱκἱπε. '

Επτἰοπε οοπτετάπε.

Απάτεειε άε εοΐο.το.

ΙειοοΒπε 8πὶιπἱἱὶ.

ΕεοΒ·εποπε Βεοπἱπιπε.

Μετοπἰκἱπε οεΙππε.

ΑπεεΙάπε πιο!ΐοπτπε.

νἰπεΙάπε Ιεπεἔἱπε.

(ΞπἱΙΙἱεΙπιπε ρετἰε.ΡεεοΙιεΙἰε οοπτεΙΙπε.

ΜεοΒπε Ρεπιπππε. · ·

Ο

εἰ

Εοάεπι άὶε !οοσ ετ. ποτε ετ οοτειιι εἰεάετπ 1εετἱΒπε.

Επτἱοπε άε πάτε.

Εππίτοποπε τπΒεπε.

8πεὶπε ρὶρετ.'

ΒοτιπεπεεεεΠπε εετάεοει.

δ)πποπ άε οετπἱΙΙει.

(ὶπὶάο. ΡοΙἰοἰππε.

ΘπάΠειπιπε ἴοτπετἱπε.

ΟΒεττπε άε οτποε.

θπἱΠἰεΙτππε οἰοοάε.

(ὶπἱΙΙἱεΙπππε εετάεπει.

ΜετΙο πἱοεοοιπεε.

(ἔπἰΙἱἰεΙπιπε ΒποΙιε.

Ροποἱπε τἱοἰπε.

ΟΙἱπει·ἰπε άε ΡΙοτΙιεε Ιουδα

ΒπΒε!άπε ετιτἰοοἰιἰε.

Βπτἰοπε βει·εΕετἱπε.

0Βεττπε εΡὶκιο!ε.

ΟΙ›εττπε ειάποοεΙ:πε.

δπποπ πει1τπε.

Οτὶππάάπε άε Βτἱιιιεὶάο.

ΟΒεττπε ΐεττετὶπε.

0Βεττπε επτἱε.

0Βετιπε Βε!!επι.

Ρεττπε ἔιιετοἰπε.

0Βεττπε Βοιποΐεπιπε.

ΒπΒε!άπε επἰοἰππε.

ΙπΒο οεε1εὅπει.

Απεεάάπε ίεΠπε.

(ἶιπἰΠὶεΙωπε πἱεοΙε ππεΠοπἰε.

Ιειοοβπε άε εεΡτειπ.

ΟπὶΠἱεΙωπε ΒοΒετπἱε.

ΒΥποοπ εττεὶεΡοι·οπε.

ΒοΗεπάπε άε π1πτΙ:ε.

Απεει!άπε ΒπίΪετἱπε.

(ὶπὶΠὶεΙπιπε Ρἰοιεπὶππε.

Εππΐτοποπε τοεΙΙοοεΙΙπε.

(ὶπἱΙΙἱεΙτππε ιιεπειτιετὶε.

Ροτοπε άε ετποε.

Ρεττπε πάποοετπε.

ΙπΒο άε ΒτἱπιοΙάο.

Επτἰοπε τπΒεπε.

ΖεοΪιετἱειε άε επεττο.

θπἱΙΙἰεΙιππε άε εΙάοπε.

0Βεττπε άε πο!τε.

οοπτπάπε· 8ποτεοπε

ΝἰεοΙοεπε Ιποεπεὶε. -

ΗοεΡἱοεΠπε τοι·τετο.

Ιοποάπιε άε οοππΡο.

θπὶΙ¦ἰεΙπιπε ιπεΙΙοππε.

ΑπΪπ5ἰπ5 άε οεττεεὶιιε.
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ζ ι)οι.ιΧ )

Ο·ι··ι·ο οτ Βοτιωιε·ίιω ΤαΙίαβη·ιω πιατο|ιίοποσ ιἰο Οι· -

υο.τευια |ιοτπίποσ οτ ουα.τεαΖΖοε οαστ2·οπιπι οτ ·υίΙΙαπωι

ἱατιιιοπ:ἱ οοιπιπαπΖ σαοπάϋαπιπι α _βάοϊίταιί.ο άοϋΣτο

αὐεοΙνιιιιτ.

!2% , δ !ιιιι!ι

. ω!. Α. χω. πι. στα. ο. Μ. σο! τ.

μι. ιι. ι

Νοε οάάο οτ Βοιι!τειο!ιιε το!ιιιτοπιιιιι ιιιιιι·ο!ι!οτιοε

άο οι·ειιιοκειτιο ο!ιεο!ιι!ιιιιιε ιιοΒιε Βιιιττοάο άο Ριτσ

ιιοιιο ὶοιιιιο Ροτοετοτι. τοοιρ!οιιτι πιοιιιιιιο οτ ο Ριιττο

οοιιιιιιιἰε ιιιιιιιο. οιιιτιοε !ιοιιιἰιιοε οτ ιιτιοεει!!οε ιιοεττοε

οιιεττοι·ιιιιι οτ ιιι!!επιιιιι οτ τοι·ι·οι·ιιιιι άο ιιιιὶΒιιε ιιοτι

άὶοιοιιοιιι !·οο!ιιιιιε ιιο!ι!ε άοιιιιιιο Βιιιττοάο ιιοιιιὶιιο

οοιιιιιιιὶε !ειιιι.ιο Ρι·οιιτ !ιι απτο ιιιάο !!ιοτει Ροι· πιο

ιιιιιιι Βοιιιιιιιεειι!!! οιι!ιεο Ρο!!! εοι·άιο οοπιιιιιιε ἱοιιι:ιο

οοιιτ!ιιοτιιι·. :Πι σπιτι! ιι!τιοιι!ο εοιοτοιιιοιιτι οτ !!άο!ι

τιιτιιιιι. άο ιιιι!!πιε τοιιο!ιιιιιτιιι· ιιοΒιο οτ οπο ιιοεττο

άοιιιιτιο !›οιιὶἴειοἰο τοιιιΡοι·ο ιιιοι·τιε. ε!ιιιι!ιτοι· οτ οπιιιοε

!ιοιιιιιιοε οτ ιιοεεο!!οε. τΙιιι τιιοτιιιιτ ιιοετι·ι ιιοοεο!!ι οτ

!ιοιιιἱιιοε ιιο! ο!!(ιι10 ιιιιιοιι!ο Βάο!!τοτ!ε ο8τι·ιοτι οικο

οιοτιο ά!οτοι·ιιιιι !οοοι·ιιιιι οιιεττοι·ιιιιι οτ ιιι!!ιιι·ιιιιι.

άιιιιτοε οἱε !ιοοιιτ!ειω ιιτ ιιοΒιε ιιο! ιιιιιιοἱο ιιοετι·ο Ρτο

οοιιιιιτιι !!άο!!τειτοο ιιι Ροετοι·ιιιιι. εὶοιιτ ιιο!ιιε οτ απο

ιιοετι·ο τοοοι·ιιιιτ οτ Βιοοι·ο τοιιο!πιιιτιιτ τοιιιΡοτο πιοι·τιε

πο! ιιοετι·ι άοιιιἰιιι !ιοιιι!!ιοιι. οτ Ρι·οάιοτο οιιιιιἱει Δω

!ιοιι!τειοιιιε τει!!ειτοι·ι·ιιιιι οοιιει!!ο ι·ιι!ιο!ά! άο ττοι·ι·οιι!ο.

οτ οοιιι·ειάι οοιι!ιοιιΡι·ο ἱιιάἱοὶε ειιιοε Ρτοριιιιιιιοε οτ

ιιὶοἰιιοε οΡρο!!οτ. οτ οοιι!!τοτιιτ 88 πιοἱοτοιιι οιιιιοι·ιιιιι

:αν τόπο. ιιοτιιιιι ιειιιιιο ιιι άοιιιο τοτιιιιτ!οι·ιιιιι. τοετο8

οδο οοιιοο!!οι·ιιιο. ορἰιο τ81°το1°0 οτ 1°!ι:0!10ιιτ18 ἱιιάοιτ

τοττἰο άιο ιιιτι!! Ρω.ι ιιο8Ροι·οε.

Εκ ι·οΒιεττο ιιοτοι·ι οοιιιιιιιιε ἱιιιιιιο εοι·ιΡτο πιουν Βο

ιιιιιοοεο!!ι οιι!!Βο Ρο!ιι ιιοτοι·ιι.

ς ικ:1.Χ )

?οπιάέτο Μ: Οιἰιἰοπο οτ ΒοπιθτΒο2ο πιακο!ι2οπΕ&ιισ ιἰο

δι·ιιυο.ταπα ἱατιιιοιι.εἰ οοιππιωτιΣ σαε2π·ο οτ ·υΠΖτι δαστοΖ- εἰ

Ιαι·έέ, υαεεαΖἰὶ οοπτπιάουι οοπτικιωιέ οΣάουι /ίάοάτατοπι

τιποτα.

!2%, δ !ιιιιι!

στο. Α. χω. πι. στα. ο. χω. Με».

( ιι. ιι. )

!3οάοιιι άἱο οτ !οοο οτ !ιοι·ο οτ οοι·οιτι οἱεάοιιι το

ετὶΒιιε Βοιιιτοο!ιιε άο ιιιιιΒιιι!ιο ιιι Ρτοεοιιτὶο οτ ιιο

!ιιιιτιιτο. οττοιιιε οτ ΒοιιἰΒιοἱἱ το!ιο!οττι. ιιιοι·οΜοιιιιπι

άο ΟΙ'8ΠθΧ8Π8 ἱιιι·ιιιιὶτ άοιιι!ιιο Βιι!!τοάο άο Ρἱτοιιοτιο ο

α !!άο!!τοτοπι οοιιιιιιι! ιοιιιιο. Ρι·οιιιιττοιιάο οοεο θάο!οιιι

οτ ιιοι·ιιοοιιι οοιιιιιιιι ἰοιιιιο. εἱοιιτ !ιοιιιιε ι1888ει!!ι18

οπο άοιιιἰιιο οοεο άο!›οτ. οτ :μισά που ωτ ιιι οοιι

ει!ιο Βιοτο ιιο! οεοοιιειι ιι!!ο πιοάο τιιιοά οοιιιιιιιο

ιιιιιιιο άοΒοοτ ροι·άοι·ο οιιεττιιιιι οοετο!!τιτι! ειιιτ ο!ιτιιιοά

ο!ιιιά οοετι·ιιιιι εοιι τοι·ι·ιιιιι. άο !!!ιε του” οοπιιιιιο

ἱοιιιιο Μάιο !ιο!ιοτ ιιο! άο οοτοτο !ιοΒοΜτ τιιιτ ειιιιιιι

!ιοιιοι·οπι. οτ ε! εοιιιοι·ιτ ιιο! οοιιττιιἴιιοἱοτ. ιιιιοά !›οιιο

ίὶάο άιετιιτ!ιο!:ιτ. οτ ε! τουτο ά!ετιιτ!πιτο που Ροτοι·ἱτ

ιιά ιιοτἰτἱοιιι Ροτοετοτὶε ιιο! οοιιοιι!ιιιτι οοιιιιιιιἰε !ιιιιιιο

ιιιιοιιιοἰοὶιιε Ροτοι·ιτ μι· 5ο ιιο! ειιιιιιι ιιιιιιοἱιιιιι αυτ.

ειιοε !ιττοι·ειε ιιιιοιιιοἰοἰιιε ροτοι·ιτ Βιοἰοτ Ροι·ιιοιι!ι·ο. ε!

τουτο άἱοτιιο άοιιιἱιιιιο Βιιὶί!·οάιιε Ροτοετοιε ἱιιιιιιο. εοιι

Ροτοετοε ιιο! οοιιει:ι!οε οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο τιιιι Ρτο τοιιιροι·ο

!!1οτ!Ιιτ. ιιο! ιι!τοι·ο Ροι·οοιιιι Ρτο οοιιιιιιι! ιειιιιιο ο 88

οοιιει!!ιιιιι ροτιοτιιιτ. ειιιιιιι ιιιο!!ιιε οοιιε!!ιιιιιι εοιιιΡοι·

οιε άπο τοιιοΒἰτιιι·. ιιτιιιιο ρι·ιιιοτυπι !ιι ο!ιιε ιιο! οοι·ιιιιι

οι·ά!ιιοτιοιιο !ιο!ιοι·ο. ιιοο ο!ιοιι! ειοο οοι·ιιιιι !ιοοιιτιο

ιιτιοιι!!οετιιτο. ιιτιοιιάο.το ιιιιοιιιιο οτ οτάἱιιιιτἰοιιοε εμ”

εὶ!›ὶ Ροτο5τ88 ἰοιιιιο. απο ιιιοάο οετ. τιιιτ Ροτοετοε :του

οοιιειι!οε οοιιιιιιιἱε ιιιιιιιο ιιο! Ρτο τοιιιροι·ο τιιοτιιιτ τ!»

οοι·ο Ρ!οοιιοι·ἰτ. ιιο!· 88 ιιο! οοι·ι.ιιιι οοι·τιικιι ιιι!εειιιιτι οιιτ

οοι·ιιιιι !!ττοτοε ε!ε!!!ο οοπιιιιι!ε ιοιιιιο ειδι!!οτοε οιιάἱτο

οτ οιιιιιιάἱτο οιιτοΒἰτ. ιιοο οιι οιιάι:·ο ιιο! οιιιιιιάιι·ο ειι!1

ο!!τιιιιι ττειιιάο ιι!το!)ιτ. ιτοιιι τοάάοτ ὶρειιιιι (.Βιιοτιι!τιιιιι

οτ άιοΒιιοτιιιτιιιιι. οτ :μισά Βιιοι·τοιιι οτ [πιεση Βοιω

άιιιιι ιιιάο Βιοιοτ ιιι οι·άιιιοτιοιιο εστι ιιο! ειιοοοεεοτιιιιι

ειιοτιιιιι Ψ!! Ρτο τοιιιροι·ο ιιι ι·οεδιιιιιιιο ο!ιιιτιιτιε ιοιιιιο

τιιοι·ιιιτ.

Βοάοιιι άἱο !οοο οτ Μπι οτ οοι·οπι ο!εάοιιι τοετιΒιιε.

ιιοε Βιι!!ι·οάιιε άο Ριτοιιτιιιο ιιιιιιιο ροτοετοε. ιιοιιιιιιο

οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο ι·οοοΡτο ρι·ὶυε ο ιιοΒιο !!άο!ιτιιτο. άο

ιιο!ιιιιτοτο οτ Βοτιορ!οιοιτο οοιιε!!!ειτοι·ιιιιι ιιοετι·οι·ιιιιι

οιιιιιΡοιιο οτ !ιοιιιιιιιιιιι τιιιοτιιοτ Ρο: οοιιιριιδιιοικι άο

πιιιε ιιι τοιιάιιιιι οιιιιιὶο οοετι·ιι οοετο!!οτ!ι φωσ: οι”

εοοιιιιάιιι:κι ποσά οο!!τ! αουτ !ιιι!ιοτο οτ τοιιοι·ο Ρτο

οάάοιιο οτ !›οιιἰΐιιοἰο τοιιιίοι·ι·ο πιιιτο!ιιοιιι!ιιιε οπι

ιιοΧοΙιο. οτ ιιιάο Ρτο ιιο!ι!ε οτ ίὶ!ὶὶε !οδιττιιιιιο οιιιιι

Βιιοιι!ο ιιτιο ἰιιιιοοτἱιιἱτ.

Εοάοπι άιο οτ !οοο οτ Μινι οτ οοι·οπι οιεάοιιι τοοτι

Βιιο. εἰιιιὶ!! πιοάο Ρον οιιιιιιιι ἱιιι·οιιἱτ ιτιοο!ιιιε άο οτι

εοιιοιιο Βάο!!τοτοπι οοιιιιιιιι ἰιιιιιιο. άοιιιιιιο Βιιἱΐι·οάο

άο Ρἱτοιιειιιο Ροτοετειτ! ιιιιιιιο ι·οοιΡιοιιτι ιιοιιιιιιο οτο

ροι·το οοι·ιιιιτι ἰΡεἱιιε οοιιιιιιιιε.

!!›ἱάοιιι οοάοπι άἰο οτ !οεο οτ !ιοι·ει οτ οοι·οιιι οιο

άοικι τοετἰΒιιε. άοιιιιιιιιε Βιι!!ι·οάιιε άο Ριτοιιιιιιο !ιιιιιιο

Ροτοετιιε. ἱιιιιοετἱιιὶτ άοιιιιιιιιιιι ιτιοο!ιιιιιι άο οοεοιιοιιιι.

άο οο τιιιοά εο!!τιιε οι·οτ τοιιοτο. ιι!› οάάοτιο οτ Βο

ιιι!!ιτιο το!οτοττο ιιιοτο!ιιοιι!Βιιε οι·ιιι:ιοιοιιο ιιοιιιιτιο

ι·οοτι οτ Βοιιτι!ιε τοιιά!.

Βέτο !ειτιτο!πιιιε ιιοτειι·ιιιε επτά ρο!ιιοιι !ιοο οιιοιιιΡ!ο

Ρι·οάιοτο. άο τιιιοάιιιιι εοιάΡτιιι·τι πιοιιιι άοιιιὶιιι Βου!

ιιιιοεο!!! οο!!Βο μι!!! εοι·ὶρτιι εἰοιιτ ιιι οο ιιιάι οτ !οΒἱ

ττοιιεοι·ιρει οτ Ροι· οιιιιιιο οκοπιρ!ειιι!. ιιιο!ιι! ιιάάιτο

ιιο! ά!ιιιιιιιιτο. Ρι·οτοι· !ιττοι·ιιιιι' ιιο! ε!!!οβο·πι τὶτιι!ιιιιι

εοιι Ριιιιοτιιιιι. οτ !ιοο ιιβετιιιο ιι!!ει ιιιιιτιιτιοιιο οοι·ι·ιι

Ρτιοιιο εοιι άἱιιιἱιιιιτἰοιιο άιοτιοιιιιιιι ιιο! εοιιπε. Μ!

(μισά οοιιι·ο!ιοι·οιιάιιπι ἱιιεειι άοιιιιιιἱ ΡοΒο!οτι άδικο

ιοιιιε άο Βιι·ιιι·άο οἰιιἱτοτἱε ἰιιτιιιο ισοτοετιιτιο ρτοΡτἱο

  

ιιιιιιιο ροτοετοιτι ι·ο‹:ἰΡιοιιτὶ ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιἱο ιειιιιιο πιοιιιι ειι!ιεοι·ιρει.
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› ( 1ιοι.Χ1 )

?πιείτε πιό Οιτοπε ετ ΒοπῇΖιεἰο -ΤαΖἰεβεττο πιπι·

σεεωττω εε Οτανε.ταπα εοπιπιιπιἰ Ισπιιαιε .επεοταε

επειτο ει! ·υέζ!α, ποπιέπε.τ εοτιαπιἰεπι α α'εδιέτο με

Ζ£2α£ἰε αὐεο!υππιιυ·.

4228, 6 πιπε

στα. Α. χω. πι.

ς π. π. ι

πι ποπεπε εοιτειιι παπι. πι Ρι·εεεπτπι τεετπιπι

ιπιτεεετπιτοτπιπ. επιπιππε τπιιπιπε εετεπειε ἰπεεκ.

επιεπ:πε εοπιπιιιε πιππε ετ πππεπιε εΡεεπιιὶε ειεπτ

εοπτπιει.πτ πι ειιτιε πιεε ποτε Ρετ πιππππι ποτε

πεεεειιι εειπεε Ρειιιπ_ εετιιιε' οοιπππιε πιοπε. Ρτοπι:

επετ ιεεπι τπιιπιπε. εοπεππετιε ιιοπιπειιπε επιιοτιε.

επι πε ιιιιιιετι Ροιπετπιιτ ποεε Ρτεεοππι ετ εοιετπ

εοτππ Ρι·εεεπτιππε εοιππιἰε οεεοιιε εε ετεπεκετιπ

ει: τεπιιΪεττο ιτειττιιιπε. επ οιιιπι ππιειιιο εεετεπιεπτι

ετ τεεπιιιιιιιε. ετ ειιι οιιιπι :ιπο επε τεπειιεπτπτ εο

πιπτε πιππε. πιεσε ιιοπιπιεε ειιεοιπιι. πιοπε τετειιτο

ιΡει εοιππτε. Ρτετετ εποε επ:ιι ιιοπιπιεε εειιεεπιτ πε

πι εκετειτππι ετ εεπειεειτειιι πι εετπιειο οοιπππιε

πιιιπε. εἱεπτ επωω ετ ιιιεετε εοιιεπεπετππτ ιιοπιπιεε

τὶΡετιε ει εεΡπε επι πεεπε πιοτιειειιππι. ετ Ρτετετ

εποε εειιειιε εειιε ποπ τω πι :ιπεοτπι πεο πι Ρετ

τπιετιιπε. πιεε ειιιιοπετετπτ. τιιεἱ Ρετ οοιπππιε. ετ εποε

ιΡεπιιι εοιππιιε Ρσεειτ εε τεεετε εειιειιππι εειιε επεπεο

ποιπετιτ. ετ εποε εειιεεπτ ειπε ει εοιπετε επιπε

τω. επτι ιιοιππιεε επιπ ιιιιε εε ετειιεπειιο εε εειετο

ιιι›τεε ντι Ρτο επετοεπι ιιοιιιιεειι ὶΡεἱ εοπιππι. ετ

εποε εειιειπ οοιπππιε πιππε τεετει Ρετ πειτε εειιεειιτ

οιιεετ-ππτε. ετ τετεπτο ιΡει εοπιιιπι ειεπτ εοπι.πιετπτ

πι οιιιπι Ειστε Ρετ ιπειιπιπ ιιοιιιππεεειιιι εειι.8ε Ρειπ.

εε. πειιεπ:ιιοπε εεει:τι ' ειεπε Ροττπεπιεπτιοιι. τειιιε

ετ_ιιιιοτππι ιοεοτππι. ετ πιειιΡετ ειεπεπι Ροεεεεειο

ιππε πει επεει πει εειεπτιοπειπ ιΡεπιπ οοιπππιε ιιε

ιιετετ πι επιεοτπι. εὶετπε τπιιπιπε Ρτο ιΡ80 εοπιππἱ

ειεεειτι ιιιειτειιιοιιιιιπε πειιτιιιπε τεετιτπιτ. ετ Ρετ :ιιειι

ιειιππι πιιππι εειιε:ιτι Ροιιεπεο πι τιιειιἰιιπε ειστε

τππι ττεττπιιι επιιιειτ. τεετεε πιοοιιπε εε εεεεποπο.

ετ τπιιιιιεπε εε ειιττειιιο ετ 1επιιιιειιτιπε ιιετπιπιιεπε

πιεειτ. ετ εειιιιιε ιτειιοιιετιπε ετ πιεε (ιππε εοπτειεἱ

τιιεεειιειι·ιι εε πιτιπε. εετππι πι :ιπεοτπι ιππε εεεττπιπ

ειιεοτιε ειε τι ιππε οποπ ιιοτειι,ι πεεΡετιιιιπιπ.

πεειπινιιι. πιεἰετἰοπε εν.

Βεο ειιιιποππε ποτετιπε το8:ιτπε εετἱΡεἰ.

ιτειιι πι εεεπειιτι ειε _Ρτοιειιιε. ειετπε τπιπιπε ιπ

οπιιιιιιπε ετ Ρετ οπιτιπι .Με ετ ιεειτ επΡετ ιιοπιπιεε

ετειιιεπειιι εοεεππειτοε πΡπε ππεοτππτι πι εεεττο. τεετεε

πιοοιιπε τω επεπποπε. ει. ι·πιιειεπε εε επι·τειτἰο. ετ

επιιιιειπιπε ιιετπιππεπε πιεειτ. ει: εειιπιε ττειιειιετιπε.

εετππι ιπ οοεττο επεοτιε. εἱε πι. ιπτιπ πι ποτε ιετιιε

πτ:ειπινι1ι. πιειετιοπε τ".

Ε.Βο ετιιιιιοππε ιιοτειτιπε ι·οεπτπε εετιΡεἱ.

(Ι

Ι:

ο·

εἰ

( ε)ΠΙιΧΠ ).

Ουτε πισιτε|ιέο ιἰε ·δ'τανεα·απα εἰιιεειιε /πιτετ Βετε

@είπε Τα!ίιάττπε , διβεεαπι ποτατίαπι .επτἰοτἰαε ,

Ρτο τταιἰεπεα ἰατιιτεπεί εοπιππιπί ροεεεεεἰοπε οπτικο

τιππ ετ Ζοεοτιππ .ΟΖαπέ, Ροτττωπιαατέοϋ , Ταόέπε

ετ θαετεἰἰατἰἰ , ρτοεατατοτειπ εοπειιἰιαιπιτ.

1228, ? ιππε

πω. Α. χω. πι. π. ω. ε. χω. εεε.

( π. π. )

πι ιιοπιπιε εοπιπιι ποεττὶ ιεεπ ειιτιετι επιεπ. ποε

οεεο πιειτειιιο εε ει·επετεπε ετ τιιιπιιετι·πε τεεπιιπε

ετ εοπετιτππππε ιιοεττππι εετιππι τιππειππι ει: Ρτο

επτειτοτειτι ειιτεεππι ιιοτιιτιπιτι επεοτἱε Ρτεεεπτειτι ετ

τεειΡιεπτεπι εε πεττετιεπιπ τιιε τπιπιο πετεπει ι·πειει

ποιππιε οοιπππιε πιππε τεειΡιειιτι επιπε επιειεπε εε.

εἰεπτ εοπτπιειπτ πι εειττε εκει πιεπιι ιιοπιπεεεειιἰ

εειπὅε με εετιιιε. Ρτοπτ ειειε. Πεειιτπτεε ετ οπιππι

ἰπτε επε ετ επειε ποε ιιειιειππε Με πιει επιιιπε ιιε

ιιετε πι ετιεττο ει. ιοεο ετ πἱιιε ετ ιιοπιπιεε επιτε.

ετ πι οοεττο ει. ιοεο ετ πιιιε ετ ιιοπιπιεε Ροττπε

πιεπτιεπ. ετ πι εεεττο ετ ιοεο ετ πιπε ετ ιιοπιπιεε

τειεε. ετ πι εεεττο ετ ιοεο ει: πἱιιε ετ ιιοπιπιεε επ

ετειιετιι. ετ πι οπιπιιιπε ειπε ιοειε ετ Ρεττπιεπτπε ε

ποιεε πεπεπιε ιΡει εοπιπτιἱ. πτ εοτιτπιετπτ πι επττπ

πιεε ιπετει Ρετ πιειιππι ιιοπιππεεειιι εειι.εε Ρειπ εετιιιε

ροπιιιτεε πιππε. ετ ε:ιιιεεπι Ροεεεεειοπεπι πει επειει

ττεεειιεεπι εε οπιτιιιιπε Ρτεειετιε ιιιε τπιιπιο ειετο

τεειΡὶεπτἰ Ρτο ἱΡεο εοπιπιιι. εἰιιεἰεο ετ οοτιο πιιεεο.

εε ποε εΡεεπιιἰιετ εοπειἱτπτο. Ρτοπιιττετιε ποε τει:πιτι

ετ ιππιπιπ ιιειιὶτιιτοε επἰεεπἱε ιεεετιε πι Ρτεειετιε.

τεετεε τπιιειεπε εε εεττειιιο. ετ επιιιιειπιπε ιιετπιππ

επε ιπεειτ ει. πιεοιιπε εε επεειιοπε. εετππι πι ετιεττο

επεοτιε εἱε ντι πιπε πι ποτε τετειε. πεειιιινιιι. πι

ειετιοιιε Π.

Εεε εειπιοτιπε ποτετιπε τοΒετπε εετἱΡεἱ.

(. πει.ιπιι ι

?πιείτε πε οπο”. πιατεἰιἰσπε εε· 6'τανε.2:απα ει τι

ΒοπΜιείο ?”'α!έα/εττ·ο είπε /ταε·ε τ:οπιπιαπί πωπω:

εαει:·ο ετ Ζοεο Βίατιί, ?ιοιπίπε.ε εοτιτπιιἰεπι α μια»

ΜΜΜ: Με αεωω αὐεοΖυπτιτατ.

επ , _ε ιιειι

θεά. Α. [οι. πι. π.

( Π. Β. )

πι ιιοπιπιε εοπιπε ιιοεττι ιεεπ ειιτιετι ειιιεπ. εεο

ειιτεεπε ποτειτιπε εε επεοτει Ρτοοπτετοτ εοπιπιοτπιτι
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σσσοσΙε σΙστεΙΙΙοσΙε σε ει·εσεεεσε ετ τσΙεΙΙετι·Ι ΙΙ·ειτυτσ ε

στ εοστΙσετυτ Ισ εστω Ισσε σΙετο Ρετ Ισιισυτσ ετσ

ΙσοσΙε σοτστΙΙ. Ισ ΡτεεεστΙσ σοτσΙσΙ ε)ισΙοσΙε πεσ

εσσΙ ΙυσΙεΙε σΙσσΙ. Ισ ΡετΙεισεστο ΙΙοΙσΙσυτσ σΙεσΙ

εσσετεεετοτυΙσ Ρετ εοσΙτισσ εσσΙΡεσε ετ εοτσυ τε

ΙσΙττο οισσΙΙΙυε ΙιοΙσΙσΙΙΙυε σε σΙεσο ετ εΙυε σΙεττΙετυε.

σπισεε ίΙσεΙΙτιιτεε. ετ στ εεε ίεΙεΙεστ σοισΙσο τσίΙσο

σετεσεΙ ΙυσΙεΙ. εΙσσΙεο ετ εεττο συσεΙο εοισυσΙε Ισ

σσε. εοειΙυε ΙισσΙΙσεε εΒεοΙιισ τισ οσισΙ υΙσευΙσ εσ

ετσισεστΙ. ι1υο σΙετΙε ΙσετεΙΙΙσσΙΙΙυε τεσεΙσεστυτ. ετ

Ρετ εγτοτΙιεεεε τΙυσε Ισ σΙσσυ ΙΙεΙιεο ττεσο σΙετο

τυίΙσο ΡοεεεεεΙοσεισ υεΙ ιΙυεεΙ σε οτσσΙ εο ιτυοσ

σΙετΙ ΙσετεΙΙΙοσεε ΙιεΕεσεστ Ισ σΙεσσ ετ εΙυε σΙεττΙετσ

υεΙ ιιΙεΙ ετειστ ΙιεΙΙετε. τεετεε σΙετυε ε)σσοσ ετεσεο

συε Ισσετ. ετ Ισιὅο ΙΙΙΙυε εοστετσΙ σΙεεεΙΙετΙΙ Ιεσυε.

ει: εΙεστσυε σοτετΙυε σε

8εισετΙ σΙεσΙεΙ σε σΙσσο. τιστι ετστ σΙετυτσ ΡετΙεισ:εσ

τιστι σἰε νιιι. ΙυσΙΙ Ιστετ τεττΙεισ ετ υοσεισ1. Μει:ΙσπΙΙΙ.

ΙσσΙετΙοσε στ.

ΒΒο εεΙΙσσιΙυε σστετΙυε τσσετυε εστΙΡεΙ.

( σε1.ΧΙν ) Ι

/”

Ι/εσσίτσ ασ Οσσοπε Ιπετεσἱοπε σε δ'τευεστεπε είστ

ειιε /Ι·εττε Βοπτ/εείο ΤεΖἱψττο εσπεσεπί ἰεσεετι.εἰ

εε.τε·ο ετ Ιοεο Ροττε.σσεετέεΙΙ, ?ιοιπέσε.ε εστιισισεει

ε. σσε!σετσπι.ε εἰεσεπι σεσί2ίε εσεσΙνεπτετ.

.$? -

· -Ισ28,9ΙυσΙΙ

ω. Α. στ. σε. στι. ε. τω. σε. σ.

ι σ. σ. )

»Ισ σοισΙσε σοισΙσΙ σσεττΙ Ιεεσ οΙιτΙετΙ ισσεσ. εδο:

ε)σΙ·ειΙυε σοτετΙυε σε εσσοτΙσ Ρτοευτετστ σοτσΙσστυσε

σσσοσΙε τσετεΙιΙοσΙε σε ετειιεκεσε ετ τισετεττΙ Έτσ

ττυτσ στ εσστΙσετστ Ισ εστω Ισσε Ειστε Ρετ τσεσυτσ

εεΙσΙσσΙε σοτστΙΙ. Ισ ΡτεεεστΙσ σοσΙΙσΙ ΙΙοσΙιιεεεεΙΙΙ

σε εΙσο ΙυσΙεΙε ΡοττιιετσευτΙεΙΙ Ισ ΡετΙσισεστο ΙιοΙσΙ

συσι Ροττυε τσευτΙεΙΙ. εσσετεσστστυτσ Ρετ εοσΙτυσι

εοτσυ ετ εστσΡεσε τεΙσΙττο οτσσΙΙΙυε σε ΡοττυσσιυτΙεΙο

ετ εΙυε σΙεττΙετσε οισσεε ΙΙσεΙΙτετεε. ετ στ εεε ΙΙΙεΙεστ

σοΙσΙσο τυΙΙΙσο σετεσεΙ ΙυσΙεΙ. εΙσσΙεο ετ εστω συσοΙσ

εοισυσΙε Ισσσε. εοειΙυε ΙΙσσιΙσεε εΙΙεοΙυο ισα σΙσσΙ

υΙσευΙο εσετσισεστΙ.· (με σΙετΙε τσετοΙΙΙοσΙΙ)υε~τεσε

Ι›εστυτ. Ρετ εΙτοτΙΙεσεε ιΙσοε Ισ τσεσυ ΙΙΑΙΙεσ"ττεσσ

σΙετο τυΙΙΙσο ΡσεεεεεΙοσετσ. υεΙ ιΙυεεΙ σε σΙσσΙ εο

ιτιισσ σΙετΙ ΙσετεΙΙΙσσεε ΙιεΙΙεΙΙεστ Ισ ΡοττυΙσευτΙτΙσ

ετ εΙυε σΙεττΙετυ υεΙ υΙεΙ ετεστ ΙιεΙ:ετε. τεετεε σΙετυε

ΙΙσσυευεεεεΙΙσε σε σΙσο. ετ Ισε,ο ΙΙΙΙυε εοστετσΙ τσε

εεΙΙετΙΙ σε Ιεσυε. ετ υΙεεσοισΙσυε σε εΙΒεεττο σοσι

τΙυε. εετυισ Ισ εεεΙεεΙσ εσσετΙ σΙευτΙεΙΙ Ισ Ροττιι

σΙσστΙεΙο σΙε νσσ. ΙυσΙΙ. Ιστετ τετεΙεισ ετ σσσεσι.

Μι:ιτκκνΙΙΙ. ΙΙσσΙετΙσσε στ.

σΙεσσ. εετυτσ Ισ εεεΙεεΙσ ό

( ΒΟΙ.Χν ) -

Οσυσ σιετεσίο σε 6'Ι·ευε.τεσε είσαστε /9·ετετ Βασ

/εείιιε ΤαΙίε/εττεε,α›επσίτο.εοΜε2εσί [επεεε Τεσέεε

εεεττο ετ Ζσεο, ε /ίσείίτετέόστ στ» εεεετε Τεὐἰεσεεε

εσ.εοδνεπ2.

Με, ισ ΙυσΙΙ

σε. Α. στ. σε. στι. ε. χω. εοε. ν.

( σ. ε. )

Ισ σοΙσΙσε σοσιΙσΙ σσεττΙ Ιεευ εΙιτΙετΙ στσεσ. εεε

εστεσυε σε εσσστΙσ σοτετΙυε Ρτοευτετοτ σοσΙΙσΙ οσ

σοηΙετσστ·εΙΙΙιισΙε σε ετευεπεσε ετ τυΙισεττΙ ΙτεττυΙσ στ

εοστΙσετστ Ισ εστω Ισσε τοοσ Ρετ σιεσυτσ εεΙΙσοσΙε

σστετΙΙ. Ισ ΡτεεεστΙσ σστσΙσΙ ΒσσΙυεεεεΙΙΙ σε εΙσο

ΙυσΙεΙε ΡοττυετσευτΙεΙΙ. Ισ ΡετΙειΙιεΙΙτο ΙΙοσ›ΙσυΙσ τσΒΙε

εοσστεσστοτυσι Ρετ εοσΙτυισ εοτσυ ετ εσσιΡεσε τε

σΙΙττο οισσΙΒυε ΙιοτσΙσΙΙσυεσε τεΙ:Ιε ετ εΙυε σΙεττΙετυε

οσΙσεε ΙΙσεΙΙτετεε ετ στ εεε ΙΙιεΙσστ σοτσΙσο τυσΙσσ

σετεσεΙ ΙυσΙεΙ εΙσσΙεο ετ εει·το συσεΙο εοΙσυσΙε Ιιισυε.

Θ05ιΙι18 ΙΙοΙσΙσεε εΒεοΙυο στ σΙσσΙ υΙσευΙσ εεετσισεστΙ.

ιΙυο σΙετΙε ισιιτεΙΙΙοσΙΙΙυε τεσεΙπιστυτ ετ Ρετ σετστΙιεεεε

ιιυσε Ισ τσεσυ ΙιεΙΙεσ ττεσσ σσσΙΙσο τυίΙΙσο Ροεεεε

εΙοσετσ σεΙ ιιυεεΙ σε σισσΙ εε συσσ σΙετΙ ΙσετεΙΙΙοσεε

ΙιεσεΒεστ Ισ τεΙΙΙε ετ εΙσε σΙεττΙετσε υεΙ υΙεΙ ετεστ

Ιισσετε. τεετεε ΙΙσπισευεεεεΙΙιιε σε εΙσσ Ιυσεκ. ετ το

σετΙευε σε .τσΙΙΙσ. ετ ΙαοσσεεΙυε σε ΡσττισσεστΙεΙο.

ε· ει:τυσι Ισ τιιΙσε σΙε :ι ΙυσΙΙ ειπε ιεττΙεΙσ. σεεκκνΙΙΙ.

ΙσσΙεΙοσε Ιαν.

Βετο εσΙιυουυε σοτιιτΙυε τσευτυε εετΙΡεΙ.

( σε1.κνι )

ΜΑΙΙΙΙ.ΙΑ ΟσσοσΞε πιετεσἰοπἰε σε Πτευε.τεπε στο”

εαευισἰτἑσπέ ε ·υίτο .πιο ετ ε Βοσσεεέο 21εεεωο

Με 19·εττε ίετιαεπεἰ εοπιπιεσί /9ιεεεε εεεεεεεπι μπω

ὐεπε, σιτε εστιε ίπ τεσσε σεπσίτίσ .σε εσπιρετεύεπ2

εσωπικεί είσετε τεπεπείετ.

Ι2σ8, 'Η ΙυσΙΙ

σε. Α.[οΙ. ΜΒ. δεσ. 0. [Μ. 883. ε.

( ΙΙ. Β. )

Ισ σοΙσΙσε σοΙυΙσΙ σοεττΙ Ιεευ εΙιτΙετΙ ισσεσ. εδο

ισεΙΙΙΙΙε στα σσΙσΙσΙ σσσουΙε σΙστεΙΙΙοσΙε σε ετευεΙσισε.

Ισ ΡτεεεστΙε Ιυεευ ετ σοΙυστστε σΙετΙ υΙτΙ σιεΙ εστι

εεστΙο Ισ ΡτεεεστΙσ τισ τυΙΙΙσΙ εετεσεΙε ΙυσΙεΙε εΙσσΙεΙ

εοΙσυσΙε Ιεσσε :ισ Με εΡεεΙεΙΙτετ· σεετΙσετΙ:;σεσσΙ

τΙοσΙ εΙΙεσστΙοσΙ ετ οβΙΙσετΙοσΙ. ι1υσισ ίεεΙτ σΙετυε

υΙτ τσευε ετ ΙΙοσΙΙΙετΙυε τεΙείει·τσε ττετετ εΙυε σοισΙσο

€υΙΙΙιεσο σε ΡΙτουεισο. ΡστεετεΙΙ εο1συσΙε Ιεσυε τε

εΙΡΙεστΙ σοισΙσε-σΙετΙ εοσΙυσΙε. στ σοστΙσετστ Ισ

ειστε Ισσε σΙετο Ρετ σιεσυσ1 ΙΙοσΙυεεεεΙΙΙ οσΙΙιδε ΡσΙΙΙ

Εεε εεΙτσοσυε σστετΙυε Μεετιιε εετΙΡεΙ. εετΙΙ›ε σΙετΙ εοσΙυσΙε. Μι:ι:ΙΙΙινιιι. -τσεσεε ΙσσΙΙ. εστε
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ιιιιοεισιι6 Μή άιστο :Μισο ειιιάιοσ όιετι εστιιιιιιισ. α ΡεΙΒιιιάτιιιι.σιισσι σΡΡεΙΙστιστιεπι σοσ οάιιιισετιιιιτ πιώ

σο. τισο σΡεσιιιιιτει· σεετιιιστο τεοιΡιειιτι Ρτο ἰΡεσ εσ

πιστιι. σιιιιιἱ ιιιτὶ ετ τστἰοιιι ετ πιοτισιιι σιισά ετ σπάει

τιιιΒεσ ετ ιιιὶοΙιἱ σοιιιΡετιιιιτ ετ οσπιΡετετε Ρσσεεπιτ ιτι

άιστ.σ ιιειιάιτισιιε. ιιεΙ ιτι ει!ιιΡιει Ροι·τε όιστε ιιειι:Η- .

εισιιισ. ετ 8ΡεσιεΙιτει· Μπι ΡΡσττιεσιιι·ισ ετ ειιιεἱΙὶο

8ειιστιιεοσσειιιτι15 ιιεΠεἰστιἱ. ετ Πτι Ιετιι σιιστειιτισε. (με

εετ ιτι εοσει:ι σωιο. @μια σκατα· ετε. σετσἰσι·στιι τι τε

ἀἱστσ Ρώσο ιιισισε ‹ὶε εσ οσοο άισιωι· ιιι άιστο Ιει6ε

ετ ιιεΙΙεισιιο. Ρι·σιιιιττετιε στι οιετσ ι·ιιίΒιισ τεσὶΡὶειιτἱ

ιισιιιιιιε (και εσιιιιιιιιε. οιι:τωσ ιιεπισιεισιιειι.ι πωσ

ετ ιιτι11οιιι σώστε ετ τετιει·ε ετ σου ιιιιΡειΠι·ε σε::

ειιΙιτι·σσετε. σιισιιιε ιιιισάσ σε! ισ8ειιισ ιιΠο τετιιΡσι·ε

εστι Ρειτι:-ι οιιΡΗ σε σωστο 0011τ1°ειΓειστιιΠ1 τσι·ετ ετ

σιισσιεπιε. απο πισιιειιτε Ρειστσ ετ εστι σΜι€στιστιε

Βσιισι·ιιιιι ιιιεοτιιιιι. Εισιετιε τισο σιιιιιισ Ρτεεειιτε ετ 6

οσιιεειιτἰειιτε άιστο ιιιι·ο τιιεο. ετ σστιεὶΙἱσ στιει·τι τσε

στιετιι στ ιστιειιιιιιε ΡτεΡσεἱτἱ 8οιιοτι σΠιοιιἱ εποε οσοο

ιιισιιισε ετ Ρι·σΡισσιισε πιεσε. ετ σοιιίὶτεσι· πιο εεεε

πιειισι·επι οιιιιιε κιν. τεετεε Ρτεάιστι οτιεττιιε ετ Ρτε

Ρσειτοε σοσεἱΙὶστοτεε. Με Με οσιιτστάι ωσσεΙ!ει·ιι

σε Εισαι. ετ ιιιοοΒιιε ιιιιπι·ιιεΠιιε ειε Ρετι·σ ωστε. ετ

σιωσιιιιε οτε ἔσι·ι·ειιἱσ. οοτιιιιι ιιι στιεττο σε ει·ειιιειιιιιιι

ιιι ΡοιιτἰΠ σειιιιιιστε Διοτι πιστστιισσιε. ὸἰε πιο. ιιιιιιι

ιιιτει· ιι€5ΡΘΡ88 ετ εσιιιΡΙετσι·ιιιιιι. ιιισσιανιιι. Με

ετισιιε Π.

Εμ εει!ιιιοιιιιε ιιστειι·ιιιε ι·σεστιιε εει·ιΡει.

( σε1.Χνιι )

Οοτιττ·ονεκσ2α ε.ι·2.στεπτε ἰπτει· Σαππεπ.9ε εοπιιπαπε ετ

εσοπεπ.€επι ερίσοοριιιπ ρι·ο ιμιέόα.Μαπι ροεσεε:ίοπώα.9,

ροπτΜεί2 εἰεἰεἔατέ ερί.9εοραπτ ειιτπάεπι, Ματ εισαι

ταιπ, σουιραι·ει·ε α·επιτεπτεπι, ω3εοπικιαπι2αιτίοπε ‹#

_ήσ:Ζωπε.

Ι228 , 2δ ειιιτ.μιστι

-

Εφ ιιιιτοφ·αρ|ισ Πο9ϋ Ταπτίπεεωίσ ι‹ιὐιι!ιπἰἰ.

(Μ. Α. [Μ. τι”. τα.

( Π. Β. )

Ισ οΙιι·ιετι ιισπιὶιιε εισαι. ιισε ιιι·τιιιιιιιιιιε ειιιιοτι

άσιιιιτι ἱσιιιιετιεὶ8 ΡτεΡσεὶτιιε ιιιάειι άεΙε8:ιτιιε άσιιιιιιἰ

ΡιιΡε. ετ σώστε Ιει·σειι·ιιιε οσιισιιισιιε ειιτιστε τοπιο σε

ιιὶιιεὶε ειιβάεΙεθειτιιε πιειΒιεσσιε ιστιιιειιειε άε!εσ)στι

ιΙσπιιιιι ΡτιΡε. εισιιτ ιιΡΡειι·ετ εκ τοποσ ὶιιεττιιιιιειιτσ

απο ιιιτει·ιιισ ιιστστοι·σαι. ετ τεεει·ιΡτι όσιιιιιιι ΡειΡε.

ιιι εσιισει @σε ιιεττὶτιιι· σε! ιιει·τι σΡει·ιιτιιι· ιιιτει· εσ

πιιιιιε ισιιιιε ε: απο μπε. ετ.εΡἰεσσΡιιτιι εσσσετιεεω

εκ σττετει. οιιπι ὶΡεε εΡὶεσσΡιιε ΡΙιιτὶειι σιτστιιε τσει·ιτ

σειιιιιικι Ρει·ειιιΡτσι:ιε σΡιιό ιισιιοε. εἱειιτ :ιΡΡειτετ Ρετ

ΡιιΒΙὶειιπι ιιιεττιπιιειιτστιι Βιετιιιιι Ρετ κοστισει πιει

ἱσιιειιιιιἰε Βει·θειιιετιειε ιιοτστιι τΡισσἱ ιιιτετιιιε τιτιστστιιι·.

ετ τσιπ: σοσ ιισιιιτ Ρει· σε τισο Ρετ ειιΒὶσὶεστειιι κε

εΡσσεσΙειιι. εεό. τΙι1ετ116.€ιτι1 ιιιισειιιιιι ιιιισιτ τσιιτιιιιι σο στι·

ΒἱεεοΙει ἰτιτιιιε. ετ ειιιε εσιιἰιιἀεκ τσιιισιισπι ισεΡτειιιι ειστιτ

σΡΡστετ Ρετ ΡιιΒΒΠειιιιι ιιιετι·ιιιιιειιτιιιιι τοετιιπι Ρετ

ιιιτιιιιιιιι πιει ισιισιιιιιε Βει·εσπιειιειε τιστειι·ιι εισαι ιστιο

τιιιε σιιοτ:ιτιιτσι·. σιισιιισιισιιι Ρστοιεεειιτ οσιιτι·σ ιἱἱοτιιιιι

εΡὶεσσΡιιιιι Ρτοσε‹ἰει·ε άε ι·ιεστε ιιιι·ιε εισιιτ ιιι ωστο

ιιισεειιι άι: Βειιὶἔσὶτστε. ετ Ρι·σΡτει· ι·εσετειιτισπι ει.

€ηιωτιε ιτει·.ειτο οιιπι σιτειιιει·σιιτ Ρει·ειιιΡτοι·ιε σΡιιά οιπ

τειιιὶΙἰσιιι στ Ρετ εε σει Ρετ ειιΠἱεὶειιτειιι τεεΡσιισσιειιι

εστω» ἀἰστἱε ωΔιειτω σσιιιΡαιτετετ. εισιιτ ιιΡΡειι·ετ

Ρετ Ριιτιιισιιιιι ιιιετιιιιπιετιτιιιιι Βιετιιιιι Ρετ :ποπιιπο

πιει ισιιειιιιιιε Βει·ἔσιιιειιεἱε τιστσι·ιι Ποσό ιοί-ετιιιε επιο

τστσι· ετ ιΡεε εΡὶεοσΡσε σου ιιειιιτ πιει: σΙισιιεπι σπιπ

σιιιιιι ιιιιειτ. εοισ σετο άετιιτστεε ειιιιιιιε ιτι ιιιστιτισ

τειΜετιοσ ιιιιιτ:-ι ιιιστιιτιστιιιιι σΡοετοιισιιιιι τιστιιε Μπισσ

ιισιεειιιτι τισο ιιιι·ι Ροεειιιιιιιε άεεεεε ιιεσ όετιετιιιιε.

οιιπι σε ιιπιιιιιιτισ ιιεΒἱὶΒειιτἱσ ιιιει·ιτσ τεΡιιεΙιοιιιἱὶ Ρσε

σειιιιιε. οι πιστιάσωπι όσπιιιιι ΡσΡε τιστι σΙιεει·ιιστε

πιω). παρε τιιφιι1 Ρι·σάεειεετ οΙιεἀὶετιτἰο τιιιι1ιΠΠιιιε.

εἰ ιιιστιοσιειιτισ τισο ιισσει·ετ σσιιτιιιιισεΠισε. ιιιιιτει

σσιισσισειε ειιιιοτισιιεε. οποτε οσε Ρι·ει:Ιιετι ὶιιὁὶσεε

:φωτ σιιιτειιιὶΙἱστιι εσιιετἱτιιτἱ ιτι τετιιιιιιο ετστιιτο Ρε

ι·ει1ιΡτσι·ἱσ. ἀἱετιιιιι εΡἰεεσΡιιτιι Ρετειιιἱτι Ϊεεἱπιιιε Ριο

τἱεε άιΙιδειιτει· ετ Ροετ τετιιιἱιιιιιιι ΡετσιιιΡτσι·ιιιιιι σε

εΡιειιτἰ ἀἱε Ρσετ ιιεεΡεπισ ειιΡεοτειιιιιιιιε ετ ειιΡεστσι·ἰ

£ωιωω ειιιάιοσ οοπιιιιιισ ἱιικιιιε άσπιιτισ ΡειΒιιιιο ατε

σιισιιτιισ ιιιάισε. σοι εστεπι τισΙιἱε εοσετὶτιιτυε ἱσ

στειιιτει· Ρετετιστ στ όιοτιιιιι εΡὶεεσΡιιιιι ιιι εκΡετιεἱε

ὶεΒἱτἰιιιε ΐειοτἰε σΡιιο ιισιισε ετ σΡιιιἰ σιιττειιιἱΙἱστιι

εσιιάειιιΡπιστειιισε ετ εσιιτι·τι ειιιιτι άε ιιιι·ε Ρι·σσεσει·ε

· πιω. ποσοι οσε ιωιωιωι ιιιάιεεε τεΡΙετσ εσΡτσἀἰστἱ

εΡἰεεσΡἰ στισειιτιο. Ρετ ἀεὶ Ρι·εεειιτιειιιι ττιπιφισιιι ΗΜ

στιεάιετιτιε Ρσι·στι ειιιιτιιιε τσιιτειιιι ιιιστιεοιετιτιειιιι ετ

εσιιτειιιΡωπι ιιΙοἱεοἱ. ιιισκἱιιιε :.ιΡσετσΠεει εστἰΡτιιτιι

ἀἰεετιτε. σιιἰ.ιισε σΡετσιτ πιο εΡετσἱτ. ετο. εσεΡεσεει

σιιοετισιιε ε!ε ειιΡειισὶε άιστιιιιι εΡἰσσσΡιιπι (!110ι1 ἱσ

ιιἰτὶ ἀἰσἱτιιιιε τσιιιφισπι σστιτσιιισσεπι ετ ἰιισΒεᾶἱειι

τσιπ. οιιετστὶτειτε όσιιιιιιἰ ΡειΡε (με τὶιιιΒἱιιιιιι·. ιιι Με

Ρσι·τε ειεσιιιιάιιιιι Μπι οσιισιιὶεσ ἰΡειιιιι εΧεοιπιιιιιἱ

σιιιιιιιε. ετ οιιπι σε σετει·ο ΡτεσἱΡὶιιιιιε :ιτι σπιτιιΒιιε

τειιιιιιιιιιιι ειισσιιιιιιιισστοπι ιιἱτσι·ὶ (τοπια: ιτι τοσοι σου·

τιιιιισεἱσ ετ οοιιτειιιΡωι εκιετειιτε πισκιάστιε εεοΙεεἱε

Ρειι·ιιει·ιτ τειιει·επιτει·. σωστο σΡιιά σιιιιτειιτιἰὶἰεπιι. Μισο

ἀσιιιὶιιἱσε ιιστὶιιἱτστἰε πιἱΠεεἱπισ σε. ιιὶεεεἱτιισ οστιιιισ

ιιιάιστισκιε Μ. Δω πιο. τιι18ι18τι. Ρσετ σεεΡετσε. ιιι

ά τετβιετιιιιτ τεστεε τιστιιτεσιιισ Πισω €σιΙΙιειιιιι εσετειΜι.

οι·ιιστάιιε Ρ11110τ118. ετιι·ισιιε σε ιὶιιΒἰσ. τιτισειιιιιιε άε

Ρι·ειτιε. ετ ΜΗ πιστή. ὶιιετισιιιτιειιτσ εοπιιιιιεεισιιιε πιο·

.με τιιιΒσιιιε σουτ Εεε. τισε ιιισ.ξ:)ιστει· τιιι€σ ιιισΒἰ

ωστε ισιιιιεσειε άσιιιιιιι ΡειΡε σειεθειτιιε οπο. οιιπι

ΡτεΡσειτο εειιιετὶ άσιιστι. ισ (Ριεειτιστιε σιιε ιιεττἰτιιι·

ιιιτει· εσιιιιιιιε ισιιιιε. ετ εΡὶεοοΡιιπι εποε ειιΡετ Ρσε

εεεεισιιιΙισε ετ ι·ετιιιε σΙἰἰε. σοι τετιιιὶιισιιι σσιιετἰτιιἰ

τουσ τΙιε πιτιι·τιε Ρι·σιιιιιιε ιιετιτιιτο άιε ιιιιιι. οι18ιιετἱ.

τιΡιιά σιιι·τειιιιιισιιι ἰΡεὶ εΡἰεεσΡσ. ετ ΡτσΡτει· ἱπιΡστειι

Ποιο Ρετεσιιε ιισεττε σου Ρσεειιιιιιιε οσιιισάε :ιό ὶΠιιπι

Ισσιιιιι ιισσεσετε. ιιισοΙε Ιετεστισ οιιιιοιιἰσσ εσιιοτε ιτισι·ιε

σε ιιὶιιεἰε εσιιιιιιιττιπισε πιεσε ποεττοε ιιιτειισιιιισ ειι

Ρι·σ.άιετσ. άειπιτεε εἰἀειιι Ρτειισιιι ετ Μιετιιιιι Ρστσετστεπι

£ωεωι σιιιιιισ σιιε σοσ Ρτεεετιτειι Βιεετε Ρσεεειιιισε.

Μό
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ιεειεε οριεο ιειτιειτο ιπ(ιει(. επτιεπε Βιιτειετιπε Ρειτπ- ο επι ιιΡΡειιιιπιιππι ιΠπάεπ(ιο ποΒἰε ει. ιπτιε(ιιειιοιιι

ειπε (ιο ιππεεο ει ιιιι€ο (Ιε πιοπιεοπε. 80ιι1ι11 πιππε

ειε. (Πε ειπειπειἱ οεπιπε(ιεειιπε. ιπιετ ιιοπιιιπ ει πε

ερετειε. ἰιειπ ποε ιππειειετ ιιπΒο ιπιι€ιεεοιε πιππεπειε.

(ιοιπιπι ΡιιΡε (ιειεεπιπε ιιι (Ιπεειιοπε (με πετιιιπτ

ἱπιετ εοιπππε ιιιππε επ πιιε Ριιτιε ει εΡὶεεοΡπιπ ειιο

πειιεειπ ειι ειιιετει επΡετ Ροεεεεειοπιππε ει τειιπε πω.

εοπιπιιεειι ποιιἱε ει ΡτεΡοειιο εεπειι (ιοιιειι.ι. ει Ρτε

Ροειιο ιεππε πππε επεεπιιε. ιιι πιιτιιιιιιιι·ιπιε Ριιι·ι:ιΒπε.

(μπι ΡτοΡιετ (Ιεπιιιιειειπ Ρετεοιιε ιιοειτε Ρτε(ιιειε

ειιπεε ει(ειιιιιιι ει (ιιεεπεειοπι εοιιιο(ιε ιιιιετεεεε ποπ

Ροεειιιιτιπε. πιεεε ποειτειε εοιπιπιιιιιππε πἰεοιε ιει·ειιτιο

επποπιεο ειιπειε ιπετιε (ιε πιιιειε ι·εεετπει:ει ποιιἱε εεπ

ιεπιιιι (ιιΠιπιιιπε. (ιιιπιεε ει ιιιιετιιπι Ροιεειιιιεπι Βιεετε

οιππιει (με ποε Ρτεεεπιεε ιιιεετε Ροεεειππε. πειππι

ιεππε ιιι ειιιπειτο ειιιιειι ιεπτειιιιι (πε Μπι. ιι€πειι.

ιιπιε ιετιιιιπι. ιεειεε ειε. ὶπειτπιπεπιε ειιοιιοπιε (ποπ

εΡἰεεοΡὶ. Ρτιιπο ιιΡιι(ι Ι10ι18.8. εεεππ(ιο οιΡπ(ι επτιε

ιπιιιειιπ ιιεε επιιι. πειιετιιΒιιι ιπ ειιτιειο Ρειιτι ει

(ιοπιιιιο ειιιιετιο πει .Βτειιιι ειιοιιεπει εΡἰεεοΡο ιππιιι

ιπο(ιει ιιοπεειιιιε εοπεΡἱεπο. ιπε.ειειετ ιιππε πιιιδιεεοιπ

ιπππεπειε. ει ειι·ιπππιιπε ΡτεΡοειι.πε ειιπειι ποπειπ (ιο

ιπιιιι ΡειΡε ιπ(ιιεεε (ιειεειιιι επιπιειιι ει ειιιεετειιιι ιιι

(ιοιπιπο ειιτιιιιιειπ. ε πιειποτιιι ποειι·ιι ποπ ειιει(ιιι.

ιιεε ει πεειτει (:τε(ιιιππε ειιει(ιιεεε (1πειιιιει· Ρετ ιιιιετοε

ποειτιιε πεε ειιεπιιππε. πι απο άιε ει ιετιπιπο Ρετ

πεε εεπ ι°εεΡοιιεειειπ πεειτπιπ (κι ιιοειτιιιπ Ρτεεεπ

ιιιιιιιι ιιιιτε.Βιιιειιι πεπιτειιε. Ροιεειιιιι ει: εοιπππι ιειππε

πει εοτιιιιι ειπι1ιεο πε ιπειιιιιι τεεΡοπεπτὶ. ει ὶπ ὶΡεἱε

ιιιετιε ειεπι: ιιιεετι ιεειιππε (ιοιπιπι ΡειΡε τεεει·ιΡιπιπ.

πεε ειπιεπι πεεπειιιειιε. ιιεε πππεἱπιπ πιι(Ιπειπ (ιεειἱ- ο

ιιιιειιε. επιπ ιΒιι.πτ ιπειεπι Ροιεειεε ει εοιπππε ιιιππε

πι ιιι ιπειιιιιι Ρι·οεε(ιιιπιπε. ει: ιιεε ὶιιε εὶε πεε (ιειιειππε

πεε Ροεειιιππε (ιειιεθετε. ιιετιιιο ποιπε ΡετειπΡιοτὶε

ιιιιπιιΒεπ(ιο ιποπ(ιιιιππε επειοτιιιιιε (ιοιπιιιι ΡεΡε.

(με ιππΒιπιπι· ιπ Με Ριιτιε (ιπειεπιιε (ιεειιπε (πε

πιο πειτπιπ Ρτεεεπιιιιιοπε. Ρετ πεε εεπ πιιπειιιιπ πε

ειτπιπ επιΠειεπιετ ὶπειτπειπιπ πρωι ιιοπιιε επι ιιοειτιιιπ

Ρτεεεπιιιιιπ πεπιειιιε. επι ιοεπε ποπιιτπιπ (ιιειει εΡεειο

ιιιιιἰει·ἱπ πιι. ειπε ειπιπ(1πε ει Βιιπιο ιιιει.ιιτι ει πεε

Ριπτι οιππειπ Ριεπἰιπ(ιὶπειπ τιιιιοπιε.. ιιιιο(Ιπιπ ποπε

τιιιε (μσά ιπ ιπ(ιιειο Ρτοεε(ιειππε εὶεπι (ιε ὶπτε Ρο·

ιει·ιιππε. πεειτιιπι επιειπ τεεΡοπειοπειπ·ποΜε Ρετ

ιιιιοτειπ Ρτεεεπιὶπιπ πειιιιε Βιοει·ε ειεπι (ιεεει. (.Ιπιιε

ιιιετιιε (ιποβπε ειδιιιιε ειΒιιιιιιιιε. ιπιειιοι ΒΙἱπε πειτἐ

πετώ επειιοιπι πε ιιοπετιιι ει( Ρειι·ιε Ρι·επιειοτπιπ ιπ(ιι- '

επιπ (ιιειο εΡἰεεοΡο Ρτεεειιιοπιι. ιιειπιπ πΡπ(:ιιιοπει

τιεπι (Με ιινιιι Με. ιεειεε ειε. ἰιειιι πειιετπΒιιι ιιι

ειιτἰειο Ριιιτι ει (ιοπιιιιο εΠιετιο άει ετιιιιιι ειιοπεπιει_

εΡἱεεοΡο. ιπειειειετ ιιπ8ο ιπιι€ιεεοιει ει ειι·ιπειπιιπε Ρτε

Ροειιπε ειιπει.ι ιιοπιιι.ι (ιοιπιπι ΡιιΡε (ιειετιιιιι ειιιιιιειπ ει

ειπεετειπ ιπ (ιοπιιιιο ειιτιιπιειιι. ο ιπειποτἰε πεειτει ποπ

ετε(ιιιπιιε ει(ει(ιιεεε (Ρ.ιειιιετ ω ιΡτεεεπιιιιιπ ποειτιιιπ

ειι:επιιππε ιιΡπ(ι πει·επιπειιι. επι ειιιιιιοπι ιιιεετι Η»

ειιτιπε (ιοιπιιιι ΡειΡε τεεετἰΡιἰ εκειπΡιπιπ τεεΡοπεπτι

εοιππιιι ιεπιιε. εἱεπι ιπτιε τειιιο Ροειιιιιιι·ει. εεεπιιειο

ιιεε ποεειπιιππε εετιιι (ιιε εΡπ(ι ιιοπειε ιιι·εΒΒεπ(ιο Ρετειπ

Ριοτἰε ποΒιε ιιι Ρετ ποε Ρετεοπιιιιιετ πει Ρι·οοιιτιιιο

τειπ επιπειεπιετ ιιιειτπειπιπ ιιιιιιετε ιιιπε Ρτοοπτιμ

ποειτε. ιιι εοπιειπΡιπιπ ποειτπιπ ιιιιο (ιοιπιπι ΡειΡε.

ιπιιιιι ιΠιι(ι. (ΙΜ ποε εΡετπὶι.. ει (ΙΜ ποε ιιιπέιι. ιιιπιδιι

ΡπΡιιιιιιπ οεπιἰ πιει. (μια πετο (ιειιιιοτεε επιππε ιιι

ιπειιιιο Βιειετι(1ο ἱπιιιο ιπι-ιιι(ιιιιπιπ ιιΡοειοιἰεπιπ ιιοιιιε

(ιεειὶπειιπιπ. οΡιειιιιεε Ριπε πε πιιεετιεοτ(ιιιι. (Ιπιππ πε

τιι.ιοτε τε(Μετε ποιπεειιπο ἱπἀἰεἰο τειιοιιειπ. ιιιετιιιο

Ρτεεεπι:ιπιπ ειδπιβειιιιοπε ποιιἱε ιποιι(ιεπιπε ΡετειπΡιο

τἱε. (Ιππιεππε (πε πι. Ροει Ρτεεεπιιιιὶοπειπ Ρτεεεπιιπιπ

ιιιι:ει·ιιτπιπ ιιΡπιι επτιεπιιιιοπι :κι Ρι·εεεπιιεπι ποειτιιιπ

ιιεεε(ιετειιε Ρετ ποε πει Ρετ Ρι·οεπτειοτεπι επιιιειεπιετ

ιπειτπειπιπ τεεΡοπεπτἰ εοπιπιιὶ ὶιιππε πε ιπειιιιιι

εἰεπι ὶιιε ει τιιιἰο Ροειπιιιι:ιππι. ιιιιο(Ιπιιι ιιοπετιιιε

οπού. πιο ἰπ(ιε οπιιιπ(Ιππιπ ιιιπιιι ὶπ ιπάιειο Ρτοεε

(ιετππε (1ποπι.ι.ιιπ πε ἱπτε Ροιετιιππε. (μπε ιιιιετιιε

ιιποΒπε ε.ιειιιιε ειΒιιιπιειε. ιιιι(ιτειιε (ιε ιεπ(ιε εἰπἱε

ιπε(ιιο!επι ειι Ρετιε Ρτε(Πειοτπιπ ιπ(ιιεπιπ Ρτεεεπιππιι

ιιιειο εΡἰεεοΡο (ιἱε πω. ειπιόπειι Ροει ποπειπ. ιεειεε

ει(:. ἰιειπ ιπειτιιιπεπιππι Ρι·οειιτειιιοιιιε (μισό ίεειι

εΡἰεεοΡπε ειιοπε Ρτεειπιει·ο ΡιιἰιὶΡο ιιοπιιτιεπει (ιιιειπ

(ιεειιπεπὶι ιιΡπ(ι ιιοπιιε ιιιιιιπιπ επι εΙιΡειιππ(ιπιπ ιειε

εει. ιιππε ει πειιιπιιιιιε (ιοιπιπἱ ιιι(:ει(ιινιιι. ιιι(ιιειιοπε

Ρτιιπιι εεκιε όιε ει(εππιε ιπιιο. (ιοιπιιιπε ιιιΒετιπε

ειιοπειιειε εΡἰεεοΡπε εοιιειὶιπἱι ιιοιπιππιπ ΡτεεΒιιετπιπ

ΡιιιιιΡιιιπ ειιιιειι επιπτοειι ποπειτιεπειε. εππιπ ππιιεὶπιπ

εειοτειπ εἱπᾶἰεπιπ ει Ρτοεπτειιοτειπ ειιΡετ επ πιπε

ιιεει (Ιπο(ι ειιιιιπε εει ε ιπιιιέπειτο ιιιιιιοπε ιπειειεεοιει.

ει ο (ιοιπιπο ειι·ιπειιιπο ΡτεΡοειιο ειιπειι ποπειπ ιιιππε.

επι εε (ιἱεππι: ιπ(ιιεεε (ιοιπιπι ΡειΡε. επΡετ (ιπο(ιιιιιι

πεεοιιο εεπ ειιπειι (Ιπειιπ (ιιεεΒεπι εεεε ιιιιετ εοπιππε

ιιιππε ει: (ιιειπιπ εΡἱεεοΡπιιι. πι: (ιιειπε ΡτεεΒιιετ

ΡιιιιιΡπε ιιειιεει εΡΡειιει·ε ειι ειε πο (.ιοτπιππιπ Ρε

Ρειιπ πε ἱπ ιΡεο πεδοιιο Ρι·οεε(ιοπι. ει (Ιπιο(ιιιι(ι επΡετ

ιιεε ιεεετ;ιι.. Ρτειιιιπε εΡιεεοΡπε τιιιπιπ ει ιιτιππιπ

ιπιβετε Ρτοπιιειι. ιιειπιπ ιιι ειππειτο ΡιεΒιε (ιε πε

ιιιιιο. ιεειεε ει(:. τεεετιΡιπιτι (ιοπιιπι ΡειΡε ιιοε'εει.

Βι·εεέοτιπε εΡιεεοΡπε εετππε εετποτπιπ άει. (ιιιεειιε

Με ιπιιιοτιε εεειεειε ει ειιπειι (ιοιιιιιι ΡτεΡοεὶιιε. ει

πιοΒιειτο ιιπποιιι πιιιιιεπει. εειιπιειπ ει ιιΡοειοιι(τειπι

πεπεπιειιοπειπ. εοποπεει.τεππι ιιοΒιε Ροιεειειε ει

εοιπππε ιιιιιπε (μσά πειιετειΒὶιὶε ι-ι·οιετ ποειετ ειιο

πεπειε εΡἱεεοΡπε. επΡετ (Ιπιππε(ιοιπ Ροεεεεειοπιιιπε

ει τει›πε ειιε Ξπιπτιιιιιιτ εἰειιειπ. ιιιεοπιιε (ιιεετειιοιιι

πεειτε Ρετ εΡοειοΙἱεπ εετππε ιπιιιι(ιιιιππε. ι!πειιεππε

Ριιι·ιιοπε εοιιποειιιιε ιιιι(ιιιιιιε ειιπειιιπ. ει ιιΡΡειιιιιιοπε

τειποιει ίιιιε (ιεπιιο ιετιπιπειιε. Ειειεπιεε (μσά ιιε

ετεπετιιιε επειοι:ιιειε ιιοειτε θτιπιιει· οπεετπιιι·ι. ιεειεε

επιειιι ειε. ὶιειπ πιω. ιπειτπιπεπιιιιπε πεε ιιιιιέιειετ

ιιπειο πιιιΒιεεοιιι (ιοιπιιιι -ΡιιΡε· ιπ(ιεκπειεθειιπε. ει

Ρι·εεΒιιετ επιΠιειιιιπε (·πιιοπὶεπε ειιιιοιι ποπειπ επιι(ιε

ιε.Βοιπε ειτιπιιιιπι ΡτεΡοειιι ειιιιειι (:ιοπειι ιιιππε ιπ(ιιειε

ιιειειΒιιιι (ιοιπὶιιι ΡεΡε. πιεο ιιιειτπιιιειιιο (ιπο(ι Ρτο

(ιιιιιι Ρτεειιτιι:ετ ΡιπιιΡπε Ρτοεπτειιοπιεεπε εοιπππι

απο επΡετ Με εοπειιιο Ρτοπππεπιπιπε ππΠιιιε εεεε

ιιιοπιεπιι ει ιιιειιιι ποιετε. οποτε ειιιιι ποπ ιι(ιιπιει

ιππε (μια επίπειειιε Ρι·οεπι·ειοτ ποπ ετσι. ιιειπιπ :ιΡιι(ι

που” ιιι εεεΙεεᾶε ειιπειι Ρειτἰ (ιιε >ειινιι. Μπι. ιεειεε ειο.

Εεε ιιιιι8ὶειετ ἱοιιιιιιπεε ειιετι Ρειιιιιι ει:-πιππε ποιο

τιπε (ιε ιππιι(ιιιιο' Ρτε(ιι(ιοτπιπ ιπ(ιιεπιπ ιι·ικιιιιι ει;

εετιΡει. . . · ·ιειιε. εεπ (ιεειιιιοειιε Ρτοειιι·ιιιοι·ειιι πεειι·ιιιπ ιιιιιιιιιτι
ι

..
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( πετεινπι ι

δο!ιαίε α εεευτιωπι ιαπιιεπεί ιἰιιαὐιι.ε πιἱΖΖΖὺιω· Ιὶὐτἰε

ραρίεπεί&πε ρτο άαπιπίε ιίεειται:ιέοιιίε !!!οιιιΕεεΖαι·2,

ιεπΙοτιεπείε :ιαπεἰιω ι!ε ?Με εἰιἰειπ αροε|ιαπι εει·ιει2.

!228, 8 εεΡιειππτ!ε

ω. τ. ει. τω. ν.

‹ π. π. ι

.ΐ'

Εεε ι:επτει!πε ιδει:εοτ ε!πι!!επε ει Ρτεεπτειετ ει

πππε!πε Ρειεειει!ε ιετε!επε ει οοπιππιε ε!πει!ειπ ε!

π!ιιιι!ε. Ρτοπι εοπι!πειπτ !π !πειτπ:πεπιε !πι!ε επο.

Ρετ ιτ:τιππιπ τπ!!::! ποιε:τ!!. εεπ!!ιεετ !ιειτπ!εεε ει τε

εεΡ!εεε !!!:τεε άπο ιπ!!!ε Ρε:Ρ!ε. τι πο!:!ε εΡ!εοπε

ιετιι:το ει πεε!!ι:ο ι!ε !τε::ει:!ιι !πι!!ε!!:πε. εο!πετ:ι!!επε

ποιπιπε ει πιεε οοπιππιε τε::πε. Ρτο επιτιππιτ0πε

ι!ιτιπ.ι:!. ι!εειτπει!επ!ε ιπεπι!εε!ετ! ει ει! ιΙππε Ρτε

ειιι::ι!ι:ε εει::ππε !ειππε ιεπε!ιιιιιττ. εκ εεπιεπι!ι: εο

:ππ::!ε πε! Ρειεειει!ε. πε! πειτε!! ιπει!!ε!επ! Ρτο Ρτε

ι!!ει!ε !ειει. τεπππε!επε εκεεΡι!οπ! ποπ :ιππτετε:ιε.

εεπ πο:: εε!πιε Ρεεππ!ε. ππι!ε πει:!ε τεε!Ρ!επι!!::πε

πε:::!πε ει π!εε πιει! οοπιππιε !ιιττπε. τω:: εεε

ι!!ειπε εεπτει!πε ::οιπ!πε εοι::ππ!ε ιετι!επε Ρεειπιπ ι!ε

Ε!

ποπ Ρειεπι!ο ει τε:::!εε!επεπ: ει !!πειπ. ι!ε Ρτει!!ει!ε ε·

!!!.:τ!ε ι!πο!:πε τπ!!!!!τπε Ρι:Ρ!ε. ει ι!ε ο:::π! εε εποε!

εεεεε!επε Ρτει!!ειι:τπιπ ε: ι!!ειο οοπιππι !εππε Ρειετε

Ρεεεει:: ει τι !!ι!ε!πεεε:·!Βιιε. πε! ι:ειππ:ιε ιετι!επε Ρε

ιετε Ρεεεει. ει ιτπει! εοιπππε ιετι!επε τειιιι:: !:ε!:ει›!ι

ι!!ειεπ: εε!πι!επεπ:. πεε ι!!ι:ιππι οοπιππι: !ιιππε πε!

!!ι!ε!πεεετεε. π!ιετ!πε εεππεπ!ει ω: Ρεπι: ι!πΡ!! ι!ε

ι:πεπιε ει ιΙποε!επε εοι:ιτειι:ειππ: εεεει. ε!τ!!Βεπι!ο

!::ι!ε Ρ!Βπετ!. οιππ!π πω:: πιει! ι:οιπππ!ε ιετι!επε.

ιτπει:ι: τεεεΡι!ε::ει:: Ηπα:: ει τειι:ιει!επει:: ει Ρεειι::π

ι!ε ποπ Ρειεπι!ο ιεεπ. ειι!πο οιππ! !πτε εοιπππ! ιετ

ι!ε:ιε π: !!!ττ!ε :::!!!ε εεπιππ: ιι!ε!πι! ιτπ!πιΙπε. ιτπε

τεειιιιιι εε!πεπι!ε ι!!ειο εοι::π::! ιετι!επε. Ρτο Ρτε

ι!!ειε ειιι!ιπειι!επε. Ρτει!!ειε ι!εειτπει!επ!ε :ποπιιεε!ετ!.

ει ει:!π!ε οιππ!!τπε εεεπτ!ιιιι!!τπε ει ε!:!!Βει!επ!!:ιιε.

πειτε εε:::ππε ιετι!οπε !ιι:Βει. Ρτο Ρτει!!ει!ε !!ιττ!ε

:ι:!!!ε εεπιππ: π!ιὅ!ι:ι! ιιπ!πιτπε εεπιτε εοπιππε !εππε

ει εεπιτε ι!ι!ε!πεεετεε ει εε::ιτει ειππε:π Ρετεοππιπ.

ιεειεε Ρτεε!τ!ιετ Ρι:ιιο. ιπ!π!ειετ εεε!εε!ε εεπει! :πειτ

ι!π! ι!ε εεττεπε!!ε. ειιιπεπειιιε εεπετ!πε. !ιο::ειπε ε!π!ε

!επιτε. !ι›!:ε::ι:εε ι!ε ιι:ε!επάτι:::ε: ιετι!επεπε!ε. ε)ιπ:οπ

εε!!ε:·!πε ιετι!επεπε!ε. ι:ειππ: !π !:πτ8ε εεττι:πε!!!ε

ιετι!επε. !π Ρεπι!!! ι!!ειε εεε!εε!ε. ει:πε ι!ειπ!::!εε

::ι:ι!π!ιι-:ι!ε :π!!!εε!ιτ:ο ι!πεεπιεε!πτο πἱεεεἰιπο εειι:πε.

!πι!!ει!επε τιν. ι!!ε εειι:πε εεΡιειττιτ:!ε. !πιετ ποι:ειπ

ει πεεΡετιι8.

Ειτε τ!εε!:ο::πε εειπ:π::πε ::οιετ!πε :·επιιιιιε εετ!Ρε!.

ς πατα )

δαρτἰιτιαε |ιοπιπιεε ιἰε :ιιιτι /αεΞετιιἰα ρεεε, εοπε·οτ

ιἰἰα , τεπιίεείο:ιε ιτε! εοπεεεεἰεπε Με εἰιιειἰεω είπε

άεπιιμε ἰατἰειἰἰειἱοπἰε, Μπι· επί επεσε επιπιμε, Με!

ι!ε ιτοΖιυιιαιε ία:ιαεπείε εειιιιπαπἰε, πω» παπι.

!Β28 , Η εεΡιειι:!τι·ιε

Ε.: επιεει·πΡ|ιε Με!! ΤιιπτἰΜΜἰι Ια!ιτιιιιτίι.

θα!. Α. χω. Μ!). ε.

(τι. π.)

Νοε 8π!!!!ε!ιππε τπ!:επε.

Α:ιεε!ιππε ι!ε Ρεεππε.

Ρειτπε ι.ιπ!!!!ε!ιπ! ι!ε ιιι!ε!ο.

Βετπιιτι!πε ι!ε πιπ!επε.

(!π!ι!ο !τε!!:πε.

Βοεπε Ρειτ! Βτι:εε!.

Βπττ!εππε €π!!!!ε!ιππε ι!ε Ρε!ο.

Ρειτπε ιετι-:ιπετι!πε.

ο!τετιπε ι!πεπε.

δειιπ2ειτπε επι-ιιτ!ππε.

Βει·ττει·ι!πε ε!!:ετι! Βεπ!ε.

Ν!εε!!ππε ο!τει·ι! ι!πιδι.

ν!εετιπε ι!ε ιπε!ι:::εειε.

Βπ!!:::πε ι!ε Ρ!εεε.

Οιιο!!::πε εετ!οιπε.

Απιπεπε !τεειε:·ι!πε.

Βπ!!πε ι!ε :::ετε!!!ε.

Οιτετι!ππε ε!ε ει:!!ιτειο.

Βε!επεετ!πε ι!ε επι·!ιι.

Βπί!πειπε ι!ε Ρε!επτ!πι:.

Επιέε!!:ιπε.

Μετ!ο ιππε)!ειει·.

Βπ!!πειπε ι!ε π!ιὅτε.

Ριπ!!ι:πε ι!ε ει!!:ετ!εε.

Απεε!ι::πε !τιπππε.

Μπεεπε ι!ε ::!εο!ιιο.

(τπ!ι!ε ι!ε ιττειε.

Οπ!‹ι!ο Ρειτπε.

Βπ:ιοππε.

εἰ (!π!!!!ε!ι::πε !επι·ι!!πιτε.

δεπτ!ειπειι !:οιπτ!πε.

Βε!ππε!ι:πε ειιεπ!ε ι!ε π:ε!ειο.

Βπ!!πειπε ι!ε επεε!ετ!ε.

- Αττ!δειπε ι!ε Ρειτο ε8π!!ετ!ο.

Μεπιι·ει!πε ι!ε επεεεε.

Απει:!ι!πε ι!ε ιο!επε.

Οπἱεπ!!'πε ι!ε εππι!π!ιο. - ° . '

ΟΡ!ιο ιπετ!επι:ε.

Ει:::ιτεπεπε Ρ!εεπε.

Ρειτπε πειτπε.

Βειτιπε Ρειτπε ει:::ειπε

(3επ:Ρι:π!ππε. '

Ριππειπε.

Ρειτπε ετιι58ι15.

:οι
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Ρειτιιιαε ιιε εεαεετοιο. ιι ιιιεοιιιιιιιε ειε Ρειιεατει.

Βειεειιαε ειε ιοιιιιιο. . Βειειιιιετιαε ιιε ειιιιεειε.

ΒειειιΒετιαε ιιιιιιαε ιιιιιιιιιιιοτ. Ειιτιοαε ιιι: ιοτο.

Βαιιιιαε ιιτιιιιοιιιιιιι. Μιιιιιτειιαε ιιιιτιιιιιαε.

Παιιιιειιααε ιιτειιιοτ. Μειιιτειιαε ιιε ειαιιιιο.

νεο ιιε ρειιΒιιιι. Ειιτιοαε ιοοο.

νετταε πιετιοιιαε. ΤεΡιιοιιιιε ιιιιιιειιιιτε.

Αιιιιτειιε ιιε αιοιιιεισειιο. Ειιτιειιε ειε ιιιιιιιιιιοειε.

ιιαιιιιαε <όαεεεαε. Βετιιιοιοιαε.

Βαιιιιιιε ειιαειει·ιαε. θαιιιιειιιιιιε ρειτι ιιιτειιιεειι.

Οιιιιοιιιιε ιιιιεεεεαε. νιαιιιιιαε ιιε τιιιιιιιιιιο.

(?ιαιιιιειιιιαε ειε ιιοιιιι. Ιοιιιιιιιιεε ιαειετιιιι.

(ιειιιιαιιαε ιιετιιετιαε. θαιιιἱειιιιαε ρεεατει.

Ρειταε ιιαεεεειαε. Μειιιι·ειιαε Βαιιιιειαιι ιιιιιιεαοειιε.

Ρειταε ιιε ιοι-οιιο. (ιαιιιιειιιιαε ιιιιιιειιοιι.

ιιοιιειιιιαε ιιε ρειιιιι. Ι, Οιιιιοιιαε ιιε τεαειο.

Αιιιειαε. · θαιιιιειαιαε εεοιιιτιαε.

ΡΘΠ'08 Ρ0Γ0ι18- θαετειαε ιιε ιιιιιιιιο.

Οαιιιιειιιιιααε ιιε ιιιιιετιεο. Θιιιιιετιιιιιε.

Τοιειιαε ιιε ιιειει.ιιιο. Β8_ιή_Πιι8_

Βιιιιιιιιιιαε ιιε εερι·ιιιιιι. ΕΠΙ-ιο” ω-ωειωε_

ιιαιιιιαε ιιειιιιαε. Βεταιιτιιαε οιιοιιιε οι: ιιετειο.

Νεα ιΝιι)ιιι0ι18 Οιιαι:ιαιιαε εοιιιιιε.

Τ0ιιιιιι15· - (ιιιιιιιαιιιιε ιιε ταιιεο.

Βοαειαε. Τειιιιιιιιιιαε ‹ιε εε8ιιοτιιιιιιο.

?ιαααε ιιοτιιιιιαε. · Βειιιιιιε ειε ιαιεοιιε.

Οιιετιιιιαε ιιιιειιοιιιε ειε τοεε. › 0ιωιιΠω ι]ο εωιτιιιιο.

Β0ωθιιι8· Μαεεαε ειε Ρειιειεττειο.

'ΡΘι€1°ι15 ιιι Ρειιιιι- ιοιιιιιιιιεε ιδτιιιιιε.

Ρειταε ειε ιιοαιοιιεο. ο Βιιιιιετιαε ιιι: Βιιιιιιαειο.

ιοιιιιιιιιιαε ωωωιιι ιιε ειιιιοτιιο. ε οιιι€θιΒιιιε8,

θαιιιιειιιιιιιαε ιιε εεειεειιι. Οιιοιιειιαε ιεττετιαε.

Διαιετιαε ειε ταιιιιο. (ιιιιιιιειιιιαε ιιε ριεεε.

θειιιιαιιιιε Βιιιιιιαειαε. νιιετωε (με ειιιετιεο.

Βοοειιτιιιιιαε. ιοιιιιααεε ιαοιιιιετιιιε.

(ιαιιιιειιιιιιε τιε ιιιιοιο. Μειιιτειιαε ειιΡοτιιαε.

Ρειταε ιιε ιιιαετιιο. Αιιιιειιε ιιε ιοιιιιιο.

Οιιιιιιαιιαε οιιετιι ιιε ιιιειο. θαιιιιειιιιιιιαε ιιε Βαειιειιιιιο.

Ιοιιιιιιετιιαε. Βιιιιιιιιε ιιε ιιαεεο.

Οιιιιιιιι. Β.αιιιιαε ιιε Βταιιε.

Αιιτιοαε ιιιτειιιιιιιαε. Ρεττειοεεε.

Οιιετιιιιαε ιιειιετιιαε. Βειειιααε.

θαιιιιειιιιιιε ·εειεεετιαε. Μιιιιτιιαοαε ιιε αιιιιε.

Οιιετιιιε ιιτειιιοτ. Βοιιιιειιιααε.

θαιιιο ειιιιιτοιαε εεειιετἰαε. Διιτιεειαε ιιε ιιιοτιε.

Πιιιιιιοεαε ιιιετιοιιαε. ά Μοταε ιιε ιιοειιτειο.

ειιιιιιειωιε ιιε εοιιειιιεΒιο. Βιιιιιτιιιαε.

Βιιιιιιαε εειειΒιιι·ιαε. δεοιιαε. -

Βιιιιιιαιιιιιιε ιιε ειιιιιιιιιιιι. Οιιιιιειαε ιιε ιιοιιιοιιεο.

Βαιιιιαε ιιε Βιιε. - (ιαααε ιιιιΒιιιαε.

Αιιεειαιαε ιιε χω. Οιιαοιαε ειε ιοιιιιιο.

Θαειιτειιαε· ιιε αεε. ιοιιιιιιιιεε ιιιιιετειιιε.

νιαιιι·ιαε ιιε Ρειιείει·τιιιο. Αιιεειαιαε ειε Ρεεαιο. .

Οιιιιοιιαε ειε ιιοιετιιιιιο. Μιιιιι·ιιαειιε ιιιιιιειταε. ι . ο, `

Οριειιιαε ιιοιιιιιιειαε εετιισιι. Ιιειιιιτιιιιεαε ειε ιιιοιιιεοαε.

Παιιιιειιιιαε ειε ιιιιεειο. Βιιιιιετιιιε Ρειτι Βτιιεει.

Ρειταε ιιιαειιιοι·. - Ρειταε ιιε εοατιιιιο.

Μιιιιιτειιαε εερειιιιιιιε. Βαιιιιαε ιιιαεεαε.

ι)ειταε εατιαε. Βοιιειιαε ειιαιιετιιιαε.

Βιιιιιιιιε τιε Βιιιιιοειιιο ιιιιιιιει ‹ιε ιιιαιιιιιιι.
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(?ιιιι!!ιο!τοιιο ιιιοτ!οιιιιε.

(ιοιιοττ·ιιιιιε οι·τιιιιοιιτιιο.

Ιο!ιο.ιι1ιοο τ!ο !)ιιτεο.

ΒιιΒο!τιιιε τ!ο τΙιιιιιτιιιο.

Ροι·ιιοιιιο τ!ο οι·οτιτοι·ο.

Οτ!τ!οιιιιο τιο !ιοττι·τιιιιο.

Βιιτιιιοτιιο τ!ο ειιοι·οιιιο.·

(ιιιιι!!ιο!πιιιο εει!τοι·ιιιο.

Πιο.τι·οοο!ιιιιιιο τιο τοπιο.

Μοττιτιιιε τ!ο τιι·ιιιο!!ο..

Ιο!ιοιιιιοο ι!ο Ρετ-ιο.

Βτιι:ιοτιιιο τ!ο ο!!ιοι·ιοο.

Βιιτιιιοτιιε τιο ιτιοιτιι·τ!ιο.

Ροτ:·ιιιιιο ότι οτττι:.ορο.

Μτιιιιι·οτιιιιιιο ιιοιιτι·ιιιιιο.

Ηοπιοτιοιιο τιο τιιι·ιιο!!ιο.

!)ο!τιιιιι8 ωεω τ!ο Βι·ι!!ο.

Βιι!ιιιιιο ιοιιιιοιιοιε.

Ιο!ιοοιιοε οτιίιιι·οτιιο.

Ο!›οι·τιιιιιο τ!ο τοιιιιιο.

οποιο !οιιοο.

Ροττιιιιιο ιιιτιιιτι·οτιι οσοι.

Ιο!ιτιιιιιιιιοε τιο εοΡτιιιιο.

Ροττ·ιτιιιε τ!ο ι·τιιτ!οιιο.

Βιιτιοιιο τιο οοο!οοιτι τ!ο οορι·ιοτο.

Ρτ·οιιιιττιιοιιο ιιοΒιο τ!οιιιιιιο Βιιιτι·οτιο τ!ο Ριτοιιοιιο.

Ροτοετοτι ιτιιιιιο ι·οοιΡιοιιτι ιιοπιιιιο οτ ιιιοο οοιιιιιοιε

ιοιιιιο ττιιοτι ιιιι!!τιιιι οοτιοοι·τ!ιοπι τιοο Ροοοιιι οοτιιιο

Ροοτιιιιι ιιοτΙιιο οιι!ιΒοοιοιιοιιι. ιιοτιιιο τοιιιιεειοτιοιο

τιιοιοπιιιο. οιοπι ει!ιτιιιο οιιιιτοτο ιιο! !οοο ιιο! !ιοιιιιιιιιιιιο

οοο !1οιιιιιιο ιιετιιιο οτ! οιιιιοε τιιιιιιττιιο ειιιο !ιοοιιτιο

οτ ιιο!ιιιιτοτο οοιιιιιιιιε ιοιιιιο οτ οοιιοι!ιι ιιιιιιιο. οτ

τιιιοτ! !οοιιιιι τ!ο οοιιι·ιτιτο τιοο τοι·ι·οιιι τιο οορτιειτο.

τιοο ιιιι·ιετ!ιοτιοιιοπι τ!ο οορτιοτοι ο!ιοιιι τιοο οοιιοοτιο

ιιιιιο τιοο τ!τιΒιιιιιιε οιιιιττιιτι ιιο! !οοο εοο !ιοιιιιιιι!›ιιο

πο! !ιοιιιιιιι. ιτοιτ.ι Ρτοιιιιττιπιιιο ιιο!ιιο ι1οιιιιι1ο τ!ιοτι

οοιιιιιιιιο. τιιιοτ! οιιι·τιΒιιιιιιε οτ τιιοιοιιιιι.ο τω. φωτ!. ει!ιι

οτιιιιοε τ!ο οτιοι·ιοττι οιιιιι!ι τιιοτιο ο!ιοοτιιιιιιιιιιτ Ρτο

οιο. οιοιιτ τιοο Ρτο ιιο!ιιο Ρι·οιοιοιτιιιιε οικοτ·ιιοτο. τι!ιο

τιιιιιι οι ιο οι!ιτιιιο τιο οι·οτ!ιοτιο οοι:ιτι·οτοοοι·ιιιιοε οτ

τιιιοοιοιιο οοιιτττιτοοοτιιιιιιο ρι·οιοιττιπιιιο ιιοΒιο ι·οοι

Ριοιιτι ιιοιιιιιιο οοτιιιιιιιο ιοιιιιο ττιιιοτιιιο ι:ιοεττιιιτι ιο

εο!ιτιιιι:ιι οπο οτ οο!ιιοι·ο τω” τιιιιιι€οιιτοο ιτιιιιιο.

ιτε τιιιοτ! τιοο εο!ιιοιιτο τιιιιετιιιο ιι:ι εο!ιτ!ιιιτι τοιιοτιτιιιο.

ιιετιιιο οι! ιι!τιιιιιιιιι. ι·τιτιο πιοι1οιιτιοιιο ειιρτοτ!ιοτιο. Ρτο

Ροιιτι ποιο οτ Ρι·οτ!ιοτιο οιιιιιι!σιιο οποιοι τοπιο ιιοεττ·τι τί

!ιτι!ιιττι οτ !ιτιτιοιιτιο ιιο!›ιο ι·οοιΡιοιιτι τ!ιοτο οοιιιιιιο

ριΒιιοι·ι οιι!ιετιιιιιιο. οοιιίιτοι1τοο τιοο ιιο!›ιο ιιοιιιιιιο οο

ιιιιι.ιιιο ιτιιιιιο τοοιΡιοιιτι. ροεεοεοιοιιοιιι ιιοεττοτιιιιι τοτ

τοι·ιιιιι οιιιιιιυ.ιιι οτ τοτιιιτι τΙιιοε !ιτιιιοιιιιιε ιτι οοοι·ιτιτοι

οτ τοττιτοι·ιο οιιιε ιιιι·ο ΡιΒοοτιο ττοτ!ιτ!ιοεο οτ ιρετι

οοιιοτιτιιιιιιιιο τιοο Ροοειτιοι·ο ρι·οοοτιο ιιοιιιιιιο οοιιιιιιιιο

ιιιιιιιο. τοοιιιιοιτιιιτοο οι›ιοτο!ο τ!ιιιι οτιτιοιιι οτ τιο!ι οιι

οορτιοιιι οτ οοιιτ!ιτιοτιι ειιιο οτιιιοτι. οτ !ιοο οικιτιιτι τοοιιιιιιο

ιιο!ιιε ι·οοιριοοτι ιιοπιιιιο τ!ιοτι οοιιιιιιιιο Ρτο εοι·ιιιτιιο πιο.

τιο'ι!›ιιε οτ !ιοτιοι·ιιιιιο τιοο ιιο!ιιο ιΡειιιιι οοιιιιιιιο τοοιτ.

οτ τιιιιτι οοιιτιτοπιιιι· Ρι·ορι·ιοτοτοιιι οτ Ροοεοοειοιιοττι

τ!ιοτι τω οτ τοι·ι·ιτοι·ιι οοεο Ρι·οτ!ιοτι οοιιιιιιιιο. τοττο

τι!ιιο ι·οτιοιιιι›ιιε οοιιιιιιιιο ιτιιιιιο. οποιο οοιιιιιιιο ιτιιιιιο

ιιο!ιοτ ιο !οοο οτ !ιοιιιιιιι!ιιιε οτ ιιπ·ιετιιοτιοιιο οτιρτιοτο

τι οτ τοι·ι·ιτοι·ιι. οτ ιο Ροοεοεοιοιιο ιιο! οιοπι τιιοτι τω.

οιοτιιιιι ιο οοο!οοιτι οοιιοτι ιτιοοι›ι τ!ο 8τιιιιο. οποσ τιο

ι:ιιιιιοο οιιτιιιιτοτιο ιιτοτ:ιανιιι. ιιιτ!ιοτιοτιο Μ. άιο ιινιιιι.

εοΡτοιιι!πιο τοττο τοι·τιοιιι..τοοτοο Ρ!ιι!ιοιιο τ.τοοιιιοιιτιιιε

τιιοτιιο!τιιιοιιειο. ι;ιεο!ιτιιιο τιο ιιοιιοιιιο. ιιιτ!οιτ. ιιτ.το τ!ο

οοτιιτιοοει τιο !οιιτιιιιο. οοτ!οοιιιιο Ριτιοι·. Ροι·οιιε τ!ο

Ροι·οιε. Βιιι!!ιο!πιιιο τ1ιιοι1τιτιιιι ιιιοο!ο πιο!οιιι. ιιιοιιιιο!

τ!.ο τιιιι·ιο. τιιιεο!ιιιιι.ε τ!ο οι·τιιιτιτο. οτ ιδιιι!!ιο!ιιιιιε οι·οδιιιιο

πιοιιτο ιι!το.

ΕΒο οιιτιοιιο τιο τιιετιιιιιιο ιιοττιτιιιε οτιοι·ι ιιιιΡοι·ιι το

Βιιτιιο τοι·ιροι.

( πο” )

!› ΒΠΒΑΙ.ΙΜΟΙΑ τἰο Ρα.:ιττιπο τω· οΖ26>οιιτ!ι οτ ?ιαοοπο!τ ρο

τοστατοτπ τη Ζοσέ: £οναπτέ οτ Ρα.:ι:τυιί τατιιτοποί οοπι

πιτττιἰ οοτἰἰτ.

|

'!22θ , 'Π το!ιι·ιιοτιι

ω. Α. χω. πο.

ς τι. τι. ι

Βιιοει!τ!τιιέιτι τ!ο Ροιιιιιιο τ.ι.!ιι·οιιιιιιτιτιιιιτ τ!οιιιιιιο ιοοοι›ο

τ!ο !ιει!τιιιιιιο οιιιιτοτιο ιιιιιιιο Ροτοεττιτι. ι·οοιΡιοιιτι Ρτο

οοιιιιιοι ιοτιιιο. τιιιιοτιιιιτι ιιιι·ιε !ιο!›οτ ιο ο!ιοοιιιιο οτ

!ιο!ιοιιτιο ροτοετοτοιιι οριιτ! !οιιοιιτιιιιι οτ Ροιιτιιιιιιτι οκ

οοιιιιοτιτιοιιο ιιο! ει!ιο ιιιοτιο. οτ ιΡειιιιι ιιιο ττοοετιι!ιτ

ιο τ!ιοτιιτο Ροτοετοτοιτι ιοιιιιο ι·οοιΡιοιιτοι1ι Ρτο οοιιιιιιιο

ιτιιιιιο. οτ οιιιιιο οτιοιτι ιιιο τι!ιιιτι τιιιοτ! !ιτι!ιοτ οιιτοο

ιρετιιι:ι Ροτοετοτιοιιι !οιιοιιτι ιιο! Ροκοοι. τοετοο οσοοο

ιιτιοεο!!ιιε οει!ιο)ο Ρει!ιι. Βιιι!!ιο!ιιιιιε ιιιοοοοιιιοε ιιιτ!οιτ.

!ιοττοτιιιο τ!ο Ροιιτιιιο. το!!οιιτ!ιιε τιο Ρτιιτοιιιο οτ ο!!ιοι·τιιε

ρτοιιιιιοιο!ιε οτ Ρ!ιιτοο τι!ιι. οοτυ.ιιι ιτιιιιιο ιιι τιοιιιο

τοτ·οοτιοτιιιιι. ιπο. ιιιΒοοιιιιο ιιοιιο. ιοτιιοτιοτιο τιι·ιι:ιιτι.

άιο !ιιιιο ιιτ το!ιτιιοτιι.

Εεο ιιιτιοιετοι· !ιτιτ·τ!ιο!οιιιοιιο εοοι~ι ιιιιΡοι·ιι ιιοτοι·ιιιο

οτ ιιιτ!οιτ οι·τιιιιτιι·ιιιε τ!ο πιοιιτιιιτο τ!ιοτο Ροτοετοτιο

οοι·ιροι.

( οοι.ΧΧι )

£οντιπτέ |ιοπιίτιο.σ Ιατιιτοιι.τέττιπ οοιππιιιιιτ

·υοΖαπττυ·το .το ειιύΖέτ:ταπτ.

”!22θ, 7 ιιιοι·οιι

ω. Α. χω. του. τω. ο. τω. το.

( τι. ιι. ι

Ιιιτι·τιοοι·ιρτι !ιοιιιιιιοε !οιιοιιιτι οοιιοτιτιιτι οοι·οι1ι τιο

πιιπο ιοοο!›ο τ!ο Βο!τ!ιιιιιο οιιιιτοτιο ιοτιιιο Ροτοετοτο.

τ!ιιιοι·ιιιιτ οτ Ρι·οτοετοτι ειιιιτ. τιιιοτ! πιοτιιε οιιιιιιιιιιε

οιι!ιοεοο ιιο!ιιοτ οοιιιιιιιι ιτιιιιιο. οιοιιτ !ιοιιιιοοε τ·τιΡΡο!ι

οτ ειθοεττι. οτ ροτοετοτοιο !ιοιιοι·ο τιο οιιιιτοτο ιιιιιιιο

οι! ιιο!ιιιιττιτοιιι οοιιιιιιιιε ιτιιιιιο. οτ οιοιιτ Ρ!οοιιοι·ιτ πιο
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σοιοοοἱ. οτ σιοἱσσιοἱά ἱοιἱε τιοτιοοτ το τιοο. στοιιτ οτ τι Βου τοοτοτιιιοε τιοτοτἱοε εοοτἱ ιιοτοσττ τιοο οιιοιοτιτοτο

οττοτ·ιιοτ άἱστο άοτιιἱοο τοοοτιο τοσἱτιἱοοτἱ ιιιο σοτιιιιοτ

ἱοοοο. ἱτοτο οοτοοτ. στοοά τοττο οτ ιιοεεοεεἱοοοε οο

ι·οιο οιιτἱτοοτιτοι· οτ οτιιοτιστοιιτ ἱο οοιοιιτιἱ ἱοοοο. εο

οοιιάοττι στοοά οτἱἱ στο άἱεττἱστο ἱοοοο οιστιοοάοοτ οι

τἱοοὶοοτ ιιιἱεεἱοοοε οτ οοοτἱοο το σοιτιοοἱ τοοοο. οοιιιἱοο

οοτοιο ειιοτ τιοσ. τιοιιοττάοε στο τοιιοτιτο τττἱοε στοοο

άοττι Βοἱττἱοττιιἱ στο τοσιτιοι·το. τιοετοτ·στιιο άο τοοοιιτο

τττἱοε στοοιιστοττι ΡτιἱτἱΡἱ άο ιιιοιιοτἱο. οσοοι·ειιο οτστἱ

οοοοε στο τοἔοοτἱο. τιιετἱΒοἱτιοε στο τοοτοοο. ιοοτσιιιο.ε

άο ιοοἱοτο. τοἱοτιοτοτοε τιοοοσἱο. τἱτἱτιοε .8οοτετοε. Ρο

ιτοτοε άο ττιοἱοτο. τιτοοσοε άο οοτο. Βοττοοοε άο τσο

τοιιο. οοτοιιτἱιιιιε ι·οοτοι·ἱοε. οττιοιιτἱοοε άο τοοι·τοτο.

οοιιτοοε άο οἱοοτἱο. τ·οττοοάτιιοε άο τοοτοοο. ἱοτιοτιἱ

τιοε άο τοστιοτο. Βιιἱάο άο οπο. ἰοτιοοοοε εοι·τιοτο.

τοοι·ττοιιε άο τοιτοιιοττο. τοετἱΒοἱιιοε άο τοιιι·τοτο. του ο

τιοτστἱοοε στο σοττο. άοσιοοτἱοε άο τιιοι·τιιτο. ιοοτοτιἱ

τἱοε στο Ροάἱο. οι·τοοτιἱοοε στο τοισοοοτἱο. τοοτττ.εοοιιοε

στο σοοοοοτιἱο. τἱσοτιοιιοε Ροισἱο. οοεοτάοε άο σοττο.

ΒοοοΒοοε στο οἱοοιτο. τιοοιιοοοτοε σοροττἱ. τιοειιε άο

ποιο. οἱιιἱοοοε ιοοτιτοττἱ. τιοτιοάἱστοε άο τοσο. τιοτο

τοοε άο οἱοοι·ἱο. οοοΒοοοτοε άο ιοοοτο. οιιιιἱοοε άο

οοτο. οτιοι·τοε άο ιιοστιἱΒοοοο. ιιιοττττοτιοοε στο τοοτιοτἱο.

Ιιοττοε τοἱοοοτοο. ι·οτιοτάἱιιιιε Ρ01°οο1°0τττ. τοετἱδοἱοιιε

ιιοΒοοο. ι·οοστοοτοε οοτ-οοτο. τιιοι·τἱοοε στο οσοο. το

τιτοε τιοι·ττιοτοιιιοιιε στοιοοεσοττο. οοεοτάοε οιιιτιι·οτιοε.

Βοἱττἰοτιτιοε εοι·στοοο. οοιιἱοιιε τιοτοτοτἱοε. ε)ιιιιοο οοιι

τοε. ἱοτιοοοοε τιοι·τιοοοι·ο. τιοοοεοοεεοττοε οοττοιο Ροτἱἱ.

Βοττττοτττιο8 σοτοι·τοοε ιισιτοι·τοε οτ οτιοι·τοε τοττοιἱοε.

οστοιο ἱοιιοο ἱιι άοτιιο τἱοτιιοτἱοιιοτο. ιιοσιτιτνιιιι. ἱο

στἰστἱοοο Ρι·οοο. άἱο ντι. ιτιοι·σττ. -

Εκ ἱττιτιι·οοἱοι·ἱο τοεττοτοοοτοτ·οι:τι ττιοΒἱετι·ἱ τιοτττιοτοτοοἱ

ιισιτοτἱἱ.

ς ιιοι.ισισιι )

Ηιοιειιιουε τιιιιι·ο|ιἰο διιοτπιο , οτ οιιρίτιι!ιιιτι τμιοιτιίαπι

ατιτίοιισιο οοτινοπτίοτιίο σπιτι ιιιιιισοτι.ο οοιιιιιιιιτι2 έτιίτσιο.

ποναει οιιοσιιιο, ίπ. οιιο /ιιοπιιτ οιιιέσειιτιι, ι·οετίτιαιται·,

σι.τεοτιειιιιι ρτ·σιούοιτ.

τττθ , τ! ττιοτοἱἱ

(το. Α. [στ. ΜΒ.

( τι. τι. )

.τοτιοο το άοιοο τἱοτ·τιοι·ἱοι·οττι. το Ριιοεοοτἱο τοττο

εστ·οιτοτ·οοι τοετἱοττι. άοτιιἱοοε τοοτ·στιτο εοοοο άἱισἱτ

οτ ιιτ·οτοετοτοε οετ άοτοἱοο τοοοτιο άο τιοτάοἱοο σἱοἱ

τοτἱε ἱοοοο τιοτοετοτἱ ι·οσἱιιἱοιιτἱ ιιιο οοτοοοἱ τοτιιιο

στοοστ άο εοο οοτοιιτοτο οι·οτ. οτ εἱτιἱ Ρτοσοοτ. σιοοά

σοτιἱτοτοτο ἱττοά σ1οοά οετ το οοτοι·ἱ οοιιοοιιτἱοιιο στοοά

άἱοἱτ. ιιτεἱ ιιιο ἱοοοοτιεἱ. οτ στοοά ἱιι οσοο σοτιοοιι

τἱσιτιο οοο τοϋ. Ροεττοιιι Ροοἱ άοτιοοτ οτ οάάἱ ἱτι οοιι

οοιιτἱοοο οοοιι. τοετοο οοτ·τοοε στο τιἱτιι·ο. Ροτοτοοττε

οιιι·το. οτιιιἱσοε ι·οτιοοε άο οοττο. οτ τοιιτι·οοσοο ιιιο

τοσοττοε. οοτοιιι ἱοοοο οι στοτοο τ0'τοοιτσιτιιιο. στἱο ιιιο.

στο ἱιιιτιι·οοἱοι·ἱο τοετι·οιοοτιτοι·οοι ιτιοεἱετιιἱ τιοιτττιοτο

τοοἱ οιτττοισἱ οτ οιτοιοτιτοοἱ οτ οι οσι σοτιτἱοοτιοτοι·.

οἱοτιἱτ οάάἱτο οοτ άἱιοἱτιοτο Ρι·οτοτ ττττοτ·οοι οοτ ετττο

τιοιιι τἱτοτοιιι εοο Ροοοτοιο οτ τιοσ οτιεσΙοο οττο στὶ

ιοἱιιοτἱοιιο σοτι·οΡτἱοοο εοιι ιιιοτοτἱοτιο άἱστἱοτιοιο οοτ

εοτιεοε. οά στοοά σοττ·οτιοι·οοάοιιι ἱοεεο άοιοτοτ τιο

Βοτοτἱ ἱοιιιάἱοτἱ οἱοἱτοτἱε ἱοοιιο ροτοετοττε τιι·οττιττο τοοτιο

εοτιεσι·ἱιιεἱ.

( ιιοι.ισιιιιι ι

διιρίτωτσι ίπποι οπο· ΒαΙιίιοπιιπι Ιαοούαιπ Μπασι

εοτιι ροτοετατοπι οτ άοιπέιιο.9 .4τι·οαι·ιωτ οτ ?άστο ρτ·ο

ιποι·σιιιιιι·ιι .σσιτο.

πιο, οι ορτἰτἱε

Ε.: ατιτυοταρτο τομ ?'οιιι·ίποπ.τί.ι ιιώιι!ιιι·ο.

στο. Α. το. οι. τι

( τι. τι. ι

το οοιιιἱοο άοτοἱτιἱ οιοοο. τοτἱε οοοσοτάἱο τοοτο-οετ

ἱοτοτ· στοοιτοοιο ἱοοοτιοιιι άστο τιοτάσιττιο ιιοτοετοτοιο

τοοοο. οοιιιἱοο ἱιιεἱιιε οοτοοιιτο οι: οοο ιιοτ·το. οτ τσι

Βοι·τιιτιι στο τω. Βοιιτι·οτοοι ττ·οτοιο άοιιιἱοοε οι·οοι·οτο

τιοο εο οτ οτἱἱο άοτοἱιιἱε οι·οοι·οιο οτ οοτιιτο σοοεοι·

τἱτιοε. οτ Βοτττἱοτιτιοιο οττιοοιιτττιτο. Βοἱττἱοττοιιτιι τοτ

ιιιοτιστοτο τοτ·τεΙιοι·ττοττι. 8τι·οι·άοτιι ἱιιτἱετιοιιἱτοιιι. τιο

τοοιιστοιο άοττο. τοτοτιοτο τοοοι·άοιιι. Ιιοτιιοτιο οτοοοτο.

τιοι·οοι·άοττι άοτ. τοἱιιιιιοστοτιι τιοτοοάοτο άο τοιιτο.

τιοτιἱτοτοτοε ἱτιετοε τοστ. οοτοἰοο εοσ οτ οτἱοτοιιι άο

ιιιἱοοτοτο οτ τιοτοἱοοιο οτ σοιοοοἱε οι·οοτοιιι. οτ άο

τιιτοοιο ι·οετοοιιοττι στο Βοοτο άοιιιἱιιοτο τοτοοἱ. οιιο εο

οτ οτἱἱε άοτοἱιιἱε τοτοοἱ. οτ ειιἱε οοτιεοττἱτιοε. οτ Βοο

τἱοττοοιιι οττιοτιοττοττι. οοττιοττοιιι. 8οἱττἱοτιιιοτο ἱοοο

οοτο. ι·οἱιτιιιιιάοτο ἱιιοοιιοτο. Ροττ·ιιτο οοι·οτιοτιι τοτοτιοτο

Υιοτιοι·τιιτο. ε)ιτοοοοιιι. ι·οττοοιιάοιο. Βοοτοτἱοτιι. τιτ

ι·οι·άοιιι. Βοἱτττοτιιιοιο ἱεοοτάοτο. τιοττιἱτιο εοσ οτ οττο

ι·ιιτο άοιιιἱτιοτοιο οτ τιοτοἱοοιο οτ οοιιιοοἱε τοτοιιἱ οι:

οττοι·ο. σΙοοά τοτοιο εοτοττι ἱττοιο. στοοιο οοτοοιιο τοιιοο

οτοοτ το τιοι·το τοιιοο “οἱ εοτ εἱτ άο οτοἱε οοτ τοτοοο

σιοἱοιιιοσιιιο εἱτ ἱττο στοἱ εοτοιο ἱρεοιο ἱοιιοοττι οιιτιοι·

τοοοι·ἱτ ἱτιτἱ·οεοτ·ἱτιτο τιι·οοἱο σοιοτιοτοτιἱτ εσἱτἱσοτ τιοο

σιοοτἱτιοτ τοττιο άοοοιτοε άοσοτο οτ οοτο οτ οοο τιτοε

οοο τοἱοιιε τοι:τιιιοιτο γοττιἱε. στο οοτο οοτο στιιἱ οιτιοτοι·

οιιοά πο” ετοτοτοι1ι οετ ιιτοσἱοιιι άοτιοι·ἱοτ·οττι οοοοιο

ἱο οττο εοτἱε οοτ οετ τοττο τοοι·τ οτ οοτο άοοοι·ἱοι·οιιι

το εοτο οοτ οετ ιιιοι.οε ι·οιοοτοε ο ιτιοτἱ. οτ τιοιι Ρτοε

τιοσ τοἱοοε. οιτοορτο εοτο οοτἱο στοἱ οοτιάἱ άοτιοτ Ρι·οστο

οσιτιεοοτο. οτ ἱο εοτο οοι·το ἱτο άἰστιιττι οετ. στοοά εἰ

άοιιιἱοἱ τιοτιοοτἱτιτ εοτοιο τιτοιιτἱοιο Ιιτοιιτἱοιιι ειιοτιι. οτ

οοο οτι οτἱἱε οτοιιτοιο οοτ οτἱο ιιιοάο οσσιιιἱεἱτοιιι οοοι

τοι· στοοτἱεοοιοσιοο εἱτ Ρι·οστο οοοεοοτο. ετ οοτο οτι οτἱἱε

οιιιοτ·οοτ οοτ οτἱο τοοάο οσσιοἱτοι·οοτ οοο τοιιοοοτιιι·

ἱοτιοοοεοε ιιοττιοτοἱιιοε άἱεττἱστοε τετοιο εοτοτο ἱττοιιι

τοσἱτιοτο. οἱεἱ οεεοτ Ρώσοι· οτ τιστοιιοοε οά ι·οσἰρἱοτι

τιιοι·σἱἱ. ›
στιιιο. το τἱιὅιιἱε οοιτσι οοο εοτοττι ἱοτιιιοττι οστάοοοτιτ.
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ππ άὶοιππι εετ. πποά ἰπ Ιππιὶε ποτπὶππιπ πτεπτυπι α ἱππι εεεετ ποπει·πτππι πώε ποεπτ οοτπππἱ ἰπππε ππΐεττε

ποπ πάάποπτπτ πώ οπτὶε. ετ ἱπ πππε Ιπππἰε ποπ ππτπ

ππππππι Ρπττεπι. εεά ὶετπά επΡπ;πιπιπ Ιοεπιπ ποπ

πππετ πι ιώοπο. ππἰπ ποπ εετ π» πώ οπτὶε. πεο πππποά

Ρτοεἰπτπ εκππιτπιπ ἱπ οΠπ πππε. ἰπ πππε ππὶ εππετπτ

π οοιπππἱ ὶπππε ὶπ Ροττπ πιππε ππ πωπω εετ ετ

άἰοτππι. πε $εάὶοεπ πιοτπ πώ ποπαππππε πτεπτιππ

πώ τώοπἰ. πποά Ροετ οοππεπποπεκπ Ρτεοπ 8πΡτπ

άἰοτἰ. εοππ:ετ άεοεπ1 ετ οοτο άεππτἰοτπιπ Ρτο πππ

ππετ ιπἱππ. επάεπι άἰε πώ εεππεπΙ.ὶ ὶπώιοετπτ εκπο

πετππο πππε ετ Ρει·εεπει·ετπτ ὶπ επ πεππεππο Ιππι1πιπ

ἱπ ππο επ! πεπετπ. Ϊπειπ: εκποπετπιππ1 πἰώ ππππιπιπ

ἰπετο άεἱ ὶπ1Ρεάἰτπειιτο τεκππππει·π. πώ ποεπτὶπ πππε

ππἱ πώετπ πάάπκετπ. ετ ει; ππο πιετπ επά1οπετπτππι

Με. άὶε πώ εεππεπτὶ επ εοιππο Ρτεοπ εοππεπιὶ.

πεπ1 ποιππ1 εετ ετ πωπω πποά ειπο πώ πιεπεπτπ

πω εἰ οοποοτάππετπιτ εππππ εεπ τππὶπ πιεπεπτπτπιπ.

ΐποιπ Ρετ οππε!!πτοτεε πώ εοτπιπ ππποἰοε ετ πεπ

· άποτειπ πππε. πεε.; ώεππ εεπ τππἱπ Βπετπκὶὶ άποοτ

άπτεπτ. πποά ποπ εεπππτπτ οοιπππε επςππ Βπε!.πκίο

τππ1. πεπι πετπιπ εετ ετ άὶοΙππι. πποά εκ ππο ίπετπ

ὶπ Ροττπ πιππε ε: εεπιώ ιπεπεπτπτπε οπΒεΙΙπτοι·π›ππ

οοιπππἰε ἰπππε. πώ εοτπιπ ππποπε. επ Ροετεπ οο

ππιπἰε πιππε ΡετἱοπΙο. πππε πιεπεπι·π πεοππάπ ιπἰποτ

ὶππεπἱπτπτ. εἱπε ππο ιποάο Ρετπ·ετ. ετ εἰ οοιιτἰι1Βει·ετ

ποσά άε Ροττπ πιππε Ρετ τἰΡετὶπιπ ι·εΡοττπτε1πτ.

ππ Ιποππππωε πτεπτιππ πώ τώοπἱ. πιει1επι·πτιιε· πώ

ποπ ιπεπεπτπτπε ποἱππτπτε οοπιπππ ἰπππε. ετ πππε

ππἰ επὶεπ1 πάάπιιετπ. επ Ρετπ:πΙο οοπιππἱε ἰπππε.

Ροετ οοππεπποπεπι ΐποτπτπ άε τεάποεπάο. ττππεποτο

Εππιεπ τ.επ:Ροτε ἱπἱὶ·π πποά εκποπετππο Βετὶ άώπε1.

ἰπ Ροττπ ὶπππε. ππ ποτ.πιπ εετ πποά πώ ποπ άεπεπτ

επποπετπτἰ πεε πεπάἱ ἰπ ώἱππο !οοσ τἰΡετὶε. πἱώ

ππππτπιπ ί”οτετ πεεεεεε Ρτο ι1εοεεεππτὶΒπε ππ:τππ

Ιπππ πώ Ρτο επιεπάἰε ππτεππἱε πώ πεοεεεπτπε πτ

τπππιεππε πππὶε πώ ππετπιε Ιπὁπὶ. ὶπ ππο Ιὶππο

πώ πππε πώ πΡΡοττπτειπτ ὶππππιπ. ετ πω πεπάπἰο

πώ οππε!!πτοτΞππε οοτπππὶε ἱπππε. ετ ποπ ώπε ετ εο

άεπι Ρτεεἰο. εεππ:ετ άεππι·πε άεοεπι ετ πετο. ει. εκ

ππο οππεπ τεπεππτπτ εππώ!πιοτεε εοπιπππ ετπετε

ιιεππε πά πππππιπτεπι ππε επίποπιτ Ρτεάἰοτἰε πππ

5ἰε; ετ εἰ οοπττώποτπιπ ίπετπ Ιπ:επτ εοιπππἱ πππε

ππεπιππετ οοπτιώπεἱεπτεπι Ρπππ·ε πι εώάἰε πἰπἱπτἰ

Ρτο πππὶὶπετ ιππιπ. εἰ πετο τοτππι πππππι ετάιοπε

τππἰιπτ. πώ ειὶππι Ρτο πιπἱοτἰ Ρπττε ποεπτ οοιπππἰ

ἱπππε Έποετε οοιπππτὶ ππππιπ. ὶπ ππο πώ πάάποε

τετπι·. ετ εἰ ιππτἰππτπ πτεπι·ππι πώ τώοπὶ πεπάετεπΙ:

επἱειπ εεἰΙἰοετΧΡοιι€πιπ επππι ειιιτπ εππώ!πε οοιπππἱε

πιππε; πεεπ8. οοιπππὶ πππε Ρππἰτε π¦πππ ππἰ εοπ

ιτειΐεοει·ἰτ πι εώάὶε ιιὶπἱιιτὶ. ετ εἰ ποπ Ιιπππετπ. ππάε

εοπεππε πππε Ροεεπ εκππετε άἱοτππι Ρεππτπ. τεπεππ

τπτ άοπιπιἱ εΙ:.οοππιιπε πτεπτππ1 ετ τώοπἰ £οτεεΕπτε

εππι ετ ποπ τεειππετε πποπεππε άε Ρτεάπ:πε εοΙάἰε

ππώπ1π οοτπππἱ πππε ίπετπ επτὶεἴποτπτπ. πεππ ποτπιπ

εετ· ετ άπ:πιππ πποά ππΙΙππι Ιἰππππι πτεπτππι πώ

τώοπὶ. άεπεπτ Ροτιπτε πώεπι πΙιτπ ἰπππππί πετεπε

οτἰεπτεπι πεο πιππι·πιπ. ετ εἰ εοπττππετετ Ιἰοεπτ οο

ιπππὶ ὶππιιε ἱΡεπιπ πεπππι πΜππε οπΡετε ετ τεάποετε

πι Ροττπιπ ἰπππε. ετ ΐπεετε πι πεπάὶ εοάεπι Ρτεοὶο

άεππτἰοι·ππι άεοεπι εκ απο είπε πΙπι Ρεππ. ετ ώ πππππ1

ποπιὶπε Ρεπε Ρτο πππππετ ππππ εππε ππἱ άώΙππιε

ίπετπ; ἱπ ὶΡεο πππο ὶπ πὶππἱο ἱππεπτο άεππτἰοε άπο5.

πειπ πωπω εετ πποά εοπ1ππε ἱπππε πππππι πππε

ποπ άεπετ πππετε ππ;τπ ππππ οπΡποππτειπ ππε π1οάο

εετ. εοὶΙἰοετ ποο πὶΒεεππο ποπο. ετ ποιπἰπεεπτεπτπππ

ποπ άεπεπτ ππππετε ο[πιπ1 ώ› ἰΠπ οπΡποππτε ππο

πποάο εετ. εοὶἱἱεετ πεε:ανι11ι. ετ εοπ1ππε ὶπππε άώ:ετ

άστε ππε άε πτεἱε ετ τώοπο ππππι πππππ1 εἱοπΙ;

πιοάο οπττπ. 1ππτώιἱπτππ1 πιπτοπο οοιπππὶε πππε. ετ

ΠΠ άε πτώε ετ άε τώοπο άώ›επ8: άπτε οοπιππἰ ἰπππε

πππτπ οπππι ω ππ εειπΡετ Ροεεπι εοἰτἰ ππππτε οπ

Ρποπεπε επ οΠπ ππε πιοάο οπττπ πΡπά πτεπε ετ

τώοπιππ. ετ ππππτε οπΡποἱπιτὶε επ; ιππιπ ππε πποάο

πΡπά ὶππππτπ οπττπ. πεπι ποτιππ εετ πποά πΙπ Ρτπππ

εκποπο πω: Βεππτ Ρετ πιεπεπτπτοτεε οοοπεὶοπε ώ

τππε πππε. εεεεπτε άεΒεπτ. πεπι πωπω εετ ετ άἰ

οτιππ πποά ώ πππππ Ρτεετὶτετπ ἰιπΡεάππεπτππι πποπἰ

ετεπτππι πώ τώοπἰ πάάποειιπ εώεπι πιπππκπ πώ εἰ

άπτππππι ἱπ επΙε άπιππι ίπετπ: εοπιππε πιππε άώπώ:

ποιπππππε πτεπτπιπ ετ τώοπἱ επΡετ Ρτεάἱοτὶε οΡειπ

ετ. οοπεπὶππι ετ ἰπππιπεπ Ρτεπιπτε. ει εἰ πππππ Ρτο

ετπετπ ὶπιΡεάππεπτππι ώἰοπἰ ὶπππεπεἱ πώ άε άἱ

εττπ:ιπ ππἰ πεππώ πΡπά πτεπε πώ τώοπππι Ρτο

επΙε ειπεπάο πώ ἰπ ἱΡεο ειπε άπτετ.πτ. ποιπἱπεπ

πτεπτπιπ ετ τώοπἰ άώ:επτ επΡετ Ρτεάπ:πε οΡεπι ει:

ἰπππππεπ ετ εοπώπππι ΡτεεΙπτε οοπιππἱ πιππε ετ

πιππεπώππε ετ ποπιὶπἰππε άε άπττπ:τπ ὶπππε. πεπι

πωπω εετ ε: άἰοτππι πποά Ροετπππιπ ποπππεε πτεπ

τιππ ει; τώοπὶ εώπετὶπτ οοιπππὶ ἱπππε πππτππτεπππι

άε Ρτεοὶο πππε ποπ Ιἱοεπτ οοπιππἰ ἰπππε ππΐεττε

επ Ρτο ιπετοπ:πε πππε ετπετεπτ άε τεεὶάπο Ρτεεἱἱ

ππτπ ὶά πποά ππτετππΙ: εεοππάππι οπΡὶτπ!πιπ οὶπὶ

πω πππε οὶπἰππε ἰώιπεπεὶΒπε. ε: εἰ επΡππΙπι·π

ππππο τεπ1Ροτε τππτπτε1πτ πώ 9.οπει·εκπτ. εἰοπτ Ρτο

οὶπὶππε πππε πιπτπτππι ίπετπ. πώ επωπΕπιπ. επ

π» τππιπτππι ετ. επππιτππι Ρτο ποπππππιε πτεπτππι

ετ τώοπὶ. πω:: άὶοτπτπ εετ ετ πωπω πποά Ροετπππω

ππππιπ πεπετπ: ὶπ Ροττπ πππε. πΡΡοτιππε επΙεπι ώ:

πτεἱε πώ Ζώοπο. οοπιππε ἱπππε τεπεπτπτ επιετε

πΙππι πώεππ Ρτεεἰο Ρτεάἰοτο ετ ἰποὶΡὶπτ πετἰ :πεπ

επτπτὶο πππε Ρτπππ άὶε πώ εεεππάπ πππ πεπετπ

πεππιπ πἱώ πι1επτπτπ τειπππεετπ; πιετο ππΡεάππεπτο

πώ Ιπ:επτπι πππε ππἰ επΙεπι πάάπιιετπ. πεπι ποτππι

εετ ετ άἰοτπιπ. πποά Ιοτπιπ πώεπι πώ πετ πτώε πώ

τώοπο πεπάεπτ ποπππεε πτεπτπιπ ετ τώοπἱ ποπιπ

τύπω ποΙεπτὶππε ἱΡεππι πιππππι πάάποετε. ετ άε ποο

τεπεππιπτ ὶΡεἰ ποπππεε πτεπτππι ει τώοπἰ. ποο Επ

πιεπ πετο πποά εἰ ππππάο ὶπππειιεὶΒπε ΡΙποπετπ; ποπ

πππετε επΙεκπ άε πτεπ πώ τώοπο. άώ1επτ οοπιππε

ἱπππε άεπππιὶπτε !ιοπ1ππππε πτεπτππι πώ τώοπἰ Ρετ

ὶπτετπε εἰΒἱὶΙο εοπ:ιπππ ἱπππε εἰππἱπτπε πιά πποά

τεπιΡπε ποπ πώπ πεπετε επΙειπ άε πτεἰε πώ τώοπο.

ετ Μπα ἰΠπά τεππΡπε ποπ τεπεπτπτ εοπιππε ἱπππε

επιετε επΙεπι πτεπτππὶ πώ τώοπὶ. πἱεὶ Ιπππππι πιω

εεεετ ἰπ πἰπετε επιπ πώε οππεπ πεπὶεπάἱ ἰππππιπ. πώ

ἱπιπ ποπει·πτπιπ εεεετ πΡπά πτεπε πώ τώοπππι. εεπ

πιεεΡιππι ποπετπτὶ εὶπε ΐτππάε. ετ άοτπἰπἰ πτεπτππι

πώ τώοπὶ άώπεπτ άεππποὶπτε οοπιππὶ ἰπππε ππε ὶὶπιτπ

επιτ πΙπ ππο ιιοπετπτπ ἱπετὶπι πώ ὶποεΡτπ ποπετπι·ἱ
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.ιιιιιιι!ιιιε

τοΙ11Ρ0το άοιιιιιιτιοτιοιιιε. οτ πω! τοιιιι›ιιε ι!!ιιά. ιιιτι·ο α Ροι·ιε. Ροδοιιι άο ι·οάιι!!ο. οιιι·ιοι ιιιοοοοιιιιτιε. 8ο!!

τιιιοά οοιιιιιιιο ιοιιιιο άιιιοιάτ 5ο ιιοιι ιιο!!ο !ιο!›οι·ο

εο!οιιι άο οι·οιε ιιο! το!οιιο. που άο!αοοτ οοιιιιιιιο ιοιιιιο

εο!οιιι οιιιοι·ο ιιο! ο!ιο ιιιοάο οοοιιιι·οι·ο ιι!ττο ιιιοιιο

ο!ιιιιιι ο ιιιοιιοο!ιο ιι!τι·ο ιιοι·ειιε ροιιοιιτοιιι. οτ ε! Ρο

ετοο !!ιιιτο τοι1ιοοι·ο άοιιιιιιτιοτὶοιιιε ρ!οι·ιιοι·ιτ οοιιιιιιιι

ιοιιιιο εο!οιιι !ιο!ιοι·ο άο οι·οιε ιιο! το!σιιο. τοιιοοιιτιιι·

άοιιιιιιι οτ !ιοιιιιιιοε οι·οοι·ιιιιι οτ το!οιι! εο!οιια άοι·ο

ιιιοι·ο εο!ιτο οτ άιοτο ρι·οοιο οοιιιιιιιι ὶοιιιιο. οτ !ο

ιιιιοιιεοε τοιιοοιιτιιι· ιΡειιιιι οιιιοι·ο εοοιιιιάιιιιι τοι·ιιιοιιι

οοιιιιοιιτιοιιιε ευρι·οάιοτο. ιτοιιι οοτιιιιι οετ οτ άιοτιιιιι.

ιιιιοά ι·ιροι·ιι ιειιιιιο ετοτιιιι ειοο άιΠιοιι!τοτο οτ άοιιιΡιιο

οτ οιΡοιιε!ε. ιιο!ο οτ ο!ιο ι›ὶιὅιιοι·ο τοετιτιιοι·ο τοιιοοιι

τω· Ροετοιιοιιι ιιιάο ιιιοιιάοτιιιιι ο οιιτιο ιοιιιιο ι·οοο

Ροι·ιιιτ. ιτοιιι οοτιιιιι οετ οτ άιοτιιιιι ιιιιοά Ροετοιιοιιι

εοιιιο! τιιοτιτ ιιιοιιειιι·οτιιε οοιιοιιιιο ιοιιιιο ειτ οοιιτοιιο

τιιιιι ι!!ο ιιιοιιειιι·οτιοιιο. ιτοιιι οοτιιιιι οετ οιιιοά !ιο

ιιιιιιοε ειι·οοι·ιιιιι οτ το!οιιι εο!οιιι άοι·ο άο!ιοοιιτ οτ

οάάιιοοι·ο που ιιιἱιιιιε ριι!οι·ιιιιι οποιο !ιοοτοιιιιε οοιι

ειιοιιοτιιιιτ. ειοο οιιιιιιο οιιι!ιο Ροι·τοε οά ιιιιιιοοιιι Ρτο

ιιιιεοι·ιιιιτ οττοιιάοι·ο οτ ο!›εοι·ιιοι·ο οτ που οοιιτι·οιιο

ιιιτο ιιετιιιο οά ιιιιιιοε ιιιοιιιτἰ Ρι·οιιιιιιο ιιοιιτιιι·οε. ιτι

ειιροι· άιοτι ι·ο.Βοι·ιιιε άο τοε οτ Βοιιττοάιιε ιι·οτιιε

άοιιιιιιι οι·οοιιιιιι. οτ Βιιι!!ιο!ιιιιιε ιιτ!ιοιιιι!τιιε οτ ει!!!

ειιρι·οάιοτι άο οι·ο!ε ρι·οιιιιεοι·ιιιιτ οτ οοιιιιοιιοι·ιιιιτ

άιοτο άοιιιιιιο ιοοο!›ο ροτοετοτι ἰοιιιιο τοοιριοιιτι ιιο

πιἱιιο οτ ιιιοο οοιιιιιιιιε ιο.ιιιιο. εο τοοτιιι·οε οτ ουτο

τιιι·οε. ποσά άοιιιιιιι οι·οοι·ιιιιι οτ οοιιεοιοτοε οοιιιιιιι.

οτ τι!!! !ιοιιιιιιοε !ιο!)ιτοτοτοε οι·οοι·ιιιιι !ιοιιο οοιιιιοιι

τιοιιοιιι ιιιτι·ο ιιιοιιεοιιι ι›οετιιιιοιιι ι·οιιοι·ει οι·ιιιιτ οι·οοε

οοι·ροι·ο!ιτοτ ιιιιιο!οιιιιτ ιιο! ιιι οοι·ιιιιι ιιιι!ιιιο!ιιιε !ιιι·ειτο

Γιιοιοιιτ. οοιιειιιιι!οιιι ρι·οιιιιεειοιιοιιι τοοοι·ιιιιτ Γ08τει

Βιιιιε άο Βο!το οτ ειιριιοάἰοτι !ιοιιιιιιοε το!οιιι ιιἰάο!ὶοοτ

εο τοοτιιτοε ιιιιοά άοιιιιιιι οτ !ιοιιιιιιοε το!οιιι ιιο! ο!!

τιιιιε ιιι οοι·ιιιιι οιιιιιιο!ιιιε Μάιο ιιιοιιεοιιι ροετοιιοιιι

ι·οιιοι·ει οι·ιιιιτ το!οιιιιιιι. !ιοιιο οοιιιιοιιτιοι1οιιι-οοι·Ρο

ιιο!!τοι· οττοιιάοι·ο οτ ο!πεοι·ιιοι·ο οτ ιιοιι οοιιττοιιοιιἱι·ο

ιιιι·οΒιιιιτ.-ιιι τοοτο ιιοι·ο ι!!οι·ιιιιι άο το!οιιο ἱτο οοτιιιιι

οετ οτ άὶοτιιιιι. ιιιιοά !οιιάοε !ιιιιοιιιάο ειιιτ οοεεο.

εοτ ιιι ο!ἰἱε ιοιο εο!ι:ιοιιτιιι· οιιιιιιΒιιε οοικιιιοι·ι ιιο!οτι

τἰ!›ιιε. οιιοοΡτἰε !ιοιιιιιιι!ιιιε ιιιιιτιιιιι!!ι. άο τιιιι!ιιιε ιιι

ετιτιο ίιοτ! ιιοιι άο!ιοτ. άο άοιιιυιιιε ειοο ιιιιιιι·ιιε !ιἱιιο

απτο τοοτιε. άο άο!ήτιε ιιοι·ο οι: οοιιτι·οοτιοιιε. !ιοιιο

άο!ιοτ Βου! ἱιιετἱτὶο άο ιιιιιτιιιιι!ιοιιει!ιοε. ε! ο!!τιιιιε

!ιιιιο ιιιάο οοικιιιοι·ι ιιο!ιιοι·ιτ. ἰτοιιι οοτιιιιι οετ τιιιοά

άοιιιιιο! ι!οιιοτ'ιιιιι ειοο

Ρι·ο!ιι!οιτιοιιοιιι τοοοι·ο άοβοιιτ !ιοιιιιιιιτιιιε ιοιιιιο ιιο!

άο άιετι·ιοτιι οιιοορτο τοι·ειτοιι άο τι·ιιιιιοιιτο ιιο! οι·άοο.

ιοιιιιοιιεοε ιιοτο ιιιι!!ιιιιι άοιιοτιιιιι Βιοοι·ο άο!1οιιτ άο

ιιιιιιιε ιιοιιιιο !ιοιιι!ιιι!ιιιε το!οιιι οιιοοΡτο τοι·ειτοιι άο

ιιὶοτιιο!ὶ!ιιιε !ιΒιιοιιιιιιο οτ οοιιοΒο ειοο εοι·οἱο οτι

ιιο!ιιε. !ιοο τοιιιοτι εο!ιιο :μισά !ιοιιιἰιιοε το!οιιι Ρτο

οοι·ιιιιι ιιειι. !ἱΒιιοιιιοτι οτ εοι·οιιιιιι οοτιο!›ἱε άο ιοιιιιο

οτ άο άιετι·ιοτιι οιιτι·ο!ιοι·ο Ροι·ιιιιττιιιιτιιτ. ιτοιιι οοτιιιιι

οετ ιιιιοά άο εο!ο .ο!›!οτο οοτ !ιοιιιιιιοε το!οιιι. !ιο

ιοοιιο εοιι άο άιετι·ιοτιι. ιιοιι άο!›οτ Ποιοι

ι·οετιτιιτιο. εοά Ποιοι απο εοι·οιο οτ ο!ιιε ι·οετιτιιι άο

Βοοιιτ. οι! !ιοο !οιιτο!ιιιιιε οιιοι·άοτοι· οοιιιιιιιιε ιοιιιιο

ιιιι·οιιιτ οοτροι·ο!ιτοτ τοοτἰε εοιιοτιε οιιοιιΒο!!ιε ιιι οιι!ιιιο

οτ · !ιοιιιιιιοε το!οιιὶ ιιιι!!ιιιιι

!ιο!ιιιι ιιιο!!οιιι οτ ιιιο,οιιιε τοι·ιιο!!!. οι οοτο ιιοΒ!!!!ιιιε

Μου οτ ιιο!ιιιιτοτο οοι·ιιιιι. οτ ιιι οιιιιιιο οοιιει!ιοτο-·

ι·ιιιιι οοιιιΡοιιο οτ Ρ!ιιι·ιιιιιι ιιοοοτοι·ιιιιι οι! ἱρειιιιι οοιι

ει!ιιιιιι Ροι· οοιιιροιιοιιι οτ οοι·ιιιι !ιοιιο οοιιιιοιιτιοιιοιιι

Βι·ιιιοιιι !ιο!ιοι·ο οτ τοιιοι·ο οτ που οοιιτι·οιιοιιιτο ιιε

ιιιιο οά άιοτιιιτι τοι·ιιιιιιιιιιι οτιιιοι·ιιιιι ιιιΒιιιτι. οοιιει

ιιιι!!τοι· τιι!ο!ιο !ιιιιοι·άιιε ιιιι·οιιιτ οοτροιιο!!τοι· ιιι οιιιιιιει

ειιο. οτ ι·οοοιιι άο τω. εοιιτι·οάι πω οτ ειιρι·οάιοτο

Ντιπ οιιιιιιιιιιι άο οτοιε ὶιιοειι οτ ιιο!ιιιιτοτο ὶΡεοιιιιιι

οτ ιιιιοά !ιοιιο οοιιιιοιιτιοιιοιιι ιιτ 8Ι.ΙΡΙ'8 Ρι·οιιιιεοι·ιιιιτ

ο!!ιε άοιιιιιιιε οτ !ιοιιιιιιι!ιιιε οι·οοι·ιιιιι ιιιι·οι·ο τοοιοιιτ.

οοιιειιιιι!ιτοι· 8!τοτάοτιιε άο το!οιιο ιιιι·οιιιτ οοι·Ροτο

!ιτοι·ιιι οιιιιιιο ι·οετοΒιιι άο φοτο. οτ Ριιοάιοτοι·ιιιο

!ιοιιιιιιιιιιι άο το!οιιο ἰιιεειι οτ ιιο!ιιιιτοτο ιρεοι·ιιιιι.

& τοετοε άοιιιιιιιιε ιιεο!ιιιιιε !›ι·ιιιιάο!!ιιε. !ιοιιιιειιοεεο!!ιιε

οο!!Βο Ρο!ιι. !οιιτο!ιιιιιε τιι!ο!ιο. τ!ιοιιιοε. οτ τοιιοιιάιιε οτ

ι·οοτο.έιιιιε ιιοτοι·ιι άο οι·οιε. οτ ετοιο!ιοιιιιε Ροι·ιιιΒοτιιε

άο το!οιιο. Ρ!ιιτο ιιιετι·ιιιιιοιιτο άο ρι·οάιοτιε Ροιττοε

θα! τοΒοιιοι·ιιιιτ. οτ άοιιιιιιιιε ιοοο!)ιιε Ρτοάιοτιιε ἱοιιιιο

Ροτοετοε Ρ!ιιιτο ιιιάο ιιιεττιιιιιοιιτο Βου! ρτοοοριτ. οοτιιιιτι

ἱοιιιιο ιιι άοιιιο τοι·ιιοι·ιοι·ιιιιι. ΜοοΧιινιιιι. ιιιάιοτιοιιο

Ριτιιιιο. άιο κιιιιιι. ορι·ι!ιε. ο

ΕΒο ιιιοΒιετοι· !ιοι·τ!ιο!οιιιοιιε εοοι·ι ιιιιΡοι·ιι ιιοτοι·ιιιε

οτ ιιιάοκ οι·άιιιοι·ιιιε ιιιτοι·τιιι οτ άο ιιιοιιάοτο άἰοτἱ

άοιιιιιιι ιοοο!ιι ιοιιιιο Ροτοετοτιε εοι·ιρει.

ς οοι.ΧΧιν )

Ο Ϊαπαοιισοτ οτ άοπιέπί ‹ἰο .Ρο.τε2ε σε .έι·οιιι·αιιι :πωπω

ωεωιω ἰιι2οι· .5'θ τἰουἰτω£ιιπτωτ·, τιιιιτιιιοποιτο ματιο

0ἰιιἱιιιπ .Μή έιινίσουι Μπι: αεί υιέάπτί απποε ίπι|ιοι·τίι·έ

ροΖΖέσοιι2αι·.

!':229, 24 ορι·ὶ!ἱε

στο. το χω. οο. πι.

( ιι. ιι. )

!ιι ιιοιιιἰιιο άοιιιἱιιι οσοι. ιιοε ιοοο!ιιιε άο !›ο!άιιἰιιο

!οιιιιοιιειε οιιιιτοτιε ροτοετοε άο ιιο!ιιιιτοτο οτ !›οιιορ!ο

οιτο οοιιει!ιοτοι·ιιιιι ιιοετι·οτιιιιι οοιιιΡοιιο οτ !ιοιιιιιιιιιιι

οιιοτιιοι· μα· οοιιιΡοΒιιοιιι. Ροι· οοιιιΡοτιοιιι οτ οοιιιιι

εἰ ιιιοι·ο εο!ιτο οοιιδι·οθοτοιοιιι. Ρι·οιιιιττιιιιιιε οτ οστι

ιιοιιιιιιιιε ιιο!›ιε τοΒοι·ιο άο !οεείε οτ ιο!ιοάο ιι·οτο

άοιιιιιιιε άο τοεειε οτ οι·οοι·ιιιιι ι·οο!ριοιιτ!!ιιιε Ρτο ιιο

το οτ ο!ἰἰε άοπιιιιιε άο τοεειε οτ οι·οοι·ιιιιι οτ !ιοιιιἰ

ιιιΒιιε οοτιιιιι. ιιοτοἱιιο οοιιιιιιιἱε ἱοιιιιο. τοιιοι·ο οτ

ο!ιοοι·ιιοι·ο τ!ι·ι:οοιιι @απο ιιο!ιιε οτ ο!!ιε άοτιι!ιιιε

οι·οοι·ιιιιι οτ άο τοεειε οτ !ιοιιιιιιι!οιιε οοιιιιιιι ιιειιιιο οά

ιιιιιιοε ιιἱεξιἱιιτι οοιιιρ!οτοε. ρι·οιιιιττιιιιιιε οοε εο!ιιοι·ο

οτ άοίοιιάοι·ο !τι τοτο ροεεο οτ τοπιο ιιοετι·ο ιιι ροτ

εοιιὶε οτ ι·οΒιιε εοιιοε οτ ιιοιι!!·οοοε τοιιι ἰιι τοπιο ιιιιοιιι

ιιι οιιιιο. ε! τοι·το ο!!τιιιιε !ιοιιιο-οι·οοι·ιιιιι εοιι άο

τοεειε εοιι άο ά!εττ·ιοτιι οιιτο ιιοε ιοο!οιιιοτἱοιιοιιι το

οοι·ιτ άο οο!οιε ιιο! άο οι!ιτιιιο .εοιι το!ιοιιι!!ιιιε !ιοιιιι

ιιι!ειιε ιιοετι·ιε ιιο! άὶεττἱοτιι οτ ΐοι·τ!ιι ιιοετι·οζ·τοοιο

  

ά!οτι ·άοιιιιιιι ιοοο!οι Ροτοετοτιε ιιιιιιιο. οτ οι›ι·!οοιιἱ ρ! ιιιιιε οι Ποτ! ιιιετὶτἰο ρ!οιι!τιιά!ιιοιιιιιιι!!το ι!!οε 'πριν
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είπ·επιίιίτε μια. Βιετεπι τεείειιιετίοπιεπιι ιιίεί πτυουτιιιυ π: ίπι ίιππππιεπ ιιειι Ροεεείπτ οοίιεεεΙυί τετίοτπετιι. τυπο Ροε

ίιιετο πίεί ίίππΡειίίτιιεπίπο αυτ ίίοεοτίο. τεείπποεπιτίε τε

ιυευεετίτ. επιτ Ρετ είί.ίετίουεππι ίεείτίπιιε τίπιτυί11. εί

πιίίίτετ Ρτοιιιίπτίτοπιε υοίιίε. τίπιοτί ίοίπιιίοοε υεεττοε

πιεί· ίίεπεοπτιοπίυπι υεεττυπιι υου τεείΡίειουε ιιεε είίτιπιοπί

τεσεΡτοουίουι ίπ τοτε. τοπία υοεττε ίιείσείιυιιτ. ετ εί

εοιιτίο8ετίτ' :μου ίπι Ρετπίίιπιε πιοεττίε πιεπιίιποτ Βοιώ

πίεε ‹ίε ίοεείε εεπι επτεεπτπιπιι ετ πίε πίίεττίοτπι (πιο ίο Ρετ·

τίίιυε ετυιπτ ετ τεε εαυτο εοπιτπ·επ ίΡεοε Ρετ οοιπππιε

ίίείεπιπ εείπιείιίυίυε ετ τίεΐευπίεπιιυε. εί εουτίοίξπετίτ είί

τπυσπί ίίε,ππιιυπ ίποπιιίπιπιπιππ:ίε ίοεείε εεο ιιτευπ·πιιιι πιεί

τίε2-.τίίεττίοτυ ίπ Ρεττίίιτπε ιιοεττίε πιουίτεπτετί πιπιοτί

επίπείτ Ρετεοπιεπε ετ τεε εοτυπιι οιιιυεε εείπιείιίπιπιε. ετ

ιίετετιιίειυπιε. ετ είππυίπί ιίε τείιιιε ειιίε Ροτιίίπίει·ίπιτ

Ρετ ίποε πιεί πιοεττοε ίεείευιυε ίπι‹ίε ίίετί Ρίευεπιπ·τε-ί

ετίτυτίοππει:πι. ουτεείεε επιτ ιιιείετίποτοτεε τποεττε ίπιτίε

ίίίετίουίε εππτ είτετίπιε ίπ Ρεττίίιυε πιοεττίε :που τεοί

Ρίεπππιπε. Ρτο οίίεπιπίευπίίε ίιοπιιίτπίίιπιε πίε ίοεείε εεο

επ·εοτυοι. πιεί πίε πίίεττίοτπι. πιπιοπί εί ίεεετίτιιυε οποπ!

είιείτ. ·π:ίεπτπίπυπππ (μετά είε ίεοετίπιτ ίπ ίιιτεπιτυπι:π τε

ετίτυετε. τεοείιίιυπιτ. ιιπιίίπιπιι πίευετπιιι:π εευ Ρτοίιίίιί

τίοππευπ είίπππιεπιι υοίιίε πιεί ίιοπιιίοίίιπιε πιεετι·ίε ίίιοίειιισπιε.

ειτοεΡτο ίοτείτευ είε υίετπιείίίιυε ίίευειιιίιιε ετ οτι

οποε ετ εεττίει οευεπίιίε. ίιοο ειιίπιο πρωί ίποπππίπιίίιυε

πιεεττίε πίε ίίέυεπιιίοε ετ εεττίππ οεπιπιίιίε πιιιεπιτυπι Ρτο

εοτπιπιι ιιειι εικττείιετε ίίεεπιτετ Ρετπίπίττεπιπιε. ππουεππ

οουεπιετπιπίίοεπι επιτ πποπιπιπίπ Ρεπίεείυπυ ευΡετ ίιοποίπίεε

είε ίοεείε εεο επ·ευτυπιι πιεί είε τίίεττίετυ που ίιιιΡο

υεππιιιε. εεπί επί εοιπεπιετυπι τίτίετιιτυ οοιιτεπιτί ετίοοιιε.

ίπιεπιΡετ επί τεετίττιτίουεπί τείίοτε Ρι·επιιε εοοεπιετπιτίίππίε

ιιεπιίί·οδίί. ιπυπιπίίτπεε είοπιιιίίε ευυίε επί Ροττεε υε

εττειε ίίει·ίίεοίεπιιυε ετί τετιιιίυπιπι ίίίπιι·.πι πιπιεππ Ρτο

πίίετίε ιιυπιπίίιιίίιπιε ιιοίιίε ίίττετίε πιεεττίε 8ί80ίίί08ί1ίτί8:

εοίίίοετ. :ποσά Βιοίειιιυε Ρτεοοοετί Ρετ οίυίτετεπππ. ετ

επί πιοτίτίπιππι ίιοτπιίπιπιπυ ιιοεττοτυππ πιοοε Ρτεοοοίε

Ρετπιεπιίτε. πρωί πτυίίίίιετ ίτε υοίετίε επί ίΡειιε :ιππι

πίίπμιε οποπ τείιπιε επιίε εε ΡτεΡππτετε πίεΒεειτ επιυπίί επί

τεταιίουπι ίΡεπιπιί. πιο ίΡεοε ίίοεπιτετ ίτε πίίπιίττείιππιε. πιο

τείιιεκπ Ρετ οίιιππίιι οιπυτο. πτπιοπί εἰ ίπείαίτοπιτεε ε Ροττπι

πίεκπετίε πίεπίπιε πιιουεοίιπιπιι τίεπιιοπιππ πίεπίετίπιτ π:ίοπιιίπιίε

είε τοεείε υεί ετειπτυπιπ εεο ίποπίοίπιίίιπιε εοτυππ. τεοε

ίιίπιπιτ είε τεοετε τετίοίπεπο είε ίίίο πιεί ίίίίε πιπιί πίεπιπ

πιοπε ίπιτυίετίοτ. ίιοε ιιιοάο εείίίοετ :ποσά τεετεπιτε

τίοππειιι είίιί ίίετί ίεείεπιίυε τίε τείιυε ίίίίπιε πιεί ίίίο

τπιπιπ τΙπιί κίετιιπππιπι ίιπτπιίετίτπτ. είΔ είε ίιοιιίε ίΡείπιε πιεί

ίΡεοπ·πιπιπ οΡπιπί οσε ίουείπίτε Ροτετίππιυε. εί ίοττε ίο

πιευίτε που Ροτετίπιιπιε πίε ίιοπίίε ίίίίπιε πιεί ίίίοτπιοι.

ιιυπίε εοίπιτίο υεί τεετεπιτετίο ίίετί Ροεείτ. ίΡεπιπππ πιεί

ίΡεοε είε Ρετ Ρετεοπιεπτι εί ίιείιετε Ροτετίπιιπιε. των

πίευουε. ετ εί ίΡεπιππ πιεί ίΡεοε ίπείιετε που Ροτετίπππιε

ίοτεετείιίιοπιε είε τπυιι ίοτεετετίουε ειίτε που Ροεείπιτ

είπε υοίπ:ιπιτετε ίίίίπιε πιεί ίίίοτυιιι ουί πιεί πιπιίίιπιε

πίεπιιιιιυυπ πίετυππ τίιετίτ. πιεί εοτυιιι ευοοεεεοτπιπππ. εί

ιιιίίίτετ Ρτοπιιίττίιυπιε πιοίιίε επιιοπί ίπ ίευυε ετ πίίεττίετπι

υπιίίιιπιπ ίιουιίοεπιπ πίε τοεείε εεπι οτεεπτπιππ πιεί είε πίί

επτίοτυ είίεΙυε οοεεείουείπίΡεπίίευπυε πιεί τίετίτπείιίοιπιε

ιιειι πίετίππετί πιεί ίππιΡεπίίτί ίίιοίεπιιυε. εεο ιίίιιιίττεπιππιε

ίππ Ρετεουε πιεί τείιυε. εκεεΡτο ίπίεί εεεετ ΡτίοοίΡοίίε

Ρετεοοεπ ευτ είπιε ίπετεε εεο. είπιε πίετευεοι·. ίποε τε

υιευ πιοτο εΙυοπί εί ίπουπίυεε ετεεπτπιπιπ ευτ πίε ίοεείε

είπιτ τεε ίευυεπιείπιπι ίυιΡεπίίπ·ί εΡυπί ετεεε πιεπίπιε ίπ

ίίίε πιπιεπιπτίτετε (Μαίου άίετί ίιοππιίπιεε πίε τοεείε πιεί

επτειιτπιππι πο πιππιυε τεπτίουετπι εοιπεεοπιί τπεςπιίυίεεεπιτ.

ίευάεε ίπίίπε τεττο ίεετεε οεπεεειιππιε. ίπι είίίε ίυτε ίπίτπο

ίπ:πάε εείιιευτπιτ οπτποίίιπιε οοτππΡιετί υοίευτίίιυε. ευσε

Ρτετίε ίιοπιιίυίίιιιε πιίυοτίπιιίίίί. πίε πιυίίιπιε ίυετίτίο ίίετί

που τίείιετ ιίε τίεπιιοίε εευ ίπιίυτίίε επιτ τεΡίπίίε ίιίυε

τεττο ειίι είε Βυτία είε πίείιίτίε πιετο ει οοοττεοτίίιυε

ίιετπε τίείιετ ίίετί ίπιετίπίε πίε πιίπιετίπιιίίίευείΒπιε εἰ

είίεΙυίε ότι επι οοτίεΙυετί πιοίπιετίτ. εί επίίππυίπί ίππιίο

εουυετιτίσππίικίείίτ:πιπιι ίίιετίτ οοπιιπιππί οοιποοτιίίε ιπο

ετ:π.·ε ετ πίοππιίυοτυππ πίε τοεεί.ε ετ ετεετπιπιι Ρετίτετ είε

ιππίπίίτο τετίείιίπιιπιτ. ί -

Νοε τοπιεπ·ίπιε ‹ίε ί”οεείε ετ Βοίί·επίυε ίπ·ετπιε πίοπιιίπιί

θ. πίε τοεείεετ ετεειπ·υπιπ Ρτο πποίιίε ετ πιίίίε τίουπίοίε πίε

ίδεείε ετ ετεετυπί πιπιοτπιπιπ πιίεεί επιπτιπιε οοιιετίτυτί.

Ρτουτ ίπι ίίττετίε εοτπιυπ είππίίίο ιιιπππιίτίε οοππτίππετπιτ.

Ρτοπιίττίυπυε ετ οοτίυεοίτοπίε υοί›ίε ίεοοί›ο είε ίιείπίπιίτιο

Ροτεετετί οίπιίτετίε ίεπίπίε. τεείΡίεπιτί ιιοπιίίπιε ετ 'ο

Ρεπττε οουιπιπίίε οιοοε τεοετε ετ οίιεετπιπιτε πιετεπιι

Ρεποευι πιοίιίε ετ ίιοποίππίίιπιε ίεπιπιε ετ εε πίίετι·ίετπι

υεπιπιε επί επεσε πιίιείππτί- οουιΡίετοε. ετ Ρτοπίπίττίπιυε

εεε εείπιπιτε ετ πίείευπίει·ε ίπ τοτο Ροεεε ετ ίσττίε

οοεττο. ίο Ρετεοοίε ετ τείιπιε εεπιοε ετ πιεπιίί·εΒοε απο

ίππ τεττιιοπιεπιι ίπι επιππε. εί τοττε επίίτπυίε ίεπιπιεππείε

εεο πίε τίίεττίετπι ίείοιιε ευτε πίοποίοοε είε ίοεείε ετ

ιίτεοτυοι τεοίειπέπετίουεπιι ίεοετίτ τίε είίππυο εοτπιπππ

εευ πίε είίεΙπιο πιεί είίπππιίίιπιε ίιοτππίππίίιππε εοτυπίπ εευ

ότι πίίεττίοτπι ετ Εστω πιοεττεπ τίπείεπιππιε εἰ' ίίετί ίπιετί

τίε Ρίετιίτυπίίππεπο ίοίί·επ πίίεε πΙυεοπ·εΒίίπτε Ροετ ίεοτειιι

τεείειυετίοπιετυ υίεί τιπιεπίτιππιπ ίυετο πίεί ίτιιΡεπίίιοευτο

επιτ ίίοεπιτίε τεσίεπίεπιτίε τεπιιετπεεπ·ίτ επιτ: Ρετ είίίετίο

πίσω ίεείτίιιιε τίετειο. είιυίίίτετ· Ρτοιιιίττίπεπιε πιοίιίε

τιπιοπί ίπιίππιίεοε ίεπιπίε οίυίτετίε επί ίοοουιοπίπιπιι ίο

ιππιεπιείπιίτι :που τεείΡίεπιιπιε. πιεε επίίπιυοπί τεοεΡτεουίπιπιι

ίπι τοτε τοπίο οοεττο ίπείιεί·ιυππτ. ετ εί οοπιτίπίΒετίτ

πιπιοτί ίτι Ρεττίίιπιε τποετπ·ίε ιιεπιίεπιτ ίποππιίοεε ίευπιε ετ

πίε πίίεττίετπι πιπιί ίπι Ροττίίιυε τποετιπίε ετπιοτ ετ τεε

εοτυπιι εοππτπ·πι ίΡεοε Ρετ ίιουπίπο ίίπίευπ ειιίυείιίπιιυε

ετ είετεπιόετιπυε. εί οουτίπίίδετίτ πιίίοπιοπί ίίεπτππιπιι ίιπουε

υεί πίε πίίεττίοτυ ίεπιπιε ίτπ Ρεττίίιυε πποεττίε παπάκι

Βετί πιπιοπί πιίιείτ Ρετεοοεπε ετ τοε εοτπιπιπ οππιπίεε εεί

πιο.ίιίτιιυε ετ πίετεοπίετιιπιε.είουίεί πίε τείιπιε επιίε Ρετ

πίίπίοτίπιτ. Ρετ πιεε πιεί πίοεττοε ίίιείειιιυε ίπππίε ίίετί

τί Ρίευεππιι “τεετίτυτίοπιεπιι. επιτεεπίεε ευτ ππείεΒιοτοτεε

τποεττε ίπιτίεπίίετίοτπίε πιεί είτετίιιε ίππ Ρεττίί:ιπιε υοεττίε

ιιειι τεείΡίειπιπιε Ρτο οίίευπίευκίίε ίιοπιιίπιίουε ίεπιιυε.

εειι πίε είίεττίοτπι. τίπιοπί εί τεοετίτυπιε φαί είιείτ

τίπιιιιιιυπι :μου είε ίεεετίιπτ ίπι ίπιτεετπιπιπ τεετίτπιετε

τεοείιίπιιυτ. ιίπιίίπιππι πίεπιετπιυι εεο Ρτοίιίίιίτίουεπιι

είίπτίιοπιι ίπουιίοίίιπιε ίευπίε εεπι είε πίίετι·ίοτυ .ΐεοίεπιππιε

ειτοεΡτο ί”οττε πίε @πιο ετ οτπίεο. πποπιοπι εοοεπιετπι

πίίπιειιι αυτ: πιοπιπιππ Ρεπίετιίιπππί ίιοπιιίππίίιπιε ίεπιπιε εευ

είε τίίεττίοτπι που ίππίΡοοεπίπιε. εετί επί οουειπετιιυι

πίτίοτυπιπ εοοτετπτί ετίπιιπιε. εί επίίεπιί οιοοε πιεί πίε

π;ίίεττίοτυ ίεπιυε είίπΡιοτί τίτπππιτππιπιι πίετπιπππ τίιετίτ πΙυοεί

επίιείτ Ρετ ίιοπιιίιιεε είε τοεείε εεο οτεει·πιπυ πιεί πίε

εκεί οοεττο τευείιίτιιυτ εἰ ΐεοετε τετίουεπι. πίε ίίίο

πιεί ίίίίε (πιο πίεππιππιππιπ ίυτπιίετίπιτ. ίποο πποτίο ππίπίείίοετ

ων
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ττποπ τοετοπτοτ!οποτπ πιο που! ίοο!οιππο πο τοππο τι πιο πο!πε οτ πιο τοτε ππἰποτεἱτοτο πιππο. πο τω!»

!!!!πε πο! !!!οτπιπ τμ! ποιπππιπ !πτπ!οτ!πτ. ε! πο !οσπ!ε

ἰΡεἰιιε πο! !ροο1·πιπ οοππ ποο ὶπποπἱτο Ροτοτ!ιππο.

ε! τουτο ἰπποπὶτο ποπ Ροτοι·πππο πο !τοπὶο ὶ!!ἰπο πο!

!!!οι·πιπ τω!! εο!πτἱο πο! ι·οετοπ1·πτ!ο ποο! Ροοεἰτ

ἱροπιπ πο! !Ρεοε πω· Ροι·οοπεππ εἰ !ιο!›οι·ο ποτο

ι·πππο ττοποιππο. οτ ε! !ροππα πο! ἰροοε !ιο!ποτο ποπ

ποτοτ·πππο ίοι·οετο!πιππο. το οπο τοτ·οετοτ!οπο απο

ποπ ροοεἱπτ ε!πο πο!ππτετο ἰ!!ἰπε πο! !!!οτ!ππ οπἱ.

πο! ππὶππο ποιπππιπ ποτπιπ οτι-ιι πο! οοτππι οπο

οοοεοι·πιπ. εππἰ!ἱτοι· Ρτοπιἱττὶτππο πο!πε πιιοπ πι οτοἰο

ποο πι ίοεοἱε εοπ ἱπ τοτο πὶοττἰοτπ ποοτι:ο. ππ!!πιπ

ἰοπποπεοιπ πο! (ο πἰεττ!οτπ ἰοππο. ο!ἱππει οοοοοὶοπο

ἱτπροπἰοπιπε εοπ ποτἱποτὶ πο! ππΡοπἰτἰ τοο!οιππο εοπ

πἰιπἰττοπιπο !π Ροι·οοπο πο! τοπικ. οτοοπτο.πἰεἰ·οοοοτ

Ρτ!πο!πο!!ε ποι:εοπο. οπτ ο!πε !ιοι·οο πο! ππο!ποεοτ. ύ

ποο τ:-πποπ ποτο τΙποπ ε! !ιοππποε ἱοππο πο! ποπ!

8ττ!οτπ ἱοππο ποπ Ροοεοπτ εππτ! οποπο οοπεοππ!

το.τ!οποτπ. τππο Ροεεἰπτ ποε !ιοτπἱππιπ οι·οοι·ιππ οτ

πο τοεο!ε ἰπιροπἰτ! οοππ ἱοπποπι πεππο π! !!!ο οποπ

τ!τοτο το οπο απο !ιοιπἰποο ἱοππο εοπ πο πἱετι·ἱοτπ

πΡππ οπο” τοτἰοποιπ οοποοππ! ποππἰπἰοεοπτ. !οπποε

!ππο !ππο τοτι·ο τοοτοο οοοεοπιπο. !π ο!πε !ππο !ππο

!πτο εο!ποπτπτ οιππὶΒπε οοποποι·ἰ πο!οπτ!Βιιο. οτ

οκοοπτοτἱο !ιοπππἰ!›πο π!ποτ!π1ἰ!ὶ!. το ππ!!:πο ἰποτἱτἱο

Ποιά ποπ ποποτ. πο ποιππἱο τοπ ὶπἰπτἰἰε. οπτ !ππο

τοτι·ο π) ο!ε τοποτ!8. πο ποπἱτἰο ποτο οτ οοπττοοτὶΒπο

οοπο ποποτ τω ἰπετὶτὶπ πο πἰποτὶπιὶ!ὶοπεἱ!›πε. ο!

ο!!ππ!ε πο ο!ε οοποποτἰ πο!ποι·ἰτ. ε! ο!ἰτΙπἰπ !ππο

οοπποπτἱοπἰ οππ!τπιπ ἴποι·ὶτ οοιπππὶ οοποοτπἰο ποετι·ο

οτ ποιπ!ποτππι πο τοεο!ε οτ ιιτοοτπιπ Ροι·ἰτοι· τω τω. Ο

π!το τοποππππτ. Ρτοπ!οτο οιππὶο ὶπτοπἱτ τοοτἰε οποπ

Βο!πε ἱπ Ρ!οπο οοποὶ!ἰο οτ Ροι·το οοιπππ!ε ὶοππο.

!οπτο!ιππε επειι·ποτοτ !π οπππει Ρτοπὶοτο Ροτοετοτ!ο

οτ οοπε!!!ειτοτπιπ Ρτοεοπτἰππι οτ ὶπποπτἰππι. οτ τπ!οο

!ππειτππο οι·οοι·πιπ οτ ο!τοτοι. ἱπ οπππο Ρτοπὶοτοτπτπ

ποιπ!ποι·πιπ οι·οοι·πιπ οτ πο τοεπε πτοοοπτἰπιπ οτ

ἰπποπτἱπτπ οττοπποι·ο οτ ο!τεοτππτο πτ επΡιππ!οτππι

οετ. ποτππ:ι ἱοππο πι ποιπο .ΐοιππτ!οτ·πτπ πι Ρ!οπο

οοποὶ!ἱο. τοετοο πιοιδ!ετοι· !ποττ!ιο!οιποπο. !οπτο!ιππο

Βποτπειτοτ. πεο!!ππο πππο!!πε το !οοποπἰο. τοετοεππο

πο Βοπτο το!οπἰ. Βπὶ!!ἱο!τππο τιτ!ιοππ!τπε οτ επἰ!!ὶο!

ιππο το!πιππππο ποποτππτ! ὶππἰοοε. οππο ποτπἱπὶοο

ποτἰπἰτοτἰο. ππ!!οοππο πποοπτοεἰπιο πὶΒοεἰιπο οοπο.

ὶππὶοτἰοπο Ρτὶιπο πἰΒοοἱππο ιΙπειι·το π!ο ορι·ἱ!ὶε. ο

( ποτΧΧν )

Τα&ιτΖαο ραοί.9 οι απποίιπιο Ιατιαουιοο.τ Ζωα· οτ Μπο

.πΖΕοπτο.σ ἱηἰταο, πωπω:: οατἰοπι ιι€οπάΖ ιππο ρτ·αο

τοπίπι είται τπο:·σατιιτ·αιπ οτ παυἱὅατἰοποπι .πατιιέτιπ·.

!99θ , 7 πιο!!

Ε:: απτυοπιμ|ιο Πεοϊί Ταπτίπιππε τττοιω..,

δυό. Α. [απ. 95.

(επ)

!ιι ποιπ!πο τοποτο οτ !ππ!π!ππο τιππ!τοτ!ε οτποπ.

Ρ!οο!το οτ οποτοτὶτειτο οοπεἰ!ἰὶ ὶοππο πιοτο εο!ὶτο οοπ

ετοποτἱ πω· οοιπΡοποτπ οτ οοι·ππ οτ !ιοππἰππτπ ετων

τποι· οτ Ρ!πι·ὶπιπ που οοιπποεποππ. πο! !!πποπι πο

ποτοπτ οτ ποοοτἰ τποτοπτ. Ρτοιπὶττὶιππε πο!πε ποτο

εο!πο ποτο οἱπἰ Ροπὶο οτ ἱππ!οἱ οοιπππ!ο πποεε!!!ο.

οτ πἔοπ! οποπο. οτ οιπ!1οττο Ρ!ιππο. οτ ιππππππο πο

οποπο ο!π!!οπο ιποοεἱ!ἰο οτ οτπΒοκοτοι·ἱ!›πο οοιπππἰο

εποεεὶ!ἰο ι·οο!Ιποπτ!!οπο οτ ετἰΡπ!οπτὶ!›πε ποιπ!πο οτ

πὶοο οοιπππἰο οτ τοτἰπε ππὶποτεἱτοτἱο πιοεο!!!ο οτ

πιο ἰποοι ππ!ποτ·ο!τοτο ι·οοὶΡἱοπτὶ!›πο οτ ο!πε ποπππο.

οοππ πο·οοτοπο ποο1πο επ οπποε πὶ8ἰπτἱ οοιπΡ!οτοο

πο!πε οτ οοτοτἱο ποιπἰπὶππο πποοοἰ!ὶο οτ :πο !πτο

ππἱποτεἰτοτο ιπποεἱ!ἱο οτ οοι·πιπ πἱεττ!οτπε που ποο

οτ !ιοιπὶποε ἰοππο οτ πἰεττἰοτπε οτ ποττπο Βοπἰἴοοἰ!

ο!ποοι·ποΒ!ποπο οτ ο!›εοι·ποτὶ τπο!οπιπο ποτοπτι ποοοπι

οτ οοποοτπἰοπι οτ οοτοιπ οπιπἱο οπο !πτοτ!πο οοπ

τ!ποπτπτ. - ππ!ποι·οοε πιοοε!!!οποοο. Ρτοπὶοτο ππἰ

ποτο!τοτ!ε πποεο!!!ο οτ ο!πε πἰεττἰοτπο ἰπ πποτ! οτ τοπο

εοποε·οτ ιιοπττοποε πι ἰοππο οτ ο!πε πἱεττἱοτπ εο!

πο!πιππε οτ οπετοπ!οιππε οπἱπποπἰπιπε οτ ποτοπποτππε

Ρτο ροεοο ποετι·ο πι Ροτεοπ!ε οτ τοπικ ποο οπο ο!!!π

οποπποιππο. πι οοτοτἰε ποτο !οοἰο ππ!!απο οππτοε ἰπ

ιππο! οτ τουτο οπο εαπ οπιπ!!οπο Ροτεοπἱε Ρτο Ρ0588

ποετι·ο ὶπ το!›πο οτ Ροτεοπἰε ποτοπποιππε. - τοοἰο-

ποιο τοο!οιππο Ρτοπἰοτὶε ιπποε!!!οπο!ππο οτ πο οοι·πιπ

πἱεττἱοτπ οοπτ!ποτοπτ!!οπο πο ἱοπποπεἰππο οτ·!ιοτπἱ-·

πἱΒπε ὶοπποπεἱε πὶεττἱοτπε οτ πο οοτοτ!ε Ροπεοπἰε ε!πο

οπππ ποο πτοτοπτπι·. οτ οοπεοπι πο! !!τοπ! ὶΡεοι·πππ

τοττπὶποπὶκππο οτπἱπὶπἰοιππο !ππο πποπτοτππτο οοπ

τ!ππο8 ι!!οε Ροετ τοο!οπιοτἰοποπι τοιοτοπι. πἰεἱ τροπ

τιππ ὶπετο πο! !ιπροππποπτο τοπ1οπ8οτ!τ. οπτ !ἱοοπτἱπ

οοππποτοπτἰε οπτ Ρτο πἰ!οτὶοπο !οΒ!τ!πιο ποτο. πο

Ρ!οοὶτο ποτο Ροοπππιτ!ο ιΙποπ ε!τ !πτοτ· πιοοο!!!οπεοο

οτ ιποοεἰ!ὶοπεοο ποπ ποε ἱπττοιπἰττοπππο. ε! !!!ο πο οπο

!οιποπτοτὶο τοοτο ίποιπτ πο!ποι·ἱτ ἰππο απο οπ!› οιο

ιπἰπο οτ ἱππἱοἱο ππἱπο πο! Ρ!πι·ἱπιπ πποεο!!!οπο!πιπ απ!

ει» .εἰπτ οτ ἰππο εο πο!!πτ ἰπττοιπἱττοτο. ε! ποτο πο!

τππεεἰ!ἰοπεἰε ποπ οεεοτ τμ! !ππο εο πο!!οτ ἰπττοτπἱτ

τοι·ο. πο! ὶ!!ο πο οπο !οπποπτοτἱο ταου; τποτἰτ πο!!οτ

ετιπ·ο επ!) οιοιπἱπο οτ ὶππἱοἰο πποεεἰ!ἱοποἱε τππο το

ρ!πο!το Ροοππὶοτἰο ποε ροεο!τππε οτ τοποεπππι· !π

ττοτπἱττοτο. οτ Ρτο ὶπτὶε οτπὶπο ἰππἰοοι·ο. οτ εοοππ

ππτπ οοποποτππἰποτπ οτ οειρ!τπ!ο οἰπ!τοτ!ο ἱοππο. ποπ

οοδοιππε ο!!πποιπ !ππ!τιππ οοποποτἱ πο τποοεὶ!ὶοπ

ε! εἰΒπε οτ !ιοιπἰπὶ!›πο πἰεττὶοτπε πποεο!!!ο. πο ο!!πποι

πὶεοοτπὶο ππο !πτοτ !ρεπτπ τποοε!!!οπεοππ οοπτ!πδοτ

πο! οττο τιποτὶτ. πο οπ ποτο (πιο οοπτ!:5οιπτ πο! οοπ

τἰπΒοτ. ε! !ππο εοπτοπτἰο !πτο τποπτ πο! οοποοτπ!.πιπ

τοοτπιπ ποπ ποε ὶπτι·οτπὶττοιππε. ποο ο!!πποεπ !ππο

πποτὶπτοιιἱπιπ οππ!οιππε. ποο το!πο πποπ το οποπ

ε!οπο οπο ί!οτοτ !π !οιππο πο! ο!πε π!5τι·!οτπ ποτο!

ιππο Βιοοι·ο ἰπετἱτἰπιπ. εοοπππππι οοποποτππ!ποπι οτ

οοπἰτπ!ο οἰπὶτοτὶο ὶοππο. ε! οοπτὶπ8οτὶτ ο!!οποπι πιπε

ε!!!οπεοιπ πο! το π!ετι·ὶοτπ πιοεο!!!ο φοιτ ὶπ ἱοππο πο!

ο!πε πἱεττὶοτπ τοετοτπτπ πο! ἱπτοετοτπιπ ἱρεὶπε οοπο

οτ ποε ππἱεεο πιοεοἱ!ὶοπεἰπιπ οοπειι!πιπ πο οοιπππ!

πο! ποτο5τοτἱε εοπ τοοτοι·πτπ πο! οὶπε` οιιτ!ο !!ττοι·οε

εἱΒἰ!!ο οοιπππ!ε ε!ε!!!οτοοποτοτοπτ! οποτπ πτορτοι·οο

Νοε !οοο!οπο πο πο!ππ!πο οὶπὶτοτἱε πιππο ποτοετοε τπ!ττοι·οτ !ποπο τ!πο τοο!οιππο οοποὶΒιιοι·! πο! !ππο Ποτ!



853 ειιιοντι 854ω".

εεεσιισσισσσισστεΚεσύ σωσει ειιεεειιιτ τεετιιισετι-. α ειιισι εσι ισσιιιιιε Με εισιισσι σιισσι ιιι Ρσεεεεεισιιι

Με. σεε στο» σε ι·ειισε σεισιιστι ιισε ιιιτι·σιιιιττε

σισε. ετ -ιστετισιεσισειιισισε ετ εσετσσιεσισε τεε ετ

ιισσε εσσ ιιιει·σιιτ σιετι σεισιιετι. σσιιεε εσπισιιε σκιε

Με σει εισε εσι·ισ σιιεεσσι εσσσι ειεστ εσΡι·σσιετσισ

εετ Ρσ·σ_ιισιιιε σειιιιιετι ειι€ειισιε σιι·εσετιτ. -- ει εσσ

σιισει·ιτ σσσσ τει σει ιιιισιισε εει·ι·εεεσσιισσι ιιισειιετ

σσιιτι·σΡεεεισ .ισσεειιιεσεισπι ετ ιισιιεστ ιιισσ εισαι

σιιι·ε ει' εσσ ιιισε ι·εσσιειτι εεεειιτ τι σιιιεειιιεσειιισε

ε; σισεειιιεσεεεΡι·σΡτει·εσ ·σεσεισσι ιιιεει·εστ ετ τε

σει·εστ. τισε ιιισσ σεσετσσι τεσειιισισε Ρετ' Με ετ

ιισσιισεε ετ σιεττιετσε ιισσε ιισε ει ιΙσσ ισσε Μεσι

σε σωσει. ε ισεεειιιεσειιισε. ιιεε ιιισσ ι·εισιισιιι

ιιισε. πιει Ρι·ιισσ εσσισιιε σιεεειιιε εσιισι ι·ειιιιιιιιιτ. -

σοσ εεειΡιεσισε ιιι σωσει σει εισε σιετι·ιετσ ειιισσεσι

ισιισιεσσι σει ιιιισιιεσε ισεεειιιεσεισισ σει εστσσι

σιεττιετσε. οιιπι ιιισιεισετε ετ Ρι·εσιι σισεειιιεσεισσι

σει ιισσιιιισσι εστσισ σιεττιετσε. ιιεε ιιιισσεσι ειιισσι

εσι πισεειιιεσεεισ σει σιισσειιι εισε σιετι·ιετσε σε

Ρτειισσει·ιτ. οιιπι Ρι·εσε·σισεειιιεσει σιιιστπισει ειιιεσι

εσιιιιισ σιεττιετσε. σεε Ριιτιεσισι· τΙσοσ εσ:·σσι ισιιιιιει

σιιισειιτ σιισσσσ ιιΒιισιιι ισ ισσσιι σει εισε σιετι·ιετσ.

σεε ειιεσι ιισσσ εστειιιι εσσσ ιιισεειιιεσεεε ετ ιισσιι

σεε εσπ·σσι σιετι·ιετσε σίιειισει·ε σεισεστ τεεερτσεσισσι

σει εισιιιιισσι σιισσσσ ισιΡειισειιισε. ετ εισσοσ ιι.Βιισιιι

ισ σωσει σει εισε σιετι·ιετσ ει·ιιιιιιιιτσι·. ιιισσ σε ισ

σσε σει εισε σιετι·ιεισ ειστε σοσ Ρετσιιττεσισε ιιιει

Ρι·ισε εεεσπ·ισιτεσι εσσιστιι ισσσε Ρι·εετιτει·ιτ. σε σοσ

σιιιισσειισσ σιισσεσι· ι:σεεειιιεσεεισ σει εισε σιεττ·ιετσε

ει. σε σειιιΡσσ ι·εετιτσειισσ ει εσιιτι·ιιιιιετσπι ισει·ιτζ -έ

τιστι τεειΡιεσισε ειισσεισ σε σισεειιισ σει εισε σε

ετι·ιετσ ιιι ισιιιιτσεσισιιτι σει ιισι·σεεισιτι ισ ισιισσ σει

εισε σιετι·ιετσ. σοσ τεεσιιισεσισε σιισσεισ σε πισεει-:

σε σει εισε σιετι·ιετσ Ρεύ Ρειιισσε σειιιεστετιι ιιι σε

σσσ. σει εισε σιετι·ιετσ. σεε τεε εισε. ιιεε σε ιιιτισει

σει εισε σιετι·ιετσ. σισιιττεσισε ιιι Ρεισεισε ιισσισειι·ει

σιτε ι·εε εισε.ἱ ετ ει ι”σττε ιιιι σειιιι·ετ ιτι ιιιισι ισιισε

σει ειιτει·ισε σειιτιε. Με σου σιισιττεσισε εσσι εισο

:ιιπετε ισ τει·ι·ιι σεε σεσσει·ε. ισισ ιΡεσπι ττισεειιιισσ

εσσι ιιειισε εσιε σειιιι·ε εσσιΡειιεσισε. ειιεεΡτετιε :ιιι

ιισε ·ειιΡιτσισ ιιιιε ιιισεειιιεσειιισε ετ εοεσπι ιιιισιιισε

ει: ισει·ειιισε. :μι σει σσε Ρι·σΡτει· ισττστιιιισ τεσι

Ρσι·ιε σει εσσεει.ιισσιε τείιειειισε σει εσσεσ σιετσειισισ

εισειισσι·σσι εσιιιειειιτισσι ειε :ισ εοι·σσι ιτει· σει

εσσεσ γειιισσσι :ισ Ρσι·τσσι ισιισε σει εισε σιετι·ιετσε

σΡΡιιεσετιστ. ιισσε ισιιισσει σει εισε σιεττιετσ σεσ

σει·ε τιστι Ρει·ισιττεισσε αιει·εεε εσσε Ρι·εσιεισε σιιιιε

σε ΡειιιΒο σετσιει·ιστ σιει Ρτο σεεεεεετιιε εσσιΡτιιισε

εσιεσσιε. σει σεσε·σΡτεσσε. ετ σσι ισσεειιιετιεεε

Ρσεειστ ιιιι ετιιιι·ε σσιιεε εει·στιι ιισσιε σΡτετε ιιιει·ιτ

σει γειιιεττειιεσετε ετ σιετσιιιισ εισε σεεεεεειι·ισ :ιιι

ειε τεεσΡετστσι ετ σσιιεε ιισιισει·ιστ σΡσττσ_ιιιτιιτετιι

σεσιιδιισσι. ετ ει; τσιπ: εεε εσσι Ρι·εσιετιε σιει·ειιισε

ει; τιιισιιισε ' σε ισιισσ ει.. εισε σιεττ·ιετσ ειστε εσεε

σισε. .σοσ ι·εειΡιεισσε σε εετει·σ·ειισσειιι ισ ιισιιισι-

εσισσι σει ιισι·σ)εεισιιι ισ ιιισσε σει εισε σιετι-ιεισ.

ιιιει σιισι·εσι εσειι1 ει επι ιισιισει·ιτ ιιι σωσει σει εισε

σιετι·ιετσ εεεσσι σιιιει·ιτ ιισιιιτστσισ. ετ ει ειισι σοσ

ιισ.ιισει·ιτ ιΙσισ σε ισ.ιισσ σει εισε σιετι·ιετσ σει σιισιισε

ειεειΡιστ ει εσσι ειιΡει·ε σσισειιτ. ει: πιει σεσει·ιτ τει·

ιισε Ρσειτιε ιτι σωσει σει εισε σιετι·ιετσ. ετ ιιιει ισω

σει·ιτ σε ιιιιιιιτσεσιο ιισσε Ρτο ιιιτει·σ σιιιιισιε τεσσ

σσειισσ. -- σοσ Ροι·τσιιισισε ιισε σει ιισσιισεε σε

σιετι·ιετσ ιισετι·σ. ιισσιισεε τΙσιιισε εσσεεεεσισ εετ εσσι

ισιιεειιιετιειιισε ιισσιεστε σεε εσε σιιεσσεσισε. σσιιεε

εσσι σιεεειιιεσειιισε σεισιιισσει·ιστ. Ρι·ετει· Ριεειισε ετ

σειιετσε ιΙσσε σιιιειιιιισσε εσΡετε Ρσεεισισε. ει εσιιι

ειε Ρεεεπι σει ττεσΒιισιιι σοσ ιιιιιιειιιισσε. - ει σε

ιεσειο σιιτΙσει εισσσ σιιειτ :ιιι ειιισσσ ιιιιισειιει σει σε

σιετι·ιετιι ισιισε ιιιετε ισει·ιτ ιιι σιι‹Ισειιι ιιιεεειιιεσεεπι

σει σε σιετι·ιετσ σισεειιιε Ριιεε ιιι εσσ ι·σιιοι·ε εκιετεστε

εεσι ιισσει ιισε ιιιιι·ει σσσσι·σΒιιιτσ εσστιιισσε σιεε ιιι

ειεπισε ειιιειισειι·ι Ρσετιισσσι ιεισιετιτιιτισ ιιιετε εισε.

σει Με ειιτιειιει·ι ισ στσισιιτισσε ιιιιιιε εσι ιιιετιι εεεετ

. σιιεσεισ. ει τιισιειι σε ι·ειισε ιΡεισε οιι”ειιεστιε Ρωσσι

ισσε ισσεσιι·ε. ειστ ιιι Ρει·εοσσ ιΡεισε τιιιιιειιιετσι·ιε

σιιισιοτσισ ιιιειειισσε σ εσπι ιισιιετε Ρστεπισισε ιιι εισι

τιειτιστιε σιπι Ρεεει. σ σετο ιΡεσιιτι ισσιειιιοτσι·εσι ιιιιιιετε

ιιεσιιιιιει·ιισσε ΐοι·εεωιιιισιιε εσσι ιιι Ρει·Ρετσσισ. ετ

σε εισισισε ειειειιισε. σεε εισΡιισε ιισιιιτει·ε εοσεεσε

ιιισε σσσεε εετιειεεει·ιτ σε οιιετιεισιιε σιισ Ρσεεο σει

Ρτσιιισιιστι εισε. ετ ει Ρσετεε ισσιειιιετοι· ισ ισιισε σει

ιτι σιετι·ιετσ σετιει·ιτ. ετ ιιιι Ρετ ιιιεσεεσι Ρσιειιιι ετε

τει·ιτ. Ρσετσσιιιιι Ρστεετιιτι σει εσσεσιιιιιιε ι:ισσε ισειιτ

σειισσειιιτσσι σιισιΡιισισ ιΡεσσι σε εσιιισσι εισειισσι·ι

ιιισιεσισε. σ σετο εσι εεεετ ·ιιιετιι επεσε σιι”ειιεσ:·εισ

ιστιτιιστειιι ·ισσεσει·ιτ ισ ιιιι·ισσ σει εισε σιετι·ιετσ. ει:

ισσε Ρστεετιιτεισ σει ι·εετστειιι εεσ ι·εετστεε σει εστι

εσιεε σε ·εσσισιιι ισιισε εει·τιιιειισειιιτ ετ σιιειιεστεσι

.ειε σετειισει·ιτ. ει εσι ιιιετιι ει·ιτ σιι'εσεισ εστιειιετι

ιιιειεσισε εεεσιισσσι εισαι Ρ;εσιετσπι εετ. ειιι εστεσι

σειιιΡιισσι ιιιιΡειιεσπι σε εσσισιιι εσιειισσιι·ι ιιιειειιισε.

Ρ:ιεεισ σσιιιε ι·ισσεειιιεσειιισε ετ ιισισιιιιιισε σε σεετι·ο

σωστο. Ρτο Ρσεεε ιιοετι·σ ιισιιιι ιισε ιιει·ι ιιιειειιισε

Ρετ σιιιισιε ιστεετιιτσε ιισετι·οε. ετ σ εστιτιτισ;ει·ιτ φωσ

εεε τισ Ρεεεισ' ιΡεσιτι σεσσεει·ε σοσ Ρσεεεπισε. σοσ

Ρτεετειιιισσε ειε σει ιιιισσιιισε εστειιιιιισε ιισι σκιε

ειιιεσεεε σει ιισπιιιιεε σε εοι·στιι σιετι·ιετσ σιιετισετε

σειιεστιτ ειισσοσ ι·εεεΡτσεσισσι σει ιισειιισσι εεσ εσσ

ειιισσι. ιισσ ειε εσστι·ιιι·ιι ει·ιιιισε ετ τειιειιεει ετ ει

Ρι·εσιετι ι`στεετετι σει ιιιισσι σιιι εσι·εειεε ισσεειιιεσεεε

σει ιισσιισεε σε εστσσι σιετι·ιετσ σιιειισει·εστ. ετ εοι·σσι

Ρεεσσιεισι σει τεε ιΡει ιοτεετιιτι σει ειισσι ιιιιι ισ

σωσει σει εισε σιεττιετσ σετσιειιιστ ετ ιιισεειιιειιεεε

ειισι ισσεσει·ιστ ισσε ιιιειεσισε ισετιτισσι εεεσιισσσι

εΙσσσ εσΡι·σσιετσισ εετ. ισ ειιΡιτσισ ιιισ ι·στιστιεπι ιιι

ειεσισε ετε. σε ιιιιισσ σει Ρεεσιιιιι σιισσιι ιιιισεειιιεσ

ειε σει εισε σιετι·ιετσε εισε ιιιτι·σιιιτ σει σοσ ιιιτισισιτ

Ρσι·τσπι ισιισε σσιισσι σι·ιετσπι σει σιιειτεισι σεειΡιε

σισε. σε ειεστ εσσεσετσσι εετ ιιιιτισσιτσε σσε σώστε

ειεστ εσσεσετι εσσισε εεειΡετε σειιειιισε ειστιιιιεστε.

-ιισιι Ρει·ισιττεσιιιε σε σωσει ιιι ΡεισΒσε σει σιετι·ιετσ

ιισσισει·ε ειισειι ισει·ειιτισιιιε εσσι σιει·ειιισε εειι Ρε

εσσισ σιισσειιι σε ιι·ειιιεισ. ιιστεσσσιε. ιιιιιτιιιιιιισ. εισιτ

ειιισ. ιιιιστιτισ. σισσειιιο. ειιΒιισ σε ισσιιτεΡεεεσισιισ.

σε τσεεισ. ιιεε ειισσεπι εισετεστεσι σει ιιιιιιιτιιστεσι

τι ισΒσ εσΡει·ισεσει·εσε γτειισσι ειιεεΡτιε ιισσιισιιισε σε

ισσιιιστσισ. ισεετιειιισε. ετ ειιεεΡτιε Ριε:ισιε. σσειισσ

εσπι ειε Ριιεειιι ιιει τι·ειιιὅσστιι ιισιιειιιιιιιιε. ετ ειιεεΡτιε
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ιιὶε πε 11πιιιπε ιεπεπιιιι· ει ιιοιπἰπἰιιπε τΙππιποτ πε πιοπ- α ι·ιΡει·ιε πιειι·ιειπε ιιιππε. επ ποιππι:ειεπι εοιπππιε. πει

ιεπεεεπιει1ο εππι επιε ι·ειιπε Ρι·οΡι·ὶιε. ει πιππεπειιιπε

ιιππε ιιοεπι:ε1· εετππε Ροεεἱιππε. πεε ειιεΙπεπι Ρτε

πιοιοτπιπ πε ρειεεο πιππεπι πεπιεπιεε πει ιπ πἱειι·ὶ-.

ει.π πεε εοι·π11ι πεειιππι1π ιπ ιεππε_πει πι πιειι·ιειπ

ι·εειΡιειππε. πε1·ππιιεπιεπ ιιοιπιπεε πε εππιππιοιιειοειε

εποε ιπεεειιιεπεεε πειπιει·ιπι πε πειεδο πεπιεπιεε

ιιι πειπι ειιιιππεοι·ιιπι ει ποπ ιειππεπειππι ιιοεπιει·

τεειρετε ροεειιππε. ει πετο ειιπιπε πε επΡι·επἰειἰε

ιοειε ιιι ιεππε πεπει·ιι πει πἱειτἱειιι επιπ ποπ πεπι

ριεπιιιε. πιει εὶεπι εππιππιειππι εει. ει: ει επ1π πεπε

Ρει·ιπιπε. εοιποε 1111 πει· ιιιιι·ει1π ειε επιει·επιπε. εποε

Ρ05ι;επ ποπ ι·εππε1ππε πεε 1·εππι ιιιεἰεπιπε. - Βιε

πεπι ει πιειππιιε ππε πε ειιεπο πἰειι·ιειπ ιπεεεἱιἰειπ

πείει·επιπι· επιπ πειει·επιιιιπε ππιιππι ἱπιΡεπἱιπεπιπ1π

Ρ1·εειει›ἱπιπε. πεε ιπεεεὶιἰππι πεπὶι·ε Ρι·οιιιιιειιι1ππε.

πἰει ὶΡεὶ πειει·επιεε εεεεπι ιπι1πιει πιππε ειπἰιειὶε. -

εἰ εοπιἱπΒει~π πποπ ειιππιε πε πιειι·ιειπ ι:πεεειιιε

εοπιππιιπιι πιεεειιιε ιιει:ειιιε ειπειει εἰ ιπ ιεππε. πει

πιειι·ιειπ ππιιππι τεεεριεεπιπ11ι Ρτεειπιιιιππε. πε οπι

ιιιιιπε ιπιιιι·πε 1·εειιιιπε ει: ρε1·εοπειιιιπε ι·εριπιε 1πειεἔ

Με ει: οπιπιιιπε πειπι:ιπιε πειιε Ρετ 1πειεειιιεπεεε πει

ειιπποε πε εοι·πιπ πιειι·ιει:π ιπ πετεοπἰε πει ι·ειιπε

ἱπππεπεἰπιπ πει ιιοιπιπππι πε πιειι·ιειιι ἰεππε πετιπε

ιιι ιιοπἱειππιπ πἱειπ 'πιο εοπιππι ιεππε ει ειπεπιιε

ιιοπιιπιιιπε ιεππε ει πιει1·ιειπε ι:ιπειπ Βιει1ππε ει τε

ιπἰεεἰοπε1π`ει ρεοιπ1π πε ποπ Ρειεππο. ειιεεπιο πε

πειιὶιἱε εοιπεππειιοπιιιπε ει ιππιπἰε. ει: εκεεριο πποπ

πε ι·ειΡιπιε ει πιπιιετιιε ει ιπιπι·πε τεε.ιιιιπε πιοιιε

πει· πιειοε1πεεειιιεπεεε πει ιιοπιιπεε πε εο1·ιιπι π.

ειι·ιειπ ιειππεπειιιπε ει: ιιοπιὶπἱιιπε εο1·π1π πιειι·ιειπε.

ει εο1·ππι ιιει·επιιιπε επιππε πιιιιιετιε ίπειε εππι πει

ι·εε ειιιιιιε πεε πἰειοε ιπεεεἱιἰεπεεε ειι ιιππε 1πιιιε

ειιπο εε πππεοιπιο. ιππιειιοπε 1ι1111. πιεεει1πο εειιιο

πιε ποπε1πιπιε ιιει1πε ιπ οπιε1·πππι πἱεπι πἰειἱ ἱεππεπ

εεε πει εοι·ιππ πἰειτἱεπιε ροεειπι Ρειε1·ε ι·ειιιοπεπι

ιπ τπεεειιιε ει πε εοι·ιιιπ ἰπτε επππιπι:πι· ε 'μια,

ειιιιε πει τεειοτε εεπ τεειοι·ιιιπε 1πεεειιιε εεειιπ

ππ1π εεΡἱιιιιε ει εοπεπειππιπε1π εοπιππὶε 1πεεειιιε.

ει ει ειιεΙπεπι πε 1πεεειιιε πει πε πὶειι·ἰειπ πε πι

ειιε τεριπιε πει ιιιιπι·πε τεειιιιπε ποιειππι οοπιιιπ

εει·ε ε πιοιο ιεπιποτε πιοιιε ειπε ποιεειεε ειπε τε

ειο1·εε ιππεειιιε πώ πιο ιειπΡοι·ε ιπει·ιπι ιεεπιπι:

ιπππεπειιιιιε οοπτιπε1·επιιιιπε ιιππε επιιειιει·ι πε πο

πὶε ει 1·ειιπε ιπειεπιειοιπε εεὶιιεει ιει·ιπι1π ·ρει·ιειπ

ιιιιπε πιιππιιιειιε πε ειπε 1πειειιιοιοι· εοππιιιεετειπι·.

ει ιειπιπιπ πε ιιοπιε ιπειειπειοι·ιε πει ειπε ιιει·επιε

εεπιιετεπππι Ροιετιι: ιππεπιτι. ειιοππἰπ Ρτοεεπει

ροι:εειπε πει εοπεπιεε πιππε εοπιιπ επιπ εεππεε

ππιπ ιο1·11ιετπ επΡἰιιιιἱ ριεεεπεπιὶε. οιποπ ιπειπιι.·εί

Ματέο αΙΖιμαι ειο. ει (με ὶπ πιο επιπιπιο εεπ

ιιπεπιπι· πιο πιειιε-1·εριπιε παρε Ρ1·επιειππι πιω

πππι ει ππεπιπιειεπι ιεπεεπιπτ επιτπΡιετε. ι-- ιπ

ειιΡει· πιει:πε ροιεειεε Ρι·οιπιειι ει εοππεπιι .πἱοιἰε

επιι.ιεκειοι·ιιιπε ποπιιπε ει πὶεε εοπιππιε ιεππε ει

πιειι·ιοιπε πποπ πτεπἰειειπ Ρεοεπι ει οοπεοππιετπ-ει

οπππει επΡιππιειε πιιιπει·εε ει ειπεπιε. πεε Με εε πρι»

ιιιιει·ιπε εοπιἰπεπιπι· ιπτειιιιιιιιιι·· επιπ1-ει·ι πειιεεπι

Ρετ ποιεειειεε ιιιιπι·οε πει εοιιεπιεε·επιπππιε ιειιιιε.

ό'

εκπιππ1πιοι·πιπ ειπε ππποπ πει ιιπποιοτπ1π πιπεεἱιἱε

πε ππιπππεπιο ιπ ππιπππεπιπιπ πειιιιε επ. Ρι·επιειππι

ιει·πιιπππι πὶΘπιἱ επποι·πιπ εο1πΡιειπ1π. πει·επ πω

ποε πειεεειιππε ιιοιπε ει ιιππε εετππε. ει: επιιει·ι:πε

μιεεππε. ει: τπι1πππππε πε εοι·πο. ειπι›πιειοι·εε εο-`

πιππιε 1πεεειιιε ποιπιπε ει πὶεε εοπιπιιιετπεεειιιε ει:

Ρι·ο ππιπετειιπιειππεειιιε ρι·οπιιιιιπιπε ποιπε ποπιἰπο

ἱεεοιιο πε ιιεππειπο Ροιεειειἰιεππε ιιεει!πεπιι ει ειι

Ρπιιιπιἰ ποπιὶπε ει πιοε εοιπππιε ει ππὶπετεἱιειἱε ἰεπιιε

ει Ρι·ο ὶΡεε ππιπει·ειιειε ι1ποπ πε εειει·ο παρε επ

επποε· πιθιπιι εο1πΡιειοε εοιπππι πιππε ει ιιο1πιπιιιπε

ὶεπιιε ει: ειπε πιειιπειιιε. ει: Ροι·ιπε ιιοπιπιειι. πει· πεε

ει ιιοπιἱπεε πε πἰειε ππιπετειιιιι.ε 1πεεειιιε ει: εο1·πιπ

πιειι·ιειπε οι3εει·πειιιιππε ει: οιιεει·πει·ι Βιειειππε ιιι·

πιπιπ ει: πει·πιπ ρειεε1π ει εοπεοιιππιτπ·. ει εει:ετε

οιππιε ειιε ιπιει·ιιιε εοπιιπεπιπι·. ππιιιετ°εοε ἱεπιιεπεεε

ει: πε πιειι·ιειιι πιππε ιιι ιπει·ὶ ει ιεττε επποε ει ιιππ

π·ειδοε ιιι πιεεειιιε ει: ειπε πιειι·ιειπ. επιιιπιιιπιπε ει

επειοπιε1ππε ει επιππειπιππε ἱπ Ρει·εοπιε ει ι·ειιιιε.

πιο ποεεε ποειι·ο. πεε ειιιπ εοε οιιεππειππε. ἱπ σε·

ιετιε πετο ιοεἰε πιιιιιπε ετι1ππε ιιι 1πει·ι ει: ιεττε

εοε ειι οπιπιιιιιε ρει·εοπιε πειεππεπιπε Ρι·ο Ροεεε

ποειι·ο ὶπ Ρε1·εοπιε ει ι·ειιπε. ι·ειιο11επι πιειειππε πι

πιιεπειι:ιπε ει πε (ιιεε-πω ιεππε εοιιππει·επιιιιπε πε

1πεεειιιεπειιοπε ει ιιοιπιπιππε εοι·πιπ πιειι·ιειπε. ει πε

εει.ει·ιε ρε1·εοπιε ειπε πρωι πεε πιει·επιπτ. ει εεπ

επιπι πει ιιιεπι ιΡεοι·πιπ ιει·πιἱπειιἱ1ππε ει πιιΕπιεπι.πε

ιιππε ππεπιεπιπιε εοπιιπποε πιεε Ροει πιειει1πτεειιι

πιειιοπεπι. πιει τΙπππιππι ιπειο πει ιτπρεπι1πεπιο τε

πιεπεει·ιι. επι Ρι·ο πιιπιιοπε ιθΒιιιωθ πειιε. πε Ριεειιο

πετο Ρεεπππιτιο 11ποπ ιιι ιπι.ε1· ιεππεπεειιι ει.ἱειππεπ

εεπι ποπ ποε ιπιτοτπιιι:επιπε. εεπ ιιιε πε ε!πο ιεπιεπ

ιιιιιο Γεει:ει ιιιει·ἱι: ποιπε1·ιι ιππε πειτε ειιι› εκπιπιπε ει

ιππιειο ππιπε πει Ριπτιιιπι ιεππεπειππι. 11ιπ ἰιπ ειπι:

ει ιππε εε πειὶπι ιπιι·οπιιιιει·ε. εἰ πετο πι πιππεπε

εἰε ποπ εεεει πιιιιιιπε εε πειιει ιπι:ι·οιπιιιει·ε πει Με

πε «πιο ιιιιει·ιι ποπ ιεπιεπιειιο ποιιει: ειπε επιι εκει

πππε ει ἰιιπἰεἱο ιπππεπειε. ι:ππε πε Ριεειιο Ρεοππιπ

τἱο ιιεε Ροεειπιπε ει ιειιεπιππι· ιπιι·οπιιι:ιετε.ει Ρετ·

ιιππε οι·πιπειπ ιππιι:ει·ε. ει εεεπππππι εοπεπειππιπε1π

ει: εεπιιπιει εὶπἱιειὶε ει επ1·ιε πιειεειιἰε. ποπ ποπε

πιπε πιιππειπ ἱππὶιππι εοπιιπει·ι πε ἱεππεπεὶιιπε ει:

ιιοιπιπιιιπε ἱεππεΪ πιειι·ιειπε. πε ειιτιπε πἱεεοτπἰπ·

ππε ἱπιει· ιΡειι1π ει: πιππεπεεπι εοπιιιιιεπι πει ειιε·

ιπει·ιι. πε ειι πετο ειιε εοπιιπε)ει·ιι.·πει εοπι:ιππει. ει

ιππε εεπιεπιιε Μπι πιειιιι. πει πεεοι·πιπ1π ιπει:ιιιπ ποπ

πεε ἰπιι·ο1πἱιιειππε πεε ειιππε1π Ψιει-ωιοι:ειω -ιππε

επιπιειππε. ιιεε· επιπο ‹Ιποπ πε οιι”επειοπε ειιε πει·ει·

ἰπ ιπιιεειιιε πει-ειπε πιει1·ιειπ Ροεεἱπιιιε ιιιιιιετε π»

επιπιπι εεεπππππι εοπεπειππἱπεππ ει εεριιπιει ειιε

ιειὶε ει ειιι·ιε πιιιεειιιε. εἰ εοπιιιι€ει·ιι πιιππεπι π:

ππε πει πε πιειι·ιοιπ· ιπππε πιοι·ι ιπ ιπεεεἱιἱε πει

ειπε πιει1·ιοιπ ιεειπιπ1π πει.ιπιεειειπ1π ιπειπε ιιππε»

ει ι1εε.1πιεεο ιπππιε:εοπεπιππι πε εο1πππἱ πει Ρο

ιεειειι:ιε .εεπ εοπεπιπ1π Ριπειιοι·πιπ επι πιο ιεπ1Ρο1·ε

ιιιε1·ιπι ιιιιει·εε ειΒιιιο οο1πππιε ὶεππε πεΪετεπιὶ. επεπι

Ρτοπιει·επ .1πιιιεπι. ιιππε (Με ι-εεἰε1ππε εεειε)πει·ι πει

ιππε πει·ι.εεσπιππππι ποιππιειεπι ξπειιιπειἰ ει ι”εεει·ιι

  

ει πει· ·εοπειιιπ1π ιπππε. ει ροιεειιιιεε ει εεειειιεποε ιεειπ1πειιιιιιπ. ποπ ειιἰιει· πε πειιπε··πεπιπειι πεε ὶπ
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ιτοιπ!ιιε:ππε. ει !πιετ!ιπ ει:!πειι!ιππε ει επειοι!!επ:πε ο πε! πε π!ειτ!ειπ ιπιτεε!!!ε ιιτοτε !!ιετ!ι !π ο!!ιτπειπ

τεε ει πειτε. ι:πε ι”πετιιπι π!ει! πείππει!. ποπεε !ιπ:πεπ

εεεπιπ!εεπιπ ειτπιπ ε!επι Ρτει!!ειππ: εει. Ρτο Βοπ!ε

πειππει!· ειπέεππ!ε π!ττειετ!πι. -- πεπειπ::: ι!:ε!επιπε

ει ιειιε!τ!ι::πε !οεπ:: ι!ι!ε ει ε!πε ίτιιππε οι! οιππειπ·

ιεττπιπ εεττπεεποτππι. πι! ιΙπππ: !πππεπεεε πεπειππι

!πε!επι ει ιεπε!τπ::ι. πεπετε!ε Ρετ ιοιιιι:: εοπτ:: ιετ

τιιιπ ει:·π!ειτ!οιπ::: επιππ. πεε !!!πι! τε!ειιιιο!ιππε π!ε!

Ρτ!ιπο τεοι::πι:ε !ι:ππε εππιπ τε!εκε!ι!ι. ποπτεε!Ρ!ε

π:πε π: :πεεε!!!ε πε! ε!πε π!ειτ!ειπ ::!!ιιπειπ !π!ιι:!επιπ

πε! !πιπι!εοε !ειππε πε! εετπιπ π!ειτ!ειιτε. εππ: :πε

!ειπειε ει Ρτεπιι !πππεπε!πιπ πε! εοτπιπ π!ειτ!ειπε.

πεε ε!!ιτπειπ ι:!!ππ: ιιπ! ι:!.!ιΙπειπ !εππεπεε::: πε! εοι·πιπ

ι!!ειτ!ειπε πεΡτεπππετἱι. επι:: Ρτεπει !οππεπε! :πποιε

πε! ι:!!ι:π! εοτπιπ π!ειτ!ειπε. πεε Ρι:ε!ειππτ ιτποπ ιι!!

ιτπ! !π!ιιι!ε! !ι:ππεπε!πιπ. πε! εοτπιπ π!ειτ!ειπε ι:τιπεπι

ιι!!ιτποπ !!ιέππιπ !π π:εεε!!!ε πε! εοτπιπ ι!!ειτ!ειπ πεε

εποε! !!επο επτει:!!. ιτποπ !ιιππεπεεε πε! !ιοιπ!πεε

π!ειτ!ειπε !ιι::πε οι!εππετε πε!:εε.ι. ιι!!ι:ποπ τεεεΡιπεπ

!πιπ πο! επιι!!!πι:: Ρτεειι:!:!ιππε. ει ε!ιτποπ !!εππιπ

!π π:εεε!!!ι: πε! ε!πε π!ειτ!ειπ πτ:πε!πιπτ !!!πι! πε

ιπι:εε!!!ι: πε! ε!πε π!ειτ!ειπ ειι!τε ποπ Ρετππιιεπ:πε

π!ε! Ρτ!πε εεεπτ!ιιιιει:: οοπιππι :πι:εε!!!ε Ρτεει!ιετ!ι.

πε ποπ ο!!”εππεππο ε!!ιτπειπ !ιιππεπεεπ:ι ιτε! !ιιππεπε!ε

ι!!ειτ!ειπε ει πε πιιιπΡπο τεει!ιπεππο ε! εοπιτείπειπ:::

Ϊπετ!ι. ποπ τεε!Ρ!ειππε ε!!ιτπειπ !ι:ππε πε! πε π!

ειτ!ειπ !ιιππε ο Ροτιππει:ετ!ε πειιπε π:ο::πε!:ππ: ι::

!:ε!:!ιι:επΙππ: πε! !:πτεεε!επ: !π :πεεε!!!π πε! ε!πε

π!ειτ!ειπ. - ποπ τεεο!!!δειππε ι:!!ιτπει:: ιιιππεπεειπ

πε! πε .π!ειτ!ειπ !ι:ππε τι Ροτιππει:ετ!ε πειτπε :πεπει

ι:!:πιπ Ρετ Ρε!ειέπε πεπ!επιε:ι: !π :πιιεε!!!ι: πε! ε!πε

π!ειι·!ειπ. πεε τεε εοτππ: πεε πε :πιτεε!!!ε πε! ε!πε ι!!

ειτ!ειπ εππ: ι!!:π!ιιειππε !π Ρε!ε<6πε πιιπ!Βετε πε! τεε

εοτπιπ. ει ε! ίοτιε πι! πεπ!τει !π τιππ! :πεεε!!!επε!

πε! π!ιετ!πε Βεπι!ε. ποπ π!π:!ιιεπ:πε !!!πιπ ετι!:οπετετε

!π ιεττιτ πεε πεππετε. !ιπο !Ρεπιπ επι:: τε!:πε επ!ε

!εππι:ιπ εοιπΡε!!ε:::πε πεπ!τε. ειιεεΡιει!ε ει: !ιοε ει:

Ρ!ιπ!ο !!!!ε !ε.ππεπε!!:πε ει εετπιπ :πετε!!::πε ει πεπι

Ι:πε ιπι! πε! ιτπε ΡτοΡιετ ιοτιππιιιπ ιειπΡοτ!ε. πε! εππεπ

πεπιε τε!!ε!εππε. πε! εππειι π!ειπε!!πιπ επιεπποτπιπ επ!!!

ε!επι!ιιιπ ε!ε επ εοτπιπ !ιετ πε! εοπεε. Ρεπιπι:π! ιπεεε!-

πω:: ει! Ροτιπιπ :πεεε!!!ε πΡΡ!!επετ!πι. ιτποε !π :πι:εε!!!ιι

πεππετε ι::ετεεε επιιε Ρτει!!ειεε. π!ε! Ρτο πεεεεεειι!ε

επιπΡι!!:πε !ι:ε!εππ!ε. Ρτο π!ειπι:!!!::ιιε ειπεππ!ε. ει ποπ!

ι:Ριπππει. ει πο! !ιιππεπεεε Ροεε!πι πι! ειιιτε πεπεε

ι:Ριι:ιε πτετ!ι:ι πεπεε εεπ πε! γειπε ι:·ειπει:ειε. ει π!ειπιι

!!ι: ε!πε πεεεεεε.τ!ε επι ε!ε τεεπΡετι:ιε. ει ποπεε πιι

!τπετ!πι οΡοτιππ!ιι:ιειι: πει:!ει:πι!!. ει;ειι ιππε εεε επιπ

Ρτει!!ει!ε ιπετε!ιτπε ει πεπ!!:πε πε :πεεε!!!ει ει ε!πε

ι!!ειτ!ειπε ειι!τε εοπειιιπε. ποπ τει:!Ρ!ειππε ε!!ιτπει::

πε εειετο !π !:ιι!:!ιεεπ!ππ: πε! !τιπ·.ιιεε!ειπ π: :πεε

ε!!!ι: πε! ε!πε π!ειτ!ειπ. π!ε! πιιοι·ε:π επιππ ε! επιπ

!:ε!σπετ!ι π: ιππεε!!!ε πε! ε!πε π!ειτ!ειπ εεεπιπ ππιιε

τ.!ι πιππωπ. ει ε! επιπ ποπ !:π!:πετ!ι ιιπ!π πε

:πιιεε!!!ε πε! ε!πε π!ειτ!ειπ επΡ!πι. πε! ι:!!πππε ε! ει:

Ρετε|πο!πετ!ι. ει π!ε! πεπετ!ι ιετε!ιππ επ! ιπο!π!!ε

!πίτιι επι:πιπ πππιπ !π Ροεεεεε!οπ!!:πε Ροε!ι!ε !π :πεε

ε!!!ει πο! ε!πε π!ειτ!ειπ. ει π!ε! !πτεπετ!ι πε ΜΜΜ:

επ!ο :πεεε!!!ε Ρτο-ε!ιετο :π!π!ιπε τε!!πιιπεπι!ο. -4 ε!

ι:!!ιτπι: -οπεπε!ο εποε! ιπ:ε!ι ε!ε ε!!ιιπο . πτεεε!!!επε!

!εππεπεε::: πε! πε π!ειτ!ειπ !ι:ππε Ριιεε !π επο το!:οτε

ειι!ειειιιε. επιπ ι:οπε !!πε !πιτε ιιι. εοπι!πποε π!εε

!!ιε!επιπε ειπεππι:τ! ΡοειιΙππιπ !πιπεπιει!ο !ππε ·ιτει:

Βιετ!ι. πε! !::πε ει:ι!ε!!ετ! !π οτπ!::ει!οπε _!!!!πε επ!

πω: εεεει ο!!επε!ο. ε! ιεπιπιπ πε τε!:ρπε !Ρε!πε οι

ιεπεετ!ε Ροιετ!πιπε !ππεπ!τε. επι -!π Ρετεοπιι :πε!επτειο

τ!ε !Ρε!πε. π!ππ!ειπιπ !!ιε!ε:ππεε! επι:: !:ιπ:ετεΡοιε

τ!ιππε !π οτπ!πειιοπε πιο: Ρεεε!. ε! ποτε !Ρεππι: :πε

!ε!!:ειοτειπ !ιιι!τετε πειιπ!πετ!::ππε ·!!οτεειε!:!π:πε επι::

!π ΡετΡειππιι: ει πε ε!π!ιειιε ε!ε!ειππε. πεε επ:Ρ!!πε

!:ιτ!:!ιιιτε εοπεει!επιπε. πεπεε εει!εΐεεετ!ι πε επεπε!οπε

ιι!ιι: Ριιεεο. πε! Ρτοιι!ιπ!οτ! ε!πε. ει ε! Ροειει: -!Ρεππ:

:πι:!ειεειοτειπε!π πτεεε!!!ιι πε! ε!πε π!ειτ!ειπ !ππεπε

τ!ι. ει τι:: Ρετ ιπεπεει:: :πππιπ ειειετ!ι. Ροειιιπιππ Ρο

ιεειιιιι- πε! εοι:επ!!!›πε τπεεε!!!ε ιπετ!ι· πεπππι!ειιτπ:

πεπ:Ρπιτιπ !Ρεππι· πε εοιπππ! ειπεππιιτ! Έπε!ειι:πε. ε!

πετο επ! π:ειε εεεειο!!”επε!ο. οιΐεπεοτειπ !ει!ιππιεπι

!ππεπετ!.ι !π :πι:εε!!!ιτ πε! ε!πε ι!!ειτ!ειπ. ει' !ππε Ρο

ιεειιιιειπ πε! τει:ιοτει:: πε! τεειοτεε εοπ εοπεπ!εε πει

εοιπππ! ιπι:εε!!!ε εετι!ι!εεπετ!ι ει ο!ΐεπεοτοπι - ε!ε

οειεππετ!ι ε! επ! πω: ετ!ι ο!ΐεπε!ο εει!ε!!ετ!!!τε!ε

ιππε εεεππππιπ ιτποπ Ρτεπ!ειπιπ εει. ε!π ιιπιε:π πεπτ

Ρππιπ !:πΡεπεπιπ πε εοπιππ! :πε.εε!!!ε ι-πε!ειππε επ:επ

πετ!. - πε !!επο πε! Ρει:ππ!ι: ιι!!ιΙπι: !επι:επε!πιπ

πε! εοτπιπ π!ειτἱειπε ι:πε !ι:ιτιι!:!ι πε! ποπ !πιτει!:!ι

Ροτιπιπ :πεεε!!!ε ππ!!πι:: πτ!ειπιπ πε! πιτε!ιιιπ: πε

ε!Ρ!ειππε π!ε! ε!επι εοπεπειπιπ εει επι!ι1π!ιπε: ι:πε

πεε!ιιι ε!επι εοπεπει! επιππε :τεε!Ρετε πεπειππε ε!επι

πεε.τε. - ποπ Ρετιπ!ιιεπ:πε !π Ρε!ι:επε πε :πι:εε!!!ι:

πε! πε π!ει:·!ειπ πιιιεε!!!ε πεπ!ιιιιτε εππει: :πετεπι!οπ!ε

επιπ ιπετε!!τπε εεε Ρεεππ!ε ε!!ιτπεπιπε ΐτεπε!ι: επτ

επππ!ι: ε!επ:ειπ!ε !οπ:!τετπ!π. εε:οτε!πο. ί!!!πε!:!πο πιει

πετι!ο. ππι.ι!!π πε :ποπιεΡεεεπ!ε::ο. ι!ε ιπεε!π. πεε ιι!!

ιΙπειπ ειι!ειεπιεπτ πε! - !:ει:!ιππιειπ τ: !πι;ιο επΡετἰπε

πετεπε !ιι:!!ι::::. ειιεεΡι!ε Ρ!ει:π!ε ει ειιεεΡι!ε τι:: !το

ιπ!π!!ιπε πε :ποπιεΡεεεπ!επο. εε!!!εει Ρειτο πε :ποπ

ιειτε!!ετπο ει ππ!!!!ε!ιπο πε εοπε!:!ε ει !:ετπειτπο Ρειτο.

ει`ιὅπ!!!!ε!ιπο !τοε!:ειε επι:: τε!τπε εοτπιπ ΡτοΡτ!!ε.-ει

:πι:εε!!!επε!!:πε εποε !!εεπιετ·Ροτιπτε Ροεε!π:πε. πεε

ε!!ιτπεπ: Ρτεπ!ειοτπ::: πε Ρε!ι:Βο :πεεε!!!πιπ πο! π:

π!ε!τ!ειπιι: πεπ!επιειπ πεε ε!πε Ρεεπτ:!ε::: ιιτ π:ι:εε!ἔ

!!ι: πε! π!ειτ!ειπ. τεε!Ρ!ειπιτε πετιτιπιπιπει: !ιοπτ!πεε πε

ει:Ρτει!!ει!ε !οε!ε εποε !πππεπεεε!·πειπ!ετ!::ι. ειιεεΡι!ε

!πεεπε!!:πε. ει ι:!!!ε επ! εεπεεεε! εππι ε!ε Ροτιιιτε πε

ιἰ Ρε!ι:Βο πεπ!επιεε !π πω!! ειιιτι:πεοτι:π:. ει ποπ :πιτεε!

!!επε!ππ: !!εεπιετ τεε!Ρετε Ρι:εε!ιππε. ε! πετο ιι!!ιτπ!ε

πε επΡτππ!ι:ι!ε !οε!ε π:εεε!!!ι:ι:: ιτεπετ!ι πε! π!ειτ!ειπιπ

επι:: ποπ τεε!Ρ!ειππε π!ε! ε!επι επΡτιιπ!ειπιπ εει. ει

ε! επιπ τεεεΡετ!ιππε ιιπειποι· εο!ποε- Ρετ !!ι:τι:ιπ .ε!ε

επιετειι:πε.> εποε· Ροειει: πο:: τει!πειππε πεε τει!π!

Γι:ε!ε:ππε. -- Ρ!ει:ποε ει!:οιπ!πεε;-επε!ειε ·οοπ:Ρ!ειο

ιετπ:!πο Ρεε!ε.-. ιτε! ε! Ρε:: !Ρεπ :πιιο ιετπ:!ππιπ πππ

πετειπτ ποπ Ρετιι:!ιιειππε πε π:ιιεε!!!π πε! .π!ειτ!ειπ

π: Ρε!ιιεπε πι:ιππετε. πεε πε.Ρε!ειτο ·πεπ!επιεε !π

π:ειεε!!!ι: τεε!Ρ!ειπιτε. - ειι·ιιπο ιεττπ!ι:πε Ρεε!ε ιιπε

εει ·!πιετ πεε ει Ρ!ει:ποε ί!:ετ!ιεοπ:Ρ!ειπε. πε! ε! επιε

!Ρεππ: ιετπ:!ππιπ μι:: ιτεπεει·ειπτ. ει !πίτει:πεπτε

ε!πε: π!εε ποπ επ:εππιττειπτ. Ροει !!:ειιιι:: τεε!ιτιππ4

ι!οπειπ Ρ!εεποε πε!πι!ε Ρτο !ι:!:π!ε!ε·πε!:ε!τ!ιππε. πει·
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Ρεεεαι εααι ειε ιιιειειιιαε ειαε ιιιααειιειιιαε. αεε ε- α εοιαιιιιιιι ει ει:ιεειο. ιεαιΡοτε Ροιεειιιιιε ιιοιιιιιιι οιιετιι

ιιαειιεεε Ραεεια αει ιτεαΒιιαι ιιιειεαι ια ααα αιεεειιιεα

εεε ααα Ροιιειιι εααι ειε ει ια εε εεεε αοιαετιιιι. ει ιιι

αιιειιεεε οοιιεαιεε ιιε εοιιιααι αει Ρι·εεεαε εεα ιιιιαι·α

Ροιεειιιε ααι Ρτο ιειιιΡοι·ε ι'αετιιιι. Ρτο εοιιεοια ειιι

Βειι‹ιε ει· ιιιιιιιιο αει εε ιιιιςΙαιιιαε ιειιαε αει ιιιειτιεια

ιιιααε. α Ροτιααεαει·ιε ιιε(με ιαοαειειιαια. ααι ιαετιαι

αιιιεειιιιιια αει ειιει ιιε εεαειι αιιεειιιιι εααιιιιιιαε αιτ

ι·ειιει·ιαι. Ρετ ιιοαατα ιιιιεια ει οΡεια ει οοιιειιιααι

Ρτεειιιιιιιιιαε. :κι εοιιεειεαι ιΡειιαι Ριοειιο ΒειιεΡιε

οιιο ιιιιιιεαιιιιια. ει :κι ιιιειειιιιαια ιιαιειιαιιι ειιιι

ιιε ειε Ριιιεαει·ιι. ιιιεαιιια ει αιειαιιιιιι ααι: ιιε ιιιιεαο

ιιιειτιεια ιιιααεαι ιιειετειιιατ ειπα ιιειει·ειιιιιιαε ααι

ιαια ιιαΡειιιιαεαιαια Ρτεειειιιιααε αεε. ιιιααιιια αε

αιτε Ρτοιιιιιειααε ιιιει ιΡει ιιειετειιιεε ·ιαετιιιι ιιιιιεε

ειιιε ιιιιιαιει. -=#- ει εοιιιιαθετιι ααο‹ι ειιααιε ιιε ιιιε δι

ειτιεια ιιιιιαε ε Ροτιααειιετιε αειιαε αιοαιιειιαια εο

αιαιιι ιιιααε τειιειιιε ειιιειει ει ιιι αιεεειιιιι αει ια

ιιιειτιεια ααιιαια τεεεΡιεεαιαιιι Ρι·εειειιιιααε. - ιιε

οιαιιιιιι1ε ιαιατιιε ι·ειιιιιιαε ει Ρει·εοαειιιιαε τεΡιιιιε ει

αιειειιιιιε ει οιιιιιιιιαε ιιιιιιιΡαιε ιιιιιιε Ρει·ιετιαεαεεε αει

ειιιιαοειιε εοι·αια ιιιειτιεια ιιι·Ρει·εοαιε ιιει τειιαε

ιαεεειιιεαειαια Με ιιοιιιιιιααι ιιε· ιι-ιειτιεια ιαιιεειιιε

ιιε(με ια·οιιιετιιααι ειιεια. Ρτο εοιιιααι αιιιεειιιε ει

ειιιααιιε ιιοαιιιιιιιαε αιεεειιιε ο ει εοταιιτ ιιιειτιειαε

ιιαεια ιιιειαιαε ει τεαιιεειοαεαι ει Ραειιιαι ιιε ιιοιι

Ρειετιιιο. ειιεεΡιο ιιε ιιειιιιιε εοτεεαιιιιιιοαιιιαε ει ιαα

ιαιε. ει ειιεεΡιο ιιαοτι ιιε τεΡιιιιε ι·ειιιιετιιε ει: ιιιιαι·ιιε

τειιιιιιαε ειαε Ρετ ιιιοιοε ιιιιιιιειιεεε αει ιιοιιιιαεε ιιε

ιιιειτιεια ιαααε. αιεεειιιεαειιιαε. ει· ιιοιιιιιιιιιαε εοτιται.

ιιιειτιειαε ει εοταιιι ιιειι:ιιιιοαε ιιαιιιαε τιιαι:ιε.ι·ιε ιεειε ε·

ειιιιι'αει τεε ιιιιιιιιε Ρετ ιιιειοε ιιιααεαεεε ειι ειιαο

ιιι:οκι. ιαιιιειιοαειιιιιι. ιανι'ιιιε αοαειιιιιι·ιε .ιαααε ιιι

ιιοιιιετιιααι ιιιεαι. ιιιειι αιαεειιιειιεεε αει εοταια Βετε

ι:ιεε Ροεειαι Ρειετε τειιιοαειιι ια ιιιααιι. ει ιιε εοτααι

ιατε ιιαιιιιιαιατ. ε °Ροιεειειε αει τεειοτε εεα.εοιιειι›

ιιιιαε ιιε εοιιιααι ιαααε. εεειιαιιιιια εε.Ριιαιε ει εσα

εαειαιιιαεε ειαιιιιιιε ιαααε. ·ει ει ειιααεια ιιε ιαααε'

ιιει ιιε ιιιειτιειιι ειε ειαε τιιΡιαιε αει ιιιιαιιιιε τεειιἰ

ιααε Ροιεταιιι εοιιαιαοετε·ε ιιιειο ιεαιΡοτε ειιτε ιιιειιε.

Ροιεειεε ειαε εοαειιιεενιιιααε. ααι Ρτο ιεαιΡοι·ε Βιε

τιιιι ιιιειειιι αιιιεειιιεαειιιαε εοαααει·ειιιιιιιιε αει ιιε-ι

αιιαιιιιιε ιιε εοτααι- ιιιεια·ιεια ιιιοε ειιιιειιετι. ιιε ιιοιιιε

ει;τειιαε .ιαιιιειαειοτιε εειιιεει ιει·ιιαια Ρει·ιειιι. ιιιιαε

ιιαααιιιαιιε ιιε :με αιειειι·ιειοι· ' εοιιιιιαεετειατ. -- ει

ιετιιαιιι ιιε ιιοαιε ιααιειιιοιοι·ιε αει ειαε·ιιετειιιεεειι ά

ιιετειιααι Ροιετιιιααεαιι·ι; ιιιιοααια Ρι·οεειιιιι Ροιεειεε

αει εοιιεαιεε ιιιααε. εοιιιτε εαιιι εεειιαιιαιιι ιοτιι1εια

ειιΡιιαιι Ρτεοοιιεαιιε (ιιιοε ιαειΡιι ε @Ασία Μικρα»

ειε. ει ιιαετια ιιιο εαΡιιιιιο -εοαιιαεαιατ Ρτο ιιιειιε

ιιιιΡιτιιε ιαααε ειιΡιιειιιοιιιια πιοιιαια ει ααιιαιιιιιιειιι

ιειιιααιιιτ ειιιιαΡιετε. εκεεΡιιιιιε :ιιι ιιοε ειιΡιιαιο τσι

Ριαιε ει ιαιατιιεΞει ιιαιαΡαιε ντιαιιεει ειαε ιααεειιιειι-

ειιιιιιεαει ?ιιοαιιιιιιιαε εοι·αια-ιιιειι·ιειαε. Ρετ ιιιειιαιι

ιιειιεεε. αειιιιε εει ιεαιΡαε ιιιιιιι ειιοτ τειαιεειο Εισαι

εει Ροιεειιιιι· ιαααε αει· ειιεαι Ρτο αιαιιαιιιιεαειιιαε

Ρετ εοιαααε αιεεειιιε. αει ειιοε Ρτο ιΡεο εοιαιιιια

ει εκεεΡιειιε ι·εΡιιιιε ει ιαιατιιε ει ιιιιιαΡαιε ειαε ει

ιιιοιιε ιαεεειιιεαειιιαε ει ιιοαιιαιιιαε εοταια ιιιειτιειαε

ιιοεεειοιιιε. ιιε ιιαιιιαε ταΡιαιε ει ιιιιατιιε ει ιιιιιιιΡιιιε

ιεειαιιιε ιιαεαι ει τειαιειιοαεαι ει Ριιειαια Δε αυτι

Ρειειιιιο. ει ιιοε Ρτο εοαιααι ει Ρτο ιιιαιεο ιααεει

Με εοαιαιιι ιαααε ει ειιιιιαιιε· ιιοιαιαιιιιιε ιαααε ει ιιε

ιιιειτιεια. ιιιεαΡετ ιιιοε αιαιαιιιειιοτεε αοαιιαε ει αιεε

εοιιιααιε αιεεειιιε ει Ρι·ο ιΡεο οοιιιααι Ρι·οιιιιεετιιαι ει:

εοααεαετααι ιιιειο ιιοαιιαο ιεεοιιο ιιιααειιει Ροιεειιιιι.

τεειΡιεαιι ιιοαιιαε ει ιιιοε οοιιιααιε ει ααιαετειιιιιιε

ιιιααε. ιτιαοιι Ρτειιιειεια Ρεεεια ει εοαεοτιιιιιια ει οιιιιιια

εαΡι·ειιιειιι ααιαετεε ει εια8αιιι. αεε ααα εε ιιαε Με

τιαε εοαιιιιεαιαι·. ιατιιιιααιαι· ει ιατιιτι ιιειιειιαι Ρετ

Ροιεειιιιεε αεαιαι·ιιε ει εοαεαιεε εοιααιιιε ιιιεεειιιε

ει Ρετ εοαειιιααι αιιιεειιιε ει Ρετ Ροιεειειεε ει ειι

ειειιετιοε τιΡετιε ιιιειτιειαε αιεεειιιε αει αοια.ιιιαιεαι

εοιιιααιε αει ειιιιιεκιιιοτααι εεα ιιααειι αει ααιιειοτααι

εοαιαιιιε ιιιααε ιιε ααιιιιιαειιαιο ια ααιαααεαιιιααι

αειιαε ειι Ρι·ειιιειααι ιεταιιιιααι εααοταια αιΒιιιιι εοιπι

Ριειαια. Ρτειιιειε ειιιιεαι οαιιιια ααιαετεε ει εια8αια

ιιιιιιιιιειαε Ροιεειαε ιιοαιιαε ει αιεε εοιιιαιιιε ιαααε ει.

Ρτο ιΡεο εοιαιιιιι εοααειιιι ει' Ρι·οιαιειι ειιιειιιιετε ει

οι›εει·αει·ε Ρετ ιιοαιιαεε ιαααε ει ειαε ιιιειτιειαε. ει

«μαι ιαιαι·ιε ειαεαιιαιοτιιιαε ιιιοιει εκαειιιιαι·ι. ιΙαοιι

οοαεαιεε ιιε εοαιαιιι αει. Ροιεειαε ααι Ρτο ιεαιΡοι·ε

ιαετιαι. Ριιεεια ιΡεαια ειαιιιιιει·αειαιι εαΡει·ιαε εσα

ιιι:ιειατ ιιιιεαιιιιιιι ει· οιιεεταεαι. ει εοιιιι·ιι ιιοιι αε

αιιιαι ει οιιεεταιιι·ι ιεεετε ιειιειιαιαι· Ρει· ιιοιαιαεε ιειιαε

ει ειαε ιιιειι·ιειαε. ει ιιιοετε ιατετε ιιοιιιι ιιιιε ωωι:

ιιαε ιαααεαειιτιαε ει Ροι.εειειιιιιιιε ιοοοτααι τιΡετιε ει”

ιιιιεαειε ιιιειι·ιειαε ει εεειειιιιαοε ειιι ιαααε :ενια αειΙαε

ειιι απ. ιαεαΡετ ιαιτεεει·ιΡιι οοιιειιιιιτιι ει ειιιι αοειιιι

Ρετ εοαιΡαΒαειε . Ρτοαιιεει·ιιαι ει; ιιιι·ιιαετααι εαΡτιι

εει·ιΡιιι· οαιαια ει ειιιεαια εει·αετε ειιειιιιετε. ειοοαι-.

Ριετε ει εοαιτιι ιιοπι αειιιτε Ρετ εε ει ιιοιιιιαε τιιει:ι

εοιαιαιιε ιαααε ει ειαε ιιιειτιειαε ει Ρτο εο. ει Ρι·ειι.ιεια.

ααιαια ααιαετειι ει ειιιιιιιιει Ρτοαιιεεε ειιαι ει ιατιιια

ει: Ριιτιε εοαιααιειιιααε ειιεαιιιακαιοι·ιιιαε Ρι·ειιιειιε

ι·εειΡιεαιιι:ιαε ει: ειιΡαιεαιιιιαε αοαιιαε ει αιεε οοιιιααιε

ει ααιαετειιιιιιειαεεειιιε ει ιιοιιιιααιιι αιιιεειιιε. ααι τε

Βααιατ Ρετ ιιοα:ιιααια εαιειοαεια ιαετι·αειιιαι ιιε ειιιιειο

αειει·ιο Ροιεειειεαι ιαιιεειιιε. ει ει οοιιιιαθετιι· ιΙαοίι

ειιιιιαιε αει ιιιιιιαι ιιε ιααεειιια αει ιιιειι·ιεια φα ιιοπι

ειαι ιιε· ιιιεια ααιαει·ειαιιε ει ειαε ιιιειτιεια ια ιιιειιι

εοαεοτιιιε αοα ιιιει·ιιιι ει εειιι ιιοιι·ιιιταιιετιιιι. ιιαοτι

ιαιει·ιαι ααα :Ρετιιιιιιεαι. ιαιιιιειιεεε ιΡεοε εααι αιετοιιιαε

ιιιιαιιαιτε · Ρει·>ιαατε.Ξ ιιεειιιει·εεε εοι·ιιαι Ρετ ιαατε Ροτ-:

ιετε. αεε ιιε;εαιε ιαετειιιιιε αει αιει·ειιιιιιιιε :κι Ροτιιιιι

ιιααι Ρετ ιαααε. ειε· εοεοιιιοΒιιτε.ει ιΙαιιαιιοεααιιιαε ιιιι

ιΡειαιι οοιιοοτιιιααιι·ει"Ρεεεια αειιιι·ε αοιαετιιιι. Με·

αιεαεειιι Ροειιιααιία ιιιιιε Ροιεειαε ιαααε-αει ι·εειοτεε

ιαιετιιιι ωφειιι ε: ιιιειοι οοπιαιιιιαιιεειιιε αει τεειοι·ε

εεα ι·εειοι·ιιαιε ειαειιεια ειιιι Ρτο ιειιιΡοτε ι'αετιιιι:

ιεαειιαιαι· ει ιιειιειιαι ει ιιιειο εοιαααι Ριεεαετιι ιιι

ιΡεειιι εοαεοτιιιααι τεειΡετε ιιισιοε αιεεειιιεαεεεααι:

ααα ι·ει_ιιααιατ Ρεταιειαιιι άοιιιιιιιαια εαιι:ιοαεια Ροιε

ειιιιεια ιιιεεειιιεξ ει ει εοιιιια8ει·ιι (με (Με ααι

αοα τειιαιιιαι· Ρετ ιιιειιιαι Ροιεειιιιεια ιααεειιιε αει

ιεαι αειιιτε επι ιιιειιιιιι Ριιεειαει εοιιοοτιιιιιαι ει ειιαι

εοιιεια ιαααε. Ρτοιιιιιιετε ει ιατιιτε αι;ειιΡετιαε εσα

. Ρετ ιιοιιιιαεε ααι ιαει·ιιαι ιιι ιια:ιιιαε ιιιιαιιιιιε. εοιιιεει ιιιιειιιτ. ιειιειιαιατ ιιιεεειιιεαεεε ααι τεειιιιιαι· - Ρετ



861 ετιτονι.ι ΧΙΙΙο 862

τ!ιοτπιπ Ροτοετοτοιπ οοποοπτιι·ο τοττο πιοπεοιπ Ρσοτ- τι !ιοετοι·. ι·ο!ιο!τιπο ι·οοτιο. πιοο!τι οιπ!ιι·ιιιοπε. οπτιοιιο !ιο

τΙιιοι11 Ροτ οοιπιιπο ιτιππο πο! ππποιπιπ ειιιο πι»

τοι·οο οοιποπιε ιοπιιο τοοιιτ οι τ!οποπτιοτπιπ οιοο το

τιιιιειτοπι. οτ οι πο!!οπτ οοπεοπτιι·ο. ποστ! οοπιππο

ιοιιπο οι τππο οοο ι·οοιροι·ο Ροοειτ οι! ιρετιιπ οοποοι·

οπο] οτ Ρποοπι. ο οοπιιοι·οο Ρι·οτ!ιοτι οιπ!ιοιτοτοι·οο

Ρι·οτ!ιοτο οιππιτι οπιποι·τιπ οτ ειπτιπ!τι ποιπιπο οτ πιοο

οοιπποιο πιοεει!ιο οτ πιο ιρεσ οοποππι ιπι·τιοοι·ιιπτ οτ

Ρι·οπιιεοι·ιιπτ οτ οσπποποιτιιπτ οττοπτ!οι·ο οτ ο!ιοοι·ποι·ο

Ροτ· !ιοπιιποο πιοοει!ιο οτ οιοο τ!ιετι·ιοτοε. οτ ποστ!

τ!ιοτπε τιστο5τοε ιιιοεοι!ιο τποιοτ ιοτιιι:·ιο οπ1οπτ!οτοτι

οπο οιποπτ!τιτι. πποε! οοποο!οο τ!ο οοπιππι πιτιοει!ιο

πο! Ροτοετοιο @οι πιο τοιπροι·ο τιιοι·ιπτ Ροοοπι ιΡεοιπ

ειιπι!ιτοι· πο!ιιτ! επροτιπε οοπτιποτπι· οττοπτ!οπτ οτ οιι

εοιτι.ιοπτ οτ οσπι.ι·ο ποπ ·ποιιιοπτ οτ ο!ιοοι·οοι·ι !ιιοοι·ο

τοτοι·ιπο. ιπΒοποο τ!ο ποιοι. !οπιι·τιποοε πιποι· τ!ο ιπο.ι·ι.

πιοσ!τι τ!ο Βοιεο!Ρ!ιο. ι·ο!πι!τ!πο ιι!!ιοι·ιοπο. Βπι!!ιο!ιππο τι!

τ!σπιο. ιδιιι!!ιο!ιππο !ιπεοπιε οιπ!ιι·ιοοι. !ιοι·ποι·τ!πο ιιιτ!οπ.

ιο!ιοιπποε τ!ο οο!ττι. ο!!ιοι·τπε ποιππε.. ιππο Βι·ιτπιι!τ!ι.

@ποιππε τ!ο ιππι·ττι. ιο!ιτιπποε εποποιοο. Βπι!!ιο!πιπο πι

που οπιιιι~ιτιοπε. ογιποπ ετππο!ιοππο. ποιππε. οιιιποπ

οτιτπι!!ο !ιοπιιι·ι·ιιο. 8πι!!ιο!ιποε οοστιιο. ο!;ιοι·τιιο οποοι·

ι·ππο!ιπο. ο)τιποπ Ροπποπιιο. ιποπτοποτιπο τ!ο ιπτιιιιπο.

Ριιι!ιοπο ιδοι·τιιιε. ττοο!ιοι·ιπε τοτπιπ!. πιοο!ο οοιιι·οο

πιιπο. τι·οτ!οι·ιοοε ει·ι!!πε. Βοι!!ιο!ιπιιε τ!ο οοιτο. πιοο!τιιι5

τιπι·ιο. οπι·ιοπε τ!ο οτιπιι!!τι. !ππτι~οποπο τιπτιο. το!ιοπο

τ!ο πο!το. Θπι!!ιο!πιπε τ!ο ιπεπ!ιε. !οπιι·οποπο Ροι·οπο.

!ιοπιιιιοιπε Ρτιπποππε. σι›οιιτπε τ!ο Μοτο. ι·πιπι!τ!πε τ!ο:

πστιτοι·ιο. ποετο!!πε τ!οιππεοπ!το. ογπιοπ ετι·οιτιοοι·οπο.

τοιιοτιπτπι· Ροτ !ιοιπιποο ιποοει!ιο οτ οιιιο τ!ιετι·ιοτπο. ο ΡιΡπ- Ρι!τιπιοιππο. Βιιι!!ιο!ιποε τ!ο τοτ!οι·ιοο. σττσ !οοπ

οτ τω” οιιιπ ιιιι·τιι·ο !:ιοπιι !ιοο οπιπι!ιοε ιποοει!ιοπ

οι!ιπο. οτ Ροτοετοτιιιιιε !οοσι·πιπ τιΡοι·ιο οτ τ!ιετιιοτπε

ιποεοι!ιο οτ οτιοτο!!οπιο τισ οποιο ιινπι. οποιο ιπ μια.

οτ Ρι·οτ!ιοττι οιππιο ππιποι·ετι οτ οι%ιι!ο Ρι·σπιιοεο εππτ

οτ ιιιτοτο Ροτ· τ!ιοτοε τιιπ!ιτιιιοτοιοο οι μπω οοπιππιο

ιπτιοοι!ιο Ρι·οτ!ιοτο τ!οπιιιιο.ιποο!ιο ιιιιιπο Ροτοετοτι το

οιΙ.ιιοπτι οτ ετιΡο!οπτι ποιπιπο οτ ιιιοο οσιπιιπιε οτ

ππιποιοιτοτιο ιτιππο οτ οιιιο τ!ιετι·ιοτπε. οτ οι οοπτιπ

Βοι·ιτ ποστ! ιι!ιτιιιιο πο! οποιοι τ!ο ιποοει!ιο πο! άι

ετι·ιοτπ τιπι ποπ 8πι1τ τ!ο ι!!τι οπιιιοι·ειττιτο ιπτιεει!ιο

τιπι ι·οποπτπι· Ροτ τ!ιοτππι τ!οιπιππιπ τιπιτ!οποπι επειτ

τοοιπιπ ιο τ!ιοτο οοποοι·τιιτι ποπ τιιοτιπτ οτ οτιπι ποπ

ιπι·τιποι·ιπτ. ποστ! ιπτοι·ιπι πιο5ει!ιοπεοε τιιιι ι·οποπτπι·

Ροτ ιιιειιιπ €πιτιοποπι πιοι·ι·οοιπιπ ποπ ροι·ιπιττοπτ

πιεσε οιιιπ πιοι·οιιιπο ποπιποι·ο Ροτ· ιποι·ο. ποο πιοι·οο8

οοι·πιπ που πιιπο Ροι·τοι·ο. ποο τ!ο ειπε ιποι·οι!ιπε πο!

ιποι·οοπτ!ιιε οτ! Ρσττοπτ!ππι Ροτ· :ποιο οιε ποοοιπιποτιειτο.

οτ τΙποπτ!οοπιπτιπο οι! ιΡεοιπ Ρτιοοπι οτ οοποοι·τ!ιοτπ

ποοιι·ο πο!ποι·ιπτ ιππο πιοπεοιπ ροεττιιιοπι ιπτ!ο το

τιπιοιτι !ποι·ιπτ. Ροτοετοο ιπποει!ιο πο! ι·οοτοι·οο τι τ!ιοτο

οοπιππι ιτιοπο πο! Ροτοοτειτο εοπ οοπεπ!ι!›πο ιρειιιο

οοιππιιιε τιπι Ρτο τοιποοι·ο τοοι·ιιιτ τοποοπτπι· οτ τ!ο

Βοοιιτ οι τ!ιοτο οσιπποι Ρ!οοιιοι·ιτ οτ! ιρεοιπ οσποστ

τ!ιοιπ ι·οοιτ›οι~ο τ!ιοτοε ιπτιοει!ιοποοε. τιπι ποπ ι·οποπτπι·

Ροτ· τ!ιοτοιπ ιδπιτ!οποπι Ροτοετοτοιπ ιπτιεοι!ιο οτ οι οοπ

τιποοι·οτ τΙποτ! Ρι·οτ!ιοτι τΙοι ποπ ι·οοοπτπι· που τ!ο

ιπιππιπ Βιιιτ!οποιπ Ροτοετοτοιπ πιποοι!ιο πο!!οπτ πο

πιι·ο οι! Ρι·οτ!ιοττιπι οποιο οτ οοποοι·τ!ιτιπι. οτ οτιιπ

οστ!οιπ ιποτ!σ Ρι·οιπιττοτο οτ ιιιττιι·ο. ιιτ επΡοι·ιπο

οοιιτιποτιιι·. τοποοπτιιι· ιοπποπεοει οοπεοπτιτο ιππο

ιποποοπο. Ροεττιπτιπι που οσπιππο πιτιοει!ιο πο! ππο

οιπιπ τιοο ποποιοο οοπιιιπιο ιπτιοει!ιο τποι·ιτ οιε τ!ο

πποτιοτπιπ οιοο τοποιειτπιπ. οτ οι πο!!οπτ οοποοπτιι·ο.

ποστ! οοπιιιπο ιποεει!ιο οι τυπο οοο τοοιΡοι·ο Ροοειτ

οι! ιΡεππι οοποσττ!ιοιπ οτ Ροοοπι. πσπιιπο οπτοιπ οοπ

οι!ιοτοι·ππι οτ ποοοτοι·ιιπι πι! οσπει!ιπιπ που οοιπΡο

Βποιε ειιπτ !ιοο. !τιπ!ιοποπε τ!ο τοπιο. !ιοπιιιιοιπ5 τ!ο

πο!ττι. Μπουτικ οπι·ιο. !ιοπι·ιοιιε τ!ο πο!τει. ιο!ιτιπποε

επιιιπ!ο. ιτιοο!ιιιε Ριοοιιιι!ιοπι. ιο!ιτιπποε οπο. _Ρο

τιοο ιιοπτοο. !οτι·οποπε πιτι!οοο!!πο. πιο!ιο!τιπε επι

ποιοι. οιιτιοπο εοπτοι·τ!πο. !ιο!τ!οιππο εοοτιιο. ιππο τ!ο

πο!ττι. Βπι!!ιο!ιππο τοι·ποτιπε. οιιοι·τιιε τ!ο τ:τιιοο. ιο!ιοπ

ιιοε ετι·οιπΡοι·οπο. οττο!ιοπι18 ιπο!!οπιιο. ιιοπιιεπειεεο!

!πο οοι·τοποπο. πιοτ!!σ τ!ο οτιετι·ο. πποει!τ!πε ιπιι!τι

πο!!οπι. !ιοποι·ιιτπο !ιο!!οτιιο. ε)τιποπ τι·οιοπιιο. 8πι!!ιο!

ιππο οποιοι. ιποο!ιο.ο !ιοιοοιιοππο. οπιιιοπο τ!ο τοπιο.

πιοιιο!ιιιιιπο οει!ππο. ι·ιοοι·τ!πο τ!ο τοτ!ο!τσ. Βπι!!ιο!ιππο

οιοοτιο. 8πι!!ιο!πιιιο Ροι·Ροιοπιιο. ο!ιποι·ιπο τ!ο Ρ!τιτ!ιοτι

!0ιι€ει. ιιτιο!ιππο ιπτιο:τ. €πι!!ιο!ιππο πιοτ!οπιο. ιτιοο!ιπο

τ!ο εοΡτοιπ. οιιιτο τ!ο οοετι·ο. ο!ιοοι·ιπο οι·πο!τ!πε. οιι

ιιοι·ιπε πιιπο. !τιπι!ιοι·τοο τ!ι·οοπε. ιο!ιοποοο οοπο!ιοππε.

!ιοπιο!ιοποε ιπτιοιτ. ιπο!ιοι·ιτιο τ!ο οτιέτι·σ. 8πι!!ιο!πιπε

!οπίτοι·ιιιο. Ρ!ιι!ιΡπε !οοτιππΡτιοε. επιποπ πιστιιπο τοι·ι·ι.

Βπι!!ιο!πιπο Ριοτοπιππε. ιποι·ο!ιιιιιιο οπτ!πο. Ροεοο!ιο

οτιιιιιιε. !οπτι·οποπε ιπο!!οππο. πεο!ιππο τ!ο τοτ!οπο.

οΒοι·ιιιο ιπο!!οπιιο. πιοσ!ο τ!ο τοτ!π!ίο. Βπι!!ιο!πιπο πι

πο!τ!ι. ιιοττιτιπο οποιο. πιπο!τ!ιιο !οποΒιπο. €πι!!ιο!πιπο

!ιποιιοιπο. το!!οπτ!πε τ!ο πιπι·το.ιτιοο!ιπο ιπο!!οππο. σποτ·

ο πιο ιπιπο!ιοι·ιπο. ιππι·τιππε τ!ο !ιιι!Βοι·ο. οποττιοπε. !ππ

τιπποπο. ιποι·ιππο. οπτ·ιοπο Ριοοι·. ιτιοο!ιπο ιπποεπει.

οττο!ιοππε Ριππο!πο. ποο τοι·ι·πε. !ιοπιιιιοιπο οιπ!ιι·ιποοε.

ιππο ππο τ!ο οποπτ·πο. Βπι!!ιο!ιππο τ!οιποι·ι. 8πι!!ιο!ιππο

ιπποοο!τι. ιποι·τιποο πεπεπιειι·ιο. ιο!ιοπποε Ρι!τιοιοιππο.

τ.τπι!!ιο!πιπο πεπεπιτιι·ιο. ο!ιοι·τπο οτιποοπτπο. Βπι!!ιο!

ποιο ιπο!!οπιιο. ιππο τοιιπο!!πε. εστ!οσππο ΡιΡοι·. οτ

οπο! οιι!ιιπο. τιοτπιπ τπιτ ιπ οιοιττιτο ιτιππο ιπ τ!οιπο

τοι·πιπιστπιπ. ιπ οπο οοπει!ιο οοπιππιε ιοππο οο!ο!›ι·οπ

τπτ. οποσ ιποτιι·ποτιοπιο τ!οιπιπι. ιπι!!οοιιπο τ!ποοπτο

οποσ πιθοοιιπο ποπο. ιπτιιοτιοπο Ρι·ιτπο πιο εορτιπιτι

ιπτιτ!ιι. τοετοε τοοι·ποτ ιοοο!ιοε τ!ο τιι·τιοιιτο ιιιτιοιτ Ρο

τοετοτιο ιτιππο. τ!οιπιππε !ιοπιιοΒιιιιι. Βοι!!ιο!ιππο οποιο!

!ιιο. !οιπ·οπτιπε ποιοττιπο. !ιοπιιοποοεο!!ιιε οιι!ιι8ο Ρο!ιι. οτ

τιιιι!ιι·οιιιπο οποτ!ο!ιιρι οοι·ι!ιο οοπιππιο ιτιππο. πιοι.3ιετοι·

!ιοι·τ!ιο!οιποπε ποτοιτιοε ττπι ειιπι!ο ιπεττπιποπτπιπ τοοιτ

ποστ! !ιο!ιοτ οοιπππο ιπο55ι!ιο. οτ οττο τοιιπππτ!πο τ!ο

οοι·ιιο τιπι!ιτικοτοτ Ρτοτιιοτιιε οτ ποτοι·ιοε Ριι!ι!ιοπο ιππο

ει!ιο τΙπι ιποπτ!τιτο τ!ιοτι ρστοετοτιο ιτιππο οτ οσποι

!ιοι·ιοτιιιιι οτ Ρτοτ!ιοτοτππι. τιπι ποοτιτι ιπτοι·τοοι·ππτ.

ιτιππο οτ ιποπτ!τιτσ τ!ιοτοι·πιπ τιιπ!ιτιιιοτοι·πιπ οοπεοοιο

τππι ιποοι·ιππ !ιοπο οοι·τιιτπ οοι·ιΡει οτ ειεπιιιιι ιποιιπι

ορροεπι οτ ειδι!!σ οσιποπιο ιτιππο ειδι!!τιοι (τ).

@το επιποπ ποπεπι ποττιτιοε. Ρι·οτ!ιοτππι οιιοιπΡ!οπι

οτι οπτοπτιοο εοι·ιρτο Ροτ· ιπτιιιπιπ ι·οιιιιιιιιτ!ι τ!ο οοιπσ

οιπ!ιοιτοτοτιο Ρι·οτ!ιοτι οτ ποττπ·ιι Ροτιιοι ιποοοι!ιο. οι

ει!!τιτο οτιτιπι οιττι!!ο οοι·οο ιπτ.ιοοι!ιο ιπ τιοο οι οπο

(τ) Βοοοτ οι τιπτοοι·τιο!ιο οιει!!πιοτ ποιοι τ!οιοι·ιρτιοιιοπι τοι·νονιτ @ποπ

Βοπιιτι οοτιιι·ιοτ πιο !ιοο ιιιοπι ιιοτιιιιι οποτοπτιοιινιτ, οιιιιιτ!οιιιτιπο ιπο

ρτοι·οο πιο εο!ιιιοιοπτ!τιπι τιππιιππε.
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Ριι.ττε εττιτ Γοτιπει οιιειει εεἀεπτὶε ιιι ετιιιο σπιτι εοτοπτι α ιπιτιε ρτοιιιποιε ποτοτιιι.ε Ριιι:ιιιοιιε Ριπάιοτιε οιππιτιιιε

τοτμιιιιο. ιιι οιιΡιτε ιιοπεπτι.ε εοιιτιιτπ οιιτπ οτιιοε ει:

Βιιαιτω επειθιοπτιιπι ιιι πιτιππ._ειιΒ Ρειιιτιιιε πετο

@τι ετιιτ _ίοτπιτι 'σπαει εετΡεπτἰε οπιπ οιιιε ιιιιεπι

Ρειω:ιιιε οπτετιοτιππε οοποπτειιππτ. επιπε ειτοιιαι8οι·ι

Ριο τιιιιε ετιιτ πιασ.ΜΖατιι ιτετε αι2·τοτ οπτεεςιτε 2ιαιτε.

οι οιιο 'πετο αυτ· ΐοτιπιι οιιιιτοτιε Ιιτιιιεπε ιπΐετιιιε

ποτά ιιπάειε ειιτιιο.τιιπι. οιιιιιε οἰτειιπιεοτἰΡτἱο πιω

εττιτ τ. α2τ2ύπ.<ι ίιιυπιειιτίε από: /ὶιΖὅει3 πια.ττέ!έεπτ2.τ.

πω ιπ εο Μάι ετ ΜΡ Ρετ οπιπὶει ττιιπεοτιρει ει:

ειετπΡιὶίἱειιιιὶ τιιοιιιι πι εο οἀἀἱτο πει· ι1ιωιωιω ὶπ

ιιττετιιτιιιπ οτειτιοι:ιε Ρτετοτ τοττε ιιττεττιπι πει ειιΙοτιιιτπ

τἰτιιΙιππ εοπ Ριιποτοιπ. ετ τιοο -ειτιετιιιε οπιπἰ ιπιιτειτἱοπε

οσττιιΡτὶοπε πει ἀὶπιἱπιιτἱοπε άιοτιοπιιπι. πει εειιειιε.

το φτασει οοττοποτιιπάππι ιιιεειι ΡτεεοτἰΡτἰ ιιοπιιπι ιιι

οοτιἱ άε Βιιωιιτπο ιειτιιιε Ροτεετιιτὶε ΡτοΡτιιι πιεπιι αιτι- Ι)

εετἰΡεἱ. ειππο άοιιιιπιοε ιιτιτὶιιὶτοτιε. ιπιΠεειιπο ποσοτι

τεεὶιπο ιιι€εειπιο ποιιο. ιιιοιοτιοπε Ρτιιπο πιετιεε

ειιιΒιιετι. '

( ιιοι.ιοινι )

Βιειιτιιι.ιιποε κάτι ΜΜΜ, ε: Βετττωπίαε ιἰε Ροε.ι·τε,

απ· έτεατιωι ‹ἰοπιἰπἰτ, ραοΖε ε: απιἰοἰΜε σαρττιιΖα,.

ού πω: οοιισἰοπιἰπιζε σπιτι [απαεπεϊύω ιπέτα, πι. .ριτ

Ηέσα οοποίοπε οοτήτπιαπτ αόρι·οδιαπτοιαε.

πιο, ε ειτε Με

θα!. Α. [Μ. 99.

( π. ιι. )

. . η ?. ι

_ Αιιπι ιποιιττιιιτιοπιε άοπιιπὶ ποεττι ιεει.ι.οιιι:ιετι πιώ

Ιεειπιο άιιοεπτεειιπο πιθεεππο ποπο ιπάιοτιοπε Ρτιιιιιι

οοτειιιο ιόιιε πιιιιιιι τιετττειπάιιε οι: ιπιιοπ. ετ Βετ

ττειπάιιε τιε ΐοε άοιπιπι ιιτειιτιιπι Ιτιπάειιετππτ ετ οι»

ΡτοΒιιιιετιιπτ ιπ οοτπιιπὶ οοποιοπε εοπ .Ροτιτιππεπτο

ειμαι ιιτεειε Βετο Μπι εοοιεειτιπι Βεειτι Ρτιιιιι ετ οοιι

Πτιπο.πετιιπτ τιεπτιοο πε εεττει ποττιτιο τεοἰΡἱεπτὶ πα

ιπἱπε οοπιππιε ιοπιιε._ Μ τιοο εΡεοἰοΙἰτετ πεετιπτιτο

Ρειοεπι ετ τιποτε Ρειοιε ειοιιτ οοπτιπεπ.τιιτ ιιι απτο

ρυτιιω ἔπειτα Ρετ ιπιπιπιπ Βοπιπτιεετιιιι οει!ἰΒε μπι

ποτσιτιι ιτιπιιε ει: οειΡιτιιΙει ετ Ρειοττι τοοτει ειιΡετ Βετο

εειΠε εισοτ οοπτιπετιιτ ιιι επτα ΡπΒιιοιι Βετο Ρετ

πιιιιιπιπ ιτιειΒιεττι ΒιιττιιοΙοιπει εειοτι ιιπΡετιι ποτιιτἱι

ετ ιιιάιοιε οτόιπετιι ετ πιτιπάειτο Ρτετιιοτοτιιτπ· ᾶοπιἰ

ποτιιτπ ετ ΡοΡιιΙἰ ιιτειιτιιιπ Ρετ Ρτεοοπειπ οτι Ρειτιιι

τπεπτπιπ οοπιιοοπτι ‹ιε πιοτε εοΙἱτο. ετ ιπι ειπἱπιιι άο

πιιτιοτιιπι όιοτοτιππ ετ ειιιεάετπ ΡοΡιιἱἰ. Βιιοττεάιιε

τοπιοπεΙΙι πε ιιτειε τ:ιοτιε ειιοι·οετιποτιε επιιιι€ειιιε οοτ

Ροι·ιιΠτετ ιιιτειιιιτ. ποσά Ρτεάιοττι οπιπιει οτιεετιιειιτιιτ

Ιιοπτι πάει ετ ιιττεπάειπτιιτ Ρετ Ρτεόιοτοε ιιοπιιιιοε ετ

εοτπω ειιτιιιιτοε. τεετεε ειΠ'ιιετιιιιτ. επιιιιειτπιιε πιπε

πω. Βωιιιθιωτι. ττιιιπππόπε ὶιιτιεΡετἰτιιε. Ροτιτιιιε

:ιτπειιπε €πιιιιο1τπιιε ιιιιιτποπτιιιε. τοτπιπτιάπε Βιιεε.

Ρεττιιε (τε το8ετιιε. άοπιιτιιιε τοθετιιιε τιε τω. ετ

ποειιπΡΙιιι·εε ΜΗ. ετ εδο ιπειδιετετ. ι·οετιι€πιιε ιιοπιι

ιιιτεττπι τεετἰε ετ ιπτιπάειτο άοιπιποτιππ οτεειτιιπι Ρτε

άιοτοι·ιππ ετ Ροριιιιππιιοτπ..οοπιιιιιειπ ιιΡΡοειιι πι

Με ΡιιΒιιεει. εστω ετ ιιι επτα Βιοτε ειιΡετ οιιΡἱτιιΙὶε

ετιιιε ειιπιιιτετ τετ ειέπιππι πιειιτιι. '

ΒΒο εμποπ οοπτιτι ιιοτοτιιιε Ρτοάιοτιιπι εκειπΡΙππι

επι οπτεπτιοιε Ριιω.ιειε Ρετ ιππποεΙιοπιιπιεεοΙΠ οειΙι8ε

ρπω ποτιιτιι ε: πιτι.Βιετι·ι τοετοδτιι άοιπιποι·ιιι:π εται

τιιπι ετ τιοπιιιιι τειιπιιιπόι πετεπετιι·ιι οοι:πιτιε τετο

ιιἰτιτἰε ποττιτιι Ριιτιἱἱοι ιπι εοπειπ Ρει·Βιιπιεπο εοπεοτι

Ρτἱε ΒιιΠιιτιε ποπ Ριπιππεει Ρτεάιοτοτππι εοτπω

ετ ΡοΡιιΙἰ :ιτετιτπιπ ιιι οιιιιι·ετιιτεκ υπο Ρειττε τοτιπτι

(μπει Ιεοπἱε ετ εττιπτ οἰτοππιεοτἰΡτε ιιττετε τιιΙεε ;ι-.ι

τ. άουιίποτα:π. .εκ τω πετο ει·τιτ εοιιιτιτει τοτπιιι

τιιιιιει επειτα οιιιιιε οἱτοπιπεετἱΡτὶο :τπΙἰε.ετετ .;,·Ι·

αι·εατιιπι. εἰειιτ πι εο πιάι.ετ Μπι Ρετ ·οπιπἱει ττει.π

εοτἰΡεἰ ετ ειιεπιΡΙἰΒοιιιιἰ πιστή! ιιι επ τιάόιτο πει άι

πιπιπτο ιιι Ιἰττεττιτιιιπ οτειτιοτιε. Ρτετετ ίἶοττε πττετοπι

πει ειι!ειΙιτιπι τιτιιιπιπ εειι Ρπιιοτιιπι ετ τιοο .αιΒετιπε

οπιιιι ιιιιιτοτιοπε οοττιιΡτιοπε πει τιιιιιιπιιτιοπε ἀἱοτὶο

πιιιιι πο εειιειιε. το οΙποετοοι·τοποττιιιπππι ιιι.εειι Ρτε

εοτἰΡτι άοιιιιιιι ιποοτιι ότι τιιιΜπιπο ἱππιιε Ροτεετειτἰε

ΡτοΡτἱει πιτιπιι ειιΒεοτὶΡει. τυπο άοιπιιιιεε πιιτἱιιὶττιτὶε.

ιπιιιεειππο άιιοεπτεειιπο ιιι€εειιπο ιιοπο ιπάιοτιοπε

Ρώπα πιεπεε ειιιΒιιετι.4 '

, , ς ποι.ΧΧνιι)

Ρα.ατοπέ ά0Μίιιί, |ιοπιέιιοε Ζοσοτιωτ ()'πετι·ίπονέ, Ρα

0 .:ταπ2, δαπ·οτατιι) Μπα!απαε) ετ Ζευαπτἰ ΜΜΜ;

ρτοτ·εωτ πό εοτπω ἰατἰεἄἰοτἰοπο ετ .ττιὐἰεοτἰοπε είε

τ:Ζαταπτ. . - ' ζ . .. .

···'.:.1929,81ιπόι·ώ··ο

η ' τ

. . . - η Δ--Δ τ . ο ο ο!πι

π ω. Α. τω. τω. τ. πω. ο. τω. το. τ. ο .. ι

( ιι. π.) .

Νοε άοιπιπι ιὶε Ροιπιπο πιοεΙιοετ ειιιιιει·ιιιε. τιοτ

τιιοιιιε. εΠιεττπε ΡτοιιὶποἰιιΙἱε. ιποπτοπ:ιτιπε ετ πάσι

0115; Ιοτιιε ει: ιιιτιοετι ττειτι·εε Ρτο ιιοτιἱε ετ Ρτιττε

τιοεττο τοιι_ιιιιτιο ιιιιεειιτε. ετ τιποτεειε πιω ειΙἱτιετ·ιἱ

ετ ΒιιιΠιεΙιπιιε Βιιιιε ιιΠιεττἰ ΡτοπιποιτιΠε Ρτοιπἰττἱπιιιε

ιιοΒιε Βεττιπτάο ετ τεει!ειο οι: οειεττοποιιο τεοἰΡἰεπτιΒιιε·

Ρτο ιιοΒιε ετ Ρτο. πιιεεοΠιε οτιεττιπιιοι ετ οιιτἰε οιι

εττιτιοιιἱ ετ ιιοτιιε τοιιτιπάο ποιοτιο «το Ρωπιτιο τεοἱ

Ριετιτι Ρτο ιιοπιε ει. Ρτο ιιιιεεειιιιε Ριιιιιιιιι ετ ιιιετι·ιοτιιε

Ριιιιτιπι ετ οτι ειιεττικοιιο άε·, ιποιιιιοπει τεοἰΡὶειιτἰ

Ρτο τε ετ Ρτο ιιτιεεειιιιε οιιττοτοπι οτ τποτειιτιπε. ετ

Ρτι8:ιιιο ιιι: τοτιτοπο ιιιιοπετο ετ τοιι.ιιιιο. τεοὶΙ›ἱεπτιΒιιε

Ρτο ιιοπιε ει: Ρτο ιιιιεεειΠιε ιειιτιπτι ετ όιεττιοτπε ιε

ιιτικιτι επι επι Μπιτ: εοοιετοτειπ Μπιτ ετιιτιτ ετ ιππο

Μπιτ. παοκ] τεΡειτιιΒἰπιιιε ετ οτιττειιπ Βιοἱεπιιιε ιιοΒιε

ετ ιιεεττιε ειιοοεεεοτιππε τοπ πιοιἰο ιιποά··οοπτιτοπιιιι·

ιιοΒιε ποε εεεε Μιετοε τιοπιιπεε ετ ποπ οεεο ειιΡ

Ροειτοε ιιοιιιε τιοο ὶιιι·ἰεἀἰοτἰοπἰ ιιοετιε πιει ττιποπτιπι

ιιιιεεειΙΙι άοιπιιιο ετ οοιιίὶτειπιιτ ιιοΒιε ποπ εεεε ειιΡ

ιιοτιιιπ οτεειτιιπι ετ άοιπιτιι τειιιιιιιιιοι ιιει·επτ.ιμιτιι το Ροειτοε ιιοε τοοιοιιε ειιἰοιιὶπε Ροτεειιιτιε οοιιίἱτειιτεε
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Μ ιι.ιι·ο Μεττ·ο οεεο οΜά ροτοετοτοπι οτ οοιιειιτοτιιιπ ο πιιε οτ ιιι!!οποτιιε Μ Ιοιιοπτο ρι·ο ποτιὶε οτ ρι·ο Με

ρι·ο ι·οοΜπάο ππο ιιοπιε οτ πιτοι· Με ποπιοπ ροτο

τω. ποο πω οεεο Μποτιε εοπ ροτοετοτἰοι Μπιπιο

Μπι Μ ροικοπο. ιπιΜ ρι·οπιιττππιιε ποπὶε τρια! ιιοε

πΙτοι·ιιιε ποπ οοπιιοπιοιπιιε ποο τποΙοετοΙιπιιιιε ποο

οεοο οο ποιο ὸἱοοπιιιε Με οεεο ειιρροειτοε ιιιι·ιεοι

οτιοπι ποεττο. πο! οο!οιππιιι·ιο οοποπ.ιοπιε πο! οεο

ρτἱτὶτὶο. ποο ειιρροποιπιιε Με ἰιιτἱεἀἰοτἰοπι ποετι·ο

ποο οοπιροΠοιπιιε Με ιιιι·ειι·ο ποο οπτιιιοπι ιιοετι·ιιιπ

εοπ ροτοετοτο πο! ροτοετοτἱο (πιο ρι·ο τοιπροι·ο οιιεοτ

πι ροπιπο ΜΙ πι Ιοποπτο ΜΙ πι ο!ιοιιτι Μ ποετι·π

τοι·ιι·ιε. οτ ει ειΙπΙΜ τοτοροι·ο ιιιι·εποτιε εοπ ροτοετιι

οι Μπιπιοι·ιιπι Μ ροιιιοπο ποπ πετ ιιοπιε ρι·οιπάι

τπιτπ Μ ππο ιιοετι·ο. ποο οο πιιπυ.ε ροεεἰτὶε ΜΜΜ

τοτο ριΜΜι·ιτ οοπειιΙοε οτ ι·οοτοι·οε ποποτο ππιιο

πιο τὶΜΙἰτοτἰε ποτιιε οτ ιιοτιιο. οτ ρι·οτποτο ρι·οιπιτ

πιοτιε Μπἱε οτ ειιοοοεεοι·ιπιιε ιιοετι·ιε οτ ρι·ο ιιπε ρι·ο

τιι.ιπιιιο ρι·οοιιι·οτοτοε οετιε οοοοεἱοπο οοποοπτιοπιο

Ίπποι οιιπι οοπιιιιιο πιπιιο τιοποπιιιε οττοπΜι·ο οπ

εοι·ιιιιι·ο οοιπριοτο οτ Μπι οεεο ροι· Με οτ ειιοοοε

εοι·οε Μετι·οε Μπιε οτ ειιοοοεεοι·ιπιιε οοετι·ἱε ποπιπιο

ιιοεττ·0 οτ οοι·ιππ ιιιι0ι·ιιτπ οετἱε ρι·οοιιι·οτοι·οε ροποπι

πτιι·οι·ιιιπ πππο Μποι·ιοι·ιιπι ἰοπιιοπεἰιιιπ Μπιε οτ οι οιιι

οοπττ·οπιοτιιιπ τιιοι·ιτ ετἰριιΙοπτὶπιιε ιπιτο ρτοπιιττππιιε.

ι·ιιτιο ιποποπτπ;ιιιε επρι·ιπποτιε οτ ιπΜ οπιππι ποεττ·ο

ποπο ρι:οεοπτιο οτ τιιτιιι·ει ιιοΒιε ρπιποι·ι οππροτπιιε.

οτ ποο οπιπἰο. ἱιιιππιιιε το ειιιιοτει Μι οιιοπ8οτπι Βοπο

ΕΜ οττοιιΜι·ο οτ οοπιρΙοτ·ο οτ οοπτι·ο πι ο!πιιιο ποπ

ιτοππ·ο. οτ πιΜ ιιοτιἱε τοοοι·ο οοι·τοιπ οτ εοοιιι·ιτοτοιπ

πι πιιιΜ εορἱοπτἱε ιιοετι·ἰ ρι·ο πιε οοπιιοπτἱε οτ ρι·ο

τπἱεεἰοπἰπιιε επ:ιιτ ιποποπιπάιιιιι τιιοι·ιτ. οτ ρπιτο πι

ετι·ιιιποπτιι ιπιπιε τοποι·ὶε εἰ πιοι·ιτ ποοοεεο ποιά Μ

τιοιιτ. τοετοε τιο1·τποΙοτπε Μ ιιοι·ποτπι ρι·οεπιτοι· εποοι·τπε

ρι·οεπιτοι· οοιιΠο. ιπιοτιοοΙ Μ τοκοποτἰο. οτ Βιιἱεοπιοπιιε

(το ιιο.ιποποτ·πι. ιιοτιππ πι οπιιοτο Ιοποπτι πι ιιιιοΜπ1

οπεοπιοπτο. ποτοεπιπι ιΙιιοπΜιιπ ιιιοτιοτο πωπω. απο

ιπειτπι επο ὶοιιἰε οιι·οο τοι·τπιπι. πππο ποτἰιιὶτοτἱε άο

πιππ. πιἱΠοεἱπιο άιιοοπτοεππο ιπΒοεππο ποπο πππ

οτιοπο ρι·ιιπει.

Βέτο ρΙοοοπτπιιιε εοιοτι ππροι·π ποτοι·ιπε ποιο ιπτοι·τιιι

οτ Καπο οοι·τοπι ι·οΒοτιιε εοτὶρεἰ.

( ποι.ΧΧνιιι )

παε.τα!!ί οτ |ιοπιπιοε θα.πττ·ίπουί, Ρα.:ι:·απί, Οατ·τ·οταπέ,

ινοτα!απαο οτ Σουαπτί., Ρα.στ·ιυιέ ιἰοπιἰτιἰε πι. εστω

εο6·ίοτειτο ίπιέπιπτίόιω ποτυιιιΖίαε ρΡαοτο8ατίνα: Ζατ·6>π·ί

ρο!ίέοοπτια· οτ ίιπ·απτ.

Μο, οι πιοπ

ω. Α. οι. πο. ω. ο. χω. το.

ς π. τι. )

πι ποιππιο Μιιοπιι. Με ποτ·ποπτιιο οτ τοειτοτοε Μ

οοετι·οποπο ρι·ο ποτιιε οτ ρ1·ο ιιοεοοΙΙιε οοεττὶποιιι οτ

οιιι·ἱο οοετι·ιποιιι. οτ ι·οΙΙοποπο ποτοι·ιιιε Μ ροιπιπο

ρι·ο πιο οτ ρι·ο πποειιΙΙιε ροκοιιι οτ άιετι·ιοτιιε ροκοιιι

οτ ι.ιποι·ι·ποΠοε Μ ιιιοτοΙοπο ρι·ο πιο οτ ρι·ο ποοεοΠιε

οοιι·ι·οτοπι οτ ιπιιτοΙοπο οτ ρορ›οποε Μ τοπτοπο. αιτή

εοΠἱε Ιοιιοπτι οτ άιετι·ιοτιιε Ιοιιιιπτι οτ ρι·ο πιο. πιιε

ειιΙΙιε ιιιιι πο. ππιιο εοοιοτοτοιπ ειιπτ οι·ιιπτ οτ ιπττ·τιπιιπτ

ρι·οιπὶττἱιπιιε ΜΒιε Μιππιἰε Μ ροιπιπο ιιιιιοποοτ πι

ποπο. Ιιοι·ι·ειοιο. τι!ποι·το ρι·οοιποπιπ. τποπτειπο.ι·ιο οτ

τιι·Μιπο. Ιοι·ο οτ πιιιοἰο πιιττ·ιππε ρι·ο ιιοπἰ8 οτ ριιτι·ο

ιιοετι·ο τοΠοιιΜ οπεοπτο οτ οπόι·οο ππο οΙὶποι·π οτ

ΒιιὶΙΙἱοπιιο ππο οπιοι·τι ρι·οιπποπιπε οτ Μετι·ιε οοπ

“πιο”. Μι πι ποο ιιοοι·άιο ποπἱεοιιπι οι·τιπτ οτ οεεο

Μπιοι·ιπτ οτ οιιἰ οοι·ιππ τιοπιιποε πι οιι ροτιοι·οπτ

πει!ιοι·ο Με οτ ιιοετι·οε ποτοΜε οτ τοποι·ο ρου ροτο

ετιιτοιπ ρου πιοππιιιιπ ειπο ρου Μοε επποε οοπτιπιιοε

οτ τοι·οιιιιιι πι ποπιε ι·οτπιοπιιιε οτ οιροπΜι·ο πι οο!

Ιοοτει οοιπιιπιε που:: επιιιτι οοπτι ειιιιιιιε οτ τοοοι·ο

εοι·ιιιοπι οοπιιιπἰε πιπιιο πι ιιοπιπτοτο ροτοεττιτιε Μι

ο οοπειι.τιιτιιε οιιἰ ρι·ο τοιπροι·ο οι·ἱτ ἰπ ρτοἀὶοτἰε τοπ·ι8

ποετι·ιε. οτ ιτε τΙιιο(τ Με ιιοεεο.Πι ρτοἀἰοτὶ τιοΒοοιιιιιιε

τποάιοτοτοπι οοτιεἰΙἰἰ τΙΜά Ρτο τοιπροι·ο οι·ιτ ιπ τοπι

ροι·ο ροτοετοτἱο ΜΙ οοπειιΙοτιιε. οτ ρι·οιπιττππιιε ιιοπἱε

ρι·οοιοτιε Μιππιἰε οτ ιιοετι·ἰε τιοι·οοπιιιε ροι· Με οτ

ποετι·οε τιοι·οΜε οΜά τοι·τπιπι ροι·τοπι ροτοετοτιο ειπο

οοπειιιοτιιο οιιοπι πι Μπιε ι·οτὶποιπιιε ποπ ι·οπιιττο

πιιιε ποο οποιπιπιπιιιε οποοι ειπο ιιοετι·ο ιιοπιπτιιτο

πο! ιποιοι·ιε ροι·τιε ποεττ·ιιτπ. οτ ποο οιπππι ρτοπιἰττἱ

πππε ιιοΒιε οτ ιιοεττιε ειιοοοεεοι·ιΒιιε ροι· ποε οτ επο

οοεεοι·οε ποετι·οε οττοπΜτο οοιπριοι·ο οτ οοπτι·ο πι

οιπ1ιιο ποπ ιιοπιι·ο οποτιιιιπ ρι·οιπιττππιιε ιιοΒιε οτ

ιιοετ:·ιε .ειιοοοεεοήπιιε ροι· Με οτ ειιοοοεεοι·οε ποετι·οε

θ.οτ·ο ροποιπ Ιἱπι·οι·ιιτπ ιπὶΠο Μποι·ιοι·ιππ πιπιιοπειιιιπ

οτ οιιἱ οοπττ·οτοοτιιπι τοι·οτ ι·ιιτιε πιοποπτιπιιε ρ:ιοτιε ευ.

ο ρτοᾶὶοτἱε οτ πιΜ οπιππι ποετι·ο Βοπο ρι·οεοπτπι οτ

τιιτιιι·ιι ιιοπἱε @οποιο οπΙἰΒοπιιιε. πιειιροι· ιιιπιπποε πο

εο.ποτο Μι οτιοιπΒο!ιο ειττοποοι·ο οτ οοιπρ1οι·ο οπιππι

ρι·οάιοτο οι οοπτι·ιι πι οΙπ1ιιο ποπ ιιοππ·ο Βοπο ΗΜ

οτ ειπο ππιιο:: οτ τιιοΙἱοτοι·ο οτ οοιι·τοπι οτ εοοιιτττο

τοπι Βιοοι·ο ἰιι‹;ἰο ιιοτιἰε ρω τιιε ροοτιε πι πιιιΜ εο

ρἱοπτἱε οτ ριιιι·ο ιπετι·ιιπιοπτο πιΜ ιιππιε τοποι·ὶε τοπ

ΜΜΜ εἰ τιιοι·ιτ ποοοεεο. τοετοε τιοι·τοΙοτιιε Μ Μι·

πιιοπι ρι·οεπιτοι· εποοι·τιιε ρ1·οεπιτοι· οοιιΠο. πιιοτιοοΙ

Μ τοκοπο.τ·ιο οτ Βιιπιοπποποε Μ ΜΙποποτιο. οιοτιππ

πι οπιιοτο Ιοιιοιτιτἱ. ιπ τΙοοΜπι οοεειιποπτο ποτ·οοιιπι

τιιιοπιπιτπ πιοτιοτο ιιττππο απο ιποιό.ιι πιο ὶοιιἰε οποο

τοι·οπιπι οιππο ποιτιιιιτοτιε Μιππιι. πιιΠοεππο ο‹;. π.

ποπο ὶπἀἰοτὶοπο ρι·ιιπο.

ΕΜ ρΙοοοπτἱπιιε εοοι·ὶ ππροτὶἰ ποτει1·πιε ποπ: ιπτοι·τιιι

ά οτ τιοπο οοι·τοιπ ι·οΒοτιιε εοι·ιρει.

( ποι.ΧΧΙΧ ι

ίαιιαοπεοε οτ ατ·οΖατοπεοε -Ζο8·απ ο·αρίτα!α μιά: φοιτ

ιιιππ, απ:: απ:: πουἰε Μάο /α6·τί.ε ιιάιίίτίοτιί&αε, το

εοι·υατιιι·ο.ι· Μπιτ· αεί τυιέίτιτί πππο: .9ροπάοπτ.

'Η99, Π! οιιΒιιετἱ

θα!. Α. [οί. τ”. π.

( Η. Β. )

ΤοΙὶε οοπιιοπτἰο Βιοτο οετ πιτοι· Μιπιπιππ πιοοπυ.ιπ

Μ ποιππιιπο ροτοετοιτοιπ οιιιιτοτιε πιπιιο οτι οπο ροι·το
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ιιοιοιοο οοιοοοιε ιοιιοο. οτ Ροο·οιο άο οτΙοοτο. !ιο!- ο οοτοιο ιοοοο. οοσιοιοοε οσοάοοι ρσεειιιτ !ι!›οι·ο. εο!οσ

ττοιοοιο ι·οιοο!άοιιι οτ ι·σιοοοιο οιιι!1οιιοτσι·οε οι·ο!ο

τοοειε οιιιιτοτιε οσιοιοο οσιοοοιε οι·ο!οτιε οκ ο!τοι·ο.

τιιισά Ροκ οτ οσοοοι·άιο τοσο ιοτοι· οσιοοοο ιοοοο οτ

οοιοοιιο οι·ο!οτοοεο. άο οοο Ροοο ειιοτ άοο εοι·ιΡτοι·ο

ιο οοο οοοι·οιο ροοάοοτ άοσ ειιδι!!ο Ρ!οιο!ιοο οτ εοτιτ

οι εοι·ιρτι οοιιι άσιοιοι ινιοοιιι. οιοοεο σοτο!ο·ιεοτ ιιι ο!ιο εοι·ιστοιο Ροοάοτ ειιο5ι!!οιιι οοι·οοιο οσιοοοιε

ιοοοο οτ εοοτ οι οοοι άσιοιοι Μεσοι. ιοοιιεο άοοοιο

τω. ιο ροτοετοτιο άσιοιοι ι·οιοοι·ιιοστο. !ιιοο ιοάο

ιιι οιοιιι!ιοε οτ οοτ· οιοοιο άο!ιοοτ ο!ιεοι·οοι·ι ειοοτ

εοι·ιΡτο οετ οειΙοο οά Ροι·ιτιοοτισοοοι Βοοτο ιοοι·ιο

οιι·ιδιιιιε ρι·οιιιιιιο οοοτοι·οιο οτ ο!) ιοάο οετΙοο οά

οοοοε κι. ιιοοτοι·οε. οτ ιοεοΡοι· οι! οιιΒιοοιιτοιιι οπισ

ι·ιε. το!οε οσοοοοτιοοοε οάάιτο :ιοιο ιοτοι· οι·οάιοτοιο

Ροτοετοτοιιι οοιοιοο οσιοοοιε ιοοοο οτ Ρτοάιοτοε οιο- ό

!ιοιιοτσι·οε οοιοιοο οοιοοοιε οι·ο!οτοοειε.· ιο Ρι·ιιοιε

τΙοοά !ισιοιιιοε ιοοοο οτ άιετι·ιοτοε ιο οι·ο!οτοοει οι

ιιιτοτο οτ οιοε άιετι·ιοτο !ι!ιοι·ι ειοτ·ο!› οιοοι!ιοε άο

οιτιε οτ οιιοοτιοοιιιοε. ι!!ιε οιιοοΡτιε ειοο οτι οοοιε

οοιιιτΙοοοιοτο ι·οτι·ο Ροι·οιριο!ιοιιτοι· άο τΙοιτιοε ιο

οοοοεοε !ισιοιοοε οτ άιετι·ιοτοε ιοοοο !ι!›οτι οεεο οσο

άο!ιοοτ. εοά οοε ρι·οετοι·ο άο!ιοοτ εισοτ τοοο τοιοοοιιιε

οι·οετο!ιοιιτ. άο ο!ιιε οοι·ο οοτοοοο οι·ο!οτιε οοι·οι·ο

άο!ιοτ οτ τοοοι·ο (μισά οοτ· οο!!οιο Ροι·εσοεοο. ιοοοοοεοε

ιιο! !ισιοιοοε οοι·ιιιο άιετι·ιοτοε ει·οοοι·ι άο!ιοοοτ οι·

τΙοι!ιοε άοοιτιε οο! οιιοοτισοι!ιοε. οο οιιοοΡτο ειιοι!ιτοι·

ιΙοοά οοιοοοο οι·ο!οτιε !ι!ιοι·ο Ροεειτ οιιιιὅοι·ο ο ιο

ιιοοοει!ιοε Ρτσ οοο!ι!ιοτ εοιιτοι·ιοιιι !ι·οιοοοτι οτ !ο

Βοιοιιιοιο τιοσά οιιτι·ο!ιοτοι· άο οι·ο!οτο άοοοι·ιιιοι οοιοο

τιιιιιιιιιιάοοοοιιι. Ρτσ εοιιτοι·ιο ο!τοι·ιοε !ι!οοο ιοοάο!ιοιο

οοοιο τοιιοοοάοοΒοιο. οτ !ιοοοοκοοτισοοοι στο τι·ο

ιοοοτσ οτ !α!οοο οτ !οιζιοιοιοι!ιοε ροεειτ τοοοι·ο οοιοοοο

οι·ο!οτιε οετΙοο τοετοιο Ροεο!ιο ι·οεοι·οοτιοοιε Ρι·οιιιιιιο

οοοτοι·οιο οτ οτι ιιιάο οετΙοο οά οοοοιο. τι·οοεοοτο

οοι·σ ιΡεο τοιοΡοι·ο οιο!ιι! Ρι·σιοάο οιιι€οτοι·. ιοεοροι·

Ρι·οιοιεοι·οοτ άιοτι οιιι!ιοιιοτσι·οε οοιοιοο οσιοιιιιιε οτο

!ιιτιε. Ρι·οάιοτο Ρστοετοτι ι·οοιΡιοιιτι οοιιιιιιο οσιοοοιε

ιοιιοο οτ !ισιοιοιιιο ιοιιοο οτ άιετι·ιοτοε άοι·ο Ρ!οοο

ι·ιοιο τοι·οιο !ισιοιιιι!ιοε ιοιιοο οτ άιετι·ιοτοε άο τοο

ιοοοτο οτ οιοιιι !ο!οοο οτ οιοτοο!ι!ιιιε. οτ οο!!οιο άο

οοτοιο τοοοι·ο οιε. οσ εο!οσ τΙοοι! ει τοιιτο οοι·ιετιο

τοι·οτ ιο οι·ο!οτο ιιιισά εοιιτοι·ιοιιι οι·ο!οτοοεο τι·οιοοιιτι

οοιιάοι·οτοι· εσ!άσε νι τ; άοι·οοτο ι!!ο οοι·ιετιο οοιοοιιο

οι·ο!οτιε οσο τοοοοτοι άοι·ο οιοι·οοτοιο !ιοιοιοι!οοε

ιοιιοο οο! άιετι·ιοτοε.άο !)!οοο. ιιιιιισι·οτο οοι·ο άιοτο

οοι·ιετιο. οοιοοιιο οι·ο!οτιε τοοοοτοι· άοι·ο ιοοι·οοτοιιι

!ιοιοιιιι!ιοε ιοιιοο οτ άιετι·ιοτοε ειοοτ Ρι·οάιοτοιο οετ.

!ιοο τοιοοο οοτσ ιιοσά οσιοοοο οι·ο!οτιε άοιιοτοιο το

οοι·ο Ροεειτ πιο !ισιοιοι!›οε οτ άιετι·ιοτοε ιιοι οσο

!ιο!›οι·οιιτ !ιττοι·οε ειδι!!οτοε ειοι!!ο οσιοοοιε ιοιιοο οο!

ο!τοι·ιοε !οοι άο τιΡοι·ιο ο ιοοοοοιισ οετιιιο οστοοιο

ιιι οιιι!οοε !ιττοι·ιε οσοτιιιοι·οτοι· τιοσά οοιοοοο οι·ο!οτιε

!ι!οοι·ο Ροι·ιοιττοτ οι ιιο! οιε !ο!οοοιιι οκτι·ο!ιοι·ο. ιιι

εοροι· Ρι·οιοι5οι·οοτ οιο!οοιιοτοι·οε ρι·οάιοτι τΙοοά οσο

ιιοΡοάιοοτ Ροι· οιΙοοιο οο! τοι·ι·οοι ο!ιοοοιο ροι·εσιιοιιι

οιιάοοοιοτιοο οοοάοοοιιτοιο οιοτοο!ιο οο! ο!ιοά ιοοι·

(τ) Ροοοιο οπο, ιιι οι·ι·σι·οιιι !:ιρεοε ιιιοοοοοοειο, ιιά ιιοοιιιο.1910

ιιιοοεο σοτοτο·ι ι·οτο!ιτ, οτ οοεοτιοειτ ιο Ποιο ιοι·ιοιο7 οοιιοάοιοιιοο, :πιο

οοσά εοΡι·οάιοτοιο οετ άο Ρι·οετοτιοοο άοοοι·ιι οτ τοο

άο!ιο Ρτο τοοτο !)!οοο οτ !οεοιοιοοιο. ιοιο τΙοοιο!ι!ιοτ

!ι!›οι·ο ειοο ιιοΡοάιιιιοιιτσ οάάοοοι·ο οτ οσοάοοοι·ο

ιοοιιοιο Ροι·ιοιττοιιτ. ιτοιο άιοτι οιο!ιοικοτοι·οε οσιοιοο

οσιοοοιε οι·ο!οτιε. το” Ρστοετοτι ι·οοιΡιοιιτι οσιοιιιο

οσιοοοιε ιοοοο. οτ ρι·ο οοιοοοι ιοιιοο Ρι·σιοιεοι·οοτ.

ιιοοά οσο ιιοΡοάιοοτ ο!ιτιοοιο ιοοοοοεοιο οο! άο άι

ετι·ιοτο ιοιιοο τιιισιοιοοε οοιο εοιε ιοοοοιιοοοιιε οι:

ι·οΒιιε ο!τι·ο οι·ο!οτοοι ιι·ο Ροεειιιτ οτ οοτ· οσοοιιι οτ

Ροι· τοι·ι·οιιι. οο εο!οσ τιιιοά οοιο εο!ο οο! οιοο ο!τι·ο

οι·ο!οτοιιι Ροι· ι·οάοιιοιο ειοο οο!οιιτοτο οσιοοοιε οτο

Με ιι·ο οσο Ροεειοτ. ιτοιο άιοτι οιιι!ιοικοτστοε οοιοιοο

οτ οἰοο οοιοοιιιε οι·ο!οτιε οτ Ρτο ιΡεσ οοιοοιιι Ρτσ

ιοιεοι·οοτ οτ οσοοοοοι·οοτ άιοτο Ροτοετοτι τοοιΡιοοτι

οοιοιιιο οτ οιοο οσιοοοιε ιοοοο εο!οοι·ο οτ οοετσάιι·ο

!ισιοιοοε ιοοοοοεοε οτ άο άιετι·ιοτο εοοοε οτ οοο!ι·οεσε

ιο Ροι·εοοιε οτ ιο!›οε ιιι οι·ο!οτο οτ άιετι·ιοτο οι·ο!οτιε.

οά τστοιο Ροεεο οοιοοιιιε οτ !ιστοιοοιο οι·ο!οτιε.

ιτοιο Ρι·οιοιεοι·ιιοτ οτ οσοιιοοοι·οοτ οιο!ιοιτοτσι·οε ιστο

άιοτι οοιοιοο οσιοοοιε οτ οοιοοι·ειτοτιε οι·ο!οτιε Ριο

άιοτο Ροτοετοτι ι·οοιΡιοιιτι οσιοιοο οτ οιοο οοιοοοιε

ιοοοο. ιιοσά ο οσοτιιι€οι·ιτ ο!ιτΙοοιο εοο ο!ιιΙοσε ιο

οοοοεοε οο! άο άιετι·ιοτο ιοοοο τοοι·ι οΡοά οι·ο!οτοιτο

ιοτοετοτοιο οτ οσοεο!οε ιοοοοοεοε οοοετιτοτι Ρι·σ οο

ιοοοι ιοοοο ιιι οι·ο!οτο τοοι·ιοτ. οσιοιιοο οι·ο!οτιε ειοο

Ρστοετοτοε οτ οσοεο!οε οι·ο!οτιε Ρτσ ιΡεσ οσιοοοι οά

οο!οοτοτοιο ιΡεστοιο οσοεο!οιο ιοοιιοοειοιιι άο!ιιιοτ

οιε οροιο οτ οοει!ιοιο οά ι·οε ιρεοι·οιο άοτοοοτσι·οοι

!ιο!ιοιιάοε. οτ ο οσοεο!οε ιοοοο ο-Ροά οι·ο!οτοιο Ρτσ

οοιοοοι ιοοοο οσο οεεοιιτ. οοιοοοο οι·ο!οτιε άο!ιοτ οο

οιΡοι·ο οτ οοοιΡιοτ ι·οε ιΡειοε ιοοοοιιειε οο! άο άιετι·ιοτο

σοι άοοοάοι·οτ ιιιτοετοτοε. οτ οοε ροετοο τι·οάοι·ο οτ

οοοειΒοοι·ο οοοτιο οο! οοοτιιε οσιοοοιε ιοοοο Ρτο

ιρειε ι·ο!ιοε οοοιριοοάιε ττ·οοετοιεεο οο! ττοοειοιεειε

οοιο !ιττοι·ιε οιοιι!!οτιε ειει!!σ οσιοοοιε ιοιιοο. ιοειιροι·

οσε άιοτι οιοΒοιοτοι·οε οοιιιιοο οσιοιιοιε οτ !ισιοιιιοιο

οι·ο!οτιε τοοιι:οοε οο!οε άιοτο Ρστοετοτι ι·οοιΡιοοτι ιισ

ιοιοο οσιοοοιε ιοοιιο οτ οσιοιοο οοιοοοιε οτ ιισιοιιιοιο

οιοοτιιοι!ιι τιοοιο οτ ι·οτοτοτισοοιο άο οιοοι τιοσά οο

ιοοιιο ειοο !ιοιοιοοε οι·ο!οτιε οο! ο!ιιΙοιε οι·ο!οτοοειε

οο! άο άιετι·ιοτο ι·οοιροι·ο άο!οοιιτ οο! Ροτοι·ο Ροεεοοτ

ο οοιοοιιι ειοο !ισιιιιοι!›οε οιοοτιιοι!ιι σοοοειοοο ο!ι

οοιοε ι·οοιοο εοο ι·ο!›οι·ιο τοοτο οοτ ιρεοε !ισιοιοοε

ιιιοοτιιιιι!ιι !ιοιοιοι!ιοε οι·ο!οτιε. ιιο! -άο άιετι·ιοτο. οά

τ! !ιοοιιιι·οιοοε οσι·Ροι·ο!ιτοι· άιοτοιο. οσοοοιιτισοοιο ιιι·

οιοιο !ιο!ιοι·ο οτ τοοοι·ο. οετΙιιο τοετοιο Ροι·ιτιοοτισοιε

!σοοτο ιοοι·ιο. οτ ει!) ιοάο οειτοο οά οοιιοε ιιιΒιοτι. οτ

οσε τοοτοι·οε οτ οιιι·οτοι·οε τΙοοά οσοει!ιοι·ιι !ιοιοιοοε

οι·ο!οτιε οά οο!οοτοτοιο οοοτιι οσιοοοιε ιοιιοο στο

Ρτοι·οο άοετιοοτι άιοτοτο οοιιοοοτισοοιο οειΙοο οά άι

οτοιο τοι·ιοιοοιο οττοιιάοι·ο οτ ο!›εοι·οοι·ο ιοι·ο!ιοιιτ οτ

τιι·ιοοιιι !ιο!›οτο οτ τοοοι·ο ρι·σιοιττοοτ. οτ τΙοσά ιΡεοιο

ιιι οοΡἰτο!ιε οτ ετοτοτιε οοιοοοιε οι·ο!οτιε οσοι τετοιο

ιοοε. άο ιοιο Ροοο οτ οοοοοοτιοιιο τιι·ιοο !ιο!ιοοάσ οτ

τοοοοάο οετιιιο οι τοι·ιοιοοιο εοΡι·οάιοτοιο οιάο!ιοοτ

οειιιιο τοετοιο ροι·ιτιοοτισοιε ρι·οιιιιοο οοιιτοι·ο οτ οι:

ιοάο οετΙοο οτ! οιιοσε οιιόιοτι. οοι·εο οιοο άιοτοε Ρο

τοετοε οσιοιοο οοιοιιοιε ιοοιιο Ρι·οιοιειτ οτ οσοοοοιτ

οσο οιιιισ ιιάο ειιρι·ιι Μ! οι, οο!.5ὅῦ. άιοτιε οιο!ποκειτσι·ι!ειιε ι·οοιριοιιτιοιιε ιισιοιιιο οτ ιιιοο
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τοττι το πτοπἰοτὶο σιπιπ!ιπο οιιι·τοιπ ρπτι!ὶοοιπ τω τπε- ιι πτ οτἰοιπ ὶοπιιοπεἰε ππὶ!ἰ!ιοτ. πο Ρτοπἰοεἱιπὶε τιοτπιπο

εππιπε πσε πτοπἱοτὶ οσπεπ!οο πο!ππτειτο Ρτοπἱοτστπτπ

οοπεὶ!ἱοτοι·πιπ πτοο!τισ Ροτι·ο !ιποοο!ι! Ρππ!ὶοσ ποτοτὶσ.

ππἱ ποιπίπο οτ πἱοο οσπιππ!ο !τιππο !ππο Ρτοπιὶοεὶσ

ποπι οτ πειτππι τι πσ!πο Βιοτπιπ ι·οοοπἱτ. ποτπιπ πι

πσπισ ι·τιπι!ιο!π! Βοιπτοτὶὶ. τιππσ. πειτἱπἱτοτὶο πρπιπι!

ποοκιινιιιι. ἱππἱοτἰοπο π. ποοοπιτιτἰο πὶο κι. οτ Ἐπο

τ·ππτ τοετοο τοπιπο!ππο οπο! ππἰ!!ἰο!τππε πο !ιοτπἱοἰσ.

Ροιι!πο πο !ιοι·πὶοὶσ.

!ππο ππ!!ιοττπο πο ποτπἱσ εοοι·ἱ ἰπιροι·π ποτοττπε Ρτο

πτοτπιπ ἰπεττπιποπτπιπ εοπ οσπποπτὶσποπι οεοππιρο!

ί!πο!!τοτ πο ο!!σ 5οτἱΡτσ τποππ πἰοο!οἱ Ροττ! !ιοοοο!π

Ρπ!ι!!ο! πστοτἰἱ πὶο!ιἱ! οππἰτσ πο! πἰπιἱππτσ ποο ιππ

ττιτσ πω· πποπ 8π!ιοτοποπι τοοτἰ πιπτειττι τπτ πο! πι

ει!!ππσ πἰοἱοτει ππσπ τω! πο τποπποτσ πσιπἱπἱ ἐπὶ!

!ὶο!ππ !ιποοπίπτο οτπιἱτοιιοἱ Ροππ!! ὶοππο ππὶ !ισο

ιπἱο!ιἱ πτοοοπἰτ οπτ·τοπτο ιποοι.κπιτι. ἱππἱοτἱσπο Ρτἰπιο.

πἰο νι ππππετἰ. ἱπ Ρο!οοἰο επο ετοτποπο οτ !τιπποπο

πποπ οππι οτἰπἰπτι!ἱ !ιο!ιοτιπτ π!τπ οτιπποπι. μοτοπ

τὶτιπο τοετἰτιπο ιπιιτοπἰοἰπο πο οοεεὶπο ἰππἱοο. ἱπσπο

!οι·οπτἱσ. ττιγπο!πσ Ρἱπο!!σ Β!τ·τιτπο το π!τι·ππιοι·ο.
Ρ!π!πισ πο. ποποτ·οππο. ποο πο τ·οο!ιο. Ρ!ιὶ!ὶΡο Δπο

εοπτο ποτοιπο οτ πἰπο!πσ το οτιτ!σ.

( ποι.ΧΧΧι )

!ιτοσιιυε :το Βατιἰαἰτιο ταπιτοποτε ρστο.9τασ, ρπτυττο8τα

σπιτιτα ίαπαοτι.π οσπιππιπτ τι δ'οπο .προετσΖίοα , οὐ ίππ

ροπιτοτ·τίπω , τ·οδτόπο οτ πταὅτιατἰὁα: οοπο·οοεα, Ραπτο

πιιο το οσάουι παπι ο!οπιίπτε οἰυἰτατιιπτ πο! ποποτππτ

ταττὐιω Σπάτα , π: τ·οδτοττ·σ ο.ειτοτπρταΜ οτ αιττοπττοατ·τ

πιατιτίατ. ·

'ΙΏθ

πω. Α. χω. το.

ς π. π. ›

Αππσ ποιπἰπὶοο ππτἰπὶτοτἱε πιἱ!!οεἰπισ πποοπτοοἰπισ

π!ποεπιπσ πσπσ ἰππἰοτἱοπο Ριππιο. οπιπ υπ· εππιπιο

οἱτοπιπεποοτἱσπἱε οτ Ρτπποπτἰο πσππππε πιοο!τπο πο

Βο!ππἰπσ !ισπσιοπ!›ὶ!ὶε οἱπἰτοτὶο ἰοπιιο ποτοετοο τοο!το

ιποπτο τοπο!ποι·οτ το πὶπἰ!ὶ οπιπ ποποτππτ. ππο!!ιος

πτἱπὶ!οπἱο ποο οσπιππο τοππο. ο!ι :ιπτἱππ!ο οτ-ιπο-ι -

ποι·πἰε τοπιτισιπ!ιπο. το τιΡοετο!ἱοτι οοπο. οτι ἱπιποττι

τστ·το πιοἰοετοτο. οτ ο πιπ!τἱο τοΒ!!πιε. οτ ο!πε πὶτἱο

ιπειπποτώπο οοππἱοἰτο ποοποπ οοπποπτὶοποο οτ Ρποτο

ππο οτ πποε ἰποπι οοιπππο οππι πιπ!τἱε !οοοι·ππι παπι!

ιιἰε οτ οἰπἱτοτππι οσπιππὶτοτἱΒιιο !οππο!ι!!!τοι· ο!στ!πο!ιοτ.

πὶοποι·εἱ τοτοπτ οποσ. πποπ πποτιπσ οιπιοπτο!ιοτ π!οτσ

οσιπππἰ. ε!πο πὶΠἱοπ!τοτο πιτππτπτι ποπ Ροτοτοπτ πι

ποπἱιπ. οἰοπτ οτ πι οοτοτὶο πἱοτὶ οοπιππὶο πτὶ!ἰτοτοτπ

οσπε!ποτοπο ὶπ ποο οπου πἰοτειο οοπποπτ!οποε οτ Ριπ

11!!οΒ!π !11;Ι1Ι1ΙΙΙΙΙ πσ!ιπποπ πτοποτἱιπ. πω· πιοππε ππ

!ι!!οοε "οπο τοοἱτ. οτοτπὶτ οτ Ρτοοοπὶτ. πτ ποπ εο!ππι

οπιπ οπσττοι·οτ Ροοεοπτ τποἰ!ἱπε·ὶπποπὶι·ἰ. ποτππι οτἱειιπ

πο ειπτοπττοπ εοπ σι°!Βὶπο!ἰο Ροι·τ!οτοπτπι·. πο! οτ τοοτιι

οοιπππἱο πιππο οτ οπτοοοεοοι·ππι επστιππ οι: πὶοτο

πο!πιπ!πο Ρ!οπἱπε !πτσι·πιοτπε. Ροκ· οσι·πιπ οιοιππ!ει οτ

ειοπτ Ρτοπιἱτι ππο πο !π!ισι·ἱ!ιπ5 πἱππο τποτοπτ οοπ

εοοπτ! επ τι·τιοτειπππιπ οτ πιοππτοποππππι !ισιιστοπι οτ

οσπισπππι ἱτιτππὶοτ! οσπιππ!ο πο!:ιοτοτ οτ Ρσεεοτ τοι·

ποπτὶπο οπὶιποτἱ.

ς ποτΧΧΧ1ι )

Ι/απατττ οτ |ιοτπίτιοε Ζ)ουαπτί 7 ρι·οποποίο .το .Φωτο

ραοττοπίπτω απο πουτίπιζε· πο Ρο.ταπο οοπ)?εοτώ ,

ρι·οοεοττΣπι τύποι οποτοἱτἰιτπι ίατίοιίτοτίσπέτ έί.πτοπι

τ:·τύωττιπι , ·ρστ!ίοοπτατ·.

!2δθ , '!δ ΐοπτιιοτἱἰ

Ε.: οπτοοπτρτισ Βοοϋ Ταπτίποπ.υί: ωττωτ.

Ποπ. Α. [στ. δ! τ. Οκτ. Ο. [ο!. 54.

τ Η. Ε. )

Αππσ επ ἱποοι·ποτἱσπο πσπιἱπἰ ποε.ττ! ἰ!ιοοπ οτ!οτι

ποοιοτιι. !ππ!οτ!σπο π. π!ο ποιο ποοἰπιο τποποἰο το

τιτποτὶ! οπππ !οποπτππι. πι οοο!οεπι οοποτἰ οππτοε:

οποτι ποποιπ. πι Ρτοεοπτ!τι πτοετιὶτοι·ὶ Βἰτοτπὶ οτ Ρτο

8!›ἰτοτ·ὶ ππἱτιοττἰ οοποπἱοοτππι Ρ!οτ›ὶο πο οοπ!ο. οτ τπ

τοτπἰ οοπσποτἰἰ. Ρο!τποι·ἱὶ πιο ἱπετοπισπτἰο οτ ετιτπὶ πο

τἰπο!τει τοοτἱππι τσποτστπκπ. -πσο τοιπππε οΥπισπ οτ

πο!ππο τι·οττοε πιο Η!!! ππσππεππ οοππ! πο !οποπτο.

πὶ!!πποτπε ππσπποπι Βπἱτἱπἱ. Ροπτιππο πο τοπτοπο.

τπ!πι!ππε πποπποππ ποππιι!π. ἱο!ιτιπποο πο ιποἱοο.

!το!ιπππππο πἱτειτπἰππο τὶ!ὶπε οοτοπἱ. ἱσ!ιοπποο οπτ

!οτπε οτπἱο!!πο οτιτ!!οτ!. τιι·πιτιππο πο οο!ἰοπσ. ἱο!ιοπποε

πο !ππο τοποτπο τἱ!ὶπο πποππειτπ Βοττσ!οτὶ το πωπ

το.!!. το!πο!ππε τὶ!ἱπε οππἰποτἱ ει!!ειτππο τ!!!πε πποπποτπ

ο!!ιοττὶ πο ροπή. !ιοι·ποπποππο ίὶ!ἱπο πποπποπι τποἰἱ.

!τοπἰποτπε πο !ι!οποτι. ἰοοσΡὶππο Ροἰοοἰπε. οπτἰοοτπε

πο οοτπΡο τοἱσεσ. ππι·έιτπε πποπποπι ππἰποπὶο οοοἰοιπἱ.

ττιοἰπο ππσππτιππ πωπω. ροτοο!!οππο ππσππτι:π ο!οοττἰ.

ππι·τιπτπο πποπποπι ἰσ!πιππἰε τιπιοἱ. τισποοἰπο πποπ:

ποιπ οὶποτποτἰ. Ρο!πιοιππε ππσπποπι τποτσπ!. σ!›οι·τπο

πποπποπι οπΡοι·!›ὶ. πἱπο!ππε ππσπποπι πὶποπτἱἱ. Βπὶ!!ἰο!

ιππο Ρπ!ιο!!ου8. οοιΡοτοππο ππσπποπι οοπτοοτὶ. ὶποτπο

οτιττιπ!. τὶπποἰτι !ιοποο!!. τ!οστποππε πποπποιπ οπιπ!! πο

!οοπ πποπποκπ οσπιππὶππο πποπποππ επποττιἰ. πιο

το!ππο πιιοπτ!τιπι !οποπτἰπἰ. τπετἰοὶππο Β!ἱπε ο!τοο!ι!π!.

τ!οο!ισππε πιισπποπι Βοπἰοτιοτ!. ι·π!›ο!ππο οειι·οππε.

!ιοποε!ο πποπποπτ πω. ππὶ!!ἰο!πιπε ίι·τιτοι· οἰπε. ε),

ιπσπ πιοσπ!. !ιπίτοτ!πο ππσππτιπι σ!›οι·τἰ πο Ρ!τιπσ.

οο!ποπτοτι·ο πποπποπι Βπἱπσπἱε οοοἱπτἱἰ. οτιι·!οτιιο

πποπποπι τπτιο!πἰπἱ πο οο!!ει. ἰοοοππο ππσπποπι πο!

!σπὶ. τ!!!Ρπο ππσπποιπ ποιτοοἱ. τπὶσ!ιοο! πο τοιτοπειτἱο.

τοὶπτι!ππε. !1οπποεο€πστ ππσπποπι πτπποτἰ πο ίπποι;

πιοι·τἰππο πο!!πο. τσ!ιοπποο πο επτ!οπο! το!!τιπππο πποπ

παπι Ροποπὶπἱ. Ρἱοοπο!!πε ππσπποπι τιοπἱιὶ πο Ιι!οιιο.

ιπειττ!ππε ππσπποτπ ἔπὶ!!ἰο!τπἱ πο οπεπρτοπο. !ιοοο

πποπποιπ ι·π!οπ!πἱ το τοπτοπο. !›σποπὶτοι ππσπποτπ

εοπ ττ!οτιτ!οπο τπ:ιππππι πο!οι·οπτ ο!οἰιιε ο!ισ!οτ!. οτ
ποπτιπ!π!. εοι·ποτιιε ί!!!πε π!τ'ειο!ιἰπ!. ιππι·ιιιιο!!πο τ!!!πε
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εἱοεσεπο. σο!σε!:οσ ί!!!οσ σοοοσεοι τσ!!σοσὶ 8οσ!ιε!!!. α στοιο τοστ!! Ρτστο!ττὶιοοε. Ρτο Ρεοο οετσ ε! Ρτεσἱστὶε

τσ!!οοσὶοοε τΙοσοσσοι Βο!σσἰοειὶ. σΒοσεοε σοσοσεοο

Βο!εεισο! σε ε!οετοει!:σ.'οε8οοε!!οε Β!ἱοσ ἱοοστε σε

ίσοτ.σοσ. οἰοει·ἰοε ιΙοσοσοιο σ!ἰοετἱἰ σε πιστα!. ἰσΒοο

ο!οοε σ!ἰοε Ρτἱιοἱ σε σοεττσοσοσ. τοετἱσἱοοε σοσο

σετο Βἰτετσεσ σε σε!εεε. ἰεοσἱοοσ σσιοΡοεοσοοε.

8οἰ!›εττοε σε Ρσοτἱ. 8οεττ!οσ!οσ σε οιστο!σοσ. Βιοεπ

τὶοοε σοσοσε.το !ο!ισοοετ!. ἱοοσω ίὶ!ἱοε σοσοσοκο

Β!οοσ!ιἰ σε απτο. ιοἱσοε!ετοε ττοτετ ε!οε. 8ο!εσετσοε

τΙοσοσειτο !οοεο!ο!. Βτ!!!οε τΙοσοσσοι !οθεσ. οοσ!!οοε

σοσοσσ.ιο Πισω!. εἱ!οεΒοοε στ τσ!!οοσἱοοε σ!!! φιστι

σειιο σεε$οσ!!. εο!!!!ε!ποοε ί!!!οε Ρσἱοσἰἰ. τσ!!σοσἱοοε

σε οοιοτσκεοσ. !›ετοοτσοε σε σεισιτσοσοσ. τεο!σοσ

Β!ἱοσ Βεσ8οε σε σοετσ. ΒεεΒοἱοοε σοοοσεοι ποστ

Ι.ἱοἰ σε !σεο!εισο. τσ!!οοσἱοοε τΙοσοσειτο ο!!›εττἰ !ε

σσιοσ!ιε. σΒετΙοε σοοοσοτο Ρστσε!!ἰο!. ετσ!τοε Βοσ

!ἱε!τοἱ τὅεε!ε!σἰ. οι·σσἰοοε τΙοσοσοοι Βσοσσοτε!. ἰσ

!ιειοοεε σοσοσοκο Βσ!σσἰοὶ. τοτσοε!!οσ σοσοσοτο Βεοὶοἰ.

σοτοὶοοε Η!ἱοε τοστ! !›ετοετσὶ. .Βο!!σει·τοε σε εσσ!εεἱο

οσοο. τοὶοε!οε εΙοσοσειτο οσι·οεξο σε εσσ!εεὶει οσοο.

!πι!!οοοε ί!!!οε ε!οεσειο. !›εοοεοοτοσ τΙοσοσεοο Ρε

Βστε!!! σε εσσ!εεἰσ οσοο. τοε!ἱσἰοοε σοσοσεοο οιοετἰ8ὶ.

ΡΡστο!!.!!ι11ο8 οσΙοε σσιοὶοἰε σε μπασο. εσἰ!ὶσετ τσ!

!ειοσσ σοσ σοσοσοοι σ!›ετ!ἰ. σ!ἰοετὶσ σοσοσοιο τἰσἱὶ.

Βστσσἰσ οοσοστοο στιοοο!. ε!!:οεττσ Ρτσοἱοσὶο!ἰ. ποσο

τοοετ!σ σοσοσεοο Βοὶσσοἰε τε!8!!. στσσἱιισ !στσ !σοσεε

ε! 11188σο!01ιο ἴτοττἰοοε. ετ Βο!!!!ε!ιοσ ίὶ!ὶσ σἱσο ει!

Βεττἰ. στ σοστεε ί!!ἱσ σἰσιἰ σ!ἰοετἱἱ. στ: οεεττὶε οσο

εσττἰΒοε. σοὶ οι ἰετσ οσστσἱσ οσΒἱσσοκο ετοοτ στο

ἰοττσἰΒοοτ ετ σο! εστοπο !ιστοὶοετ› ετ οεεεε!!ἱ ἱο εσ

εισστσἰσ σΡΡσοετεοτ !ισ!›ετε ετ τεοετε οσε ετ !ιετεσεε

οσεττσε σε σωστο Ρετ Ρστεετστειο Ρετ Βἱεοοἰοιο εἰοε

Ρετ σοσε σοοσε σσοτἰοοσε ε! τεττἰοιο ὶο οο!οε τε

τἱοειοοε. ετ εκΡεοσετε ἱο σσ!!εστει σσοιοοἰε ὶσοοε

ε!σοτ εοιοοε εσ!ἰτἱ ετ ΐοσετε εετοὶτὶσ. σσιοοοἱε οι οσ

!οοτετε Ρστεεοιτἰε σε! σσοεο!οτοε σοὶ Ρτο €εοιΡστε

στο: οε! τοστ!! ο! τεττἰε 110$!31°!8. Πο σοσσ οσε οοε

εο!!ὶ Ρτεσὶστἱ !ιο!:εστοοε οοοοετἰτο οιεσἰετστειο εσο

εὶ!ἰὶ σοὶ Ρτο τειοΡστε στο; τεκοΡστε Ρστεετειτἱε οε!

00Π8ο!ο!:ο8. οεεο Ρτστο!ο:!τοοε ιισ!οε σε !πετεσἱ!›οε

οεεττὶε Ρετ οσε τισειι·σεσοε !ιετεσεε !πιΜτσοτεε !ε

οοοτἱ. οε! ἱο σὶεττἰστο. σε! ἰο σοτἱσ σοεττἱοσοἱ οε!

Ροκοο!. εεο ἰο ο!!!ει ποστε!ειο! οε! σετι·σσοο! σ!σ1ειτο

τεττἰστο Ρειι·τεπι Ρστεετετὶε εἱοσ σσοεο!ειτοε φωτο σε!

σοστο οι οσ!›ἱε τετἱοειοοε οσο τετοἱττειιιοε οσε :!!!ε

οο!)!τοοε ο!ἱσοἱ Ρετεσοε σε! σστοοο! εοισ οεσττο

οσ!ιιοτοτε. οε! 1οσἱστἰε Ρειτοε οεεττοτο. ἰτεπο Ρτστο!!

!!τοοε ιισ!οε ιΙοσσ εἰ ο!ἱσοἱε οοεττε Ρστεετστἱε οο!οετἰ!:

σ!εσεσετε ει οσΒὶσ. Μι σιισσ οσ!!ετ ἰιιτετε εο!› Ρσ

$εετετε οε! σσοεο!!!:οσ σοὶ Ρτο τειοΡστε τοποσ οι

σὶστἰσ £εττἱε οσεττὶε εοοσ τσοσσετε στ! Ροτεετετἱετο

οε! σσοεο!ετοοι σε σοοεστ! σσοττει εοτο ετ ΐσσετε

τετ8.!οπο Ροττειο εκΡεοσοτοτο ε! οσε σοοε Ρεττεε. !ιεσ

σιοο!σ Ρτεσἰστει ε! εἰοἔο!ει Ρτστοἰττὶιοοε οσΒἱε ε! οε

ε1.τ!ε εοσσεεεοτὶΒοε Ρετ οσε οσεπτσεσοε εοσσεεεστεε

επεοσετε ε! σσιοΡ!ετε ε! σωστο ο! ε!ἱσοσ οσο οε

οἰτε ε! οσσετε ετ ιοε!ἱστοτε οι !ισσ ἱοεττοτοεοτσ οι

!ειοσε οεε!.τ! σεΡ!εοσε εἰ εισσεοσοιο οε! τοε!!στειοσοπο

ΐοετ!!;. ο!!σσ1ο!ο Ρεοοπι !!!1τοτοοι ιο!!!ε ὶοι1οε τοτο

οσοι1εοτε οο!:!ε εσΡο!εοσΒοε εἰ οι ε!ἱσοσ σοο!ι·οΐο

0Π111!!3118 σΒεετοοοσἰε οοἱοετεει οσοο οσεττει !ιοΒοο

ετ. !ισ!›εοσο οσΒἱε ΡἱΒοστἰ σΒ!ἰεοιοοε. !οτειοοε !ο

εοΡετ πιεσε εστΡστε!!τετ σεστσσσοστἱε εοσοΒε!ὶἱε Μ:

εοΡτε σττεοσετσ ετ σΒσετοοτε ετ σσοτι·ο οσο οεοἰτε.

ἰοσε ΡτεσεΡετοοτ σετ! Ρ!οτε ἱοεττοοιεο!ε οοἱοε !ε

οστιε.

ΒΒσ ωδετ!οε σε σοεοιΒοσ!ει ειιστἰ Ρο!σκἰἰ οστετἰοε !ο

1:ετ!”ο! ε! τσθετοε εστ!Ρε!.

ς οσι.ΧΧΧιιι ›

ΝοτυιαΙΖΕ σα· Ρα.ταπί άουιΞπίσ, ρασ8ίοπε: οιιπι αισ

εαΖΖέτ ω |ιοπιοιί&ιω Ζευατι£Ζ Μέσω, ρπ·αεεεΝέω σέτ·σα

εωετσΖ£ἰιιοι ἰιιτἰσιἰἰσ£ΞοπΖε έί.τάεπι £τ·ίσιαιιοι, σε οσονο

2ια·ω· .9ροτισετι2.

'!2ὅθ , !Πε!:τοετ!!

Ε: σοϊσοτπΡΙισ Πε9ϋ Ταου·ίπε:οί.υ ωστοσο!

δεσ. Α. [Μ. Μ. ο. στο. Ο. [ο!. 58. ο.

( Η. Ε. )

Αοοσ :ιο !οσοτοετ!σοε σστοἱοὶ οσεττἰ Πισω στἱετἱ

οσα”. ἰοσἰστὶσοε π. σἰε οετσ σεσἰιοσ τοεοεὶε τε

Βτιιοτὶἱ οΡοσ !εοεο!:οοι οι εσσ!εεὶο εσοστἱ σοστεε σὶτσο

οσοειτο. ἱο Ρτεεεοτὶει Ρτεε!ποετ! Βἱτοτσἱ ετ Ρτεεοἰτετἰ

ΒοἱΒσττἰ σοοσοἰσστοτο Ρ!ε!1ὶε σε σεο!ο. Βἰτοτσἱ σο

οσοστἰἱ. Ρε!οιετὶὶ σ!!! ἱοετσοισοτἱε ε! εοισ! σε ισοει!το

τεετἱοιο τσΒοτστοοι. - οσε σστοἰοὶ σε Ροκοοσ. εσὶ!ἱσε!:

τσ!!ειοσοε ίὶ!ἱοε σοσοσσοι σοσττἱ σε Ροποοσ ε!ὶοετὶοε

ί!!!οε τΙοσοσοιο τἰσἱἰ. !›σττετἰοε σοσοσοκο οτιοσοἱ.

ο!!›εττοε Ρτσο!οσ!ε!!ε ίὶ!ἰοε σοσοσοτο σστοἱ. ωστοσ

οστἱοε οοστστἱτειτε σετσἰ σε 1·ἰοσ!το σοτοτστἱε. ωστε”

ί!!!οε σὶστἱ ει!!οετο. ›δο!!!!ε!οιοε Β!ἱοε σὶστἰ ο!!›εττὶ.

οτσσἱοοε !στοε. !οοσεει ε! ιοσεσσἰσιιοε !!!ὶἰ σἰσιἰ τσ!

!ειοσἱ σσοστετοιιτ οσΒ!ε τεοσοσ. ε)ποσοί. οο)σ!σσ ίὶ!ὶἰε

τΙοσοσοκο εστσἰ σε !εοσοτσ. ο!!!ειοετσ ετ Ρει€ειοσ σε

τσοτσοο. το!πι!σετσ σοσοσοπο Βοοσο!Η. !ο!οιοο! σε οποιο.

Ϊτοἰιοοοσσ. σιιτεοοσ σοσ σοτοο!. ἰσ!ιοοοἱοσ σετ!ετσ.

στσἱε!!σ σοτ!ετἱ. οποοο!οσ σε σο!σσοσ. ὶσοοοο! σε ΐοσἱσ.

τσ€ετο 6110 σοσοσειο Βεττσ!σ!.ἰ σε οισοτο!!. τοὶοσ!σσ

σοσ. οποὶ8ετσ. ο!!ετσσ ί!!!σ τΙοσοσεοο σ!!›εττὶ σε Ρσο!;!.

!)ετιδσΒοσοσ σοσ τΙοσοσοπο τοσο. ΒεΒὶοετσ σε !:ι!οοσ!ιο.

ἱεισσΡἰοσ Ροἱσσἰσ. εοτἱσετσ σε σοοιΡστε!σεσ. σοτε.ο!σ

σοσοσκοο Βοἱσσοἱε εσσἱειτὶἱ. ΐοσ!ο σοσοσοκο εσστΡε.

Ρστσε!!οοσ σΙοσοσοτο σ!›εττὶ. σοτειοσσ σιισοσειπο ἱσ

!ιοοο!ε Νοε!. !;ισοετἰσ σοσοσειτο εἱοετοστἱ. Ρο!οιετ!σ

σοσοσεοο τοοΪσοὶ. σ!σετΙ:σ τΙοσοσεοο εοΡστ!:!!. οἰοει!σσ

σοσοσοοι οἱοεοσἱὶ. Βο!!!!ε!ιοσ. Ρο!2ει!!σσ 6110 Βετοτσἱ

σε στοα. σεΡοτσοσ :Με τΙοσοσοπο εσστεε!!. !σετσ σει

τσοἰ. !!σοσε οσοστἰἰ. τὶσστοοοσ σοσοσοτο οσοο!! σε

!οεο. σσοτεισ!οσ σοσοσοτο εοΡετοἱ. τοειτο!σσ σοσοσιοο

!εοσ.οτἰοἱ. τοετὶσ!οσ Με ο!!εισ!ι!ο!. τἱσσοσοσ σοσ σοσ!»

σετο Βσοἱσοεσ σε ὶ!ἱσε. τιι!1σ.!σσ σοτειοσ. Βεοεοεἰσ

τΙοσοστοο τοΒὶτἱ. ἔοἰ!!ἱε!ιοσ εἰοε οπο!. εοιοσοἰ ἱσσσΒἱ.

!πο!!ετ!σ ίἱ!ἱσ σΒει·!;ὶ σε Ρ!σισ. σε!οεοτεττε ίἱ!ἱσ (!οοο

το!!! ιὅοὶσσοἰε εσσἱστἰἱ. σιιτ!ετσ ίἱ!ἱσ σοσοσοιο ποο!

σἱοὶ σε σε!!ει. !οσσΡσ σοοοσοκο Βεσσοἱ. ίἱ!ἱΡσ (!οοο



875 (ΞΗΑΚΤΑΒ 876

πεπι πειιοει. ι·ειπιιιπο πιιειιεειι ιιιιο πιιοππιππ πι- α εοπεπιεε πει ποιεειιιιεε ιιιιει·ε ιιιεει·ε ποεεειιε ειπε

ιιε1·ιι πε ιειιοπε1·ε. ιιοπιεεπποι·ι ιιιιο πποππιππ ιππ

πειι πε ιοΒιε ει πιιιι·ιιπο Βιιιιο ιιιιο πποππιιπι

ιοιιπι. ιοιιεππι πε εοι·ιεπε (πιο πποππειτπ εεπιππιπι1·ιι.

ι·οιιιιππιπο ιιιιο πποππιππ πεπειιιπι. πιοεπειιο ιιιιο

ιιοπιει πε πιιι1ιο. ιπει·ιιπο ιιιιο πποππεπι Βπιιιιειπιι

πε εεεππι·ειππ. ιιοεοπι ιιιιο πποππιππ ι·πιιειπι πε ισπ

ιοπε. ιιοπεπιιε πποππειπι πεπεπιπι. εο1·ιδειο ιιιιο πι

ιιιειιιπι. 1πο1·πειιο ιιιιο ειπεπεπι. ππιεειο ιιιιο πποπ

πειπ ι·οιιιιππι εποιιειιι. ι·οιιεππιπο ιιιιο πποππεπι πει

ποιπειι. ιιιΞέποεο ιιιιο 8πι€ειοπι πε ειπει·πειο. πε

<έππειιο ιιιιο ιπποιε πε ιιοπιοπε. πιπεπιιο πποππεπι

οιιπε1·ιι πε ιππ1·ι:ε. ιοιιιιππιπο ιιιιο πι·ι1πι πε επιτο

ποιιο. 1·πειιοιπο ιιιιο ιπιοππεπι Βιι·ει·πειι πε ειιιεεε.

Βεποιπο εοπιπειεποπο. επιιιε1·ιο πε ποπιι. €πει·ι·ιποιο

πε πιιιιπιειππει. ιιπιπεπιπο ιιιιο πιιοππεπι ιοιιεπειι.

ιππειε ιιιιο ιιιεπειιι πε ειιι·ι·ο ει τπιειιειειο ιι·ειι·ι ιπο.

Βιιιεεε1·πο πποππεπι ιεπεπιπι. ει·ιιιο πποππε11ι π.8πειι.

πεοιιπο εποππιππ ιπππειι. ειιπε.επο ει 1·οιιιιππιπο

ιιιιιε εεπποιι. €πιιιιειπιο ιιιιο πποπππιπ πιιιεειι. τοι

ιεππιπο πε ειπιιι·οιπιπο. ιιει·πε1·πο πε επειι·οποπο ει

ιεπιπο ιιιιο πποππειπι ιιεεπ>πε πε ειιπε1·ο ι·εειπιεπιιιιπε

πι·ο ποιιιε ει ειπε πεεεειιιε πε εεει:ι·οποπο. ει επ:·ιε

επειι·ιποπι. ιιεεεπιπο πποππεπι πιε1·ιιπι πε ιεποιε1·ιει.

ωιπωωο πποππιππ ιεεειιιοιιε. οιιετιιιιο πποππειπι

πει·εειιιπι. ει·πιιο επιιιιειιπι εεειπιπι. ε1·ποιπο τροπ

πειπ ιιοπειεπ1·ει. ιοιπιππι πποππε1π ι›ειποπι. ιιιι·ειιειιο

πποππιιπι ιιοπιπι. επιππιπο ιιιιο πιοιι ι›ει·πει·πι. ἐπι

ιιει·ιο πε εεειεειε ποπε ιιιιο επιοππιππ ειιιετιιπι πε

επεει·ο. ιπιπειο εποππεπι ιιπι·πεδι πε εεειεειε ποιιε.

ιιιιιιεπο ιιιιο ειπεπειπ. ιιεπεπεπιιιο πποππιππ πεπο1·ειιι

πε εεειεειε ιιππε. ι·πειιοιπο πε εεειεειε ποιιε ι·ιποπ

πε1π επιει·ιοι επιοπ ειι ειππιε πεοεπι ει εεπιεπι ι·ειι·ο

εειιιεει επιεππειπι εοππεπιιο ιιιιεεει ιιιοι:ε ποιιιε πει·

ποιπιππιπ ι·οπε1·ιππι πιοει·ιπ1π ποιπιπι 1·πιπει·ιι εοιιε

ποιεειειιε ιιιππε ποπιιπε εοιπππιε ιιιππε. ει ιιπε πει

πισω. ιιιεειι1. σε πεειιπει πεοεπιιπ·ιε. ιιοε ει επιεεεε

εοι·εε πεειι·ι ει·πιιε ιιιιε1·ι ει ειιεπιπιι ειι ο1ππι ποειι·ε

ιπι·ιεπιειιοπε ει: ποιει·ειιε ειιεε1·ε ει: εοπειιιπει·ε ποιιιε

ιιπππειιπι εοπεπιεε ει ποιεειειεπι εκ ιιοι›ιε πει ειιιιππε

ιιππε πειιειιε πεε ειιιι1πο ιπ1·ε ι:επειπιπιιπι ποιιιε πει

ειιιεπι ποιπιποι·ππι π: πει:επο επι ιο1·ιε ειοπι πεεεειιι

ιιοποπιιιιιεε πεε ποιει·ιιι:ιε ειπε πειιεισειιε εοπιι·ε πε

ειι·εππ ποιππιπιεπι εοιππειιι ι·εεποππει·ε πει επιι εσπ

ειιιιιιιιε πει ποιεειιιιιιιπε ε ποιιιε εοπειιιπιιε. πεε πτε

ειει·ε επεε1·ιειε πει πει·εππε1·ιεε ειιι1πεε πει ειιι1πο ειι

πιοπο εεεε επιι ειιππε ιπτιεπιειιοπε ποιπιποι·πιπ πε

πεπιεπο πει ειιεπιιιε εοι·ιιπι. πεε ποιεειιιιιε πει· ιπεοε

εοπειιιπιε. εεπ πιεπεπι ιιει:ειιειιε ποιεειειεπι ει ιπε

ειι€εππι ει εοπειιιπεππι ποιιιε οοπεπιεε πει ποιεει:ειεπι

ει εειει·ε ιιιοιεππι ειπε εοπεεεεε εππι εοι·πο1·ι ειπε

ιιπιπε1·ειιιιιι ποπ εππποειι:ε ειιιοπι ιπι·ιεπιειιοπι εεπ ιιπ

πει·ιο. ιιε1π εοπιιιε1ππι· πποπ τι ιεπιποι·ε πιοιε εσπ

πεπειοπιε ειιι·ε π1·εεει·ιο ει πκ·εειιιπε ποει1·ιε παρε

πππο ιπι·πειιε επιι ποιεειιιιιιιπε ιι ποιιιε εοπει:ιιπιιε ει.

ειε ιε1πι1πειιι ιιει›επιιιιιιε ιπ ποιιιε ιπι·ιεπιειιοπειπ 1·εε

ποππιειιε. ιιεε ποιο ιπιει· ποε ει ποε πποπ ππιιπ1π

πτειππιιιππι ποιοιε πει πεειιειε ιιει·επιιιπε ιιι ειιιπιο

ιδειιει·ειι·ειπι·. εεπ εε1ππει· επιππποεπιπππε ιιοιιιε ει

ποει1·ε εοπι1·ιιπιειιοπε ει πε εειει·ο ποπ ιεπειι1πιπι

ποιιιε εεπ ποιεειιιιιιιπε πει· πεε εοπειιιιιιιε ιιι ειιιππο

ι·εεποππει·ε. ει πει εποπ εοππεπιιο εππι·επιειε ποιιιε

πισω ε οοπιππι ιειππε ποιιιε ιπ ειιππο ποπ πεπει

εει·ει. εοπιιιεπιεε ιπ πειιιιιιιε ι1ποπ πεε πππππιππ

ιιιιειιε ιιοπιιπεε ποειι·ι πεε επισ ποειι·ει ιπ1·ιεπιειιοπε

πιει εππι·ιιπιειο πιοπο ε ιεπιποι·ε εοππεπιιοπιε ειπε.

ει ειπποπ ιπε ποιιιε εοιππειιι εοπιι·ε ποε πει ιιει·επεε

πεειι·οε πει εοπιπειει·ε ποεεει οεοεειοπε εοππεπιιοπιε

εππι·επιειε πει ειι οεεεειοπε πποπ ειιιπιο ιειπποτε

ποι›ιε πει ποιεειειιιιπε πει· πεε οοπειιιιιιιε ιπ ειιιπιο

ιεπποεπι εππποειιι ποειι·ε ιπι·ιεπιειιοπι ι·εεποππιειιε

ιιπεπι ποι:ιε ιιιειιππε ει ι·επιιεειοπεπι ει πεει:ιιπι πε

ποπ πειεππο πει· πεε ποειι·οεππε ιιει·επεε ποιιιε πε

ὐ ειι·ιεππε ιιει·επιιπιε. εππ1·επιειεε ιιεππε εοπιεεειοπεε

ιιπε1π ει ι·ειιιιιιιιοπεπι π:·ο1πιιιιπιπε ποιιιε ειιππιππ

ιιππε πιο ποιιιε ει ποει1·ιε ιιε1·επιιιπε 1·πι:ειε ει ιι1·πιπε

ιιιιιιε1·ε. ειιιοππιπ πεπεπι ιιιιι·ει·ππι ιπιιιε ι·ειο :πε

πεπιε πειει:ο ποιιιε ειιππιεπιιιιπε ει ιπ ειιεΙπο εοπι1·ε.

ιιιειπ1π ιπε1·ιι π1·οπιιιιιιππε. Ρι·ο πεπε πει·ο ει: εππι·ε

πιειιε οιππιιιπε οιιεει·πεππιε ιιι·1πιε ιιειιειιπιε ει ιεπεππιε

ππιπει·επ ιιππε ποειι·ει ιιιιιιιιπ ει ιιιιιιεππε ποιιιε πι

Βποι·ι οιιιι€επιπε. ιπι·επιπε ι1ιεππε1· πεε πιειι. ποιπιπι

επ ειιποιε πει επειππειιε οπιπιε πι·επιειπ ει ειππ·πιιι

πει·πειπο ιιππε ιιιιιιει·ε ει ιεπε1·ε πει·πειπο ει: εοπιι·π

ποπ πεπιι·ε ει ιιε πι εππτε ιειεπιπι· πε1·ππι εεεε. Με

π1·εεεπει·π1ιι ιιει·ι πιπι·ε ιπειι·πιπεπιε ειπεπεπι ιεπο1·ιε

Ρι·ο πιειιε πεεεειιιε ει: ποιπιπιε.

Εεε οι(ιει·ιπε πε επειεπποιε εεει·ι πειειιι ποι:ει·ιπε ιπ

ιει·ιπι ει ι·οιδειπε εει·ιπει. . :υ

ς πει.ιπππν )

Νοπ1ια!Ζέ απ· Ρα:::αΜ εἰοπιἱιιἰε πε εεπυαπάἱε παππο

τιί!πω ειπε παι.πιίΖίε ει ιιοπιἰπἱὐαε [.εναπιί [ιιππε

@ιιεει παπι.

-

'ι%0, ιο ιειιι·πει·ιι

Π: επισπν·απ|ιο Πεπιί Φωπωωπ πωπω.

πι. Α. [οι. δ! ι. απ. πρι. 53. ο.

( Π. π. )

ιιππε ειι ιπειι1·πειιιοπε ποπιιπι ποειι·ι ιιιεεπ ει·ιειι;

ποπειπ. ιππιειιοπε π. (κι πει·ο πεει1πο πιεπειε ιε

ιιι·πει·ιι επππ ιεπεπιππι ιπ εεειεειε εππειι εππι·εε

ειι·οε ποι1ε1ιι. ιπ πι·εεεπιιει πτ·εειιιιει·ι πι1·ει·πι ει

πτ·εειιιιε1·ι πιιιιιει·ι:ι επποιιιεο1·πιπ πιειιιε πε εεπιε ει:

8ιτει·πι εεποπειι·ιι ει: ειιι·πι πε πιπιπ ει πει1πετιι

ιιιιι ιιιεπιπιοπιιε ιεειιπιπ ι·οεπιιοι·πιπ. -- πεε ποπιιπι

πε πει:επο εειιιοειι·οιιεπππε Με εποππιππ οιιε1ιιι

πε πειιιιπο. ειιπει·ιπε εποππεπι ι·ιειι. ειιιει·ιπε πεο

πιποιειιιε. ιιο1·ι·ειειπε εποππιι1π πι·ιπειιι. 1ποπιππει·ιπε

εποππειιπ επιποπιεπεΒιι ειποιοι·ιιπιε οιιι·ειοι·ιε 1πει

επι·πι πε ι·ιπειιιε. ει·ποιππε ιοι·πε. ιεπεεε ει 1πεεεε

ιοπιιε ιι·ιιιι·εε ει ιιιιι πιοιι ι·οιιει1πι. Βωιιιειωπε ιιππε

  

ιιει·επιιιιιε πεειι·ιε πιεεει·ει επεσε ει εοπειιιιιει·ε πιοιι ειιιει·ιι πι·οιιιιιοιπιιε. ιιππι·επε Με πιειι ειιπε1·ιι
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Ρι·οπιιττιπιπε πο!ι!ε ι·ιιιιιπο ειπποπι οτ πεει!τ!ο τι·ει- α ποιο οι·ιτ τοιπροι·ο ποεττο ροτοετοτιο πο! οοποπ!οτπε.

τι·ι!ιπο !!!!ιε πποπτ!οπι επτά! πο !οποπτο. πὶ!!οποτο

πποπτ:!πιπ ἔποτὶπἰ. Ρπιδοπο πο τοπτοπο. τπ!ιο!ι!οτο

πποπτ!πιπ Βοπτ!π!ί!. ιο!πιππ! πο ιπει!ιο. τι·ει!ιπππάο.

οπιτοτ!!πο ί!!ιο οπι·οπἱ. ὶο!ιιιππἰ οπτ!οτο. πι·‹!ἱο!!ο οπτ·

!οτἰ. :ιτιποπο πο οο!!τιπο. ἱο!ιπππἱ τ!ο Βιοιο τοδοτο

[!!!ο !ιοττο!οτι πο πιοπτο!!. τοιπει!τ!ο ί!!ἰο πτπ!ξιοτι.

ιι!!οττ!ο !!!ιο ο!!ιοτ·τι πο Ροπτι. !ιοι·8οεποπο !!!ἰο πιιοπ

παπι τω!. !ιοεἰποτο πο !)!8.τ10!13. ἰποορἰπο Ρει!ποιο.

οπτἰοοτο πο οππιΡο τοιοεο. τ!πτοπτο πποπτ!πιπ επι

στοπ εοοπιτι!. Βιο!ο πποποοιπι οοιιι·Ρο. ροι·οο!!:ιπο

τΙποπτ!τιπι ο!ιοι·τἰ. ι!πτοπτο τιιιοπότιππ ιο!πιππιε τπ!ιοι.

Βοποοιο τΙποπτ!οπι ο!ποι·ποτι. Ρο!τποι·ιο τιποπτ!ιππ πιο

ίοπ!. ο!1οι·το οποπτ!οιπ 8πΡοι·Βι. πιπει!ι!ο πποπτ!οπι

πἰποπτἰἱ. 8πι!!ιο!πιο Ρπ!2.τιίιοο. οοοπτοπο πποπάοπι

ποπτεοτι. Μοτο οιιι·πιιι. !ιάποιο !ιοπιιο!!. ι·ιοοπιοπο

τιποιιι!τιπι παω! πο !ποπ. οοπτιιι!!πο οΙποπάειτπ οπ

Ροτ!ι!. ιποιο!άο πποπτ!ειιπ !οποπτιπ!. ι·πετιο!πο !ὶ!ἰο

ει!!-πο!ιιιιι. ι·ιοο!ιοπο τΙποπτ!οπι !ιοπὶοοτἱ. τιι!πι!τ!ο οιι

τοπο. !›οποεὶο οποπάειπι το!πτι. ιιςπ!!!ιο!τπο ο!πε Έτο

πι. ε)πποπι ἰποοΡἱ. !απτοι·ιο πποπτ!οιπ ο!ιοι·τι ‹!ο

[ποιο. οπ!ποπτοι·ι·ο πποπτ!τιπι επιι!οπιε 5ωππι. επι·

!οτο τΙποποειππ τπ!ιο!τ!!πι τ!ο οο!!τι. ἰοοοιιο πποπτ!τιπι

!ιο!!οπὶ. ί!!!Ρο πποπτ!ιππ ποιιοεἱ. ι·ει!ποι!ε!ο ιπιο!ιοο!ι πο

τοκοποτιο. !ιοπεοιὅποι·ὶ πποπτ!οιπι !ιι·πποτι τ!ο τοπιο.

ιπιιττιπο Βιι!!ο πποπτ!πιπ ιοτιπι. !ο!πιππι τ!ο 5οτ!οπει.

ι·ο!!επιι!ο πποπτ!εππ ΡοΒοπιπι. Ρὶοοπο!!ο πιιοπτ!οπ.ι Βο

πιοι τ!ο Ρ!πιπο. ιπεπ·τιπο πποποοππ Βιιι!!!ο!τπι τ!ο οπ

επΡτοπτι. !ιοεοπι πποπάτιπι τπ!ιο!τ!! πο τοπτοπιι. Βο

ποπιτο πποπτ!πιπι Ριι€οπιπ!. ιδοτιιοτο !!!!ο ει!τοο!ιιπ!.

ιποι·ι·πο!!ο οιποθ.οπι !!!ιο. τ!π!οοτο τιποποπτπ το!!οπτ!ι

επο!ιο!!!. το!!οπτ!!πο πποπτ!ιππ !πι!άοιποτι. τ!8ποοο

πποπτ!οπι 8πι€οποοιιι πο οὶποτποτο. ποεππο!!ο ί!!!ο

ιπποτο πο τοπτοπτι. πιποπτιο τιποπτ!πιπ ο!!ποι·π ι!ο

ιππι·τει. ιο!ιοππ!πο !ὶ!ἰο μπω! πο οτιετι·οποπο. υποτι

οἱπο πποπτ!πιπ ιὅὶτιιτἀοτἱ πο οπ!οεπ. !οπο!πο οτ οοπι

Ροοποπο ιδπι!ιοι·το πο Ροπτι. Βιιοι·ι·ικο!!ο πο πιπτει!οππο.

-!ιο!επτιπο πο οιιι·ι·οτ!τιπο Β!ὶο τ1ποπτ!εππ ιο!ιοποτι. ιππ

οτο ί!!!ο πποπτ!οπι !;ι!τιπο! πο απτο. πιἱο!ιο!οτο οιπο

ποτά. 8π!εοπτοιπο πποπτιεππ !ππειπἱπὶ. €.3ι·ι!!ο τιποπτ!πιπι

π8ποτι. πΒο!ὶπο ιιποπτ!εππ ιπεποτι. ε!!πο8πο_οτ το!

!οπτ!!πο !!!!ιε ςποπτ!ειιπ οπεπο!!. Βπι!!ιο!ιπο !!!ιο Ρο!ποι!.

το!!οπτ!ἰπο πο ειτπ!ποιαιπο. τοει!τ!ο πο 088!3Γ0Ι10110. οτ

!ιοι·πειι·άο. !ιοπεπιπο τιποπτ!πιπ πιτιι·τ!πι το !οεο!οιπο.

ι·ο!!τιπε!!πο τΙποπτ!πιπ τι!!ιοι·τι !οοειιπο!ιο. ο!ιοι·το τιποπ

θ.ειτπ ροι·οο!!ππ!. οια:!!το Βπ!!!ιο!πιι οπετει!τ!!. τπ·τ!οιπο

πποπε!ειπι !ποποιοπτει. ιο!πιππι τΙποπτ!πιπ !ιο!άο!πι.

τπι·ο!ιο!!ο πποπτ!πιπ !ιοπιπ!. οπτ:ιτ!!πο ί!!!ο τ!ιοτι Βοτ

ποττ!ι. Βπι!ιοττο πιιπει!! ιΙιιοπάοπι ΒοτποπΒἰ πο οο

ο!οεπι ποπο. !ιπ!ιοπο !!!ιο οιπει!οιπ. !ιοποποππτο τροπ

τ!ειπι Ροδοτο!!! ‹!ο οοο!οοἰπ ποπει. ι·πετιο!πο πποπάειιπ

ειπιοι·ιο! οτ πιο ππεεπ!ἰε (μι ιτι ἰετο ποοι·ε!ιο πο!πεοππι

οι·ππτ οτ πώ πι πιο οποτ!ε !πττο!!ιππτ οτ !ιο!ιοι·ο οτ

τοποι·ο ποο οτ !ιοτοτ!οε ποεττοε πο οοτοι·ο που Ροτοοτει

τοιπ σπιτι! τοπιο πππιπ οτ τ!ποε ιιι πο!πο ι·οτ!ποπιπο

οτ οιιΡοπάοι·ο ἱπ οο!!οοτπ οοπιππὶε ιπππο εὶοπτ εππιπε

εο!!τ! οτ Βιοοτο εοτπιτιει οοπιππἰο πιππο ἰπ πο!ιιπτειτο

ροτοετοτ!ε πο! οοπεπ!πτπε (ιπι Ρτο τοπιΡοτο οτἱτ ιπ

τοπιο ποετι·ιε. !το πποτ! ποο τιοπιιπι Ρι·οι!!οτι !ιο!›οπ

τππο ειππποτιπι ιποε!ιοτπτοιπ οοπε!!!!. ειπα! πιο τοπι

ιτοπι Ρι·οπιιττιπιπο πο!πο οτ !ιοι·οτ!!!ιπο ποετι·ιε Ρτο

πο!πε οτ !ιοτοι!!!)πε ποεττιε !πι!›ἱτοπτἰ!›πο !οπειπτἰ πο!

ιιι ο!ιεττιοτπ οτ πι οποιο οο8τι·ι ποπ! εοπ ὶπ πἰ!!ο.

ιποτο!οπἱ πο! οτιττοτ!οπι ά!οτειε πποιε Ριιι·τοε Ροτοετοτιο

πο! οοπεπ!πτπο οποιο ίπ ποΒἰε ι·οτἱποπιπο ποπ οοπιπ

τοιππο ποο π!ἱοππ!ιἰιππε ει!ιοπι Ροι·εοπο πο! οοπιππι

ε!πο ποετι·ει ιιο!ππτειτο πο! πιοἰοτἰε Ροι·τιο ποεττπιτπ.

ιτοπι Ρτοιπἰττἱτππο ειπα! ε! ο!ιοπιε ποεττο Ροτοετπτἰο

πο! οοπεπ!πτιιε πο!ποτιτ τ!ιεοοι!.οτο οι πο!πο τω @ποπ

πο!!οτ ιπτοτο επ!) Ροτοετοτο πο! οοπειι!!!ιπο τμ! Ρτο

τοιπροι·ο ίποτιπτ ἱπ (πω. τοπιο ποεττἰε οππι :οπο

οπι·ο απ! Ροτοετοτἱπιπ πο! οοπεπ!οτπιπ οτ οειπειιι·ι

οοπτι·π οπιπ οτ Βιοοτο ι!πειε Ρειι·τοε οιιΡοπειιτπιπ οτ

ποο τοτο!εππ. ὶτοτπ ρι·οπιιττιιππο πο!πε οτ !ιοι·οτ!!!ιπο

& ποετι·ιο πιο πο!πε ιιοετι·ιετιπο !ιοι·οι!!Βπε ετιιτο οιππἱ

τοι·τ!ο ειππο επ!› ποεττο Ροτοετοτ!π οτ ιπτιετ!ιοτιοπο οτ

ιπι·πι·ο ποο οτ !ιοιπιποο ποετι·ἰ οτ ποοεο!!! τιπἱ εο!ἱτἰ

εππτ ιπι·ειτο επ!› ποετι·ιι Ροτο8τ8.το οτ οτι! ιτι ιιππο

Ρι·οτοτ!το ιπι·ιιποι·ππτ επ!ι ἀοπιἱπο το!!ιιππο πο Ρει

ιιτιπο. εο!πο οο ειπα! ι!!! πιιεεο!!! πώ ποΒὶεοππι οοπ

οτιπτπι· οπο οοπιππι πιππο οοοοειοπο ποετι·ο Ροτοετιιτιο

ποπ τοποτιπιπτ !!ιοοι·ο ιπτιιτο επ!) Ροτοετοτο πο! οοπ

οιι!!!ιπο ο πο!πο οοπετἱτπτἱε ποοπο ποο τω! πωπω!!!

ἰπ οππετι οποπι οππι ο!ε !πι!ιοτοπιπο οικΡοπτ!οι·ο το

ποεπιππ!. !ιοο οπιπἱει Ρι·οτ!ιοτο οτ ειπ8π!ει Ρτοιπἰττἰιππε

ποΒιε οτ ποετι·ιε ειιοοοεεοτἱΒπε που ποο ποεττοεοπο

εποοοεοοι·οο οιττοπτ!οι·ο οτ οοιπο!οτο οτ οοπτι·π ιιι επι

τιπο ποπ ποπἱτο οτ πάτ1οι·ο οτ ιπο!!οι·ειι·ο ἰπ ποο !π

εττπιποπτο ιιι !τιπάο ποεττι επιποπτ!ε ε! ιπ!άοπτ!πιπ

ο πο! πιο!ἱοι·ππτ!πιπ τιιοι·ιτ. ο!!οτιπ!π Ροποπι !!!πειτππι

πι!!!ο ιπππο τοτο πιοποπτο ροοτο πο!πε ετιΡπ!οπτ!!ιπε

Ρτοπιιττιπππο. ε! ιο ιι!!τιπο οοπττοτοοτπιπ ίποτιτ. ρτο

Ροπο. ποιο οτ Ρι·οι!!οτιο οτππ!!ιπε ο!ιοοι·ποπτ!!ο πιπ

ιιοι·ειι !ιοπτι ποεττει !ιο!;ιιτπ οτ !ιο!ιοπτ!ιι πο!πε ΡἱΒποι·ἱ

ο!ι!!Βιιπιπο. ιπτειτππο !πεπΡοι· τποτιο οοι·Ροι·ο!ιτοι· οποιο

8οποτ!ε οποπτ.ιο!!!ο πτ οποτε. !ο8ὶτπι· οιττοπτ!οτο οτ ο!)

οοι·ποτ·ο οτ οοπττει ποπ ιιοπἰτο. ιπο!ο ρι·οοοοοι·ππτ

που! μπαι ιπετι·πιποπτο ππἰπε τοπο:·ιο.

!ΣΒο οΒοι·ιπο πο οοετοιετ,πο!ο οπο! Ρει!οτἱἱ ποτειτ!π5

ἰπτοτἴπι οτ ι·οοιοτπε εοι·ἱΡεὶ.

( ποι.ΧΧΧν )

ά 0#οἰιιΖο.εν, ού (Μαιο ίατιιιοιι.ε·2 απ·|ιίορέ.τοορο οτ οο

ποίτο, οΙοστ2 α! τ·ο8ίπτοπ ¦ιοπιίτιαπι οαετι·ἱ .πιπο2Ζ Βο

πιιιΖἰ, είε ὐοπο οτ [άοΖέτοι· ο.π·οπ·οπάο οῇΐοἰο πω

οοιππιίσεο £απυι2.

ΉΖδθ, 24 το!πιπιπι·ι!

πω. π. πι. πιο. π.

( π. π. )

!π οι·ιοτι ποιπιπο ιπποπ. πππο άοιπιπιοο ποοιυπι.

!πτ!ιο!οπο πι. επο :πππιπ πιοποιε το!ιι·ποι·Ξ!. ποο ο. (Οττο)

τ!οι πποιε. ἱοπποπεἱπιπ οι·ο!ιὶοΡἰεοοΡπο οοπιοε οτ οσππ

ππο επποτἰ τοπιιι!!. :ιοτοπτ!οπτοε φωτ! σπιτι ποο πππο
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εοπιππε εαπετι τοιππιι πιππε εεεετ 8ταπατππι οπετε τι πἱι1πε τιοιπὶπι ατειιἱεΡὶεεοΡὶ ιαππεπειε ετ ειπε επτιε.

αιἱεπο φωσ] τειπάεπι ιεοιπιπε επτπ π1πιτα τιιιιιεπιτατε

Ρετ .. . . . .Ρετ ιαπι πωπω ποπ Ροτεετ ιπεοιπΡε

τεπτἰ εαιαι·ἰο εἰεπτ εεΡε ίαετππι εετ επιε τεετοτιππε

Ρτοπιτιετε ιΡειπε εοπιππιε τεθππιπι ἱπ αππο Ϊπτπτο

ιπ ποεττὶε πιαπιππε τεεετπαπτεε. Ρετ ποε ιΡεοε πι

εαι·ιοε οιιιειαιεε ποεττοε ποιεπτεε ειπεάεπι εοπιππιε

ιιε8οεια. ταιπ πι ιπετιεπε ιαειεπό.ιε ππαιπ ππἰπετεἰε

αιἰἱε Ρτπειεπτετ ετ πτιιιτετ εκετεετε. ππατποτ Ριπ

ιιεπτεε πιτοε ετ ίιάειεε ειἰΒἱπιπε ππι εειπΡετ επιπ

πεεεεεε ι-πετἱτ ιιιοε ποεττα ετ πιεατιοτππι ποεττοτπιπ

Ρτεἀἱετα οτππια ίιτιειιτετ ετ πτἱιὶτετ εκετΙπαπτπτ. ποε

Βαπτιπιτπε ταιιεοτα. ννιιιιειπιπε ιοεττα. οετο ίαιεπαππε

ετ οετο ποτατιπε ειεετὶ οΠιειαιεε εαπετι τοπιπιι Ρετ

ιιοιπιππιπ ο. ιαππεπειππι ατειιὶεΡἱεεοΡπιπ εοπιιτετπ ετ:

τιοιπἱππιπ εαπετι τοπιπιι. ιπταπιπε ταετιε εαετοεαπετἰε

επαπ8ειιιε. (μπει α ι‹αιιεπιιὶε τπατειι ἰπεταπτἰε πετΙπε

ααι αππππι ετ ατπΡιιπε εκ τππε ὶπ οτάιπαειοπε ὶΡεὶπε

«ιοπιιπι ατειιἰεΡἱεεοΡὶ ατι ι1οποτετπ ἀεὶ ετ ειπειιεπι

ι:ιοπιιπι ατειπεΡὶεεοΡὶ τοεἱπεππε ιοεὶ εαπετἰ τοτππιι

ιιιοε επα ετ πἱεατὶοτπιπ εποτπτπ. ‹ιε οτππιππε ιαπιεπ

ταειοπιππε ππαε απτε ποε ι'αεετεπτ ι1αι›ἱτατοτεε πει

ιιαιπἰταπτεε ἰιιἰπε ιοει ετ ειπεάειπ ιιιεττιετπε επΡετ

αιιππι ιιαΒιταπτετπ . . . . . . . . . ππαε αιιτΙπιε ιαππειιειε

πει αιἱπε εκτταπεπε ίεεετιτ επΡτα ιιατιτατοτεε εαπετὶ

τοτππιὶ πει ειπε ειιεττιετπε ιωπα ιιιιε ιπετιειαεπ ια

εἱειππε Ρτοπτ ποιπε ππειἰπε ΐπετιτ πιεεπιπ ετ τατιο-·

παπιιιπε. Ροεττιπαπι ιπε ποι›ἰε τπαπιιεετπιπ ιπετιτ.

εεπτεπτιαπι πιττα τιιεε ε ποπ «ιιιΤετειππε. ετ ιιιεταπι

εεπτεπτὶαι:π εἰ αιιππιε ιιιοτπιπ αΡΡειιαπετιτ απ τιο

τπιππιπ ατειιἱεΡὶεεοΡπτπ. ιιι Ριαεἱτο :Ροει εἱτ πιττα

εοιιόοε κι. εἰ οιππεε ταεὶοπεε πττιπεππε Ραττἱε απ.

Βεπτετ ετ ίιειειιτετ ιπ εετἰΡτἱε κατω ιαειειππε.ετ

ιιιε ππι αΡΡειιαπετιτ επιπ ΡτοεεεΙπι ποιπετἱτ. επι› ει.

.ειιιο Ρετ επιπ πει ειπε πιιπειππι πετιτατει:π τταπε

τπἰετεπιπε Ροετ αΡΡειιατἰοπειπ ὶπτετΡοεἱταπι ατι εκε

επειοπεπι εεπτεπτιε ποπ Ρτοεειιεπιπε. ετ Ίποτι ιππε

ετατπετὶτ τιωπιππε ατειιἱεΡἰεεοΡπε ταοιεπιπε. ει απτεπι

ιιιε ππι αΡΡειιαπετὶτ ατι τιοτπἰππιπ ατειιἰεΡἰεεοΡππί.

ιιιππ πιω τι·ιΒιπτα ποπ ιπετιτ Ρετ εε πει εππτπ Ρτο

επτατοτεπο. ποε εεπτεπτἱατπ ιαταπι οΒεετπαι·ι ιαειε

τππε. εἰ απτει:π τετοια ιαετα ιπει·ιτ. Με ιοτιαοτα αι:

αιιππο. ετ ιωε Ρπι›ιἱεπιπ ι-πει·ὶτ ετ ιπαπιιεετπιπ π·παπιπιε

ποπ εἱτ ἱπ ππετιπποπια τιποτα. ποε ατι πἱπιιἰεταππ τα

εἰεπτιαιπ Ρτοεεάεπιπε. ετ ιὶοετ ιαπιεπταειο ποι:ιε πιστα

ποπ τπωτ. ποε πετἰτατειπ ιππιιιτεκππε. ετ πἰπιιἱεταιπ

ίαειετππε πε ει ιαιπεπταειο ιαετα εεεετ. εεπτεπτιαε

πποππε Ρετ ιιοπιἱππιπ ατειιὶεΡὶεεοΡπιπ πει ειπε επ

τἱαιπ ιαταε. εεπ ππαε εοπεπιεε πει Ροτεετατεε πει

ἱπτιἰεεε εαπετἱ τοπιπιι οιιππ τιετιετιπτ. ει απτειπ τω

ι›ἰε ιππε τΙπετἱπιοπἱα Ρετπεπετὶτ οι›εετπατὶ ταειετππε.

.. . . . . .. εεπ εαΡἰτπια (με τιοππιππε ατειιὶεΡἰεεοΡπε

πωπω ἱπἰιιπκετὶτ τοπια ιιτιε οι)εει·παιπιππε. εἰ πετο

αιιππεπι ποεαπετἱπιπε πτ ιαεὶατ εοπ1Ρα8παπι ετ ιιωετε

ποιπετἰτ. εἰ ει Ροτετἰιππε αιιιιετειππε ιιε(με ὶπ εοιάιε

ε. ετ ἱπτετἱπι εἱι›ὶ ππιιαιπ ἰπετἰεὶαπι ιαεὶεπιπε. ιετπεπ

ταεἱοπεε τατπεπ εοπττα ἱΡεππι απειιετππε. ππαιπ εοιπ

τ›αἔπετπ ειπ8πιοε ιπτατε ι'αειεπιπε. πππε ιι‹ιε εεεππ

τιπππ ‹Ιποιι εοπεπετπτπ εετ ετΡτιπ1επιιο. επιπἱε Πάε

6

ετ ἱετπιι εαΡιτπιπιπ ιαειεκππε Ροπἰ ἱπ ι›τεπἰατὶο ἱΡεἱπε

εοιπΡαεπε. ετ ταπτπιπ Ριπε πποιι ει ὶπ ι›τεπὶ ὶΡεο

εοτπΡαεπε αιιεΙπαπιιο Ϊπει·ἰτ αιἱππἰ‹:ι ατιτιιτιππ πει τιι

ιπιππτπιπ Ρετ τιοιπιππιπ ατειιἰεΡἰεεοΡπιπ. ειε ατιάιτο

τεπεισππτπτ ετ ιιε τιππιππτο εὶπτ αι›εοιπτἱ. ι›αππα πιιο

εοΒιιοπετιπππε αεεὶΡἰεπτια αεεἱΡὶεπιπε ετ ππιιο πιστιο

τειιάετππε πει τετι‹ιὶ ι'αειεκππε. πιει ιὶεεπεἰα τιοιπιπι

ατειιὶεΡὶεεοΡι ετ τΙπιετΙπιτι ιπτιε ιιαι:πετιπιπε ειπε εα

εταιόιοπιππε ποπ τιὶπἱτιεπππε. ετ τΙπιπταπι Ραττεπι ειιή

πει εἰπε πππειιε ττιππεπιπε. τππι πε εταετοπἱΒπε

φαω ειε εετετἰε πππε. ιΙπαε ιπάε ιιαι:πετιπππε.

ΐοτεετατοε ιιε τοτο τιιεττιετπ εαπετἰ τοπιπιι Ρτο ποεττο

Ροεεε επιτε ι'αειεκππε. εεπ εοιπΡειιειππε. πεε εοε τε

οιΡι εεπ ιιαιπτατε εοπεεειειππε ἱπ εαπετο τοπ1πιο. ετ

σ.Ιπιεππππε τετπΡοτε τοι·εεταειοπιε. ΐοι·εετατιε απειιιππι

πει εοπειιιππι τεκπΡοταιε Ρτεεταιιετ·ιτ ππαΡτοΡτετ ειπ

Βπιαε εετιιπαπαε ι'αειετππε τιιιι€επτετ ιπππιτι ππιπε

ταπτπτπ τεετιπποπιο ετετιιτπτι. ἱΡεἱε εἱπΒπιἰε πἰεἱιαπε

τιποε εοιιιοε απίιετειππε. ειε ιπεεετιππε Ρετἱπτὶἱε Μπι

τετἱἱε. ιιοπιιοπιιιε. τι·αιιιτιοπε. ποπ ιπττοιπιετεκππε ειπε

ιιεεπεια κιοτπιπι ατειιἰεΡἱεεοΡὶ. πιει ατι πἰπτιἰεταπι

Ρετεοπε ετ τει›πε αεειΡιεπάιε. εεεππάππ1 @ποπ οοπ

τιπετπτ ἱπ εαΡἱτπιὶε ιπεπειαιπεπτἱ (Ιπαππ πἱπιιἰεται1ι

ι'αειεκπιτε Ρετεοπε εεεππόπιπ τΙποτι ποι›ἱε πἱεεππι

111επτ. φαι ταπ1επ ποπ ιπτατππε. Βαεταιιιιοπιππε

ειοπιὶπι ατειιἰεΡὶεεοΡὶ ετ αιὶἰε ὶπἱπτὶἱε. ειε ειτιετιε ετ

ταειοπιππε επτὶε εοπεεππεπόιε. εοπειιιππι απιπιιππ1

επε. ΡτεεταΒιιππε. ιπτα ετ ταεἰοπεε εεειεειατπιπ εαπετι

τοπιπιι τοπια Με π1αππτεπειππιπε. ετ απάιεπιπε. ετ

Ρετ ειπεπιοε ιιιεε ιππε εἰ Ροετπιαπετιπτ. εοτππ:ι τα

εὶοπεε απάιεπιπε Ρτἰπεππαπι αιιπποιι ΡτεεεΡτππι ω

τετΡοπατπτ. πεπωτα ππιπετεα ‹ιε τιιετι·ιοτπ εαποτι

τοτππιι ι'αειεπιπε εἰεπτ εοπεπετππι ετατ πει εοπετιτπ

τππι πποει επετοάιτι άειοεπτ Ρατιτετ ετ οΒεει·ιιατι α

τιιιατοτὁεεἱιπ αππἰε τεττο. εοππεΡἰτατἱοπεπι ειπε τετε

εαιπ ει εο€ποπετιπιπε αιιππεπι ίεοιεεε. εοε ι`αεἰεπιπε

ἰΡεαπι εεΡετατὶ. ετ ει αιιππιε ιΡεαπι εοτπεΡἰτπεἱοπετπ

Ρετ ποε εεΡετατε ποιπετιτ ποε απιιετεπιπε ει εοιτιοε

με πει τιαπιπιιιοαΜτππε επιπ ιπ ιιπΡιππ1. εἱιἰεετ ιπ

ιιιότιε εεε. εἰ Ροτετιπιπε. ιιεε οτππἱα πππε Με οικοπ

παιπιππε. πιει τΙπαπτο ιπετο πιει ιπ:Ρειιιπ1επτο πει

οιαιιπιοπε. απτ ιιεεπεια ιιοιπιπι ατειιἱεΡιεεοΡὶ τειπαπ

εετἰτ. ιπ επιπε Ροτεετατε εετ ετ ετἱτ αάτιετε τπιππει·ε

ετ ετπεπτιατε. εἰ ε1τΙωτι ι”πετιτ ιππε πτειιι ατισιιτππι

πει επιατι·αετπιπ Ρετ τιοπιιππππ ατειπεΡὶεεοΡπτπ- ιιε

ειπε π1απτιατο. ατιάιτππ1 οι:εετπαιιιτππε ετ τιε επΒτταετο

ποπ τεπει›ὶτππτ. ει απτεπι αιιπποιι εαΡιτπιππι ιπετιτ

εοπιι·ατιπιπ ιπ τπεπάαπ1επτο εαΡιτπιι ι1πιιιε ιοτεπἱε

τΙποτι τιοτπιππε ατειιἰεΡἱεεοΡιιε ἀειιὶπἰετὶτ οισεει·παι›ὶ

ιππε. αετππι ἱπ εεειεεια εαπετἱ εἱτι ειε εαπετο τοπιπιο

ιπτει·ιπετππτ τεετεε τοΒατι τιοτπιππε οΡἱεἱο πιεειιο

τπιππε τιοπιιππε τπιααιτιπε ατειιἰΡτεεισιτετ εαπετι πτ

εἰειπι ιι·ατετ απ1ι3τοτιιιε.

Εεε αιεκαπιιει· ειε εαπετο τοιππιο εαετἱ Ραιαεὶι πο

τατιπε ιιαπε εατταπι Ρι·εεεΡτο τιοιπιπι αι·ειιἱεΡἱεεοΡἱ

ιαππεπειπιπ εει·ιΡει.

  

ιιτατιππε ιπαπτιατιε οτειιπαιπεπτιε ιιοποι·ιι›πε ετ ταπε
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( Π. Β.)

Πι ἀεὶ ποιο.ιιιε ετ εἱπε ἀἰιιἰτιει δι·ετιιι. πιειιιΐεετππι οι

Με εππεειε Ρτεεεπωοπε ειι:τΙπε ἴπιπτἰ5 τΙποἀ ποε ιει

εοΒπε ἀεὶ Βι·ειιει τει: ει·ειΒοπεπειπιιι. οι ι·εΒιιι ιιιειο

ι:ιεετπιπ εοι1ιεε Βετειιιοοιιιε ει. ἀοπιἰιιπε ιιιοιιτὶεΡε

επΙιειπι. επιτ:ι Με Ρτεεετιιἱ εεΝ.ει Ρετ ποε ετ ποιπετεοε

!ιοιπιιιεε τιοεττοε ετ τιοετι·ε ἀοιτιἱιιειιιοιιι επΒἰεετοε ΜΒΜ.

π.ιπιιιε ι·επιἰτιὶιτιιιε ει Ρειιιιιιε ι·ε!ετεπιπειιοΒιε ειιἀτεε

ἀε εεΡιιιιτο τιιιτιεὶο ειπε ιεΒειο ἰετιπε ποπιιοε εοτιιπτιἱε

ιιιιιιιε οιπιιεε ι·ειιβετἱεε ιο!τειε Γοτιἰεε ιΙπε Βιετε Β1ετπι1!;

οὐ ΙιοιπίπιΒπε ιεπιπε ετ τοι;ιιιε ειπε ἀὶεττἰετπε. επΒἰεετὶε

ἀ0π1ἰτιετἱοιιἱ 11οεττε παμε ιιἀ ἀἰεπι ἰπ οπο πεπιε επι:

ἀἱεεΒειιπτ εεπετιιε Βὶεεἰπε αφτο τω. εεΙπἱε ιιιιιιιειι

ποΒἱ8 πιιιπετειε ἀεπιεπἀὶε ει το!τιε ε!πε ίεετε ίιιετπτιτ

ιιοιπιπι11πε ιιοειτε ἀοιιιἰιιειἱοτιἰε πἰἀεΙἰεετ ο ἀἱε πιο

ιο «με ἀὶετε. τιεπιε ιΙπε ποιοιπειΒιιιιιτ ειιιιειπε ΒΙειειιιε

τω εειΡι;ει πετιπε πι ]ιππε Ρτεεεπτειπ ἀἰεπι πι :ιπο τ:

Με Ρτεεειιε ΜΜΜ εεττε. πετεεπιεε εεε ιιιιἀτειιε

ἀε εειΡΙιετο 1εεετπε εἱπε τιπιιειπε Ρτεποτπἱπειπε Ρετ

τοτπιπ εεοιπποε ἱιιτιπε ετ πιιὶπετεοε ιιοπποεε ωτἱιιε

ειπε ἀὶετι·ἰειπε εΒεοΙπο ἀἱίΒπὶο ετ Ρεπιἰτπε τεττιιιτο

ποΒἱε ἀοπιἱτιο ιεεοΒο ἀεὶ Βι·ετιει Πιπεττι τε8ἰ επιτο

ι=ιετιειππι ει. τε8τιι ιπειοτιεετπιπ εοττιιτι Βιιτειιιποπιε ετ

ἀοιπἰιιοι ιιοοπτ.ι8ΡεεπΙεπι οπιτιεε τεπΒει·ιειε ἰιιὶιιτἱεε τε

Ριπειε. τοπ” £οτιιεε ιΙπε Ε·ιειε Βιετπτιτ εοπιι.ιτιι ἱειιιιε

πει τΙπιβπειιβετ ειιιιε- ΒοπιιιιιΙ:πε ἀἰεττὶειπε ιετιπειιειε

εΒ1ιοι1ιὶπιΒιιε πεεττε ἀοιτιἰαιετἰοπἱε πετΙιιε ιιἀ ἀἱετιι ιο

Ίου Ϊπεπὶε @πε ἀὶεεΒειπτ έωιειπε ΒΙεέἰιιε εεΡτει ΐπιτ ει

πεοετοΒιιι Ρεττε πεειτο Ρειτο ὶιοπετεεοτἀειιὶοτιὶε τε€ε

ιιτεΒοιιεπειπιπ εοπιιιε Βει·ειιιιιοτιιε ετ ἀοιπἱτιο πιοπιιε

ΡίεεπΙετιι επιπο ι;επιιει1 ἀεΙοὶιο τιποἀ ποε ἀεΒετὶε εοπιιιτιι

ποιοι:: ε! επτεεεεεοτεε πεεττι ἀεβπετπτικ Ρτο Ρτεεἱο ά

τει·τὶε Ριιτιιε ιοττποεε ιιιι1εΠεετ εετἀεεἱπι τιιιιιιι ιππι

τιιΒοιοτππι ετ εειΙπο εε τιιιοἀ ἀεβειἰε ποε ει. !ιοιπιπεε

πεει.τι εοιππ:ιιι: ιεττιιε οεεεεἱοτιε πειιιε ε!πε ιιοεεἱπιτπτ

εετιετπε Μεειπε πῖἀεΗεετ ιΙποτποτἀεεὶττι ιτιὶΙὶΒπε ΙἰΒι·ὶε

ποιππε εεπτποπ @Με ει; ποε ΙἰΒτει ει; εειι- εοΙἀἰε ετ

Επειι. επἰΠἰεἱιιιἰ τπΒει· τμ. εεΡτπε τῶι; επΡι·ει .ππιετι

ΜΒΜ:: ειΒιιοτπιτιιοπε πεειι·ιε ει ετἱοιιι εει!πο ἀεΒὶιο

ετιἀτεε :ἀ.ε ·εεΡΙιετο< πὶἀεΙἰεεε ιτιἱΠε ΙἱΒτετπιτι .τει.ιοτιε

ἱὶιπἀεἔιπιειιι.ὶ ειποἀ Ϊειετπιπ· ΐιιετιτ ε). ἀε ειιΡικιτό επι-ι επο

Ίιιοτιἀτιι1ι ἀεἴπτιειο Ρετ πιοτιππι επιιΕεπτοτεειιθε Ρειιι

επΡετ ΒοιπιπιιΒιιε ἀοιτιῖιιετἰοιιὶε τεἑὶειετεθοπετιεἰὶιπι

ειιΒιεετἱεπἰἀεΙἱεε€ τΙποἀ ετσι: ἀποτπιιι.πιἱ1ἱππ1 ΙὶΒτετπιτι

ετ.ειιΙπο εε πττἱτιπεΪΡειι·ιὶι.τιιιοιἰ ἀἱεειπτ ετ ἀἰίἱὶιιἰετιιτ

Ρετ ε.τΒιιτοε .εοτιιιιιιι εοιιεειιειι ε!εειοε.· ετ ειπιπι εειιιιιι

α θοΠΠθΠω.θΠθ θ! ἰΠ. 8ΠΟ τοΒοτε Ρει·ἀπτετιι.ε (1ΙΗΠΠ

ὶειτιιιε ειιττι ἙιοπιὶιιἱΒπε πεετι·ε ἀε

ιπἱιιετἱοιιι ειιΒἱεετἰε. Ρτειετεε ποε ιιιεοΒπε ἀεὶ @Με

τει: ετεΒοιιειιεὶππι ει: ι·εξ.ιοι ιιιεἱοι·ἱεετιιπι εοπιεε Βετ

ετιιιιοιιιε ει; ἀοπιἰιιπε 11ιοπιι5Ρεεπιεπι Ρτοι11Μ:ιτππε

ποΒιε ετιἀτεε ἀε εειΡΙιει·ο Ρτεἀὶειο ιιοπιιιιε ἀἰει.ὶ εο

πιππὶε ιοιιπεπειε ει; ιιτιιιιετειε ἀε ἀἱεϊτἱεἰπ ἰιιιιπειιεἰ ποε

ειεειπτιιπι ει; ἀεειἱπετπτπτπ εετι.ιιτπ ιιτΒὶιτπττι παρε

ω! ΐεει.πιτι πετε]ιε ἀοιιιἱοι ετ πιιεεπτππι ειΡπἀ π1οπτεττι

Ρεειι1επππι. πετεε πὶεε επο ἀὶετπε επἀτεεε ἀε εεΡΙιετο

Ρετ τοτπιπ εοπιιιπε ιετιπεπεε Ρτοιπἰιτο ιιοΒιε ἀοπιἰιιο

ὶεεοΒο ἀεὶ τ;ιτετιει ποΜΠεειππο τεΒι ει·ειδοτιεπειππι ει.

τεετιι πιεἰοτὶεετππι εοπιιιὶ ΒετεΙιἱτιοπἱε ει; ἀοπιἰτιο

ΙιεΙιετ 0011111118

·ιι1οιιι.ι5ΡεεπΙετιι ει: πτιἰιιετεἰε ιιεε€τε ἀοιπἰιιεεἰοπὶ επΒ

«Με πι:: εΙεετπτπιπ ει; ἀεετἱιιετπτιτιπ εει·τππι ετΒὶττπππ

παμε εἀ τεει.ιιττι ιιετειιιε ἀοπιἰπι ετ ιτιἰεεπτπιτι εΡιιἀ

πιοπιετπΡεεπΙεππιπ επι εοοποεεειιτ ἰπτετι επΡετ οικιώ

Βπε οπεειιοπιβπε ετ ἀειτιετιἀὶε τιιΡπιιε €οιι.ιε ετ ιιιιπτπε

1ιιιωικ ὶπἀεἰΙἰεϋἰε ει) εε ἀἱε ὶιι οπο ιιειπὶε (με ποεοΒοτπτ

εεπει;πε Μεειπε τω αφτο. παρε πι οπο:: Ρτεεεπτειιο

' ἀἰετο. (με οιτπιἱε επ εοΡιτε ετ παρε ειἀ τεειππ1 Ρεεεε

τεεπττεετἱοτιὶε ἀοιπὶπἰ ετ Ρετ εεπτετιιιεπι εοτπιτιἀεπι

ετΒὶττοτπιτι εοΒοιτιοικιΒιιιιετ ιει·πιἰιιετε. ει; ἀε εε!ετο

ε!ειΡεο ίεετο “που Ιἱεεειτ Ρτεἀἰετἰε ετΒἰττἱε ἀεεετιιετε

ἀε επεει:ιοτιιΒπε επΡτεἀἱειἱε. ετ εἱ τοττε Ρτεἀἰετἱ ετ

Βἰιι·ὶ ἰπι·ιιτἰ ἀἰεεοτἀεε ετετετἰτιτ επΡετ τΙπεετἱοπὶΒπε

Ρτετιιἱεεἱε Πεεει: ετΒἰττο εκ Ριιττε πττιπετιπε ε!εει:ο

εΠετππι ὶπι·ετπι1ι επεετε τιιιἱ επι) εεἀειτι ΐοτπιε. εο

.8τιοεεετ ἀε τιπεετιοτιιΒιιε Ρτεττιἰεεἱε. ετ ιοτι;ιπι ὶΠπἀ

τΙπειιτπττιεπιποπε ΐιιετιι: ἀεεΙετετπιιι Ρετ εο8πι€ιοτιεπι

ει: εεπτετιτιειιτι εοτπτπἀετιι πετΙπε ιιἀ τετπιἰτιππι επΡτε

ἀἱεΕπιτι σπιτι Ρτεἀἱειὶε ιιιιετιιοτιιεειτο πιιιιΒιιε ΠΒτετιιιιι

ποιππε εειιτππι πιθιιιιἱ ει ποε ΙὶΒτιι.εΕ τι. εοΙἀἱε ει. απο

ιτιιΙιΒπε π3ιοτοβοτοι·πιτι ἀε Ρτεεἰο τεττιε Ρειττιε πεπἀἱτἱο

τιιε τοτιοεε. ετ ἀἰετε τι. Ιιβτε ἰειτιἀἱετι επἀτεε ἀε εεΡΙιετο

Ρετεοιπειιιιπτ ‹Ιιιει·εΙοιιτἱΒπε ει. ἰτιὶπτἰεπι Ρειεειιε ετ τω

εποε Ρει·ἀετιιἰἱιιιε τεὶιωοἀο τΙποἀ ποε ἰεεοΒπε ἀεὶ

Βι·ειιιο τει: 21Η18011εΙ15111Μ ετ τεΒιιι πιειοτιεοτιπτι εοττιεε

Βετεὶιὶποτιὶε ετ ἀοπιἰιιπε τιιοτπἰεΡεεπΙεπὶ Ρτοτπιτπιπιιε

ετ επιππ εοτιεεἀὶιτιπε ιιοΒιε ειιἀτεε έτει εεΡΙιετο τοτε

ιιοπιιτιοιο ετ ιού εοπιιιτιι ιΙποἀ οπιπεε ιιοπιιπεε ι·ε,ὅιιἰ

ετειδοπεπειε ει: ἀε τοΙο τεττε ποεΕτε ἀοιιιἰπειτἱοιιἰ

εποιεεπι πειιἱειιτεε επιιτεε ει: τεἀειιιιτεε ἰειιπεττι ἀειιτ

ἀιιοἀεεἱττι ἀεπιιτἰοε Ρτο Ποτε εετππι ι·ετιιππ τΙπεε

πετιἀἰἀετπιπ πι ἱειιπο πει πι εοτιιπι ἀἰετι·ὶετπ τοτπἀἱιι

τΙιιοπετιπε τοτπιπ ἀεβὶιππι Ρτεἀἰετππι επετε!οπήΒπε

επ Ρετεο!ιιτιιτιι. ετ εδο οιιἀι·εεε ἀε εεΡΙιειι·ο εεΡε ποιοι

τιετπε Ρτοπ1Μο Ρετ πιε ετ τοΕπαι εοπ1πι1ε ιεπιπειι8ε.

ετἀὶεττἰετπε εἰπεἀειπ τιιιοἀ Ιιοτιπτιεε ὶεπιπε ει: τοι:ιπε

ειπε ἀὶεττὶειιιε ιιειιιεοτεε επιιτεε ετ τεἀεππεεε τειΒτιιιπι

ετιιιδοτιειιεε ετ εειιεΙοιιιιιττι ἀοτιειιι ειιιιιΠιετ ἀιιοἀεεἱιτι

ἀειιετὶοε Ρτο Με” εετιιιτι τει·πιτι τΙπεε_ πειιἀὶἀετἰιιτ πι

τοτε ἀοπιὶτιετὶοπε τεετιἱ ετειδοπεπειε ετ εειεΙοπἱε πει

ιο ειπε ἀἱεττἰειπ πιτπἀἰπ ιτποπε(Ιπε τοτπιπ ἀεΒὶτπιτι ειπε

τε!ειιιιιΒπε ειπε ιπιπτιειπ1 Ρεειετιιιιοπ8 8ἰτ ΡετεοιπΕπιπ.

ει] πιοἰοτειιι Ιιπιιιε τεἰ εειπτειειτι ει: ίὶι·πιὶιειιειιι. ποε

ιεεοΒιιε ἀεἱ`Βτεεἰε τει: ετεΒοπειιεἱπω ε; τεθιιἱ Μειω

εετιιπι εοιπεε Ίιοτειιιοοιιιε ετ ἀοιτιἱιιπε τιιοτιτἰεΡεεπΙειιἰ

Ρτεἀὶετε οπ1τιιετ ετ επιδιιιει Ρτοτπιπ:ιττιιιε εστω ξΜε

οΒ5ει·ιιετε ει' ποπ ιο ειιιτιιιο πὶοΙετε Ρετ ποε ει' ιππ

Π!
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ποτεοο Ιιοιιιὶιιοε τιοεττο τὶοπιὶτιτιτὶοπὶε. (βοά ὶπτοτο τι ειτοεοποπειπιπ. οτ τοεπι τιιειὶοτὶοοτππι Λοοιποε του

ίὶιοὶτππε τΙΠοοτο τιοεττο ιιοὶιὶὶἰ πιτο Ροι·εΒτὶτιο πο

οοεττο οι2.οΠο ειιΒ Ροτὶοιιὶο επιιπιο πο5ττο. οτ οοτο Ρο

τοΒτὶτιπε πο οειεττο τιιοΙΙο τιοο ετιστοπιοπτπιιι ΙὶΙιοτιτοτ

ἴειοὶο τιιτιιιότιτο οὶπετὶοτιι τὶοτπὶπἰ ι·οτπο επὶι ΡοτιεπΙο

οτιὶιιιο οπο ιιτ ὶΡεο οττοπότιτ οοτπΡ!επτ. οττοπἀἰ εοτπ

ΡΙοτι ὶτιπὶοΙειΙιὶΙἰτετ Βιοπιτ πτ επΡοτὶιιο οοτιτὶτιοτπτ Βοτιο

Βετο Ιιοτ άοπτιι .οτ Μ:: εοετοετιιιοτει επειτιιοτ οποιιΒεὶὶει

οοτοπι πιο Ροεὶτο. ποτεοπὶεο οιιο Ιιτοτὶὶετπε οπότοπο

άο οειιιτιοτο Ιοεειτπε εὶιιο ιιπτιοὶπε εοπιιιτιὶε ὶειπποτιεὶε

μοι· πιο οτ τοτππι οοπιππο ιτιπποπεο οιιιπιο Ρτοεοι·ιιιτει

οτ επι€ιππι οΡΡτοὶιο Ιειπάο οοιιίὶτιπο οτ ετι Ιιτοπιιττο

Ιιοπτι ίὶἀο οΒ5οτπειτο οτ τὶοτὶ τι οοιιιιιπἱ τοτο ἱοτιπο

οΕεετποτι ετ ποπ ιπι οΠτιπο πὶοὶοτο ειΒ :Πάρο παει

τιὶἱτιπὶὶιπε ιὶὶετιὶοτπε ὶοπποπεὶε εοά οπιτιὶει Ρ:ιετο Ριο

ἀὶοτει ὶππὶοΙοΙιὶΙὶο οτιεοτποΜπιπε Ιιοτι:ι ίὶτὶο οτ επιε

Β·ειπάο :πο τὶοπο πιο ειπιπποτ οτ τοτππι εοπιππο ὶοπποπεο

ετ ιιπὶποι·εοε Ιιοπιὶποε οὶπε ἀὶεττὶοτπε οτ τα: τεστο

επποττι τ!πειτποτ οπτιπεοὶὶει εοτΡοτειΙὶτοτ τι πιο Μοτο.

πωπω ειρπά ττιοὶοτὶοο8 1111. Ιιοὶοπτὶοε ὶιιὶὶἰ. :τυπο άο

ιπὶπὶ πιὶΠοεἰπιο άποοπτοειπιο ττὶοοεὶιιιο.

δὶΒτιιιιιι ὶοοοὶιὶ ἀεὶ Βτ:ιτπι το;Βιε οτοΒοποπεὶπιιι οτ τοετιὶ

ιτιιοὶοτἱοειτπιιι οοτπὶτὶε ὶιοτοὶιὶποιιὶο οτ ἀοτιιὶιιπε πιοιιτὶε

Ρο5πὶειιιὶ.`·

·'··Ε88ο ωτοτω πιο οτιίιιτο ππποὶπε εἱπο Ιοξ.3:ιτιιε οπτι

τοττΙοο οτ πέμπτο οι·ποὶε ιιιοππι οιάΡοιιο.

Ηπὶπε τοὶ τοετοο εππτ

Γ. ΡτοΡοεὶτπε τοτοοτιοποποιε.

Ειιὶτπἰιιιιε ότι οτοὶο.

Ρ.· οοτιιοὶἰὶ οΙΪοτὶὶ άοιιιιτιἱ τοΒἱε.

Ρο Ματια. ο ο

ΒοπιΡτιπε Ιτιττο. '

Αεεοὶὶτπε όο επάειΙ.

Βοὸοτὶοπε οκὶπιἱπιι άο Ιπεὶει.

Επτιπο οιιὶπιὶιιἰὶ τὶο ὶιιεἱει οἰπε ττειτοτ.

Ιοτιοπιιοε ιιιπττὶιιἰ τὶο Μπιτ

Μιτοιιόπο οὶπἱε τποπτὶεροεπὶοπὶ.

Βοτττπιιάπε εεττ οὶπὶε ιποτεὶΙὶοτιεὶε.

Β οτἱετοτὶοτι οὶπὶε τιιοτιτὶεροεπὶοτιὶ.

Ιοτιειπποε άο ειοτΙιτιο οὶπὶε ιιιοιιτἰεΡοεπΙτιπὶ.

Ετ ιιιιιὶτὶ οὶὶὶ.

διεππιιι Ρεττἱ ‹ὶο ετιποτο π:ιοΠοτο εοι·ὶιιτοι·ὶε @οι τιοο

ιιιοπάειτο ·ιὶοιτιὶιιὶ τοεἱε εοτὶΡεὶ Ιιτο ΒιιΠὶοὶιιιο τὶο Η

εειΙτι τιοτοτὶο. οπο ὶοοο τὶὶο οτ οπτιο Ρτοίὶιιὶε (τ).

4 ( 1ιοι.ΧΧΧνιι )

Ι.ιεοιιυε κά· οτιοπείαπι τω· α Βαέιπαπτίο Μονο ώ
Ρ ›

ΙΖάε98οπεο ανο , οι! α Ροιττο ρα2το .πιο ίιυιιτοπτιοασ

ρτέα'οπι οοποοε.τα, ἰἰστἰοπι 007ι/ΪΡΜα£.

ὶΏὅθ , ιν Βιιτοπιάτιο ὶιιΙὶἱ

Ε:: αιιτο9τηι|ιο ΙΙτ9Εί Ταπτίποπ.τίσ £ιιὐπΙ‹ιτἰ-ἰ.

@κι Α. [Μ. (Η. σκιά. Ο. [Μ. 441.

( Π. Β. )

Ιτι ἀεὶ τιοιιιὶπο. πιιιπιτοετπιιι εἱτ εππετὶε Ρτοεοτιτἰ

Βιιε τιττΙπο τπτπτιε τΙποά τιοο ὶειοοὶιπε ἀεὶ Βι·:ιτὶει τοπ

(τ) 5ἰεἱΠπιπ άοιποοτιιτ.πτ ὶπ οπτοει·ειρτιο; οὶπεὰοπι ὸοεοτὶρτὶοιιοπι οτιιιττο

οὶιὶποπὶε οτ ὁοιιιὶππε ὶΪποιιτὶοΡοεπὶοιιὶ. Μ! ὶιοτιοτειιι

ἀεὶ οτ Βοοτο πἶὶ·5ἱὶὶὶε ιιιοτἱο. Ροτ Πω.Έτ οπιπεε

εποεοεεοτοε ιιοεττοορτοέοτιτοε οτ τπτπτοε οτ Ροτ
οτπποε ιιοεττο τὶοιιιἱποτὶοπὶ - ειιτιὶοοτοεΓ εοτιδτπιοτππε

πρρτοΒοπιιιε εοττοτιοτοτππε ποὶιὶο οπότοο πο οοΐοι·ο

Ιοεπιτο επιε τιπιιοὶο οοιπιιπὶε ὶοπιιο. ποιιιἱιιε οοιιιπτιἱο

ὶοτιπο οτ ππὶποτεἰε οτ εὶπτὁπὶἰε ὶιοτιιὶπὶὶιπε όσο τὶὶεττὶοτπ

ὶοιιπο Ρτοεοπτἱτιπε οτ ίὶιτπτὶε οτιιιιοε ὶΠειε οοπποπτὶο

πο8 Ρποτο οτ Ρτοπιὶεεὶοποε οοιιοοεοἱοποε οτ άειτιοποε

ετ ὶιπιιιπτιἱτειτοε (μπώ οΗτιι άοπιιππε τοἱπιππἀπε τιο

τοπθτιτπ Ρτοειιιπο τιοετοτ πώ οΙὶτΙπἰε τιπποὶπε 5ὶπο

Ιοτιοτπε οὶιιε ΐοοὶτ οπιτι οοιιιπιιἱ ὶοιιπο. ΡοΡὶιὅὶτ οτ ρτο

πιὶεὶτ. οτ άοιιιἱιιιιε ὶΜοἴοτιεπε τοκ ειιιιἔοποπεὶπιιι οοπιοε

ὶιοτοὶιὶιιοπὶο άπιι Ρτοπὶιιοὶο πποπτΙοτιι ειππο τιοετοτ

οτπιιο ᾶοπιὶιιιιε ρ.(Ροττιω) ποποτοΙ›ὶΙὶε μποτ ποετοτ

τοποιε τοοοττὶποὶοπἱε τοκ ειτοεὅοτιοιιεὶπιτι οοττιοε Ματω

τιοιιἰο οτ ἀοιιιὶιιπε πιοπτἱεροεπὶοιιὶ. οτ οΙἱὶ Ρτο οἱε

88011Π(ΙΗΠ1 τιποπ οοιιτἱτιοτπτ πι οοττἱε Μάο οοπἴοοτὶε.

οοτππι τοποτιιτπ τιοο ὶιὅποι·ὶ τοτποτἰε ττιπτππι ὶΠὶε οτι

τὶτἱπὶτοτὶτιπε οπο ὶπ οσε πο ἴο¦ἰοὶ (1ποπότιτπ οκοτοὶτιι

τπττποεο ετ :ιΙΒοτοιιἰ εοιιτὶιιοιιτπτ. ετ εοιπο οο τιποά

ὶιιίὶοτὶπο οοπτἱποτπτ. ὶιιεπιιοτ ι·οιιοπειτιιπε οτ οοπίὶτ

ιιιτιτπιιε ποτιὶε οιιτὶτοο ποιιιὶπο τὶὶετὶ οοτπππἰε ὶειιιπο

οτ οιππἱΒπε.Ιιοιιιὶπὶὶιπε ποεττἱε πιιὶπετεὶο ετ ΒἰπΒιιΙὶο

τιο τὶἱεττὶοτπ ὶιιτιιιο πετοιιι ίὶτιτιοπιφιο Ιιτιοοιτι ὶπτετ

τιοο οτ ὶὶοὶιιὶιιοο τιοεττο τὶὶοὶοιιὶ επΙιὶοοτοε οκ υπο

Ριιττο. οτ οοπιππο ὶοιιπο. οτ ὶιοτπὶποε τοτὶπε ποεττὶ

ιὶὶεττὶοτπε (ματι πιιπο ὶιοὶιοτὶε οτ τὶο οετοτο Φωτο

άοπιπιο οετΙπὶεἱοτὶτὶε οιτ οὶτοτει. Ρτοπιἰττοιιτοε ιιστιιο

ιιοτπὶτιο τὶὶοτὶ οοπιπιιὶε ἀἰοτππι Ρ:ιεοπι Πττιπιτπ τειτοιιι

!ιοΙιοτο τοτιοτο Ρετ :ιοε ετ πιιἱποι·εοε Ιιοτπἰποε πο

εττὶ τὶὶεττἰοτπε. οτ ποπ οοιιττειποπἰτο. ὶιιεπΡοτ Ρτο

πιὶττἱιιιιιε οτ οοιιιιοτιἱιιιιιε ποὶιὶο ιιοπιὶπο ἀὶοτἰ οοπιππιε

ε:ιτιιειτο οτ οπετοτὶἰτο οοπιπτιο ὶειιιποπεο. οτ ὶιοιπὶιιο8

ποεττοε ππὶποτεοε οτ άο τοτοποεττο ιὶὶεττὶετπ τΙποαι

ιιππο ΙιπΒοτὶε οτ ιὶο οοτοτο όπιιτο άοπιπιο τιοτιπὶεὶε

τὶτὶε ὶτι τοτο ἀὶετι·ὶοτπ τιοεττοττιτιι ὶτι πιοτὶ τΙποπι ὶιι

τοττο εειποε οτ ιιοπτ'ι·οο)οε ὶιι τεὶιπε ετ Ρετεοιιἱε. Ρτο

τοτοπ οοιιοοτὶἰιιιιιε ποὶιὶε ὶιοπιἰπε[ἀὶετἰ οοπιππὶε οτ

ὶιοπιὶτιὶὶιπε ιιεετι·ὶε ‹:ὶο τοτο ποεττο ἀὶεττἱοτπ 11τ το

ιπὶποε ποεττὶ τὶἰεττὶετπε Ιὶὶιοτε Ροεεὶτιτ ποιιὶτο οά το

επο. ποεττο. οτ εοοιιτε ὶἱιἱτἱπο εοιιιττιοτεὶππι Ιιο1ιοτο.

πτ Ροεεἱπτ ΙὶΙιοτο οτ εοεπτο πεπάοτο ετ οιιιοτο οτ τοε

οιιιΡτοε οιτττειτιοτο ετ Ροττοι·οΪ οιοοιιτὶε τοπιοτι πετὶτὶ8

έ πτ οετ οποπο επειπι αποτο οτ οιιττοὶιοτο Ροεεὶτἰε ειοιιτ

οτ ππὶπὶε οὶπἱε ποὶ οτττοποπε οτ τύπω εὶιιιὶΙὶιι ποτἱτει

τοΡοτὶοπτπτ. ὶτοτπ οοποοἀἱπιπε ιιοΪιὶο ποπιὶπο τὶἰοτὶ

οοπιπτιὶε. πτ τιοπιἱποε ἰοιιὶιοπεοε ετ ποτττὶ τὶἰεττὶοτπε

ποπ τὶοπεπτ τιοο ποτο τοιιοπτιτπτ οὶὶοπὶ ποτοττει τιο

εττο τἱΡοτἰοπτιι Ροτττιτἰεπτπ ΙιοιὶοΒὶππι ἰτι τοτο Μ”

τιοεττο. τπτεπε οοπποπὶιιιπο οτ Ϊιτοτπἰττἱτππο ποὶοὶο

οιιτττοο τιοπιὶπο άιοτὶ οοπιππὶε οτΎιοττιὶιιὶΒιιο ποεττἱε

τιιιοιι εἰ οὶἰτιπὶε τὶο το8πο ιιοεττο πετ Δ δε τοττο πο

ιπὶποτὶοτιὶιιοεττο επτιὶοοτει τοΙιττιτ Ιοοοτὶτ πο! ᾶοΡτιὶ«

ίὶεοποτὶτ οΙὶππειιι ‹ὶο τισιπιπιτιπε ρἱἰεττὶοτπο ἱοππεπεὶἑ.

πο! οτὶτιττι άο τΙπιιὶὶτιοτ το ἀοτιὶτοτ ἴειοτιὶε ἴποτἱτ :Μαι

ὶπε πο! τιππιιοτιιιιι τὶο τὶὶεττὶοτπ ὶοιιποιιεὶ οοιιτΙποτοὶιτὶ

Ϊοοὶοπιπε οτ Βοτὶ Ϊειεὶοπιιιε ὶπετὶτἱο οοιιιΡτοπιοπτππι

τω” εοςπιτπτ Μιτιοτ. ὶπΐι·ο τΙιιτιτὶι°τι8ὶ11τε1 τὶὶοε ροετττποπιτπποι·οτει τὶοτιοεὶτο
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ἴσετἰ! τσε! ο!›εω!·ε! σ!!ει!!ο σσε !ε!!!!!!σε ροε!σ!ει·ε!στ η σεε!τ!ε σετε!σ !!τ!σε!!!!1σε Ρεεε!σ !!!!ετ εο!σσσε !ει!σε

!!ι οεισεε. ε! σε !σοσ!ε !!!!σε σε! !!!οτσ!σ τμ! σπεσ

σετ!σ! σε! σε!σ!οι·εε ε!!!!!ετ!!!! εε!!εσιε!!οσε!σ Ρετ

σεσ!!!›σε σετ! !!!ε!ε!σσε ε! Ρο!ε!·!σ! !σσεσ!τ!. ε!!ο!!σ!σ

εσ!σ σε! εοε Βσσσ!τ! Ρετ !ο!σ!σ σ!ε!ι·!ε!σ!σ σοε!τσ!σ

!!ιο!ε!σσε. εσ!σ σε! εσε σ! !ο!ο σ!ε!τ!ε!σ σοεττο σε

!στειι·ε σο!! Ρετσ!!!!ε!σσε σοσεε εο!!εοτσεε ε!ε!ετ!σ!

οσε!! Ρετσεσ!!!›σε σε! εσ!ε ετεσ!!σι·!!›σε. !σεσΡετ στο

!!οσο Ρεο!ε ε! σ!!!!!ε!ε εσ!σεε!οτσ!!! εοσι!εσ!!σσε

σο!σε σ!ε!ο εισστεε σοισ!σε σ!ε!! εο!σσσ!ε σσοσ σ!

ε!!!Ισο !οοσ σοε!τ! σ!ε!τ!ε!σε σοσ τεε!Ρ!εισσε σεε τε

ε!Ρ! !!ιε!ε!σσε σ!!!!σε!σ σε! ε!!!!σοε εστεεσεε σε! Ρ!

τε!σε σεε τεε!!›!εσ!στ σε! τεεερ!ε!›σσ!σι· σ! ε!!!!σε

Ρστ!ε σοε!τ! σ!ε!τ!ο!ιιε. σ!ε! εεεε! σ! εστεσ σ!εσσε!ο

ε! σο!!ι!!!ει!ε σεε!τει. σεε ε!!ειισ ε!!!!!ιεισ Ρ!τε!ε!σ σε!

σ!!!Ισοε ει!!τσσεοε εστεε!εε τεε!!σε!σσε σε! τεο!Ρ! ί!!

ε!ε!σσε. σσ! ο!!εσσει!! σε! ο!!εσσετε σε!!σ! ε!σεε ε!

σ!!!!!!ε !!ισσε σε! !!σ!σ!σεε σεε!τ! σ!ε!τ!ε!σε σε! σσ!

σο!σε σε! !ιο!σ!σ!!›!ιε ιιεε!τ!ε ει!εττε!σ !!ιε!ε!!!. σε! Με!!!

εμ! ειιερεε!! !!!ετ!!!! σε σεε!τσ σεε!τστιισ!σσε !!ο!σ!

σσ!σ ο!!”εσε!ο!ιε. ε! ε! !!οτ!ε εοσ!!σεετ!! ι!!!!!σε!σ σε!

ε!!σσοε εστεε.!εε εεεε σε! σΡΡ!!οστε τεεσο σοε!το σε!

!εττε σοε!τε σο!!!!σε!!οσ! εσ!σεε!ε σε! σ! ει!!!!σο!σεο

σε σ!ε!τ!ε!σ σοε!το. !!ε!!σ!σ ε!! σο!σε ε! !!σ!σ!σ!!›σε

σεε!τ!ε !!!σ!σ σε! !!!οε εειΡετε σ! ε!!!Ισο !οοσ σε σ!

ε!τ!ο!σ σοε!το Ρτο σεε!τε σο!σσ!ε!!ε ε!τ!σττ!ο. ε! εσ!σ

σε! εοε σο!σε σε! !!ο!σ!σ!!›σε σεε!τ!ε !!οσ σε!εσσε!!ισε.

σεε σεΐεσσ! σιε!ε!σσε εεσ Ρετσσ!!ε!σσε σε!”ε!ισ!. εεσ

οσε!!! ε! σσε!!!σ!σ εσ !ρεοε εεΡ!ε!!σοε !!ο!σ!σ!!›σε σε

5!τ!ε απ!! ε!!!εε!σ !!σΡετ!!τ! Ρτο!!!!!!!σισε. ε! Ρε!!!στσ

!σε!·!!. ε! !Ρεοε εσρ!οε σ! Ρετεοσ!ε ε! ι·ε!›σε σσεετε

!!!›ετε σο!σε ε! !!ο!!!!σ!!›σε σεε!τ!ε Ρει·!σ!!!ε!σσε. στε

!ετεε εσσεεσ!!σσε σο!σε σοσα!σε εο!σσσ!ε !ε!!1σε ε!

σ!σσετε!ε σε σ!ε!τ!ε!σ !εισσε Ρσε!!!εετε σ!σσεε σσε

τε!σε ε! σσεε!!οσεε σσεοσσ1σσε σετεετ! Ρσ!ετσσ! !σ!ετ

!σσσεσεεε. σετεεσ!εε ε!ὅο εισστεεε σε εε!!ιτο !εεε!σε

ε!σε !σεεεε!!εσε εο!σσσ!ε !εσσε σο!!σσε σ!ε!! εο!σσσ!ε

σσ !!οσοτε!σ σε! ε! !σεε!ε σ!!νδ!!!!ε !σστ!ε εοσ!!τ!σο

ε! σΡρτο!ιο ε! εοττο!σοτο σο!σε σο!!!!σο !εεο!›σ σε!

ετσ!!ει τε!!! στεΒοσεσε!σισ ε! σεε!!! !σει!οτ!εστσ!σ. ε!

οο!!!!!! Βετε!ιἱσσσ!ε ε!!!σε σοσσσο !!!ο!!!!εΡεεσ!σσ! Ρετ

!ο!σ!σ εο!σσσε !εσσεσε!σισ ε! Ρετ σ!!!σετεοε !ιο!!!!σεε

σ!ε!τ!ε!ιιε ε!σε ο!σσεε !!!σε οοσσεσ!!οσεε σεε!!! ε! Ρτο

σσεε!οσεε εοσεεεε!οσεε ε! σε!!σσεε ε! !!!ι!σσσ!!ε!εε

:!σε!ε σ!!!!! εο!σσσε !!ισσε σε! ε!!!ισ!ε σσσε!σε ε!σε

!εεε!σε οο!σσ!σε !εισσε σε!! εσσσεσ!! Ρερ!ε!! ε! Ρτο

τσ!ε!! σ!8σ!εε!!σ!ε σσ!εεεεεοτ!!1σε σεε!τ!ε σο!σ!σο τε!

!!ισσσο !›ετεσΒετ!! σε! 8τε!!σ εοφ!!! Βετε!!!σσσ!ε ε!

Ρτ!σε!Ρ! τσε!!! εισ8οσεσε!ε σσοσσε!σ !!οσε σ1ε!σοτ!ε

στοεισο σεε!το σο!!!!σο !!σε!οσεο !!!ε!!!εε!!σο τε!!! στει

Βοσεσε!ισσ. εοφ!!! Βετε!!!σσσ!ε ε! σσε! Ρι·οσ!σε!ε [σε

!σε!σοτ!ε εισοσσε!!! εσο σεε!το ε!!!σε σο!!σσο. Ρ.

( Ρε!!·ο [[) σεσετσ!σΙ! τε!!! ει·εΒοσεσε!σ!σ εοσ1!!! βετ

ο!!!σο!σε Ρ!ε !σε!σοτ!ε μια! σεε!το ε! ε!!!ε στο ε!ε

εεεσσσσ!σ σσοσ εοσ!!σε!στ σ! εστ!!ε !!!σε !!ιο!!ε.

εστσ!σ !εσοτσσι σο!! !εισιτ! τε!σο!!ε !!!!σεσ !!!!ε ει!!!

!1σ!!!!!!!!σε σσε σ! ε!ε σε ίε!!ε! σσοι!σε!σ ε!!ετε!!σ

ιστ!σοεε ε! σ!!›ετοσ! οσσ!!σεσ!στ. ε! εε!σο εε σσοσ

!σ!!ετὶσε σ!εε!στ. !σεσΡει· σο!!!!σε σ!ε!! εο!σσσ!ε !εισσε

τεσσσο ε! εο!!!!τ!σο σο!σε ε! ο!σσ!!›σε !!ο!σ!σ!!›σε

ε! !ισ!σ!σεε σε σ!ε!τ!ε!σ !εισσε ε!! σσε Ρετ!ε. ε! σσε

ε! !!σ!σ!!!εε !ο!!σε σεε!τ! σ!ε!!·!ε!σε. σσε!!! σσσε σε

!›ε!!ε ε! σε εε!ετο σεισ!ε σο!σ!σο σαΙσ!ε!ε!·!!!ε ε!! ε!

!ει·ε. Ρι·ο!σἰ!!εσ!εε σοσ!!σε σ!ε!! εοωσσ!ε σ!ετε!σ

Ρεεε!σ ·τε!ε!!! ε! !!!·!σε!!! !!!!!!ε!·ε ε! !εσετε Ρετ εο

ισσσε !εσσε ε! σσ!σετεοε !!ο!σ!σεε ε!σε σ!ε!τ!ε!σε ε!

σο!! εοσ!τεσεσ!τε. !σεσΡετ οοσσεσ!ο ε! Ρτοισ!!!ο

σο!σε ε!!!σει·ε ε! εσε!οσ!τε σσε ε! !!ο!!!!σεε σεε!τοε

σ!!!σετεοε ε! σε !ο!ο σεε!το σ!ε!τ!ε!σ σσε!!! σισιο

!!ε!›ε!!ε ε! σε εε!ετο εεσσ!ε!ετ!!!ε ε! τοσεσσ σετεσε

οεε!σεσ!ε!σ στ. !ο!ο σ!ε!τ!ε!σ !εσσε ε! σ!)!!Ισε !σετ!

ε! !εττε εεσσε ε! σεισ!!·σεοε !σ ρετεοι!!ε ε! τε!!σε.

Ρτε!ετεσ εοσεεσο σοσσσε !!!ο!! οο!σι!!σε σώσε ε! !!ο

!σ!σ!!1σε σεε!τ!ε σε το!!! σεε!το σ!ε!τ!ε!σ σ! Βο!!!!σεε

σεε!τ! σ!ε!τ!ε!σε σ τοσεσο σετεσε οεε!σε!!!ε!σ !!!!ετε

Ροεε!σ! σεσ!τε ε! εεεεσετε ε! !!σ ο!σσε εοσσσετε!ισσ

!!!!!!ετε σ! ροεε!!!! !!!!ετε ε! εεεστε σεσσετε ε!σε!ε

ε! τσε ε!!!Ρ!ειε ε!!!τε!!ετε ε! Ροτ!στε ε!!εερ!!ε !σ!σε!!

σε!!!!ε σ!ο!! εο!σσσ!ε !εσισε. ε! σσ!!σ!σ τ!ρε!!οσ!σ

Ροτ!σ!!εσ!σ Ρεσσἑ!!σ!σ σσ!!ε!σσσε σεο!!σ!σ σε! εισι

ε!!οσε!σ σε !!!ε σ!σε!!εε! (με Ρετ!!σε!!! ει! εο!σσσε

!εσισε σε!!! σεε σετε σεΒεεσ! !!ο!σ!σεε σεε!τ! σ!ε!τ!

ε!σε ε! ι·οσε!ιο σ!σε!!εε! σετεσε οοο!σεσ!ε!σ. σ!ε! !!ο

πσσεε σε !!!ο σε! σε !!!!ε !σε!ε ω!!! σσε σε! οσ!σ

σσ!!›σε εο!σσσε !εσσε εσεε!!!!ε!!! !!ε!›εε! οοσσεσ!!ο

σε!!! σσε εοσσεσ!!ο ε!! ε!!!σε ε! !σ εσο το!›οτε Ρετ

σστε!. εει!σο !!!!σεσ εο !Ισοσ !σ!!ετ!σε σ!εε!στ. ε! εε!σσ

εσ !Ισοσ σε ο!εο εστσ!!!σε εεεεο. ΐσε!εσε!ε ε! εεετ!σ

!εσ!σ!σ σετε σώσω!!! σσεσ!σ!σ σσ!!!!›ε! ε!!σε ε!σ!ε σε!

ε· ε!!!τεσεσε. !σεσσετ οοσσεσ!ο ε! Ρτο!σ!!!ο σο!σ!σε σ!ε!!

εἰ

εο!σσσ!ε σο!σε ε! !!σ!σ!σ!!›σε σεε!τ!ε. !Ισοσ ε! ε!!σσ!ε

!εσσεσε!ε εεΡετ!! !εεετ!! σε! σεωΡ!!!!!εσσετ!! ε!!!Ισε!:σ

σε !!ο!σ!σ!!1σε σεε!τ! σ!ε!τ!ε!σε ε! τοσεσο σετεσε σεε!

σεσ!ετσ. σε! ε!!ε!!! σε σσε!!!πε! τε σε!σ!οτ ίσ.ε!σε ίσα!!

σ!!εσ!σε σε! ε!!!Ισοτσ!σ σε σεε!το σ!ε!τ!ε!σ οο!σσσε

!ει!!σε εοσσσετεσ!! !σε!ε! σε! σετ! !σε!ε! ι·ε!!οσε!σ σε!

!σε!!!!εσι Ρ!εσετ!ε !σ!!·ει σσσσι·εε!!!!σ σ!εε Ροε!!Ισστσ

!σ!σεσ!ε!!ο !!!ο!!! Ἐσετ!!. σ!ε! ο!›ε!στε! σ!!ε!!ο !σε!ε

σσε !εΒ!!!!σε εοσοεσετε!στ σ! οεσεε!. ε! σε !›οσ!ε !!!!σε

σε! !!!στσ!σ σσ! οΙΤεσσετ!σ! σε! σε!στοτεε ε!!!!!ετ!!!!

εε!!ε!σε!οσε!!! Ρετσεσ!!!›σε σετ! !σε!ε! ε! Ρο!ετσσ!

!οσεσ!τ!. ε!!οι1σ!σ εσ!σ σε! εοε ίστεε!ε!)!! εο!σσσε

!εσσε. ε! !σ !ο!ο σ!ε!τ!ο!σ !εισσε εοε !!ε!σσιτε σοσ

Ρεττσ!!!ε! σοσεε εοσεοτσεε !σετ!σ! εσ!σ Ρετσε!!!!!!σε

σε! ετε!!ὶ!οι·!!›σε. !σεσρετ στο !›σ!ιο Ρεο!ε ε! σ!!!!!!!!ε

εσ!›!εε!οτσ!σ εοσσεσ!ο σο!!!!σε σ!ο!! εο!σσσ!ε. ε! Ρτο

!σ!!!ο σο!σε !Ισοσ σ!ε!σ!σ οο!σσσε σ! ε!!!!!σο !οοσ

ε!σε σ!ε!τ!ε!σε σο!! τεο!Ρ!ε! σεε τεοερ!ε!!!! σ!!!!σε!σ

σε! ε!!σσοε εστεε!εε σε! Ρ!!·ει!σε σε το!ο σεε!το σ!

ε!τ!ε!ιι. σεε τεο!!σει!!ιιτ σεε ι·εεεΡ!ε!›σσ!στ !!! ε!!!Ισσ

Ρστ!ε σε! !οοσ !σσσε. σ!ε! εεεε! σε! εεεεσ! !σ οστεσ

!σεσσε!ο ε! σο!σσ!ει!ε σεε!τε. σεε ε!!ε!σ σ!!σσεισ Ρ!

τσ!ε!σ σε! σ!!!!σοε ε!!!τσσεοε εστε!!!εε τεε!Ρ!ε! σε!

τεεεΡ!ε!σ! σ!ε!σ!σ εο!σσσε !Ισ! σ!!ει!σε!!! σε! σ!!εσσετε

σε!!σ! σοε σε! !!οισ!σεε σεε!τ! σ!ε!τ!ε!σε. σε! σσ! σο!σε

σε! !!ο!σ!σ!!›σε σεε!!·!ε θσει·τε!σ !σε!ε!!! σε! ε!!εισ ‹Ισ!

εσεσεε!! !σετ!σ! σε σεε!τε !ιο!σ!σσ!σ!Ισε σεε!τοτσ!σ

σ!!εσε!οσε. ε! ε! οοσ!!σεετ!! σ!!σσε!σ σε! ε!!!!σοε

εστεε!εε εεεε σε! σΡΡ!!οστε !εισσε!!ι σε! σ! σσο!!!›ε!

Ιω
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Ιοοο τιο άιετι·ιοτπ ιιιιιπο οτ ποε ποτ τιοιιιιιιοε ποοιιτοπο- α ·›.Ξ'ι:. ι :πιο το ομΙτοοΧαπονΙ1τ·.) τι ε:.··, ιὲ-·.ιο‹Ξ

Ιποι·ιιιτ ἱΠιιιιι πο! ὶΠοε οτιμοτο ιιι .ο.Ητιπο Ιοοοι.άο τι.

ετι·ιοτπ ὶοιιιιο οιιιπιπο! οσε ιιοΜε πιο! ιιοετοιοο&ιοιιιιο

ιιΠιιιο ποπ άοΠοπόοιιτ πιοο οοΙΐοιιάι-τοοιοπτοοιιιροιπ

πιἰττοπτ ἀοτΪοιιἀἱ. οοτ] οοτ ιρεοε οοριοπάοε οΡοιιι οτ

οπιιἰΙἰπτιι ΙιοιιιὶιιἱΒπο ιιοετι·ιε άοτιιτ απο οίἶἴοοτπ.οἱ Ρο

τὶτπιιι ἴποοἱτ οτ ιροοε οορτοε οτ ιιι Ροι·οοιιιο οτ τοτιπε

ΙὶΙιοι·ο άποοι·ο ροι·ιιιὶττοτ. το πιοἱοτοιπ. τιπιπε Ροοιε

Γππιἰτοτοω οτ ιιτ πωπω !ιοτιοειτπτ. ποε ἱοοοτιιιο τω

Βι·οτιτι τοπτικοεοποποιπιπ οτ ι·οΒιιι ιποἰοτἰοοτιιιιι. οοτιιοε

Βοποτιιιιοπιο οοτ άοπιιτιπο ιιιοπτἱοΡοεπΙοπἱ Ρι·οάιοτο

οιιιπἰει οτ ειιι€πτει μι· ποε οτ ππὶποτεοο ὶιοιιιἰποο ιιο

οτι·ο ἀοτιιἱιιοτἰοπἰ επΒὶοοτοο Ροοιιιἰττἱιιιπ8 1ιοποι πάτο οτι

8οτπειτο οτ ποπ ιιι πΙἱοπο πιοΙοι·ο πο! οοιιττοιιοπἱτο. εοό

οο οοεοι·ποΒιιιιπε οτ οτιεοι·πειι·ι τοοιοπιπε οτι πιιἱποτεὶο

επΒἱοοτἱε ιιοετι·ο ἀοιπὶιιοτἱοιιἰε. απο ιπισέιτο τοοιιιιπε

άΠοοτο πιοετι·ο ιιοΒἱΗ πιω ροι·οει·ιπο στο οοιετι·ο ειιοΠο

οπο ΡοτιοπΙο οπιιιιο ποεττο. οΒο ποτο Ροτοει·ιππο άο

οοεττο οιοΠο ιιιοπάειτο ᾶοιιιὶπἱ τοΒιο τιοο Ϊοοὶο επαι

πιοπτππι οπο ειτιἱιιιο οπο Ροι·ιοπΙο πτ [καποτε οιιιιιἱιι

οτ ειιι€πΙο ειττοκιόειτ οτ οοιιτιΡΙοειτ οτ οττοιιιιι οτ οσοι

Ρ!,οι;ἱ τποιοτ. εἰο άοπο οπιιι οιάιπποτ οτ τιοο εοπιοτο. τιπο

τποτ οποιοΒοπο ει πιο ιπο.ιιόειτο οπο ο0τΡοτοΙιτοτ Μοτο.

ποι·οοπἰοο οδο τιπάι·οοε οτο οοτοι·ο εορο άιοτπο Ιοοειτπε

οιι,το οπτιοιπο οοπιππιο ιιιτιπο Ρον πιο οτ Επι· τοτπιιι

οοπιππο τοππο οιιιιιὶο Ρι·οάιοτο οτ ειιιΒιιΙο οορι·οΒο

Ιτιπάο οτ οοτιτδιπιο οτ οοι Ρι·οιπιττο οΙιεοτποτἱ. οτ ο. τοτο

.Μο ἱπιπιο τοοιοιπ Ιιοπο ίιάο οτιεοι·πειτι ιιτ ειιΡο

τοτε άιοτπιιι οετ επιο &οιιττο. οιο ειοπο ποε οάιιιιιοτ

οτ Μο εοοι·οοο.ιιοτο οποτποι· οποτιδοτιο. οοτΡοτώἱτοι· τι

πιο πιοπι. ιιοτππι ορπἀ πιοιοι·ιοειο ιιιι. Μιτοιιάοε Μπι

:ποιο άοιιιιπι ιιιἰΠοοἱπιο εισαι.

8Ξεκιππι ὶοοοτιι ιιοἰ Β1°ετττει ποιο οι·πεοποποιπιιι οτ τοΒιιι
λ ιιιπὶοτἰοοτπιιι οοιιιὶτἱε Βοι·οΙιιποπιο οτ ιιοπιπιι πιοπτἰε

ροοιιΙοιιι.

°τ.Βοο ππάτοπο τιο οοτ-οτο ιιπποἱπο επιο Ιοδοτπο οοιιιπ

πιο πιτιποποιε οπτιοοι·ιτιο οτ ει.8ιιππι πιοππι οι·ιιοὶε οτι

Ροτιο.

Ητιἱπε :οι τοετοε οππτ.

Γ. _Ρτοροειτπο τοτοοτιοιιοπεἱε.

Εποπιιιιιιε τ1ο οποιοι.

Ρ.: οοτιιοΙἱἱ.

Βοι1ιρτιπε Μάο.

ΑοσπΙιτπο οτο τοπιο!.

Βρἀοτἰοπο οιιἰιιιὶιιἰὶ (το Μοτο.

Επρπε οιιιιιιππ (το Ιποιο οὶπε Ϊι·ειτοι·.

Αττποπάπε οὶπἱο ιιιοπτἱεΡοεπ!οιιἱ.

Βοι:τι·οιιόπο· εεττ οἰπἱε πιιιεεΠἱοποἱο.

Ρ..ω-οιοτοΓι οιπιο ιιιοιιτἰεΡο5πΙοιιἱ.

Ιοτιοιιιιοο άο ειοι·τοιοο οιιιιο πιοιιτιεοοεπιοιιι.

δι€ππιιι Ροτι·ἰ (το οοποτο πιοΙιοι·ο εοι·ιΡτοι·ιε τιιιι πω:

ιιιοπάιιτο άοιιιιιιὶ τοΒἰε εοι·ὶΙιἱ τοοι [πιο ιδπΠιοτιιιο άο

ιο οετο ποτειι·ιο οπο Ιοοο οτ τοπιο Ρι·οίὶκὶε οπιιι Ηττοι·ιο

επροοεοιπρτιο ιιι νι τυπο πτιὶ ἀἰοὶτιιι· επιτπο οο πποά

ιιιτοοιιιε οοιιτὶιιοτιιι·.

-οκ »ΗΜ τα· το οΪοο1 τιιο1‹ιτιι.›ο τι ·ιο Η των που

ΙΛΩθΒττ$ι οέιΨοποπεἱισιτι:ιιιοωι·οοτιρτιο· Ρο.οίάπο ρι·οετο

οίιιέτατίιτ Τοιοτοεπο ,οι ἰαπιιοικτ οοιππιιιπέ .τοΖαται·ωπι

οιαιτπιαπι . οετο πιέΖΖΖωπι υπευ·αιωτίιιοπωι ›; οΕτίουισμω

ΜιοΕνέιτατο Μτατοτ·ίοαταπο .το άαταΡαπτ ρἰατοασπ ρι·ο

.πατΖοτι ο0π.9Μαο:ιάα .τροιιιΙου. ..: . τι? Γ·

ο '¦ ¦

πεετΞ οι..

.ιι ι ·:.τι ι-. του

Ε.: ιιατοοι·ιφ|ιο Ποοϋ ?'ωπίποπ.ιίι τα!ιιιδαΗΠ· ···Η '' ΜΗ"

οωι.ιι.ρι οι... @ο ο.ιω. τω...: Δ ουσ ππιπτι

Η.Β.

( ) - επιο: ιιιιικ··· πιτ!

Ο)τ" Ξ _?
Γ

Μοιιἰΐοετπιιι ειτ οπιιιὶτιπε οικω ποε ιοοοτιπε ἀεὶ

Βιοτιο τω; οτοεοποπειπττι οτ τοΒιιι ιποιοτιοτιτπιιι οο

ιποο Βειτοτιἱιιοιιὶο οτ άοπήιιπο τιιοιιτἱεΡοεπΙοιιὶ απο

Ρτοοοιιτἰ απτο τοοοεποεοἰιιιιιε οτ οοπτιτοιιιπτ ποτιἱε

όὶΙοοτο ποετι·ο οπιιτοο τΙο Μοτο οτ πιο ιιοΒιο τοπ

οοπιπιιι πιπποποι πω: άοτιο:·ο οὶάοπι οοι:ιιπιιι ἱοπποποι

οοτο τοπιο ιιιοι·ο.Βοτιποτπιπ Ιπιιιπ @πι τοπιιιιιοπτ οτττιπο

ΡοιοοΙποπεπ ιιο οπιρτιοπο οιιιιτοτιε τοι·τοεο (πιοπι

ιιοετι·ἰ οπτοοοεοοι·οο ίοοοιιιιπτ Μ: ΙιοπιιιιιΒπε ιοιιιιοπ

εἱὶιπε εἱοπτ ιιι οειττἰο τπιιο πιάο οοιιτοοτιο οοιιτιιιοτπι·

Ρτοτοι·οο Ρτοτιιἱττὶπιπο οτ οοτιοοιιιιππε ποτιἱο ἀὶοτο οπ

τιι·οο άο οειτοτο ιιοπιιιιο οοιιιπιιιε ἰοιιπο. Ίποτι τΙποιπάο

οοπιππο ιοπιιο ποΙποτἱτ οεει.8ποτιιιιιπε οτ άειτιιιιιπε οἱ

ιιι οιπιτοτο ιιιοἰοοἰοοτππι ΡΙειτἱοιιι οοτιιΒι·ποιιτοιπ ιιι

απο Ροεεἰτ ετοτὶοοιπ οοιιετι·ιιοι·ο οτ τιοάιδοειτο οτι οΡπε

οτ εοτιιἰτἱπιιι Ιιοπιιππιπ ὶοπποιιοἱπιιι. οτ άοτιιπιπο.ποΜε

ιτε οοοΙοειειτπ οτ ποτεοι·ιπιπ επιο οι·τιιιιτι. οτ ιιι ιπσπτο

άοΒιιιιιιε ποτιιο οτ οοπιππι οτο ιειιιιιο Βοιοᾶἱτοτοιπ επιο

Ιιοποτ·οπι πιά τοΒοτοπιάπιπ .ππάο οΙιιιτιτΙπο οΙοι·ἱοι Μπος·

τιίιοο Ροεεὶιιτ πιποι·ο οτ τιοιιοετο. τιοο οιιιιιἰει άπο

Ρτοιιιἱττἱιιιπε ποτιὶε ποι.ιιιτιο οοιιιππτε ιιιιιπο πο! οιττοιπ

οοιιιππἱ εΙποπάοοποοοπο οοοιροτο ποτποι·ιτΒ οοτ οτι

οοτιοπι οοιιιπι;ιι Ϊποτἰιιιιιο τοττιπειτι. όποιο ειρπετ πιει

ιοτιοοε π. Ιωτοπάειο ιπι.ιι οπιιο.ιιαιιιιιιι ι:πιΠοειι:ιιο άπ

οοιιτοεπιιο τι·ὶοο8ἰιπο.

Βιετιππι ιτιοοτιὶ (το Βτοτὶο ι·οΒιε οι·οΒοιιοποιππι οτ τοΒιιἱ

ιιιιιἱοι·ἱοοι·πιπ οοιιιιτιο Βειτοτιιτιοπιο οτ όοπιιππο ιτιοιιτἰο

Ροεπιοιιι.

Ηπἱπε ι·οἱ τοετοε οππτ. .

Ε. Ιιι·οΙιοειτπε τοττειοΙιοιιοιιεὶε ·ιτί .ἱ : `ι'ι·τ τ_“ι

ά Ρ. ι1οοοποτο πιειττιπο ..ι .. .ι .να ··ι

Ροττιιε οοι·ιιοπι > - .

Εκἰιιιἱππε οτο οποιο - ; ..ω . . . .:

ΑεεοΙιτπε ότι θπάειτ .. κ.. π. =. .ι · ·ι

Ε”. παπι άο ρἰπει · . τ. . ..οι

Επτιπε οιιἱιιιἱπἰι ‹ιο πιοπι · - Μ.. .

Ροι·οδι·ιιιιιο ιὶο οοετοΙΙειιοΠο. - ·:ι .ο .· τ.,

διτττιππι επΠιοτπιι οοτὶΒο.‹Ιπἰ ιπτιιιι:Ιοτο όοι1ιιιιι τοΒἰε

Ρτο επΠιοτιιιο άο το οετο ποτοτιοτιοιιο οειττοιιτι οοτι.Ριιιτ ε

Ιοοο άιο οτ οποσ .Ρι·οδιιιο. . . ..ι

ΕΒο ΙοιιτοΙιιιπο ιιοτοι·ιπο εοοι·ἰ ΡοιΙοοιι.τιοο οικοιιιΡιππι-

ιιο πιτιπάειτο όοπιιτιἰ δπιποΙιιιι το ΒπΠτιοιιιοπο ιποποιο

οτ :ιεεοεεοι·ιε ιιοπιιιιι ι·οιιοοττοι ι·τιεοτιο ιοιιποποιε Ρο

τοετοτιο οιιτι·ειιιι οτ οιιοιιιΙ›Ιοιιἰ οτι ππτοιιτὶοο οι·ιΒιιιοτι

ττοπιιιιι Μεσοι ι·οί.πε οι·ο8οποοοιε οι. ποιπιιιι ιιιοπτἰε
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ΡοειιΙοιτι οιιιο οοτ·οο οιοιάΠο οιούΠοτ(› οι( ποο Ροι·το α. τοι·το Ιἰττοι·ο ιιοΙ εὶΙΙοΒο τὶτιιΙο οοιι ριιιιοτο 8Β8(1ιιο

οοιιτὶιιοιιτὶ τοι·ιιιοιιι οοιιΙΡτοιιι το:8ιε ιο οοττιο(τι·ο εο- ιιτ·Ιο ι11ιιτοτἱοιιο οοι·ι·ιιΡτἰοι1ο οοιι ἀἱιτιἱιιιιτἱοτιο ἀἰοτἱο

άοιιτιο ιο (ἰοιιτι·ιι -ιι1οιιιι·ντοοοπτιο οποιοι `οιιοδιιιο- οιιιπι ποτ οοιιοι1ε. οτι φοιτ οοττοΒοτοιιάιιω ἱιιοευ (ὶἱοτι

τιιιιι οιιιπι οοιοιιο ιο (:ειΡιτο .οοιιιο Ιιττοι·ο>οὶι·οιιιιιοοιιἰ- ἱιιἀἰσἰει· Ρι·ορι·ἱο :ιιοιιο ειιΒ5οτἱΡ8ὶ.

Ρτο τοΙοε οι·οοτ. ·|· ο ιιιοοοι:·ιοι: οιιιι:·.ιιο(:: τοτο:

οοτιο: Μπιτ: οι( ο!ιο ποτο Ροι·το ιιι(τοΒοτιιι· οοεο

(ιιιο(1οιιι τοι·ιιιο οοιιΙρτο οιιὶιιοἀοιιι ιιιιΙιτιο οι·ιιιοτι εο- ( 1)ΟΧ() )

ἀοιιτἱε ἱιι οοτιο οοοροι·το οιιὶιιο οἰιοιιτιιεοτἰΡτὶο οοτιο .

οι·οτ ·Ι· ο. ιιωιιιιι. Μ0ΝΤΙ8ΡΕ8Πι.ΑΝΙ. εοοιιιιόιιιιι (ιιιο(τ ἰιι Βοοι·ο2ιτπι, (ρω Μάτ” α ίασούο .όπι€οποπτίαπι ι·ο6>ο

οο ιιἱτὶἱ οτ @τι Ροτ οιιιιιἰο οοιιτὶιιοι·ἰ ιιὶοτιἰΙ οά(Ιιτο οΖοστέ, π·ο.πέτατο τη τοπιροι·ο αώέττ·οτι ίατικοποέ οοπι

ποι οιιιιιιιιιτο πιει τουτο Πττοτο εἰ¦ΙοΒο τἱτιιΙο εοπ πιιιπέ οΖοοτο , οτ α'ίο Ρτο βι·οιπίο δαπάο άστα, εεο-τω”

Ριιιιοτο οτιο(ιιιο ιι.Πο ιιιιιτοτἰοιιο οοι·ι·ιιΡτὶοιιο του άι- ἰπτοοἰπι άοοΖαπυιτ εο!υοιοο τἰοὐἰ2α ἰαιπ οα·ροάί2α) οτ

ιιιιιιιιτιοιιο (Ποτιοιιιιιιι ιιοΙ εοοειιε. οτι (μισά οοι·ι·ο- ρω Μάτ ο.€τροάίοιιάί.9 πιο(ίαιπ ιίοτοι·πιέπαπτ.

Βοι·οιι(ιιιιιι ιιιοειι (και ἰιιἀἰοἰε ΡτοΡτιο οποιο ειιτ1

εοι·ιΡει. - Δ. τ

Ι, 'ΗΜ, τ? Ιιο!οιιιτοο ιιιοἀἱἱ _ "ή

- - ( ) _ Ε.: στΝ09Ραρ|ιο Πο9Εί Ταιιυ·έποπ.:Ε.τ ωτωω-εε. . · 1"

τω” . 00ά.Δ.ρΙ.88. - η .ειΞ'

. . πιο. '
Ιιτοοουε έΡαδοποποιαπι τοπ: , ιιι.τ2α οοιιυοιιτιι οιιιπι ( )άπι!ι·οα ιἰο διά2)ι·ο Ιαπιιοπείαιπ κακάο, ΒοΖοπἔ - ·· .ο . ·

7°ίΜΜ 626 σοτ·ναΡία ο! ΒαίππιπέιιΜ (ἰο δ.0!σο(1'0 (1Ρόίτπ'08 [ο ιιοιιιιιιο άοιιιὶιιὶ ποοο. ιιοιιο οιιιο(]οιη ἰηοωτιωΔ

(ν: ραΡω πιο 00ΜΣίωίτ τὶοιιὶε τι άιιοοιιτοειι1ιο ττὶοοεἰιιιο Ριιιιιο οοΡτἱιιιο (το

οιιιιο ΙιοΙοιι(Ιοο ιιιοιἰἰἱ. οιιιΒοκοτοι·οο ειιιο ιιιιιιοἱἱ οἱπο

ι·.·ι.· - - _ οι·Ι›ἰτι·ἰ οοπιιιιιἰε ὶοιιιιο. ιιιάοΠοοτ οιιάι·οοο (το οοΐοι·ο.

'Ωω, τ? οιιΒιιοτι . . . _ Δ
ο» ·› οτ τιοιιιοΒοοιιε ιοοοιι Ρτο οοιιιιιιιι οποιο οι' απο Ροι·το

-.τ·ι···ι οτ ΒοΙΙοιιΒοτὶιιε (το οοι·ιιοι·ιο οτ ι·οιιιιοιιοοε (1ο (ΜΙ

Ου(Ι.Α.[οί.64.ν. Ρ ιοάο ιιιιιιοὶὶ του οι~Βὶτι·ὶ ειπο ιοΒοτι ἀοιιιἰιιἱ ι·οιὅἰο οτο

(Η·Β·) @οιιιπι Ρτο ὸοιιιἱιιο (οδο οτ επιο οι: οττοπι επτι

τοι·ιιιο οτ οοιιἀἱτἱοιιο ἰοἱοιἱιιε οοι·ἱρτο. ιιιτοι· εο τοΙἰτοι·

το οοιι1ιιιο (Ιοιιιιιιἱ οστοιιι εἱτ οιιιιοτιο (ματ Με 6' οι·(Ποοιιοι·ιιιιτ οτ τιι·ιιιοιιοι·ιιιιτ. ιιιάοΙιοοτ (ιιιοά ιιιιιιοιιιε

ιιωοτιιιε οοι ιδι·οτιο (οι: οι·οΒοιιοιιεἱυιιι οτ ι°οτὅ11ἱΠ1οἰ0·· οοιιιιιιιἱε ἰοιιιιο (ιιιἰ οττοΠτ Ιιττοι·οο τοτὶίὶοοτἱοοἱε τον

ι·ιοοτιιοι οοιιιοο Βοι·οΒιιιοιιιο οτ (ἱοιιιἰιιιιε ιιιοιιτἱερο- οτοι·ιιιιι ιιιτοι· ιΡεοε ιιιιτοτιιιιι. Ιἱοοτ ιιοιι ιιοιιοι·ιτιιιττο

οστοιιι ι1οΙοιιτοο οτιτοικιΡοι·οτο Ροοἱ τοιιουοτο ιιιτοι· τοι11Ριιε ιο (ἱὶοτἰο Ροοτἱε οοιιτοιιτιιιιι Ροτἱιι(ἱο ι·οοἱ

ποε οτ -οοιιιιιιιο ἰοιιιιο τοοιιιιιιε οτ οοιιετὶτιιἱιιιιιε οτ Ρἱτιτιιτ οτι οιτάοιιι (ιο οι ιιοιιἱεεοτ ἰιιίὶ·ο τοιιιΡιιο. ἰτοιιι

οὶοθἱιιιυο Ρτο οοτπιο οτ Ρτο ουΒόἰτἱε οοτπιο οιοτιὶττοε. οι·άιιιοτιιιιι οετ οπο( οσε οτ Βι·ιιιοτιιιιι (ιιιο(ἱ άοΒοοιιτ

Βοτοιιιδοτιιιιιι (το οοι·ιιοι·ιο τοιιοιιτοιο Ιοοιιιιι ιιοεττοιιι Ρι·οοοάοι·ο ἰιιιιτο τοι·ιιτιοιιι οοιιιιοιιτιοιιιιπι του Ρο(:το

ὶιι ΡοττὶΒιιο ιιιοιιτἰεΡοειιΙοιιἰ οτ τοιιιιιιιιάιιιιι (το εοΙ- πιο Ριιο(Βοτοττιιιι ειιΡοι· ιιοἔοτὶἰε Ροι·(]οιιτιιιιιι οποτε

οοιιο ιοτιτροι·ιτιιιιι. άοτιτοε οιε Ρ|οιιιεειτοο Ροτοετοτοιι:ι (ιοο Ροττἱε το) τω: ιιε(ιιιο το τοιιιΡοε Ροιιτοοοετοπι

απο οι·Βὶτι·ὶε ο οοιιιιιοὶ ὶοιιιιο οΙοοτιο εοπ οΙοοτιπἱε οτ (ιοο ιιιτοι·ιιιι οτοτιιοι·ὶιιτ υοΙοοιιτ οτ ΡοιΡοτιιοιιι τιο

οιιάιοιιι:Π οτ οιιοιιιιιιοιι(Π οιπποο (ιιιοετἰοιιοε οτ ειιιιοιιι- Βοοιιτ ἱὶι·ιιιἱτοτοιιι. ἰτοιιι ετοτυοι·ιιτιτ οτ Ει·ιιιοιιοι·ιιιιτ

Με απο ιιοι·τιιιιτιιι· οοι Μπι Ροεοοιιτ ὶιιτοτ ποο οτ (ιιιοά τοετοε (ιιιὶ Ρτοὸιιοοιι(ἰἱ ειιιιτ οτι ιιττο(ιιιο Ροττο

ιιοεττοε ει.ιβάιτοε οι( υπο Ροι·το οτ οοιιιιιιιο ὶοιιιιο οτ ι·οοὶΡἰοιιτιιι· οτ Ρτοττυοοιιτιιι· ὶιι οιιι·ἱο ἰΡεοτιιι:ιι :πτή

οἰιιε (τιετι·ιοτιιιιι οι( οττοπι. (ιιιιο(ιιιω Μάο Ροτ ιΡεοε τι·οι·ιιιιι ιιι πιοοτοΡοειΠοιιο οτ ιιοιι οΙιτή. ετοτιιοι·ιιι·ιτ
οοι τουτο ιΡειε ιιιι·ο ποι οιιιἰοοΒὶΙἱ οοιιιιοιιτιι οοτπιο οτ Βι·ιιιοιιοι·ιιοτ (ιιιοό οοπιοπτ: ἰοιιιιο Ροεεὶτ εοΡτοιι1

ποτ ι·οοἱτοτιιιιι ΐιιοι·ιτ ὶιι Ροι·Ροτιιιιιιι ι·οτιιιιιι τιοΒοΒἱιιιιιε έ ιιιἰΙἰει Ιιοι·οι·ιιιιι ἰοιιιιοιιοἱιιιιι (ἰἱετι·ὶΒιιοι·ο ιιττι·ο τυπι

τιοε οτ ιιοετι·ι. θ.οτιιιιι οΡιι(ὶ ιιιοὶοι·ἱοοε οοεττο ἀοοἰι110 ιιιτιιιι ο άοιιιιτιο οοτιο οι·οοοιιιιτι1 οοιιοοεοοιιι οΡιι(ὶ

1ιοΙοιι(τοε εοΡτοιιιΒι·ὶο. α ιιιοἰοι·ἱοοιιι ιο απο ιιιιΠιιιιι ιιοΙιιοινιιιιτ Ρτοἱιιἀὶτἱιιιιι Ροτ

Ειιο ΙοιιτοΙιιιιιο ιιοτοι·ἱιιο εοοι·ἰ ροἱοοἰἰ τω οκοιιιΡ!ιιιι1 Ρτοοοιιτοιιι εοτἰΡτιιτοιιι ιδοποιοι·ι ιιἱἀοΙἱοοτ ιιιτοι· ἰο

άο ιιιοοόοτο ἀοτι1ἰιιὶ ΒιιιΠιοτιιιι άο ΒιιὶΠὶοΠΖοιιο ὶιιτἰἰ- ιιιιοιιοοε οτ οἰι1ε (ὶὶετι·ἱοτιιε (μι τιοΒοιιτ Ιοιι(ἰο οτ (ἰοΒἱτο

οιε οτ οοεοετοι·ιο (ἰοιιιὶιιι ι·οιιιοἀοἱ ι·ιιεοτιο ἱοιιιιοτιεὶο ὶιιοοττοτο οοτ ττΠ88 (ἰο (ιιιἱΒιιο οοιιιιιτιἰἰοιιιιο ιιιάοΜτιιι·.

'Ροτοετοτὶε οιιττοι(ἱ οτ οιιοιιιΡτοιιι οΒ οιιτοιιτιοο Ρτἰιιἰ- ὶτοιιι ετοτυοι·ιιιιτ οτ Βι·ιιιοιιοι·ιιητ (ιιιο(τ (Ιοιιιιιιιιε το::

Ιοεὶο (ἱοιιιὶιιι ι·οΒἰο οτοΒοιιοιιεὶε άιιοΒιιε οοι·οιο εὶιὅἰΙΙἰο Ροοειτ άιοτιάΒιιοι·ο εοΡτοιιι ι;οιΠο ΙἰΒτοτιιιιι ἱοιιιιοιιεὶιιιιι

εὶΒὶΠοτο. το τιιιοι·ιιιιι απο οι·οτ το: απο Ροι·το εοιιτρτο οοι οοι·ιιιιι οιιτἰιοοτἰοιιοιιι ιιιτοι· Ιιοιιιἰτιοε εποε οτ τουτο

τοιιιιιο οιιἱιιοὸοιτι οτιροὶ ΙιοΒοιιτιο οοι·ιιιιιιι οποιο ιιιτυ.ε (τιετι·ιοτιιε οιιὶοοοοιιιιἀιιιιι (ιιιο(τ έτοιιιιιιο τοΦ ιιἱἀοΒἰτιιι·.

5ουτΡτω11. ιο ιιτιο ποτο εὶΒὶΠο οι·οτ τοιιΙΡτο τοτιιιο οτ Ρι·ο(Ποτο ειιιιιιιιο ιιὶττοοἱττο(ιιιο οο¦ιιὶ (τοΒοοιιτ εο

οιιιιιο(1οιιι κοπή (ιό πιοάοιιι Ριιιι (Γιαυτο οὶτουιιι- οιιιι(ιιιιιι τοιιοτοιιι οοιιιιοιιτὶοιιἰε τοσο οιππἱ ιι1οἱοι·ἰοοιιι

εοιιἰρτἰοτιοο ιιτοΡτοι· ττὶοοτἰοιιοιιι πιιιττιιιιι Βοιιο Ιοο)ὶ ἱιιτοι· ἀοιιιὶιιιιιιι τοἔοτιι οτ €1τοττ111ι οιιόι·οοιιι άο οοΐοι·ο

ποπ ροτοτοιιτ. εοσιιιι(τιιιιι (Ιιιο(τ ἰτι οο πιώ οτ ΙοΒἱ Ρτο οοιιιιιιή ἱοιιιιο. Μο οιιτοιιι οιιιιιἰο ιιιτοι· 88 (ιτ

ροι· οιιπιιο οοιιτιιιοι·ι ιιἰοΙιὶΙ ο(Μιτο πο! (Ιἱιιιἰιιιιτο πιει ιιιοιιοι·ιιοτ οτ ιιοΗτιιι·ο ροι·ροτιιο οοιιοοεεοι·ιιοτ τυο ἰετο
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οουάτττουο. τΙυοττ ετ ιτουιτυυε το;; ουιιιτο ρι·οτττοτο. οτ ο ττου1τυυπτ τουυο οουπτουο τιοττοοτιτ ττι·ιτττωτοτ:τι. οτ τρετ

ετυΒυτο τοττ·ει τοπιρυε ρουτοοοετοτυ τοττττοουοτ·ττ φωτο

εττιτ υοττττο οτ ροι·ροτυοτυ τ1οτ›οουτ ττι·πτττοτοπ1. οττο

τΙυτττ ρι·οεουε εοι·τρτυτο ρπ·σ οοεεο οτ τυτοοτο ι·ορυτοτυτ·.

οτ .ττοδοττο ροτττοτ1ττυτιτ υτττυετΙυο ροι·ττε οτ ττοτυτυτ

ι·οετε οτ οουιυτττε τουυο τη οοττοου ετοτυ εττττ ρουττυε

το οττο οι·ουτ τοπτροι·ο τφιο ρτ·οεοττε εοι·τρτυι·ο του

ίττ·τττοτο.- τουοτ· ρειοττ τοττε οετ. εοτττο ττοτουττοε που·

οττ. το οοοτοετο εοτιοτο ποοι·το ετο τυουτοροευτουο ροετ

υουου1. απο τ3οττοτ18οττι18 ατο οοι·υοττο οτ τοτυτυιιττυε

στο εειυκοτο ευ·τοττι·τ οτ υυυοττ τ·οετε οι·ειεουυυτ 1τοττουτ

οττυιτττοτο ουττι·οοπτ (το οοτοι·ο οτ τ1ουτοτ›ουυτυ τυτττοουι

οτυτσοκοτοτοε οτ υυτιοτοε εου οι·τττττοε οου1υτττε τουυο.

ευρω· οοευτττουττουε τοοτοτιτττε «το ροττττττε τοτττε οτ άουτ

ρυτε ττττιττε τι έτοπιτυο ι·οδο οτ·οοουυπτ οτ ττου1τιτττπυε οτυε

τττετττοτυε το ττοπττυτττυε τουυοττετε τττετττοτυε οτ ο οοπ

11οτεο εοουττττυτυ τουο1·οπτ οουυοττττοττυοο. οεεοι·ουτοε

οτ οτιοτρτουτοε τρετ ΒοτουΒοι·τυε οτ τ·τιτοτυπιττυε εμού. τρετ

τττοι·ουτ ροτοττ το πιοτοτο ρι·οτοτττο τη τυουτοροευτουο οτ

· οκροοτουοι·ουτ τττοτοε οτρττι·οε ροι· τττοε τιν. ροετ τιεττοτο

ουπι εΙυτττυειτοπι ουοι·οτουτττ›υε ευτε οτ ροτάουττττυε.

φοτο ι·οοοεεοι·υτττ υοο ροεεουτ ι·ουοτ·ττ απο οττο υοο

οοτυπι οουεο οο8ττοεοτ. τττετ τουτυπι τοπτρυε οτε το

ετττυοι·οτυτ ιιτ τιιτοι·τυε άτοτυπτ οετ. οτ ΡΓΟΓΟΒοι°οτυΙ·

ουτει ρι·ο οοπτυυτ τουιιο ετοτοι·οτ φου1τυυε ιττοττ ιτυποττ

ρι·οτειοτο ἀἱο ετοτυτο υουτεεουτ το τττοτο τοοσ. τροπο

ρι·οτυτττοοι·οτ ροι·ιτουττττυε ττουττυτ ποτε οτ ττπτοουτ

ετο τοτττειιοττουο ιτουιτυτ τ·οΒτε ετ τρεοε οττυττττοτουτ

οτ ττοττττο ροι·ιτουττυτυ τουυο οοθυοεοοι·ουτ. ου τυ

ετουττοπι οοι·υπτ ουιτπυιοτοτυπο οοτυυυτε τουυο οτ ρπ·σ

ουτ·οτοι·τε ττιιοι·υι1τττου1 ροι·ιτουττυπι τουυο τιουι·τουτυ

ιτο εοι·ι·ο ττοτοττυπτ. οοτ απο τρετε οτυττοκοτοττττυε ττο

ρι·οιττοττε οοττιττο ττττοετουτ οτ. τυτοι·ροττουτ τυττο. ποο

οο8ττοεοοι·οιττ ροι·ιτττοε ττουττυυπτ :ουτε εΙυτ τοοοεεοι·ιιιττ.

οτ ουι11 οττυ‹τ τι υυττοττε τττοττ 1·οοτε οσο υοτοτουτ τιο

τ›οι·ο τοερουευτο τττετ υτ τυτοι·τυε τττοτυυτ οετ οτ ροοτυπτ

ευτ;ν τττοτο τιττοι·τυε οουιττττουο ουπττττυε ροι·εοτυτοττε

οττο ρτιοτυπι τοτοι· τρεοε τιιττυο:ι τυττ υτιτοττοοτ φωτ

τρετ Βοττοοεοι·τυε οτ ι·οττυυικτυε. ουιτι·οοε οτ Μπιο

ττουυε τυι·ειτυτττ ρι·ττυο οετ εευιοτο ττοτ ουουττοττο ρι·ο

τττοτυ αιοΒοττει ροτ·ττοττττυυτ υτι·τυεττυο ροι·ττε οτ οιο

ττττοτυιυ υτττοοττι·οουο τοεμιτττοι· οτ τιουετ Βετο Δικτυο

οτ ττττττοττο ι·οοοΒοοεοοι·ο οτ τουττοι·ο. οτοτυεφοτυ ρο

το1·τ11τ οτ τοΒοττυε ευτυπτοι·το οτ οτι οτττοτο τουτττυοιυ τοουτ

οτ οπττοοΒττοε οουτροεττοτοε υοτ οι·τττττοε. :του εοτ

υοτο οττουι τυι·ο ετι·τοτο ιιοτ οι·τττυο ρι·οι·ευε εοά υτ

υιοττυε ροτοτ·τιιτ ετο τιυτττττοτου1 ροι·ιτουττυπτ υτττυεττυο

ροι·ττε τοτυοτει αυτή ττ·οιτττο άστο οτ τυοοτιτουττουο

οτττο υοτ ουττοτττο ρι·οοτο υοτ ρι·οοττ1υε οτ εροοτοττ

τυοι·ο υοτ ότιιττριτο ευτ› Βετο τοπικ. φωτ οπτυτο ουο

οοευουοι·τπιτ τω οτι ροτ·το ροπτουττυυ1 τουυο οτ οπο

όττοι·υ.πτ φαω ττοτυτυτ ποτε οτ ευτττοοτοτυτυ ευοι·υπι

ττττ11ο ετοτ οτ τουττοε εου ιτοτυτο τιτοοιι·τοτο υοτ τουτ

οειτο εοουυάυυτ τυι·ο ι·ουτουο υοτ πτυυτοτροττο ροι·

οοπτυυο τουυο ο άτο οουττι·τυοττοτττε ρεφ οτ οουυου

τυυυι τυτοι· ιτουττττυπι τ·οδοπτ οι·οδοττυπι οτ οοπτυυο

τουυο ι·οτι·ο ττοτ;τοττυιττ ρπ·σ ττι·υιτε οτ υτοττττ ιιττυετ ευροι·

οο οοΒοοεοοι·ουτ. τω τουτου υυο‹τ τουθ.υπτ υοτ τουττο

υοτ οουοοεετουοε φτου υοτ (τυο άουττοιιε τοπ τοοττ

οι·ττττι·τ υτοτιττ οττυττ ευρω· οο οοουοεοοι·ουτ. υοι·υυτο

πιω ετο ρι·οτττοτο ευευτυο τουυουετυττ:ι τουιττ ουο άο

πιτυυε το; τη οοπτυουττουο ροοτε οουοοεεττ οκοτρτοοτυι·.

ιτοο υτττ·ο ρω τττο ουτυιτττοτο ττοττοοτ ιτουοτττυε τοτε

οττφτττ ουοι·οτ·ο ροτττουτττπιε ευτε. υπο τουττο το οιπι

υοιιττουο οουοοεεο τι τττοτο :οδο το ευο ίτι·κυττειτο

ροτ·υποτιοουτ οοτ υοι·ο οττο που ευυτ εοτιτοιτοτοτυ υοτ

οοουττο ο τοπιροι·ο τττοτο ροοτε τ·οτι·ο υοτ οτι·οο οοτοτυ

τρετε όοττοουτ οοδττοεοτ οτ τρετ εοουτπτυπι ττυοττ άτ

οτυπο οετ ευροτ·τυε οοΒοοεοουτ οτ τοιπιτυοΒυυτ. τω

τουτου ττυοτ:τ εττ το οτοοττουο οοπτυυτε τουυο οτ ττου:ιττττ

ποτε ετ οτ ρτοοοττττ εΙυοιτ ροτ·‹τττο τιουττ1τυπι τοττυο

όοΒοουτ οοτδυοεοτ το ι·οοτρτοικττε τοεττΒυε ιτο ροι·τττττε.

οτ «τουτρυτε τουυουετυτο οοι·οπτ ροτοετοτο οουτυτττε τοττυο

υοτ οτυε υτοοι·το οτ ττουιτυο ου·οτττορτεοορο τουιιιο υοτ οτυε

υτοοτ·το εου υτοευ·ττε οτ πτυυοτο ρι·οτττοτοι·υπτ οι·τατττοτ·υτυ

οτ ευτ› οοι·υτο ετοττττε τττοτο τρεοι·υπτ τοεττυπτ ρι·οιττοττε

οι·ττττι·τε ττ·ουετττττττ ιτοττοουτ τυοτιτεει. υοι·εουτοο ροι·ττττο

ευτττοοτοι·υτττ ιτοτυτυτ ι·ορ›τε ροεεττττ ρτ·οττοι·τ ροι· τοετοε

1·οοορτοε ορυττ τ›οτ·οτιτυοτιτοτττ τυ απτο ιττοττ τοΒτε ευτι

ρι·οεουττο ορτεοορτ ττοι·οτιτυουτο υοτ οτυε υτοτυ·ττ ουτυ

υυιτοτο οοπτυυτε τευτυο ετ τρωω ττ›τ τιειττοτ·ο υοτυοι·ττ.

οετ τρεοε τοετοε τοοτρτοττττοε οτ τητοι·ι·οοουττοε. φοι·υπι

τττοτο ετοτττττοι· όοττοετοτ πιττττ τιτοτυεο τττοττε οι·ττττι·τε

ευττ οοι·υπτ πτυοτο1τυο ετετττοτυπτ. ττοο οοτο οττυπι

τυτοι· τρεοε οι·ττττι·οε (ματ ετ οουουυο τουιιο ρτ·οι·ο

Βουοι·ττ τοι·υττυυυτ υεουο οετ τοετυπι ρουτοοοετοτυ. οτ

τοττο 111τττοτ οτε οι·Βτττ·τε ττττοι·οε ετρ3τττοτυε οροι·τοε υε

τΙυο το ο‹:τουουτυ ροεοττο το τυουτοροευτοττο ιτυοττ (τυο

ουιικΙυο τττ·υτουοτ·τυτ οοουουοι·τοτ οτ τοτ·τοτυουοι·ττττ

τρετ οι·ττττι·τ ευροι· ττυοτοτουττττυε υττ·τυεφο ρευ·ττε

υοτ οττοι·τ ρι·ο οτε ττι·πτο ετυτ οτ ουυοι·οτο οτ εοτυουττο

εοουττττυπι τουοπ·οο1 οοιιυουττουιιυο. ροτ·τοιτο ετο ετ

ουτο ροεοο ροι· τρεοε οττττττοε τυτεεοτ οοευτττ0Ποτττ

τττοι· ττττττυττυπι οτ τοπι1τυοτυπο ευρω· οτ1ττττττυε υο

Βοτττε ροι·ττουττυπι οτ οτοττττοτυπτ υτττυεουο ροι·ττε.

τιττοφττι τΙυτουυτττ οοΒοουοι·τιττ οττοττ οι·ττττττ υοτ το

οοι·τυτ ευρω· τρετε τιοεερτττε ροτ·ιτουττυτυ οτ οτοττττο

τυπι υτι·τυεφο ροι·ττε οετεεο οτ τουττττο οεεουτ οτ το

υτοττοοιττ τρεο τιοεοττο ροι·ττοιτττυτυ οτ οι·οττττοτυπι

υττιυεττυο ροττιε τη ευο ετοτυ ειουτ οτοτττ ουτοττυωπ

ττοι·ουτ οτ ττττροι·οτιιι· ρι·οεουε εοττρτυι·ο οτ οπτυτο ρι·ο

τττοτει ττοΒοουτ οοειτοεοτ ευρτ·οτττοτο πρωτο υευυο οτἱ

τττοτυπι τουτρυε ρουτοοοετοι11. ετο ττυοττ υττ τυ‹το τη ουτοο

τττοττ οτ·ττττι·τ που υοτοοιιττ οο8τιοεοοτο υοτ ιτττττιττι·ο

ευρω· ρτοτττοττε. εοά τΙυο ετοτυτεεουτ εουτουττοεεουτ

οτ οοτρτουτεεοτττ ευροι· ρτ·ο‹ττοττε ττοεοτττε οκοορττε ετο

τοι·πιτυτε οτουττουτττε τυουουτιτ ττττττοτο οτ τυοοττυρτο.

οο ετ τυπο ροεοο ττττεεοτ τοοτυπτ ροι· τρεοε ειι·τ1τττοε.

υττττοεττυο οοτττοιτ. τοετοε ττοτττυτυυε τ›οκτττυε. τ·οτττοτττυε

ττο υτττυοττο. τοτυοτττυε τυττοττ. οτυ·τουε ετο εοτ·το ιιο

τοτ·τυε. υΒο ατο εουοτο τοττουττο πτττοε. ροττ·υε (το εουοτο

πιοι·ττιιο πτττοε. τοττουυοε ‹το φοιτ. τοττουικτυε ττοοοετο

τυττεροτττυε. οτ ‹το ρτοτττοττε οπιτττΒυε τττοτο ροτοετοε

οοτ·τοπτ ττοι·τ τυεεττ. τοετοε ττουυειτοεεοττιτε οοττΒο ροτττ

υιοθτετοι·. ττοι·τττοτοτυουε. ετπτου ττο ουτυτττο. τοι·ττοττυε.

ι·τοττοτ·τυε. οτ τοτιουυοε ευοι·οτυε. τυτ:οτικτττ. τυτττοττουο πι.

οοτυπι τουυο τη άστρο τοτυοττοι·υτυ το (Ρτο τιοττττοτ

  

υοτ τοοτοτ ευτε ττουτττττττυε υεττυο το ειιπιτυοπτ τοιιιτιιπτ :Ποτε ροτοετοε οττ·οο ρι·ττυοπτ κνττι. οττο τυπου. του
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τε!τοοε οστετὶοε τεστ! Ρε!ετἰἱ ιοεοσετσ ετ ΡτεσεΡτο τι ετΒἰττἰε ετ ἱοσισἰοοε σε!εεετιε τοετοε ει! τστοΡο5Ρεο

σἰστε Ρστεετετιε οτ - εοΡτε !εε!τιιτ 8στιΡειτ. εστε ετ

!εοσετε !!ιετοοτ !ιεσ ε Ρτεσιστιε :ίοετοστ ετ!ιιττιε εσυ

οοτισἰἰε εΡοσ τοστιτστοΡεέο!εοοο1 οι εσσ!εεὶε σετιστε

τοετοε σε τε!$ο!ἰε. ιτι Ρτεεεοτ!ε ετ τεετὶτοσοἰσ ἱεσο!›!

Ϊε!ε!›ειισε. οὶοε!σὶ σε !ετιεεεσσ. `ωττω σε ττιε!σσε.

ετιτἱσἰ σε 5εττε τιστετἱἱ. Βο!!ιε!οιι τσοεττι σοτεοτἰε.

8σσεττεσοε. !ισο!ε εεττστ!ε ετ €!τεοσι. τΙοετοστ ἰτιεττο

τοεοτε ιτισε δεισ τοσεοετοτιτ σοσ Ρτο σοσ!ἰ!ιετ τισ

τετἱσ ετ εἱεἱ!!σ εστοιο Ρτεεεοτειο σεττετο οιοτιιτὶ τε

σστοτιτ

Βετο εοτἱσοε σε σεττε οστετἰοε τσ8ετοε ἱοεεο Ρτε

σἱστστοτο ετοιτι·στοιο εστἱΡεὶ.

Βετο !ειιτε!τοοε ιιστετἱοε τεστ! Ρε!εσὶἰ !ιοο εκεοιΡ!οτο

σε τοετισετσ σσιοἱοἱ Βο!!ἱε!ιοἱ σε 8οι!!ιεοεστισ ὶοσὶσἰε

ετ εεεεεεοτιε σστοἱτιὶ τστοεσεἱ !εοοετιειε Ρστεετετἱε

ειιττεισ ετ ειτειοΡ!εοἱ ε!› εοτετιτισσ ετ στἰΒἰτιε!ἱ ιστιο

τοστιτσ ετο!σειιιετσι·ιιιο σστοοτιἱε ιετιοε οἰ‹!ε!ἰσετ ειιστεε

σε σεΐει·σ ετ !ιστοο!ισο! ἰοσἰσὶε ετ εοι!σεκετστοπι σο

οιἰοἱ τετι·)!ε ει·εεσιιετιειε οἰσε!ἰσετ !ιε!!ετ18ει·ι! σε σετ

οετἰε ετ τεἱιοοοσἰ σε εεοκετο σσσεεισιιε Ρετσειιτιοοι

εστἰΡτσ ιτιεοο ετιτἱσι σε εσττε ιιστετἱἰ ει.8!!!ιε τΙοετοστ

σετε!ε ει.ιζο!!ετσ. οι σοστοιο οοο ετετ τσττοε σοὶοτ›

σειτι`σ!ἱΡεἱ εσο!Ρτε. οι σεσοτισσ σετο ετεοτ σοσ Ρἱ

εσεε εσο!Ρτἱ. οι τεττὶσ τσττοε σοιοεσεοι σετοἱ. ιτι

τΙοεττσ οετσ .ετετ τσττοε σοὶοεσετο ετ!ιστιε τισ τοσσοτο

Ρ!τι! 5σο!Ρτε. τΙοστοτο σἰτσοιοεστὶΡτὶστιεε ΡτσΡτετ Μ

σετἰσοεο1 οιο!τοτο Βετο: Με τισο Ροτετετιτ. εεσοτισοτο

φωσ ἰτι εσ ο!σι ετ Με! Ρετ οποιοι σσοτἰοετἱ ποσο!!

εσσἱτσ οε! σ!ιο!οοτσ ο!ε! τσττε !!ττετε οε! ε!!!εΒε τὶτο!ο

εειι Ροτιστσ ε!ισσοε ο!!ε τοοτετιστιε σσττοΡτισοε εεε

σἱττιἰοοτἱσοε σἱστἰσοοτο οε! εεοεοε ετ τισ ἱΡεοιο σοτ

τσοστεοσοο1. ἰοεεο σιστι ἰοσἰσἰε ΡτσΡτἰε πιεσε σοβ

εστιΡει.

ς σεΧσι )

!.ισσευε έτα6>στιειιτίαοι τεε· 8·ε.ττιι τι Ιεέτατίε αυτ.:

στοπ Ζεέτατίσ ίαπαεπ.ττα:π σσπῇτπιατ ετ ατἰρτοὐατ.

απο , ι πιει!

σοσ. Α. [ο!. Μ. σ.

( Η. Π. )

Μεοσεετοτο ε!τ στοιιι!ιοε τΙοσσ οσε ὶεσσΒοε σε!

Ρτετιε τετ ετε:Βσοεοσιοοι ετ τοσοι τοεὶστἰσετοττι σστοεε

!›ει·σ!ιἰτισιιὶε σσιο!τιοε 1οστιτἱεΡεεο!ετιἰ !τι8Ρεστσ τσοστε

Ρεστστοτο τεστστοιο ἰοτετ σι!εστσε οοεττσε !ιετετισε

τἶοτο σε σετοετἰε ετ τεἱιοοτισοτο σεεεοιετσ.οοτισισε

οσεττσε εκ οοε Ρεττε ετ ετιστεετο .σε σε!!ιτο ετ !ιο

οισ!ισοοιο ἱοσἱσετο ετο!ιεπετστεε εστοοοιε ἰεοοε ει:

ε!τετε τετἱίὶσετοοε ετ Ρετιιτοε σσοί!ττοετοοε ἰΡεε Ρεστε

εεσοτισοτο σοσσ σοτοοτιε !εοοε τετισσεο!τ .ετ εσο

Βι·οιεοιτ σε Ρεττε σιτε ετ Ρι·στσΒεοιτ τετοιὶοοιο ιΡειε

(τ) !)εεισει·εοτοτ ε!ει!!ε ιιι εοτσ8τεΡ!ισ; στ ισ εστοιοσετο σωστι

ρτισοεοι ε !.ειιτε!ιοσ οστετἰσ Γεετειο τεττεοσειο σοιιιοοε.

τεσσετετιι. οε! τισ τεσσετισεσετισοτο ετ σἱΠὶτιἱεοσοπι

Ρετ εσεσετο εισοτἱ σσετοσεσει·ε ετ σι!!!ιοτε Ρστετεοτ

ειστε Ρεεσ!ιε τεεοττεστ!στιιε σσιοἰτιἱ εοΡετ ιιεΒστἰἱε Ρετ

σετιτιοτο ετ στεσιτστοτο οττ!οετΙοε Ρεττἱε τε!!τετ οτ

σοεσοτοσοε στοιεοετ!τιτ σσετισοετιιιτ ετ τετιοἱτιεοε

τἱτιτ εοΡετ σοετε!ετιτἰ!ιοε ιιττιοεσοε Ρεττισ οε! ε!τε

τοτο Ρτο εἱε ιιετΙοε τισ τετοΡοε Ρετιτεσσετειο !!ττοε

εἰοτ ετ εοετετε ετ εσ!οεοσε εεσοοσοιο τεοστετο

σστιοετιτἱστιοιο εε ε! ετιτε Ρεσσε Ρετ !Ρεοε Ἐοἱεεετ

σσΒο!τ!σοε!ο!!τετ σἰΠὶοὶτοτο ετ τεττοἱοετοτο. ετ τεσσ

σειοοε Ρτεσἰστε Ρεστε σσοσττοετιτεε σιιισσοισ Ρετ

ιΡεσε οσσεεισιιε ἱΡεἱοε ετ!1!ττι!τεστοτο εετ οε! τοετιτ

οετΙοε εσ σιστοιο τετοΡοε Ρειιτεσσετετο τε!! σστισἱτἱσοε

σοσσ Ρετ ἰΡεε Ρεστε οσο σετ Ρτεἱοσἰτἰιιτο σεΒἱτἱε

σστιΐεεεἱε Ρετ οσε σστοοτιι ὶεοοε ετ ιο Με σοσ τε

ΙΙΙ!858. εοοτ ιΡει σσοιοτιι εεσιιοσοτο τειιστεττι ιΡειοε

Ρεστἱ ετ σστιοετιτἰστιἰε τεστε εΡοσ τοεἱστἱσεε ὶοτετ οσε

ετ ετιστεειο σε σετετσ Ρτο σστοοτιἰ ὶεοοε. σετοιο εΡοσ

ττεοσ!ιετἱετο !ιε!εοσιε πιεσἰἰ εστω σσιοἱτιι Μεσοι”.

δἰὅτιοττι ἱεσσ!1ἱ σε! Βτετιε τεειε ετεἔσοεοεἱιιιο ετ τεστιὶ

τοειστισετοιο εστοἰτἰε Βετε!ιιτισο!ε ετ σστοιοι τοσο-τ

τ!εΡεεο!ετιι.

Ηοιοε τει τε5τε8 8οοτ.

Οιι!!ιε!οιοε σε τοσοτεσετσετισ.

011!!!θ!Π1118 σε εεεετσιε.'

θἱτεοσοε ε!ετοετιτ

διο!!ιε!τοοεσε εσοι!στιε. ' " ' ·

Οο!!!ε!τοοε σε ετισ!ετἰἰ. `

Αεεε!ὶτοε σε 8οσε!.

Βετἱσοε σε εττε.

Βσσετἰσοε ειτειοἰτιἰἰ σε !οσιε.

διειιοοι Βο!!ἱε!τοἰ εσι·ὶ!ιε σοι ιοετισετσ σσοι!τιι τεθιε

Ρτο Βο!!ιε!ιοσ σε εε!ε οστετἰσ σοσ !ιετισ σεττετο εστι

Ρειτ !οεο σἱε ετ ετιτισ Ρτε!!ιιιε. !

1

( σεΧσιτ ι

!σεωιτεσ σε θαΖΖετατε έιαίε.ασ ει! αστετεστ ἰαπτιεπτἰσ

ροτε.τωσε, Βσιιο(ασέιιπι σε Πιι€αίΙία ετ ίαεσσατιτ2ΐέ

σα.ττιπονα, τσουπ ΪΪιοπιαε σε .στοα σε Ιασοσί σε

δΕπαουοί.<: .τεεωατω, οι ροτεεεείσπε ἱτιτἰετἰἰστἰοπἰσ

στα” δ'α.ττεΖΙατέΖ Ρτο ραττί!πω σε στάσει: ίπσε.ττέτέ

/αεταπτ, πιαπιαεπεπτἰω άεε·Ζατα2. ' -

!252 , Ώ εΡτἰ!ἱε

(Ϊσιἰ. Α. [στ. 185. ο.

. Ρ ( Η. Β..)

!εοοε οι Ρε!εσἱσ ΐστ·τιετιστοιτι ΡτεεετιτὶΒοε τεετὶοοε

σσοοσσετιε. Βσοσοεεεε!!σ σε!ἱΒε Ρε!ιι. !ετιτε!ιοσ Βοετ

σετστε. Θοι!!τε!τοσ το!1εσ σε τστιτεοε. σσιοιτιοε ὶσ!ιεο

οσε σε Βε!!ετετε. σστοὶιιὶ Ρεἔεοἰ σε Ρεττεεετιστε ιειιοε

Ρστεετετὶε !οσειτ ετ εεεεεεστ. εεττιιεοε ετ εΡΡτσοετιε

ωετιιιιιω τ!σοοιεει! σε οοε ιοτσεΡστ!τι ετ ἱεσσ!ιἰ σε

Βἰοετοιοἰεσὶοἱοιο ετ οετιστιε Ρεττοεοσιοοι εοΡετ !ὶτε ετ

σσοττσοετε!ε=σοε οεττεΒετιιτ ἰοτετ οσοσεε!οτο σε Πτι
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ἔμιἱΙὶε.ιιοιιιἱιιε ειιο Ρι·ο φ1ἱι1εΙηε ρει·ιἱἱφι1εεεεεοιιιἰπιε ιι ἀἰετὶ Ιοεἱ. εά ε!ιιε ἴεεὶεεἀε. ἀἱετιιπι εσωιιιιε ετ εἰπ

ΞεεοΙ›ἰ άε εει5ε.11οιιε ειιἱιιε Ρτοοιιπιτοτ σε:: Ριτο.εεεΦε

εκ ειιε ρει·τε. ετ εοπιιιπε..ἱετιιιε θ; ΒἱΜἱ0ΒΦε.εἱ ά4%

ΐεπάεπτεω ἰΡειιτε εοπαιιιιε εκ εΙτετω.€ωεΜεΕΡι·οιιυπ

εὶειιιἰτ ω; ἰιικ.ἀἰετο εοιιεὶΙἱο εοιπἰιιε€ιιε Εεεε: ει1ὶιιε 0011

εἰΙἰἱΙεὶἰαεετ. ιιἰι·ο ρι·οιιΜε ει ἀἰ$ετεω.ὸεωὶιω ἰοϊιειιτιἰ

εε _ΒεὶΙει·ετε ἀετυἱτιἰ Ρεεειιἰ εε ρεΣτε· ῇευεὺε.εἰεπιιιε

Ρετεετετὶε ἱιιἀὶεὶ ετ εεεεεεοτὶ. Ητοωεεἰιιε άε θες ἰιιτὶε

Ρτεΐε85οι·. ετ ὶεεοΒιι5 εε 8ἱιιεπ1ι11ἰε.οὶ1188.εΒ ι1εϊὶ011Θ

Ρεταιεεεεε εεΙωεω ετ εεΡύ Γθεϊι11Ήύ8 ΦΩΦΩ. ἔ101°ἰ0·

ειιπι._ εκ τεποτε Ιἰττετετιιω ιιεεττε ρτοεὶἀειπἱε ρευ

εεΡἰπιιιε. εεε ειστε ετ εΙΙεεεήουεε ετ ι·ε1;ἱοτ1εε εεὶιιεἀεπ1

εειιεε ιιειττεπιἱε ἰκιτει· βοηἱΪεεἱιιω εε !ἱηΒιιἰΙὶε ετ Με
εοΒιπιι άε εεεεεοι;ιε.·εκ ιιεει Ρεττε.ι ε: εοι:οιιοε ἱεειιε

8ἱιιε_ εὶιπἱὶειπιι εοωεπἰε εκ ειτε”. Ρετ εΡεεἰε|επιγρει·

εο:ιεπι εοΒὶε ττειπεκυἰεεε. ιιτ ειιΡετ εἱε υ11ιιιιι εοηεὶΙἰιιπι

ετ εΙετιιιιι ετ ή εΡει·τιιι:1 Ι10Βἱ8 άεΒετει2ιιυε. ι1ιιΠπιε

οι111ιϊ.Βιιε εοιιεἱἀετετὶ5 ΙιεΒἱτε ΜΜΜ ωρα· Με ρΙετιε

ᾶεΙἱΒ_εΙ·ετὶοιιεεοὶιιω εειιιιι ΙιεΒεπιτεε με ΜΜΜ εΒα1110

ΡωΙὶκἱτετε 'υετΒοτυ11ι. ιιοΙ:ήε Κε άιυόπιι1ε τεεροπιάετι

άνω. εκει Ρι1Σεπτ1115_ε0ΕΠΠΠε ἰεηυε Μ! εὶιπὶἰειιω ἱρεἰιιε

ε0ἑ11111ὶ5_τιοϊ11ὶι18 εεωειιε ώι1εάΘΜ εεεε ἱ.ιι εει18ε

εοιιἀειτπ1ετἱοηἱε ε: εοπάεπιπετἰ άεΒει·ε Βοπιὶἴεεἱο άσε

ΙἱπΒιιἰΙἱε ειιο Ποι11ἰτιε Ρτο εΙιιἰιηιιε ρεττἱΒιι8 εΕ Ιιο#

πιἰι1ε ἰεεοΒὶ εε εεεετιομε ειιἱιι8 μτοευτεϊ0τ εε! ΡΗ:

εειιτε ὶπι οαιτιὶΒιιε (με ρετἱτε_ει1υτ ετ ειιε ὶι1 εεεϊε

8τιετἰοτιε ετ ἀετετπιἱεετὶοπε εετππε ε011ΙΜεπιτει· 8Β·ν

ειιτιάιιω ΐοι·τι1εω Ρετἱτἰοεἰε εοι·ιιιΕ1.- Ρι·ετει· φαω εε

υπο ίεκε ΡεΙεε Ρι·ο ιπιοειιοτμΙε ΐοεο. ε!; (10 Με Με

Βετεετἰε Βοιιοτἰίὶεε επιπ1εϋπι. εε φιἰΒιιετιοτι ἱτιΦεΙΘ

,Ιἱεἱπιιιε ε55ε ρτοΒετ.υπι. εοε εοΙἰτοε 88% &εΒειε ιιΒ Ο

ὶιοττιἱτιὶΒιιε άε ε85ἰεΙιετἱοῷ8ἱΒἙιιΙἱ5@ΗΒΗ ΡτουΠεάε

εῇεεετἰοηεεε ἀεψει·ι11ἰεεεἰομε εετιΒὶηετι£ιιτμΙιιεἀ ειι€επι

ἰἀεο ΐε00101 «Μ ςι1011ἰ8τΠ Ι90Ωἰἴεεὶυε εε !ἰ:ιΒιιἱΙἰε ειιο

11οπήτιε Ρι·ο ΊιιἱτιιΙι1ε _ρεττὶΙ,›ιιε. Μ: αιεπιζι1Ξε ἰεεεΒὶξἀε

εεεειτιοι1ε. ειιἰιιε Ρτοειιτετοι· εετ Ρτο εεκτει εεει·ετ

εετππε εοπιιιι1ε ἱετιιιε·ετ εετππε εὶτιἀἰειιπι άείετιάετι

Σεφ ὶΡειιι:ο εοπιιιι1ε Με Βιιιιε|πιοάιιιτι. Βοηἰἴεεἰιιε

άει ΙὶτιἔἔιιὶΙἰε ειιο πιοιπἰιιε Ρτο Ίιιἰτηιιε ΡεττἰΒιιε ετ

π0ΦἱΜ :ἰεσοϋὶ όε εεεεεσυε -οοϋτε-..ρτο4Μετοι· ω:

Με εεε$ενΜΦωοεπτΓε ωσπισε .ὶειιιιε-ετ μοοεπτε εὶπε

Φ0ΙΜ..ωΘΕΜΙΒΜ Φ5παι εεππεε :επ Ρβά.$1.Β σα·

πεεεΞε-Μ.-..ε .εἰΠᾶὶεο' ειιο ` Βτεᾶὶοτο εεππεε: ιιτ .εωεεω

σε». .στα εὶιιᾶὶεπε -:πο.·. .ϊρεο ροωφι1.·ωεεωοι ὶρειυιι

ΒοτιὶΕεεἱπω ετ ἶεεοΒμπι με ἀὶεὶδ5_Ρει·£ἰΒμε _ἰιι μεειμμε

Ροεεεεεἰοιιεπιι εε! Ίιιεεἱ. ἱυτἱ8όἰεΕἱ0Ι1ἱ8 ετ ὸἱειτἰειιιε ετ -

εοτιτὶΙἰε ετ 1·ετἱοι1υπι οπιώεπι. εεε εοΙἰτἰ εποε Βεβετε

ετ τετιετε Μα: »ει»ο^ρε-ε= άἰεἰὶ8`βέ1εΕἱΒ118. εΠετιιε Βοώ

ΐεεἰιιε ετ ἰεεοΒιιε ἱτι εειετι·ο εεετεΙΙετἰὶ. ετ ΒοωὶΠὶΒιιε

εὶιιεἀεω. ετ Ρεττἰιιεηιἱὶε εἰ; ίἱἀεΙἰ£ετἱΒιιε ἱιοττιἱιιιιπι

ιἱἱετὶ Ιοεἱ. ετ ἰρεοε ὶτιόιιεῶοε ἀεὶτιεεΡε ρεεὶεητιιτ εο-

π11ιπιε ετ εἰτιὸἱευε Ρι·ο ἀἰετἱε ΡεττἰΒιιε εκει·εετε ετ ού

ὶιι Ρτειἰὶετἱε ετ Ρει·εὶΡει·ε ε: &ίεΒε1·ε·[Ρτούτ ·ίοδειει15

άεώΒιιεΙ:ιιτ.' ὶιοο ωεε ιΙιιἱε Ρετ εοπιι:ιτιε ὶειιι:ε ιιεΙ·Ρετ

εἱἰαιἐε Ρι·ο εοπιιιιώ. ΡὺεἀἱεΕὶΉοπἰίὶιεὶιιἑ ετ..ἰεεοΒιιἐ.

ποπ11ΜεϊνεεΗ ετ ἔευτἱΙἱε ἴεμἀἰ·ετ ἱιι ¦Ϊειιἀε.Βετιὶ.ἰΙὶ· ετ

:ειπε ·ἱσμ€ιεε1ὶτὶ Βιες·ιιιιτ. :εε ἱιπἰεἀἱετἱουε άΜΗετυ1 ε;

εωΕὶἱὶτ·εε τετὶεηἰΒςι5 οάιττΠει1ε (Ρε :εσ!ἱτἱ·εἶι$ετ1τ ΕεΒευε

ει τειὶει·ε Μπε·Φεττο ὶ1:ι εεεετιΐο·εεετεἱἱει·ἰἰζ ΙιοπιἰιιἱΒιΒ

εΕει;ε ἀἱοτἰ εοπιιιτιὶε τεεει1Ειιιτ..φωτε εἔἰτ ετ ΡετἰΙ:

ιιτειιΡι·ε εε οπωἰ ὶιιι·ε. ει: Ρειετ ω. ΒΒτἰε ε Ρτο. Ρἰ

ετ.ιοι·ε Βτιτιιὶὶ. εει πετο εμε εοΙΜ.ειωτ ΒεΒετε ετ τε

11ετε. Βοι1ὶΪεεἰι18 ἀἰετιιε ετ ἰεεοΒιιε ρι·ο.ιὶὶετὶε ΡεττὶΒιιε

ἰι1 ἀἰετο σεων ε: ρεττὶτιεητἰἰε εκ ΒοαιἰιιἱΒιιε ετ πω

€ἰοι1εε ειπε εοΙἰιἱ ειιτιτ Βεβετε Μ .ρι·εἀὶεκἰε ειιεΕ Με.

εεἰΙἰεεΕ ΒάεΜετεε ετ `εμευεἱ€ετε .ετ >εειιεΙεετεπι Εεε

ιιιὶιιιιω ειὶετετιτἱετιι Πε ἀἰετοιΙοεοφτο τειπΡο1·ε. ίτεπι

ιιἱτιᾶἱετεε οπ1ώυ.π.ι πιε!ε[Μοιτει11. ετ Ρἱεεἱτε. εοπιάΠε

εεὶὶἱεετ Ιιοπιἱεὶὸὶἰ εἀιιΙτετἰἰ ρει·ἰιιιΉ ετ Βιι·ή. «Η εοε

τἰΙὶε ετ εε8εοι·ἰεω ἀἱεωτιιιπ Βοπώπωιι ε1:.Ιοεἱ. επάξι

ειιΙτετεπι Ρτεεἱρὶεκιάἱ ει εοτορεΙΙεπιιΙἑ.ἱΡεοε |ιοιπιἱ1ιεε

ττὶΒιιε ἀἰεβυεΪὶτ1 ετ1ηοζκΙεἰΒιιε ιιεΠειπ 118 -ιιεεἱτειιτ

εει·επι ἰρεὶε εά Ρ!εεὶτει1Μ ἰτι εΒεπάσχετ εὶεἴει1ὸει1‹!0

ετ ἰιι εοι·ιιπι εεητετιιὶἰεζ Βειιιιἱε: εωιπιιὶετὶ5. .ετ ιιὶτι-‹

ᾶὶετἱε εβ€επιρετειπάο. Μ: εἰι1ε εοι·ιιει ·Ιὶεετιιὶο. :Με

τεεεἀεηἀἱ. ετ εειιεεε .ρι·οροεἰτεε εοι·επι εἰε ἱτι ἱΠἰε

τι·ἱΙ›ιιε ὸἰεΒιιε Μ επιιιο ροετεεεἀἰΠὶιιὶτε- ετ ειιιΉι·ε

£Ιι1ε11ι]ο ιιεΠειιτ ετ εκεειιεἱοιιἰ πιεπάετε ευΒει1ιιε Με

ιτιιιΙετεε ὶιιιΡοηει·ε ὶΡεὶε ἱιοωἱιιἱΒιιε..ετεΒ Με ειιἰΒει·ε.

ετ ΐεεετε ἱὶει·ἰ όιιεΠε ἰτιτει· ἱΡεοε Εοπήιιεε ρτο-ωε!ε

ἱἱεἱἰε Μή ιιεΙΙειιτ.,ετ ιἰἱίΪὶυὶτε εμΡεύ εὶε. εε Βεεπεετ

τιιυ!επιε ΡτοΡτετεε .ὶιιιΡοιιετε Η: εκἰ5ενε: Ρι·ο ΙἰΒἰἀο.

ετ εοπιΡεἰ!ετε 'Ρεπεπι αΙι1ε .ειιεΙΙιιιιι επιΜει·ετ ετευε

άε Ρετεε:ιε ω; ι·εΒιιε ἱιι ά11ετεεάε εετππε. α: Ρειπιε

ετ. τυιιΙετε.ε με ἱιιμεεἱοιιἰΒιιε ἰπιροπε;·ε άΡώε ἱιοὶιιἱε

εΠαιιε ετ ειιὶθει·ε Ρι·ο ΙὶΒἰἀο. ετ .εεετε!άυπι εὶιιε εε

ε|.εωεε .ὶΒὶᾶεπι ἱιπροκιετε ετ ΒεΒει·ε ΡΜ ευετοὸἰετι41ὶΒ

ετ Ρετεἰρἱετιἀὶε ,τετὶοτιὶΒιιε ετ ' εοιιἀἱεἰεηὶΒιιἐ- ωεζ ετ

εοωΡε!!ετε. εοε με πιεἱείὶεἰὶε.εἀὶμειιἀιιΕε#-εετεΜ

ὶιπετιἀο εε Εἱἀεἱιιεεοιεεε όειτάοε. ετ-εὶιὅιἱοι·ε- Ρὶ·ο ΗΒΜο

επί Βειιἀἰτε εὶπε ΐοδ·εάεζιεε. εεε ρτσ.-πεε!εἱἱτἰἰὲ. ετ εε

ρει·ε ετ εοππΡεΙΙετε εοεάεπι ἱ1οπιἰΔεε σε άεπάιιιη εἰε

ειιιιιιετἱω Ρτο ἀἱετἰε ρει·τἱΒιιε με ΊιιοΙἱΒεΙ: ΐοεο επετ

τἰιιυπι ιιτιιιπι Ϊι·ιιι11ειπἰ. εε πιἱιιεπι ιιι1ειτι ειιετιε εΒ

ΐεκειτι ιιιιιιπ1 ΡεΙεε. ετ.-εὶΒει·Βειξἰεω πωπω Ιιοιιοι·ὶίὶεε

Μ :πωσ Ρετ ἀἰεω ιιι1εω Ρετ οπ1:1εε ἱιοωἰιιεε ὸἰετἱ

Ιοεἰετ εοιυρεἱἱετε‹.οομειιἱεε ιἱυῷ-ὸἱετεε|σεο Ρι·ο ταυ

ροτε εκὶετειιτεε.. ἰιιτεςε εἰεεευειιετἰιπεεἱεετε- ε: πιε- _

ηὶΐεετει·ε. ειστε Πτειιι εοτπεεΙετεπι ε: ΡἰΒιιιιε Βειι‹ὶἰ

άετιιω ιἱἱεἱτ. ετ ορΡοπιἰτ Ρεθουμε εἱωἱἰειιε Ρτο εοωιιιιἱ.

(μσά ρετἱτἱο Ίι1ι1Π1`ἀ0111ἱΙ1ῖ1ἑ 'Βοτιὶίεεἰι;ε με εε ε:

ἱεεοΒο ἴεεἱτ εει οϋεειιι·ε. ε: Ρετἴιιιτεϊοι·ἱε ετ ὶτιεΡιε

εοπεεΡτε. ευει·ε ἀἰεἰμεε ε,56ε εΒεοΙιιεεάωτι ετ εο

π1ιιηε ὶετιιιε εε ὶΡεε Ρετἰτἱοτιε. τειι1ιεΙιιετιι οΒεειιι·ε

ετ Ι›ετΐυιιετοι·ἱει. ετ ἰτιερτε εοιιεεΙ)τε. ευι1σε1ιιε ΐοι·ετ

ιικτὶτιεΙιιε ιὶἑεεὶυε ΙἰΗΒεΒιιπι ω» εκετιιἰιιε Ποιτιἱτιἱ ειε

ἀοπὶε ωτεειὶἱ .ϋιιἰἑεἰε. ετ Ιεεεεεεοι·ἰε ἀεπιἱιή εΒεΙἰπιὶ

ειιΒεὶ τιιπε‹|ἰαειὶει.ρετεετετἱε. ωιιάειιι· ἱΡΒε όεεώιπτε

Βιιζάο ΜΜΟ; εεΜειώεωΠο Μπα ωοἀυττιιλἰιι πιοπιἰτιε

ἀοπιἰιιὶωιωειι›ι.ειιβει· ειιιεετἰοεεω εεε αετήτει· ἰπιιευ

Βοτιἱἴεεὶιιπί ὸε:.Ιἱι1Βι:ἱΙἱε .Ρτο εε ετ ήεεώσ Δε εινα»

πεσει επιπερτοαιτεΒου ΜΜΜ πιιευρετΙ:επετ ΡεΒει111πι

εε εεευτεσ. · ἴΜΪ0ίίι1ι› εοπιύώ8;Δἱ2ΙΙ11ε¦=εΏεἱΡ8ἱΙι1Γ εει

:ιιππε ἱει1ιιεπεὶἔ1εὶἱε. ειιἱἱιε° Ρετὶτὶο τεεε,εσε. #Βε11πε

ω; άε 'Ιἱῆειιἰζἱεω ζειιεωοιιιἱιιε [πιο επειει1ε εει4ἱ!›ιιε

ει ιιοπιἰτιε ἱεεοΒἰ Δε εεεει1οιιε. ετ εετετε ‹Ιιιε ἱι1 ἱΡεε

ρεΣωρηε 00Π.Πεεηρμι·. ε.<δο. Θεώ. εεω1ιὶυ8 ‹ἱοη;ιἰεὶ

εἰιιειἱεπι ετ Ρευιἱιιειπἱἱε. ετ ίἰἀεἱἰτετὶΒιιε Ιιοιτύπωπι ιιἔτοΙἰεἰ ι·ιιΒεθϊ ὶωιιιε ροτεεΦεύε ἱικἰετ ετ?εεεεεεεεεοιε
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το·

οι!ισ οοπιοπτπιιι πιοσ οτ πτοπππτιο. πτ οοιιιππο ιοππο α ιποο!ιπιπ ιιι ποοιιοιπ ποοοοοοισποιιι πο! οποιοι πτοπι

οτ οιππιοπο πσιπιπο οσπιππιο οσπποιιιποτπι· ιποιο ειδοπ

τι!οπο πτ ιππποπτ ιποσο πεοπτοο πιο ποιτιοπο ποτιτιο

ιιι φωτ πσοοοοοιοποιιι. πιοοτειππο οσ!πιπιιισπσ πιο

τιοπτιεπιι πο πποτποι· οσπτι!ι!›πο. οοι!ιοοτ. το οτιποο

!ισιπιοιπιι. οτ οτιποιο ποτιπι·ιι ειππ!τοι·ιι οτ πω. οτ

πο σιππι ιπι·ιοπιστιοπο οτ πιππιστο. που οποιο σοποο

οιτπιιοοι·ι σοποποποιπιιτ. οτ -πτ ιποι οποπτοο πσοοιιιτ

ιιι ππσ!ι!ιοτ ιπ τι·ι!ιπο πιο!ιπο ἱπ τιιιιιιπο ιιιοποπτ ιπι

ποιπ οπι·ιοιπ τοποι·ο οτ οσιππο!!οι·ο ιιοπιιποο ι!!ιπο

!σοι οσι·οιπ οο ποιιιιο οτ οτιιι·ο ιποιο τι·ιιιπο πιοιιπο.

οτ πο σιππιππο !πιποπτιιτιοπιιιπο Βι.οτιο οσιοιπ ιποιο

οποπτιιιπο πο! οοι·πιπ πισειι·ιιο ιιι πιοτιο τι·ιππο πιοΒπο

πσοοιπτ ιποι οποπτοο που τστπιπ οπππιπ πππιπ οτ πιο

ιιπιιο οτ οιτοοπτισιιι ιιπιππιιι·ο. οτ οτι τοοοι·ο οιπο τΙπι

οπο οοποο ι!!ο οιιπ!ιοιιιι ποπ ποοοπιιτ. οτ πτ πιοτι

οπ,οπτοο ιππιοοπτ ιιπο!ιτειτοο ιισιπιππιπ πιοτι !σοι τροπ

τπιιι οτι οππιοπιοτο πιο οοποοι·ππππο. ιτο πποπ οσιπππο

ιοππο πο οοτοιο ποπ ιιιιποπιπτ ιποσο πποπτοο οιο πι.

οο!πο τιποπ ποι· πτοπιοτει ποπ ποτ πιοιππιοιπιιι πσ

ιπιπιιιπο απο !οοι επι ιππποτισπο ποοπο ποοοοοοιοπιο

οοτοιοι·πιπ οπο ιιι ποτιτιοπο οοπτιποπτπι·. πιοο οοιπππο

οοοο οιιοο!ποππππι. οτ οιππιοπιπ πιο οοπιππι. οο!πο

πιιο οπο. ποοπτιιιπο οιεπισπ ιιοΒοπτ οοπτι·ο πιοπιοτσο

!ιοιπιποο οποτο!!οι·ιι. οτ οο!πο ιπι·ο ιποιο οποιιτιιιιιο το

ποτιτιοπο οιττποπ !ιο!ιοπτ οοπτιο. οοιιιππο. ο πιοπιιιιιιιιο

οπιπο οοπτοπτιο ποποππο το οπτιπι·ιιο οιππιοπο οσιππιιιο

οππο!!ππιτ. οτ ιιοπιιιιοιπο πο !ιπππι!ιο οππο!!ππιτ πω

!ιτοι··ο πιοππιιιιπο πιο οο οτ ιποο!ιο οπιπο πιοοπτοτσι·

οπτ. πποι·πιπ οππο!!οτισπο ιιοπι σιππιπ πιοτο οοποο ππ

πποποιπ πο οοιποποιο ππι!!ιο!ιππιπ τιποιπιπ οιποο πο

ποιιοποοο οτ ιππιοοο που οποοιο!οιπ ποιοοπτιιιι πεπο

ιπιοοπ τποι·ππτ. τιπι οππιπ οοποι!ιπιπ ιιι !ιππο ιπσππιπ

ιιιιοοι·ππτ. ιιι ποιπιπο πσιπιπι πσοτι·ι ιοοπ οιιι·ιοτι οιιιοπ.

ποι τοι·ι·ιιιι!ιο οοτ ιιι οοποι!ιιο οπποι· ίι!ισο ιισιπιππιπ.

οτ πο οπιπο ππ!τπ ιππιοιπιπ πσοττ·πιπ πιοποειτ. οτ οοπ!ι

ποοτι·ι πιποοπτ οππιτοτοιπ. ποο πεσ πο οπιπσποιο οτ

8πιι!ιο!ιππο ιιπτιπο οιποο πσποι·ιοποοο οτ ιππιοοο το!ο

ποιιιιιο οσποι!ιπιιι. οπποι· οοποπ ε!πο ποι·τιτπτ ιπτοι· ιιο

πιτοοιπιιι πο !ιππιπι!ιο οπο ποιπιπο οτ ιοιοοιιι πο οιι

οοποπο οι ππο ποττο. οτ ππιδοππιπ οιππιοπιιι οσιπππιο

ι.οππο.. ποιπιπο ιποιπο οοπιππιε οι ει!τοιο. οπποι· οο

ποσοι ποτππτ πιο ιποσ οοπιππι οιπο οιππιοο πσιιιιιιο

οοιππιιιο. ιιτ πιοτπιπ οσιπππο οτ οιππιοπο πιο ιποσ

οοιιιππο· ιππποοπτ ιποπιπ Βσιιιτοοιπιιι πιο τΙπιπτιπο

ποι·τιι›ποιοτ ιοοστιπιιι πιο οοιιτο ιιι ποοποιπ ποοοοο

οιοποιιι πο! Ίπποι ιπι·ιοπιοτιοπιο οτ πιοττ·ιοτπο οτ οσπ

ιιιτι οτ ιπτισππιπ οιππιπιπ πιιο οο!ιτι οππτ ιιιιιιοι·ο οτ

τοποιο ιιιπο ι·οτπο πιο πιοτιο πειι·τιππο ιποι Βοπιιιιοιπο

οτ ιοοοιιπο ιιι οτιοτιο οποτο!!πι·ιι οτ ιισιιιιπιιιπο οιποποιπ

οτ ποιττιποπτιιο οτ ιιι ιιπο!ιτιιτιιιπο ιιοπιιππιιι πιοτι !σοι.

οτ· ιιτ ιποοο ιππποτισο το ιποιο πο οοτοι·ο ποοιο.πτπι·

οοιπππο οτ-οιππιοπο πιο πιοτιο πιιι·τιιιπο οιιοι·οοι·ο οτ

πτι πιοπιοτιο -οτ,ποι·οιποπο οτ ιιιπιοι·ο πιοπτ ιιι ποπ

τισπο ποοιπποτπιπ οετ. πιοιο οτ σοεπιτιο ιιιτισιιιιιπο οτ

ιπι·ι!1118 ιιτι·ιποππο:ποι·τιο οτ πι!ιΒοπτοι· ιποποοτιο. πι

πο!ιοοτ @ποπ πτοπιοτπο οιππιππο πσιιιιπο·ιποιπο οο

ιππιιιο' οτ που απο ιποπιπ οοιιιππο οσπποιπποτπι· τισ

ιιιτιιοιο οπο ιισιπιπο οτ ιποο!οι οππτοπιοτι πιο επιπε

οσι·ιπτιο ποι·τι!ιπο ιιτ ιιιι!π‹:πιιτ. ιποσο !ιοπιιιι‹·ιπιπ ·οτ

οτοι·πιπ ι·οι·πιπ ποτιτπιππι. οτ πτ ποτιοπτπι· οιππιοπο οτ

οσιιιππο πτοπιοτσο ιιοπιιιιοιπιπ οτ ιοοο!ιπιιι. οιιοι·οοι·ο

οτ το πιοπιοτιο το!ιπο ποτιτιο οτ ποοιπποτιο ιπι οιοποιπ

Βοπιιιιοιο οτ ιποο!ιο. ιισσ ιποο ππιτι οσποτπτ πτοπιοτσο

ιισπιτιιοιπιπ οτ ιποο!ιπιιι πιοπιοτο !ιοιιπιοοο οτ τοππιοοο

ποι· !οπΒιι τοιπποι·ιι οτ οιιοιοπιοοο ιιι πιοπιστο !οοο

οοοτι·σ οτ ποττιποπτιιο οτ ιπ ιισιπιπιιιπο ιιι τοπππιπ

ποι· ιππιο!ιιοποο οιοποιπιπο. ππτοιΙππιπ επι οιοποιιι

ιποιοιιισπιππο οοιπππο ιτιππο οιποιοτ. οτ πιο οσιιιππο

ιοππο οιπιτ ο ιποιο!τιισπιππο οο!πσ τοππο (τοπιο ιιο

πιιοοιι οτ ιποοιιι ππσπ τοποιιπτ ει!) οιιο οοι·πιπ. ιιι

οποτο!!οτισ οτ οιπο ποτ·τιποπτιιο οτ οποιο. οτ τιπιει οο

ιπππο ιοππο ειπιτ ιοππι ιπιο τοπτπιιι οοιπποτοπτιπ

ιποι·οιιιοπιιιπο. οτ ιποσο ποοοο!!οο οπιιτ ιι πιοιοιιισπιιιπο.

οτ :βιο οσπιππο ιπππο πσοτ οσιππειι·οιπ οοπω ιπ

ποοτιπιτ πτοπιοτπιπ ιισιιιιιιοιπιιι οτ ιτιοο!ιπιπ πσιπιπο

ι·οοτι οι: Βοπτι!ιο τοππι πο οιππι!ιπο ι·οι:οπο ιιισιιι!ιιιπο

οτ ιιιιιπο!ιι!ιππο ιπι·ιοπιοτιοπο οτ πιοτιιοτπ οτ οοπτιιι

οτ ι·πτισπιππο πιιο οο!ιτι οι·τιπτ !ιοιιοι·ο οτ τοποι·ο πιπι:

:οττο ιιι ι·οιιπο οτ !ιοιπιπιιιπο τιπο!ιτοτιιιπο οτ π!ιιι: πιο

ιποι·οιιιοπιιιπο ιιι οποτιο οποτο!!πι·ιι οτ !οοο οτ ιιι πι!!ιι

οπι.Βιο οτ ποιτιποπτιιο οτ ιιοιιιιπιιιπο ιποοι·πιπ !σοσι·πιπ.

ιτε πτ ιιτιιιοι·οπτ ο:ι οτ τοποιοπτ ιποπ σιιιπιπ. τιιιιι ιποο

ιισπιτιιοιπο πππιπ οσι·πιπ !ιοι·οποο ιοπιττιιπι ιιι πσοτο

ιππι ιπι·ο τοππι ι·οοτι οτ Βοπτι!ιο. οτ πιο ιιοπι: ιππο

οτιτπιοπι ίοοιτ ποτοοτ:ιο ιιιιιπο ιιι π!οπσ οσποι!ιο οτ το

οσποοποπ. ο Βιπποιπιπο οπιπο οοπτοπτιο ποιο. οππο!

!οπιτ ο!ιοι·τπο ποοοιπο πππο οιππιοπο οσιππιιιο ιοπιιο.

οτ ιιιοι·οπτ ποιο σιιιπιο ιποιπο οοποο τιοποιπιοοο ποι·

οιπο πππο!!ιιτιοποιπ ο οποοιο!ι ποιοοπτι ππ οππιοπιστσο

τ!ιοιιιοοιπιπ οτ ιοοοτιπιπ. :ιπι οππιπ οππιππιοτπιπ οσπ

οι!ιπιπ ιιιιππιοτο ιοιιοππι πο Βο!!οιοτο ιπιοοι·ππτ. ποι

πσιιιιππο ισιπιπποο πιο οοιΙποπο οτ οππτο!πιπο. πιιιιτ

οτ πιοιιππτιοπιτ πτ οππιο πιοοοπτο σιιοι·το ποοοισ οιπ

πιοο οσιπππιο οτ ι·ιοσιισιισ ιππιοο ππποιο σττοπιο οι!ιι

ι:ο!οποι πιοοπιπτοι·ιο Βοπιιιιοιι οτ ιποοιιι πιοπιοτσι·πιπ.

οπιιο πσιιιιπιοο ποτιπιτοτιο. ιιιι!!οοιιιιο πποοπτοοιιιιο

τι·ιοοοιιιισ οοοπππσ. ιππιοτιοπο οποιοι πιο πιποοιιπο

οοοπιιπο επι·ι!ιο.

Επο !οπτο!ιππο πστπι·ιπο οιιοι·ι πο!οοιι ποο οιιοιππ!πιπ

το ιιιτιπποτσ ποπιιπι ποπσ!στι πιδποιοπιο το πιιοι·πιπιο

οιπιτπτιο ιιιππο ποτοοτιιτιο οιιτι·τιιιι οτ οιοιππ!οπι πο

οοι·τπ!οι·ιο τοοτσ ιιι οοποπ!πτπ πσιπιπι ισιιιιππιο πο

πο.!!οι·ειτο ιππιοιο οτ ποοοοοσι·ιο ποιπιπι ποπτιπι πο ποτιο

οπποτο τππο τοιπποι·ιο οιπιτοτιο ιπππο ποτοοτοτιο οο

οπτιππιιι πποπ ιιι οσ ποι οτ !οπι. πιο!ιι! πππιτο πο!

πιιιιιππτσ πιει τσι·το !ιττοι·ο πο! οι!!ο!πι τιτπ!ο οοπ

ππποτσ ο!ιοτιπο π!!τι ιππτοτιοπο πιοτισππιπ πο! οοποπο.

οτι. τιιισπ οσι·ι·οι›οι·οππιιιπ ιποοπ πιοτο ποτοοτοτιο πιο
πιιο. ιιιτιππ οπ!ιοοι·ιποι. π '

!!ίτ
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( πετειιι )

ιιιππιτευε, ():χρτι "Μ, ιαπιιετιείαπι :πει·ιτα τερεπείει·ε

στπάετι.9, ίί.9άειπ αιτίαπι !ίύετεπι, ε: πεε2ιέπι!ίπατ ιπι

πιαπίτπτεπι , αι.πιίε απατη πι ιιιέπιοε·επει ἔσω, ίπ

ειυίτατιύα.τ Νίεο.τία, Ραττιπέ>ο.ετα ε: Ραρπετι.τέ πωπω

ἰατἔίτιιτ·.

«εεε, ιο μπει

πω. Α. ει. σε. τι. απ. ε. χω. πι. π.

( π. π. )

ιιι ποιπιπε εαπετε ετ ιππιπιππε ττιπιτατιε Ραιτιε

ετ Με ετ εΡιτιτπε εαπετι απιεπ. ποε ιιεπτιεπε επ

ετατια τετ ε),Ρτι ποτππι ι'αειιππε ππιπετειε ταπι Ρτε

εεπτιιιπε φαω ιπτιιτιε πποπ ποε ιπ Ριεπα ειιτια

ποεττα ποιππτατε ετ εοπειιιο ποεττοτππι ιιοπιιππιπ ιι

Βιοτπιπ οι: πιετιτα πιπιτιΡιιεπιπ ιιεπειιειοτπιπ ετ εετ

πωωτπιπ ειπε εοπιππε ιαππε πιο ειπεε ιΡειπε εοπιππιε

ποιιιε ετ ποεττιε Ρτεπεεεεεοτιιιπε εοπτπιετππτ Ρετ ποε

ετ επεεεεεοτεε ποεττοε ποπαιππε εεπιπιπε ετ τταπιιππε

αττιπε εοπεεπιπιπε ιιι ΡετΡετπππι ποιιιε ιπεοπι τετ

τατιο ετ επιιιιειτπο πε οττο εοπεπιιιοπε ετ πιεεεοιπι

τιιιπε ιαππεπειπτπ ιπ ε)ιτια Ρετ εοπιππε ιαππε οοπ

ετιτπτιε ι·εειΡιεπτιι:›πε ποτπιπε ειπεπεπι εοιπππιε ιαππε

ετ Ρτο ιΡεο εοπιππι ετ Ρτο ππιπετειε ετ ειπεπιιε ια

ππεπειιιπε ετ πιετιε ιαππεπειιιπε ιιι›εταπι ετ ιπεταιπ

.επι·ιαιπ τατπ εοπεπιατιιε τΙπαιπ πιεεεοιπιτπτπε ιπ τοτο

τεεπο ε)ιΡτι ετ πτ Ρετ τοτπιπ ιΡεππι τεεππιπ πε

οιππιιιπε εαπειε ετ ιπ οπιπιιιπε εαπειε ιιιιετε ετ τΙπιετε ε·

εο.Βιιοεεετε ετ ιππιεατε Ροεειπτ εοπεπιεε ετ πιεεεοπιι

τεε ππι πι ιΡω ·ι·ειδπο εΡ·Ρτι ετ Ρετ ιΡεπιπ ι·εδπππι Ρτο

εοιπππι ιαππε Ρετ ιαππεπεεε εεεππππιπ εοπεπετππι

πετο ιαππε ι'πετιπτ εοπετιτπτι. ταιι πιπειιεετ εοππιτιοπε

πποπ ποε πει επεεεεεοτεε ποεττι πει ειιφιε Ρτο πο

.ιιιε. πει Ρτο επεεεεεοτιιιπε ποεττιε ποπ Ροεειιππε. πεε

πειιεαπιπε αιιππεπι ιαπιιεπεειπ πει πιετπιπ ιαππεπεεπι

ιιι ποεττα πει -αιιεπα επτια ιωεατε πει ετιαιπ εοππε

πιτε. πει ποεατι πει εοππεπιτι αιιτΙπατεππε επιιετιπετε

ετ ππιιππι ιαππεπεεπι πει πιετπιπ ιαππεπεετπ. Ρετ

τΙπειπ ιιι επτια ιαππεπει. οιι αιιπποπ ιαετπιπ πει οτι

ιπεπ επιιετιπετε πει εοιπΡειιετε τεεΡοππετε. ιιιε ττιιιπε

τπιπεπ εκεεΡτιε. πιπειιεετ Ρτοπιτιοπε ιιοτπιειπιο :πππε

τπΡτπ. επΡετ ππιιιπε ετιαπι ποιπιππε ει: εοποεπιιππε.

τεππι αιιεπιπε Ρτεπιετοτπιπ ττιπιπ ετιτπιπππι ιπ ια

πιιεπει επτια πειιετε εοππεπιτι Ρτιιπιτπε ετ εοππιπει.

ετ εοππιετπιπ τταπι τεεζιαιι επτιε Ρππιειιπππι. ιτεπι

ποπαιππε εεπιπιπε ετ τταπιπιπε ετ εοπεεπιπιπε ποιιιε

Ρτεπιετιε οοπεπιιιιπε πωπο επΡετιπε πεειατατο. πποπ

οπιπεε ετ ειπεπιι ιαππεπεεε. ετ πιετι ιπππεπεεε ετ

οπιπεε πεεεεππεπτεε ετ ειε ω ΡετΡετππιπ Ρετ τοτπιπ

τειδπππι ετ ιπ τοτο τεε$πο ειΡτι εκετεεαπτ ετ Ροεειπτ

εκετεετε οπππεε πεποτιατιοιιεε οπιπιπιπ ετ ειππιιιαι·πιπ

τετιιτπ ιιιιετε τΙπιετε ειπε τποιεετια ετ ιιι Ραεε. ιτα

πποπ ταιπ πεπιεπτεε πππεειιππΡιε πιιπιιι ειπετεπτεε ιπ

ιΡεο τε8πο ε)ιΡτι. πει τετεπειιτεε αιι ιΡεο τετιπο πιιο

ειιππΙιιε πειιπτ πει πειιεαπτ παπιθαι·ε. ππιιππι πτιετππι

πιιιιπιπ τιωιοπεπιπ εεπ πεετιπαι ππιιπιπ ιιτιετιιι·ατπ

α ι·πειπιπ ποι›ιε πει ποεττιε επεεεεεοτιιιπε πει αιιεπι

Ρετεοπε εοιπετε τεπεαπτπτ. εκεεΡτο πποπ αιιτΙιιιε ια

ππεπειε πει πιοτπε ιπππεπειε εππετιτ πιππτπ πει τιπ

τπεπτππι πει οτπεπιπ πει ιεεππιιπα πει αιιππιπ πιιππ

τΙποπ εοπειετατ ιπ Ροππετε πει τπεπειιτα ετ ποιπετιτ

πποπ πιω πιεπτιαπτιιτ εετπιεπτεε ποεττι ππι απ τπεπ

ειιταπππιπ πει απ Ροτταπππιπ ταιιαιιιετιπτ εοπετιτιιτι.

πε ειΠ€ωπ πεεειπ ιποπιιε (ιιιοε ιπεπτιεπτπτ. εοιπατ

ειε ιΡεε ιαππεπειε πεπατιπιπ πιιπιιι ταπτππι. ιτειπ Ρτο

ιιιππ τω ειπεπιιε πεεειπ ιιιεαπειιε πεπατιπιπ πππιπ

ταπτππι. ιτετπ πε πποιιιιετ εαπται·ιο :ιιιειτπιπ τετππι πει

ιπετειππι πεπατιπιπ ππππι ταπτπιπ. ετ πιετι εετπιεπτεε

ποεττι Ροππετατε ετ ιπετιτι Ρτο πισω Ρτεειο Ρτεπιετα

οπιπια τεπεαπτπτ. ιτα πποτΙπε πποπ ετπεπτεε αιι ειε

πει ιΡειε πεππεπτεε. πει επιπ ειεπεπι αιιππο πιοπο

εοπτταιιεπτεε οεεαειοπε ιΡειπε εοπτταετπε πει οοπ

τταετπι ππιιππι πτιετππι ππιιαιπ εκαετιοπεπι εεπ οοπ

επετππιπειπ εοιπετε εοΒαπτιιτ. πππε ιιατ πετετιοτ

εοππιτιο πει ιιιιετταε ιαππεπειππι Ρτεπιετοτιππ. ιτεπι

ποπαιππε εεπιτππε ετ τταπιιιιπε ετ τοποεπιιππε ποιιιε

ιπειποτατιε εοπεπιιιιπε ποπιιπε εοιπππιε ιαιιπε.πε ππι

πετεοτπιπ ει ειπππιοτιιιπ ιαιιπεπειιππ ετ πιετοτπιπ ια

ππεπειπιπ. εαεαιε ππιππ Ροειτππι ιιι τεττιτοτιο πιπιο

ειεπει. πποπ πιειτπτ πε εΡοιτε επιπ οπιπι ιπτε επο ετ

οπιπιιιπε ι·εππιτιιιπε ετ ιπττοιτιιιπε επιε. ετ οπιπιιιπε επιε

Ρεττιπεπτιιε ετ πιπιειε. ιτειπ εππι οιππιιιπε τιιετιειε. τππι

πιαεεπιιε τΙπαιπ ιεπιιπιε ειπεπι εαεαιι Ρεττιπεπτιιιπε ετ

επιπ οπιπιιιπε ιιι›ετιε ιπ ΡετΡετπππι πεεεεππεπτιιιπε ει:

ειεπεπι. ιτειπ επιπ οιππιιιπε τεττιε επιτιε ετ ιπεπιτιε

ποιπεετιειε ετ ειιπεεττιιιπε πιπειε ατιωτιιιπε αετιε Ρα

εεπιε πεπωτιιιπε αττιιιε ατΙπιε. ιτειπ οπτπ οιππιιιπε

ιποιεππιπιε ι-πτπιε ετ πεπιππι ειππ αιιιε οιππιιιπε ιπ

τιιιπε ετ τειιπε ειπε ειπειπ εαεαιι Ρει·τιπεπτ πει ιπ

Ροετετπιπ Ρεττιπειιιιπτ. ιτεπι ιπ ειπιτατε πιοοειε πο

ιιιοε ππε ιιιετππτ ειιπεεττι. ππιιιπε οοιιετετ απτε πια

Ρπιιιιοα ετ ιιππιεπ Ρπιιιιεπιπ τεττο ετ επι ποο ιατετε

αΒετ ταιιιιπππι πε ιιπτπο. απ πιιο ιατετε ποπιπε ιοετ-·

τι·απιι πε πιττι. ιιι @Με εοπεπιεε ετ πιεετοπιιτεε

ιαππεπεεε ππι ιπ εοπεπι τε8πο Ρτο τειπΡοτε ιιιετιπτ

εοπΒτπε παιεαιιτ ιιαιιιτατε. πει ω ειε πει πε ειε ποιε

τιπιπ αιιππ ποιπετιπτ ιιωετε ειεπτ ειεπεπι Ρτο εοιπππι

ιαππε πιπειιιτιιτ ετΡεπιπε. ιτειπ ιιαιπεπιπ πιιπιιι ιπ

ειπιτατε πιοοειεπει τΙποπ εετ εοι·αιιι#ποιπιιιιιε τ1πε

ιπετππτ πποππατπ τειιειιιπιπε εειεεοπε ειιπι οπιπι επο

ιπτε. ετ οπιπιιιπε Ρεττιπεπτιιε επιε. τω πποἔΡι·εποτπι

πετι εοπεπιεε ετ πιεεεοιπιτεε ιαππεπεεε. Ρτο-εοπιππι

ιαππε ειππιιιτετ ιιιοιαπτ ππιετΙπιπ πειιιιτ.· ιτεπι πεπα

ιππε ετ εοπεεπιιππε ποι:ιε εοπεπιιιιπε πωπο ει: πο

πππε επΡταπιετο ιπ ειπιτατε πιιποειεπει°°ποπιοε πππε

παιπ τιπαε Ροεειπειιατ οιιπι ιι€πειο πεοαιειπαι·ια (Με

τπττι τΙπε εετ ιπ ιιττοτε τπατιε ·ωπιπποπιτπε πο

πιιπατιε ππιιιπε ποπιιιιπε εοιιετετ απτειι -τιιτπε πιατιε

ετ Ρτεπιετα τπττιε ιπεπι πιο Ριιιιιιεπ πιεπιαπτετ π ππιι

ιιπε Ραι·τιιιπε πια Ρπιιιιεα π τιπαττα πετο Ραττεποιιιπε

εοππιτιι. ιτεπι ιπ ειπιτπτε ΈπιππΒιιετε ποπιοεπιιαεπαπι.

πππε οιιτπ Ροεειπειιατ τειπαιιιιιεΨπιιεοπιπιπιιε τΙπιιιπε

εοιιετετ απτεα πια Ρπιιιιεα Φωτο ιππε απ Με ιιατετε

ππεπαιπ πτππα πια. Ηπα ιτπτ πετεπε τπατε'πιτι·πιιο

πετο ιατετε ποτππε πιιεπαιπ. ιτειπ ιιι ειπιττατε Ρα

 

ο

εεπ πετιτπιπ πιιιιππι εκαετιοπεπι. πιιιιιπππιτε πιεπεπ Ριιεπει ετ ιιι ιοοο ππι πισιτ.πυ εαι·ιπε πω” πππε
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.άοπο !ιο!:!το!;!!ρρ οτ.)ος!τθορτοο._ τομτιι!!ηιο @Με οτ α Βέτο ειιὶΠὶο!αιιιε ι!ο οοιιοτο Βοοτε!ο ταου! ἰιοροτἰἰ οο

εὶιιοπ!ὶ8 Φοιοψτε φορτοόϊκιτ$ετ ττωτ1τω.το»ωω- το

οΞοοοοτμ!τορ,,τομφωοο _!ιο!Φττοτττ ΡΩ55!οτ 0008,οττο:οο

οοοοοτοτ·,Νοτ οι τρώο..ΐοοοτονο!οοτ.οίο πιο!!οο, επρο

ι!!ι·ο_ ιιὶὸοοἰτιιτζ οπο. οομοιιοΜότοπι σε!οποπιιιτ οτ οοο

οοε!!ιτιιιο οἱπιΠἰτοτιιοΒἰε οοοειι!!!οιιε οοιιι!τιο ρτο!!!κιτο.

900€! .!οοιιο!!!ιοτ Ρτοἀἰοτοττιπι !οοοτυ111 ο0τ3811!% οτ

οἰοοοοιπὶτοε ἰοτιμοοεοε Ρτο 00111110! ἰοοιιο ροεο!πιτ οοο

οττιιοτο τιιτ·ιιμω ποωο οι οοο !!!1οτο οπ1:188 οτ εὶι1Βο!ἱ

ἱοοοοτιοοε ροοο!οτ οΧοοοιιοιτο Ροοοε ειιοε. οτ οἱ τοττο

.οιήο! ὶοοιιοοεοε τιο!ιιοι·ἰοτ ἰτι ‹!οι;οἱοὶ!ἰὶε ειιἱἔ Γιιι·οοε

Μοτο οι! Ροοοοτρι·ορι·ὶοε οτ ο!ὶοι·ιπο !τιιιιιοοε!οω οιι

!ιιι!ο .!ὶοἰτοκο !ιο!›οοιιτ Ροτοετοτοιο. ὶοειιροι·

οοομοώιοο.ο οτ ρι·οτο!ττ!π1οε ιιοΒὶε οοοοιι!ἰ!›ιιε ι1ιοπιο

ποο οοπτ!τιο οοπιιιο!ού.οοιιο οτ Ρτο ἱΡεο οοπιιιοἰ οτ

[πιο οποιιὶΒιιοοτ ΜοΒο!!ε ὶοιιιιοιιοὶΒιιε οτ ι!!οτ!ε !ο11ιιοτι

εὶΒοο ρου .τιοο οτ 8ΠΟΟθ580Β08 ποετ1·οο. οτ ωι!ιιοτοοε οτ

,οἰοθο!οε οοετι·οοου!)τ!!τοο οει!οοιτο οιιετοἀὶτο τιιοι·ἱ πιο

οιιτοοοετο (ατομο ι!οίοιιτ!οτο τ111!ι1οι°805 οτ ο!που!οε ὶο

οιιοτιεοε οτ τ!!οτοε !οποοοεοο. τω! ἰο ροτεοιιἱε οποιο

ἱιι το!ουε τοπ! Ε» Μου! φωτο ἱο τοπο. απο οοοοε οτ

ἰοοο!οιοοε. τροπο τιουΒ·οο!ιιπι Ροτἱοιιτοε Ροτ τοτοτο

τοττοπο οτ μι· τοτιιω :απο !ρε!ιιε τοΒο! στοπ!. ιπ!οο

οιι!τ!οπτι «μισά οοοοοἰοιιο ο!ἰοιιἱιιε ωο!οΒο!! φωτ! οο

οι!ττοι·οτ πο! Βιοοι·οτ ο!ἱιΙιιἱο !οτιο.οοε!ε. ιιο! ι!!οτιιε ὶο

ιιιιοτιεὶε. πιο! οοοοετοοο ο.!ὶοιιἱιιε άο!:!τ! φωτ! εο!ιιοτο

τοιιοι·οτιπ. ιιιι!!ιιπι ο!!ιπο ἰοιιιιοοεοω ιιο! ά!οτιιιιι ὶο

οιιοοεοοπ ίπ τοτο κοπο οΧρτ! τοπι οι ιοοι·! οποιο οι

τοπο5Ροτ τιοο ιιο! ειιοοοοοοι·οο ιιο! ειιΒά!τοο οοετι·οε

οοοιιοοὶι·ἰ πιο! ιοο!οετοι·ἰ οπο! !ο:Ροτ!!τ! οι Ροιοοτιο ιιο!

ἰο 1°ο!1ι18 τοοι!ο ο!!οιιο Ροι·το!ττοοιοε. τα! ιιτιὶιιοτεοε οτ

ο!ο.8ο!οε !οιοιιοιι.οοε οτ τ!!οτοο ὶοοιιοοοο8 ὶτι οπο οτ οι

ττοιοοιι!!!!τοτο Ροτ οτοτιὶο !!!οεοο οοιιοοτιιοΒἱωιιε οτ

ὶοἀοιοοιιοε οι·οο!!οτοε τΙιιοοιιο τ!οιπιτ!ο1ιοε οτ οοιιοο5

οἰοιιοε οττΙιιο οοοιιοιιτἰοτιοο 1111!ι1οτ8οι8 οτ ε!που!οε του

ο!ι:οηε ττοτ!!πιιιο οτ οοοοο4!!ο1ι18 ιιοΒὶε εοΡοἀἰοτἰε οοπ

ει;!!!σιτο Ρτο οοιοιιο! ἱοτιιιο οτ οοι·οοιο οοπιιιιιὶε ο!ιιετ!οπι

οτ οαιοἱιπο οτ ε!οΒιι!οι·ιιοι !οΙ1ττοΙ15!ιιτ11 οτ ἀἰοτοτιιιο

!ειοιιοοο!οο1 ο!οο οοιιτ!!τ!οοο ο!ἰοιιο. :ποιο οποιο !!!ποι·ο

ὶοτοτ οἰιιοε. ἰτο «παοκ φωτ!. ἱΡοἰε τ!οοοτἰοοὶ!›ιιε πο!

Ρτο ο!!τΙοο οοτιιπιόοω ιιιι!!ιιιο εοι·ιιἰτἱιιιιι 1ιοΒὶε πιο!

οοεττἰε ειιοοοεεοτ!!›υε τοοοτ·ο ιιο! οΧ!ι!Βοι·ο τ!ο!1οοτ τ!!

τοτυπο οοπιιιοο !ο11τιο πο! ο!ἰ‹Ιιιὶε !οοιιοοο!ο. οοτ! !Ρ888

οποηοε οτ ε!πιθο!οε ο!› ο1οτ!το ΒοοοΒοἰοτιιιιι Ρι·οοοι!οο

Ποιο τοοοοτ οτ ροεο!ι!.οοτ ἰιι Ροι·ροτιιοπι ο!οο οοοε!!τ!οοο

οτ οο!ι,ιοπρο!ο οοεττ·ο οτ ειιοοοεεοτοπο οοεττοι·ιιιο. οττο

οηο_ττ!Βιιτο ποτ εοι·ιι!ο!ο ο!ἰοιιο οι Ροοο !!Ι:οι·ο πιο

τττοοτο. ,ητήοτιτοπο οποιήιι,οτ εὶοΒιι!ο οιιοι·οι!ἱοτο ἰιι Ροτ·

ΡΩΓΗΠΒΜρ!οοοιο τ @οοτ ._ οοτἱοοοοτ Βι·οι!τοτ!ε. ρι·οοοοο

Ρο!ιι!!οεξυιο Βου! !ιιοετοιιιε !Ρειιοαουο οἰεἰ!!ἰ Μοτο!

ωοκηΒοτ,!ωΡτοοε!ΟΜ τοο!ιοοε το!:οι·ου!. τοετοο Μουτ

το! Ε:ιοι·ιτι1τ τ0!ΜΠ305· τ!ο ἰ!›ο!ἱοο άοπιι!ουε Βἰτοοοἰε. !ο

Βοιιοοοοοιο!οοε 0θ$ΒΙ'!€Ι18!Β. ἱοΒοοοοε τ!ο !Βο!!πιο ἱιι

ιττοι·. ,οοοο!ι!ιιο τ!ο τω. Ξο!ιοοποε τ!ο οοτἰοοΙιἰο. ω

!!ο!πιτιο ιιἱοοοοιιιοε.7ἱο!ιοοοοο τ!ο!ιοοι·τ. Βο!ω!ουε τ!ο!

τιιοττ. ροοοοι·οοε.Ξεο!!!!ο!ωπε ποτατιιιιι!!. Βοι·τι·οοε!ιιε

τ!ο !;ει!τοεμ ροιι!ο..ο ερ!ι!!!ριιο !ο!το!. ιοἰπιιιοὰιιο ‹!ο τοπιο.

ΒοΗΜοΠοο_ @ο φρηε!2.ειτο!ο. ι!οτοπο τωιιοδοετο οποιε

ΣΒΒΒ »!10υ!ο8588!!! τ!ο τ!!ο!ττ_. τοΒο! ο)φή οειιιοο!!οτ!!.

οπο;; ἰοοοωοοτ!οοἰε ι!οιο!ο!οο. Μοοκιω. !ιπ!!οτ!οπο πο.

σ!!ο κ. ιοο11ε!ε ὶιιοἰὶ.

τοι·ἰιιε ττοιιεοτἰΡοἱ οτ οιιοωΡ!!!!οοιι! ιιτ ευρω τ!ο το

θ!εττο οτ οιιτοοτἱοο οοπ.ιιιο!ο ἰοοιιο τι·οοε!τιτο οτ οιοπι

Ρ!!!:!οοτο πωπωκοψω τιἱοο!οεἱ τ!ο εοοοτο !οιιι·οοτὶο

πιατα!! ο!οο!! οι!εΗτο πο! τ!ἰιιιἰτιιιτο οἰεἰ τουτο !!ττοτο

πο! εἰ!!ο!σο τἱτιι!ο· εοο Ριιοοτο. οι: ιοεο1τ!οτο έ!οω!κή

€ιιἰἀοτἰ τ!ο ι·οτ!ο!ήο ἰοοιιο Ροτοετοτ!ε τοετἱΒιιε ούτο

οοτἱρτἰε υἱάο!ἱοοτ ι·ο!›οο ‹!ο οττο τοοεἰεττο ο!!›οττο τ!ο

οοεο!ἱ οτ ἰοτιιιἰοο οοΒοι·8οτ!ο εοτὶΒἰε ο01111111!5 ἰοιιιιο.

Μοοι.:ινιι. ι!!ο ντιπ. οοιιοπιτπ!ε κ. !ιιά!οτ!οο!ε.

ς απο” )

ΤαύτιΖαο ιαι2οπίε οτ απι2ο222αο οπο» ΙοοαΙο.τ οοπυπιτπίσ

ὁ ίαπαοπείε οτ Ζο8α2ο.τ ΜΖΖαο .πυπ:2Ζ Μο8·ίάίί, οιάίπω

οιιαπιρΖιαίοιπο ῇιοἰΖἰτατω οοτ·ιυπάουι |ιοπιίπω υποο

οιι2αταπι ]ίπ:ίοτιτέόω οοποοσίαπ2ατ·. ! τ - :ε

-

«οοο, τι ἱυπἱἰ

τω. Α. χω. το. τ. - ·= ··

( π. τι. ) 7

1ο ποιο!οο οτὶετἰ. οοο ροτοιιο τ!ο ροοο!ε οτ οὶοο!ο

!ιιι!οτι τ!ο του! οιο!)οιΧοτοτοε οτ οοοτὶ! οὶιιἱτοτὶε ἱοτιιιο

οτ οοπιιιο!ε πιἰεε! ω! ἴοοὶοοἀοτο οτ οοποροιιοπιάοπι Ρο

οοπι οτ οοου.οιπ!οοοε ἴοοἰοιιἀειε οτ ττοοτουτ!οο πιοιτο!1ιο

οοπιιιοὶε ἰοιιιιο απο οωοοκοτοιάΒιιε ιι!!!ο οοιιοτἰ ορξοτ!!!

ο οοιιιἰοο υο!ιιοτο!τοτ!5 ο!ιιοι!οπι ιι!!!ο Ρτοιιτ οΡΡοτοτ !ι1

Ρο!:!!οο ἰοεττιιωοοτο εοτἱΡτο Ροτ τοττοπο! ι:ο:ι€!οτή

Βει·τ!ιο!οωοὶ εοοι·ὶ ὶοοΡοτὶὶ οοτοι·ὶὶ. οοτιοοο!ιουε οτ Ρτο

το!ττ!ι:οοε ποωο ροοοἰο τ!ο οο!πιοεἰο !ιιτ!!ο! ά!οτο ο!!!ο

οτ 11ὶοο!οο Ροτοτοτὶ οτ Βοτι1οπ!ο πιοτιοἰΡο οτ 8ὶ!ἰο οἱ

εὶτιπιο οπ1Βοαοτοτ!!συε ιι!!!ο εοιοοτἱ οΒἰἀἱἰ 1°ο0!Ρ!ο11τ!!3118

ιιοιοὶτιο ιιο!ιιοτο!τοτ!ε τ!!οτο ιι!!!ο οτ οτ! !ιοο ο!2› ἱΡεο

οοοετὶτιιτὶε μου!. ορροτοτ οι τΙοοι!ειτο !τιεττοιοοπτο

ρυΒ!!οο τετοτο Ροτ πιοπιιιπι ιοοἔἱετι·ἱ !ιοτοοττ!! τ!ο 5οοοτο

το!!οο ΡιιΒ!ἱοἰ τιοτοτ!! οἱιιετ!οιο υ!!!ο. φωτ! ι!ο οοτοτο

οεοιιο οτ! οοιιοε ττ!ε!11τοι οιιὶποιιο 8οι!ττο!1!πιιι5 !:ιοιπιὶτιοο

εοτιοτὶ ο8!ά!! οτ ἀὶετι·ὶοτιιε οτ οτοιιτ εο!ιιοτἰ Ροτ· !ιο

οο!τιοε ὶοοιιο !1οτιο !!ι!ο ὶτι ι·ο!›ι1ε οτ ροτεοο!ε. !ιι τοττο

οτ πιοτὶ οτ αφτο οτ ὶο οππιὶΒοε !οο!ε οτ σποτ εο!

ιιοτἰ Ροτ· ιιοἰιιοτεοε ‹!ο ι!!εττ!οτο ὶοτιοο. οτ Ροτ ι·οοτοι·οε

ά οι!!! Ρτο τοιι1Ροτο ΐοοτἱιιτ ὶοιιιιο ὶο τοε!πι!οο οὶιιἰτοτὶε.

Μ τοτο ροετο οτ τ!!εττ!οτιι ο!ιι!τοτ!ε ὶοοιιο. οιιοοο οτ

οοιιττοεοε. οτ τιοω!ο!!πιε ο!!!ο εοποτἰ ο8ὶτ!ϋ οτ ιἱἱετι·ἱ

απο σωρο ω! :!!οτιιω τοκομιε !ιοπιὶοοε ἰοιιιιο οτ ά!

οττἱοτι18 !!τοιοττ1 Ροοοπι τοοο!)ιιοτ οτ ο!1εοτιιοΒιιοτ. !τοπι

Ρτοοτιἰττἰπιιιε ιιοΒἱο τ!!οτ!ο οιο!πικοτοι!!)υε ιι!!!ο ειιιιοτ!

οΒἰἀὶἰ φωτ! ε! ο.!!φιο ροτεοοο τ!ο ιι!!!ει εο11οτ! οοο!!!

ιιο! ι!!οττ!οτιτο τΙιιοτ!ιοοοὶοο1 τοοοτοτ οτιτο τοοτοτοε οὶ

οὶτοτὶο ὶοιιιιο οτ ι!!εττ!οτυο φωτ! οἱ ιιο! οἰε !!οτ τοτὶο

οτ ἱοετὶτὶο οοιορ!οωοοτιπο !τι!!·ο οοει!ι·οο)!οτο οοοτἰ

:τοσο ι!!οε ραπ ἴοοτοιω !οπιοοτοτἱοοοαι Με! τΙοετοτυπι

ὶιιοτο τ!ο! ἰιοΡοἀἰωοοτο τ·οοιοιιιοτοτ ιιο! !ὶοοοτὶο οοπ

τΙιιοτοοτὶε πιο! Ροτ ι!!!οτ!οοοικι !ο.8ὶττὶτοο τ!οτοπι. ε! ποιο

!ιοτο!οοε εοοοτἱ οτό!ό!! ιιο! ἀὶοτι·ἰοτιιε οοτ 8ο ιιο! οιοπι

οι!!!ε οοιι!Βοι·οπτ.- !ιοπιὶοοο ἱοοιιο- οτ τ!!εττ!οτιιε ἰρεοε

ΙΜ
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εετποε τιετιετιππτ ὶπ τετιπε οτ Ρετεοπὶε. ειιεεΡτο επεπ(το α επτά οεεεεὶοπο (τττοτπε ποτ εκεετὶοπὶε. Ρτοτοτ επτὶ

επιπ ιιιτπποτε εοπιππὶε ὶεππε πειιὶΒετοπτ Ρετ Ροτεεππι.

(τπιπ τειπεπ εοπιππε ὶεππε (τοπππτὶετ τοετοτὶτιπε εοπ

εοπεπτὶτιιιε πετ Ροτοετετὶτιπε πὶττο εεπετἱ ο8ὶ(τπ (το

οτε ὶπὶιπὶοὶε τεπτο τοπιΡοτε επτοεπεπι τοετοτοε πὶττε

εεποτὶ οεὶἀὶὶ Ροεεὶπτ (τεπππτὶετε επὶε τιοπιὶπὶτιπε Ρετ

(τὶποτεεε πιππτττ Ρεττοε πε πεπὶΒεπτ εππι οὶε(τοιπ ὶπὶ

πιὶεὶε εἰπὶτετἰε ὶεππε. ἱτε επο(τ τοιπΡπε (τοπππτὶεπ(τὶ

ὶπ εε(τειπ Ρτοπτποτε Ρετ πιοπεεε ττεε. ὶπ εοπτὶπεοπ

τὶτιιιε Ρτοπὶποὶὶε Ρετ πιεπεοε εοιι. ὶπ οοπετεπτὶπο

Ροτἱτεπὶε οτ πτττεπιετὶπὶε Ρεττἰτιπε Ρετ ιποπεοε πο

ποιπ. τιοο επτειπ ὶπτεττεετο εποε εετποε οτ εεεπτοε

τιοπιὶποε πτττο εεπετὶ εεἰἀὶὶ οτ (τὶεττὶοτπε τιετιοτιὶπιπε

πὶεὶ επεπ(το πεπὶΒετεπτ εππι Ρὶεεπὶε οιπετεπτο επεττε

τπτετ ποε οτ ὶΡεοε Ρὶεεποε. ὶτοτπ οοποοἀὶπιπε ποτιὶε

επιτπικετοτττιπε πὶττε εεπετἰ οετ(τπ επο(τ εἰ ετὶεπὶε (το

πιο εεπετὶ εεὶιτὶὶ πετ (τὶεττὶετπε εεεετ εκττε ὶεππεπι

ετ ποπ Ροεεετ ὶππεπὶτο ετὶεπο(τ τὶεπππι ὶπ επο πε

πὶεετοτ ὶπ Ρεττὶτιπε επὶε πτεὶ ὶπ τπεπο ὶπἰτπὶεοτππι.

τππε τὶεοπτοτ Ροεεὶτ πεπὶεετε ὶπ τὶΒπὶε ἰεπποπεὶππι.

ετ ὶπ ὶΡεὶε πιετεεε επεε (τοττεττο. τὶτιοτε ετ επιε ετὶεπο

(ττὶετπ επ Ρεττοε επεε. οτ ετ ποπέτοπτ ὶπ ὶεππε πετ

(τὶεττὶετπ τεπεεπτπτ πετο (τεεεπππι (το οο εποε ποπ

(τοτπτ. ττοπι οοπεεττὶιππε ποτπε ειπτιεκετοτττιπε Ρτε

(τὶετἱε εποε τιοιπτποε πὶττε εεπετὶ εεπτπ ετ (τἱεττἱοτπε

πεπὶεετο Ροεεὶπτ εκττε ἱεπιιεπι ετ (τὶεττὶοτππι επιπ ἱε

πποπεὶτιπε πτιὶ ποτπετὶπτ Ρτετετ (το ὶεππε οτ (το (τὶ

εττὶετπ πὶεὶ πτ επΡτεττὶετπιπ οετ. ετ εἰ τοττο ὶπ ὶεππε

πετ (τὶεττὶετπ ποπὶτεπτ. ετ ποπττετοπτ ὶτιὶ τοποεπτπτ

(τετε (τοοεπππι (το (το εποε ποπττἱἀετὶπτ. ὶτετπ Ρτο

πιὶττὶπιπε ποτιὶε (τὶετο ποτπἰπο εποε εὶεπἱε ὶεπποπεὶε

ττεπιπππι ττοιτετὶτ ετὶοπὶ τιοπιὶπὶ πὶττο εεπετὶ οεἱἀὶἰ

πετ ττὶεττὶοτπεΡετ οιιτεετὶεπι πετ τεΡἱπετπ. οτ ποπ τιε

τ›ποτὶτ ιπι(τε εοτπετετ επτεετὶππι πετ τεΡὶπειπ. επο(τ τε

ετοτεε εὶπὶτετἰε ὶεππε ειιὶ εππτ πετ Ρτε τεπιΡοτε τποττπτ

εππι τοτεετετιππτ τιοο ὶΡεπιπ τεετὶτποπτ (το τοτεετετὶοπε

(τοποε.εετὶετ`εοοτἱτ πετ εετἰετεεὶεεοτ πὶπι Ρεεεο. οτ εποε

τττιι(ττοτεετετπεπτπιπ Ρετ ὶΡεοε τεοτοτεε ὶπ Ρεττετπεπτο

Ρπτιτὶοο τοεοτπι· ὶπ Ρτἰπιο ιποπεο εοτπω ὶπττοὶτπε οτ

τεΡτοτ πὶετιὶτοπιὶππε Ροεεὶτ εοππεπὶτὶ οτι (το ειιὶ ττειπέ

ππιπ (τεἀὶεεετὶπὶττο. εεπετἱ οεπτπ ετ (τὶεττὶοτπε. εἰ ποπ

εεεετ εετὶετεετπτπ οἱ (το τεΡὶπε πετ επτεετὶε ετ τιοο

ποπ οτιετεπτε εοππεπτἱοπε Ρεεὶε. ὶπειπ Ρτοπιὶττἰτππε

εποιτ εὶεπὶε (το πἰττε εεπετὶ οεόὶ(τἱὶ πετ (τἰεττὶοτπε οτὶτ

ὶπ ετὶεπε πεπε ὶεππε πετ εττοτὶπε εποε Ρτο Ροεεε

Ροτεοπεπι οτ τεε εἰπε εετπετιππτ οπετοιτὶεπτ οτ (τετοπ

(τοπτ. οτ εὶ ετὶεπὶε πτττε εεποτἱ εεὶἀὶὶ πετ (τὶεττὶετπε

τοοετττ οτΪοπεὶοπεπι ετὶεπειπ ὶπ εοτπὶτὶο οοπιππτε ττιππο

εποε τππο Ρετ ὶεπποπεεε ὶτιἱ Ρτεεοπτεε εἀἱππετιὶτπτ

ετ (τοτεπ(τοτπτ Ρτο Ροεεο ετ τοε εὶπε. ττειπ εοτιοεττἰ

ιππε ποτιὶε εποε εἰ εοιπππε ὶεππο εποι·τεπι τιετιετοτ

.οπιπ πιετεὶτἱοπεὶτιπε οτ εετετεπὶε οοιτοτπ τεπιΡοι·ο πε

πὶεετε Ροεεὶτἰε οτ ποπ επιπ ιπιιτεἱτὶοπεὶτιπε. ετ εἰ τοττο

ετὶεπε εὶπ8πτετὶε Ροτεοπε πτττε εεποτἱ εΒὶ(τὶὶ πετ (τὶ

εττὶετπε ιιεπὶεει·ετ. τππε επιπ πιετεὶτὶοπεὶτιιιε ειπετεπτο

επει·ι·ει Ρτε(ττετε. εοὶτὶοετ επεπι τιετιετεπτ ὶεππεπεεε

οο(τοπι τεπιΡοτε. επιπ ιπετεὶτὶεπεἰτιπε οτ εετετεπτε.

τιιπο πεπὶΒετοτ Ρετἰεπτο επο ετ εοπιππὶτεε εεπεττ @τι

ποιι (τοτιοετ τΡεπιπ (τοτεπ(τετο ποε (τοτεπ(τετ τιοο τεε

επππι οτ εοπεπετππι Ροιτεεὶπιπ οτ ττοεοπππι πτ (τὶετπιπ

οετ. οτ Ρτετετ (ττὶοτππι πὶεοοοπιὶτιιπι ποπ εεεὶΡὶοπιπε

πεο εοεὶΡετο τὶεεὶοπιπε πε(: Ρεεὶεπιπτ επτὶοι·τὶ ετ: τιο

πιἰπἱτιπε πὶττο εεπετἰ ΒΒιιιιι οτ ιτὶεττὶετπε. πὶεἰ εὶοπτ

τιοπιἱιιεε ὶεππο οτ (το (τἱεττὶετπ ὶεππε. ιτειιτ ὶπ ὶεππε.

ὶτοπι εειπ(τειπ τἰτιοττετοιπ Ρτοτοτ επεπι πι επΡτειτὶετὶε.

επεπι ὶεππεπεοε τιετ›επτ ὶπ πὶττε εεπετὶ εεὶιτἱὶ. τιετιοεπτ

ετ τιοπιὶποε εεποτἰ οεὶιτἱὶ ὶεππο Ρτοπετὶο ετ τιοπιἰπεε

οὶπε (τἰεττἱετπε. ὶτε τεπιεπ επο(τ τιοιπὶπεε πὶττο εεπετὶ

εΒἱἀἱὶ πετ ετἰπε Ρτε οὶε ετιππετὶτπ Ροεεὶτ ειιττετιετο

«το εὶπὶτετε ὶεππο εἰπο (ττὶοτπ ετ Ρε(τετπο ετὶεπο πεεπο

ἱπ τιεττεε εοπτπιπ τπετεποοτπιπ οτ ιιοπ Ρτπε ετ επὶπ

επειετπτε εεετιετοε ειετὶἱ οτ ποπ Ρτπε. ποπππι πεππι

επτ Ροττεεὶπιπ πττππι επΡετ τιοπιὶπεε εεπετὶ εεπτϋ ετ

(τὶεττὶετπε ποπ οοπετὶτποτπτ Ρετ ὶεππεπεεε πει: εοπ

ετὶτποτε τὶεοὶοπτ πεε Ρετπιτττοπτ ὶπ Ροτεοπὶε πετ τοτιπε

οοπετἰτπὶ. ετ εἰ τοττο ετἰεπε οττοπετο Ειστε οεεοτ επ

ετἱεπε (το Ρτοἀὶοτὶε Ρεττὶτιπε. ποπ ΡτοΡτοτοε Ρετ πτε

τοτπτ. εεττ τὶτπιε ετ ὶττὶτιετε επο τοτιοτο Ρετεεπετοτ

πεεπε επ εοιπΡτοπιεπτππι Ρι·ο(τὶετὶ τετπιὶπὶ. ετ επὶ

ιτεπιπππι Ρεεεπε εεεετ επειπ ὶπετἱτὶεπι εοπεεεπετπτ.

ἱπεπΡοτ ποε Ρτοττὶοτἱ επιτιειιετοτοε πιππο ποπιὶπο εο

ιπππὶε ἰεππο ποτιὶε Ρτε(τὶετὶε ετπτιειιετοι·ὶτιπε ιιὶττε

εειιοτὶ ο8ὶ(τπ ποπιἱπε ὶΡεὶπε εοτπππὶε τεοπππε τὶποπι

οτ τετπτετὶοπεπι οτ Ρεοτππι (το ποπ Ροτοπ(το (το οπιπὶτιπε

ιτειππὶε ετ ὶπὶπτὶὶε (τπτὶε οτ τεετἱε Ρτε οοιπππὶτετε

πἰττε εεποτὶ εεὶιτἰἰ ετ (τὶεττὶοτπε πετ επ ετἱεπε εὶπεπ

τετὶ Ρετεοπε. πετ ετὶεπο Ρτε ὶΡεε εοπιππὶτετο ὶεπποπεὶ

ετὶεπὶ πετ (τὶεττὶοτπε πι Ρετεοπἰε πετ τετιπε. Ρτοτοτ

Ρεοοετππι επὶπιε. εε επτπο επο(τ εἰ ετὶεπε Ρετεοπε

(το πὶττε εεπετὶ οδτ(τττ πετ (τὶεττἱετιιε επἰ (τεπιππιπ

(τεὸὶεεοτ (το εετετο Ρεετ ἱετεπι οοπιιοιιτὶοιιεπι τιοπιὶπὶ

ὶεπποπεἱ πετ (το ττὶεττὶοτπ ὶπιιεπὶι·οτιιτ ὶπ ἱεππιιι ποτ

(τὶεττὶοτπ Ροεεὶτ εοπποπἱτἱ οτ ττοτὶποττ οτ τοε οὶπε ποπ

τιπποπ Ρετεοπε. ειιεεΡτο εποε εὶ εππεε ιιετοει·ἱπετὶοπὶε

πετ. ποπ Ροεεὶτ εοπποπἰτὶ ετ (τοτὶπετὶ επτ τοε επιε

ὶπ πιπιιε πετ ττὶεττὶοτπ. εο(τ τοποειτπτ οιπτο ὶπτι·ε επε

τποτ (τἰοε. πτεὶ ὶΡεπιπ ὶιιτὶτιπὶτεε (τοτὶπετετ. οτ ετ τιο

τπτετ(ττππι τεώεεετ ετὶεπὶε τιοτπο πὶττο εεπετἱ οεὶττἰὶ ετ

(τὶεττὶετπε ὶπ ὶεππε ετ (τὶεττὶ‹:τπ ιπ τιοτπὶποπι ὶεπποπ

εειπ πετ (τὶεττὶετπε Ροεεὶτ Πιτ εοπποπὶτὶ οτ Ρππὶτἰεε

επποτπιπ τοεεε τοπιεπεε ετ ιππιιἱ(:ἰΡετοε. εἰ ὶτιὶ τεΡο

τὶοπτπτ. οιιοοΡτο εἰ πι Ρτοττπιπ ὶΡειιιιι ὶπτεττοεὶεεετ

εποε τππε ποπ εοΒετπτ εε ὶπιτο -(τοτοπιτετε.·Ρετ- Ρπ

επεπι. εὶ ποτο ετὶεπο(τ εεΡὶτιιτιιπι οετ πετ τὶιετὶτ πι

τιτεπε εοπιππἱε ὶεππε επο(τ εοπττε τοποτοιπ ·ὶετὶπε

Ρεεὶε οοπτὶποετπτ. ὶττπττ Ρετ οπιοπ(τετοτοε τοπιοποτἱ

ΐεεὶοπιπε επεπτπιπ ε(τ τιοπιὶποε πτττε εεπετὶ εΒπτὶἰ. οτ

(τἰεττὶετπε επιε Ρετττποτπτ. εε εετπο εποε ττοπιτπεε

Ρετιτοπτεε ὶεππο. ετ (τὶεττὶετπε εοπ εοπιππε πιππο Ροε

εὶπτ οτ (τοττοεπτ εοττὶεετο ετ εεεὶΡοτο; ε πιοτοετοτὶτιπε

πὶττε εεπετὶ οεὶττὶὶ ετ (τἰεττὶετπε εοπ Ρετ ιπετεεττοποιπ

ττιοετεπτ Ρτε εὶε οτ εοτπω ποπιὶπε (τεππτὶοε “πεπε

ππεπεοε Ρετ τὶτιτεπι ὶπ ὶεππε ετ ὶπ (τὶεττὶοτιι επεπιτο

πεπ(τεπτ πετ επιππτ ετ τιοο εετποτ τεπτππι ὶπ επετὶτιοτ

ιιοπ(τὶτὶοπο ετ οπιΡτὶοπο πεεπε εετ ειιΡΡτοπιοπτππι τὶ

τιτετιιτπ τπὶττο ὶεππεπεἰππι (τεπετὶοτπτπ. επο (τετιεπτ

οοττὶεὶ Ρτε Ροι·‹τοπτὶτιπε 'ὶεππο. εετ ποτπιιτετεπι εοπιππἱε
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επιε ιιειιὶειιπ(το. (τιτοτιιιιι πττιππ ειεετὶοποπι-ποτ ετἰ ὶεππε. (ιιιο επιπιπε τὶτιτετιιτπ πιὶττε (τὶετι·ὶτιιιπτιιτ- τπτετ
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σετσεσ!εε στου! εστσσ!!! !!!!!σε ε! σετσεσ!!!!σε σ!!!- τ! !ετεε ε!8!!!!!!σε ε!ε!!!ο εο!!!σ!!!ε σ!!!ε εστω!! εσω!!

εσετ!!. ε! !!οε !σ!ε!!!Βε!στ ω!!! σε !!!!!!!ε !σε!εσεοτσ!σ

σσε!!! πω!! εσστεσ!ε!! σε!!σε ει!! σ!ο!!!τσ σσε!!!!!!!!εσι

!!!!τ!!!·σττ! !!!!!!ε. σο!! ο!!ε!ετ!!ε τΙσοσ εο!ωεεεστ!! εε!

σ!ε!ετστσ !!!!!!στιι!σ ε! εΖσ!·!!. !!ε!!! εοσεεσ!ττ!σε σο!σε

σ!!!!ω!!!!!οτ!!!σε σ!!!ε εστω!! εδω!! !!σοσ εσσετσ !!!οσο

σοεε!!!ε ε! σε!!εσ!!ε τι σ!ετε!!!οτ!!!σε !!!σσε ε! σ!ε!τ!

ε!σε ειεο!σετε ε! οο!!!σετε !!!!τ!!ε ττ!!!!ε !!!!!σεσε!σισ

σεσετ!οτστσ. εε!!!εε! σε!!ετ!οε !τεε !!!!!σε!!εεε στο στ!!!

ε!σε!!σε !!!!τε! σε εο φωσ ετσετεσ! σε! σεσσετε!!!

!!!!!σε!!εεε σε! σε σ!ε!τ!ε!σ σε! ε!!σε στο ε!ε !!σσσ

σ!!!ε!!! εστω!! εστω!! σε! σ!ε!τ!ε!σ στο σετσεσ!!!›σε

σ!ε!ε σ!!!ε σο!! σ!!ε!!!!!!ε !!στ!!στ!!!!!!ε τσε!!! ε! !εεσ

!!!!σσττι ε! ετσ!εωο!ετσ!!! σσε!!! σο!σε εσσεεεε!ε!!ε ε!εσ!

!!!!ετ!σε εστ!!!σε!στ. σε σσοσ !!!!!!στσ εε!σε! εοε!σ!εσ!στ

ε! !!σε!!!!ε! εσ1σ!!οσε ε! σετω!ε!στ!ε. ε! μεσω!!! εστ!!!σε

!!!!τ!!τσττ! !σ!!!ε εο!!!σε!στ ε! σ!ε!τ!!!σε!!στ στ! σο!σ!!

σ!!!ε!!! εστσσσἱε ε!!σε!! εΒ!σ!!. ε! στο σσο!!!!ε! σετε

εστω σσε!!! !!!!!σε!!εεε !!σσετστε!!! !τ! σετ!!! σε στρω

ττ!στ!!!!ε σσε!!! εεε!σετε!!! ει! σοτ!!!σσσττ! !σ σ!!!ε!

εστω!! εδω!! σε! σ!ε!τ!ε!σ !!σοσ σσεε!τ!! !!οο!σετε !!ο

τσ!!!εε σ!!!ε εστω!! εσω!! σε! εο!σσσε σεστ!τ!οε εε!!

!εσσεσεεε στο σσο!!!›ε! σετεστ!σο τω εοτσσ!ετσετ!!στσ

!!ιο!ετ!σστσ σ!ε!στσττ! !!!!τε!·στσ τσ!!!ε σετσεσ!!ιι!σ. ε!

σεσετ!σε σσοε !!!τ!σεσεεε στο ττσο!!!!ε! ε!!!!!ετ!ο σ!σ!!!!σ.

!!σοσ σσετστε!!!. !εσσεσεεε !τ! σοτ!σ σε σοσι!!ε!σοτ

!σ!ε ττσοσ σε!εττε!!! σε σ!!!ε! εστω!! ετσ!!! σε! σ!

ε!τ!ε!σε. !!ε!!! οοσεεσ!!σσε ε!σε!! ε! οοσ!!σεετε! !!οσ!!!!εε

σ!!!ε εστ!ε!! εΒ!σ!! σετ!!τε !σ σεισ!!!σε !ετ!σεσε!στι! σετ

σε!εσστ!! !!!σσε!!!. ε!σε!! !σσο στο σσσ!ο εο!σεσσο ε!

εο!!!εε!!οσε ε!!σ σεεεεεετ!ε σε! σ!!!ε τω! τω!!! ε!ε εε

εεσ! σε!Ισε !σ σ!!τ!!!!σε εσ!ε ε! στο σεσσ!ε εἰ!!! !!!

σσεσσ!ε. ε! στο σ!!!ε ε!!σεσε!ε ε!!!σεε !εεετε!!! !τ!

ε!σ!!σ!ε !!!!!σε σοεε!σ! σεσσετε εσσσ!!!!τσ σε τε!!σε

εσ!ε ε!σε σ!ετε!!!σε !Ισε!ε σε!”ετεσ!. !τ! σ!ε!!ε !!εσ!!!σε

!σσσεσε!σσ!. σεσσε σ! !!!!τ!ε σσεε!!!!ε !!!σσε !!!!ετε

ε!σε ε!!!!Ισο σεσε!!εο. ε! εεεω!!ο!!ε ε! σεε!!!!. στε!ετ

σε!!στ!οε εε!! σετ !!!!τε!!! ε! !!!τ!!στσσετσ εσ!ι!ετ!τ!! !!!

!!σεσεεε. ε! ε! !!στ!σε. !!!!σσε εο!σε!!! ε! ε! τ!!ε!!!! εσ!

σετε!!!· !σ!!σετ!εεε. σ!ε!!!! εο!σεισ! !!ο!!!!τωε εστω!! ε!δω!!.

ε! σ!ε!τ!ε!σε. !!ε!!! οοσεεσ!!σσε σσ!!!ε ετσ!!!!!!!!!οτ!!!σε

σ!!!ε εστω!! εστω!! τεε!σ!ετ!!!!›σε !!οσ!!!σε σεε!τ! το

τσσ!!!ε σσε!! ε! σεεσ εστ!!!σ8ετ!! σετ!!τε !ιοττ!!τ!εε σ!!!ε

εστω!! εσ)!σ!! σε! σ!ε!τ!ε!σε !τ! !εσσε σε! σ!ε!τ!ε!σ !τ!

ε!!!Ισσ τωσ! ε!σε τω!! εεεε! !!!σσεσε!ε. σσοσ σε τε!!σε

σε! τσετε!!!σε «!σε!ε σε!ετε!!! !τ! σωσει !!!!!!σοσ στ!ε!στι!

σε! !!!!ττσ!σ !οοσ στ!ο!σε σε! ε:σω!!οτ!!ε σο!! σε!!! σεε

εο!σεισ! τσε! σεσσ!σετ!σ! !τ! !!!!!σε σε! σ!ε!τ!ε!σ. ετσι!!!

ε!!!!!!!!!! σεε!!σ ε! σώσε!!! ε! στ!ο!σττ! σ!εεεο!!!!!!!!σ

ε! στ!ε!ι!!σ εεε!!! σ!!σσε!ε ε! εσττ!!ε εεε!εσεετστσ ετσ!!!

σο!ετστσ ε!σε!!!σετστσ ε! !!εσσττ! ε! εσ!σο οτσ!!!ει!σε!!!ο

σ!!!ε! ε! εστω!!! ~!σσε εο!!εσε!σ!.σ εε! εοε!σ!. !!ε!!!

εοσεεσ!τσσε σο!σε φωσ ε! !!!!!!σε!σ !!σ!!!!σετσ σ!!!ε

εεσε!! εσω!! σε! σ!ε!τ!ε!σε !σοτ! εο!!!!σεετ!! !τ! !!!τ!σε

σε! σ!ε!τ!ε!σ !εε!ει!στσ σε! !τ!!εε!ε!σ!σ. !τ!!! σο!! σ!

εσοεσ!εεε! σε! οτσ!σεεεε! !!!!!!σε!σ. σ!!! τεε εσεε σε

!!ετε! σε!εττε !τ! σ!!!ε εστω!! ετ5ω!! σε! σ!ε!τ!ε!.σ. φωσ

σο!εε!σε εεσ οοσεσ!εε εο!σστ!!ε !!!σσε εεσ!εσ! ε! εω

ε!σ!στ!! !!ε!!!! Π!!! ε! εσε!οσ!ετ!! ε! ε!! τεε!!!σετε !ε

σε!!!!!στ !!στω!ο εοτσσσ!ε σ!!!ε ε!!σε!! εσω!! σι!! !!!

σε!σ!ετ!!. !σΐτει τσε!!εε!σ σ!!σττ! σσε!!!σε!!! σε!!!σττ!

!σετ!! σετ εστ!σετσ σσ!!!!στσ. τ!!ε! ο!!ε!ετε! στεεετ!σ!!ο

σ!εε!!ε!!ε. !!ε!!! στοτσ!!!!!σσε σο!σε τΙσσσ ε!!!Ισ!ε !τ!!

_ττ!!εσε σ!!!ε εστω!! εστω!! ε! σ!ε!τ!ε!σε τ!οσ εοε!σ!ε!στ

!τ! !!σ!!!!εοσ!σττ! ε!σ!!!!!!ε !!!τ!σε σε! σ!ε!τ!ε!σε σστεισ!ε

σσεττε. ε! ε! τεε!σ!ε!στ σο!! σε!εσσε!στ σεισ!θεσσο

σε! τεε ε!σε. σετ !!οττ!!τ!εε !!!σσε ε! σ!ε!τ!ε!σε. ε!

!!!!οσ εο!!!τστ!σττ! !!σ!σε σ!!ε!ε σε!! τ!οσ σοεε!! ε! φωσ

εο!!!τε σο!! ι!ετ!!!!!ι!τ. μεσω!!! οτσ!!!!ι ε! ε!!!!ὅσ!!! !σ

τ!σσσε !!ω!!ε εετω!!ε εσεσσε!!!ε ε!!εσσετε ε! σ!!εε!·

σετε. ε! σετ σσε !!ωετε ο!›εετσετ! ε! !!τ!σε!τ! !!ε!!!!

σσε σο!εε!ε!! οστσσσἰε !εσσε ε! εο!!ε!!!σ ε!σεσε!σ ο!

σ!!ε!!ε. !!σε!!!!στσ ετ!! σοεε!!σ!!!εε τ!σε!τει σε!!σε ει!

σ!ο!στσ !εττ!!!!!στσ ε!!σοτστσ !τ!Β!σ!ε! σσ!σσσε.

νετε!!σωε σσε. σσσ!!σε σε σ!!!σε8!!! !σσε!! σ!!!ε εστω!!

εσω!!. ε! σ!εο!!! σ!!!·!!!στ ε! !!εττ!!!τσσε ττ!!!!!ε!σσε ε!

δωσε σ!ε!ετ!σε ετσ!!ει!!ε!οτεε σ!!!ε εστω!! εσω!! στο

τσ!!!!!σσε ε! οοσσεσ!ττ!ι!ε σο!σε σοτεο σε σοτε!ε ε!

τ!!εο!ε σε !σττ! !σσ!ε! ε!!!!!ε!!ε!οισ!!σε ε!!!!!ε!!ε !σ!!σε

ε! εο!σστ!!ε τεο!σ!ετ!!!!:›σε !!οσσσε !σε!σε οστσσσ!ε !Ισοσ

σε εε!ετο σε!!σε τισ τ!στ!οε !τ!!8!!!!!! !τσ!!!!!σε εοτσσ!ε!οε

εε!σε!σστ!!στ !!ο!!!!!!εε ε!σ!!ε!!ε !!!!!σε ε! σ!ε!τ!ε!σε ε!

οσε!οσ!εσ!στ !τ! τε!!σε ε! σετεσσ!ε !εττε! ττ!ετ! ε! τησ!!

ε! !τ! ο!!ω!!!σε !σε!ε εε!σοε ε! σεισ!!·εσοε σετ !!οτσ!σεε

σ!!!ε εε!σε!! εδω!! ε! σ!ε!τ!ε!σε. ε!ε ε! !ιοτσ!!!!!!σε

!εσι!ε ε! σ!ε!τ!ε!σε σετ σ!ο!στσ !εττ!σσε ί!τ!!!ε!σ ε!

σετ!!!σ σσοε!!! !εσε!!στ!! ε! ο!!εετσε!!στ!! !!οτσ!σεε ι!!!!ε

εστω!! εσ!σ!! ε! σ!ε!τ!ε!σε. ε! ε! εστω!! σετεοσσ σε

σωσει σε! σ!ε!τ!ε!σ σσετ!!τ!οτ!!-σ!τ! ίεεετ!! σ!!!ε εστ!!!σι

σ!!!ε εετ!ε!! εδω!! σε! σ!ε!τ!ε!σε ε!!σεττ! εστω σ!!!ε

εστω!! εσω!! ε! σ!ε!τ!ε!σε !σε!ε! ε! σε! ε!ε !εσσεσ

ε!!!σε !σε!!!!ε οοτσσ!ε!τ!ε!!!σττ! !!!!!τε σσεστεε!!!!ε οο!!

!!σσοε σ!εε σσε! !σε!ε!!! !ε!!!!ε!!!!!!!οσετσ. σ!ε! σσε!!!σσι

!σε!ο σε! !τσσεσ!!σεσ!ο τε!σεσεετ!! τω! !!εετ!!!!! σο!!

σσετε!!!!ε. σε! σετ σ!!ε!!οσε!σ !ε8!!!!!!!ε σε!!!τσ. !!ε!!!

στσττ!!!!!!!!σε σο!σε στεσ!ε!!ε ε!τ!!!εστε!οτ!!!σε !!!τ!σε τε

ε!σ!ε!!!!!›σε σοττ!!!!ε οοτσστ!!ε !εισσε. !!σοσ ε! !!!!!1σ!ε

!ετ!σε!!ε!ε σε! σε σ!ε!τ!ε!σ τω! τεε ε!σε ετ!! !σ σοτ!σ

σε σσσ!ε τσοτ!σ!ε σε! !τ! !ο!ο σ!ε!τ!ε!σ εεσ !τ! σ!!!ε

ε!!σε!! εδω!! σε! σ!ε!τ!ε!σ !!σοσ !!οττ!!σεε σ!!!ε εστω!!

!!ε!!!!! σε! σ!ε!τ!ε!σε σε!!ετ!σεσ! σσ!σσε!!σσ! εσ!σσ!!!!σ!

!σει!!σ ε! τεε ε!σε ε!! οτστ!!!!σε !!ε!σ!ετ!!!!!σε !τ! σετ

!!!!σε σ!!!ε εστω!! εδω!! ε! σ!ε!τ!ε!σε. !!ε!!! σσε σ!ε!!

εστ!!!!!!!!!οτεε σ!!!ε εσσε!! εστω!! σοττ!!σε σ!!!σετε!!!!!!ε

σ!!!ε εστω!! εσω!! σο!σε σ!ε!!ε ε!τ!!!ε!!!!!ο!!!!!!ε !ε!!!σε

τεε!σ!ε!!!!!!σε σοττ!!σε εο!σιισ!ε !ετ!σε στοττσ!!!!σσε

!τσοσ ε!!!Ισ!ε !σ!!σ!εσε εοτσσ!!!ε !!!!!σε σε! σ!ε!τ!ε!!!ε

σοσ τεε!σ!ε!στ σ! !!!!!!!!!!οσ!σττ! σ!!!ε εστω!! ε!σσ!! σε!

σ!ε!τ!ε!σε σστε!!!ε σσεττε!. ε! ε! τεε!σ!ε!στ σοσ σεΒ

!εσσε!στ σεισ!Θεσσο. σεε τεε ε!σε σετ !!οτσ!σεε σ!!!ε

εστω!! εδω!! ε! σ!ε!τ!ε!σε. σε σετστ!!ε ε! !!!!στ!!ε σε!!ε

ε! !!!ε!!ε στο οο!σσ!!! !εσι!ε σε! τι!! !!!!!Ισο στο εο

τσσ!!! εεσ ει!! ε!!!!σο σ!ε!τ!ε!σε ε!σε. ε!!εσ! !!οσ!!τ!!

σ!!!ε εστω!! εδω!! σε! σ!ε!τ!ε!σε. σοε σττ!!!εκσ!οτεε

ε!σεσετσ σ!!!ε ε! σσσε!! σοττ!!σε !σε!σε σ!!!ε ε! !ο

!!σε σσ!σετε!!ε!!ε. !!ιο!!!!σε σο!!!ε ετσ!!ε!!ε!οτ!!!σε στε

σ!ε!!ε !!!!!σε ε! σσσο!!ε τεε!σ!ε!!!!!!σε στο εο!τ!σσ!

!ετ!σε σσε!!! ε! τεΐσ!ε!!!οσε!!! ε! οτσ!!!!!!οσ!!!σ τεσσε

ε!ο!!ε!!! ε! σεε!σ!!! σε σο!! σε!ετ!σο ε! ο!στ!!!τ!οσ!!τσ

_ ΕΔΩ-ΦΩΦΗ·
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τειιιιρεἰοιιεω Ρτετετ Ρεεεετιιτο εοιιπε. ερ.εο!μο,οιιο;!ει> ε οπτετεεειιετε !ε!ει!μετ η!ετιιιι!!φωιι! οΡιιε !ιοιοἱιιιιιιι

ε!ἱοιιὶε !ωιιιεοεΞε με! α!!εττ!ετεεφιτ ε!ετοκιιιω τ!ε εετετε

ε!εόιεεετ διιιιει1!τετιιτ ιιι @Με εεμετἰ_ @ή “με!__η!ζ,ξ

εττ!οτιτ.Ροεειτ ὶ!›ἰ εοοιιειι!τΜετ Λ!Φωρώ ΒΕ1°8Με!08

ιιοιι τειιιειι Ρετεοτιει. ειιεεΡτο οιιοι!_ετ.εευεμΡωιεθε

ιιετ!οιιιε !τετ πιοπι Ροεειτ Πι! εοιιιιετιιτ,ι. εε! ι!ετικιετι

ειιτ τεε εὶιιε. εεε! τειιεειτιιτ ἰΡεε ειιιτε ιεττε οιιετιιοτ

όιεε Πει ἰΡειιιτι ιιι!ιτιιιιτειε ι!ετ!ιιετετ. ετ ε! !ιοιιιι!ει

ι!!ιιπι τιιιεεετ ιιι !ιοιιιιιιεε ιιι!!ε εειιετι ειδιάιι ιιε! ε!!

εττ!οτιιε Ροεειτ Πι! εοτιιιειιιτι ετ Ριιιιἰτἱ εεειιιιι!ιιιιι

Εεεε τοπιετιειε ετ ιτιιιιιιε!Ρε!εε ε! Πι! ἰτιιιειιὶτετιιτ

Με! ιιι Ρτε!ιο ιιιτετΓεειεεετ. ετ τιιιιε ιιοιι εοΒιιτιιτ εε

ὶιι‹!ε ι!εΐειιτ!ετε Ρετ ΡιιΒιιειιι. εἰιιιι!ἱτετ Ρτοιιιιττιιιιιιε

ετ._εοοι1ειιιιιιιιε ιιο!ιιε ετιι!ιεπετοτ!Βιιε !ειιιιε ιιοιιιιιιε

εοτιιιιιιιε ιοτιιιε τεο!Ριειιτι!ιιιε οσοι! ε! ε!ιοιιιε ιιὶ!!ε

Μια! εΒ!ε!!! ιιε! ε!ιεττιετιιε άετιιιιυπι άετ!ετιτ ε!ιειιι

!8ΙΙΒ00ε! πε! όὶεττἱετιι Ρετ ειιτεετἱειιι Ρε! τεΡἱιιειιι

ετιιιοτι !ιε!ιιιετἰτ ιιιιι!ε εο!ιιετ οσοι! ΐοτεετιιΒιτιιτ Ρετ

τεετοτεε_μι!!!ε εεοετ! εΒἰἀὶἰ. ου! Ρτο τειιιΡοτε Βιε

τ!ιτιτωετ εο Έοτεετετο !ιο!ιε!ιιτιιτ Ρτο ίοτεετετο. ιιεε

τεετιτνιετιιτ τ!οτιεε εετιετεοετετ πε! εετ.!εΐεειεεετ ιιιιιι

Ρεεεο. ετ Ϊοτεετειιιετιτιιτιι !εἔετιιτ ιιι Ρετ!ετιιειιτο ετ

!ε8ἱ ι!ε!;›ε!ιἰτ ιιι!!ε εειιιετὶ εεε!!! ιιι Ρτιαιο τιιετιεε ιτι

ττοἱτι1ε τεετοτἰε εἰιιεἀειιι ιιι!!ε οπο Ρτο τειιιΡοτε ετιτ.

ετ τεΡτοτ Πι ἱειιιιο ετ ιι!ι!ιιιιε εοιιιιειιιτι Ροεεἱτ ει!ι

εο ω! ε!ειιοιιιιιιι ι!ει!ει·ιτ «τιιιοι1εοιιε εετιε!”εεετ!τ. ιιοιι

ο!ιετετιτε εοιιιιειιτιοοε Ρεειε. ιτειιι Ρτοπιιττιιιιυε ιιο!›ἱε

ειιι!οεπετοτ!!ιιιε ιετιιιε εποε! ειοιιιε ιειιιιετιειε ιιε! ι!ε

τ!ιεττιετιι ἱετιιιε ετιτ ιιι ε!ιτΙοε και” απο !ιοπιιτιι!ιιιε

ιι!!!ε Μποστ! εθιτ!!! πε! ι!!εττιετιιε οιιοι! Ρτο Ροεεε

Ρετεοιιετι: ετ τεε εισε εει!ιιε!οιιτιτ ε!είΐειιι!ειιτ ετ ειι

ετοε!ιειιτ._ετ ε! ε!!τιιιιε ιιιιιιιετιειε ετ ι!ιεττίετιιε ΐεεετὶτ

ο!ΐειιειοιιειιι ε!ιοικιτιι ἱιι εετιιιτιο ιιἰ!!ε εειιετἱ εδω!!

ιιε! ι:!ιεττιετιιε Φωτ! Ρετ !ιοιιιιιιεε ιιι!!ε εετιετι εδω!!

Πι! Ρτεεειιτεε ετ!ιιιιιε!ι!τιιτ ετ ι!εΠειιι!ετιιτ Ρτο Ροεεε

!Ρεε ετ τεε εἱιιε. ι!τιετιιιιι ιι!!ιιιτι ειιεει:!οιιειιι ιιε! ε!!

(με οεεεειοιιε τ!τ!ετιιε ιιε! ειιεετἱοτιἱε που εεεἱΡἰετιιτ

ιιι ιιἱ!!ε εειιετἱ εἔἱι!!! ετ ἀἱεττἱετιιε ε ιειιιιειιει!:ιιιε ιιεε

:Πι !ιοικιιιιι!ιιιε ειπε ι!ιετι·ιετιιε. εοιιπε ιιειιε ειιτ Ρει!ει

Βιιιι:ο ιι!!ιιπι που εοιιετἰτιιετιιτ Ρετ !ιοιιιιτιεε ιιι!!ε

εειιιετι εθιτ!!ι ετ &ιεττιετιιε ειιΡετ ιετιιιειιεεε ιιε! !ιο

πιἰιιεε ειιιε ι!ιεττιετιιε ιιι Ρετεοτιἱε πε! τε!ιιιε. ετ ε!

τεττε ο!Τειιειο ει!ιιιιιε τω!» εεεετ ε!ι ε!ἱεΡιει ε!ε Ρετ

τἱΒιιε που τει1ιειι ΡτοΡτετεε Ρετ ιιἰο!ετιιι·. εεό ι!!ὶ!›ετε

ετ ειιο το!ιοτε Ρετεειιετε!: ετ ου! άεπιιιιιιιι Ρεεειιε

!!ιετιτ ιιιετ!τιετιι ειιειιι εοιιεεειιιετιιτ. ιτειιι ιιεε Ρτεἀἰετἰ

εαιΒειιετοτεε ιιι!!ε εειιετι εδά!!! ιιοιιι!ιιε ιιιιιιιετε!τετιε

εδι1ει!ει11 ιιι!!ε Ρτοπιιττιπιιιε ετ εοιιιιειιιιιιιιε ιιο!ιιε Ρτε

τ!!ετιε ετιι!πιιετοτ!!ιιιε εοπιιιτιιε ἰειιιιε τεειΡιετιτ!!ιιιε

ποττιιοε ιΡειοε εοιιιιιτιιε εποε! !ιοιιιιιιεε υ!!!ε εειιετἱ

εθἱι!!! ετ ι!!εττιετιιε Ρετιιιιττετιτ !!!ιετε !ιοιιιιιιεε ἱειιιιε

ετ ι!ε τ!ιετι·ιετιι ετττει!ιετε διεπει:: οτε!ειιιιι εΡε!τειτι

ει!ι1ετιεπι ει!!Βιιιετιι Ει!;ιεε επιι€μ!ο!εε ετ οποτε εειιιιε

!ε8ιιι1ιιιιιιιιι ετ ιιιετιιει!ιιιιιι ετ Νεά! ι!ε ιιι!!ε εετιετι

εεε!!! ει: τ!!ειι·ιετιιε ετ ε!ε οοιιιε τιιοττιιἰε. ετ ειιττοετο

$τειιο ετ Ρτεόὶετἱε Ρετπιιττειιτ ε!ε ἰειιιιειιεὶΒιιε ετ ι!ε

4:!!εττιετιι ε!εΡοττετε ετ εποε! ειε Ρετπιἱττειιτ ειιιετε

Βτειιιιιιι ετ Ρτεο!ετε ιο ιιι!!ε εειιετι εδά!!! ετ ι!ιεττιετιι

ετ Ρ!ειιιιιιτι τετιιιιι ειε τοιιεεόετιτ !ιοτιι!τιεε ιι!!!ε εετιετἱ

ειιιττετιε. Μισο, ετ βὶεταιτετιιε η. Ω11!!υπιβεοετιιιιι ειε

!!ιο!εητ !ιομιιτιεε εειιετ! εΒιι!!!..ετ-ι!!εττιετιιε .ιιιε! Μάο

εεετεεεενΜεω! 4ιεεεετ-επιτι-ΦΦω ατε τι εο!ά!ε

τ!εεεπι τειιιιιιιιι!ει18οι·ιιτιι ειιΡτεεετ,εεκτετιιιιιι οι·ι!ει ε

εο!‹!ἰε ‹ιιιετιιοιωευΡτει.,ετ ε!ε(Ρετ· εεωάετιι τιιτιοι:ιετιι

ε!ε ε!!ο !ι!τιάο ετ. τυπο Ροεε!τ βετ! άειιετιιπι ετ

!ιοιιιιιιι!ιιιε εειιετι εΒ6Διε ετι·ιοτι ε!ιο .τιιοε!ο..ξετ Ραπ!!

ετιιιιι Βτειιιιττι ετ Ρτεε!!ετε Ρει·ιιιιττειιτ ειε ετττει!ιετε

ειπε ε!ιοιιο άτιετιι · εειι ετοιιι!:ετο.ιιε! εκεετ.ιοπιεω

ετ ειπε Μουτ! Ρτεετετιοπε.ωοεεει εειι ε!ιειιι.ιιε !οεο

Ρτεετετἰοτιἱε εοεεε πε! ειιεετιοι;ιιε εεε .Μετιιε., !ιοε

εκεεΡτο ετσι! ττεε ι!ειιοτιοε τειιιιιιιτιάεοε!ιιπι εο!ιιειιτ

ιετιιιειιεεε ετ !ιοπιιιιεε εἱιιε τ!ιεττιετιιε οι: εετἰ8ε. οιτι!ει!ο

!ετιιιιι οικω !ιοιιιιιιεε ἰειιιιε ετ ι!!εττιετιιε ειιιειιτ.ἰιι

ιιι!!ε εειιιετι εΒιιΒι ετ ι!ιεττιετιι. !τειιι.εοιιεεε!!ιτιιιε ιιο!:ιε

οσοι! !ιοιιιιιιεε ἱειιιιε ετ ι!ε όιετι·ιετιι Ροεειιιτ τεε ειιεε

ειπε πιετεεε ι!ε!ει·ι·ε ἱιι ιιι!!ει ειιιιετ! εει:!!.! ετ Δειεεω

ετ Πι! εε ιιετιι!ετε Ροεειιιτ !ι!›ετε ετ ειπε Μάτσο ὸτἰετιι

ειπε Ρει!εδιο εεε Μάταια! !οεο ἀτἰετιιε ετ Ρεεειδιιιιε!

ειιεετἰοιιἰε. Ρτετετ ετιτἱιΙιιιιιιι ετ εοιιειιετιιιιι Ρει!εΒιιιιιι.

ετ ε! ίοττε !ιοιιιιιιεε ἰετιιιε ιιε! ε!ε όιεττιετιι-.Ροττει·ειιτ

ιιιετεεε ειιεε ιιι ιιι!!ε εειιετι εΒιι!ιι ιιε! ε!ιεττιετιιιιι.

πε! ιιι Ροττιιιιι ‹!ε ΜΙΙ1!.5 πιοττιιιε εεε εστι ιιετιι!ετεπτ

Ροεειιιτ εεε τεττοι!υ.εετε πε! εΡοι·τετε παο ιιε!!!πιτ

ειιιε ε!ιοιιο Ρει!ειδιο ετ ε!τιετιι εειι ετιιοτιοιιε Ρτετετ

ειιτιοιιυ.ιιι ετ οοιιειιετιιιιι Ρεε!εΒιιιιιι. φωτ! Ρει!εΒ!επι

εετ τ!ιιοτι1ιιι τιιτοιιειιε!ιιιιι Ρτο εετἱειι ειιετιφτετιι!ο

Δωιω Ρετ τοόειιιιιιι ιιετειιε ετε!ετε;μ. ι1ε!ιιετειιε

!ιε!ιεε!ιτιιιιι. πε! οιιε άιιε!τιιτ ι!ε ετε!ετε σε! ω-.ιιφειω

ιιετειιε ετιιιετιιπι ετέιι!ιιιιιι ετ οιιειιε!ο τ!ιιε!τιιτ Ρετ ὅτε.

ε!ιιιιι ιιετειιε εειιετιιιιι ετιιι!ιι.ιιιι ιιε! ι!ε €τει!ο τιετειιε

εετιετιιττι εδιάιιιιιι άειιιτιιτ άειιετιι ττεε ιειιιιεοεεε Ρτο

εετιεε ειιετι ιιειιι!ειιτιιτ σε! που! ιιειιι!εκιτιιτ. ειι!ιιο

φωτ! ι!ε ετειιιο ετ ι!ε επιο! Θετιει·ε !ι!ε.ι!!.ετιι!ετιιε

!!ιιιιι οσοι! Π)! εκτιετειιτ.ειειιιιειιεεε ετ τ!ιεττιετιι ει!

οΡιιε ειιιιτετιε ὶειιιιε ετ όιεττιετιιε Πειτε εο!ιιετε τε

ιιετιιιτιιτ Ρτετετ ι!ιετοε ι!ετιετιοε ττεε Ρετ !ι!ιτειιι ευ!

άε!ιετιτ τωειΡι Ρετ !!!ιτετιι ι!ε .ι!!ετο Βτεοο ετ σπιτι!

Βετιετε ειεπι. ετ ι!ε ειεπι! απο εμού. ει1ιετειιτ ἱειιιιειιεεε

ει! εοιιιΡ!ετιιειιτιιιιι !!!ιτοτιιιτι ιιοι!!ε. ιτειιι ιιοε Ρτει!!ετ!

ετιι!πιιιετοτεε ιι!!!ε εειιιοτι εΒιι!ιι εοι:ιεετ!!ιππε ιιο!ι!ε

ι!ιετιε ετιι!πικετοτ!!ιιιε .ιειιιιε τεειΡιειιτι!ιιιε τιοιιιἰιιε

εοιιιιιιιιε ιειιιιιε τιοεττε ιιιιιιιετε!τετιε Παω! !ιοιιιιιιεε

ἰετιιιειιεεε εειι εοιιιιιτιε Ροεειιιτ ιιε! Ροεεἱτ εο!!!Βετε

ετ Ρετε!Ρετε !ὶ!ιτειε ιιιι!!ε τ!εοειτιοτιιπι ιειιιιειιειιιιιι ε!ι

!ιοιιιὶτιὶ!›ιιε ιιἱ!!ε “Με εὅἰἀὶἱ ετ ι!ιεττιετιιε ιειιιιε.

εει!ιοετ ε!ε εε οιιοι! ιιετπ!ετειιτ ιιε!· ειιιετειιτ παμε

ω! εοιιιΡ!επιειιτοπι άιετειι·υ.ιιι !ἱ!›τετιιιιι τιιι!!ε. ετ ου!

ι!ετιιιι·ι! ι!ε!:ιειιτ εεε!Ρι Ρτο ειιιει!!!οετ ειιιΡτιοιιε ετ Ρετι

ι!!τιοτιε ειτε βετ ιιι ιειιιιιε ετ ι!!εττ!ετιι τετιτιιιτι εειιιε!

Ρετ όιετοε !ιοπιιιιεε ιι!!!ε εετιετι εΒ!ε!ι! ετ ι!ιεττιετιιε

σε! Ρτο :ι!!ε Ρτο ε!ε τΙοοιιετιιιε !ἰ!›τε Ρτει!!ετε ιιιι!!ε

Βιετιιιτ εο!ιιτε. ετ !ιοε (ΜΒΜ ετ οι·τ!ιτιεπιιιε τιοτι ο!›

ετεπιτε ἱιιιιιτιὶτετε !!!ιτετιιιιι άιιεεπιτετιιπι ετ !ιε!!ετιιιιι

Βιετεοεοτιιιιι ετ επει·ιι. ετ επα! ι!ε ιΡε!ε ΐοετεπειε

ε! εεετἰο Ροεειιιτ εεειΡι άειιετιοε τεεε Ρετ !!!ιτεπι

παμε ει! εοπιΡ!ειιιετιτιιπι ά!ετετιιιτι !ι!ιτετιιιιι ιιιι!!ε,

ιτειιι εοτιεετ!ιιιιιιε ιιο!οιε επιβετετοτ!!:1ιιε; ιειιιιε εποε!

Με

εθιιιιι ετ ι!ιετι·ιετιιε. !ιοιιιιιιι!ιιιε ἱετιιιε ε! ε!ιεττ!ετιιε ι!ε ε! ει!ιιιιιετιι ιιιιιιιειιεεπι Με! ε!ε άιετι·ιοτιι τεστ! εοιιτ!τι
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Βετὶτ ὶε εὶΠε εει1ετὶε<ὁἰἀἱἰεεὶὸἰεττἰετιιτεετετετε εε' τι Βετο υ.εΙ εεεεεειι. ιιΠε ιιιοάο. (Νεά εετιιυπε ἱειιεε

ἱετεετεπεπε ειιἱ εεε ὁὶεΡεεεὶεεετ ιιεὶ ετἀἰεεεεετ εΗ

ειιετιι ειιἰ τεε ειιεε εεεετ άεΐεττε ἰεεεε εε! ἱε Δε

ετι·ἱετι:ι εΙυεά εἰ εεεειιΙεε ὶειιεε Ποτ Ϊιιετὶιπ (Νεά

Ρι·εωὶΝ.ει1τ ἱΡεε εοπε άεΐειιετἰ εεΡετε ετ εεεἱΡετε

εεεειιΙἱ εεἱ εοεεεΙἰΒιιε ἰεεεε ετ πιά εεΡὶετιἀετε εοπε

άεΐετιετἰ εοεειι!ἰ εΡεεε ετ ειιεἱὶὶιιτε ττἱΒιιεετ οιιιπι εβ

Μπιτ. ετ εὶ εεεειιΙεε ἰειιιιε ὶΒὶ εεε εεεετιτ ειπε εε

π1ιπ1ε εεε τεετοτεε ἰΡεἰιιε υὶΠε εεεετὶ εΒἱἀὶἰ Μή

εεε1ι1εε Βει1ε ίιιετἰετ ἱτι εετεπι ἀἰεττἰετε εεΡἱετιτ εε

Μ; τεεεεεϊ Βεεε ἰΠε ετ τεετὶτεετε εε τεεεεετιιτἱτιἴτει

τεεεεεω εεεπι Ροετεεεω Ρετὶτιιπι ίεετἱτ Ρετ ειττεάεω

ιιιιτιεἱετιι ειιετἱε εεειεεἰε ἰεειιε :Ρε ΠΠ:ετεε 8ἱΒἰΠ8Ε88

εἱΒἰΠε εοτεειιἱε εἰεεἀεπι εὶιιὶτετἰε ἰετιιιε άεΐεττετ. ετ

εεε Ρεττ11Μεεετ ετ Ωω τιὶεἱ εβτπετετ ΡτεεετἱΡτἱε

ιιἰεεεε!ἱε ε!. εἰ εὶἰτἱιιἰά επιτειετε εετ ὶε εὶΠε εετιετὶ

εΒὶἀἱἰ εειιττει Ρτεἀἱετεττι Ρεεετε ετ εεεεεεύεεεει.

Βεττιὶεεε εεεειὶ εΒΜΗ τεεεεε1:ιιτ ΗΜ] ΐεεει·ε εκπαι

άετε Ρετ ετεεεεεωτεε ιιεΙ εΙὶεε Ρει·εεεεε. ε: ειιοά

εεεττειτἱειτι Ιιιιἱυε Ρεεἰε ίἱετἱ που Ρεεεἰτ ετ εεεά

εετιετε εεε ιιεεἱετετ. Ρι·εεἱἱετε επιι1ἱε ετ εὶε8ιιἱε ἱε

τετεεε τεετὶε εεεεύε εεεεἐἔεΙἱἰε εττεεεει·ε ετ Μπετ

ιιετε ετ Ρετ εεε ίεεετε εΒεετεετὶ ετ. ίἰττεειτἰ εοπε

Εεε ι·εετετὶΒιιε εὶΗε εεεετἰ εΒἱἀἰτ ετ ιιτιἱιιει·εὶτειἱ

εὶεεἀεπε ιιἰΠε εεεΙυε :Μ ἀἰειιιει τετπιἱεεω ττἱἔἰιπε

τΙεἱειΙιιε ετιιιοτετε. εετετ11 εετ ἱετετ εττ1Βεκετοτεε

Ρτεἀἱετεε εεπεεεἰε ἰεεεε ετ ετεεεΧετει·ε5 ιιὶΠε εεεετὶ

εἔἱἀὶὶ. ιΙιιοἀ εεΠεετίε Ρετ Ιἱετεπι ἀεεετἰε5 ττεε Με.

ετ εεΡτεἀὶετιιιε εετ εε ΙιεεεὶεὶΒιιε ἱεΠι1ε ετ ιιἱΠε

εεεετἱ εΒἱἀἰἰ εΙυεά εττιΡΠεε εοΠἱιὅἱ άεεεεετ εεεεεὶεεε

εΙὶειιἱιιε τειιΒετἰε εεε εοτεετἱε ιιει ε1εΙε τε!τε. ετ

:Πει άεεεεετ ετἀἰεετε Βτε1ε εἰειιΙ: εεΙ: ετἀὶεετιιτε.

εεειεε !εεΐτεεεεε εΙΒετἰεεε. Βεἱἀὶιἰεεεε εἰιτιὶειιε ἱε

εεειιε ἰεΙι1ιιε. ΒιιἱΙὶἰεΙττιεε άε εεὶεεἔἱε. Ρεγτε επε

εαπ. ετ υὅἱΙἱιιε άε εεεεεε. εετιιπι εεε ἰτι τ11ετεὶΙἱει ἱε

άετεε ΒεεΡἰτεΙἰε ὶεεεεεἰε. ετπιε ἀεπιὶτιἱεε εετὶεἰτετἱ5

τεἰΠεεὶττιε ἀιτεεετεεἱιεε ττὶεεεἱπιε εεεεεάε. ὶεἀἱετἰετιε

φωτ-ω ἀὶε ει1εεεϊπιε ἰιιεϋ εὶτεει Ροεεπι. ετ εεε ετιὶε8

τεεοτἰε ἱεεττιιιτιετιτε Ρτεἀὶειἱ εωΒεκετετεε ἱεόε Βεττ

τεεόεεετεετ. ετ εεε εΡεεἰεἱὶτετ Ρτο ἱΠἰε εἱεὶτετὶε ἰεεεε

ίεετιιτε εεε.

Εεε βεττ!τε!εωεεε εετετἱιπε Ρτεἀἰετὶε εττιεὶΒιιε ἱε

τετΪιιἱ ετ τεεετιι ἀὶετετεπι ειυβετετοτετε εετἰΡεἰ.

‹εεΧεν)

- ()ει:1ι·τεε είε ΒαειΖαεε εοιπε.σ ίαπ:ιεπεέ εοπιιπαπΣ

.' ρτο·Βιι2απαε εα.πτο βάε!έ2α2επι ίατ·εε2.

7.” τι

.Μ Ν! Πε. Μα' π: .. 31239). 24:ΐΠΠΠ ·

ἱ'Πτ'Π Η :!Μ;..Π Ε· .ωε..._:·~.... :Η

.( τ." ι·..ι · .:.._.,

Ξ ' ' ε...π..«.°ει.1εε....ε.έι.ε.ρι εεε.

-τ·ο·ε. . ..τ ·. Οπότε .ε ··

.Με ›..·-.ε ·6 ·[·:.:Με Π· τ ε· '

~ Εστω-ε εΒεττεε ἀεἱΉεεἰεεεΊετεεἱτ ίὶἀεὶὶτετεπι άο

ωὶεε·'ΡεἔετιεΝἴε Ρεετε-·εεπιεθ.ι. Ροτεετετϊ ἱεει1ε τεεἱ

Ρἰειπἱ ΡετεὶτιεεεπτιιΗἰε-ἰεεεε. εε έ'εεεε ει1ιεεε εἰ

ᾶεἱὶεεΡ φωε= ετὶτ ϊ1εϋετ'ετ ΠάεΠε εεπιεεὶ ἱετιεε.

εἱειιτἱ ἀειεἰεε εεε. ετ εποε που ετἰι ὶε εετιεζΙἱε

Ρετάετ εε εεεττὶε εεε τετι·ἰε ειπε εἱεἰτεε ὶεειιε Βοόἱε

ΙιεΒετ εεε εε εεΕετε Ϊιειεεεἰτ. ετ εετετει Ρτοετ ἱτι

ΒάεΠΙετε εεετιιτε ειιτεεεεεετιιιττΡετ επιτιἱε εεεΠεε

ωτ. εε εεὶεο (ΡιοιΙ ΡτεΡτετ ὶετειτι ίὶἀεὶὶτετειε φωτο

ᾶὶετι1ε εει1ιεε οβεττιιε ἴεεὶε ὸὶετε Ροτεετετἱ τιετεἰτιε

εετειιτιἱε ἱετιιιε τεεἰΡἱεετἱ. ὶεε εΠειιεό εοπ τεἱτιιιετετ

ἀἱετε εετεειιἰ εε Ρι·εὸἱετε εεε€τε Βιιιετιε. εἰ Γειετιιττι

εεΙ: εετεεεἰε ἱετιεε άε ἰετε. εεε ώστε εοειἰτἱ οβεττε

εετεεεετ ἰιι εΠει1ε. ίειειιε ἰε όοτεο Ϊετεετἱοτιιω.

Ρτεεειι€ἱΒιιε Βοεἰΐεεἱο Ρεεεειεε. εετἰεε άεπιεεεε!τε.

ετ εΙὶὶε ΡΙιιτἰΒιιε πιπι. ἀἰε ἱιωἰἱ. Μεεκκισι. ἰιιἀὶετἰεεε

εΙυεττε.

Εεε !εετεΙπωιε τιετετἰιιε εεετἰ ΡεΙεεἱἰ. Με εκειεΡΙιιτιι

άε 11πετιάετε ἀεπιἰεἱ ἐἔιιἱΙἱἱεΙεεἰ άε Βεἱὶἰετιιεεε ἰεἀἰεἱε

ετ εεεεεεετἱε ἀοωἱεὶ τειεεάεἱ τιιεεεε εἰιιὶτετἰε ἰεεεε

ΡεΕεετετἱε. εε ἴεΙἰετἱε εἱιιε εεττυΙετ·ἰε ἰτεΒι·ειιἰετιιι·ε

Μπι ἀἰετἱ ΒειιἰυεεεεΠἰ εεΙἱἔε ΡεΙἱἰ εἱιιε πωπω. εετἰΡτο.

Ρτειιτ εὶεε Ιἰττετε εεωεεεττεΒετ. εκττεκὶ ετ. ειιεει

ΡΙειιἰ. εεεεεόεπι τΙεεά ἱε εε εὶἀἰ εἰ: ΙεΒἱ Ρετ εττιι1ὶει

εεετὶτιετἱ. Με εάάίτε ιιει ἀἰιεἱειιτε τιἱεἰ ΐεττε ΗΕ

τετε εε! εἰΙ!εΒε τἱτεΙε εειι Ριιεετε εεεεεε ιιΠε επι

Ι:εύεεε εετι·ιιΡτἰοι1ε εεε ἀὶπι_ἱειι€ὶοτιε ἀἱετἱεειιτ11 εε!

εεεεεε. ω ‹Ιιιειὶ εεττοεοι·ειτιάιιιτι ὶιιεειι ᾶἱετἱ ἱιιἀὶεἰε

ΡτοΡτἰε πεσει ειιεεετἰΡεἰ.

(εεΧεν1)

δεερἰωΖἰἰ εοπ.τα!εε, .τε Ματσε επιπετ είται ω!Ζεπι

ε.τί.πεπι€ε: αἱ Ζίε22ιιυι 2απιιετιεΣε εοπιπιιειἰε άἰτιι£ιποε.

ερεπάεπι'.

'Ι%ΐ . 'Η ευΒιιεΠ

θεά.Α./ε!. Με". ΟωΙ.Ο./02.389. '

(ε. τι. ) .

Πι τιεττιὶεε ἀοτεὶεἱ πιεε. ὶτι ΡΙεεε ΡετΙετεεετε

εεεετεθετε ἰε Ρτετο εε τεΡὶε. τεὶτιεΙἀεε Βτεἱεεε

ω.υ5 ΐυΙετιο εεεεεετεεε. ετ ΒεἱΠὶεΙπιεε 88ΙΜ111Πι18

εοεειιΙεε εεεΡἱτεΙΙἱ εειτιἱεε εεπιυεἰε εεεΡἱτεΙΙἰ. ετ ιιε

1ιιετετε επιτήιπτι (μή :Μ ἀἰετιιτε ΡετΙεπτεεΙ.ιιπι εεττ

ιιεεετεετ εεεεεεετιπιτ ετ Ρτεττιἱεετιιετ ἀετεἱτιε ἰε-ε

Ι1ε11εὶ5ΒτεἱεΡεΙ°ε0 Ρετεετετἱ εἱετὶττιἰΙὶἰ εεπή:ιε εετιιιιτιἱε

ὶετιιιε ἀἰττιιετε εε! ἀὶττεἰ Βιεει·ε εεε Ρετειἰττεεε ἀἰτι·ώ

τειιτεε οτεεεε εμε εεετ εἱτεε ιιἰ!|επι εε εεεΡἰτεΠο.·

εεεεεεεεωφε Ρ!εειιετὶτ εεπιιιεὶ ἱειιιιε ιιει εἱεε πωπω.

εεΙεο εε @εεε που τεεεεεωτ ἱιειεὶεεε εε εεεΡὶτεΠε.

εεε εεεεεπιτ ἀἰετεε πιιιτεε ἀἱττεετε εεΙ ΐεεετε ἀἰττιιἰ

εεἱε εκΡετιεἱε. ετ εἱε ἰετεεἰτ εά εεεεω ἀεὶ εεεεΒεΙἱε

εἰτιττεειιε ἀἱετὶ Ιεεἱ. ἱε ετιἱτεε εετεττι τΙεἰ ετετπ·εά

ἀὶετιιπι ΡετΙεωεετεπι Ρτεἀὶετε επεπάετε ετ εεε εεττ

€τεΐεεετε εε!επτετε ὶΡεετετε. εετεπι ἱε Ρτετε εε τε

Ρἰει τΙεοά ἱὶιἰΙ: ετιετὶε ίωεεεἱε τετεεή. Μεεπιπ. ε...

ἀἱετὶεεε ν. ἀὶε :Η εεΒιιεύ. τεετεε ετεΒἱΡτεεΒἰ£ετεεε

ΡἱεεΠἱ. ΒεἰΙἱἰεἱωιιε ό.ε ει·εετεεε. ι·εὶιτιεεἀιιε εειιιιε.

Εεε ἔεὶΠὶεΙιεεε εε ετεεἰεεε εεετἰ ΡεΙετἰὶ εετετὶεε

τεΒε!.ιτε εετιΡει.



911 ΠΠΑττΤΑΕ ττ==

ς ττοττονττ τ

Β0ΝΙΕΑοτυε Μοτιττε]οτ·τ·αττ Ματέο , Ρου·ο άτιΡίαο

οτ δαΣΙΖίο!πιο Ρίτανίτιο, ίαπιιοπείε οοπτπια2ιί.ε Ζοἔο£ἰε ,

.το ία:ιαοπετόιω· πιοτοατιιτοπι ο.τοτ·οοπττοαε, Ρετ· οτι/υπ

ότε οίνίτιιτο αετοπετ οτἱ οἰυἰτατοπι τατιτ·ίποπ.τοπι Μακε

οιιπτίίτα.τ , ρατι·οοίπίιυπ άατιυ·ιατι, εο!ατ0 τουτου ρο

ι!α6·2ο ρτ·ιιο.τοι·ιρω, ρτ·οοπττττ.

τΐδ2 , τι ττοτοττττετε ττοοοττττττ·τε

Ε:: αυτο91·αρτιο Πορτί Τοτο·ίποπείε τιιύΜω·ίτ.

ω. Α. [στ. ΠΟ. στα. Ο. [στ. δ”. στ.

( Π. Π. )

το ιιοπττττο ττοτττττττ τυπου. οοπο οτυε ττττττοετυτο

ττυοουτοεττττο τι·τοοεττττο εοουιτ‹το τττιττοττοττο ν. τττο τυιτο

ατοοττττο ττοτοττττοε ττοοοπττττ·τε. Με ττοττοτττοτυε τττοιτττε

τοι·ι·οττ τ1τοτοτττο. οουυοττττττυε οτ ρτοπττττττ1τυε υοτττε

ροτι·ο τιυτ·το οτ τττυττττοττυο ρτοτουτττο οιττττοττο.τοι·τττυε

οουτυτττε τοττυο ι·οοτρτοττττττυε υτοο οτ υοιτττιτο οουτυ

οτε τοττυο ττυοττ εεττυτττττττουε ουετοάτουιυε οτ ττοτοττάο

πτυε εττοτοττ1 φο τττττ οττο οετο τουτ·ττ:τιιτττ οτ ο τουι·τττο -

το ετετο ροι· ττοο τοοει. υτττοττοοτ ροι· ουττοττευτ1τ. ι·ο

πτοττοττΒυτττ. ττουοιτουτττ. οοοοττοτυπτ. τττοουοττουιττ.

ττ·οτττοτπυ. οοετοττυοτυπτ. εο1τοτυυι ι·ειρτιουπι. €οκοιτυπτ.

οοεττττοττυοτ οτ ροι· τοοο οιττοοοττττο οτ ροι·ττττοττττο

ρτ·οτττοττε τοοτε οτ οππτοε ττοτττττττοε οτ ποε ττοτειτοε ροι·

τρεουτ εττ·εττοτττ το φοτο οτ το ροτ·εοτττε φωτο ετοττττο

οτ τοττουυιτο οτ ττοτοττττοτ·ο ετττ αυτή ττττυι·το οτ τοτττο

οτ ευροι·τιττροεττο ρτουττττττυυε ροτεοπτοε οτ τ·οε τττιτο

τι·τιπτεουτττοε. οτ ττοο ο ροεεο οτ τοτ·ι·ττοι·το οετοττετ υεουο

τπτ ροεεο οτ τοι·τττοτ·τυιο τουι·τιτοττεο. υτττουο τττττ·ο

ροεεο οτ τττεττ·τοτυπτ υττ·τυεοτυο οτυττοττε. τιτευροι· ρτ·ο

πτττττπτυε. υοτττε τττοτο ττοττττιτο τοοτρτοττττττυε. :ματ

ρι·ο ροττο8το υοτ οοοοετοττο ροιτειοττ τττοττττ οορτουιυε.

11οφο οορτ τοοτοπτυε. ποο οετρτ ροι·υττττοπτυε. υτττ·τττ

εοτττοε εοι οτ ιτττττττάτυτυ τοττυοιτεοε υοτ οετοττεοε. ροι·

ου.ι·ττζττετιπτ υοτ τοτ·εοττυπτ ουττττο υοτ ι·οιτουττττο. ο ροεεο

οτ τοττ·ττοι·το οετοττετ υευυο ο‹τ ροεεο οτ τοτ·ι·ττοττυυτ

τουτ:τττουεο. οτ ο ροεεο οτ,τοι·τ·ττοττο του:·τττουετ υεττυο

τπτ ροεεο οτ τοττ·ττοι·τυυτ ‹το οετο. οτ ρι·ο ττουττε οτ ττο

ετττε υοτουτε ουτττ ττοεττε.υοτ ετττο ττοεττε τττοττττ οττρτο

ιττυε. ιτοο οορτ τττοτουτυε ττοο ροπτττττουτυε. ττοοτ ρι·ο

τττττ.τττττυε υοτττε τττοτο υοπττττο ττυοιτ τιυττοπτ τττεττοπτ

τοττοτττ υοτ τττεττυπι υευτττ τυτρουουτυε. υοτ τυτρουτ

τττοτοτυυε υοτ ροττυτττοπτυε τττττροτττ ττοφο οορτοτυυε.

πιο:: οορτ τττοτοτατυε ττοιτυο οορτ ροτττττττοπτυε. οτ: οττ

εΙυτττυο ροτεοτττε. υοτ τοττυε ττοιτεουττττττυε ροι· τρετιιυ

εττοττττττ. υοτ οττουοπι ευροι·τοτροεττοτυ υοτ €τουοιιτοττ

τυπο κ;ττοτοτυ τριοτττττοτοτυ ροττοεττ ευρτοεοττρττ οττττυο

οοοοετοττο υοτ τττττοτττο. οτ εττ·οτειιιτ τττοτυ ρτοροι·οττ οτ

ορατή τττοτοτττυε. το τοοτε το τΙυτττυε τττοτττ υτττο οτ

ττοοοεεο ρι·οριιι·στι·τ οτ ορατή :το οουτοκτυπτ ττοττεουττ

ο τττοτο ττοττττττο. ττυοιτ οοετοττοττοε οττττοττττοε__υττ·ρε. ροι·

ττυοτ·υπτ ροεεο οτ τττεττ·τοτυοτ τττττ τρετι ετι·τττο τυπι

τττοτττο οοΒουτυε. ουοττ·τρεοτιττεττ·οτοτυ ιτττοττυτουοττυοτ

οτ ττοΐουττοτττ ουετοτττοτττ οτ-εοτυετττυτττ. ροι· εο οτ τιο

ττττττοε ευοε. οτ ττουττττοε ουτττοε οτ τοετουτττοε ροι·

τρεοπτ το ροτ·εοτττε οτ τοττυε. οτ ουοιτ τιττυττοιιι οττ

ττυοπι υοτ τοι·ττοτυ· _υοτν_δι·ουουτου. ευροι·τπιτροεττουτ

υοτ τττοτοττττοττοτυτ υοτ υευττττουτ ττττοτουτ υου ττατροττουτ

ιτοφο τιιτροιττ τττοτοτττ υοτ ροτττττττοιττ. ττοττυο οειρτ

υοτ οοι·τρτ :το ετττουτττυε ροτ·εοτττε υοτ ι·οττυε υτττ·ο ρο

ττοτττυπτ ευρτ·οεοττρτυπτ. ετττττυο 0οοοετουο υοτ τυτττοιττο.

ττοοτ ρι·οιτττττττττυε υοτ:ττε τττοτο ιτουττττο τ·οοτρτουττττυε

ουο‹τ ετττο:τυοε ροτ·εουττε υοτ :·οε ουυτοε ροι· τρεο.το

ετι·οτοτττ :του τττοτοπτυε εοτττι·τ υοτ τοτροιτττ·τ ποο αυτή

υοτ τιιτροτττι·τ ροοτουτυτ ρτο οττουο οποττττο υοτ ττο

ττττο. τττετ ρτ·ο κτοττττο ετο φο τττο φτ εοττττυε οεεοτ

υοτ τπτροττττυε τοιτοι·οτυτ ρι·ορτ·το υοτ ττττοτυεεοττο ττο

ττττττο οττουτ :το τοοο το ουσ εοττττυε υοτ τιιτροττττυε

οεεοτ. Πο ττυοιτ τ·οε οττοτ·τυε ρτ·ορτοι· τττυτττ που τοτ

ροάτι·οτττυι·. ττοοτ ρι·οπτττττυτυε υοτττε τττοτο ττοττττυο.

ττυοιτ ετ οττουοττ ττοπτρπτυπτ ττοτυπτ οεεοτ υοτ τττοτυπι

ροι·εοτττε υοτ τοττυε ουττττττυε ροι· τροπο εττ·οτοτττ τΙυο‹τ

τττυττ ττοτττρττυτττοτυουττοτττωυε οτ τ·οετττυοιττυε ττττ. υοτ

ττττε ουτ υοτ εΙυτττυε ττοτυιυ υοτ τττοτυοτ οεεοτ. τοττ·τι

τυοττεοττο οτι οριο ττοτυτττ οεεοτ ιιοτ τττοτυυτ. τ;ττετ υο

τυιττεττο ροπτουττε ι·οτττοττοτ·οτ τιστι οοοοτο._ τω ττοοτ

οοττουι υτοττο τουοουτυι· :τετ τοτ·ιτττττυττττ υοτ τοτττττ1τοττ

ροι· ροι·ττοτττουτ ρι·οττυοτοε. ρτ·οτττοτο οπτιττο οτ ετο

8υτο ρτοτυττττπτυε υοτττε τττοτο ποποτππτ τοοτρτοττττττυττ

οττουττοι·ο οτ οτ:τεοτ·υτττ·ο οτ οττεοτ·υοι·τ τοοοι·ο οττο:

1τυττο οοττττττυουττ·ο ευττ ροττο 11ττττο τοεττοττοτυπτ· ΒΙ"7

Βοττττ ο υοτττε τττοτο ττοττττττο εττρυτοτο.οτ ο ττο.τττ$

ρτ·ουττεεεττ.'ετ τη οττφο ττο ρι·οιττοττε οτ ττυοοἱοΜ

οοιιττοτττοτυπτ οεεοτ. ι·ετττε τττοττττοτττττττυε οτ τττταττε το

υτοττοττττττυε οπττττττυε οτ ετυοιτττε-ευρτ·οεοτ·τρττε. οτ

ρι·ο ροττο οτ ρτ·οτττοττε ουττττττυε οτ ετττευττε οττεοτ·

υουτττε ουττττιττ ττουο ποετι·ο τιο.ττττο οτ ττττβουττο ττοτττε

_ τττοτο ττοττττοο ρτοττοι·τ οττττεοπτυε οτ τυτ·οιτττυε ττο οττ

εοτ·υεττ·ο ιττ άτοτυπτ οετ οτ οττοττττοι·ο οτ οττεοτυοι·τ Επι

οοι·ο οτ που οοτττι·ουοττττ·ο. οτ τα: ·ττοττοττττο οτ ετττο

ττ·ου‹το. ετοτυυτ ευττ τττοοοττο (το οοοοττοτο τυπο Ρτο

τττοοπτ ιττοτ·οοττ. τοετοε ττττοτ·τυοι·υυτ ττοττττττυε ουετττττυε

στο τοττοττο. ττουττττοτυε ττο ΒτορττοΒττο. ττοτ·τττοτοτυε

οτρτττυε ττο τουτ·τττο. ‹τοτττττιτυε ττοττττοττυε. ττοτοτττοττττυε.

οτττττυε (το οετο. Βυττττοττττυε ετο ρτ·οτο :το τττοτττοίοι·

απο. οτττοτ·τυε οτυε ττ·εττοτ·; τ:τοτ·τ·οτο ιτο οετο. ττοττττιτυε

τ1τοττττ·οιτυε ατο ευτττι·τοο οτ ρτυτ·οε οτττ. ττουτ ττττοοπτ

οττο ρι·οτττοτοτ·ιττττ ρι·οεο1τττο τυττ·ττεοτ·τρττ ττοττττοε.οτ

οοετοττοιττ τυτς·ουοτ·υτττ οοπο οροιττ,οτ οοττετττυτυ ττυοττ

εττοτυε πτοι·οτττο οττεοι·υοτ οτττττττο ευρτοεοι·τρτοτ υτττο

ττοοτ ττοιτττττυε υττοττυε ετο οοοοιτοτο. οι·τττττο ετο τοττο

ττοττοο. τοοοττυε ττο εττττοτο εοττοεττττυο. τοτττοττυε στο

εοττοτο εοττοεττττιτο. υοτ·οοτττττυε ττο τοττοττοττεο πάτ

ττοττυε ετο οτ·οτττοττεο. τ·υττ.ιιυε ιτο οι·οτιτοττεο. Βυττττοτ

τττυε ττο οοοοιτοτο. οττοττυε ττο ροττετττο «το τττουττττο.

οττοτ·ττιτυε ‹το οοοουττο. τοοοττυε ττο οοοοετοττο ‹το

ιηοιτττττο. ττττοτττττ·οττυε _ττο τττοττοοο ττο πτουττττο. ροτ

ττοτ·τυε ττο οοοοιτττο τ·τττοτιτυε «το τττοττττττο. :, _

Εεοτ·υττττυε οτ·οττοοττοεουε ττοτοι·τυε ροτοτττ τητοτττττ οτ

ττυτυ τριοοτοττε ορυε οτ·ττ. ττοοτ ρτ·οτττττττπτυε υοτττε

τυεευ ρτ·οιττοττ υττττ·οτττοιττε ετο εοι·τρετ. τ
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( 130Χονσ1 )

Ι/α:.ταΙΖί ε: σε.ττε!Ιαπέ ΙΜοπά.τ/εττοτέ ρτοποί.ται α .Βο

π9"αείο πιατε|ιέσπε Μοοτέ.τ[εττ·οτέ 2απαεπτΣόιω· @εσσ

σε .τετνατιιτο.τ ρτ·σπιέτωπτ.

!'..

!%!.), τι !τε!ετιστιε σσνεττι!ιτ!ε

-

Ε;; οΜ09τη1λο Μ!! ?ΜΜπε 1ασιιΖω·σ.

_ σα!. Α. [ώ. Π!). Πού. Ο. [Μ. δω.

· · · · (στι.)

Αστισ_ σσοι!ο!. το!!!εε!ιοσ σσσεοτεε!οιο ττ!0ε8!τοο

εεεσιισσ_ !οσ!ετ!σοσ ν. σ!ε !σσε σεε!οιο !τε!εοσεε σε

σειο!ιτ!ε. οοε ο!ιεττσε σε σσσοοετο ετσ!!!ο. σε τ!ισ

σετισο. !εσοβο5 σε εεοστσ σεσεετ!εοσ. τε!τιετ!σε σε

σωστο σε!!εετ!εσο. οετσε!!!σσε σε τ!ιοοετισσ. ετσ!

σ!οοοε σε ετεποστιθο. τσ!!οσε σε ετετοετισσ. .εο!!!!ε!

ποσο σε σσσοοετσ. !εσώ›σε σε σσσεετε!!σ. ώ›εττσε σε

Ρε!τετ!σ σε ιοσοτ!!!σ. ώ:εττσε σε σσσσο!τσ. !εσώ›σε σε

σοσεετε!!σ σε ιοοοτ!!!σ. τοεο!”τεσσε σε τοστιεσσ σε

τοοοτ!!!ο. τε!οετ!σε σε σσσσο!το. ι·!!›ε!σοε σε ιοσοτ!!!ο.

εσοσεο!τοοε ετ Ρτστο!ττ!ιοσε σώσε σστο!οσ !›στι!!εσ!σ

τσετσ!!!οο! οιοτιτ!8!”εττετ!. σσσσ Ρετ οοε ετ σστιεοι·τεε ετ

!ιστο!τιεε σοεττσε ετ σοοεοι·τσοι τιοεττστοιο σοετοσ!ε

:οσε ετ σετεσσεττισε ετ σε!σε!!!τοσε ετ ι1ιειιστεσε!!!

τοσο εττετετο ετ !ιστο!ιιεε ετ τεε εστιτεε ετετιτεσ ετ

τεσεσοτεε. σο εετε τεστ!τιστο ετ ε τεστ!τιο οι ειστε

Ρετ εσσεοσστο. τετοο!τεοσσοε. Βσοετισστο. σσσοοετοιο.

τσ!ιοοεοσσοι. ττε!!!εειο. σεετεστιετσιο. εετιστοτο τε

Ρ!!εοιο. Βεττετιστο. σεετε!!!σσστο. ετ Ρετ !σσε εσ!εσεοτ!ε.

Ρτεσ!στ!ε !οεο!. σ!σε!!σετ σο!!!!›ετ οοεττοτο Ρετ σ!εττ!

στο!!! ετ Ροεεε Μοτο. ετ σοοεσττστο σοστο.το. ετ σσοσ

!ο!στ!ειο ε!!σσεοι σε! τσι·τ!ετο σε! Βτεοετοεο. σε!

εσΡετ!πιΡσε!τεττι. οε! τοε!ετοτσ!τειο. σε! ιοε!στο οσοο

οσο !τοΡσοετοσε σοσ !τοΡστι! !!ισ!ετοσε τισο !ιοΡσο!

Ρεττο!ττετοσε. Ρετεοτι!ε σε! τε!ιοσ !τισε ττεοεεσοτ!!:οε

σ!ττε Ρεσετ.τ!σοσ σσοστ!τστστο. σσσσ εετ εο!σστοτο εεττ ετ

σ!το!σ!στο !εοσεο8!σοι σε! εετεστ.!στο εοΡτε τστσοι σε

σοε!!!ιετ σετε!ε ετ τστεε!!σ ε!!σσε οσσεε!οοε σε! !ο

σεο!ο. !τετο Ρτσοι!ττ!ιοσε. σώσε σσοσ ε!!σσεε Ρετεσσεε

σε! τεε !τι.οοεττσ Ρσεεο ετ σοοεσττοτο. οοο τεε!εττισε

εειτ!τ! σε! !οιΡεσ!τ! τιεσ Ρεσ!ετοστ σε:τ!τ! σε! !τοΡε

σ!τ! Ρτο .ε!!σσσ σετο!!!ο σε! σώσω. σο!! Ρτο σώστε

Ρτο σοσ τετιετετστ ΡτσΡτ·!σ σε! ί!σε!σεεστ!ο τιστο!τιε

!!!ε σο! σειι!τσε εεεετ σε! !τοΡεσ!τσε ε!!σο! ε!σεσετο

!οσ! οι σοσ σε:τ!τσε σε! !τοΡεσἰτσε εεεετ. !τε σσοσ

τεε ε!τετ·!σε ΡτοΡτετεε οσο σετιεετιτ τεστ! σε! !οιΡε

σ!τ!. ετ ο!ποε σεοιΡοσιο σειστο οι Ρετεσο!ε οε! τε!ιοε

οι Ρσεεε οσοττο. Ρτστο!ττ!τοοε σώσε τεετ!τσει·ε ετ

ετοεσσετε !οσ!! τοεοεετο ε; σοσ σετιιτο εεεετ οε!

σ!ττε οι σο!σστετε σεεττε. ετ Ρετ Ρσετ›ε οοεττσιτι Ρτο

το!ττ!τοσε εττετεοι σοτοσσε ΡτεΡετετ! τεσετε οι Ρετ

τ!!›σε !!!!ε φοβο!! Ρεσεεεε τοετ!τ. ετ σοσσ!εοε σΡσε ετ!τ.

Ρτεσ!στε στοο!ε σο!!!!!ετ ιιοεττστο σσειιτστο εστ!οετ εσ

Ροεσε ετ τεττ!τστ!στο εσοττι ετ σοοεσττοτο Ρτστο!ττ!ιοοε

σώσε εττεοσετε ετ οΒεετσετε ετ σΒεετσετ! τεσετε !ισοε

!!σε ετ ε!σε ττεσσε. εσσ Ρεσε σσΡ!! σε σσεοτο ετ

σσοσ!εοε εστιττε!!ετετ ετ εσσ ώ.ι!!σεε!οσε !τιοσοτσττι τισ

σ σετιτ!ε σεεττε σοιι!τοσε σετο!!! εετ!ε

τι εττοτστο. ετ ε!ε !στει:οοε εττεοσετε ετ σΒσετσετε ετ

οσο εστιττεσεο!τε. εστστο ει!!! ιοεσε!!ο σε σοσσοετο

!!ττετε Ρ!ετ.εεττι οιετεετ!. τεστεε !οτστ!!ιετσοτ σοιο!σσε

εοσε!σσε σε !εοετ!σ. !!στι!τεε!σ.ε σε 8τεΡ!ιεΒοο. Βετ

τ!ιο!στσε ετΡ!οσε σε τεστ!οσ. σστο!οσε !30Β!0!!Ι1$. Βε

!ετοσοσοε. σττ!οσε σε εετε. 8ο!!!!σ!ο1σ8 σε Ρτετε σε

ποσοτετεττετο. ε!!ιεττισι ε!σε !!·ετετ. Βεττετ!ε σε ειστε

ετ σοιοὶοσε τοε!οττεσσε σε εσ!!›τ!σσ. ετ Ρ!στεε ε!!!. ετ

!τισε Ρ!στε !οεττοιοειιτε οο!σε τεοστ!ε !!ετ!τοσεσε

τοστ.

Εεε τσ!!οσε. ετετισεΒοε.σοε οστετ!σε Ρε!ετ!! !στεττο! ετ

εστ!Ρε!.

( Ρώσο; )

.4ίτσίττί ταρω· /αστο .έτσαατοε τι ίαπιτεπ.τέ ε! Μάϊο

Ζαοεπτέ σωποποιέστω ε!εστί, τα ερτ.ττοΙα τι τετάστιεπεΕ

ροτε.ττατε .τετιΡτα ροτε.ττατί ίτυιτιεπ.τί, ίΖ.τάεπι εασιἰὐἰτα

.το Ορτατιτίο ΟαρεΙΖο τιστατίο, ιιιιτετιτἱεετιιτ· ε! Με

πετάω· ρταεείρίαπτ.

'!°2δ2 , 8 σεσεοι!ιτ!σ

Ε: αροστσΡ|ω .σπασω Ιἰεσἰί Τοστίπτωί.τ ωσαίοτίι.

θα!. Α. [ώ. 193.

( Π. Π. )

Ισ οοιο!σε σσιο!τι! εικοσι!. ετιτισ ε οετ!ο!τετε ε!σε

:: σετο. οι!!!εε.!τοσ σσσετιτεε!τοσ Μοτο. σ!ε τοετσιττ!!.

σστεσσ σ!ε τοεοε!ε σεσεττι!!τ!ε. !τισ!στ!στιε ν!. !ο !πε

!!ετσ οσοο σοτοοτι!ε οιεσ!ο!ετι!. εοΡτε !ώ!!ετο σ!!! εσο

ε!σοετοτ Ρστεετεε. οιεστ!!!!ε! σσιο!τι! 8σ!σσ σε !εο

στ!ετισ ετ τεσετ!σσε σε σ!!!ε. ετ τε!ιτισοσοε !σσειτ σε

!ετισε ετ!!!ττ! ε!εστ! εσΡετ τεστσ ετσσετε. ΡτεσεΡετσοτ

το!ε!!! !τιττεσστ!Ρτο σΡτεοσσ σεΡε!!ο οστετ!ο στ οστεο

τ!σετειο ετ !τιε!οσετειο ετ οι Ρο!ι!!σοσι τεσ!σετεο!.

!!ττετε!!! οοε!!! ε!5!!!σ σσττιστι!ε τετσσοε σετεο εσσ!!

!ετετο. !τε οτ ΡετΡετσσ σε!εετ. ετ τειιτε ε! στοπ!! τετο

Ρστε ί!σεε εσ!ι!!›εετοτ. τετιισσετο Ρσ!›!!σο !οσττοιοειιτο.

τεοστ σώσε !!ττετε τε!!ε εετ. τισο!!! ετ Ρτοσεοτ! σ!το

Ρ. (Ραεαπο) σε Ρετι·εεεοστε !εσσε !ιοοοτε!!!!! Ρσ

τεετετ!. ετο!σο !τετ!σε!τοσ ετ. σε σσοι!τ!!ισε. τετσοοε

Ρστεστεε σε!στεττι ετ ΡτσεΡετ!τετ!ε εσ.Βοιετιτσοι. Ρτο

!τιτ!ιοεοσστο.

οσε σε σσ!σοτετε ετ !›εοεΡ!εσ!τσ σστιε!!!ετοτσιο σ!

ο!τετ!ε τετσσοε. ετ !Ρεσιο σστιε!!!οτο ε!εε!εεε σοι!

ετ!το!σεε ετ στσ!σεεεε. σστο!τιστο σεοτ!στο σε εο!

σώ!στι!ε !σσ!σεοι Ρτο σώσω!! τετσοοε ετ!ι!ττστο ετ

Ρτο οσοο ετ !εσε!! !ιστο!οε. σο! σε!σσετ σοΒοοεσετε

εσΡετ ἰοτε σ!ο!τ.ετ!ε !ειισε ετ σ!σ!τετ!ε τετσοτιε. σσοσ

!ιε!σσετ ε!!σσε σ!ο!τετσσι. εσΡετ !στ!εσ!στ!οτιε !οσ! ετ

σ!!!ε ετσσε σε8ττ! σε ετσσεσε ετ !ισιο!ο!!σοε ε!σε

σετο !οσ! ετ τεττ!τοτ!!. ετ σο! σε!!σετ σοστιοεσετε

σετο σ!!!ε τεσσοσσιο τσττοεσι τεστεστ!ε !ετε Ρετ

Ρστεε.τετετο σε!! σστοσοε ιοεσ!σ!εο!μ ετ εστ!Ρτεο1 Ρετ

ιιστετ!σοι σστεσσιο τ!!!στο ει·στἱσ! τεκο!!. ετ ετσ!!!!ε!

ιοσοτι τ!!!στο σετ ε!!:εττ! σε !σττιετ!σ._ σε!εστεε οσε

ετ !Ρ5οτο 1105ττστο ει·!›!ττιιιο Ρετετσε επεσε εεσοιισσοι

!!ὅ
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«1ποπ όοΒοπιπε Ρι·οοοάοι·ο πι Ρτοἀἱοτἰε. ἰπτοι·ΐποι·πτιτ ο οοπιππἱ ἰοππο οτ Ροι· οποιο εοοιοιτποπτπιπ τὶἱιιἱτ φωτ

ἱτιὶ τοετοο ττοπιπιπε τοοεοποτποπο ΡπτοοΒοποΠο. οἱ

πιε πιοόἱοιοπἱ οτ εππΒτοειπε οι: ποποτιο εοτπιτοτ οο

πιππἰο πιοἀἱοἱοιιὶ οτ οΙιὶοο τοιοτοτπε ἱπἀοιτ. οτ κοτοπ

ετοι· ιιι·οπο οἰπὶτοτἱε ὶοππο οτ ΙοτιιΙιοττπε ιποιιΙτιτοτ οτ

ΡΙπι·οε τω. Εεο ορτοιιόπε ίΠιπε οττοπιο οοιΡοΠι πο

οοιπιποιοοΠο ἰπιΡοτὶοΙἱ ειποτοτιτοτο ιιοττιι·ϊπε οπτοπτὶ

οοπὶ οτ ἱπεὶιιποπἰ. οτ πι ΡπΙιΙἰοοι:π τοι·πιοιπ ι·οοοτπ

πτ ευρω ιποοπ ὶοτοτππι οι·τιιτι·οι·πι1ι οτ εοι·πιει.

(πιο)

[οπαοτιεοε οτ ιποτίίοΙαιιοπ.τοε ατ·ωττ·2 οΖοστέ ρω βετο

ιώ·ςιιααιο ροτέτ2οποπι .τἰὐί ε: .τίπάΖοο οοιππιαπί.τ Ια

τιιιτιο οωαταπι απο οαπι ππυπίατο ι·ο882ππέ ματαί

ρίιιπτ, ιἰο οοπταιπαοία ιμαιτ·22 αι·ίιέττ·2 , τοττἰοποπσἰο

ποιπρο, Ιίττοτ·α.τ το.92έτποπίαΙοε οοτιεοιἰοπτοο.

'1%'θ , οῖιΞοοωττιτ ι

στα. Α. χω. πιο.

( π. τι. )

Πι ποπιἱπο τιοωιω τιπιοπ. οπτιο,άοιπιπιοο πισω·

ποτἰοπἰο. πιὶΙΙοεὶπιο άποοπτοοιιπο ττἰοοεἱπιο εοοπτιοο

ἀἱο πιοι·οπτπ οοτοπο ἀἰο πιοπεἱε ἀοοοτπἱιτἱε. ἰπὁἰ

οτἱοπο τι. πι τιι·οτιοτο ποπο οοπιππιε ιποόιοτοπι. επτιοι·

οτοπεπτπ. ἱπ Ρτοεοτιτἰο ἀοπιὶιιοτππι πιοττιπι πο Ιο

8οΙο τὶΙἱἱ τ1ποπάοι:π. . . ἰοτἀοπὶ τἰΙἱὶ τιποπποπι ἰτοτ·π ιστ

άοπιὶ πο τιπτοοτιοποποι οτ ΡοεοΒποπι το πποπάτιππ

ΒοΙπἱΙοπἰ άο τιποποτο τοετἰππ1 οπιιιιππι οἱπἰππι πιο

άιοΙοπιι. - οππι οΙἱπι εοπτοπτὶο πιω τπἰεεοτ Ροι· οο

πιππο πιοἀἱοΙοπἱ ἱπτοι· οοπιππο ιο.ιιπο οιι πιιο Ροι·το

οτ οοπιππο τοι·άοπο οι: οποιο (ι) τΙποττ Ροετ φω

τΙποπιπππι ο άπο οοτιτοπτἱο πππιοι·οποππι οΙἱΒοι·οπτπι·

οποτποτ οττιιττι. άπο εοιποοτ άο πιοἀὶοιοπο οτ ππιιο

τιο ιεπιπο οτ τΙποττπε (ιο τοι·ποπο. επΡοτ· τοιοτο οτ πι

8οοι·άιο τιτοποτο οτ οιπε τιοτπὶπἰἱιπο οτ ἰπι·ἰεἀἱοτἱοπο.

οτ ἀοπιἱπὶο οτ Ροοεοεεἰοπο. οτ ιιιτο οοετιοεοοτοπτ. οτ

πάτο οποτποτ πιοπεοε όιΠιπποπτ οπιτιοε πο! εοΙτιπι

τι·οε οοι·ππι εοοπτιπππι τοποτ·οιπ εοπτοπτιο επρτοἀὶοτο.

οτ επΡοι· Ρτοἀἱοτἱο οιωι οεεοοτ τιι·τιιτι·ι. Ρού οοπιπτιο

πποἀὶοΙοπἰ. τἰοιπἱπὶ Βπιοο άο Ιοτιάτιοπο οτ τοποήοπε

τιο πἱΠο. οτ ροκ· οοπιπτιο ἱοππο ποπιιππε τοιπιππάπε

ιπποιτ. τ·οοπὶεὶτὶο Ροτοπηιτοτὶο οοπιππἰ άο τοτάοπο οτ

ᾶοιπὶπἱο Βοποοτιο άο €πιοοτιοπο οττιἰτι·ο οοτ τοι·ό.οπο

τιι·οπτ ᾶἱοοΒοτ.τ οτ Βοποπτίο ττο ιποπτοιποττο οπιάιοο

οιπετ1οπι οοπιιιπιε Ιιτοπτ τποοτιοτ. τΙπἱ ιπτοι·οοεο πιο

Ιποι·πτιτ εοό Ροι· οοπτππιοτιοτπ οΜποτππτ. οπτιτι ἰΡεἱ

ουτιιττἰ επΡι·οεοι·πιτο ἀἰο ὶποἰΡοτο οοπεοπτι οπἀἰι·ο το

ποτοπτπτ. άοπιπιπε ιιΒοΙἰππε ιπειτοπιι ἱπἀοκ επιτ1ιοπε

οοπιππιε ιοππο. πτ-οΡΡοτοτ Ροτ οοττοιπι πποπι οτε

5τειτοι:τι τοοτειιτι ἱοτο οπιιο. ἱπἀἰοτὶοπο ν. εοοποάτι ἀἰο

ποοοπιτιιίε. Ροι· ΒοπππιποοεοΠππι αποτο ΡοΙἰὶ ποτο

τἱππι. ἰπτοπὶτ μι· εοοτειπποπτπιπ πο οοΙππιΡπὶο Ρτο

(τ) 8οιιτοιιτἰο ιιοιιιτιο Μπι οιιπο 199'7', τΠοθ πονοπιτιι·ιο, οικω νιτΙο

ι ι ι

ο

οι·οάιτ οτι ποιο οεεο οπο πι ΙὶΙιοΠο εἰπο ιιι Ροτἱτἰοπο

οοιιτἱιιοπτπιι. ροι·ι·οοτο μου οπιπ. Πιιττοπι ιιτ οοπτο

τω] τπἱτ. ειπο οποεὶ οοπτοετοτει τω. οοτειπ1·οιεάοιπ

οττιἰττἱο. εἰπο Ρι·ο οοπτοετοτει Ιιοτιἰτο οτι ἱΡεἰε ΜΜ

ττἱε. ἱΡεὶε οι·Βιττ·ιε τοεροποοιιτιτιπε Ρι·ο οοπιιιπἱ τοι·

ττοπο. Ρτοπτ Ροτοτοπτ. οοπιππο τοτττοπο τιοΠο τοοοτο

οτι. οπο πι Ρι·οἀἱοτο Ροτἱτὶοπο οοπτιτιοτιτπι·. εο‹:Ι 88

ττοτοποοι·ο ποΠο. ιτιιάοπι Ρι·οἀἰοτἰ όοττιπιι Βπὶπο. οτ

τοἀοτἰοπε. οτ τοιπιππάπε οτΙιἱτι·ἰ ιιτ επΡοτἱπε ὸἰοτιππ

οοτ. ΡτοοοΡοτππτ πιἰοΙιἱ πτ Ρι·οἀἱοτο οπιπἱο οπτοπτὶοο

τοπ1 οτ ὶπεἰτιποτοπι οτ πι Ρπτιποειιτι τοτ·ι1ιοιπ τοἀἰ

Βοτοπι. ἱτει τιοτ·Ροτπο ποΙοοπτ τοπιοποιπ οπτοκιτιοο

ὶπΪτο όιοτο οπιπἱο. ὶπ-Ρτὶτπἰε Ροτιτιοτιοπι Ρτοτιιοτοπι

οπἰπε Ροτἰτἰοπὶο τοποτ· τοΙἰε οοτ. ιιδοπιιπο οἱπἀἰοπε

οοπιπτιιο ἱοππο. ποτιτιπιο οτ πὶοο ἰΡεἱιιε οοπιππιο Ροτἰτ

ο οοπιππἰ τοι·ποπο οτ οπιάιοο όοτοποοπτο ιΡεπιπ οο

πιπτιο. πο οοπιππο τοτάοπο ὶπιροτἰὶοτ οοπιππο ἰοιιπο.

Ροεεἱᾶοτο οτ τοποτο πο! πποοὶ.-πἱ|Ιοππ Ιοοππι οτ τοι·

ι·τιπι οτ οοεττππι εποποτο. οτ τοττὶτοτὶπττι οοι·ιιπιτιοπι

οτ τιοπιιτιοε οιιιιι οπιπἰ ἰπτιοἀὶοτἰοπο. ιιτ 8ιτιοτ οοπιπτιο

τοοπο οπιπὶο Ρτοπιοτο τιο!ιοι·ο. οτ τοιιοι·ο οτ πτἰ οπιιιι

τιπο Ρτοπιοτιο. οτ ροτιτ -ὸἰοτο ποπιὶπο. πτ ΡτοτιἱΙιοοπτ

οοτ· οτΙιἰττοο οτοοτοε. ο οοπιπτιὶ πιοἀἰοΙοπὶ οτ ἱοππο

πιοτππι οοπιππο τοι·άοτιο. οτι πἰπι ποΙ πιοτοετοτιοποεπ

°οτιπποπι τοοιοτιτ οοπιππἰ ἱοππο οἰτοτι Ρτοάιοτο. οππι

εἱτ οοπιππο ιεπιπο πι Ροεεοεεὶοπο Ρι·οοιοτο:·ππι πο!

τΙποεἱ. ἱτοπι Ροτἱτ ἀἰοτο ιιοπιἰπο τι Ρτ·οάιοτο εἱπἀἰοο

ειιιο οοπιιιιιὶ. ιιτ ιιι Ρτοάιοτοτπτπ άοπιπιιο ποΙ πποεἰ

ποπ ιπτοι·τιπτ οοπιππἰ ἱοπιιο άἰοτο. οποποά ὶπιΡοᾶἱ

πιοπτππο οτ Ρτοππτιτιοτ.πι· Ρετ· οτιοτοε οτἱιἱτι·οε. άο

πιππππι άιοτὶ Ιοοὶ επτ οοπιππο ὶτπιπο Ροττιποι·ο. απο

οπιπὶ ιπήεάιοτιοπο ἱρεἰιιε Ιοοἰ. Ρι·οἀἱοτο Ροτἰτ οτ ἀὶοἱτ

ποπ πι τοτιιιοπι ΙἱΒοΠἰ. εοά ὸοοΙοτοτἱοτιὶο 5οοππόππι

τοι·πιοπι εοπτοπτιοι·ιιπι τΙποε τπΙἱτ οοπιππο πιοτπο!οπτ

εοΙπιε οπιιιἱτιπε ΡοτἱτἱοπἱΒπε ἀἰοτι οοπιππιε. οτ εοτπο

ἰπι·ο οἀἀοπτΙἱ οτ ιπἱπποπ‹ἰὶ οτ πιπτειτιοι. ὶτοπι ἱπεττπ

εποπτπαι εὶτιἀἰοοτπε Ρτοἀὶοτὶ οοπιππ πἔοΙὶπἰ. οπἱπο

ἱπετι·πιιιοπτὶ τοποτ· τοπιο οοτ. ιιι ποπιιτιο όοπιἰπὶ οπιοπ.

ποπιιππε Ροετιιιπε όο Ροττοεοιποτο ἱοιιπο οἱπἱτοτἱε

Ροτοετοε. πο ποΙππτοτο οτ ΙιοποΡΙοοἰτο ειτοπο άοοι·οτο

οοπεἱΙἱἱ οἱπἰτοτἱε οιποοοπι. τιοπιπιο οιπ5 ειτοπο ιροππι

οοπεὶΙἱππι οοπετιτπιτ οτ οτᾶἰποπἱτ πΒοΙὶπππι πιοτοὶΙἱἰ

ιιιάιοοπι εἰπάἱοπτπ οτ οποτοι·οπι οττιπο Ρτοοπτοτοτοπι

Ρτοᾶἱοτο οΕπἰτοτἰε πι οοπττοποτοἰἱε οοπεο οτ οοπέἱε.

πποε !ιο1ιοτ εοπ ποτιοι·ο 8ΡθΙ'θ.τΤ ἀἱοτππι οοπιππο οτ

οἱπἱτοε ΡτοτΠιοτο. οππι οὶπἰτοτο τοι·οοπο οτ ππἱιιοτεἰ

απο ὶΡοἰπο. οοτοπι οττιτττι5 οτ Βοπἱο πἱτἱο οιοοτἰε Ροι·

Ροτοετοτοπι? οτ οοπιπτιο πιοἀἱοΙοοἱ οτ Ρο: ἀἰοτοο οἱ

πιτοτοεζ επιιοτ ¦οοπττοποιτ·επι οτ οοιιττοποτεἰἱε οοπ5οι οτ

οτιπειε οπο ποττπιιτπτ ιπτοι· οιπιτοτοπι ιοτιπο οτ τοτ

άοπο. εοπ ποι·τὶ εΡοτοτπι·. οτ εροοὶοὶὶτοτ οποιοι· οτιεττο

οτ τοι·ι·τι οι·τΙποτο. οτ τοττὶτοτὶο οτ ὶπτἱεἀἰτὶοπο ὶΙιεἱπ5

οτοπο τιοπιιπιβπο οιπεάοπι Ιοοἰ. οτ Βοποι·οΙἱτοι· 5προτ

οπιπὶτιπε οπο οποπτι πιοτειι·ππι οὶπἱτοτππι επι οΙτοτο

Ροτοι·ο Ροεεἰτ. οοι·τιπι ὶρεἱε τι ἀἱοτἱε οἰπἰτοτἱτιπε. πτ

Ροεεἰτ Ρτο οὶπὶτοτο ἰοτιπο οΒοτο. οτ ιιι ἱπἀἰτὶο Ρτο

πιοτο ππἰποτεὶτοτο 88802. οτ ὶΡεοπι πιιὶποτεὶτοτοιιο άο

τοπττοτο. οτ Ρι·ο οο οιτοορτιοτιοε οτ τοΡΙἱοοτἰοποο οτι

οιιρπι π.° κα”, οοΙ.'780. Ροποι·ο. τοετοε μ·οοιιτ·οτο. οοπτοεεὶοποε οτ ροεἰτὶοιιοε



ε”.
9185ΑΕΟνΒΙ Χ!!!

Έιιοει·ο.ιοι σιιωτει @σε ιιιιιι·ιιιι. οιιιιειιι·ιιιιι ΡιιΒιιδειΒιιιιτ ιι 110€: ΠΡι11ειί18 εει: ιιιιει· ι:οι1ιιιτιο ΡειΡιο. οι οοπιιιιιο

ιιι ιιιάιιιο ετ οικω ιιι!ιιι:ιΡΙστο. οι ρι·οιιιιειι θιοτιι·ιύο

ιεεωε ιιοιιιιιιε άιοιὶ οοπιππιε οι: σιοε. οι ὶρειιιιι αιιι

ειιιιιιιιο ι·ιιιιιιιι οι ιιι·πιιιιιι ΪιαΒΒι°Θ. ιιιιιοι:1ιιιιηιοι·ιροιιω

ειιιιιιοιιιιι Ηιοιιιιτι πι: ιιι Ρι·οιιιοτιε οιιιι8ιε ειιΙ› σΒΙι·

Βιιιι:ιοιιιω Ιιοιιοι·ιιιιι «Με οοιιιιιιιιε. κοψω Μισο ιιι

@πιο ΐοι·πιειι·ιοτιιιιι ιιι @κια ι!ιοτι μιεεωιε !ιιιΒιιιιι.

το$ιο8 ΒώΔιειι·άιιε ιιιε ΡεΠο. Ροι·οιιιιιιιε -5τι·ειιιιΡουσι1ε.

ΡΔιοιιιΙιε ιιιιΒιιπει·. απο» άοιιιιιιιω ιιιιιιιιωτιε. ΜΜ

ειιιιο ιἰιιοειιιεεὶιιιο ιι~ιδοειιιιο εοοιιικΙο. ιιιώοιιοιιο ν.·

5ωιιιιάο ιιιε ιἰεοειιιΒτἱε ιιιιι·ιιιιιιε. ιιιτει· Ρι·ιιιιιιιιι οι

ωι·ιιειιιι. Βοιιιιειι:ιεειιΙΙιιε ιοαΙιεο ΡιιΠιι ιιοιιιι~ιιιε το

Βιιι:ιιε ιιούιμι. -

Ε8οιιι00ΒΜ Ωω. 11ι80ιωεπι εγκιιαιΞε ι!ε 88κιο πω·

Μάικ) Μισή ιιιιΙειοιι. ιιιε ιιιοιτιιο ειιτιοιἱ ραιι!ἰ. ιιι ιιοπι-ι

ΡΜ ιισιιιιιιιιιι ιιιιιιιιοΙωιι ιι18ειι ιειοι·ιιιιι ιΙοιιιιιιοπιιιι ιιι·

Βιιωτιιιιι @Μάι οι εοι·ιρεί οι ρι·ιειάιοιΔ οιιιιιιιι πω.

ιιιιιιιι. ιιιιιιιιιιιοαιιι ε: ιιιιΡιιωιοιιιιι ΐοι·ιιιιιιιι·οιιοει οι

«καιρικά ιιτ ειιροι·ιιιε άιοτιιιιι εει. ι

ιιιοοι)

Βεπιιεπ8ώιιε αΜίι3:·ο α εἰπιἰἰοο 2ει·άοπεπειλε οοΜπιιαιίε

αυτι ίατιιιετι:2 Θ! πιοιἰἰοἰαπετι:ἱὑω απ&ί82·ί.9

σοὅπΠἰοτιἱ ει! ‹ἰ@`πἰ2ὸοπἱ σαιωαε ρω _/&οΖο έτηιια8αε,

ααάϋίεςιιε οοπιππι ε.τσεράοπώασ ίπ ρατΙαπιεπ£ο πιε

άίοΙαπεπεί , ἰἱσιἰεττιςιιε Ρεἰεσ£ἰε, ΜεάίοΙαπεπείε ρο$σεω.9

2η σαα.πι ώ Μάι: αΡὸἰΠ°ἰ.9 ,υτ·οοεάεπάαπι 8.988 άεσετπίι.

°Ι2Ώ , 8ῖ:οοιιιΒι·ἱε

ω

τω. ει. μ. 191.41.

ς. ει. ιι. )

Πι ιιοπιιιιο άοιιιιιιι ειιιιοιι. ειιιιιο ἀοιιιὶιιἱοο ιιιοιιι·

τισιτιοιιιε Μοοκιιιιιι. όὶειιιοτοιιτἱἱ νιιι. Δω άεσειιιιιτιε.

ιιιιιιοτιοιιε νι. οιιιιι ἀοιιιἱιιιιε τεἀετἱοιιε άι: ιιἱΠει Ρτο

Ροειιὶεεει: ιιι οοιιεΠιο οοπιιιιιιε ιιιαι.ιοιιιιιι. επι εοιιιιιιι

οιιιιιΡιιιιο πιισιιι εοΗτο οι: ιιοοε ρι·οοοιιιε οοιι€τεειιτο.

οι τιιιιιτισειιιιιιιτοτ ταΙιιι5ιτιε. ἱιι ιιιιο ιιιιετιιιιτ Ιιοιιιἱιιεε

Ίι1ειτοι·οοιιιιιτιι οι ΡΙιιε. ιΙυοιι άοιιιιιιιιε Βιιτιάοιιιιε άε

ειιιάοΒοιιο. οι Βιιιάιιιίιιε πιο πιοιιτειιιιιτιο. αιιι ειπι

ιιοιιιιιι ετσι ειι·Βιιοι· οιιιιτωτιε τετάοιιε Ρι·οι:ιτ ἀὶοὡιιι:.

ετ (Παω ειιιιιιιιΠιιε ειιιώιοιιε ιιτ ι:ιιι:εΒατ. οοπιππι άο

ιιαιτιο Βιιιάοιιε ιιιε Ιιιτιιὶτἰιιιιο οι τιιιιιιιιτιάο ιιιάιιτο άιι 4

ιιιτιιισ ετ εοόοπι Μοτιοο ιιι·Βιιι·ιε οἱεοτἰε Μπι· οο

ιιιιιιιιι ιιιιιιιε ετ οοπιιιτιε τετιιοιιε ωρα· Βιοτο ιιι·ιΙιιιιτε

οι οιιιε ιιοπιιιιιΒιιε οι ιιιι·ιεόιοτιοιιο. άιοει·οιιι οι Μ.

,Βιιι·επιτ ιι·ιιοά ιΡει ωιιω. πιοτι Ροι:ει·ιιιιτ :πιο άοΒιιΒιιιιτ

αιιι: ειε 8558 ιιι ιτειιιεει ἱιιἴτειᾶἰοιἱε ι·ιιιιοιιιΒιιε. ρι·ἱιτιο

«μια ιιτΒιιι·ι σπιτι ιιιτοιιιι·ειιιάο @ΙΜ που άειιικιι. ειε

οιιιιόο τρια ιιι·Ειιτει· ιιοπι Ροιοετ ΡωοιΡοτε. ιιιιοιιά

ιιιάιοιιιιι ιιιε! οι! «Μπι ιιι+Ι.ιιτι·ιιιιι ειιιιιι·. τετοιο Ίιιιιι

εοκιωτιιιιι ειιΒ ειι·ιιιιιιε. ιιιοάιοΒιιιι εΙἱἔειιἀἰε ΙΔΕΑ πο”

τοποτ. 0ιιιτι οοπιππιε ωι·ιΙοιιιι ιιοπι ίιισι·ιι ιιιφιιειιιιιιι.

πει: Ρι·ειειιιιιι ειιιιιοιιτιο ιιιιιιιοιιάο. ιΙιιο.ι·ιο @ιι ιιιιιιιι·

οιοιοι ειιρετιιειιιειιε ιιοιιιοιιοι ιιτΜΕτιιΜ ιιΒ ιιι·Βιιι·ιο.

απο ιιιιιιιιοΜι ιιοπι: ιιει·ειιιιιιτ ιιιτι:: ωιιιιιιι·ο ιιιιιάιο

Με. οι οοιιιιιτιε ιοι·άοτιτ:. πιιικιιιιι: Ρι·σΡτετ ιιτιιἰοὶοἱιιιιι.

τοι·άοιιε. ι1ιιιιιτο φάει οοιιιιιιιε ι:ετάοιιο οι ιιοιιιιιιοε

άι: €6ι·ιι0ιια Βιιιιτ ιιιιιιοι ιιι ΗιΜιιε ιιιιιΡοι·ωοι·ιω ιιι

ιιοοειιιιιι~ιό »Με ειιιιιιιιιιι οι ιιοιιιιιιιιωιιι ιιειιυιιτιιιι·. ιιιτι

1110111: ΜΗ) οι ιιοιιιιιιοε ιιιιιιΙΜιιιιι οσοι ιιι Ιιιιιιιιιι

ἱτιιΡοτἰἱ. ιιι Με ΩΒιι11Ρ02Μ0ιν ΜΜΜ ΜΒιιΒιιιω Με

εετ ιιιιοι·όιοτιιε. ιΙιιἱΒιιε οτιιιιὶΒιιε Ρι·οροειτιε. ιιι οοιι

ειΠο. άοιιιιιιιιε Ριπι·ιιε ιιιιιιτιιε ροιι63Με ιιιεὁὶοΙιιιιἱ Ροιιιτ

οοτιεἰ!ἰιιιιι ειιΡοι· Ρι·εάιοτιε. (Ιω οοιιει!ιο ΡΙειοει·ει:.

ιιτιιὶε Ριιιοιιιι ιιιιιιιει·εο οοιιει!ιο. οι οιι:ιιιιΒιιε οοτιει

Βιιι·ιιε. Πει εισαι ιιιιΠιιε. @παπι Ριιοάιοτἱ όοιιιιιιιιε ΒιιἰιΙο

οι; τεάει·ιοιιε ιιιιει οιιιιι Ρι·ε:όιοτο ι·ειιιιιιιιιάο Ρτοοεάειιιτ

ιιι Με αΙιιοειιοτιο. ει. @κι άιΒιιιιιιτιτ. 8οοιιιιιιιιιτι εΙιιοά

ιιιι·ειιιοι·ιιιιι οι τει1Βιιωτ. εἱιιο ωι·Βιιιοι· οι ειτιόιιιιιε

τιιι·άοιιιι ιιιωι·Βιιιι~ιπι @κι πω. ι Μπλε ματι ιιιειιιιιι

ιι118ιπει πιιο ωειοι·ο @Η ιοΒιιιιι ειπιτ. ἱιπετΪΜἙιιιιΕ

Μ έσωσε. ΜοοΒιι8 Μαι. ρε:ΗΜΙΙι σειιι!ωιιι·ιι. οι:

ιιιιιΒ1·σέιιιει Βιιιιε ςιωιιόειιιι μπι Ρειιιειτὶ. οι ιιβει·ιιιε

Πιο; ιτΙιιοιιιιιιιιι ιιιιιρΙιιιιιι 8Ρωιι-ιι. οι ιοιιιιιιιιοε ΙὶΙἱιιε

ειἱϋσΜἰιἰοε. @πιισιιι ει. ιιιιιιεει Βιιι18 Βιιιτοιιι ιιιιι55ειοἱἰ.

σπιτια οιι:ιω ιιιοι!ιο!ειιι. γ

Η εοάετιι ιισιιειιιο. οι ρι·εεειιιιΒιιε ιιιτ3εωεΗΒιιε. Ρω

άιοτιιε ιὶοιιιἱιιυε Ριετι·ιιιι ιιειιιιιε. 1)οτεετειε ι1ιοάιοΙειιιι

ὸἰιιἱι οι ιὶοτιιιιιιἱειιιὶι οι: Ριιι·ιει οοιιιιιιιιε ιιιοιιιοΙιιιιι.

Ρωἀἱοτἰε ιιιΜπο οι ειιιιΕοο ιιιε ι:ει·άοιιιι. ιιιιοά Ρετ·

0021111116 πιοάιοΙ:ιιιι Ρ8τιιτι18 αιιι θιωτε Ποιά τιιτιοιιοιιι

Ρ|οιιἱεεἱιι1οτιι οοιιιιιιιἰ ειε τει·άοικι. που οΒ8ΜτιύΒι18

οπιτιιΒιιε Ρτοάιοτιε. οι επι Ρι·οοεριτ μι· Βιι0ΜπιειιιιΗΠΙ

Ρι·ιιάιοιιε ἀοιιιἰιιἰε ΒιιΜοιιι οι τωιιι·ιιιο. @πιπι ΡΙοιπιι·ιι

ι·ιιτιοιιοιιι Ειιοιιιιιι οοπιιιιιι ωι·άοιω. οι ειπε ει1°Μτει οι

εἱιιιἰἰοιειε ιιι: Μιάου» ιιιιοι·Γιιοι·ιιιι ειιιο που. φα! πιπι

όιιιιι Ρτεὁἱιττο όοτειιιιο τιιἱιτιιιιιιὶο ρτοοεάιιιιι ιιι ἀἱοτιι

0811188 ει όιίΠιιιιιιιι ειιοιιιιάιιιιι ιιιιοιι ιιιι·ιιιιοι·ιιιιτ οι

ωιιιιιιωι·. 'ιτοπι ιιι Βιιιιωιιτιιι Μια Ρετ οσιιιιιιιο πιο;

ἀἱοὶιιιιι οοιπὶτιωιιικ ιιι ιιοάειιι οοιιεἰΙὶο ει οοπιππι ὶειὶε

ιοετιιιιιε. ρι~οάιοτι ιιοπιιιιιι ωάιιι·ιουε. οι ΒιιιιΙο οι πιι

τιιιιιιάιιε ΜΜΜ. ιιιε Ρϊειἱἱοιιι ιιιιεετἰοιιε ὸειιιιιιυὶιιιιε

ιιιιιι οι ι·οφιιειι1ει·ιιιιτ οι ρτοσεΡοτιιιιι: Ροι·εωριοι·ιο

Ρι·οιιιοτιει ιιοιιιιιιο <έιιιιιιοτιο ειι·Βιιι·ο οι Βιιτιιιιικο ειιιιιιοσ

οσιιιιιτιἱε ιιι: ιει·ιιοτιει. Ήιιοά που ιοοικι:ιπΕ. οι αυτή

οιιιιειιιιι ιτιοοιιειιι. οι οοιιιοετειιιιιι·. Μι ι1ιιοά θϊΥΠ18$

ρι·οδιοιειε οιισεΡτιοιτιοει ει αιιοε ειιτΙιιιιε !ιειΒιιιιτ. Ροε

ειιιιει @Μπιτ Ρι·οΡοιιετε οι ρτοΒιιι·ο. ροειτ Μοτο

οοιιτεεωιιιιιιι @εποε ειιιιιιιο Ρι·ειιιάιτιο. Ρει·ιιιάε ει:

εἰ Ιἱε ιιοτι εεεετ ο6τιτεεωιω. οι; ειπε οιιιιεο ιιιτει·ΐιιετιιιτ

ειπε ιιοπι. ιΙιιοά ρι·οοεάειιι ετ άιίΒιιιοιιτ ιιιΐι·ει τιιιειτιιοι·

π16ιι808 88οιπι€ωτιι (μισά ΜΗιιιετιιιιΕ ιιτ ιο11ετιιιιτ. ιιοπι

οικιωιιιιιιιε εικοιιριιοιιιΒιιιε ειιΡΘι·ιιιι9 ρι·οροιιιιε. οι ερε

οΜιιει·. παπι πιπι ιιοΙιιιιι φαιά ωιιιοιι:ιιι ιιιιαιτι Μ»

ιιοπι @τη ΡειριιιιιειΒιιε οι οιιιιι ιιι Ριωιωει ιιοΙ σπιτι

Ρι·οόιοτει. Ίσα οιαιτιιιι Ρι·ειιιοι.ιι ιιοπι Μπιτ ιιι Ριιιιιιιο

οοτιιιιιιιε ιιιοάιοΙειιιι ει: ιιιάε ΡΙιιι·ει ιιιεττιιτιιειιιιι άι:

Ρτεἀἱοτἱε οιιιιιἱΒιιε απο τοπιστο ίὶει·ἱ ι·οΒιιτει ειπιτ.

Ειδο ιιΒει·τιιε Μ” πιιιιιιι·ειιι ΒιιιιιΙἰ πιο εειιιοτο πιι

οιιιιοΙο ιιι] οιιιειιιιι ιιοτειι·ιιιε μισώ οοπιιιιιἰε πιοιιιο

Ιιιιιἰ ιιιιοι·ΐιιι οι ι·οδειιιε ω εοτὶΒειιιὶιιιιι ὸειἱἱ. οι

ειιΒεοι·ιΡει.

Εφ Ρειτπε ΗΠιιε ιιιιοιιἀιιιιι τιιιιιροτιι ειε ΒιιιΒιιιο οιιιιε

ιιεισάιο!ειιιι ιιοτιιι·ιιιε ειιοι·ι ρει!ειοιι πιιιιιιιιιιο ιιικι·τι

ΜΜΕ εοι·ιρει.

Με
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( παπι )

τω» ετ είππιίεπε π τετάοπεπ.π εοπιπιππί εΖεετι

Ρτο βετο έτπιιαωε, πε @τππι απετοτί2ατε ίπ ιταιίειο

πάειπ /πεΣεπτετ, ίπ.τττπιπεπτέε ωπετειπ, Με τεστί··

πεοπιιιΙε.ε Ιἱτετα.τ εοπεεει'ι τοέ>απτ ετ πωπω.. '

1282 ,- 8 πετιεπιιιτιε

Ε.: προει·πριιο ππε·τοπο Βεπιί ?'οπτιποπ.π.υ ιατιωτε.

θεά. Α.|ιιι. Ηλια. '

( Π. π.

ν: ιπ ποιπιπε ποπιιιιι απιεπ. αππο α ιιατιπιτατε ειπε

πεπι. πιιιιεειπιο ππεεπτεειπω ττιθεειιιιο εεειιππο πιο

α οεταπο πιο πιεπειε πεεεπιιιτιε. ιππιετιοπε τι. ιπ Ετο

Με ποπο οοιοποιε πιεπιοιαπι επΡτα ιοιιιαπι πιιι

εοιιειοπατπτ Ροτεεταε πιεπιοιαπι. ποιπιππε 8πετ πε

ιιιππτιαπο ετ τεπετιεπε πε πιιια ετ ταιπιππππε ιππειτ

πε ιεππα. πιιιετππτ ιπ πωπε.ετ ΡτεεεΡετιπιτ ετ απι

πιοππετππτ ΡετειπΡτοτιε ποτπιποε Βαπππιπ'πε ιδπι-;

ποιιοπιε ιππιεεπι ειπιτατιε τετποιιε. ατιιιττππι εοπιππιε

τετποπε ετ Βαπππιιιιπι πε ιποπτει.τιετιο' -ειιπιιιτετ ιπ

πιεεπι ειπιτατιε τετποπε ειππιεππι εοπιπιιιε ειπιτατι.ε

ειπεπεπι. πτ πειιετεπτ ετατε ετ πειεππετε ετ αππιτε

ιπ εαπεα ετ πε εαπεα εεπι ππεετιοπε. ειπε. πεττιτπτ

ιπτετ εοπιππε ιαππε ετ ππα Ραττε ει: εοπιππε.τετ

ποιιε ει: αιτετα. πε πετο αττιπατε ετ εαπι ιπειιοατε

εοταπι ω.. ετ ει ποιειιαιιτ επεεεε απ Ρτεπιετα πποπ

απεεεεπτ ετ ειπε απεεεεπτ ειπε ποπ. πποπ· ιΡει απ.
πιετεπτιι πιο οεταπο πιεπειε πεεεκπιιτιε. ιιιπιετιοπε π· ό ιιιττι ποιειοαπτΑΡι·οεεπετε πε Ρι·επιετα εεπεαεεεππ

ιπ ιιτοιιετο ποπο εοπιππιε πιεπιοιαιιι. επΡτα ιοι:ιιαπι

πιιι εοπειοπατπτ Ροτεεταε πιεπιοιαπι εοταπι ποπιιιιιε

Βπιποπε πε ιαππτιαπο ετ τεπετιεο πε πιιια ατιιιττιε

Ρετ εοπιππε ιιιεπιοιαπι. επΡετ ταετο εεπ πιεεοτπια

πε αττιπατε. τιπε πεττιτπτ ιπτετ εοπιππε ιαππε ετ εο

ιπππε τετποπε. ετ εοταιιι ποπιιπο ταιιππππο-ιππιεε.

πε ιαππα ατιιιττο ειεετο επΡετ εεπεπι Ρετ εοπιππε

ιαππε. πιιιιτ ετ Ρτοτεετατπε ιπιτ ποπιιππε @πππε πε

επιποιιοπιε ιππειι ειπιτατιε τετποπε. τιιωπ ει·ατατιιιτετ

ειεετπε ετ εοπετιτπτπε. α εοπιππι ετ α εοπειιιο πω·

τατιε τετποπε απ αππιεππαιπ ετ πιιιιπιειιπαπι εαπεεπι

εεπ ππεετιοπεπι ειπε πεττειιατπτ ιπτετ εοιπππε ιιιιιπε

ειε ππα Ραττε ετ εοπιππε τετποιιε ει: αιτετα. ετ ι'αετο

ετ επΡετ ι'αετο αττΙπατε. ετ ποπιιππε παπππιτπε πε

πιοπτειιιετιο τετποπειιειε. πιιιιτ ετ Ρτοτεετατπε πιτ ο

εοταπι ειεπειιι ποπιιπιε Βπιποπε ετ τεπετιεο. πποπ

ετατ ειππιεπε εοπιππιε ιιιιπε ειπιτατιε τετποπε. ιιι ιιια

ετ πε Με εαπεα εεπ τΙπεετιοιιε. ετ Με αιιιιιο ιιιι οετειι

πειιαπτ ιπετι·πιπεπτα. ππι ατιιιττι Ρτεπιετα ιπεττπιπειιτα

ιιαιιετε ποπ Ροτπετππτ. επιιι εει απ ειε Ριπτιεε Ρο

ετπιαεεεπτ. ιπτετιπετπιιτ ιιιι τεετεε ποιπιππε τεεοπατπε

πε Ρπτεοιιοπειιο ετ πιιιιιτοειπε πε πεπαιιο. εετπιτοτ

εοπιππιε πιεπιοιαπι ετ οΡιιοπε ταττατο ιππειτ ετ πια

Βιετετ πτεπε ειπιττιτιε ιαππε. ετ ιαιπιιεττπε ιπππιατοτ

ετ Ριπτεε τω,

Βέτο οΡταπππε ιιιιπε οτοπιε εαΡειιι πε εαπιιπαπειια

ιπιΡετιαιι απετοτιτατε ποτατιπε τταπιπι ετ εετιΡει.

( πεειιι )

!αππεπεεε ετ ιπειίιοΖαπε:ι.τε.ε "επι-ε Ρτο @στο π».

επαωε, τετιἰοπεπεεπι απ·πίτπιπι ει! .ππάίειππ ιιτ παπι

πω: ἰπιἰἱεἰο .είεταπτ ει! εαπ.εαε σοὅπἰτἱοπετπ ίπείρίαπ2,

πιοπεπτ , ρτοτε.τωπτε.ε .σε , ἰπ ευταπι εοπτππιαεία,

αιπ.πιπι πππε εοὅπἰτιιτοε ετ πτώπίτπτο.τ.

1252, 8 πεεειπιιτιε πε πιαπε

δε: προεπιρ|ιο .τίππτοπο Βεπιί ?'πιπ·ίπεπ.τί.ι Ιπιια!ατιί.

απ. πρι. πιο. π.

( Π. π. )

ιιι ποιπιπε ποπιιιιι απιεπ. αππο τι πατιπιτατε ειπε

ππιτι ιπτιε οτπιπεπι. ετ εεεππππιπ πποπ- =ιπταπεταπτ

ετ τεπειιαπτπτ Ρετ ιοτιιιαπι ετ. εεεπτιππιπ ιοτπιαπι.

εεπτεπτιατππι. (ιππε επΡετ ιιοε τπιετατ εοπιππε πιε

πιοιαπι. ιπτετιπετππτ ιιιι τεετεε ποπιιππε τεεεοπατπε

πε Ρπτεοιιοπειιο. ετ αιπιιτοειπε πε πεπαπο. εετπιτοτ

εοπιππιε ιπεπιοιαπι. ετ οΡιεο ταττατπε ιππειτ ετ ιιια

Βιετετ πτεπε ειπιτατιε ιαππε. ετ ιαπιιιεττπε ιπ8πιατοτ.

ετ Ριπτεε αιιι. ' . Λ

Βετο οΡταπππε ιιιιπε οττοπιε εαΡειιι πε επιιιιπαπειια

ιιιιΡετιαιι απετοτιτατε ποτατιπε τταπιπι ετ εετιΡει.

· ι

. ;ς πιιπιιι ι· ·.

ιιίοπίτίο αΙία 2επιίοττειι.π ατόί2το Ρ :ετ .ππάΞεο ε: πι

πιιεπεί ετ τπειἰἰοἰαπεπεἰὐιω απόιπ·ίε /πετα ιιτ ἰωεἰἰεἰο

σπιτι πιω εἰεταπτ ετ απ' εοέπξτίοιιειπ ετ άε/ίπίτιοπεπι

εοιππιί.τ.επε επειτα: πενεπιππ2.

η

ι%2, 8 πεεειπιιτιε ιιοπι ιιοταπι ποπαιτι

Π.: αΡοπταΡ|ιο “πετοπε ιιιππ Τ'αιπ·ίπεπ.πι τα!απιεπ·ιι.

θα!. Δ. [οι. πιο. π.

( Η. Β. )

·ιπ ποιπιπε ποπιιιιι απιεπ. αππο α πατιπιτατε ειπε

πεπι. πιιιιεειπιο ππεεπτεειιπο.ττιεεειιπο εεεπιιπο πιε

πιετεπτιι οεταπο ειε ιιιεπειε πεεεπιιιι·ιε. ιππιετιοπε τι.

ιιι ιιτοιιετο ποπο εοιπππιε· πιεπιοιαπι επΡτα ιοιιιαιιι

πιιι εοπειοπατπτ Ροτεεταε -πιεπιοιαπι. ποτπιπι επιπο

πε ιαππτιαπο ετ τεπετιεπε πε πιιια ετ ταιιππιιππε

ιππειτ πε ιειιιπα.ι ατιιιττι ειεετι επΡετ Βετο αττιπατε.

πιιιετππτ πε Ροετ ποπαπι ετ ΡτεεεΡετιιπτ ετιατπιπο

πιιετππτ ποιπιποε παππιππ. πε επιποιιοπιε ιππιεεπι

ειπιττιτιε τετποπε ατιιιττπιιι εοιπππιε τετποπε ετ Βαπ

πωπω πε τποπτεπιετιο ειπιιιιτετ ιππιεεπι ειπιτατιε

τετποπε. -ε·ιππιεπιπ εοπιππιε ειπιτετιε ειπεπεπι. πτ

πειιετειιτ ετατε ετ πετειιπετε εταππιτε ιπ εαπεα ετ

πε εαιιεα εεπ οπεετιοπε ειπε πεττιτπτ ιπτετ εοπιππε

ιαππε ετ ππα Ραττε ετ εοπιππε .τετποπε εκ ιαιτετα

πε ιαετο αττιπατε ετ εαπι -ιπειιοατε εοι·αιτι ειε. ετ ει

ποιειιαπτ απεεεε απ Ρτεπιετα.;ιπποπ επεεεεπτ. ετ ειπε

πεπι. τπιιιεειιπο ππεεπτεειπιο τππι. πιε πιετεπτιι απεεεεπτ ειπε ποπ. πποπ ιΡει ποιειιαπτ Ρι·οεεπει·ε.
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τ!ο Ρι·οτ!ιοτο οοιιοτι εοοιιιιτ!ιιττι ἰιιι·ἰε οττ!!τιοτιι οτ οο- τι

οπιτιτ!ιιττι φιοτ! ἱπιτοιιοι·οτιτ οτ τοτιο!ιοιιτιιτ. Ροτ· τοι·

ττιοτιι οτ εοοιιτιτ!ιιιιι τοι·ττιιιιιι εοιιτοτιτὶοι·ιιττι φιτιο ευρα·

!ποοτιι!οι·τιτ οοττιπιιιο ττιοάιο!τιιιι. !τιτοττιιοτιιοτ τοοτοε

Πτι. τ!οτιι!τιιιε τοοοτιτιτιιο τ!ο Ριιτοο!ιοτιο!!ο. οιιιιο τοο

τ!ἰο!τιτιἰ οττι!ιτοοιιιε τ!ο πιοι!τιτιο. οοτιιττοτ· οοττιιιιιἱε πιο

τ!ιο!οτιτ. οτ τ!οττιὶτιἱ ττιοιιιιτ!τοοιιε.. οτ ιτιιο!τιττοτ!ιιο. φιστι

τ!οτιι τ!0τ1ιἰτιἱ τ!ο -τττοιιτ!ο!!ο. ο!ιι!ε τιποάιο!οτιι οτ !τιοοΒιιε

τ!ο τοττο τιοτοι·ἱιιε ο!ιιετ!οιτι οἰπιἱτοτἰε:ττιοτ!το!τιτιἰ. _

ΒΒο_ ορτοιιτ!τιο ί!!!πιε οττοιιἱε αφτι!!! τ!ο οτιττιιτιεττ!ο!!τι

ιιτιΡοι·το!! οιιοτοτἱτοτο ιιοττιτἰιιε ττοτ!!τ!ι οτ εοτ·ιρει.

( οσον )

Βιιιιοεοιτυο των·ίταπτω ο: απ·οοτ·οποίε Σιιτίο.τ τι 6'ο- ο

τοττο ανο οτ τι Μτυ·ίτυιο ρα2Ρο απο Ιατιιιοτι.τίοιω οΖἰπι

οοπνοπαι .τοτ·νατ·ο ρι·οπτΕπίτ.

!2δδ, 24 !οτιπιτπτ!!

απ!. Α.[ο!. ΙΜ. πι. θα!. Π. [Μ. τω.

( Π. Β.. )

!ιι ιιοτιιιιιο_ τ!οττιἱτιἰ τιτιιοτι. τιοο !ιοτοεοοιιο τ!ο! τττοτιο

ιπιτ!οιτ τιιι·τ!τοιιιιο οτ τιι!ιοτ·οιι.ο!ε το Ρτοεοτιτἱτι ιπιεειι οτ

οοιιο!!ιο οτ τιιιοτοτ·ιτειτο οτ2.00!ι! τ!ο οοι·ι·τι τιιτοτ!ε ειιιο

Βου!!! ιιοεττ·ἰ οτ ωτ1τοττ τ!ο τετοτο. τιτφιο !Ρεο τιπο

ο!ιιιο. τ!ο !ιοτιοο!τιοιτο φιοφιο οτ τιιιοτοτ!τοτο !!!ιοι·οι·ιιιτι

οτ τττοιοτιιιτι τιοετ.ι·οτιιιιι ιιιτ!ο!!οοτ εο!τοι·ὶ τ!ο ιιοιιἱοἱο.

Ροττι Ροτιτιο. Βοτιτιοτ!! τ!ο !πιτο!ιο. ττιοι·!οτιἱ τ!ο ιιοιιἱοἰο.

οοττιἰτο μποτ. !ι_οι·οιιοτιἱ τ!ο οοι·τ·τι. Βπποτιτίτιὶ ροτιιιο.

οτιοο!ι! τ!ο !τιοτι. οτιοο!ιἰ τ!ο ο!ιοτο!ποιι!5. τ!οι·ττ)οτ!οι·ὶἱ

τ!ο τ!τιιιἰ!ἰ. οι·ιοο!ι! τ!ο τιοιιὶοὶο. ττιοιτοτ! Βὶττιτἀἰτιὶ Ριετττι!.

τι!!ιοτ·τἱτιἰ εο!τπτ!!. ττιοτὶοτι! ττιπιτειο. ιππο οιιιτι !Ρεἰο

Ρτοιιιἱττἱτιιπιο οτ οοτιιιοτιἰττιιιο πιοΒιε ιιἱοο!ἰιιο ερὶιιπι!ο

!οΒοτο οτ τιπιτιτιο οοιιιπιτι!ε ιοτιιιο. τοοἰΡἱοιιτἱ τιοτιιἰτιο

οτ πιἰοο ἰΡεὶιιο οοιτιιιτιὶο οττοιιτ!οτο οοττιΡ!οτ·ο οτ ο!ιεοτ·

Μοτο οοτιιιοτιτὶοτιοττι ο!ἱτιι τοοτειιτι ιιιτοι· οοιτιιιτιο ἱοιιιιο

οτ φιοτιτ!τιιιι οοτιιιτοττι οιιπιττι οτ ιτιοτιοτιιιι:τι Ροττοιτι

τιοεττι ἱιιτὶἰοἱε !ιοτ·οιτοτιἰ. Ρτ·οιιτ το ἰΡεο οοτιιιοτιτ!οτιο

Ροτ· οττιτιἱτι οοτιτἱτιοτιιτ. οοτιιροετιτπιτι φιοφιο οτ ο!

πιι!!ττιτοττι οἰιιἰτοτὶε ὶτιιιπιο οτ οιτιτιιτι φιο τη τ!τοτει

οοτιπιοτιτἰοιιο οοτιτ!τιοτιτιιτ. οττο οιιιτι τιιτοτ·ο !ἰ!ιοτ·ὶε

τιοεττἱο οτ 1τιο!οτ!!ιπ15 Ρτοτ!ιοτιο !πιτοττ1118 τοοτἱε τετοτο

εοιιοτἱε οιιοτιεο!!!ε οττοτιτ!οτο οοτιιρ!οτ·ο οτ ο!ιοοτπιοι·ο.

Ρτοιιτ το τ!ιοτο οοτιιιοτιτιοτιο Ροτ· οττιτιἱτι οοτιτιιιοτιιτ.

φιο το!ὶε οεττοετοε ο!ιοι·τπιε εΡὶιιιι!ο. !οιιττοτιοιιο ί!!!ιιε ο!οο. τιττο!!ιιιιε

τ!ο ετ·οο)τιοτιο. Ροττιιε τ!ο τοι·τ!οτιτι. τοττοπο! οιιι·ἰο. ο!οο

!οειιε :ο!οο οτ φιοττιΡ!ιιι·οε ο!ὶὶ. τιοτιιττι ετιττ!!ιιοο !οοο

φι! τ!ὶοὶτπιτ οοττ·οτιιιττι το Ρο!τιτ!ο ειιτιτοτ!ιοτι ὶιιἀἱοἱε

!ιοτοκοιιι. τοπιο τ!οιτιιτι!οο οτιττιιιτοτ!ε. Μοοιτκιτιιι. !ο

τ!ιοτιοτιο πιτ. τ!ἱο 1τιτιιιτ. ἰοτιπιοτἱἰ !τιτοτ Ρτιττιοττι οτ

τοττὶτιττι.

Βέτο οτιτ·ιοπιε τ!ο !ιτ·ο!ἰο ετων! !ιτιΡοτ·ιι τιοτοτἱιιε τοΒοτπιε

εοτἰΡεἱ.

(τ) 0οτινοτιτ!οτιοπι τοπιο ὶτιτιι τουτο τοττι!τιιιιιε οι! τιιιιιιιπι 1918 τω!

τι." 01111, οο!.589.·θ!τ τι! οιιιιττοιιτ!οιιι τ!ιιιἱτιιπιε·, !ιοοτ !ιιτοτττιιιι.

( οοονι ;

Ιαπιιοτι.το.τ οτ τποτἰἰοΖαποιισοτ ατ·ύία·2, ΟΜπιτίαπι Γα

.τίο2ιωι πιοτίίοίαποπ.τοιπ οἰυοπι, υιιιτιο2αυτ ρω Μά

πιτιπτίο οοπιππιπτ οτ ροτο.στατέ Τοπἰοπαο άοοτ·οτο, οττο

τοπτριω ροτ·ουτρτοτ·Σαπι Στεάουα ρτττο/ἱπιἱτιυ· πιί28οπτίτ

@Μέσω οτ τυ·ύΣτοιιυι οι! άτψοίοπιάαιπ οιταοττἰοιιοτπ

τἰο ι!τ·οιτατο, οοπττἱτιιιιπτ. - Ή' ·

'!2δδ, ! !ο!1τπιτπτ!!

στο. Α. οι. πιο.

ς τη. )

!τι τιοιιιιτιο τ!οτιι!τιι οτιιοτι. τιτιτιο τ!οιιι!τιἱοο ἱτιοοι·

τιτιτἱοτιἱε. τιιἰ!!οεἱττιο τ!πιοοιιτοοἰτιιο ττὶΒοεἱττιο τοπιο. τ!ιο

τιιτιτ·τίο Ρι·τιτιο τ!ὶο το!ιτιιοτ·ι! ὶιιτ!!οτἰοτιο νι. !τι !οτ:ο

Βτιιιιο Ρτοεοτιτ!!ιιιο !ιιττ·τιεοτ·φτ!ε τοετ!!ιπιε. τ!οττπἰτι! Βιιἰτ!ο

τ!ο !τιτιτ!τ!οτιο οτ τοτ!οτ·ιοιιε τ!ο ιιὶ!!ο οἰιιἱτοτἰε ιττοτ!ιο

!τιτι!. οτ τ!οττιἱτιπιε το!ττιπιτιτ!ιιε ιιιτ!.οιτ ιτιιιιιο. οτ! άι!!!

ιιιοτιτ!τιττι φιοετ!οτιοτο οοεττὶ !οοἰ οτ τοι·ι·ὶτοτ·ἱἰ οτ ιτι

τἰεἀἰοτἰοτιὶε τ!ο τιτ·φιοτο εοοιιτιτ!ιιιτι φωτ! ἱτι οοτιτοιιτιο

!τιττι Ροτ· οοτιιιιτιο ιτιοάτο!οιι! οοοτιτιοτιιτ. τοοοτιιτιτ οτ

οοτιετ!τιιοτπιτιτ επιιιττι τιιἱεειιττι οτ Ρτ·οοιιττιτοτοττι. ο!τ!ι·ο

τ!ιιιτι ΐοιτὶο!πιιιι οιιιοττι ιτιοἀἰο!τιτιὶ. οτ! ι·ορτοεοτιτοιιτ!οε

!ιττοι·τιο ιτιτι·οοοι·ιρτοε. Ροτοτττοτ! οτ οοττιιιτιι τοττ!οτιο.

οτ οτ! τ!οτιπιιιτἰτιτιτ!ιιττι Ρτοτ!ιοτο οοτιιιιτιἱ ροτοττιΡτοι·ἰο

φωτ! οτ! τττττωττωω τοτ·ιτιιτιιιιιι εἱτιτ πιο! ττιτττοτιτ

τιιιτιτ!πιιτι οτ ε!τιτ!!οιιιτι οτ τιτ!τιττιιττι οοττιιιτιιοτοττ!οτιο.

ΡοτοττιΡτοτ·το οτ! Ρ!οο!τοιιτ!τιτιι ἰτι δυο. οτ ιιτ! οοιιτοιι

τἱτπτιι τιιιτ!ιοτιτ!οτιι. οτ οτ! οοτοι·ει ίτιοιοτιτ!τι φιο οτα!!

οτιο τιοοοεετιτ!τι εὶτιτ. οτ εἰιιο ιιοτιοι·ιιιτ εὶιιο τιοο. φωτ!

οτ! ι!!οά τοττιΡπιε εοτιτοτιτιοττι Ρι·οίοι·το τ!ο!ιοτιτιτ. εο

οιιτιτ!ιιιτι φωτ! τ!ο!ιοτιτ οτ τοτιοιιτπιτ. φιτπι·ιιττι !ἱττοι·τι

τ·ιιττι τοπον το!!ε οετ. ὶ!!ιιετι·ἰ τιι!!ιτ! τ!οττιἰτιο οΡἰιοτιἱ τ!ο

οοτιοιιοτιοιιτι Ροτοετοτι τοι·τ!οτιο οτ οοττιπιτιἱ οτ οοιιεἰ!ὶο

οὶιιἰτοτὶε ο!ιιετ!οτιι. 8πιὶ‹!ο τ!ο !τιτιτ!ι·ιοτιο. οτ τοὸοτἱοιιε

τ!ο πιι!!οι οι·!›ἰτι·ἱ οοτιετἰτιιτὶ Ροτ· οοιτιιιτιο τττοτ!!ο!τιτι!. οτ

το!ττιιιτιτ!ιιε τ!ο !ο.ιιπιο ιιιτ!ο:τ. οι·!ιὶτοτ οοιιετἰτιιτπιο Ροτ·

οοιιιιιτιο τοιιιιο. οι! τ!ἱί!!ιιἰοτιτ!τιττι φιοετὶοτιοτιι τ!ο οι·

φιτιτο. εο!πιτοιιι οτ Ρτ·οοροτοο οτ! ιιοττι 8πτοοο88τ18. !ιοοτ

τι!!οε Ροτ· τιοετι·πιττι ιιπιιιτἱιιττι οτ !ιττοττιε τττωτττ !ιοιοτο

τιοο Ροτφιὶεἰτἰ. οτ φωτ! τ!ο ὶιιι·ο ιιοεττο ειιτιοι· τετοτο

οτ ἀἰεοοι·τ!ἱο τ!ο οι·φιτιτο. οοτ·οπι τιο!ιιο τ!οοοτο τ!ο!ιο

τ! ιτοτἰο. φωτ! ιιοφιο τοοοι·ο τιο!ιιἰοτἰε. τοιτιιοτι οτ! 5ιιΡο

τοτιτ!τιττι ττιο!!τιοττι πιοΒιο οοτιετἰτιιὶττιιιε τοι·τιι!τιιιιτι Ρο

τοιιιΡτοτ·ιιιττι.οτ! !το!οτιτ!τιε πιιπο!! !!ιτπιι·τιο. πιο!ι!τι Ροτ·οτιι

Ρτοτιο τ!οτιιιιιτιοτιτ!ο τιιτιτιτ!οτιτοε. φιοτοτιπιε οτ! οπιιιιτ!οττι

τοτττι!τιπιτιι. Ροτ· τιοο οτ Ροτ πιοετι·πιττι οἰτιἀἱοιιτιι οτ οι·

!ιὶτι·ιιττι ορια! ιτιοό!ο!τιτιιπιτι τιοεττ·ο οοιιοΡοοτιιι ρτοεοτι

τοτἱε. τ!ο Ρτ·οτ!ιοττο ο τιο!ι!ε ι·τιτὶοτιοτιι Ρ!οτιἰεεἱττιοττπ

τ·οοορτιιι·ἱ. τι!ἰοφιἱιι τιοιιοι·ιττε. φωτ! εὶιιο τιιἰοοιτἰτἰε ιιο!

τιοο. οτ! ότιτιτ!τιιτι τ!ὶΠἱτιὶτὶιιοιτι εοτιτοιιτιοττι Ρτοοοάοοιιιο.

φιοιιἰοτιι οτ! οιιιιιτ!οττι τοτιτιἰτιπιττι. οτ! Ρ!οοὶτοοτ!ιιττι !τι

!!τιο οτ οτ! οιιἀἰοτιἀτιιτι ὸἱΠὶιιὶτἰιιοιτι εοιιτοτιτιοττι Ροι·οιιι

Ρτοι·ιο οτ Ροετ Ροι·οιτιΡτοι·ἱπιττι πιο!ι!ε οτ οοιιιιιτιι ἱτιτιιιο

ετοτπιἱττιπιο οτ οι·τ!ιτιοτιιιιο. !!ιττ!οττι ρι·οτ!ιοτι τ!οτιιἱτιἰ ετο

τιιοι·ιιιιτ. οτ οττ!!τιοιιοτιιιιτ τοττιιιιιιπιτι ροι·οττιΡτοτιιιιτι

οτ ραπ ροιιοιτιιιτ.οτἱιιιτι ρ!οοἱτοτιτ!ἱ ὶτι !!τιο. οτ τιπιτ!ιοτιτ!!
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ετ εεπεὶ εοιιτοιιτὶειπ εὶττὶπὶτὶιιειιι. τιὶπε εε ττετεπεεε α τπτετ ὶΡεοε οοτιετιὶτειιτεε. ιιι τπε οτιεττιπε εειιιΡετ εε

ιπετεπ. ετ τιετιεπεἱ οπιπὶε ποοεεεετὶε εποε Ρτοετοτε

εΡπε πιοετοτειπππι. (τετιιπι εοιπὶπο πιὅοτὶπο εε Ριιτοξετε

εὶπεὶεο οοιιιππτε ὶεππο. ὶπτοττποτππτ τοετοε. τεπτ.πε (το

εεπτο ετ πτιοττπε (το ετοιιο οτ τιειιιιιπε εε εεττεπεττε

ετ πτιεττπε εε εοοτο οὶπἰε ιπεεἱοτεπἰ.

Εεε ὶεοοτιπ.ε ίὶτἱπε εποπ(τειπ εοτιποιοπἱε εε εοιιτο

ποτετἱπε εεοτὶ Ρετεεἰὶ ει: οὶπὶτετὶε ιιιεεὶοτεπἱ. ὶπεεπ

ὶετοτπιπ εττιτττοτπιπ ττεεἱεὶ οτ εετὶΡεὶ. ποιιιὶπε τοεττππι

Ρτοεποτοτπιπ επΡετ τεετο ετειιετε Ρτε οοιπππὶ ὶεππε.

εοιπὶπι.ιε τιοεΡὶπεττπε εε ετεπετε. εοιπὶππε επὶτττοεπε

εε Ρὶτοπεπο. εοιπὶππε επεετιππε εε ετεπετε. εοιπὶππε

τιοποτπε εε ετεπετε. εοπιτππε επὶετεεπε εε ετεπετε.

τεπιπτιιε εε ετεπετο. εεοττὶε εε ετεπετε. τπττὶιιπε εε

τεπετοοε εε τοοο Βεπὶο. Βεπὶπε εε τοοο Βεπὶο. επ

εοτιππε τὶτὶπε πο. επεοτιππε εε ετεπετε. Ρεεεπεττπε

(το τειππτο. επὶεο εε τιετεο. πεο τετιὶ:ι. Βπὶττὶετιππε

εε τεπτεπτὶε εε τοοο Βεπτο. πεοτιοππε ποτετὶπε εε

τοοο-εε εεπτο. τιετπετεπε εε τε Ροττε. εοεοτεπε εε

ετειοπο. τστεποετεπε εε Ρτοετοπο. ὶοτιεππεε εε Ρπτοο.

εττιεττπε εε εειιιοτε. ιπὶπὶοππε εε Ρτετοτοπεο. τπτιοπε

εε Ρτετοτοπεο. επεττετὶπε εε πειτε. πιὶπὶοππε (το τοοο

Βεπὶο. εετεπτπε τὶτὶπε εοπιὶπὶ επὶττὶετπιτ εε ει·επετο.

οοεετεττπε το τοοο εεπὶο. τιοτοππε εε Βιιπτο.

ς οοοι/ιι )

τι(:οιιπε οιπεοπετιστε τοτε ετ ιτταίοτίοατωιι τεεπί ετα

τοπιιοπείειω πι το8·πο .πιο οτ ρταε.τεττππ ίπ ι:Συίτατε

Μαἰοτἱοατπιπ οπτέαιπ Ζέτιετατιτ, ατέεπΖεπε £απιεπ αιτέε- ο

οπο· ίίιιιτιτατέοπώπω , οοιιοειἰἰτ.

Με τι τπιτειιεεε ιπεὶὶ

πω. Α. χω. τον. (πι. ε. χω. 449. τ.

~ ( τι. πι. )

Μεπἰτεετππι εἱτ Ρτεεεπτὶτιπε οτ Βιτπι·τε. εποε ποε

πιοοτιπε επ Βτετὶε τει ετεεοπε ετ τεεπὶ ιπεὶοτὶεετππι

εοιπεε. τιετετιὶποπὶε οτ πτεεττεπεὶε οτ εοιπὶππε ιποπτὶε

Ροεπτειιὶ. Ρετ ποε ετ οιππεε ειιοοεεεοτοε π·οεττοε. εσπε

ιππε οοποοετιππε ετ τεπεεπιπε ιιοτιὶε εὶτοοτο ποεττο

πτιεττο εε ποττε τοθετο οοπιπιιἰε ἱεππεπεὶε ποιπὶπε

εὶπεεειπ οοπιπιπε. εποε Ροεεὶτὶε τιετιετο εοιπΡετ εοπ- (ί

επτοε ετ οπτὶεπι τὶπετειπ πι οιππὶτιπε οὶπἰτετὶτιπε πο

ετττε. τειπ εεεπὶεὶτὶε ειιεπι εεεπὶτοιιεὶε οοπετὶτπτἱε

ὶπιιτε ιπετε. οτ εΡοοὶετὶτοτ ὶπ οὶπὶτετο ιπεὶοτἰοετππι.

επἰ εὶοτὶ οοπεπτεε ετ επτὶε τιετεεεπτ Ροτεετετειπ εο

Βιιοεοεπεἱ ετ εὶττὶπὶοπεὶ εὶπο εειιτεπεὶεπεἰ οπιπεε

εεπεεε οὶπὶτεε. επο ειπετεετὶπτ ὶπτετ ειιττεπεοε ἱε

ππειιεεε. ὶπ επο εεεπ. εἰ τοττο τποτἰτ εΡΡεττετππι. ε

εοιιτεπτὶε οοπεπτπιπ ετ επι·ὶε Ρτεεὶετοτππι. ὶττε εΡ

Ρεττετὶο εε ποεττπιπ πὶοετὶπιπ εὶπο τιεπὶτπιπ (τοτοτετπτ.

ετ επο εὶπε οιειπὶπε τοτιπὶπετπτ. εἰ πετο ετὶιπἱπετἰ

τετ ὶπτετ Ρτεεὶοτοε ὶεππειιεεε ειιττεπεοε εοτπω τπετἱτ.

τππε Ρετ ειιειπεπ ποεττὶ πἱοετὶὶ τοτιπὶπετιιτ. εετοτπιπ

εὶειιε επεετὶο εὶπο εὶιιἰτὶε εὶπε οτὶπιὶπετὶε οτὶετπτ

ποετι·ιπτι πτειιττπιπ ἰττἰπε επεετὶοπὶε εεοἱεὶο εεττετετιιτ.

ιιιεπεεπτοε ιποετπε τιειπττΞεοτιιοεττππι-τοοιι.πι τεπειι

τὶτιπε ετ ειιτιεὶτὶε πιππετετε.νΡι·οεοπτττιπε ετ τιιτπτὶε

εποε τιεπε ποεττοπι εοπτιετοιιεπι ίὶι·ιιιειπ τιιιτιοεπτ ετ

οτιεει·ιιοπτ. ετ ποπ εοπττεποπτειιτ πι ετὶεπο. ετ εε

ποεττὶ εοπττειιιιτ .Βτετὶε ετ ιιιιιιοτε. εοτπω τεττεοτιοπο

ιιι τ‹ετεπεεε πιο”. εποε εοιπὶιιὶ. ιι(:οιιιιτ. τοτεὶο.

διεπιιιιι τ· πιοοτιτ εοὶ @Με τεετε ετεεοπε. οτ τεειιὶ

ιιιεἰοι·ἰοετπιπ οοπποε τιετετιὶιιοπἰι: οτ πι·εεττοπετε. οτ

εοπιὶπτ ιποπττεΡεεπτεπτ. ·#··-#-- -

ττπὶπε τετ τοετοε εππτ.

(τι. εε εετεοπε. .

Η. εε πιοπτεοετεπο. : _ι

.(3. εε εεπὶτοπε.

.Ρ. εε ετοετεπο. -=

.Η τιπεο (το εεετ. ι

.ττ. πεο εε Ροεὶο πὶτὶεὶ.

Π. ετειπεπ.

.Αεεετττπε εε επεετ.

8ὶεπππι επὶττὶοτπιτ εοτὶτιεεπὶ ιπεπεετο εοιπὶπὶ ι·εεὶε

Ρτο επὶττὶετιπο εε εετε ποτετἱο επο τιοο εοτὶτιὶ τεοὶτ

τοοο εὶε οτ εππο Ρτοτειεε.

Εεε τοττεπεὶππε εε τὶοετεο εεετὶ Ρετεοὶὶ ποτετὶπε πτ

επΡτε ειιτττειιὶ οτ ειιεπιΡτὶτὶοεπἱ οι: επτεπτὶοο ετ στὶ

ετπετὶ Ρτὶπἰτειὅἰο επιε εοιπτιιτ τοεὶε εοτἰΡτο πι Ρετ

Βειποπο. ετ€τττο (:ετεο Ρεπεεπτἰ ὶΡεὶπε ιιιιιιιττο. τπ επο

ετετ οτι ππο Ρεττε τοτιπε ετπε ειιιιεερ τοἔὶε επτα οο

 

τοπε πι οεΡὶτε εεεοπττε πι οεττιεετε. ετ τειιεπτὶε πι

εεεττε πιεππ οπεοιπ επειιττπετιιιπ οτ ὶπ ετιιτετιτι Ρο

ιππιπ. επ ετὶε Ρεττε ετιιτ τοτπιε οπτπεεειιι οιιιε.

ετιιιεττ διεπει επΡοτ οεεο οοοΡοττο. οτ τιετιειιττε

εοτοπειπ τπ εεΡὶτο. οπὶπε εἱΒὶττὶ οὶτοπιιιεοτὶΡττοπεε

τε.8ετε. ιιοεπε εττοετιιοι·ο Ροτιιι ΡποΡτετ επιε ππιιπιπι

ποτπετετειπ. εὶοπτ πι εε πτετ οτ τοτε ιιὶοτιὶτ πω»

πετ επιιπιπτο πὶετ Με ττττετε εὶττετιε τὶτπτο εοπ

Ριιιιοτο εεπεε-ετιι~ειιὶεοἱοπὶε. εε ιπεπεετο εοιπτιπ εποε
εε οεπετεο ηετπὶτετἰε τιιιιπε Ροτεετετὶε. Ρτεεεπτὶτιτιε

τεετττιπε. ὶοτιεππο τιοπὶτιοιπὶπἰε. ετ το)ιετο οιιτπο οοιι

οεττετὶὶε οοπιπιιὶε ὶεπιιο. ὶεοοτιο εε εττιεττο. οτ τιτοποτιε

εε ὶεεεπττε ποτετὶὶε. ιιι(:οε Ρτὶιπο. ὶπεὶοτὶοπε :επι εὶε

κι ὶππὶὶ. _ - τι

( ποενιιι ι

Ριε·τιιπε πετώ Μαίοτίοετωπι ιἰοιππιπε, πι: ροετιιΖατιτο

[ασοεε τεέ,το οτοὅοπετιεέ είπε οοπταπέμτίπεο, [επιτοκ

εἰὐιιε έτι οΣυί2(ιτε ττταίοτίοαταπι τιποτε” εοτπω· απο

/ιιτπο ετ αιεπτέεπε είτπρτΞε με /ιιιιτἰἰοο ετ αιρείτα

οοιιεττποπείε οοποοε22.

τ%5, ιινι τπιτεπεεε τιιππ

θεά. Α. ει. (π.

( π. π.)

Μεπὶτεετπιπ εἱτ οιππὶτιπε εποε ποε Ρεττπε εεὶ 8τεττε

ὶπτοτ ειιττειιοοε οτ οοτιετιττειπτεε οὶπεεοπι τοοὶ. εὶπε το511τ ιπεὶοιὶοετπιιι εοιπἱππε Ρετ ποε ετ οπιπεε τιε
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τεάεε ασ ειιεεεεεοτεε τιοεττοε α(ὶ ἱι1εταιπὶαπι ἰΙΙαεττὶε α θατεὶα ΙοΡἰι.

ἰαεοΒἰ ἀεὶ Βτατἰα ι·εΒἱε αταΒοαειιεὶε ἀἱ!εετὶ εοαεααΒιιἰτιεἰ

ιποεττἱ ετ α(ἱ εαΙατ.επι α11ὶπιε 11οεττε άατοιιε εοιιοεἀἱιιιιιε

ει Ιαιιάαι1ιιιε Ρετ αΠοἀἱυπι ΐτα:ιευπι ΗΒει·ιιτα ε( (Ιιιἱε-'

τυπο Ρτο αΙἴοηὸὶεο εοοετι·ιιειι(Ιο ετ εαΡεΠα ΗΜ (ΙΠεετο

ετ ΠάεΠ ιιοεττο εατἱεεὶιαο οΒει·ιο (ὶε υοΙτα Ιεεξατο

Ρτο εοπιιιτιἱ ὶατιιιε ετ οιτπιἰΒιιε ἱαοιιετιεἱΒι1ε εἱυεἀεπι

(:οπ1ιπήε οπιτιεε όοπιοε ειπα (11ιοάαι11 Βιι·πιο ε( εαεα

Παω ἀἰετιιΡτὶε ετ ειπα (Ιιιαἀατα ωαεαιιὶτα. ὶο (μα πετο

πιαε(Ιαάτα ξαεἰ€ἱεεαΡεΙ!αω ἰΡεαπι οοιτιιιαἱε ετ ία νεαόετιι

εαΡεΠα _τεαεΒΜε (Ιιιἰοοιιε εΙει·ἱεοε α(ἱ (ἰἰιιἱτια ΜΜΜ

εκει·εεπάα (με οπιτιὶα εαπ( ἰτι εἱαἰτατε ωαὶοι·ἱεαι·απα

ἰιι Ροι·τὶοιιε ιιοετι·α ὶι1 ΡΙατεα (με @στα Ιἰτιεα τεπιἀὶτ

παρε α(ὶ εαεττατι1 τεπιΡΙὶ ετ αίΪὶ·οιπατ εκ ααα Ραι·τε

ὶιι εαι·ι·ει·ἱα (με τετιόὶτ ετ ὶτιεὶΡΠ; (ἰε (Ιιιαοαπι (Μαιο

Ρτεροεὶτἰ τευταεὶιοτιειιεὶε αε(Ιιιε α(ἰ εἰιτιὶτετἱιιππ αποτι

(]αιτι εαπαεεαοτιιια ετ ιιε(Ιιιε αά αΙὶαια ιοαεοιιὶται11 (με

ἰΒἰ εε!. ὶτι εαΡἱτε οωιιὶω11 Ρτεἀἰετατιιτα (Ιοιτιοτιιια. ετ

Μετα Ιὶπεα ιιαἀἰτ άε 111α8(1ι1Πει ἀἰετα Μπα εαττετἱαπι

Βοοταἰ ι15(Ιιιε (Ιοεπι(1αι:1 εα1ιτοι1ετα εἱ1ι1ὶτετἱἰ (1ιιοαάατα

εατταεεαοι·ιιω Ρι·οιπ Ι.ει·αιαιατιιπι εετ. ετ τειιεττΠ.ιιι·

τεετα Ιἰιιεα αε(Ιιιε αά (Ιιιαεάαιτ1 άσκησε Ρτεροεἰτἰ τε

ταεἱιοιιετιεὶε ετ εἰε ἱιαβεΒὶτὶε εαρεΙΙαι1ι ΐοαἀἰευι1ι ετ Βιτ

πιιιιη. ὶτεπι άαπαιιε εοαεεἀἱιαι15 ετ Ιαιιάαιοιιε Ρετ αἱ

Ιοἀἱυπι ίὶ·αιιοιιπι (Ποτε εαΡεΠε ε( αιἰ ειιΒετετιτατἱοοεω

Ρτεἀἱετοτιιπι (Ιιήο(Ιιιε εΙετὶεοτιπιο (Ιιιοε ει» τεαεΒΜε

αε(Ιυε1·ϊαιτι (με ᾶἰεὶτιιτ αΒειιεατιατα ε( ειπα (1ιιατιιοι·

ἱοιιατε. ε1:_(:ααι αΙξοαοΒεΠα ετ ευη: (1ιιατιιοτ ἰοιιατε.

ετ ω τω! εἱιαὶἱἱτετ ἱουιαταιιι οιππο ετ ὶιι τααὶ Βεπι(Μα

@απο ἱοιιαταπι. (με οπιι1ἱα ειιατ ὶιι τειτοἱτιο (Ιε Ρώ

Ιειιτὶα ἰα Ροττἱοοε πιοετι·α. ὶτα φα! (ἱε εετει·ο με

ἀἰεταε οι:οαεε άοιαοε ετ Βιι·ιιιιω ετ ιοαεοιιἱτατα αό

εαρεΠαπι ἰΒὶἀεω εοεττιιεπάαπι ετ αό. ΐοαἀὶεαια (ιοιι

ετι·ιιεαόιιω. Ρ:·οιιτ ειιΡετἰιιε ιἰἰετιιπι εετ: ετ τετωἱααταω

ειπα εοΙἰε ετ ειιΡταΡοεὶτὶε Βοετἱἰε ὶαααἱε ετ (απο ειπώ

Βιιε ἱΒἰἀεια ΡεττἱαεατἱΒι1ε ετ Ρεττἰιιετε αεΒεαΜΒιιε άε

αΒἱεεο παμε α(ὶ εεΙιπιι ετ (ἰἱεταε άεεει11 ἱοααταε 00111

άοπήΒι1ε Ρετάπεα8.Η:αε α(ὶ εαεάει11 ετ σοοι τετπιἰιιὶε

ετ Ρεπἱοεατἰἱε ειιἰε (απο ιετήε ρτατὶε Ραεειιἱε ει·Με

α(ΙιιΒ ΙὶΒαὶε ιιἰαεἰε ατΒοτἱΒαε ἀἱιιετεοτιιω Βεαετιιω

ἱαττοἱιὶΒαε ετ ειὶτἰΒιιε ειιὶε ετ (απο οαπιὶΒιιε ΠΜ.εαι

ΡετιὶπιεατἰΒιιε ετ Ρεττὶαετε ἀεΒειιτἰΒιιε α(ὶ ᾶἱεταε άεεεπι

ὶοιιαταε. ΒαΒεατ ἀἰετιιω εοιαιιι1ε ἰαπιιιε τε1ιεατ ροεεἱ

ἀεατ. ετ εκΡΙετατ Β·αιι(:Βε ετ ΙἰΒετε ἰτι Ρετρεταιιπι.

Πα τατιιεπ (Ιιιοά που Ροεεἱτ αειιάετε αΙὶοαο τοο(ἱο

εοαΐει·ι·ε απ( αΙἰεαατε πύΙΜΒιιε παμε Ιοεἱε τεΙὶἔἱοεἰε.

:11απ(1ατιτεε ιιὶεαιαὶε εὶτιΒιιΙἰε. εαοπιὶΒιιε ετ ιι11ἰαει·5ἰε

οίΪὶτἰαΙἱΒιιε τιοετι·ἱε ται1ι ΡτεεετιτὶΒιιε (μαπα Ϊιιτατἰε

(Ιαο(ἰ Ιιαπιε αοετταπι ἀοαατἱοπιετιι Βοπιαια ασ Βτωαπ1

ΙιαΒεαατ ε( οΒεετιιετπ απ: αΒ.οι1ιτιἰΒι1ε Ι-αεἰαπιτ Μιαο

ΙαΒὶΙἱτετ οβεεταατἰ ετ εποε] Ποπ εοοττααετιὶαιιτ. πε!

αΗ(1ιιεπι εοιιττααεαὶτε Ρει·ιαΜατιτ. εἰ (ἱε 1ιοετι·α εοπ

Βάατιτ 8τατἱα αει απιοι·ε. άατιιι1ι αριιά πιαἰοτἱεαε πι.

Ι(αΙετιάαε ἱιιτιἱἱ :ππιιο ἀοιαἰιιἰ Μεεκκαιιι.

δἱιὅτιυπι ·ι· μετά ἀεὶ δτατὶα τεΒτιὶ τιιαἰοτὶεατιιπι άοπήιή.

Ηαὶιιε :εἰ τεετεε ειιιιτ.

Ρε8;ταε ΐετταπάι1ε.

Γει·ιιααάιιε ΒοτιεαΙιιὶ.

Ατὶι Ρτε11α1188.

Ι.48ΙΙΓθΠΠΙΙ5 εοπιὶιιε.

Ρεττιιε (ἰε 8οιιιαβεΠα.

Βει·πατάυε Αγιιιετἱεἰ.

Βετειιἔαι·ἰιιε Βαι·Βετὶ.

8ὶΒοιιιτι ή· θ. ειιατὶἱ τιοται·ἰἰ (ἱοτιιἰιιἰ ὶαἴατιτἱε (ΙΜ ααα:

εαι·τα111 εετἰΒἱ Με ε( εαπ: ΡτοΡι·ἰα :Παοκ εΙαιιεἱτ !οοσ

. εἰε ετ αιιτιο Ρτείὶκἱε.

δἱΒαιιιιι Βεταατιἱἱ άε απο ιιοτατἱἰ ΡαΒΙἱεἰ ἱπεὶιιἰτατε

τπιαἱοτἱεατιιπι φα Βατιε εαττατιι εοτὶΡεὶΙ: πια1ιάατο ε.

εαατἱἱ ιιοτατἰἱ ἀοωἰαἱ ἰιιἴαἑιτἱεΙοεο ἀἱε Ρτείἱπἰε.

Εφ ΙαατεΙταιιε ι1οται·ἰιιε εαοτἱ ραΙαεἱἰ. Με εκεαιΡΙιιιιι

άε ιααιιάατο (Μπήκα ἱἔιιἰ!ἱὶεἱταὶ (ἰε ΒιιἱΙΙὶεηαοοο ἱιιὸἱ

εἱε ε: αεεεεεοι·ὶε (ΜΜΜ τοιαεἀεἰ :·αε(:Ιιε ἱααιιειιεἱε

Ροτεετατἱε εκτταιἰ ετ εκεπιΡΙαιιἰ αΒ αιιτειπἰεο ετ στὶ

ΒἰααΙἱ ἱαετι·αωειιτο ἀοπιἱηἰ Ριπή ἀεὶ ετατἱα τεΒαἰ

ὁ πααἰοτἱεατιιπι (ὶοπιἰτιἱ εὶαε (:ετεο εὶΒἱΠο εἱ8ἰΙΙατο ἰιι

(με εκατ αΒ απο Ιατει·ε ΐοι·πια εειιΙΡτα εαἱιιεἀαπι

πιὶΙἱτἱε ατπιατὶ τεεἰἀεπτἱε ἰα ε(Ιιιο οιιἰιιε εὶτεαιοεειαετἱο

Ρι·ορτετ Ϊτὶεατἱοτιεπ1 ωιιΙτιπ11 Βεπιε Ιεἱ.Εἰ που ΡοτεταΙ:

αΒ α!ἰο πετο Ιατετε εκατ ί'οτωα εεαΙΡτα οιιἱιιεἀαιιι

εΙἱΡεὶ ΒαΒεατἰε ΐοι·ωαιτι Ιεοοἰε ΜΒΜ. εεοΙΡταω ειιἰιιε

εὶτειιωεοτἰΡτἰο ΡτοΡτετ· ἴτἱεατὶοιιειιι ωιιΠ:ιιπι Εεεε

Ιεεἰ εστι Ροτετατ εεειιαάιιπι (Ιι1οά ἰιι εο ιιἱ(Π ε( ΙεΒἰ

Ρετ οιαπιἰα εοπιτἰιιεια ιιὶεΙιἰΙ αἀἀἱτο πιε! ἀἰωἰαατο ιιἰεἱ

Ϊοι·Ι:ε Ιὶττετα εἱΠαΒα ιἰτιιΙο εευ Ραοετο αΒ8(Ιιιε υΠα

ιαιιτατὶοτιε εοτταριἰοιιε εειι ἀἱωἱοατἰοοε ἀἰετἱοηιιπι

αε εει1ειιε. Μ. (ρω. εοποΒοτα1ιάιιω ὶιιεειι ἀἱετὶ ἱε

ἀἱοΞε Ρι·οΙ›ι~ἱα πιατιιι εαΒεετἱΡεἱ.

ς Μου( )

Νυκο &υισίιω Βα.9:ί!ίοπϋ (ίοάπίπιω, μια: (ποπ Μπασι

σέ&ιω Μπα, £ία!επι ίπ .πιο άουιίτιαι8ιι ραϋοείπα2απαπ

εροπιἰε£.

Ώδδ, θ !(α!εα(!αε ἱιπιἱἰ

σα. Α. χω. απ.

ς α. α. )

Ματιὶἴεετιιω εὶΙ. ειι:ιεύε (Ιιιοά (Με οικω εατιεἱι:8

ἀεὶ (πατώ (ἰοπιἱοιιε τιιεεὶΙἰοαἱε. ιιαΙΙἱε αεΡει·ϋ εοπ

Βαεαϋε ετ εετὶτατιε ειπα Με Ρτεεεπιτἱ εατΙ:α ίἱταιἱτει·

ετ ὶτι Ρει·Ρετιιυτα υαΠτυτα. Θεώ ΒΒετα ετ 8Ροτιταοεα

ιιοΙιππατε εοτιεαΙτε ετ εκ -εει·τα εεἰεαεἱα. ἴαεἱπουε

οτ(Βιια.τουε ε( αίΙὶτωαωιιε αοΒἱε ιιοΒὶΙἱ ετ Ι(αι·ο ατιιἰεο

αοετι·ο οΒει·1:ο (Η ιιοΙτα ΙεΒατο εοωιιαἰε ἱατιιιε. τε

εἱΡὶετιτὶ τιοτοὶτιε ετ ιιὶεε εοπιιιοἰε ἰατιιιε. ε( οτιπιἱιιπι

εἱαεὸετιι ἀἰεττὶοτιιε. αΒ Με (ἰὶε ἱτι αατεα ιιει·απι Β:

ιααπι ατε[ιιε ΡετΡετιιατο Ραοεπι; ὶτιτει· εοε ε: Ιιοπή11εε

ἰιπἰεἀὶοτἱοοὶ ιιοεττε ευΒἱεετοε Ι1Πὶι18ι°808 ε( εἰεΒιιΙοε

ἱο (ΙιιἱΒιιε Ροεεε Ιιαβεταιιε ε( ἀἱετι·ἱετιιω α(ὶ Βοπιαπι

ίὶιἰεπι εἰιιε ειπΒαηο. ετ (:οπιιιηε ἱαιιαε ετ οππιεε Βο

ιαἱτιεε εἰυεἀεπι _ἀὶετι·ἰετιιε ιιοὶαετεοε ετ εὶοΒιιΙοε ἰτι

(Ρώπα εοιπιπιε ἱατιι.ιε ΒαΒετ Ροεεε ετ (ἰἱεττἱετιιω α(ἰ

Βοοαπι θάεπι εἰοε ευθαιιο. ρι·οπιἰττειπεε ιιοΒἰε οβεττο

(Π: ιιοΙτα ρτεἀἰετο τεεἰΡὶεοτὶ ιιοτοὶοε ετ ιιἰοε εο

ιπιαιπἱε ἱαιτιιε. εα!οαι~ε ειιετοἀἰτε ωαπιπετιετε απ: (Βεΐ
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ἴειὶἀετε Ρτο ιιὶι·ὶΒυε ιιἱτὶΙὶτετ ετ Ροτετιτετ. ιὶιὶὶοετεοε ο εοττε τιοτετὶὶε. Νεα: Ρτὶπιο. .ὶ1ιἀΜ ϋπ11ι..ἀὶε τα.

ετ εὶτὶειιὶοε ὶοοιὶεοεεε ετ οωοεε εὶιιεἀεω ἀὶεττὶοτιιε

ὶτι πιει·ὶ ετ τεττε. ετ £Ιι1οὶὶΒεΕ ειμαι ἀιιὶοὶ 881008 εε

οοι1Ηεεο5 ὶτι τεΒοε ετ Ρετεοιὶὶε εποἀο. ετοοἀο. ιιε

ὶὶὶετιἀο ετ τεἀειπὶἀο. ω τοιο τωεττο ιὶὶεττὶοτιιτ ετ.

ὶιὶτὶεἀὶετὶοοε Ρετ πω: ετ οπικιεε ὶιοιιὶὶοε8 ι1οε€τὶ ἀὶ

εττὶετιιε ιιτ ειὶρετὶιὶε ἀἰετιὶπι εετ. εποε ΙιοΒεπιιιε ιιεὶ

ἀε οε1:ετο Ιιε!σεΜποιιε. εο!ιιε τοπιετι' ὶιι οιοοὶΒιὶε ίὶἀε

ἀοπὶὶιιὶ τιοεττὶ. ετ οι11ιιὶε ειὶρτοἀὶετε ετ 8ἰΙ18ΙΙΙ8. Ρτο

ωἰττὶιιιιιε Βοιιε ίὶἀε εττειιἀετε ετ εοπορ!ετε. εἱε ἀειιε

ποε εἀὶιιιιετ. εἰ: Εεε εοετοεεοεω τΙιιετιιοτ ἀεὶ ειιεοΒεΙὶε

εοτοπι Ροεὶτει ο ιιοΒὶε εοτροτεὶὶτετ Μοτο. ιιετεειιὶεε ποε

οΒεττιιε ἀε ιιοΙτει Ιε8ειτοε οοττιιὶοὶε ἰεὶὶιιε τεεὶΡὶειπεε

ιὶοπιἱοε ετ ιὶὶοε οοτιὶοοὶε ὶειὶιιε ετ οππιὶιιπι εὶιιεἀεπι

ἀὶεττὶετιὶε. ο οοΒὶε ἀοπιἱιὶο τιιὶιιοιὶὶ 8ειτ1εὶ0 ιιετεω.

ίὶΜιετιι ει: Ρετοετοεπι Ρεοετο ιιτ 8Ι1ΡΒΓὶΙ|8 ἀὶετιιιτι

εετ Ϊεεὶιοιιε οτἀὶοεπὶυε ετ ε!Επιιοωπε Ρετ ἀὶετιιω

οοπιιι:ιε ὶ2ΠΙ1θ ετ. Ρετ οοπτεε εὶιιεἀεω ἀὶεττὶετιὶε.

ΙΙΟΒὶ8 ετ οπὶοὶΒιιε ΒοιιιὶιιὶΒιι8 τεττε ιιεεττε ετ ἀὶεττὶ

εποε. οτιἱιιετεὶε ετ εὶοΒοΙὶε εὶωὶ!ὶ1.ετ οετειτο Ρεοειτι

ετ. ειεΒὶὶεπι ΡετΡειιιο εοἀεω ΐοτωει ειπε ὶΡεειω εο

Ρετὶιιε ποΒἰε ἴεεὶτὶε. Ρτοωὶιτεο€εε ιιοΒὶε Ρετ ἀ.ὶοτιιω

οοτοιωε ὶεοιὶε ετ οωιιεε Βοιωτια: εὶιὶεἀεοο ἀὶεττἱοτιιε

τοτωε ρτειτιὶεεε οωτιὶε ειιΡι·εἀὶετε ετ εὶοἔιιὶε ι1ετΒο

ειἀ υετοιιιτι ετ τοοἀο εὶπιὶΙὶ εττεοἀετε ετ οοπὶΡὶετε.

8ὶε ἀειιε ποε εἀὶιὶιιετ. ετ Με εειοτοεειοετο ἀεὶ επεσ

Βεὶὶει τΙυ.εωοτ εοτει11 Ροεὶτει ετ ε οοΒὶε εοι·Ροτεὶὶτετ

Μοτο. Ρετ ποε ετ Ρετ ἀὶετι.ιω εοπιιιηε ὶοιιιὶε. ετ

οππιεε εὶιὶεε εἱοεἀειτι ἀὶεττὶετιὶε. ιὶετιιπι οΡυἀ πτώσ

τὶεεε τι. Βοὶεοἀεε ὶιιὶιὶὶ Ρετ πιειωι11 ΥΠΒΒὶΒὶζΓἰ ὶοὶιετιοὶε

τὶοτετὶὶ τιοειτὶ ττιεοἀοτο 11οεττο ετ ὶΡεὶοε εετὶΡτε ο

Βετιιετἀο ἀε Βοιιο:ιοτιο. οικω οτὶετὶ. ΜεοΧΧκιιι.

8ὶΒΠΙΠΠ ·'· τιιιὶιοηὶε εεοεὶἱ. ο

$€τιιιτο ή· οΒεττὶ ἀε ιιοὶτε ἀεὶ οπιτιὶο ρτεἀὶετε ετ εἰπ

ειιΙο ηοπιὶτιε εοπὶιιηὶε ὶεοιὶε ὶειιἀειιὶΙ: ετ εἱὶὶτιοουὶε

Εεε ετι11οτι ἀε ΡεΙοΖοΙο εεετὶ ὶπιρετὶὶ Ποτετὶιιε ειιΒ

εετὶΡεὶ ετ εὶὅηιπο Ρτεἀὶετὶ οΒεττὶ εὶιὶε τοετιἀετο εφ

Ρ051.11.

Τεετεε ὶιυὶιιε τεὶ ει1οτ τοὶπιιπὶἀυε ἀε τεΠετο. Βιιὶὶει

Βετωε ἀε ετο21ε8. οττοΒοιιιιε Ϊοι·ιιετὶιιε ετ "πιοπι ἀε

τῇ”. ετ οτάιοΒοοιιε ι1ιειΙΙοτιιιε.

8ὶθτιιιπι ή· Βετὶὶετἀὶ ἀε Βοτιοεπιο @οἱ πιεοἀετο ἀοπιὶοὶ

ιιιιτιοιιὶε. ετ ιιὶοε ΙΠΒΒὶΒὶΣΓὶ ὶοὶιεοιὶὶε ιὶοτετὶὶ ειιὶ Με

εετὶρεὶτ. -

8ὶΒΠΙΠΠ ·ὶ· ττιοΒἱεττὶ. ὶοΙιετιιιὶε τὶοτετὶὶ ἀοωὶοὶ τιιιποοὶε

88ΙΙΟὶὶ. ἀεὶ Ιιειιε εειττοπτι εοτὶΒἰ. ετ ΒὶἔὶΠΠΠΠ ερΡοτιὶ

Ϊεεὶ Ιοεο ἀὶε ετ εοιὶο Ρτεὶὶιιὶε.

ΒοὶΙεοἀὶοοε ἀε τὶοετἀο επτά ΡεΙεοὶὶ ιιοτετὶιιε οι

ειιοτε ττετιεει·ὶΡεὶ ετ εκεὶτιρὶὶίὶεοὶὶὶ ει: οιὶτετὶτὶεο 5ετὶΡΙο

πωπω Βετοετἀὶ Ρτεἀὶειὶ ιὶοιετὶὶ. ΒιιΠετο ΒιιΠε εετεει

απο Β1ο εετὶοο Ρετιἀειιιὶ. ὶιι ι1ιιο ιιὶἀεΒεωτ εεεε δω

ιιττετΙοε ροττε ττοεΒο πὶὶὶὶτὶε εεἀετιτὶε ειιρετ ετ1ιιο.

ειὶὶιὶε Δεὶι·κ:ιιὶτιε‹:τὶρτὶοι1εε ΙεΒετε ιιεε ιὶὶἀετε Ροτιὶὶ Ρτο

Ρτετ ιιεωετοτειο. εἰοιπ ὶο εε ιὶὶἀὶ ετ ὶεεὶ Ρετ οπὶτιὶε.

τιὶεὶὶὶὶ εἀἀὶτο τιεΙ ἀἱιοὶοιιτο. τιὶεὶ £ω·ω ὶὶττετε ιιε| εὶΙ

ὶεὶοε τὶτυὶο εεε Ροοετο εειιεει εΒτειιἰιιτὶοιιὶε. εετιτειπὶε

πιοπι ιιιιιτετε. ετ Με ἀε ὶτιεοἀετο ἀοιιὶὶηὶ ἀεοὶὶ ἀε

οεοε)Ήο οὶιὶὶτετὶε ὶειιιιε Ροτεετετὶε. Ρὶ·εεεπὶτὶΒιὶε τε

ετὶΒιιε ὶοὶὶετιτιε Βοιιὶ ὶιοιοἰπιὶε ετ. ὶοτεὶο εει!ιιο εει·ὶΙ›ὶε

 

ὶιιιιὶἰ. εποε ειιὶιιὶ ὶιτ ἀἰοιο ειιτεοτὶεο,›ειιεἀοτο Ιὶττετε

ἀΞιιἰεε. ρτομετ (Ιιιοἀ εΜεοιαιτ ἀὶμὶειιιο πιο Με επι

τειιτὶεο.. π.:_

. . . τ .
ι · . ε. - τ· . ο ι ·
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:.

Ρετιιυε τεετιἰ Μαίοτέοαπωι άοπιΕπιω, ει3

εοποοπἰἰα ἰπἰ£α εκει ίαπ.μπεύω, £2.πίεωρΖατίππασ, ρταε.τετείαπ εουιπιετοἱέ επεσα, ΙαηεὶΣιιτ.

' -:·· «Μ. .Ξι.·.. ε ·

. . ο Η τ;" ·...·.····"·πιε

4255, ρτι‹ὶιε ΙιεΙετιἀεε ιιι ιι- ·. τ ο ·. =:··οτε-Μ«_

ὶ : ο 7 ° ·μ .Ί Ρϋι-'ΠΙΝ

εω.Α.ει.εε.υ. · Θε· ΙΜ #'ε

(ως), _ _ μ”. .

Η ἀεὶ ΠΟΙΠὶΠθ. ιηειὶὶΐεετιιιο Με εοτιετὶε·ρτεεεοτὶ

Βιιε εττΙι.ιε ὶὶὶτυτὶε φαω ποε μεσω ἀεὶ Βτετἱο :εδώ

11ιιιὶοτὶεετιὶιτι ἀοπιὶοιιε εοιὶοεἀὶωιὶε ετ εΡΡτοΒεπὶιιε εε

εοοΗτωεπιιιε ιιοὶοὶε οΒεττο ἀε ιιοΠ:ο ὶε8ετο εοι1ιιΙ11Β

ὶΒΠΠΒ ετ οιοτιὶΒιιε ΙιοιὶιὶτιὶΒιὶε ιὶεειτὶε ιιτιὶιὶετεὶε ἀε

ἀὶετι·ὶοτιι ὶειιιιιε ιιετειιτι Βι·ωειοηοε ρεεεπι ὶιπετ οσε

επ ὶιοιιιὶοεε 11οεττε ἀὶιὶοτή ειιὶ›ὶεετοε εκ ποε ΡετΙ:ε.

ετ εοιτιυ.οε ὶετιιιε ετ Ιιοι1ιὶΙιεε υεετι·ὶ ἀὶεττὶετιὶ5 (!οεο:

εποε ὶιεΒετὶε ετ ἀε @απο ἀωπε ἀοωὶοο εοΊιιὶεὶετὶτὶε

ειε οὶτετε. ΡτοωΜεοτεε ιὶοΒὶε ι1οπ1ὶοε οοπιιὶιὶὶε ἀὶετε.ιο

Ρεοεπι ίὶττπειτι επ τετωο ΙιιιΒει·ε ετ τειιετε Ρετ Με

ετ ιιτιὶιιετεοε ὶιοπιὶτιεε τιοεττὶ ἀὶεττὶετιὶε ετ Βου εοιι

ο ττιιιιετιὶι·ε. ὶτὶειιρετ Ρτοωὶιτὶπιιιε ετ οοοιὶειὶὶωιιε υοΒὶε

:ιοπιὶοε ἀὶε!;ὶ εοπιιιοὶε εεὶιὶετε ετ οιιετοἀἰτε εοωιιι1ε

ὶειὶι›.ε ετ ὶιοιοὶτιεε 11θ5ἱω511ΠὶΙ18Ρ$0Β ετ ἀε απο ιιεεττο

ἀὶετι·ὶετι.ι ωω ὶποτἰ φωτο τεττε. 8ειι1οε οοιιίτοΒοε ὶΠ.

τεΒιιε ετ Ρετεοιὶὶε εοκὶἀο τεἀειὶτιἀο ετ ετειὶἀο. Ρτοριε

τω οοτὶεεἀὶωιὶε υοΒὶε οβεττο ἀε οοὶτο-ὶὶοτοὶι1ε ἀὶετὶ

ΟΟΠΠΙΠὶ5 Ρτο εοπιιιοὶ ὶειὶιιε ετ ΙιοπιὶιὶὶΒιιε ιιεεττὶε ετ

ἀε τοτο αεεττο ἀὶεττὶειιι ιιτ Ι1οπήτιεε ιιεεττὶ ἀὶει-τὶειιιε

ΠΒετε ροεεὶτὶτ ΠθΠὶΙ'θ εἀ οἰιιὶτοτετιι ετ ὶτὶεοὶεπι πιο

ὶοτὶεετιιτιι. ετ εετετι ὶΒὶεΙιιε οοπιετεὶιιπι ΙιοΒετε ω;

Ροεεὶιπ ὶὶΒετε ετ εεειιτε οεὶιἀετε ετ εοιιπε ετ τα

επιιΡΙ:εε εκττοὶιει·ε ετ Ροταιτε εΧοεΡτὶε τειιιει1 ιιετὶιὶε

ιιτ ε88: οτιοοοε ετ ἀειὶετο Βεοετεὶὶ. ὶτεπι εοιὶεεἀὶωιι8

υοΒὶε ο!αεττο ἀε ιιοΙιε !εεεω εοπὶωὶὶε -ὶειιὶιιε Ρτο

εοπιιιτιὶ ὶεκιτιε. οιιοἀ οοπήοεε ὶετιιιε πατάμε ἀὶεττὶ4

ασε ποπ ἀοοεο1: εεε ἀοτε τεοεεκποι· εΙΞειιὶ ἀε ὶιι

ειιΙε πιεὶοτὶεετιὶω τὶρειὶειιω Ροττοτὶειὶω ΡεἀεΒὶιιω

8ΠθθΐθΒὶΠΙΙΙ (με εἀ Με Ρεττὶτιεοτιτ. ετ εἰ εΙὶοιιὶε

εοι;ιτι·ε Με ιιεοετὶτ ποε ωεκὶιιτειιεΒὶιοιὶε ετ ἀεἴεο

ἀεπὶιιε εἀ ἀιὶετοι11. τυ.τειιε εοοιιεοὶιιιιὶε ετ Ρτοτοὶτ

τὶὶιιιὶε ιιοΒὶε οβεττο ἀε ιιοὶτε τιοπὶὶτιε ἀὶεΙ:ὶ εοπὶιιιὶὶε

ὶἐΙΠΠθ ετ. ΒοπὶὶτιὶΒιιε ιιεεττὶε. Παω. εἰ εΙὶΊοὶε-ὶἀε τε

Βοο Π08Π°0 πε! ἀε τεττε οοεττε ἀὶτἱοτιὶ ειιΒὶεετε

εερετὶτ Ιεεετὶτ εε! ἀεττωἱίὶεειὶετἰτ 8Β('ΙΙ18ΠΣΙ ὶειὶιιειιεεπι

πε! ἀε ἀὶειτὶετιι ὶειιιιε ιιεὶ ετὶεπι ἀε (ΙΠΒΗΒθ'ζ τε ἀε

Βὶτοτ Βιοτιι8 ἱὶὶετὶτ εΠε1ιιοτοπι εοτηοετευτὶ ἴεεὶεὶτὶιιε

ὶιὶετὶτὶε εοπτ1ΡΙειι1εητοπ1 ετ ίὶετἱ ίὶοεὶειτιιιε Πιττε ειπε

ἀτεΒὶιιτει ἀὶεε ροεττΙοειτι ειιετεΙο ἰὶιετὶτ ἀεΡοεὶτε. ιιὶεὶ

οΒεψετετ ἀὶὶοτὶο (με ὶεΒἰττὶπιε ΡοετιιΙοτετοτ ὶτι σειιεει.

εοπιτιτὶὶε ὶΗΠΠθ. ὶεεοΒο ἀε εΙΒετὶο ετ Βτειιοε ἀε ἱε ε: ἀε Βοκὶὶε ὶΙἱὶιὶε ἀεὶ ὶΙΙοτιιπι ἀεὶ οἱἶεπἀετὶτιτ πε!
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εεεεει·εε επὶιετἰπι εετἱεΪειὶεεεκπ ΡετεεετὶΒπε θεά κι )βρτ·;'·

ἴεεἰετππε. εἱεπε ἰΠοτιππ Ρετει·ἱιιτ ἰπεετιὶτἰ. ιεἰεεπὶτι

εἰε ίἱετἱ ϊεεἱεττιπε ἰπετἰτἰε εετπΡΙεπιεπΕπι11. ίπεπΡετ

Ρτο εοπε Ρεεἱε ε.. πιἰΙἰτετε επΒἰεετει·πιπ εεεπεπἰτππε

ποεἱε ετε!:ο εβετιε. πειπἰπε εὶεΕἰ εεπιπεἰε. εποε πι

εΠεπε Ιεεε ιιεεττὶ εἰεττὶετπε. ποπ τεεὶΡἰετππε εεε

τεεἱΡἰ ίεεὶειεπε εΠεπετε πε! εΙἱεπεε επτεε!εε πε!

Ρἱι·ετεε. πιεε τεεὶΡὶειπιιι· πώ τεεεΡΙ.εεππιπτ πι εΠειιε

Ρεττε πεεττἰ εἱεττἰεΕπε. επἰ'είἶεπ`εεπτ πει οίΪεπεει·ε

πείτε- είπεε εὶπἰτειἰε ἰεεπε πε! Ϊιετπἱπεε πεεττἱ εἰ

επἱεειε εε! :ΙΜ πεεἱε πεἱ ΙιοπιἱπἱΒπε πεεττἱε επετ

τετε ἴεεἰεπτ. εἰεἱ εετιεπετειιτὶεπε ἱεππεεεἰεεε. εε εὶε

εετἰεειεεεε ιιεΙπετε ε. εεειτο Ροεεε. Μι πιεἱοτεπι

Ρτεεἱεωτπω ειππἱπτε ίὶτπιἰιειειπ εεε εετιιετεπε

εΥ1118τἰεἰ πιεεεετε εοττιἱπἱ Ρεττἰ Ρτεεἰειἱ Ρτεεεπτε

ὶΡεε επε ΡετὶειιΙε εείπεε εὶιιε ἰπτε Ρετ εεπιπ ε: ε

εεετεεεπειε επετποι· ει.ιεε8εΙίε εοι·ετε τπε ΡοεἱΙ.ε

@ω εοιτήιιπε Ρεττπε Ρτεεὶειπε ετπιιἰε Ρι·εεὶετε ετ

εἱπεπἰε επεπεετ εεεετπετ ει εετπΡΙεε!. εοπε εεε

εἰπε Β·επεε. ιιετεειιἰεε εεε εεει·Επε εε πεἱτ.ε Ιεεεεπε

εεπιππἱε ὶεππε πειπἱπε εἱειΞ εοιπππἰε εεείἱτττιε εΡ

ΡτοΒε ετ εεττεΒετο ποΜε εειππιε ΡεΙι·ε εεἰ Βι·πτἱε

ι·εειτὶ τπεὶει·ἰεει·ιιπι εειπἰπο Ρτο εειπππὶ ὶεπιιε ετππἰε

ειιΡι·εεεετε εε πει·βε εε ιιει·Ι›πιτι εἰεπιὶ ποε εεεπΡετ

πεεὶε ΡτειεῖεἱεΠε. επεφτε εε εποε εε εΙεε εει·ιιἱεπε

00880 Β85$επεΒ ετ πετώ τεπτπιπ εεεεεπτ εετε εε

τπἱπεε εε τεἰεΒτἰειιι τεεἱοτἱεετπιιι επεπ1πτε ειιίΙε.ιετ

εΙὶπε εἱπἱε ἰεππει1εΞε πε! εκττεπεπε. εε τεεἱετειπ 'στε

εἱετετππ1 εε1πἰππι .ίὶι·τεἰτε8.επ1 εεε εεεΝ;πε εε πεΙΕ;ε

Ρι·εεἰετπε._ἰπτε Ρετ εεππε ετ εεει·εεεπετε επετπει·

επεπεεεε ]εετεπι Με Ροεἱτε Με επιπἱε Ρι·εεἱειε ε: ε

εἰεἔπἱε _εττεπεετε εε οΕεει·πετε Ρετ :πε ετ εοπηιπε

ἱεπιιε εοπε Με ετ εἱπε Ϊτεπεε. εεΕππι εΡπε επεσ

τἰεεε Ρτὶεἰε ττιεπεἱε ἰππἱἱ. εππε εετπἱπὶ Μι:εκκκιιι.

8ἰἔππτε ε· Ρειτὶ εεἱ Βτετἰε τεΒεὶ ππεἱετἱεετππι εετεὶπὶ.

εποε θ. 81ιετἱἱ·εεΙ.ἱ ΡτεεἱεΙ.ἰ ΡτεπεΙετἰπε είπε εΡΡε

επ! πιεεεεΕε εε τπεὶετεπι Ρι·εεἱετετιιττι επιπἱππ1 ετ

τπε:εΕει1ι.

δεέεπιπ ·|· εβετε εε πεΙτε Ιεεετἰ εεπ1ππἰε ἰεππε εποε

εεε εἱπιεπ εε Ρε!ειοΙε εεετἱ ἱτπΡετἱἰ πειετἱπε εἰπε

τπεεεεΦε εΡΡεεπἱ.

Ηπἱπε τεἰ τεετεε εππτ.

Βετεετεπε εἱτπετὶεπε.

Ρε1τπε εε εειεεεεΙΙε.

ΒετετιΒει·ἱιιε Βπι·.5επεϊε. ·

θπετεἰε εε με.. Δ. . . εἰ

Βεππεἱεἱιεπτιεε εε πο5ετει.

ΟΗ:εΒεππε πιεΠοεπε. . η · ~

θεει·ἰπε :πειεπεεπε.

Ιεεεεπε εε εεΪει·εΒἰο.

Λτι1ε!επε εε ΕεΒοπἱε.·

ΜετΕἱεπε Βει·οἰε.

Ρεττπε. ΐεττετιεπε.

Ιεεεεεεε τεὶεε.

Ιεπεπεεε Ρεττεεετἰπε.

Μετειιὶεὶπε Βιεειπε.

δἱκπεπ εε ε»...

8ἰειιπτπ ε· ΒπὶΠὶεΙ1τ1ἱ εειπΡεπττἱ πετετἰὶ ΡπΒΙἰεἰ πιεὶοι·ὶ

εει·ιιπε (Ρε ΡΓεεεΡΐ.ο Ρτεεὶετἱ εεπιἱτιἰ Ρεττἱ ε!. οβετε

εε ιιεΠε ΪεεἱΙ. Ρι·εεἰετε ἱεεε εἰε ε!. εοπε επε επΡτπ.

( Β(]ΟΧΙ )

π..

θεεεεεευε Ραρα ΙΧ, εεπειιετειι$ίειιε [απιιεπε2εω

εε εα·εεειπιιιτιἰεαΣΖοΙιε τι πιίτιίε2το ῇ·α£ταπι πιίτιεπιπι

ίπ Ηἰερεπἰει εετι£τα πιετειι£οτεε ίαπιαεπεεε Μαι, επιτε

άεπι α2ρε2ε πα!!απι τενοειιι8, ε£ πε έτι Ρεε£εΓιιπι #υ·α$

είεεει Πι2ετ·άΣε22.

Ώδδ, νι ἱεπε ΜΠΕ

ω. Δ. ει. ει”. σε. ε. [ω. εε.

( ε. ε.)

(ὶι·ε8ει·ἰπε εΡἱεεοΡπε εετππε εετιιετπτπ εεἰ εεεεεε

ίἱἱἱἰε. ιπἰπἱε£τε ε!. ἱὶ·ειι·ὶεπε τπἰπετπτπ ειεἰεἱε ὶτι ἰεΡε

Με ετ ἰεεπΙε επε Βετεπιπ εἰεὶτιιτ εειεπεει·επεεπε

εεεπτετε ετ εΡεετεὶἱεεπι Βεεεεἱετἱειιειπ. εετττι1ει1 εἰ!.

ΡτεεἰΡἰτεπεε εκεοτπππὶεεεἰεεἰε εεπιεετὶε. εεε Ρτεεπι

ΒπΙε εὶεετετἰεεε Γετεπεε. τεἱτεπιιιτ. εποε εἰεπΙ: τε

Β:ι·εεεεπε εἰΙεειἰε ΠΙἱὶε. Ρετεετειε εε ΡεΡπΙε ἰετιπεπεἱ

εε επεἱει1εὶετπ τιεετι·ειτι Ρετπεπἱτ. εὶἱεπὶ ιιεεττιππ ὶπ

εεε εε Ρετιεε ὶεΡεπἰε ετ ἱπεπΙε επε εετεπτε εἰεἰτπτ.

εππε Ιὶεἰτὶε ωει·εἰπιετιἰἰε εεεεεεπτεε. Ρτεεπιππιπ ειπε

τιιεΙειπ επΡετ Με ἰπιεεεἰετἰεπειπ πεεεεπτ εεεεττιπ

εὶεεεἱεπἰε εεπτεπτἰετπ ΡτοιτιπΪΒει·ε. επεεὶτεε εἰεετε

ιἰεπἰ πεειι·ε Ρετ εΡεετεΙἱεε εετὶΡτε πεεεεεπιπε επε

τεππε ὶτι εεε ειιεεπιπτιἰεεεἰεπἱε Ϊεττε εεπΙ.επεεπι εε

ποε-ππΠετειιπε Ρτεειιπιετἱε. ειπε εΧεειεππἱεεΕἱ ε τιεΜε

τπἰπἱιπε πεεεεπεπτ. εἱεἱ (Ρε εετι·εεετιἰε εττπε ί'εττπττι

Ιἱἔι1ειπἰΙιε επ εεε εεΪετετιΙ:. ι1εε:ιιιε ετὶε1ὶει1οε Μι

Ρπεπειττ. τεττιΡοι·ε τεπιεπ Βπεττε εππτ επε εεεετε

εΙεεεεεκιεε. εετππ1 Ιεπει·επΞ. κ” ἱεπε ὶπὶὶὶ. Ρεεεεεετιιε

εεεττὶ επτιο εεΡτἱιπε.

-

εεεΧιι ) .

Δεεει.Μεε εε πίπειιίΙία Ρτο εε. με Βοπιάιείο ρεεε

εε Ιαεεεε εε θεεα1ιενα είπε εεη.εατιέ;ιιέπεο ίτυιιιιιε

εεπιπφατιί ῇιἰεΖἰ£α£ειπ ΜΜΜ.

1256' , 12 εερτεττιετἰε

ω. Α. ει. ω. τω. ε. [εἰ εεε.

( τι π.)

ΒΒε ειιεεΙπππε εε ιιὶπεπἰἱἰε Ρτο τπε ει εεπεπε

ΒεπἰΪεεἰε Ρεκτε ιπεε ετ Ρτο ἰεεοἘ:›ε εε εεεεπεπε εοπ

εεεΒπἰπεο πιεε ΡτοτπΜε ε!. εοτιιιεπἱε πεεἰε εοιππιε

ΡεΒοΙετε π8πεΖεπἱε εε 5ἱτει·εὶεο ἱεεπε ΡοτεεΙειἱ τε

εἰΡἱεπτἰ τιοπιὶπε ετ πὶεε εειπππὶε ἱεππε. εποε εε

εετετο πι ΡετΡετππιπ Ρετετ τπεπε εὶετπε ετ εεε ετ

επεεεεεετεε ποεττἱ εκΡεεεειειιε ἱπ εοΠεεεε εειπππἰε

Ξεππε Ρτο Ιἱετἱε εεΡ€ἱπΒεπτἱε ειιὶεειιεἔἰιπε ἰεεπεε

εἱεπε Ρτο εεεττὶε πἰΠἰε ετ πειεἱεἱεπε ἰπἴτεεετἰΡτἱε.

πἰεεΠεετ Ρτο εεεττε πεἱεε)ε ειπε εεετεΙ¦επἰε. εΕ Ρτο

πιεπτεεε!πο. ετ Ρτο εοεεεεπε. ετ Ρτο εεεεπεπε επιπ

εεεΙεΠεπἰε. ε: Ρτο Ρεεὶε ειιτετἰε. εΙ Ρτο .ΒετΙεειὶε

Π?
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ουτττ οοετοττουτο. οτ ρω (το (τυσ(τ ττοττοιττυε το υοττο ιι οσττυε οτ ροτοι· τ1τουε- ρι·ο(ττοτο σττεοι·υοττττ. (τυο ρι·σ

υοττσττττ. οτ ρτ·σ οο (τυο(τ ττοττοπτυε το οττττοττο. οτ

το οοετοττο1τοττο. οτ υοττο οττ(τστ·το. οτ ρτ·σ τττο(ττοτοτο

οοεττ·τ ι·σοττο οστυοι·το οτ οοετοττοτττο εΖοτυο# ττ(τοττ

τοτο τττοτοτττοττυιττ οι·ουοττοττο το τρεο ι·σοττοοτ οστι

υοττττοττο οττττττττοττο ετυο οοπτυτττε τοττυο ρυσ οττττττ

Βοττο. οτ ρπ·σ οσ (1υσ(τ ττοττοτττυε το υοεοτοΒο οτ

τη τουτττο. οτ το ττττ8υτττο οτ οοετοττοττσ οτ οοττυοττ

ττσττοε ττττευτττο οτ οοετοττοτ·ττ. τοστ ρι·σ· τρετε τοτ·τ·τε

(τυοπτ ρτ·σ ττουτττττττυε. ττουτ ρι·στιττττσ υτο τοοτυι·υτττ

οτ ουτοτυι·υπτ (Ιυσ(τ τοοσττυε (το οοεοττουο. (το οοτοτ·σ

το ροτ·ροτυυπτ τρεο οτ ευοοοεεστ·οε οτυε οκροττιτοτττ το

οσττοοττε οστττυτττε τοττυο ρπ·σ ττττι·τε οοτ.. ρτ·ο οοετι·σ

πτοτ·ουττ οτ οοετοττοτττο. οτ ρπ·σ οσ (τυσ(τ ττοττοτ το ττο

ουτττο. οτ οοετοττοι·τσ οτ ιτοττο ου(τστ·το τοπτ ρι·στρετε

τοι·ι·τε (τυοττ.τ ττστττττττττυε. ττοοτ - ρι·σπττττο.οτ οσττυοτττσ ο

ττυσ‹τ ετ οσυτυττο τοττυο το(:οτττ οκοτ·οττυπτ υοτ οουοτ

οοτοπτ ροι· τοι·ι·ουτ. τοοτοτττ τισπττττοε :υοτ οτ ροττ·τε

τττοτ (το (ττοττε τοοτε ττσεττ·τε οττοι·οττυπτ οτ οουοτοοτοπτ

ρι·σ οοπτυτττ τοττυο οτ τττυτττ οτ ετοττυστ το οσ οττοτ·οττυ

υοτ σουοτοοτο ετουτ οοτοτ·τ (το ι·τυοττο (Ιυτ τοοτουτ

οτοι·οττυτττ οτ οουοτοοτουτ ρι·σ οστιτυτττ τοττυο. οτ υττυε

οτι ττοτττε τττττ το οττοτ·οττυ υοτ οουοτοοτο. οτ ετ τι·ο

που ροτοτ·ττ τττττττοτ ρι·σ εο ρ(τουουυτ οοπττττυτττ.οτ

(τυσ(τ τοοτοπτ οτ ουι·οττσ (τυο‹τ τοοοττυε (το οοεουσιτο

ροι· εο οτ ττσοττττοε ευσε (το (ττοττε τοοτε ευτε εττττττττοι·

τοοτοτττ. ττοοτ ρι·σττττττσ οτ οσιτυουτσ (Ιυσ(τ ετ οσπτυττο

τοττυο τοοοι·ττ οτ·πτουτοτττυπτ Βοτοοτυυτ (τοοοπτ. ττοττττ1τυε

ροτοι· ·πτουε οτ οεσ οτ τοοοττυε (το οοεοττσυο τη οσ

ττστιττιτοε εορτοτττ ο(τ οτιροττεοε ττσετι·οε. οτ ετ ρτυε οι·

τττουοι·ττ ο(τ οοπτ(τουτ τοττσιτοττττ. οτ ετ τττττουε υεφο

το· εο1 ο(τ οουτ(τοτττ ι·οττσττοτττ. οτ ο εοτι τοῦτο τττοττττ.

εοτυσ(τυσ(τ ετ ·ιτσε υοτ τοοσττυε (ττοτυε ρι·σ οττ(τυο

ρσεεοεετσττο (ττοτοι·υπτ. (τοττοτ·οτττυε οττροττ(τοτο το οτ

τττττδοττο. (Ιυσ(τ ροι· ρι·ο(ττοτο οσο ττοι·οτ το οσ ρι·οτυ

(ττοτυοτ.. ττοοτ ρι·σττττττσ οτ οσττυοτττσ (Ιυσ(τ ττοπττττοε

τ·οοτστ·οε σττττττυττο τσοοι·υστ ρι·ο(ττοτστ·υττττ τουρ ροττ·τε

τιτοτ (φωτο (ττοττ τοοοτττ τυι·ττττυτττ οττττυοττπτ (τουοτο

Βοττοτ·οττο οουτυυτε τοττυο οτ εροοτοτττοι· (το τοοτσ εοττε

το υστυτττοτο οσττσυτττε τοτ;τυο.υοτ ουτε υττεετ. ττοττττ

ρι·στ1ττττο (τυο(τ ροι· πιο οτ ροττ·οπτ πτουπτ οτ ευοοοε

εοι·οε ττσετττ·σε. οτ τυο τοοτυπ·υπτ ουσ(τ ροι· τρευτττ το

οσττυπτ οτ ευοοοεεστ·οε ουτε τοοτοτττυε οτ Ποτ τουσ τη

τοττυο. οτυτττυε τοπιτυπτ ττττ ττοττττοιτττττυε ευροτ· οσο

ττ·οοττττυε οτ στττττΒοττοτττττυε τυτυτ·τε οτ ττοεοττυπ·τε του

τυτττ. οτ (το οσττττ·οοττττυε το τοττυο τοοττε τττττο τ·οττ·σ.

τττευροι· ρι·οπττττσ φο(τ οττουοτττ τοι·οετοτυιττ ροι· οσ

ττττυττο τοττυο που ι·οοορτοτττττττυε. ποο τρεο τοοσττυε το

(ττοττε τοοτε ποο τοοορτοτ·τ ροτ·υττττουτυε. ττοοτ οσττοο(τσ

οτ τοοτοτττ οτ ουι·οττσ. (τυσ(τ ροτοι· πτουε οτ (ττοτυε

τοοσττυε οσττοο(τοτττ οσπτυτττ τοττυο (Ιυσ(τ τρευπτ οσ

πτυττο _ροεεττ ττοπτττττττυε τρεστ·υτττ τσοσι·υιττ τσοττττο τπτ

ροττοτ·ο οτ οτ(τοοτ·ο ετ οσττττ·ο ρι·ο(ττοτο υοτ οττ(τυσττ

ρι·ο(ττοτοτυτττ τοοοτ·τιττ. ρι·ο(ττοτο στττιττο ρι·σ τττο οτ (ττοτο

ττσπτ.τττο οτ ετττευτορτοττττττσ οτ οσττυουτσ υστστε ρσ

τοετοττ ρτ·οτττοτο ρπ·σ οστττυτττ τοττυο τ·οοτρτοττττ οττοττ

(τοι·ο οτ οττεοτ·υοτο οτ σττεοτυοτ·τ τοοοτ·ο ροι· ροττ·οπ1

τιτουτττ οτ ροι·τττο οτ ευοοοεεστοε ττσεττ·σε οτ ροι· τρευπτ

τοοοττιτττο οτ -οτυε ειιο(·οεεστ·οε το ροτ·ροτυυπ.τ. οτ ροσ

Ο

οτε ρι·οττττετ. οτ (τυσ(τ:τυ(το ετπττττ τττσ(το εο σττττοοτ:τυυτ

οσιττυυτ τοττυο. οτ ρπ·σ ρι·ο(ττοττε στττττττττυε οτ εττττδυττε

σττεοι·ττοττ(ττε ττοττο τττοο ττοττττο οτ ττοττοττ(το υστττε ρι·ο

οστττυτττ τοιτυο ι·οοτρτοττττ ρτοττοι·τ σττττοσ. οτ οτ ευρι·ο

ροι· σιτττττο οοττττττοτυτ·. τυτ·σ τοοττε ουοττεοτττε οττοττ

(τοτ·ο οτ σττεοι·υοτ·ο οτ σου οσυττουουττο. ο(τ ττοο οσε

(ττοτυε ροεστστυε τοττυο ρστοετοε. ττσττττττο οτ υτοο οο

τττυτττε τοττυο. οτ (το υστυτττοτο οοττετττοτοι·υττ1 τοττυο

τττοτ·ο εστττσ ροι· οοι·υυ οτ οοτιτροττοτυ οσττυοοοτο

τυπο. οτ τττευροι· ττστττττ1υτττ° (τυσ(τοοττττ ροι· οοπτρο-=

Βττοτττ. οτ οοι·υιττ οσττεοττευ οτ ουοτστττοτο τ·οοτρτωττε

το οττεοτοτυπι οτ ττσττττοοτυπτ ροττ·οπτ τυυπτ οτ ττοι·ο(τοε

υοετι·σε. οτ (ττοτυτττ τοοσττυυτ οτ οτυε ττοι·ο(τοετο οτυοε

τοττυο. ττοουο(τ οσο τοττοοπτττττ &τοοτο·τ·οττσττοττττυ

τοττυο. τττετ οτυττευε τουυοττετττυε τοτττυ·υτ ττττ ττοττττοττ

ττττυε ευροι· οστττι·οοττττυε οττοτττὶτὁοττστττττπτ`ε τοτττυιτι

τυτυι·τε οτ ττοεοττυτ·τε οτ (το οστττι·οοττττυε το τοττυο

τοοττε τττττο τ·οτι·σ. ττοπτ ρι·οττττττττπτυε ττττττ- ρπ·σ το οτ

(ττοτσ ροττο τυο οτ (ττοτσ τοοσττο. (Ιυσ(τ “ται οποιοι

(ττοτυπι οετ οσττ1υττο τοττυο. υοτ οττ(Ιυτε- ρττ·οοσπτυτττ

τιστι ροτοτ ιιοτ οτττΒοτ το (ττοττε τοτττ·τε οττ ττοπττυτττυε

οσττττο υστυτττοτοπτ υοεττοτττ οτ ττοκο(τοοϋ-υοεττστυοο

εοτυτε (τουοττε οοπτοτ·οττττυε οσυτυτττε τοττυο.τοτ Φώτο

(Ιυσ(τ σου (τοττοοτ ττττ οττοτυτε τστ·οετοτυε ροι· οσπτυττο

τοττυο ι·οοορτοτ·τ. οτ εοτυσ (τυσ(τ οστουττο τοττυο ροεεττ

τιστττττττττυε τρεστ·υπτ τσοστ·ιτοτττουττο τττττρσττοτο Μοτο

οοπο ετ οσττττ·ο ρι·ο(ττοτο υοτ οττ(Ιυσττ ρτο(ττοτοτ·υτττ

τοοοτ·ττττ. ττοοτ ρι·σττττττττυυε τττττ ρι·σ το οτ τττοτσ ττο

ττττττο. (Ιυσ(τ οσπτυττο τουυο (τοεττ·υοτ οοπο-Βετο τοεεεε

οτ τυι·οε ρτοεουτοε οττυτυτ·οε ττοττττττυυτ τρεοτ·υττττσ

οστ·τττττ οττ·οοττοτυο ρτ·οεουττο·οτ ίτττυτ·ο τοσοι- οτ το

οτου(το ροι· τρεσε ττσιτττττοε ττττοτ· οσε (τυο τοοοι·ο οσο

οσττευουοττττττ. ττοοτ ρτ·σττττττττττυε (τυο(τ οστττυπιο τοττυο

τιστι τττοττυτοττοττττ τρεσε ττσιτττττοε υοτ οττ(Ιυουτ οτε οτε

οσιτττ·ο οσε τευρττοτττ·οτ0ε υοτ ττοτ·ο(τοε Ϊυοεττσε. ττοοτ

ρτ·σττιτττττττττυε (ματ ετ ττσττττττοε τρεστ·υττττ τσοστ·υττι υοτ

οττφτ οτι οτε υοττοτττ οεεο τ·οττοττοε τττε·(τυο ροτ·το

ευροτ·τυε ρτ·σιιτ.τεεο ευυτ οσυτυστ τοιτυο τρσο οσυτυρο

τοττυο (τοττττ· τοτ·ττοττττ το(.ττρεσε ττσυττττοε ο(τρι·ο(ττοτο

τοοτοττ(το οσυτροττοττττσε. ρι·ο(ττοτο σωστο οτ ετττευτο

ρτ·σ οσπτυττι τοττυο οτ πτσπττττο οοπτυτττε τοττυο ρπ·σ

ττττττττιττυε τττττ τυο ττοττττυο οτ ττσυττυο ροττ·τε τυτ οτ

ττσττττττο ευρτ·οεοτ·τρττ τοοστττ οτ τιοτο(τυπτ υοεττ·στιυ1τ

οττοττοτοτο οτ σττεοτ·υοι·ο οτ οσο οσιτττου.οτττι·ο. (το ταο

ττορτοοττσ οτ ουοτστ·ττοτο (ττοττ οσττεττττ τοττυο.οτ τυ

ευροι· ττοπττττιτττττ (τυο(τοοτπτ ροι· οσωροειτοπτ..οτ ευττ

σττττεοττσιτο ττσττοτ·υτττ τρετυε οσπτυτττε. οοτυπτ τοττυοτυ

(τοπιο τττοι·ιτυτ (το υσττο. τοετοε οττεοτ(τυε τοτοτυστττοο.

ττσουευοεεοττυε εοι·(τοττο. τιτοττυοτ ουι·το. εστ·τοουυε ρτροτ·ζ

οττεοτ(τυε τττοττοττυε. ροτοττοτυε εττοτορστουε. τσττοττττοε

ευοτοτυε. ουεοτ(τυε τεσττοτυε. Βιιττττοττττυε υουτυε. Βυττ

ττοτυσυε ρτοτουτττυε οτ ι·οττττυυ(:τυε τυιτοττ (το ιτττττττ1ττττοξ

(τυσ(τοοτυτσ (ττο εορτοττττττ·τε ττττοι· ττουουτοτ υοεροτοε.

τττοοττττττιιι. το(ττοττουο ν. οτ τττ(το ρτυτο τοεττ·υπτουτο ττοτττ

οτυεττοπτ τοττοι·τε. - '

Εκ οοι·τυτοτ·τσ τπττττ·ουτοττσιτυτττ ττστττυοεεο·τττ οοττοο

ρτιτττ ττστοι·ττ. ··

ττττττσ πιο ττυ·ττιι·ιτυι οτ οιττ·οτιιι·τιπτ.- (Ιυσττ (ττοτυε το
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ιιιιι.- · · " ' ν"

Βεριιι.ιεφε τεεερ-τω, ει ΒΜιΪὰ0ἱΜ «Με, Οάσιιοπισ

ςιφοτιέπει @Ζωη ' Μαπι|ιίαιιεσ δπανεα:απαε, με σε· ε:

Βικι.”1Μ|ε:ιεΕ Ρ8£Ρ0, σου Σι1Μεπι ΜΙ°£Ϊ2ἐ0πἱὐΜ ,

ιρημειειι.ι εοπτπιαπίσ σε εισε παταω ρι·Μιεπιωι·.

τ Μ" _ι·]ι| [ιιι ι

-·› 3.'ι .τι .· · __ - _

Με, ιιι εεριεπιιιτιε
ιι.··.ι “Π” ω·

ιι°ι.·.·.·:.ιι · ιι ι

ιιη:ιι·ι ι ω: ι” θοά.Α.|ολ14δ.ω.·ο.|υ!.Μ.υ.

.1.ιιιι· · !· (Ε°Β°)

ί`2Πιιιιί·.: :τι π. τι

η:"Ιιι.ιιοιιιιιιε Δωιιιιι ειιιειι. »σε ιιοτιιιεειιιε ιιιιιιιετ

ιετι·ετιι. ειιιιιοιιιιιιειιιε Με @νοιώσω ιιοτιιιτιι οιιόοιιιε

ιιιετειιιοιιεε ετειιιειιειιε Ρτο ιιιιιιιε ει Ρτο ειιιε Με»

ιιιιε ωιιιιιωι άιειἰ ειιιοιιάιιιιι ι1οιιιιιιι οάτιοιιιε πιει·

ειιἰοιιἰε ετιιιιεκειιε. εοἰΙιεει ·ιιιιιιιιιειε ει Ρει.τιτιο Ρετ

τω: ει: ειιεεεεεοτεε ποεττοε ει; άιει.οτιιιιιι πιιιιοτιιιιι

Βιιιιτιιτιι Διοτι τωιιιωι. ΜΗ ιιιιοιιιιετιι ιιἱειἰ οάάοιιιε

Ρτοιιιιιιιιτιιιε ει εειιιιειιιιιιιιε ιιοιιἰε άοιιιιιιο ΡεΒοιοιο

ιιΒιιετ.οιιιε όε 8ιτετιιιιιο ιιιιιιιε Ροι.εειει:ι τεειΡιειιιι πιο

τιιιιιε ει ιιὶεε εοτιιιιιιιε ιιιιιιιε. :μαι ιιι: εει:ετο ιιι Ρετ

Ρειιιιιιτι ποε ει; ειιεεεεεοι·εε ιιοειτι ει: όιει.οτιιιιι τπι

ιιοτιιιιι Ρτο τιιιὶιιιιε Ρτοιιιιιιιιιιιιε ειιΡειιόειιιιιε ιιι εοι

ιεειιε εοττιιιτιιε ιιιιιιιε .Ρτο ιιιιτιε ιιιιεΙπιε ιιιιΠΠιιιε

ὶειιιιε ειε ιοιιι ιει·ι·ει φαει ιιιιιιειιιιιε ει ἀὶειὶ ιιιιιιοτειι

οι ιιιΒο παμε ωστε ει ιιοιιιιιιειι.ιιτι ειε ειιει;το ι:ειιοιιι

ει. ειιειειἱειιιἱει ειπε ει ειε εειει:το τοειιε εοτιιετἱε Ρτο

άιιιιιάιει ει: ειιειειιιιιιιιι «πω. ει ‹ιε ειιτιετιο ει; επετει

Βιιιιει εισε.. ει. ‹ιε εεει.εΠο Μειιοο ει ειιειι:ιτειιο ει

εοειιιιο ει. εεει.εΙιειιιιε εοτιιιιι. ει (Μ: εειειτο ειιιιιιιιιεΙΙι

ει. ειιιι:ι.ιιτιε ει εε5ιεΗετιιἰε εοτιιτιι Μπι Ρτο ιΡει ιεττιε

φαι Ρτο Ιιοτιιιιιιιιιιε εοτιιιι·ι. ιιειιι Ρτοιιιιιιιιιιιιε ει

εοιιιιετιιιιιιιε ιιοιιιε άιοιο ιιοιιιιιιιε ιιιιοά ει ειιιιιιιιιε

ίεεει·ιι; ειιετοιιιιιιι πει εειιιειειιιιιιιι Ρετ ι;ει·τειιι Βιειειιι

ιιοιιιιιιεε ιιοειτι άε ιιιωε Τοειε ειπετειι:ατιι ει εειιιιι

ειιιιιιιιι. ει; ιιιιιιιι ει; ειιιιιιιτιι ιτι εε εκετειιιι πιει ειι

ιιιιισιιιει 8ιοιιι: Μαι ιιε τιιιετιει (τει βιειιιιιι ειιετσιιιιιιι

ει: οιιιιιιιειιιειε Ρτο εοιιιιιιιι ιιιτιιιε. ει ιιιιιιε ετ τιοΙ:ιιε

ΒιετειιιοτιιΒιιε πω ει ετιι ιιι εε εκετειιιι ιιει ειιιιιιΙ

ειπε. «πει ιτε ιιοιι Ροιετιι ι·ιιιιιει Ρτο εε ιο:ιοκιειιιιι

0ιιτειιιιιιιι: -ιιετιι Ρι·οιιιιιιιιιιιιε ει εοτιιιετιὶιιιιιε ιιοιιιε

«Ποιο Με· πεσει ει ειιι·ιιιιιιε ιιιιιιιε ίεεετιι εκπιπ

τιιειιιιιιιτι Βιιιεει·ιιιιι άεεειιι άιιιιιπιιιε ιιι εε ιιοπιιιιιεε

τιιιιιιιιεειιιι ω ιιοειτιιιι ειιΡετιεεε. ει; ιιι Ριιιε ετιιιιιιιετ·ιι

ω ειιιιιιιε·ιιι τιιτιστιεπι. ει ει ιιιιιιιιε ιιειιιιε ιιι εετ ω

εετικΒιιι τειι;ιοιιεττι ει ε εετ ιιιιιπι ιιιειιιι. ει Με :Π

ειιιιιιε ειιιιιιε εοτιιιετιιιοιιιΒιιε ετιιιοτιε ει ειιιιιιιιιειιὶ

Μ ε Με Μάι-ειι!ε ιε·ιτειιεττιι ει: οάιιοιιε ειιιοτιάειιιι

ιι··.ιι;ι·ε πιο:: οιιπι· εσιιιιιιιι ιιιιιιιε. ιιι ιιι @πιο ιτιάε Ειστε

οοιιιιιιειιιιΔε Ρει·ιιιιαιιιιιτι Βοιιιιιιιεειιιιι εεΠιδε Ριιιιιι

Ποτε-τει ειιτι·ειειιε ιιεεειτνιιι. ιιιιιιειιο-τιε τν. εΙιε Ρτιτιιιι

ιωιιιω. ειιιιιο εισαι ιι Ρτιιιιιιιιιιιιιε Ρεεεεεεἱοιιε ιιίειιιτιιιιι

«ΜΜΜ-ειε ειιΡειιειιει·ε ιιι ειιιιιιιΒιιιιε. ιιιιικι Ρετ Ρτεειιειε

ιιοιι Με ιτι εε Ρτειιιιιιειωτι. ιιεττι Ρι·οι·ιιιιιιιιιιιε ει:

εοιιιιειιιιιιιιε ιιιειο τιοτιιιιιει πρωι στιιτιεε τεειστεε

οιιιιιιιιιιι Ιοεοτιιιιι ΡεειΙιει.οτιιπτ ιιιι·ει.ιιιιιιιι ειιιιιιιιιιιιι

(ι) Πωσ «Με "τρια ιι.° ιιεωιι, ω. 820.

Ο

εἰ

ω -ι α ιιειιειε Βειιει·εΙἰει εοιιιιιιιιε ιιιτιιιε ει; εΡεεἰιιιἰιετ ειε

ιει.:ιιε ΜΙΒ ἰιι ιιοιιιιιιιιιε οοιιιιιιιιιι ἱιιιιιιε ιιεΙ εισε τιιιεει.

ιιιειιΡετ Ρτοιιιἰιιἰιιιιιε :μισό Ρετ ποε ει ειιεεεεεοτεε

ιιοειτοε ἴεεἱειτιιιε τιιιιοιιειιι ιτι ιιιιιιιε οιιιιιιιιε ι.ειιιιιιιιι

ιι›ι ιιιιΒιιιιιιιιιιιιε. ειιΡετ εοτιιτιιειιιιιιιι ιιιιιιτιε ει. οιιιιΒιι

ιιοτιιιιιιε ΐιιιιιι·ιε ει; ιιεεεἱιιιτἱε ιιιιιιιιιιι. ει ειε εειιιτεειι

ιιιιιι ιιι ιιιτιιιιι ίειειιε Μπιτ: τειτο. ἱιιειιΡετ Ρι·οιιιιι.ιιτιιιιε

όἰειο ιιοιιιιιιε "εστι ιιιιιιιιειιι ιοι·εειιιιιιιτι Ρετ εοιιιιιιιε

ιιιιιιιε τιοιι τεεἰΡιεπιιιε ιιι ἀἱειἱε Με ιιεε τεεεΡωτι Ρετ

ιιιιιιειιιιιε. ιιεπι εοτιεεάιπιιιε εοπιιιιιἰ ιιιιιιιε. φωτ] ἱΡειιιιι

Ροεεἰι ιιοιιιιιιιΒιιε ιΡεοι·ιιτιι Ιοεοτιιιιι ιιιιιιιιιι ιιιιΡοτιετε ει

ειἰΒετε. εἰ εοιιιτε Ρτεάιειε ιιεΙ ιιιιιιιιοά Ρτειιιειοι·ιιιιι

ιεεετιιιι. Ρτειὶἱειιι οιιιιιιε Ρτο ιιοιιἱε ει. όιειο ιισιιιἰιιε

Ρτοιιιἱιιἰιιιιιε ει. εοιιιιειιιιιιτιε ιιοιιιε Ροιεειειἱ Ρτεάιειε

Ρτο εοτιιιιιιἱ ιιιιιιιε τεειΡιειιιι ειιιιΒιιιε ιιιιετιιιετε ει

οιιιιετιιιιτε ει; οιιεετιιιιτι ΐειεετε Ρετ ποε ει ειιεεεεεοτεε

ποεττοε ιιι ΡετΡειιιιιτιι. ει. Ρτοιιιὶιιἰιιιιιε Με Βιειιιτοε

ει ειιτιιιιιτο5. ιιιιοά επι ΕΜ Με τιιιοιιιιεπι οτιάοιιιε

ίτιιιτἱε πιει ιιοτιιιΞιειι ιιιιιιιΐεττἱ ει Ριιιτιε πιει ιιοτιὶίεεὶἰ

ιιιὶτιοτἰε Ρτεόιειε οτιιτιἰει οιιεετιιιιιιιιιιι. ει :μισά ιιιιιε

ειιιιιιι τιιοτιο εε οιιιιεεΒιιιιι. οιιπι Ρετιιειιετιιιι: :κι ειε

ιειιι ιιι ιιιιιι εε οιιιιΒιιτε Ροεεἰιιι. ει ιιιιιετιιιε ιιοειι·ιιιιι εε

οιιιι€ειι ιιι εοιιιιιιιιι. τειιιιιιειιιτιάο εΡἰειοιε Δω εάτιετιι

ει; ΒειιἱΒιἱο ιιοιιε εοτιειιιιιιιοιιιε ειε άιιοιιιιε τεἱε. ει:

Ρτο Ρι·εάιοιιε οιιιιιιιιιιε οιιεει·ιιιιτιόιε ει; ειιιΒιιιιε οιιιτιὶιι

Βοιιιι ιιοειτει ιιιιιιιιιι ει ιιειιειιτιει ιιοιιιε Ρτο εοιιτιιιιιἱ

ιιιτιιιε τεεἱΡἱειιιἱ Ριδιιοτἱ οιιιιΒιιιιιιιε. ει ιιι. ειιΡτε Ρετ

οιιιτιἱιι εοιιιὶιιειιιτ ιιιτειιιιιιε ιιιοιιε ειιετιιὅεΙἱἰε ειι:ειιάετε

ει οιιεετιιιιτε ει ιιοιι εοτιιτειιειιιτε. ιιά Με ποε άιειιιε

Ρεθοιοιιιε ιιιιιιιε Ροιεειειε τιοττιἰιιε ει: ιιἱεε εοιιιιιιιιε ἱετιιιε

ειε ιιοιιιιιιειε οοιιιιιιιιιιοτιιιιι ιιιιιιιε πιοτε 8οιιιο Ρετ εοτιιιι

ει: εειιιΡιιιιετιιι εοιιιιοειιιοτιιιιι ει ἱτιειιΡετ ιιοιιιιιιιιιιι

άιιοάεειιιι Ρετ 0011ιιΡιιΒιιιιτΙ1. ει εοτιιιτι 0011881180 ει.

ιιιιοιοτὶιειιε τεειΡιιιτιιιε ιιοε ιιοιιἰἱ-εεἱιιιιι ιειΙἰεΪεττσιιι ει

ιισιιιιεεόιιιιι ιιεειτιιιτι τιεΡοιετιι ει εειετοε ι”τιιιι·εε ιιιειἱ

ιιοτιιιωι ιιιιιιοι·ιε ιιιιιι·οιιιοτιεε ει·ειιετειιε ιιι είπω ἱε

τιιιειιεεε ει; Ιιει·ειιεε ιιεειτο5. ἰιε ειιιοτι τιστι ιετιειιιιιιιιἰ

τιιι.ιοτιειιι ΐειεετε ιτι Με. Πει ειιιιιιιιε ιιιιιιιε ιιιιιιιιιιι

ιιι ιιε.ιιιιιιιιιιΒιιε. ειιιΡετ εοτιι.πιειιιιιιε ει. οιιιιΒιιιιοτιιιιιιε

ι.ιιτιιιιτιι ίιιιιιι·ιε ει ιιιιεειιιιτιε.. ει ‹ἰε εειιιταειιιιι.ιε ιιι

ιειιιιιει Βιειιε Μπι: τειτο. ιιειιι Ρι·οιιιιιι.ιιιιιιε ει οοιιι1ε

τιιτιιιιε ιιοιιἱε Ρτο εοπιιιιιι ιιιιιιιε ειιοει ιιιιτε ειιιιιιι

άιει.ιιιιι εετ. εοιιιιιιιε ιιιιιιιε σει ειιιιιιιιε Ρτο οοιιιιιτιἱ

ιιιιιιιε που Ρειει; πει ειιιιτει: ιιι ειστε ιεττιε ει. Βοιώ

τιιιιιιε εοιιιι·ιι ιιοιιιιιιιιιετιι ιιεειτωτι ει. Ιιετειιιιιιι ιιε

ιιιτοτιιιτι. ειιιιιιε ιιειιειιε Ε.ιειιει·ειιιιιιιιε εοπιιιιιιε ἱειιιτιε.

ει. επιιιο· φαι ιιοιι άεΙιεπιι: Με ιιιιφιε ιοτειιιειιιιε Ρετ

εστιιιιιιε ιιιιιι:ιε τεεεΡιετἰ. ει: εειιιο :μισά εοπιιιιιε ἱιιιιιιε

Ροεειιι ιιοπιιιιιιιιιε ὶΡεστιιιι·ι ιοεοι·ιιιιι ιιιιιιιιε. ἰπιΡοτιετε

ει: επι.8ετε. ει εοιιι.τει Ρτεάιειει ω εΙιειιοά Ρι·εάιειο

τπιπ ίεεετίτιι. ιιεπι Ρτοτιιιιιιιιιιιε ιιοιιἰιι Ρτο εοιιιιιιιι

ιιιιιιιε ει ιιοιιιιιιε εοιιιιιτιιε ιιιισά εοιιιιιιιε ιιιιιιιε τε

ειιιιιει: ιιοιιε Βιιε ι·εεεειε ει;ιιισιε Ρτεεειιιεε ει Βιιιιιτι15

οιιιιιιιιιιι ιΡωι-ωιι Ιοεοτιιιιι. ει; τεειιιιιιιε Ρτεεειιιιε ει:

ιιιιιιι·ιι. Βιειει ει Βιειετικιιι Ρετ ιΡεοε ιιοπιιιιεε Με»

εεε εεε Ειεετε τιστι εοιιειιιειιετιιτιι:. ει; Με ι·ει5ιιιιειτ

(μισά ιΞιειει εειιιιιτιἰιεε ειιισιοι·ιε. σοιιιτε Μ φωσ! εοπ

εεεειιεεει. ιιιιοιιι ει: ιιοιιιιιιιιε Με Ρετ ειιι·ιιιιιι. ι-ιειιιι

Ρτοιιιιιιι-ι·πιιε ιιοιιιε φαιά εοπιιιιιε ιιιττιιε που πιεσει

ιΞειιειιιι; ιΡει” ιιοττιιιιεε πει Μάρω ει: ειε οοιιιτιι ποε

Με
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ιππτο!ιιοποο πο! ποοττοο ιιοτοποο. ιτοιπ Ρι·οιπιττιιπποα οοπιοο ρ!ιι!ιρρπο ιιοιπιποο ν.- ποοτι·ιο οιροποιο οτ οι

ποιιιο τιποπ οι ιιοιπιποο ιροοι·πιπ !οοοι·πιπ πο! ο!ιοπι

οκ οιο πο!!οπτ οοοο τοτιο!!οο πιο οπο οοτ ποο οπιιοι·ιπο

Ρτοιιιιοοο οππτ οοιπππι ιτιππο τιποπ οοπιππο ιοππο

ποιιιτ τοττιειιπ ιιπ ιροοο ιιοιιιιποο οι! ιιτοπιοτο τοοιοιιπο

οοιπρο!!οπποο. Ρτοπιοτο. οιππιο οτ οιπππ!ο Ρτο οοιπππι

οτ ποιπιπο οοπιππιο ιοππο ιιτοπιιττιιιιπο ποιιιο πιο ποιιιο

οτ πιοτο ποιπιπο οτ Ρτο ιιοτοπιιιπο ποοττιο ιιττοπποτο

οτ οιιοοι·ιιοι·ο οτ ποπ οοιιττοποπιτο. πο !ιοπορ!οοιτο οτ

οποτοτιτοτο πιοτι οοποι!ιι ιιιππο. οτ ιποπιιοτ !ιοιπιππιπ

πποποοιιπ οοτ οοιπποεποιπ. οτ οπο οιι!ιΒοτιοπο Βο

ποτππι ιροιπο οοιπππιο. οοτιππ ιιιππο ιιι ποπιοι!!οτπιπ

πο πο!το. τοοτοο. οιποει!ππο το!οιποπιοτι. ιιοπιιιιοιπο επι·

ποπο. ιπειππο! οπτιο. οτ οοτ!οοππο ιιιιιοι·. τιποο!ππο ιππι

!οππο. ροτο!ιοτπο οττοιοΡοτοπο. ιοτπιπποο 8ποι·οιπο οτ

οποο!ππο !ιπ!!οτπο. Βπι!!ιο!πιπο Ριοτοπιππο. οτ τιοοιιοππο ο

ιπποιι. πι. πιο οοπτοιπ!ιι·ιο. ιπτοτ ποπιππ οτ ποοροι·οο.

ποοπιιιιιιι. ιππιοτιοπο ν.

Εκ οοιι·τπ!οτιο ιιπιιτοπιοτιοππιπ ιιοιιιποοοο!!ι οοι!ιθο

ιιτι!ιι ποτοτιι.

( ποοιειν )

ΒΑιιπππιιυο οτ Ρ|ιί!ίρριιο οοπιιτοο πιο ππατ·ι·ο

ἰαπιαοιιοι ο·οπιππωιιι το οιιΖιέίοίωι2.

4255 , ιο οορτοπιιιτιο

πω. Α. πι. πο. π. απ. ο. χω. οοο.

ς π. π. ι

Επο τοιπιππππο οοιποο πο ιιιιιοτο Ρτο ιπο. οτ Ρτο

Ρ!ιι!ιΡο οοπιιτο το πιτιοι·ο ρτοπιιττο οτ οοπποπισπο!ιιο

ποιπιπο Ροδο!οτο ποποιοπιο πο ειτοτπιπο. ιτιππο ποτο

οτειτι τοοιιιιοπτι ποιπιπο οτ πιοο οοιπππιο ιοππο. τιποπ

πο οοτοι·ο ιιι Ροι·ροτππιπ οπο οτ οποοοοοοτοο ιποι οπ

Ροιιποιππο ιπ οο!!οοτιο οοιπππιο ιτιππο Ρτο !ιιιι·ιο οοο.

ιοππο Ρι·ο οποττο (τ: πιποτο οτ οοοτο!!οιιιο οιπο οτ τοιπ

Ρτο τοπιο πποιιπ !ιοιπιπιτιπο οτ τΙποπ τοοιπιπ οτ οπτει!ιο

τΙποπ πιοτπο οοιποο ρ!ιι!ιιιιιπο οτ οποοοοοοτοο οιπο το

οοτοτο ιπ ροτΡοτππιπ οιτροπποπτ οιιπι!ιτοτ ιπ απο οο!

!οοτιο οοπιππιο ιιιππο Ρι·ο !ι!ιτιο οοτιτιπτιοπτιο ιιιππο Ρτο

ιπιι·οοοτιΡτιο τοττιο οτ ιιοπιιιιιιιιιο οιιτπιιι.- πιπο!ιοοτ Ρτο

οοιπο οπιπ οοοτο!!τιπιτι οιπο οτ Ρι·ο πι!!ο ειιπ·ιει οτ Ρτο

ποιιιιιοοοο. οτ οιιιοοο οιππ οπιο οποτο!!οπιιο. οτ Ρτο !οπιπο

οπιπ οπο οποτο!!ππιπ. οτ Ρι·ο οοπο οτ [ιοττο!πτο οπΡτοιιο

οπιπ οπο οποτο!ιοπιο. οτ Ρτο οο τιποπ ιιιιιιοτ ιπ πο!!ο

πποδιο. ιτοιπ ρτοιπιττο οοπποπιο οτ τοοιοπι. πποπ οι

οοιππιιο ιοππο τοοοτιτ οιιοτοιτπιπ πο! οοπο!οτιτοιπ ιιοι·

τοπιπιι. ιιιοιοπτ !ιοπιιποο πιοι οι οοιπιτιο Ρ!ιι!ιρι. πο πιοτιο

!οοιο_ποοτι·ιο οιιοτοιτπιπ οτ οοπο!οοιτοιπ. οτ ιιιπιιτ οτ

οτο!ιππτ ιπ ·οο οιιοτοιτπ πο! οτιπο!οοτει. οιοπτ οοτοτι πο

τιποι·ιει τιπι τιιοιππτ οιιοτοιτππι οτ οοπο!οειτοιπ Ρι·ο

οοιπππι ιοππο. οτ τιποπ ιιιιιππο ποο ιπ οο οιοτοιτπ

πο! οοπο!οπτο. οτ οι ιι·ο ποπ Ροοοοτ ο!ιο:Ιπιο οκ ποιιιο

ιπιττοτ Ρετ οο ιποιιοπιπ οοιπιιιπιπ. ιτοιπ Ρτοιπιττο οτ

οοπποπιο πιιοπ οι οοιπππο ιοππο τοοοι·ιτ :ιτιπτιπιοπτπιπ

ιι!πο οι·ιπειτοτ οι! οοιπιποιπ τοτιοποιπ. οτ οι ιπιππο πο

τιπο ιιι οοιι οτι οοπιποιπ ι·ειτιοποιπ. οτ ο οοτ ιππ·τι

πιοιιι!. οο!πο πποπ οι οπο πο! πιοτπο Ρ!ιι!ιΡπο οοιποο

Ρι·ο ο!ιιιιιο Ροοοοοοιοππιπ πιοτειτππι ποιιοτοτ οιιιιοπποτο

ιπ ο!!ιιπποπτι. πιιοπ οοτ Ρτοπιοτοι ποπ ίιοτοτ ιιι οο Ρτο

ιππιτιπιπ. ιτοιπ ρι·οιπιττο οτ οοπποπιο τιποπ οιπποο το

οτοι·οο οιππιπιπ !οοοτπιπ Ρτοπιοτοτπιπ τοιπ ιποι τιππιπ

πιοτι Ρ!ιι!ιρι ιπι·οιιιιπτ οππποτιιπ ποποτο Βοποτο!ιο οο

ιπππι ιτιππο. οτ οιιοοιο!ιτοτ πο τιιοτο ·οο!ιο ιπ πο!ππτοτο

οοπιππιο ιτιππο. πο! οιπο πιιοοι. ιτοιπ Ρι·οπιιττο πποπ

1ιοτ πιο οτ πιοτππι Ριιι!ιΡπιπ οτ οποοοοοοι·οο ποοττοο

!ιοτ τοτιο ιπ ιπππο οιπιιιπο τοπτπιπ ι!ιι !ιοπιιτοπτι!οπο

οπτιοτ οοπττοιοτιιοπο οτ οιι!ι.Βοτιοπιιιπο τπτπτιο οτ πει

οοιτπτιο τοπτπιπ. οτ το οοπττοοτιιιπο ιπ ιοπιιτι τ'ποτιο

ιιιποι·οττο. ιτοιπ Ρι·οιπιττο οποπτο!ιοΙποιπ ιοτοοτοτππι

πω· οοιπππο ιοππο ποπ τοοορτοιιο ποο οοπιοο Ριπ

!ιΡΡπο ποο τοοοιιτοτι ροτιπιττοιππο ιπ ιΡοιο !οοιο. ιτοιπ

οοποοπο οτ τιιοιοιπ οτ οιιτοιιο. ιιποπ οοιποο Ριιιιτροο

οοποοποτ οοιπππι ιιιππο. πποπ ιιιοπιπ οοιπππο Ροοοιτ·

ιιοιπιπιιοπο ιροοτπιπ !οοοτπιπ !ιοππο ιιπΡοποτο οτ οτι

Βοι·ο. οι οοιπππι Ρτοπιοτει πο! π!ι‹Ιποπ Ρι·οπιοτοτπιπ

τοοοτιτ. Ρι·οπιοτο οιππιο·οτ οιπδπ!π Ρι·ο πιο οτ πιοτο

οοιπιτο Ρ!ιι!ιρο ρι·οιπιττο οτ οοπποπιο ποιιιο ποτο

οτοιτι Ιιτοπιοτο Ρι·ο οοιπππι ιοππο ι·οοιιιιοπτι οττοπποτο

οτ οτιοοι·ποι·ο οτ ο!ιοοι·ποτι τοοοτο οοτ πιοτπιπ οοιπι

τοιπ Ρ!ιι!ιΡπιπ οτ οποοοοοοτοο ποοττοοιπ Ροι·Ιιοτππιπ.

οτ ιιι·οιπιττο ιπο τιιοτπτπιπ οτ οπτοτπτιιπι τιποπ οοιποο

ιιιιι!ιτιπο Ρτοπιοτο ο!ιοοτπο!ιιτ. ε!πο Ρτο οο Ρτοπιιοι.·

οτ πποπ ιιιπο οιιπι!ι ιποπο οο οιι!ιεειιιιτ οοιπππι ιειππο.

οτ Ρτο Ρτοπιοτιο οπιπιιιπο οτ οιπέιπ!ιο ο!ιοοτποππιο

ιιοπο ιποο ιιοιιιτιι οτ !πι!:ιοππτι ιιοιιιο Ρτο οοπιππι

ιοτιπο Ριεποτι οιιτ!ιπο. οτ πτ οπτιτο Ροι· οιππιο οοπ

τιποτπτ τοιοτιο οποποο!ιιο οττοπποτο οτ οιιοοτποτο οτ

ποπ οοιιτι·οποπιτο. · -ι

Απ !ιοο ποο πιοτπο ιιοδο!οτπο ιοππο Ροτοοτειο ποιπιπο

οτ πιοο οοπιππιο ιιιιιπο οτ πο πο!ππτοτο οοποι!ιοτοτπιπ

ιοιππο πιοι·ο οο!ιτο Ροτ οοι·ππ οτ οοιπΡοποιπ ο0ππο

οπτοι·πιπ. οτ ιποπτιοτ ιιοτπιππιπ πποποοιιπ πω· οοιπ

Ρειδππιπ. οτ οοι·πιπ οοποοποπ οτ οποτοτιτοτο τοοιιιι

ιππο το τοιπιππππιπ οοιπιτοπι οτ οοιπιτοπι ΡιπιτΡπω -

οπρτοοοτιπτππι οτ !ιοτοποο ποοττοο ιιι οιποο ιτιπποποοο

ιτο πποπ ποπ τοποοιπιπι τιιοοι·ο ι·οτιοποπι ιιι ιειππο ιπο

οιπιιιπο ιπιιποποιιιπο τοπτπιπ ιιιι !ιοιιιτοπτιιιπο οπιιοι·

οοπττοοτιιιιιο οτ οιι!ι.ιδοτιοπιιιπο τοπτπιπ τπτπτιο οτ πιο

αι οοιτπι·ιο οτ το οοπττοοτιιιπο ιπ ιοιππο ιιιοτιο !ιιπο τοπιο.

ιτοιπ Ρτοπιιττιιππο τιι›ι Ρτο το οτ πιοτο οοπιιτο Ρ!ιιιιπο.

πποπ ιι!ττο οποπ πιοτπιπ οοτ οοιπππο ιτιππο πο! ιι!ιοπιο

πιο οοιπππι ποπ Ροτοτ πο! οιιιποτ ιιι πιοτιο τοπιο οτ

!ιοπιιπιιιπο οοπττο πο!πππιτοιπ ποοττοπι οτ ιιοι·οππιπ

ποοττοτππι. οιι!πιο ποποτιοεοποτο!ι!:ιπο οοιπππιο ιτιππο.·

οτ οει!πο τιποπ ποπ ποιιοειτ ιιιι ει!ιιιπιο τοι·οοτοτπο Ρετ

οοπιππο ιπππο ι·οοορτοι·ι. οτ οιι!πο τιποπ οσπιππο ιιοοοιτ

ιιοιπιπιιιπο ιιιοοι·πιπ !οοοι·πιπ ι:ιοπιιο ιιπΡοποτο οτ

οιιι€οτο οι οοπτι·ο Ρτοπιοτο πο! οιιπποπ Ρι·οπιοτοτππι

τοοοτιπτ. ιτοιπ Ρι·οιπιττιιππο πιο Ρτο το οτ πιοτο πο

ιπιπο τιποπ οοπιππο ιτιππο ποοττποτ !ποπο ίιποι·οοοτιο

οτιπτειο Ιιτοοοπτοο οτιπτπτοο ιιοπιιππιπ ιροοτπιπ !ο

οοτππι οτ ι·οο)ιιπιπο ρτοοοπτιο οτ τπτπτο ιιιοτο οτ οι

  

πει!οοι·ιιιπ ποοοιπ ιιο!ιιιπιιο ιιι οο οπο ιιοπιιποο πι. οτ οιοπιιιι πω· ιποοο !ιοπιιποο ιπτοι· οσο :πιο πιοοι·ο ποπ
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εοι1ειιει1ετιιητ. ὶτεπι Ρτοωἰτιἱωιιε εΙυοά οοπιππιε ὶατιοε ε:

Ποπ πιατιιιτετιεΒἰτ ἰΡεοε Ιιοιπἰιιεε ιιεΙ αΙὶεΙιιοε εκ εἰε

εσπττα ιιοε ειιΡταᾶὶεεοε πει Ιιετεεἰεε αεεττοε. Παει

Ρτοιτιὶττἰωιιε εΙιιοά εἰ Βοτοἰτιεε εΠετοτυπι Ιοεοτιιω

υεΠεπιε εεεε τεΒεἱΙεε Με εμε Ρετ τε ειιΡετὶιιε Ρτο

ωὶεεα εοπτ «τοπικού ὶαειιιε. ετιιοεὶ εοπιιιι1ε ἰαειιιε εἰαΒἱτ

ἴοτεἱαπι αεὶ ὶΡεοε ειοπή:ιεε αεὶ Ρτεἀἰοϊ.α ἴαεἱεειεἰα εσω

ΡεΠεαάοε. ΡτεεΉοτα οπιτιἰα ετ εἱτιΒιιΙα Ρτο εοπιιπιἱ

ἱαειιιε Ρτοπιἱπἰπιιιε ΗΜ τυο τιοπήειε ετ 1ιοιτιὶ1ιε ἀὶεε.ὶ

εοιαἱ1:ἱε ΡΙιὶΙὶΡὶ ετ Ιιετεε!ιιιτι ιιεεττοτιιω ατπευθετε ετ

οΒεει·ιιατε ετ Ποπ εοτπταιιεειὶτε. εὶε ΒετιεΡΙαεἱτο ετ

αιιετοτἰτατε άϊε:Η εοοεἰΙἱἰ ἱαειυε. ετ ἱπιειιρετ Ιιοιαἰτιιιπι

εἰιιοεἰεοἱπι Ρετ.ε:οωραεπαειι. εε. ει:Β οΒΙὶΒαεὶο:ιε Βοιω

τιιω ὶρεἰιιε εοιιιιιτιὶε. ΡΙιιτα Παω. ἰιιεττιποεοτα εἰιιε

άετι1 τεειοτἰ5. αε:ειιπ1 ἱατιι1ε ἰτι εἰοπιο ἱΠοτιιε11 εἰε ιιοΙτα.

ε.εεεεε. ατι5αΙεὶυε ἴαἱαωοτιἰεα. .Βοειιι8ιιαεεαἱΙυε 8ατάεεια.

1ιπιοιιεΙ αιιτἰε. εοτιεοειιιε ΡἱΡετ. αι1εαΜιιε πιαΠοοιιε.

Ροι·εἱιετιιε εττεὶαΡοτειιε. ὶοΙιατιειεε Βι1ετάι15. αοεα!άιιε

ΒοΠεΙ.υιε. ΒιιἱΠἰεὶωιιε πωπω. ευΗΠειι1οιιε Ρἱεεαοἱουε.

εε: ταἰειιιιοἀιιε ἱιιἀειε ε!ε υἱτιτἰιιιἱΙὶο. Με. εὶἰε εεριεπι

ΜΗ.. ἰιπετ ασπαιτε ετ ιιεερεταε.

Εκ οατωΙατἱο ἱπιΒτειιἰατἰοοιιιει ΒοτιἰααεεαΙΙἱ εαΙἰΒε

ρε!ἰὶ τιοτατἰἱ.

ς οοο›εν )

ΒοΜτΔ.ειοε είε Ρίπι€ιιί!Ζα [άε!ίω2επι «ο έπ.τεΖαπο

( οοε:Χν1 )

Ρατευε τε6>πέ ΜαΣοτ2σαταπι άουιέπιω Ιαπωεπεί&ασ,

αἰἱεμιἰὐιω αεἰιεε£ἰσ ΖΣιπΣ2α2Σοπώιω, ειιτίαυι Ζἰὐεταπι σοτι

σεάί2.

@

απ. Α. χω. σε.

( α. α. )

Μαοἱἴεετιιιο εἰΙ: οπιηἰΒιιε εΙυοά τισε Ρε!.τιιε ἀεὶ

Βταεὶα τεεδειἰ ειιαἰο1·ἱεαταιιι άοιώτιοε Ρετ ειοε ετ ο11πιεε

ειιεε:εεεοτεε ιιοεττοε εΙοιιαπιιιε εοτιεεἀἰπιιιε ετ Ιαιιάα

εποε ιιοΒὶε άΠεετο ποεετο ιιβεττο εἱε κοιτα Ιε8α!;ο

εοιιιιιοἱε ὶαιιιιε τιοωἰιιε εἰιιεἀεειι εοπιιπιἰε εΙιιοά Ροε

& εἰτὶε εεωΡετ ΙιαΒετε εοοειιΙεε ετ ευΗαπι !ὶΒεταπι ἰιι

εἱιιὶτατε πιαἱοτἱοατιιπι. εΙιιἱ ὸἰοτἱ εοι1ειιΙεε ετ ειιτἰα

Ιιαβεατιτ Ροοεετατειο ε:οΒοοεεεοεϋ ἀἰἰΪἱτιἰεειεὶὶ εὶι1ε εεε

τειπἰατιεΗ οπιιιεε οαι15α8 εἰυἱἱεε εμε εειιετεετἱτιτ ὶιιτετ

εκτταιιεοε ἰατιυετιεεε. ἰιι οιιο εαευ. εἰ Γιιετἰτ £ω·ω αΡ

ΡεΠαευπι α εετιτεειτἰα εοειειιΙιιπι ετ ειιτὶε Ρτεἀἱετοτιπει

ἱΠα αρΡεΙΙαύο αεἱ τιοεττιπα υἰεατἰιιι11 εἰιιε ΒαιιΗιπτι

εἰεΐετατατ ετ ειιΒ εἱιιε εκαωὶτιε τετωἰτιετιιτ. εἰ ιιετο

ετἰπιἱτιαΙἱτει· ὶειιει· ΡτεεΉε:τοε ἱαουει1εεε ευεττατιεοε αστεια

ἴιιετἱτ. τυπο Ρετ εΧαι11επ ειοεττἰ ιιἰεατἱἱ τετιπἱπεειιτ.

εετετιιπ› εἱεΙιια εΙιιεεεἰο εἱιιε εἰιιὶΙὶε εἱιιε ετἰειιὶοαΙἱε

οτἱαειιτ ἱππετ εκττατιεοε ετ εοΒαΒΠατι1εε εὶιιεἀεπ1 Ιοε:ἱ

εἰιιε ἰιπετ ἰΡεοε εο!ιαΒἰιατιεεε ὶπι Με εαεἰΒιιε εεωρετ

αά ειοεττιιαι υὶεατὶυω ε:1ετει·ατατ.

δἰεειιιω ·Ι· Ρεττὶ ἀεὶ 8ταεἱα τεΒι1ἰ ετιαὶοι·ἱεατιιτη ε31οιιήτή

είιω ]ΐΠο Ζειπιιεπεὶ εοιππιιιπέ ρταε.πί2απι πι2Μαιε α2- ε: Εεε Ρτεεὶὶοτα Ιαιιεὶαιηιιε εοιιεεἀἰπιιιε ετ Ετιοατουε.

εμε εοπ/ππια8.

1%δ , 4 οο1οΒτἰε

σε. Α. χω. ω. ν. θεά. ε. ω. Με.

( ιι. α. )

Ια πιστεύω ἀοττιἱοἰ. εστω εἰοπιὶοο ρεεεο!οτο πεπιε

ιοοἱε εἱε Βἱτατἀὶειο. ὶατιιιε Ροτεετατε ετ τεετἰΒιιε ὶε1ἱτα

8ει·ἱρΙ.ἱε. ἀοιπἰειιιε Βοοὶἰαοἱιι5 άε ιιἰοΒιιἱἰὶα ταεὶίὶεαυἰτ

αΡρτοΒαιιἰτ ετ εοοίὶτιααιιὶτ εοειιιειπἰοτιεπι ετ Ραετα.

ε!ιιαιτι ετ ε!πε ιΙ0Π1ἱΙΗ18 απεεΙιτιιιε εὶε ι1ὶτιΒιιἱΙὶα εἰυε

ΕΜΗ ἴε,οἱτ ετ Ι18βι1Π οπο: οοτοιιαε ὶαειιιε. Ρτοπιἰττετιε

·εἰἀεω ἀοπιὶτιο Ρεαοιοτο ετὶΡυΙαιιτὶ οοπιἱτιε ετ ιιἰε:ε

εοωιιτιἱε ὶει1ιιε. ετ ὶτιταειε ταετἱε εαετοεατιετἰε ἀεὶ ειιατι

@Με Ρτεεὶἰεεα 0τ11τιὶα ετ εἱο8υΙα οππιἰ τετιιΡοτε τατε

Βτεοε. εεΉ_ΠΒατα Βαβετε ετ τετιετε ετ ιιιιΠο τεττιΡοτε

ἱιι αΙἱεΙι1ο οοτιτταιιεοὶτε ειιΙ› ΥΡοει1εοα ει: οΒΙἰΒατὶοαε

οτοτιἱμιπι__Βοτιοτιιω 8110τιιπι. ιεειεε. ἀοιοἰειιιε ΒυΙΒοτιἰ

πω.. ἀοιιτιἰιιυε Ιιεοτἱοιτε ατιεαΙεὶὶ εΙε ι1ὶΒτο. ετ ιἰοιαἰτιυε

Ϊεεἱεο;_ΖαοΪιατἱα ὶατιυεπεἱε. απατα αΙΒὶΠΒαι1ε ἱτι ειιτἰε

εἰομιἱι1ἰ ερἰεεοΡὶ ευΒ-ιιιπιο. απ1ιιο άοιπή:ήεε παεὶυὶτατἱε.

πιἰΙ¦εεἰωοἀιιεετιτεεἱΜο ττἱοεεἱπιο Ι:ετΠο ἱτιἀἰετἱοτιε τι.

εὶἱε Με οεειιΒτἱ5 ὶπΕετ ρτἱτυαειι ετ τεττἱαπι.

Εφ ὶαεοΒιιε ειοαττατιτεΙυοηάαω ίὶΙἱιιε τιοτατἱιιε το

Βαιιιε εετὶρεἱ.

Ηιιἱιι8 Σεεεεε ειιι1τ.

Ρεττιιε ΈεττατιεΗ πιΠεε..

Ρετειαειάιιε ΒοιπαΙαὶ πιἰ|εε.

Βαυτειιτὶυε θοπιει.

Ματτἰηιιε Ρεττἰ.

(ἱατεἱα 8οι11ὶι.

Ρεττιιε ε1ε οοτειαβε!Ια.

ΒετειιΒει·ἱιιε Βιιι·Βεοεὶε.

Βεττιατάι18 αὶωετἰοὶ.

Α. εἰε εεεοἰτεε.

Β. εε ροεὶὶο.

Ιεε:οΒιιε εὶε ΒοίτεΒ.

8ἱΒΙ1ι1Ι11 Ο εααι·ἱἰ ιιοεαι·ὶἱ εὶοτοἱτιὶ ὶειἴατιιἱε ε1ιιἱ !ιατιε

ε:αττατη ε11ετιε:ΐατο ὶΡεἰι15 εετὶΒἰ ἴεοὶτ ετ ΡτοΡτἰα πιασει

εἰ εΙαιιεἱτ !οεο ἀἱε ετ αιιοε Ρτείὶτἱε.

ς οοε:εν11 )

Νεπεο δαποίιω ΒιωείΙΖίοτιέ άουιίτιιω, επιεπεία28 ε:

Ϊαπιιετιεἰὐιω ιίαπιπίε εε! ίπίιιτίίε .Ωω ε2 :Με ί!!αά.ε·,

ρταεεει·22απ ω? ρταεεἰα Μία: πανἰ.9, έτιέεΙο2ο είίσ2αε,

εοεεἰευτ ρεπἱαι.τ αὐτοΖυ22 επ ί2&ετ·επ.

Έ 2Βδ

ω. Α. ρε. σε. Δ

ε ει. α.)

Ια οτἰειὶ ιιοωὶτιε. ιειαεΜεεειιιτι εὶτ ειιιιετἰε ε]ιιο€1

1111110 εαηεἱιιε ἀεὶ ατατἱα εἰοτοἱι1ιιε τοεεἰΠἰοπὶ ιια!|ἰε
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οοροι·ιι· οοιιΒιιοιιτιο οτ οοιιτιιιιο οιιιιι Μο ιιιιοοοιιτἱ τοοτ·ετιιιιι·ιιτοιμοπιιττοπιιιο:οττοκιάοι.οιιοτ οοιιιρΙοι·ο οιιο

σποτ Βοιωτοι· οτ ιιι Ροι·[ιοτιιιιιιι ιιοΙιτιιι·ιι ·ιέι·οτιο τιποτα

οτωιιοτιτω:ιοιιι ιιοτιιιιτοτο -ιιοιιιιιιιιιιο ιιτοοιοτιιιιιοο

ιιιαι!άφιοιοττοιιτιιιιοιιτι μα· ποε οτροιι ·οιιιιιοει: τοπικ

ποο ιιοετι·ο τοπιο οτ άιετι·ιοτιιο οτ Ρον οιιιι·ιοε !ιατιιι

ποε ειιοοοοεοι·οο ιιοετι·οο ιιοΙοιιτοε οτ ι·οτιιιοι·ο άοει

ιτοι·ιιιιτοε ει·ιιτιοιιιι οτ τιιιιοι·οιιι οτ ΒοιιιιιοΙοιιτιοιιι τοτιιιε

οοιιιιιιιιο ιιιιιιιο οτ άιετιιιοτιιε οτ οτι ιιιετοιιτιοιιιι οτ ιιι

τοι·ιιοιιτιι οι·οοιιιιι άιοτι οτ ιιοιιοικιοιΙιε οι: ἀἱεοτοτἰ

τω. ειιιιιοι ιιοετι·ἰ ιιοτὶεεὶιιιἰ ιιτιοι·τι ετο ιιοΙτο ὸἱίΪἱιιὶ

πι” 8οτιιὶιιιιιο οτ Ροι··Ροτιιο οοιιοοιιιιιιιιιε οτ Ρειοτιιιιι

το ιιοιι ροτοιιττο Βοιωτοι ιιοοιε διιιοι·οτο οτ ιιοιιοι·ει-·

ΜΗ ιιιιιιοο οοειτυο τωι·ιοοιιιιο ιιτιοι·το τιο ιιοιτ.ιι τοξιοτο

οοτιιτττιι8 ἱιιιιιιο ιιοιιιιιιο οτ ιιἰοο οοιοποιε οτ άιοττιοτιιο

οιοεοοιιιοτ τω .οοιιιιιοϊ οτ οιιιιιιτιιιε οιιιιτιιιε οιιιοάοιιι

οοιοποιε οτ οιετι·ιοτιιε οπιιιοε οιιοι·ιιιιοιιιοο Ροτιτιοιιοο &

οιιοτοΙΙοε ιοοο άοιιι:ιτιάτιε οτ οιιιιιοε ειοτιοιιοε ροι·οο

ιιιιιοε οτ ι°οοΙοε οιιοεοι.ιιιιοιιο οτ οιιοιιτιιοοιιπιοτιο οοτιτι·ο.

Φωτο οοοιιιιιο ιιιιιιιο οτ οιιιιιοε οιποε οτ ειιιιιιιιτοο

οιιιεοοιιι ωιιιιιιιιὶε οτ οιετι·ιοτιιει ιιισιιοτιιιιιιιιε ιιε! πιο-ι

ποπο ροτοι·οιιιιιο ιιοΙ άο οοτοι·ο ιιιοιιοιο ροεοοιιιιιο ποο

ιιοΕπιδιοιιιε τιοιιιο τιο! τιοιιιἱτιο5 τιο τοτιο ιιοετι·τιιιοΙ

ι!ιετιιιοιτι1ε τω” πο! οοοοεὶοιιο ιιι!ιοιιιιιε ἰιιἰιιιὶο πο!

ιτιοτιειι·ιοι ειιιο ιιιτι!οΒιοτι οτι οοι1οιιι οοιιιιιιιι ἱιιιιιιο ιιοΙ

οτι :ιιΙιτΙιιο πιο! οΙϊοιιιτιι.ιε ιρειιιο οοιιιιιιιιε ιιοΙ. οκτώ

απο ιιοτιιι8 ΜτΙ οοιιοτο1ιιτι οιιοιιθιο.ιιι τοτιο ιιοετι·ο ιιοτ

τιΙιοιιἰ Ιιοιιιἰιιὶ ιιοΙ τιοτιιιιιΠιιιε οοετι·ιο οοιιιιιιἰεεο ειιιο

ιΠοτο Ροι··ιτοιστοπι ειιοτ: ρου πιιιι·ο ιιοοιιο ιιι Ιιοάιοι·

ιιιιιιι άιοιιι τοτο ιιι Ροι·οοιιιε τιιιοιιι ιιι πο” ιιιοΒιιι

Μ··τοΙιτο111. οι.ιροτ τιιιἱτιιιε οιιιιιιτιιιε οι οιιι€ιιιιε [μου

Με .οι τιοιιιἰιιο8 ιιοεττι ἀἰετι·ἱοτιιο οτ το· οιιιιιοε ιΠοο ο

οτ ειιιΒιιτοε ιιοετι·ι ἀἰεττἰοτιιε (ιοι τιιοι·ιιιιτ οτιιιτι·ιιι

ι:ιιιιιο οιιο ιιοοιιΒιιτιιι· οιιι€οτοτο οιιο ο οοπιιιιοιιιιιιιιο

οι: οιεττιοτιι το αφτο οτ οοοιιΡοτο τιιοιιιιιιι Τοοιιιιιιιι

ι·οιιτ1ιοοιοιιοιιι οτ ιιιάιιτοοιιτιιιιιι οτ οιιοοιιοτἱοιιοιιι μα;

Βιοτο οοιιιιιιιἱ ἱιιιιιιο οτ οπιιιιτιιιε οιιιιΒιιε οιιιεττοιιι οτ

ι:τιετι·ιοτιιο οτ οιιιΒιιτιο οτ ιιοΒιε απο οτ ιιοιιοτιιὶιιὶἱ

οιιο οτ ιιιιιιοο ιιοετι·ο ιιτιοι·το πιο ιιοττο ιιοιιιιιιο οτ

ιιιοο οοιιιιιτιιε οτ τιιετι·ιοτιιε ι·οοιι:ιιοιιτι. ιτε πρωτ ευρω

οι·οιιιιεειε ιιοΒιο ειιιτ ιιοετι·ιε όο οοτοιιο ι·οεροιιιιοιι·ο πο.

τιιιοτιιιοιιι τοιιοοιιιιιιιι οιιτιιιο πιοττο τιο οτιιιοο ιιι ιοιο

ιιοΙ οκτι·ο Με. ιιοο ιιοε 8Πτ ιιοετι·ι Ροτιτιοι:ιοιιι άοιιιτιιι

ιιοπι ποτ οοτιοτιοιιι οιΙιτιιιιιιιι οοιιτι·ει όιοτιιτιι οοιιιιιιιο

61% ΌΪΨιθ5 Μι $ϋεττιοτιιτι1 οιιιοτιοιιι ιιτιοιιοι·ο Ροοεὶιιιιιο

εηροι; Ρι·οοιοτιε ιιιι·ο-οιιτιιιο ιιοι ι·οτἰοιιο. οιιιοιιιοιιι ειιρου

οιιιιιιοιιε οτ ειιιΒιιτιο ΡΙοιιοι·ἱοιιι ιιοτιἱο ΐοοιετιε ι·οοτι- ά

τιιτἰοιιοιιι οτ οιιιοιιάοιιι τιο οιιο ρι·οίιτοιιιιιι· ιιοε 8858

Βοιιο ΡοΒοτοε ι·οιιιιιιοἱοιιτο8 Λοιπή οιιοορτιοιιι ιιοιι

Ιιειτιιτο οτ ιιοιι ι·οοοΡτο ι·οετὶτιιτἱοιιἰε οτ οιιιοιιττο οτ

προ, _ιιοαιιιιιιο τι ιιοτιι5 οιιιοτο5 οτ εοτιιτοε.ι·ει· οιιο που:

Ροτιτιο οοΙοοιοοιιόο ΜΙ πιιο ο ιιοτιιο κο! τιο·οοιι·ιιιιο

τιοτιιιιιο τιο! ιιωιοττοε .τοι·ιτο ΜΟΝΗ) πο! άτοιι~ιοτιιοι

ιιο! ο ειιοοοεοοιιτιιιο ιιοετιιιε·ιΙο οοτοιιο πιοιιοικοοιιι·.οιιο.οι·

Ρι·οιιιιεειε οοιιτι·ο άιοτιιιιι οοιιιιιιιο ιιιιιιιο οτ οιιιοε τω

ιιοπι οτ όιετι·ιοτιιε οιιτ ι·οι·ιιιιι οοι·ιιιιι οιιεετι οτ ιι·ι·ιτο

Ροι·Ροτιιο τιοιτιοοιιιτιιι·. τιοο ιιοτιἱε τιιιτ ιιοετι·ιε ιιιιτοειτ

Ρι·οιιοεοο ιιοο ιιοΒιε ιιοΙ ιι_οετι·ιε οτιοεεο ιιι ιιιάιτιο

πο! απο. ιιοπι πιτ ο οοιιιιιιιι ειιιο Ροτιτιοιιι ειιιο

ετο οοτοιῇο οποιοι· ρι·οιιιι8οιε; ποτ :κοσμο οοι·ιι·ιιι ιιιο

Ροιιο ιιιιιι!Ιο;ιιιιιι·οτιοιιτοιιιιτιιτοοιιτινιδοτι οτ ιοοο ροτιοι.

ιτιιμοτιιοοιιιιι Μιιψιτ ποο οιιτιιιοετι·οο οοτιτττι Ιιοο

ρι·οοιοτιι ιώ·ιιτιοιιο οοιιτοοκοιιτι·ο·ιάο οοτοι:ο τω”

ι·ιιοιιιο= Ροπιιιιιι ιΒιιιιιο ετιιο οιιιιιι ι·οιιιοιιιο. ιττι οιιοο

οοιιιτει :ιιιιτιιε τροπο. οιιοικιόιοτοι οιιιιιιο ειιΡι·τιάιοτο οτ

ειιιοιιΙιι.ιιι οιιο :Ροι·ιιιιοιιοοιιτ Βιιιιιιτιιτο.. ιιοι·οοιιιοοι οττο

ιιτιοι·τιιο όο ιιοιτο τοΒιιτιιοι: οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο οτ οπι

ιιιιιιιι οιιιιιιιιι οιιιεττοιιι οτ άιετι·ιοτιιο ιιοιιιιιιο οτ ιιιοο

οοτιιιιιοοιιι Ροι· άιοτιιιιι οοιιτιιιιιο ἰοιιιιοιοτ οιιιιιοε στο

ιιοε οιιιειιοιιι ιιτοοοιιτοε οτ τιιτιιι·οο οτ Ρα· άιετι·ιοτιιιιιι

οιιιεττοιιι οιιιιι οιιο ιιι·οοοιιτι οοι·το τιι·ιιιιτοι· οτι ιιητιοι·

ι›οτιιιιιιι ιιοΙιτιιτο ιιοΙοι:ιε οτ ι·οτιιιοι·ο: οοειάοι·ιιιιο οττο

τιτιιιι οτ τιιιιοι·οιιι οτ ΒοιιιιιοΙοιιτιο.ιιι «το ιιοΒιε ιιιιιιοιιο

ειιιιοιο οτ οιιιιιιΒιιο τιοιιιιιιιΒιιεττοι·ιιο οιιιιιιω· οοτιιο

οτ ροι·ροτιιο οοιιτιοιιο οτ ροοτιιιιι οττο. που ·Ροτοιιιτο

Βιοἱοιιιιιε άιοοι·οτο .οτ ιιοιιοι·οοιΙι ιιιι·ο πιιιἱοο ιιοεττο

Ιιτιιιιειιιιιιο ιιιιι·ιοιιι οιιιιοισ οτ οιιιιιιτιιιο ΙιοιιιιιιιΒιιο τοι·ιιο;

ιιοετι·ο οτ ι1ιετι·ιοτιιο οτ οιιιιιΠιιιε ιιοετι·ιο το ῖ·Ροι·ιιο

τιιιιιιι οιιιιιοε ιιοτιοιιοο οιιοι·ιιιιοιιιοιο οτ Ροτιτιοιιοο

τΙιιοτοΠο5 ειιιο οοιιιοιιάτιο ροι·οοιιοΙοε οτ ι·οοΙοε οικοτ

οιιιιιφιο οτ οιιοιιτοοοιιιιιοιιο οοιιτι·ο ιιοε οτ οπιιιοο

τιοπιιιιοε τοτιο ιιοετι·ο οτ άιετι·ιοτιιο οοιιιοιιοιιτοιιιιο

οι: οιιιιιοε οιιιοε οτ 8ιιιΒιιιι οιιιειτοπι οιετι·ιοτιιε τιο!

οδο ιιοιιιἰιιο οτ ιιιοο οοι·ιιιιι ιιιοιιοΒιιιιιιιο πο! Μοτο

Ροτοι·οιιιιιο οτ ετο οοτοι·ο ιιιοιιοι·ο Ρ088θΙΙΙΙΙ8 ι·οτιοιιο το

οιιιιιε ιιιιιιι·ιο ιιοι ι·ιιιιτιοτιο ειιιο ιιιοΙοτ-οοτἱ-ιι @το

ιιοι οτι ο!ιτιιιο τιοιιιἱιιο ιιοΙ τιοιιιιιιιΒιιε τοιοι·ο τιοετοο

οτ άιετι·ιοτιιε πο! ο ιιοιιοι·οοΠι οιιοικτιιιιι Ροττο·ιιοετιιο

(Μοτο οοιιιιιιιι ιτιιιιιο ιιοἱ Ιιοιιιιιιιτιιιο οιιιοετοιτι ποτ-τομ

ετι·ιοτιιο :πιτ ιιἱἰοιιι ποτ. οτιτιιιιτιιιο οοι·ιιιιιιιοιιι οοιω-ιιιιτοοί

ειιιο ιΠοτι Ροκ τοι·ι·ειιιι ειιιο μι· τιιοι·ο ιιοττικο ἰιι· οσο

άιοι·ιιιιιιι όιοιιι τοτιο ιιι Ροι·οοιιιε οιιιιιιι ιιι ιοΒιιε ιιιο

ΜΙΠιιιο τοιιιτιιιιι. οιιΡοι· οιιιτιιιο οιιιιιιΒιιο οτ ειιι·Βιι!ιο
μι· ἀἱοτιιιιι οοιιιιιιιο°ἰοἶιιιο'ιοτηιοι· οιιιιιοο οιποε οτ

ειιιΒιιτοε οιιιοτιοιιι ιιοΙ άιετιιιοτιιο Ρτοιιτιιιι Φωτο Νιούε

ειοτιοιιι οτ ιιιοιιτοοιιτιοιιι οτ οιιοοιιειτὶοιιοιιι ιιοτιιε Ρτο

τἰἰοιο ιιοΒἰΙἰ οιιο ττιοιηιιτιο σατιρική οοιιοἰο οτ οιιιιιιτιιιο

τιοιιιιιιιτιιιε τοτιο ιιοετι·ο οτ ιιιετι·ιοτιιε οτ εὶιιιὅιιΙἰε ιιι

Ροι·ροτιιιιιιι. ιοι τιιιοά επιροι· Ρι·οιιιιεειε άιοτο οοιιιιιιιὶ

ιιιιιιιο οιιτ οιιιιτιιιε οιιιεττοιιι τιιιτ οτιοιιι οιιο τιο οοτοι·ο

ι·οοροιιοοιιο τοιιοιιιιιιιιιιι τω ιιιοιὶο πιο! οτι-ιιετι· ἱιι οιιο

πο! «ειιιο ιιιε πια: οτι ιροιε πο! τιτι--οΕοιιοτ @Μιτ

@το τοοι·ιιιιι ροτιτιο τιιιοι·οΒο ειιιο άοιιιοιιέο πο!

οοτιο οΙιιιιιο -οοιιτι·ο ιιοε ειιιτ 1ιοιιιιιιοο ιιοοτι·οε ποτ

τοι·ι·τιιιι ιιοετι·ιιιιι έιιροι· ρι·οιιιιεειε ιιοοοτοι·ο ιιιοιιοοτιιι·

το ιοιο ΠΕΙ οιιτι·τι. Με. τ.Ιιιοιιιιιιτι ειιιιοιτ το οιιιιιἰΒιιοοτ

οιιιΒιιτιο Ραοτιιοτο οοιιιιιιιἰπιτιιιιιο οτ ιιιιιοΙιι- Ρι·ο οιο

ρτοιιοι·ιοτιι τοοιοτιο τοετιτιιτιοιιοιιι οτοιιιοιιοοιιι.τοο @πιο

ΡΡοτιτοοι· ιιοτιιἱιιο οτ ιιιοο οοι·ιιιιτιιιο ροεοτιιιιι 'ΗΜ

οιοιιτοι· ι·οιιιιιιτιιιιιοι οιτιιιἰ ·οιοορτιοιιι τοιτιιο οτ

ειοοι·οοομοκι·οοιιτιιτιοιιιο οτ οιιιοιιοοΗ'οϊ ιΙΙιτιοοι·τι

ιιοτιτἰο ιιοτοιιιοι·ιοο ειοο οοτιο ετιΙἰοτο οοιιιιιιιτ'ιτιοιιο

ιιιοδιοτιι οτιιιιιο οἱιιοιιοἙΪοἱιιἱΒιιοτοἰιιΘὅοιι·ι ττιιτΗΒτιτ2

0τι15 .οοιιττιι ιιοο.ιιι·οάιτ:τοιιι άατΗΠιιιιιιτ ιΝιιι'ιοιτο·ΒΦ8'ο Έ

οιιιιιι οιιτ ιιτιιιιιοο τιοιιιιιιοε τοι·ι·ο 'οττττοιοτηοττ8ΜΒ

ιιοετι·ο τιο οοτ.οιιο. ιιιοιιοι·οιιτιιι·. οτιεοο οΙΜΜΜΒοοιιτιιο

ιιοο άιοτο οοιιιιιιιὶ ἱοιιιιο οιοιοιι87οιίιοδοτιι :ειιοτ διετι·ιΕ

οτιιο ιιιιτοιιτ Ρι·οτιοοεο ποο αστο· πιο! ιιοοοτοωτοεέο

ιιοι·οτιιι· Ροιιιτιιε τοιιιιιιτιοιιιιιε. οιιιιιιο ποιο ·ειιιιτειάιοτο ιιι ιιιάιτιο ιιοτ οκττει. ιιοπι οιιιιιι οοτιοιιι ειιιο οοιτιι6οι.
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οιιιο ιΙο οοτοι·ο ειιΡοι· Ρτοπιιεειε οοιιτιο ποε οοτ 11ο- ο (το ιιιοτἰ. οτ Ριοοιιιιτιο. ιοιιιιοιιεἱιιιιι ιο ογτἱο οοιιειι

ιιιιιιοε ιιοεττοε πιοιιοτοτιιι· οκ Ροι·το ὶΠὶιι5 οοπιιιιιιο

ἰοιιιιο οτ οιιιιιιπι οιιιοάοιιι οτ ἀἱεττὶοτιιο ροτιιτιιε 1ο

τιιιιιτιο. οπιτιὶο ιιοι·ο ειιΡι·οἀὶοτο οτ οιιιΒιιτο Ρτοπιἰττο

Ροτ· άιοτιιιιι οοιιιιιιιο ὶοιιιιο οτ οιιιτιοε οιιιοε οἱοεὸοιιι

οτ ἀἰεττἱοτιιε οττοτιττοτο οτ οοιιιΡΙοι·ο εστι Ροτιο τιιὶΠο

ιιιοτοτιοτιιι11 οι·Βοιιτἰ ίἱιιι οτ ι·οοτι Ροτιει. ἱτο τιιιοττ οι

οοιιτὶιιεὅοι·ὶτ Ρτοἀἱοτιιιιι οοιιιιιιιο ιοιιιιο οοτ οιιιοε οιιιο

άοπο οοτ άιεττιοτιιε ποτ οΗτιιιοπι οοι·ιιιιι ἱιι οΙἱτΙιιο

οοιιτι·οιιοτιιτο ιιὶοτιἰΙοωἱιιιι5 τοτιοοιιτιιι· ιιιοιιι·ι·οι·ο ἀἰ

οτοιιι μπειτε οιιιο τοιιιοάιο οτ εοτιιτο ιιοΒιο Ροιιοι επι

ΡτοιΕοτο οιιιιιἱο ευρω οτ ειοΒιιτο Μ. οοο Ροι·ιι1οιιοοιιτ

ιι·τοιιοοοΒιΠτοι· Βι·ι1ιἱτοτο. ι:τοτιιιιι οριιἀιιιοἰοτὶοοε νι.

Ιιοτοιιττοε. Μοοιιιιιιιιι. ο .

Βιετιιιιιι ιιιιιιοιιἱε εοιιοἰὶ «Ρο οιιιιιἱο ρι·οάιοτο οτ εἰπ
Βιιτει τοιιάεπιιυε οτ. οοιιδι·τιιοπιιιο.μ ή -

8ὶΒτιιιιο ·Ι· οτιοι·τι άο ιιοττο τΙιιι οπιπὶο ρτοτἱἱοτο οτ εἰτι+

Βιιτο ιιοπιἱιιο οτ ιιἱοο οσιιιιιιιιο ἱοιιυο τοιιττοιιιτ οτ

οοιιίὶι·ιι1οιιἰτ.

ΕΒο ε)ιιιιοτι οι: ροτοιοτο εοοτι ἱιιιροτἱἱ ιιοτοι·ὶιιε οπτι

8οι·ἰΡεὶ οτ ειοιιιιιιι Ρι·οάιοτι οταοττὶ οΡροειιἱ.

Τοετοε τιιιιιιε .κι ειιιιτ

Βοἱιοιιιιἀιιο ‹Ιο .τοΠοτο.

θιιιτοΕοττιιο άο .οτο2Ιοε.

8)ιι::ιοιι στο τίτιο. '

ΟττοΒοτιιιο ιιιοΠοιιιιο.

ΟττοΒοιιιιο. τοι·οοι·ιιιο. . .·:

Βοιιιιεἱοτιοιιιιοε ιιο ιιοθοιάει. ·

Ιοτιοτιτιο5 ροττοΒοτὶιιε.

Ροτι·ιιο τιο ποιοι.

διο)ιιιιτιι ή· Βοι·ιιοιπ:τι άο Βοτιο Μισο @οι πιοτιιτοτο άο

τιιιτιι τιιιοοιιιε οτ ιιιοοιιιο€ιετι·ι ἰοτιοιπιἰε ιιοτοτἱι ειιὶ

τιοο εοι·ιρειτ. |

@μπαι τ· ιιιοΘἱετι·ὶ ὶοτιοιιιιὶε ιιοτοτἰὶ ἀοιιιἱιιὶ ιιιιιιοιιἱε

εοιιοὶἱ πρι τοπιο οοι·τοπι εοτἰΡεἱ οτ εἰΒἰΙΙιιιιι οΡροτιἱ

τοοἰ τοττο Με οτ οποσ Ρ.τε.ο..- '

Δ” “ (' 1300ΧνΙΙΙ )

ΟφσΜο τἰοπιἰτιιω, .το Ϊαπιιαο οίνοιπ οοτιστιζταοιι.ε, Ιω

πιιοπ:έαπιφιο πιοι·Στα οτ ού.τοςιπα τοροπάοτε οιιρἱοπο,

ἱἰειἰοιπ Ζίοοπιπι ιποι·σαταπιπι-Επ ()αρ?ια οι απένοπτα

τοττο .πιο οοποοάίτ.

4254 , ιο οιιιιιοι·ιτ

στο. Α. χτι.οιο. τ..

ς ιι. ο.)
_ .

Βοοοτ φωιττω οτ ΡτοοἱΡιιο οποιο οοιιιιοτιιτ Βο

ι;οιιἰΙ›ιιε οτ ἱιιτὶεἀἰοτἰοιιοπι οι: ροτοετοτοιιι ΙιοΒοιιτὶΒιιε.

ιιτ τΙιομιο Ρτο πιοτἰτἰε άοτιοοιιτ Βοι1οτιοιο οιιΙιἱΒοτο.

τιοο ιιοτὶτιτ ὶΡεοε οιιρο!!οι·ο .οι ιιιοι·οοάο. ο φωτο

εοτιιἱτὶο ι·οοορούοτΉ·ιιοτιιοεο. τιοο Βοιιοι:τιοτιτοε. εικιο

οοιιἀἰΒιιο τοττὶΒιιτἰοιιἱε.ιτἱοἰοεὶτιιἀἰιιο Ρτοτοτἰτο. ιάοοτΙιιο

πω: Β. άοιιήιιιιε αφτο οι ΡΙοκιο οιπἰο ιιοετι·ο ιιοΙιιιι

τοτο. οτ οοιιειτιο ποεττοιιιιτιι τιοιιιιι.ιιιιιι ΙἱΒἱοτιιι1ι. στ:

πιοι·ιτο ιιιιι!τὶΡΙὶοιιι1ι Βοιιοίὶοἰοιιιιιιι οτ οτ›οοτιιιἰοι·ιιιτι.

τιοο οἱιιἱτοε ιοιιιιο οιιἰιιε οἰιιοε ειιιιιιιε οτ οοιιοιιιοε

τρωω οιιιιτοτιε1ιοΒιοοοι1τιιτοι·ιιητ. άοιιοιιιιι5 οτ οοπι

οοάιιιιιιε μ:: Με οτ ειιοοοεεοτοε ιιοετι·οε. ιιοΒιε Ροτι·ο

ΗΒιιο οτ ιιἰοοοοπιἱτἰΒιιε. Ρτο οοιιιιιιιἰ τοοἰΡἱοιιτἰΒιιε.

ιιοπιιιιο οοιιιιιιιιε οποιο οτ Ρι·ο ιρεο οοπιιιιιι οτ Ρτο

ιιιιἱιιοτεἰε οτ ειιιΒιιΠε ἱοιιιιοιιεὶΒιιε. οτ Φο ιειιιτιο115ο8

άιοιιιιτιιι·. Μιοτοπι οτ τιιοι·οπι Ιιτιοι·τοτοπι. (βοά οιιιιιο8

οτ εἱιιΒιιΙὶ ἰοτιιιοιιεοε οτ ‹Ιιιἱ ἀἱοιιιιτιιι· ἰοιιιιοιιεοε οτ

οπιιιοε άοοοοιιάοιιτοο οι οἰο. οι Ροι·ροτιιιιιιι Ροεεἱιιτ

ἱιι Πορτο οτ Ροττἱιιοτιτἰἱο οτ ἱτι τοτο τιοεττο τοττο οτ

άιεττιοτιι οπιιιοιιι- -ιιοΒοτἰοτἰοκιοπι οιιοι·οοι·ο. ἱτο οπού.

τοτιι ἱΠιιο ιιοιιἰοιιτοε. ιπιάοοιιτικ1ιιο. οποιο Πέ οιιὶ

8τοτιτοε οτ ιΠιιιο τοοοάοιιτοε Ροτ ιιιοι·ο οτ τοτπιπ οπο

ιιοΙἱιιτ ιι·ο ΗΒοι·ο οτ οιιιοι·ο Ροεεὶιιτ οτ ιιοιιὶἔοτο. εἱο

ι1°ιιοά 1ιιιΠιιιιι ότιοτιιιιι ὶιι ιιοτιἱοιιἀο. Πι ετοιιάο ιη

οιιοιιι€ιττο. ὶιι οιιιοιιάο ἱτι ιιοιιάοτιάο. ιο οοιιιτιἱοιιἀο.

ιιιιΠιιιιιτ τοΙοτιοιπιι οοο ιιοοτιθοΙ. ιιιιΠοιιι άτιοτιιι·οιτι του

ττοοιτοπι. ιιιιΠοπι οιοοτἱοιιοιιι πιιιΠιιτικιιιο ιιιοτιειιι·οδιιιιιι

:ιοτιὶε ποτ ιιοεττἰο οιιοοοεεοι·ὶΒιιε. ιιο! οἱἱοιιἱ Ροι·οο1ιο

εο!.ιιοτο τοιιοοτιτιιι·. οοο εοΙιιοιιτ. ρι·οιιιιττοιιτοε οτ οοιι

ιιοιιιοιιτοο.ιιοτήο Ρι·οἀὶοτἱε Ροτι·ο οτ ΡἰοοτιιἱΙἱο τοοὶρὶοιιτὶ

τιοο ἀὶοτο ιιοιτιἱτιο. Ροτ· τιοο οτ οιιοοοεεοι·οε ιιοεττ·οε εοΙιιοι·ο

οτ οιιοτοάιτο τιιοτι ι:ιιοιιιιτοιιοτο οττιιιο άοτοπιάοι·ο. ιιιιἰ

ιιοι·εοε οτ εἰιιΒιιΙοε ἰοιιιιοιιεοε οτ :ΙΜ όιοιιιιτιιι· ἱοιιιιοιιεοε

ἱιι Ροτεοοιε οτ ι·οτιιιε ιο τοττο οτ ποιοι. εοιιοε οτ ιιοιιτι·ο

εοο Ροτ τοτιιιιι ἀἰεττἰοτιιπι τιοετι·ιιιιι. ἰτο ' τιιιωοιιι αυτή

άιοτιιιτι οοιιιιιιιο ιοιιιιο οτ ὶοτιιιοιιεοε οτ πιο όιοιιιιτιιτ

ἱοιιιιοιιεοε ιροοιιι ΉΒοι·τοτοπι οτι ιιιοι·ιτο Βοιιοτἱτἰοι·ιιιιι

Ρτοτοτἱτοτιιπι τοπιοτιιιτ οτ Ροεεἱἀοοιιτ οι ροτροτιιιιιιι.

εἱιιο οοιιτι·οἀὶοτἰοτιο οτ οοἱιιιιτιΡτιἰο ιιοεττο οτ ειιοοοο

' τοτπιπ τιοετι·οι·ιιιο 813$τΙ118 ττ·ιτιιιτο ποτ εοτιιὶοἰο οΙιτΙιιο

ἱιι μια: ΙἱΒοι·ο οτ οιιἰοτο. ροεεοεεἱοιιοιι:ι οοτροπιτοπι

ποτ τιιιοεἱ όο Ρι·οάιοτιο οιιιιιιτιιιε ποωο ττοἀὶἀἱ88ο

οοιιίιτοιιιιιτ. τιοο οοτο. οΙιιοά ιετιιά ρήιιιιοΒιιιιιι ιιοιι

@οι οττο τοιιιΡοι·ο ιιιἴτιιιἱ. οοτ οοοεοι·ι. ιιτ οιιτοπι

απο εἰτιτ οτ τιι·ιιιο Ροτ οπιιΔιει. τΙιιο ἱιι Ρτοεοιιτἱ Ρι·ἰ

ιιὶΙοΒἰο 'οοιιτἰιιοιιτιιτ. ἱΡειιιιι ίοοικιιιιε πωπω ΡτιιιπιΒοο

τετοιο πιιιτιἰτἱ. οοτιιιιι οοΡτιο ιιι ουτε ἀἱοτἱ όοιιιιιιι

Β. ιτιὶΠοεὶτιιο ἀιιοοτιτοεἰιιιο ττιθοειτιιο τιιιοττο ιιιόιοτιοιιο

νι. άιο ιιιι. ἱοιιιιοτἱἱ. ιιιτοτ τοττἱοιιι οτ τιο:ιοττι. τοετοε

Βοωιιιιιι15 6ο ιιιοιιτο8ιεοτάο. ττοιιιοτ' «το ιιιοΙοτιΒοοτι

ἱιιτιὶοτ. ευιΠιοτιιιιιε οοτοοἱΙ. τοὶιιοτὸιιε ὶιιιιοιιὶε. ιτιοττιοιιε

ιιἰοοοοιιιοε οορτιο.- οττο ττοιιιιιι·το. ττιοιιιοο ατο Βιιιιιο.

οοιιτοττιιο ροι·οοΠιιο. ετιιτιοιι Ροιιιοτιιιο. ιοοοΒιιε όο

Ιοιιοπιτο. ΒιιΠΠο!πιιιο τιοιιι·τοι ἀτοροιὶἰ. οτ ιιιοΒιετοι·

οτορτιοτιιιο ιιοτοτὶιιο. . .. '

ΒΒο Ροττ·ιιε ροτι·ἰ τοϋ πιοτοι·ιιιε ιιιεειι Ρι·οοιοτι ἀοπιἱιιι

ά Β. εοτὶΡεἱ.

ς υο_οΧιΧ )

ΤΛι.ιΑειειιιτυο Ο·ανο.%·αιιαο ιπαι·ο|ιἰο .το ΜοΜοπί ιἰο

θα.92ι·ο άούέτοτ·οπι άο .το.ιιι·α8ίπτα ἰἰἰπἰ.ε Ιαπιαιο οὐ οοοἰοπι

»ποωο αοοορτιζε οοπβτοτω·, οα.πίεωςιιο .το έΖΙΣ οπο”

ΜΜΜ Μα αιιιιιαπ7 :Μάο /ΐιιτοία.στοι·ί&ω , .9ροπάο2.

'ΗΜ , δ οιιΒιιειἱ

στα. Α. [ο!..δ9τ. υ.

τ Η. Π.)

@το τοτιοΐοι·ι·ιιε πιοι·οτιιο οι·οιιοεοτιο οοκιτιτοοι· πιο

οοοοριεεο ι11τιττ10 οι·οτιε οτ ειιιιοι·ο ο το ιιιοι·τοτιο :το
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οπιιιιυιο °

οποττο.ιιοι·οε εοκοπιιιτο ιιιιιπο οιιι·οιιπποιειιιε οιοοπτιοιιι α οπτιιεει Βιι-ωιοι οτ τι·οιιοιιοι·ιι. οτ ιιιιοι·πιπ (ιποπ(ιοπι

ποπ ιιππιοι·οτο ροοπιιιο οτ ποπ ιιοοορτο. οποιο πο!

τοτι(ιοπι πιο πιο (πιο οτ εοιποι·ο Ρι·οιπιττο τιιιι ποι

πιο οοι·το πιιποιο πω· πιο ποι πιοππι ππποιππι οτι

ιιππο ποπο ιιι·οκιιπο ποπτιιι·ο πο(ιιιο οτι οππππι πιιππι.

οιιο(τπιιι ροποπι (Ντιπ τιιιι ετιΡπιοιιιτι Ριιοπιιττο τοτο

πιοιιοιιτο ριιοτο. οτ ρι·οιιι(Ιο οπιπιπ ιιοπο πιω τιο

τιιτο οτ ιιοιιοιι(ιο τιιιι ριπποι·ι οιιιιο)ο. ιιιοπροι· οπο

ιιι(:οιοεπε (ιο ιποι·ι οοπετιτπο ιπο.(ιο ρι·ο(ιιοτιο Ριο

Ρι·ιππι οτ Ρι·ιιιοιυπιοιπ (ιοπιτοι·οιπ οτ οβεοι·ιιοτοτοπι.

Ρι·οιιιιττοπο οι» Ιπο(ιιοτει ειττοπ(ιοι·ο οτ οπεοι·πειτο. οι

(ιιστιιο τιιιιστοι·ι·πο τιιιι ποπ οποοι·ιιπποι·ιτ. οιιο(Ιπιπ

Ροιιο.πι (ιπριι πω ετιρππιπτι Ρι·οπιιττο τοτο πιοιιοιιτο

ριιοτο οτ Ρι·οιπ(ιο οπιπιο ιιοπο πιοιι ιιοι;ιιτο οτ ιπι

ιιοπ(ιο. οτι ριΒιιοι·ι οιιιιεο. οιιτοιιπποπιπε πιο (ιο

Ρι-ωοιΡπι. τοετοε ποιπππιιιπε οιΒιποοιιοιιοιε.. Βιιπ(ιπιτπε τι

(ιο Ριοποιιο. οτ πιιιιιιι(ιπε (ιο ιοπι τροοιοτιιιο. οιοτππι

ιπππο οπτο (ιοπιιιπι Ρο(ιιοπιοτπιιι. ιιππο (ιοπιιπἱοο πο

τιπιτοτιο ιιιιιιοειπιο (ιποοπτοοιιπο τι·ιοοειιπο (1ι.ιοττο ιιι

(ιιοτιοπο εοκτο πιο τετοιο. οποιιοτι ροοτ ποοροιιοετ

τιοο επιιιιοιιππο (ιο οιοιιιοο ποτοι·ιιιε ειιοι·ι ιπιΡοπιι

ιιοπο (:ειι·τειιιι ι·οίοοι οι οιιι·τπιοι·ιο πιοο ιπεεπ τοποιοιιι

ιιοιιοετο ι(ιππο (:οπεπιιε (ιο ιπετιτιο πιοιιιι :ι(ι(ιιτο ποι

(ιιπιιππτο Ρι·οτοι· ιιττοι·οιιι πει οιιιοτπιπι Ροετιιιοτιοπο

Μάο πιιοι·ι.ο πω. (ιιιοιι(ιοπι ιιιοι·ιοπιε ποπιιπο ποιοι

(ιιιπι ιΡειπε ιιιοι·ιοπιο (Ιποι·ιιπι τ.ιιτι·πι-οετ οτ οπτ:ιττικ

(πιο ιπτοιιιτ ω ιιι·οοοπτιο (ιιοτι οοπειπιι5 (ιιιο(ι Ρι·ιπιππι

ιπετι·πιιιοπτπιπ Ροι·(ιι(ιοι·οτ. πιιιοιιοοτ οιιιε οοιιιιοοι·ιιτ

ιΠιι(ιοπεοι(ιο ποιοι (ιο οοτο. ο οπο· Ροοτοο ιΠπ(ι ποπ

ιιοτιπιτ οτ (Ιπο(ι ιετπ(ι ιπ τι·οπ(ιοιιι τιοτι ποπ τοοιτ οτ

οι(Ιπεπι(ιο Ριιιπιππι ιπποιιοι·ιτ ιιιπ(ι ποι -ιετπ(ι οιιεεειιιιτ

οτ οιιεεππι πιιιτ οεεο. Ρτοεοπτιππε.τοοτιππο·. οιιι·ιοο (ιο

Βι5οπιιιο εοτπω. οιι(ιι·οιι ποτοτιο. ι·πιιοι(ιο (ιο οιι(:ιιι·ιιο2

ιιι οοοιοοιιι ειιιιοτι πιπι·οπτιι ιιιιιιοειπιο οοικινιιι. ιιιο

Σπιτι. Εοιιι·ποι·ιι οιι·οο τοι·οπιπι. .

( ποο:οι .

Οιιιιιι·ιπο ΡΐιιτίπιέΙΖί .οοπιοε οι! Βιιατιιο|ιέ (!οπιπιιιο,

Ούοτ·το δαο|ιοτέο, ΒοπιπιοΕο οτ ίαοοὐο Βιώοο (ἰο

Οιφιιωἰο , αΙιί.ιοπο υα.σω!!το οπο· , “πω” ραποικ

(:α.<ιττ·ί, ·ιιέΖΙαο, ἰιιτἰεάτοτἰοτιἰσ, οοποοττἰΖπ οι σαπά

Ιαπἰαο Οαφα.:ι:22, .εαΖνο παο ρω, τυοπάΣτ σοάττοαο.

ΗΜ, 4 οοτοτιι·ιε

πω. Α. [στ. Ή8. π. απ. Ο. [στ. 890. ν.

( π. π. )

ιιι ιιοπιιιιο (ιοπιιιιι ειιιιοπ. οιιο οιιοι·τπο οοπιοε

πιπτιιπιιιι οτ (ιοπιιιιπο Βιιιιιιιοιιι. πιω (1ποπ(ιοπι (ιο

.πιιιιι επιπιοιπιι (:οιπιτιο (ιο πιιιτιπιιιιο. ποπ(ιο (:ο(ιο

οτ τι·ιιτιο ποι πποει. ποιοιε οποι·το ειιοτιοι·ιο οτ οοοι

τιιοιο οτ ιο(·οπο ι·ιιιιοο (ιο οιιι·ιιτικιο π·ειτι·ιππο. πιο

(1ποπ(1τιπι οπιιιιοιιπι (ιο οιιτροικιο οτ οιιοι·το οτ ιπι

πιιιπ(ιο τι·:ιτι·ιΒιιο. πιο (ιιιοπ(ιοπι οιιοι·τι (ιο οιιι·ικιιιιο.

ιπιεοοιιιε πιοιε. ποεττο ιιοπιιπο οτ οοιιοοι·τιιπι ιιοετι·ο

ιιοιιι·ιοι (ιο οιιι·Ροιιιο. ποιοοοιιοι·ππι πιοοι·ππι. οι (ποπ

οποοπτοει εοιποι·ιπτ οτ οοιιιοτο ποιποι·ιπτ ριιι·τοπι οι:ι

οοπτιιιδοπτοπι. (ιο ρι·οοιο ποπ(ιιτιοιιιε ιιιτι·οοοι·ιρτο.

τοι·τιοιπ Ροι·τοιπ. οιιετι·ι πιιιο. ιπι·ιο(ιιοτιοπιο οτ οοιι

εοι·τιιιε οοι·ρειιιιι. οτ οιιιε τοοιπο. (μισά ροι·τιιιοτ. (ιιι

ετοιιοπιο. εοπιιοι·ιο ιπτιο(ιιοτιοπι ιροιπε οοετι·ι. οτ πιιιο.

ιιι οπι·ιο οιοι·οιτπ. οοποιοοτο. ι·οοιιο. ιπιππιε. ιιιιπο.ι·ιιο

ροι·τιπΒιιι·ιιο. (ιι·ιοτιε (ιοοιιπιο. ιιοπιιοιοπιτιπο Ριοοοοιο

ιιιτιποι ροεοιιιε ποιποι·ιτιπο. τοι·ι·ιο. οπιτιε οτ ιποιιιτιο.

Μοτο οτ ι·πιπιο.= οτ- (1ποπι τοι·τιοπι Ροι·τοπι οιιιιοεο

ρι·οτοετοι·. οι Βιιιιιιοιπιο πιιΠοι·ιο. πποπιιιππ οοιιοοι·το

ποεττο. ιτοπιοτ οπιπιει ιιιι·(ι πιιοιιι τροποι οτ οοπι

ροτοπτιο ιιι (ιιοτο οτιετι·ο οπτιο οτ πἰΠει οτ ιιοιπιπιιπιε.

που ιιιοτοιιι οοιιιροπιιιι; ·.οοιπο οο (μισά ιπι·ο Γοπ(ιι

πιιοιιι ροι·τιποτ ιιι (ποτο τοπιο ροι·το ιΡειπε οιιοτι·ι οι:

πιιιο; οτ ιιι ιι(ιοιιτ(ιτιιιπο ιιοετι·ππι ποιπιποι·ιιιιι. οτ

ιιοιπιππιπ τιοο ιιοιιιτειτοι·πιιι ιΡειιιε · ακτή. οτ πιιιο

(πιο ιι(ιοιιτοτοε ιιοπιιιιιιπι οοπιπποε ειιπτ οτ (ιοτιοιιτ

οεεο ιπτοι· πιο οτ ποε οτ οοπεοττοο ιιοετι·οο. οτ ιιι

οιιοι·οιτπ· οτ οιιποιοιτο. ιιοπιιιιιιπι ·ιιιιο(ιιοτι ο(ιεττι οτ

πιιιο. Ροι· τοι·ι·οπι οτ ιιι τοπιο πιω.: =οτιτοττιοηπιττο

(ιιιοι·πιπ οιιιοτποι·ιοτιιιπ. (Νοε οιιιιιιοτἰπι τιο·τιοο οτ ιπι

ποτο (ιοποο. ιιι ιιοπιιιιιιοπο πιο ι·ποτιοιο ιιτειπο πιιιο

οτ τοι·τιο Ροι·το ιιιιιοο. Ρι·οοιο ιιιιτιιι·πιιι οοτποδιπτο

(ιοπιιι·ιοι·πιιι ιιιππο. (ιο (Ιπιππο πιο ιιοπο (ιιιιοτοπι οι:

εοιπτιιπι ποοο. ειιιι·οιιπιιοιοιιε οιοοπτιοπιι ποπ ππιιιοΦ

τοτο Ροοπιιιο οτ Ρι·οοιι ποπ εοιπτι οτ (ιοιι.:ιοτ·(Ιποτι

Ι›Ιπε ποιοτ το ποιιιε ποιο (ιοιιποιοπο·ιπτοι· πιποο(ιοποζ

οιιι·οππιιοιοπε ιιιι·ι (ιοοορτιοπιε (ιπΡιι οτ πιτ”. επ

Ρι·πάιοτο έτοιμο. οποιο· ιιτο(ιιοτοιπ τοιιτ.ιοπι μιιιτοπι

οοε:τι·ι ρι·ο(ιιοτι.ο (Δε: πιο. οι επρτετιιοτιιπι.οαπ ιιστιιο

οπιοιιτιοπο ποεττο ποπιιιιο οτ ρι·ο(ιιοτο. ιιοπιιο=(:ο(ι(ι

οτ τππιο ιιι ιιιτοδι·πιπ οπιιι οιππιιπι·ο :πιο οοιιιο(ιο

οτ ιιτιιιτοτο; οπιιιιιιιιεςιιο·ιιοιπππι ιΡοι τοπιο μπολ

ροι·τιποπτιιιπο. ιιιοΙιιι .ιιι πιο ποτοπτο. οιιοορτιο επ

Ρι·ει(ιιοτιε ι·ειτιοιιιιιιιε πιοιε. οι] ιιιιιιοπ(ιπιπ τοποπιιππι

Ροεει(ιοπάπιπ. οτ ππι(ιοπι(ι ποιποι·ιτιο (ιο οοτοι·ο το

οιοιπιπιπ. ποε οτ Ιιοιιο(]οε ιιοοτι·ι. οοτ οπι (ιο(ιοι·ιτιο.

πο! ιιιιιιοι·ο ετοιποι·ιτιο. ρι·οιπιοτοι·ιο ιπι·οιοτ τιτπιο

οπιρτιοπιε. οποιο ιπι·ο τοπ(:τι. (ιιπιπι τοι·τιιιπι Ροι·τοιπ

ιιστιιο (ιο οοτοι·ο ποπ ιιπΡο(ιιι·ο τιοο ειιιιτι·(ιιιοι·ο. εοπ

οτι οπιπι Ροι·οοπο Ιο.ιδιττιιπο ποτοπ(ιοι·ο οτ ιιιιοτοπιιιιι·ο

Ρι·οιπιττο πω ιιι ιπάιοιο οποιο οιιτι·ο ιποιε οοπετιο

οτ οιτροπειε. ι·οπιιοειι ιιοιπε ιιοοοεοιτειτο (ιοππποπιπ(ιι.

(ιποπτιιιιι πιο πιοο πισω. ετιιιιιο πιιοιπ τοοιοπιιιπε

ειιΡι·ο(ιιοτιο. (1πο(ι οι ποπ τοοοι·ο. εοπ (1ποπιο ιπποπιο

(ιιοτοιπ τοι·τιππι ρ:ιι·τοπι. ποιιιο επιιτι·πιιοι·ο (Ιποειοι·ο.

τππο οιιιιι ιιι- (ιπΡιππιτειοπτ ππιιο ποιοτ. εοπ πιο

τοπιμοι·ο πειΙποι·ιτ πο! ιτιοΙιοπιτ(ι τιιοι·ιτ. ποΒιο ι·οοτιέ

τποι·ο Ρωωιιω ιιιο οποιο (ιπο(Ιπο οπιοτιοπο. οτ

(κοπο οτ οι] οποοι·ποιιι(ιπιπ πτ οποιο. οιππιει τιοιπι

πιω ιιιιιιιτο οτ ιπιποιι(ιπ ιιστιιο ΡιΒιιοτι οπιιΒο. Ροτ

εοοειοποπι ιποπροι·οτ (ιοπιιπιπιπ ρι·ο(ιιοτο τοπιο Ρ(ιι·τιο

πο! (μπει ιιστιιο τιπι(ιι(ιιεεο οοπτιτοοι·. οτ(ιοποο ποε

εοεειοποπι επιρι·οτιοιι(ιοι·ιτιο πιο ποεττο ποπιιπο οοιι

τιτοοι· Ροεει(ιοι·ο. (ιο ρι·ο(ιιοτει ιιπτοπι τοπιο οποιο πιο

οοποιοιιτοι· πο; ιιιιιοετιο. ιιοπιιπο ι·οοτι οτ Βοιιτιιιε

Γοιι(ιι Ροτοι·πι οπιτι οτ ιιπτι(ιπι. πτ εοοπιι(ιιιιιι (Ιπο(ι

Ι

944943

ι·πιπ ιιιιοοιιιιιιιπ. ιιι(ιοιιοοτ οπιιιιοιιπι (ιο οιιι·Ροιτιο. ιιιεο ειιιιιιοιιι·ιπο ιιπιιοι·πι (μιοπ(ιπιπ οτ επι Ρι·οιιοοο5>
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εει·εε ρεπεμε;ιεκιφτ εεπι τει1ει·ε. Ρτο ΡυεἀεεεεεοτὶΒιιε α Βετε εοιιεεεεὶτ Πι ρει·Ρεωιιιιι ετ :ή τω&οι·εω ι·εἱ

ωεὶε.·.εο χμοξὶε ΐΡεεπι άε εεεει·ο. ἱιι ρετρεΒιιυπι Μι

»βαζω εεΉτεμεετἰε. :ιεε πετο επιΡΕοτεε ειιρι·εἀὶετἰ.

1εμεεεεω· μεεεεΙΙἱ Μ; ἴειμἰετετἱἱ. ἀἰετεπι ὶτιιιεεΗτιιυεω

ςεεΞΡὶμηιιε Ρι;ετεε;ει1Βεε Μ: εεεει·επιτεε τε ρτεἀἰοτε

]μψετε άεΒεεε. ὶμ Ρτεἀἱετἱε εεεττο ιιἰΠε ε: Βοιώ

ηψιμε._ε; ῇρεἱε μεεεαΠὶε ετ Ρτο Ρτεἀὶεω ΜΜΜ μπε

ει; ζμπεεψιιφ μοε ΗΜ τετ1ηικιω θ.οπΗτιο ι:ιοεκτο ετ

Ββζε ει;ζε (ιιεψὶε ετ τιεεεὶτιιτὶε. τεετἰε εοι·ροι·εΜετ

ειιιιεύε Λὶεῇ ειιειιΒεΙἰἰε Βἀεὶἰτετεω ἰιπεπιιιε. εεειιι1άιιω

πιοάιηιι ε1:.!”ο_τωεπι ἰητἰε ετ εοτιειιετιιἀὶυεω ΐειιάο

μπε ἔεφο›·ι1;η;Βε;1;ἰὶἰηπι ετ εη1.ἱφιοτιιπι. εεετεε ΐιΠεε

μει.ιμς. ἑμιἱμὶεΙμιιε τιιβεπεἀε ·τεΗε. 8ιιἰΙὶἱεΙπ1ιιε ΟΦ·

ηιεε @ε ΨρΙῇιμἱὶζε. βΙἰιιε ηιιεΙ1όεά3. :16ιώπί ΒιιἰΙΙὶεὶωἱ

ερμιζΠε _μΞατἰιμἰἱἰο_ ετ ΒιιἰΙΙἰεΙιηιιε Βετπιιιυἀιιε

Ψάεχι. _ετ_ω$.μειήμε ρειιιιοπιιιε. ειετιιω ἱιι εεεΙεεἰει &

ε8κιετὶ;“ὶεερΙ›ἱ άε τεΒὶε.. εποε ἀοπιὶιιἰεε ιιειτἱιιὶτετἱε.

ιμ:εχικιιιμ .. ζι1€Εεήοηε να. ἀἱε πω. οοτιιΒι·ἱε εἱι·τ:ε

ιιεεΡετσε.. _ _ _ '
Εεε ε_γωει1Αερεεήιιε τιοωι·ἰιιε τοθει3ιιε εετἱρεἱ.

ς υεοΧΧι )

Οπιπυε ί/έπωπέΖίέ εοπιε.ε , 0&ετ·2απι δεο|ιει·ία:π.

Βοπιβείωπι α [πεύκα ιἰε δ'αφα.σείο, ε£ εοείοε πο

τπἰτιε τ·ει:$2 ε8 ὅεπιΜἰε ρεεε ιἰε ραΜί!πιε ε: μπάσ

πἰὐιιε αιἰ ωιιιτπςαεπηιιε εοπωπ .ερεσιαιι£ἰὐαε ἰπ εα.ψ·ο,

«Μία ε£ ἱιω·Ζειἰἰε£Ζοπε θαφα.τ·22, ὐιυεε£ἰ£.

'Ι%4, 4 οειοΒτἱε

θεά. Α. χω. απο. θα!. ε. ω. ει”.

ς ει. πι. )

ε

Ισ Ρτεεειιεἰει τεεήυω ἰώεεειᾶΡτοτιιω ἀοπιἱτιιιε

οΒει·τιιε οοτι1εε ιιὶιπὶωἱΙἰἰ ίὶΙἰιιε Πιιοπιάωπ ἀοωἱτιἱ

ἔυὶΗἱεἱπή εοωὶτὶε άε ιιἱι1τἰι1ιἰΙὶο. απο ΒεειιΙο :ρεφ

ἱι1 πωπω ΒετιεΒετ. ὶιιιιεετὶιιἱτ ιιοπήσε τεετἱ ετ θετι

τὶΙἰε ἴευἀἰ Ρετετιιὶ ευΜ ετ ειιτἰιΙιιὶ. οβει·τιιπι εεπ:Ιιε

τὶιιι1ι ετ ΒοπιὶΪεεἱιιω ε!. ἰεεοΒιιπι άε εειι·Ρεύο Βεττεε

ίὶΙἱοε ειιοπάεπι ΒιιὶΙΙἰεΙωἰ άε εετρεκὶο. εΙε πετάει

Ρειι·τε εεετι·ἰ ετ ιιὶΠε οει·Ρε›ιὶἰ Βοπήιιιιω ετ ὶυτἰεόὶ

ετὶοτιἰε. :με ΗΜ: ΒιιὶΙἱἰεΙπιἰ υε¦οτὶε ειιοπάειπ. ετ

Ίι1επι Με· εοάεπι επιει·ειτ ἀἱετιιε οοπ1εε οβεττιιε ω

ἀἰεεΒετ. ετ Ίιιειπι Ρι·εἀἰετὶε άε εετρεκἰο ιιετιἀὶἀἱτ ετ

Ιιειβετε οοιιεεεεἱτ Ρτεεἰο ΙἰΒτει·ιιω οετιιεἔἰητε εο1·ιιπι

τιοπιὶτιε εε εοτιεοι·Βιιπι ειιοτιιπι εΒεετπὶιιω. τΙιιἰ ἰιι ὸἰοτε

εεωρετει ετ Ρτεοἰἰ εοΙιιεἰοτιε ΡεττἰοἱΡεε εεεε ιιοΙιιετἱιιτ.

πι: ὶιι ὶεεττιιτεειιτο ἱιιόε Βετο. εεε ἀἰεευπι Ρτεεειπὶ

' ὶτιετι·ιιωετιτο. Ρετ ε)π11οι1εω ερεει·ἰιιιπ τιοτετἰυπι εοπ

τὶτιετιιτ. Παπ Ρτεἀἰετἰε άε εετρειιὶο. τιοωὶτιε επο ετ

εουε0τωτι1 ειιοτιιπι εΒεεητἱιιω εοἰΙἰεετ ε11£ι1εεἱ. θά·

Βειιἰἰ ετ ττεκιεΙιει·ὶἰ ετ ίὶΙὶοι·ιιπ1 τ1ιιοτιάωπι ειιτἱεἱ άιιειε

Ρει·τεε εεετι·ἰ ετ ιιἱΠε εετΡεκἰἱ. Βοπήιιιιπι ετ ἱυτἱεἀἰ

ετἰοιπἰε. ηοωἰτιε ι·εοτἰ ετ ΒετιτἱΙὶε ί-ειι‹ἱἰ Ρετετοἱ ειυὶτἰ

ετ επιἱειιἱ. ετ Ρ1·οιιΙ: πιεΗιιε Μα: τεττο ὶΠιιἀ Βεβετε

εοηευειιετ·ιιω; ὶΡεὶ ετ ειιἱ Ρι·εάεεεεεοτεε. εΒ ὶΡεο

εοι1ιἰτε ετ ειιἱε ΡτεἀεεεεεοτἰΒιιε εοτιίἰτιηειιὶτ. ετ Μι

Βι·πΜετεω ἱΡεοε ἰιιιἰε ἰηιιεετἱιιἱτ ειιο ηοτυἰτιε ετ με

ἀὶετο Μι εΙιιοά επιοάο ἰπι Ρει·Ρετυιιιιιι Ρετ· εε ετ ε:

εε Ρετ ωεεειιΙἰηἐιω Ιἰτιεεαι άεεεεκιάεπτεε. ᾶἱετιιπι

εεεττιιιιι ιιἱΠειτι Ιιοιπἰτιεε ετ ἰιιτἱεἀὶετἱοιιεε ΜΒεοιπ

ετ τεοεειιπ. Ρτο ὶρεο εοπιἰτε ετ ειιἱε ἱιετεἀἱΒιιε :ιο

π.Πιιε ιεεετἰ ε: ἔειπἰΙἰε ίειπΗ ειιὶτἱ Ρετετπιὶ ετ ιιτπἱτΙιιἱ.

εεευπάιιπι Φωτ] Με:: :επο πεπιει·ε εοπειιευετιιτπ:

ἱΡεἰ ετ ευἰ ρι·εάεεεεεοι·εε Ρτο ἀἰετο οοπιἰτε ετ εἰιιε

Ρι·εάεεεεεοΗΒιιε. εεΙιιἱε κιωεπι Με εεε ἱΡεε εοπιεε

ΜΒΜ; ιιεΙ ΙιεΕει·ε άεβετ ετ ΜΒει·ε εοπιειιειιὶτ ἰη ἱρεο

εσετι·ο. ιιὶΠε. ἀοπιἱιιὶε ετ ΙιοπιἰιιἰΒιιε ἀἱετἱ εεεττἱ. ετ

πὶΠε. :με ειιτιτ Εεε. ιιτ Ρτεᾶἱετἱ άε οει·ΡΜὶο οοπιίὶ

τειιτιιι·. ιιἱἀεΙἰεετ ίὶἀε!ἰωτεε ρτεἀἱετοτυπι οΒει·Π εε

εΒετἱἱ ετ εοι1εοι·τιιαι. Ι:εωςιιεω ιιοΒἰΙἰιιι1ι πεεεε!!οτυπι.

ετ ἱὶἀεΙὶτετεε Ιιοπήοιπ:ι εἰι:ε τιιετἰεοτιιω ἱρεἰιιε εεετι·ἰ

ετ ιιὶΠε άεΒεπιτ εεεε εοπιιπιεε Μακ· ἰΡευπι εοπήτεπι

ετ Ρτεἀἰετοε πεεεεΙΙοε. ετ εκετεἱτιιω ετ εειιεΙοεπειω.

Ρεοει11 ετ Βιιεττεπι άεΒεπιτ ἰΡεὶ υεεειιΙΙἰ ετ τυετἰεἰ

ίεεετε. Ρτο ἀἱετο οοπιἱτε. Ρετ τοπιτυ ευεπι τεττει1ι

ἰτι ιιοὶιιτιτετε ἱρεὶιιε εοιιιὶτἰε. Ρτεἀὶετο οοωἱτε ἴεεἰει1τε

ειρειιεειε εἱεἀεπι. ἰτεπι άεΒετ ΜΜΜ ετ Ιιαβετε εοπ

ειιειιὶτ ἀἰετιιε εοπιεε ἰπι ΒοπιἰτιἰΒιιε εἱιιε τιιετὶεἱε όίετἰ

εεεττἱ ετ ιιὶΠε εἱΒετΒετἱειε όιιεε επιπι1εύω. εεἱΙἱεετ

ιιι1εω ἰτι εετὶιιο τεπιΡοτε ετ ειΙἱιιπ1 ἰ11 78ΙΙ18Η. ἀεἰτεπι

εὶιιε οοΠεοτειιι άεΒετ ΙιεΒετε. ετ ΜΒετε εοεειιειιἰτ

ετιιιιιετἱι11 τΗετιιε εοπιεε ἰτι ἱιοπιὶπιἱΒιιε εἱυε τιιετἰεἰε

ειη›τειἀὶετὶ εεετι·ὶ ετ ιιὶΠε. ετ Ροἀἱιιιη εὶιιε εεεττωπι

Ρτεἀὶοτιιπι άεβετ ΒεΒετε επιιτήτπω ετ εεετὶτιωι Ρτο

Ρειεε ετ ειιεττε Γεεἰειιἀε. εοιπι·ε οπιτιεε Ρετεοηειε.

· με τειὶοτιἰΒιιε ειιἰε ὸεΪετιἀετιεὶὶε ιπεηιιτετιειπἀἰε ετ τε

ειιρετετιἀἰε. εετει·ε πετο. εκεερτἰε Ρτεἀὶετἰε. Μ ἰρεοε

εοτιεοττεε εἱι1ε ἀοπιἰι1οε άε εετρειάο Ρεττὶτιειιτ Πι

ἰΡεο εειετι·ο. ι1ἱΠει. Ιιοπιἱηἱἰπιε. ὶιπὶεεὶἰοτἱοπιε. εεΒιιοιάει.

Βειτιιιἱε. ΡΙειεὶτὶε ι·οεὶἱε. εετυὶεἰἰε. ετ εΙἱἱε ω ὶρεε

Ρει·τεε ἀὶκετιιιιτ ετ είΪὶτωετιιπτ. ἱιιειιΡει· Ρι·εἀἰοτἰ άο

ιιιἰιιὶ ε!ε εετΡεκὶο. ετ ιιεεεεΙΙἰ ἀἰετὶ άοπήιή οβει·τἱ

εοπιὶτὶε τεεεΡτει ἰτιιιεετἰτιιτε ετ εοτιίἱι·πτιεεἰοτιε ιὶἰετἱ

ἴειιἀἱ. Μ ειιΡι·εἀἰετηω ετ ἀεεεττπιἱηετιιττι εετ. Έιιετιππ

εοπΐεεεὶ ετ Ρτοτεετετἰ. ιιετειιε οὶὶετιιιιι εοιτήτειιο. με

ἀἱετιιπι εειεττιιιιι οει·Ρεκἱὶ. ιιὶΙΙειω Ϊιοπιὶπιεε ετ ἰυτἰε

ἀὶετὶοηετιι ἰι1 ΐειπΙιιπι ετ πιοτιήιιε ΐειιιὶἰ τεστἰ ετ Θετι

τὶΙἰε @Περὶ ειιιἱτἱ ετ Ρετειπιἱ. . τεοετε ετ τεπιιιἱεεε.

ὶΡεἰ ετ ειιἰ ρι·εόεεεεεοτεε. Ρτο εΠετο εοκιιἱτε ει ειιἱε

ΡτεὸεεεεεοτὶΒιιε. ιΙιιἰ οΒει·ιυε εεεΙπετὶιιε. ετ εΙἰὶ εοε

εοι·τεε ειιἱ Ρτειἰἰετὶ Ρτεεευτεε. Ρτο ἀὶετο ίειιόο τεετὶε

εοτΡοτεὶὶιει· εειτιετἰε ἀεὶ ειιετιΒεΙἰἰε. ΠάεΙΜιτειιι ἀὶετο

εοπιὶτἱ ὶιιτειιετιιτιτ. υἰἀεΙἱεετ ειιοά άε εετετο ἀἰετο

εοπιἰτἱ. ετ εἰιιε Βει·εό.Πσιιε ει·ιπιτ Βόε!εε ετ ιιεεεεΙΙἰ

ἀοπιἰεὶε. Ψευ111φ18 ετ εὶιιε Ιιει·εεΙεε ΙεΘἰττἱωοε ετ τεε

ειιεε ειιετοἀὶειιτ ετ εεΙιιεΒιιτιτ Βοηε Βό.ε εοιπι·ε οτε

πιεε Ρετεοτιεπε. που ει·ιιιιτ ἱιι εοτιεἱΙἱο. πει ειεεει1ειι.

ΕιεΕο ιιεΙ οΡετε εἱι1ε Ιοεο. ὶτι (με ἰρεε οοιι1εε. υεἱ

εἱιιε ίὶὶἱἰ εετ Ιιει·εάεε Ρει·άειιιτ υεΙ εττιἱττει·ε ἀεΒεετιτ

ωετ11επι π1επιβι·ιιτι1. Βοηοι·επι εευ εΙὶ‹Ιιιω1ι ἀὶΒι1ὶτε

απο. πε! Με εευ ἴοτεἰει ὶιιἴετειτιιι· εἰεἀεπι εεε ε|ἰειιἱ

όε εὶιιε ΪεπιὶΙἰει ιιεΙ εοεἱετετε. Με ι1ιιοά εὶιιε !ιοπιοι·

εευ ιιτἰΙἰωε ἰτι ΜΜΜ ωἰΠυειυι·. ετ ειιοά εἰιιε Ροε

εεεεἰουεε τεε @κι ετ εειεττε ΜΜΜ ετ τετἱοεεε επε

ετ εποε Ιιειβετ υ.εΙ Ροεεϊάετ. ιιεΙ ιἰε εεΦει·ο εεευἱεὶει·ἱτ

ΙΙΒ
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ετ ἀε τμὶὶειιε Έιιετἰτ εεκὶτπε πεὶ ὶππεετὶτπε Ρτο Ρεεεε α υεπἀε εεἀε ετ ττεἀο επμ εμπὶ εεε ὶιὶτε εεμεἀο

εετιιμ ἀεὶεπἀετε ετ μεπετεπετε ὶπτεὶπιπτ. ετ εὶτμὶἀ

ὶπἀε εμἰεὶτ πεὶ ἀε εετετο εμὶεετἰτ τμεἀ ἀεπε εἀιιετ

τετ εἀ ὶὶὶπἀ τεεπρετεπἀπμ ἀεὶπιπτ ὶὶετεὶεμ ετ μ

πεπιεπ. τεὶεπε ετ Ρει·εεπὶε. με εετιιμ Ρεεεε εὶἀεμ.

εεπεὶὶὶπμ εεε εεπεὶὶἱε ιιππμ πεὶ Ρὶπτε. τμεἀ πεὶ

εμε επ εὶε πεὶ εὶὶ‹με ὶεεει·πμ Ρετὶετὶτ μεὶὶετε ετ

πτὶὶὶετε εμε εεὶεπτ ετ Ρετετιιπτ εὶ ἀεὶμπτ. ετεἀεπ

εὶεμ πεὶ ετεἀεπτἱεε ‹μεμ ιιεὶ ‹μεε εὶε πεὶ εὶὶεπὶ

εετπμ μεπὶὶ-εετεὶ›ὶτ. Ρετ εε πππεὶιιμ ιιεὶ ὶὶττετεε εε

ετετεε ετ Ρτὶπετεε ὶιεΒεΒιπὶτ ὶπ εμε ετἀὶπεμεπτε.

ετ εἰ εεὶιιετὶπτ ὶΡεὶ πεὶ εὶὶ‹μὶε εετπμ. εμεἀ εὶὶεμὶε

εοπττε εμε ὶὶεπεετετεμ ετετιιμ πεὶ ὶιεπετεμ εὶὶτμὶἀ

ττεετετε ιιεὶὶτ τεὶεπε πεὶ Ρετεοπε. ὶὶὶπἀ Ρτο Ρεεεε

εετιιμ ιιεὶ εὶπε Ρεπἰτπε ἀὶετπτΒεΒὶτ ετ ἀὶετπτὶσεπππτ.

‹μεἀ εἰ ποπ Ρετετιιπτ πεὶ Ρετετὶτ. ὶὶὶπἀ εἀ εμε

πετὶτὶεμ. ιιεὶ επὶ εεττὶ πππτὶὶ._ ιμεμεἱεὶιιε Ρετετὶτ

πεὶ Ρετετιιπτ ΐεεὶεπτ Ρετιιεπὶτε. Ρτετετεε Ρτεἀὶετπε

εεμεε. Ρτεἀἰετὶε ἀομὶπὶε ἀε εετΡεεὶε πεεεεὶὶὶε ειπε

ρεΡετεὶτ ετ τεμὶεὶτ εμπεπι ὶπὶετὶεμ εὶΪεπεἰεπεμ ετ

ἀεμππιπ. τμεἀ πεὶ ‹μεμ εἰ πεὶ ειπε ὶ1εμὶπὶὶ›πε ὶὶὶπε

τεττε ίεεετππτ ὶΡεὶ πεὶ εὶὶτμὶε. τεμ επρτεἀὶετὶε Ρτε

εεπτὶὶ›πε τμεμ εὶεεεπτὶεπε. τεετεε Ϊπὶεε πεπτε. Βιμ

ὶἰεὶμπε τιμειιε ἀε τεὶ›ὶε. 8πὶὶὶὶεὶμπε εεμεε ἀε ιππ

τὶμὶὶὶε ίὶὶἰπε τμοπἀεμ ἀομὶπὶ .Βπὶὶὶὶεὶμὶ. :ὅπὶὶὶὶεὶμιὶε

ὶ1ετμππἀπε ὶπἀεκ ετ εὶὶπετὶπε Ρεπιεπεε. εετπμ ὶπ

εεεὶεεὶε εεπετὶ ὶεεεὶ›ἱ ἀε τε.ὶ1ὶε. εππε ἀομἰπὶεε πεπ

πὶτετὶε Με‹:. ττὶΒεεὶμε ‹μεττε. ὶπἀὶετὶεπε ντι. ἀὶε

‹μεττε εετπὶπ·ὶε εὶτεε πεεΡετεε. μμε ὶπεττπμεπτε

ππὶπε τεπετὶε Ρεττεε ὶὶετὶ ιιοὶπετππτ. ετ ὶετιιἀ τεετπμ

εετ ερεεὶεὶἱτετ με ἀεμὶπὶε ἀε εετΡετὶε..

Εεε εμπεπ επεετὶπε ποτετὶπε τοεδετπε εετὶΡεἰ.

ς εεεΧΧιι )

πετιάί2ίε α Τα!ίιών·τε δτευε.ταπαε πιατε?ιίεπε Ρα!

6·|ιΣπε είε 6'αε2εΖΖε τίε έιτείπτε πιεΖεπιἰἰπἰε ετ /α!!επε

απο) έτι ειιτέ·ο Ρδείπε, έπεται αιμαυπ .4τεείαπι είτίε, με

ρτετίε ΙΖετατιωπ τετεεπτατιιπι ίαπαεπείαπι , εετνατίε

£απιεπ ποτυπιΠίε ίπ υεπιί22ίεπε αιἰἰεετἰε ραστέε.

1954 , Η πενεμΒτἱε

μα. Α. χω. ειε.

(π. ε.)

Ϊπ εὶιτὶετὶ πεμὶπε. εεε τεὶὶεΐεττιὶμ μετεὶὶὶε πεπἀε

εεἀο ετ ττεἀο τὶὶπ Ϊπὶεὶιὶπε ἀε εεετεὶὶο ὶὶὶὶε εποπ

ἀεμ μετὶεπὶε ἀε εεετεὶὶε ἀπε μεὶεπἀὶπε μὶπιιε

εε:ττπμ ὶΡεετιιμ μοὶεπἀὶπετπμ. ετ Ϊπὶὶιιμ ππιιμ

εκεεΡτο ‹μὶπτε ὶΡεὶπε ὶ-πὶὶὶ (με εμπὶε ειμτ ὶπ Βπτεο

τμεἀ ερρεὶὶετπτ Βιιτθπμ ἀε Ρὶεὶ›ε ὶπκτε εεμεμ (με

εΡΡεὶὶετπτ ετεεὶε. Ρτεεὶε ὶὶὶ›τετπμ ττὶεεπτετπμ ἱε

ππεπεὶππι ἀεπετὶετπμ. ἀε (με Ρτεεὶε ποεε με ὶ›επε

τμἰετπμ ετ εεὶιιτπιπ. τεπππτὶεπε εκεεΡτὶεπὶ ποπ πυ

μετετε ετ ποπ ττεἀὶτε Ρεεππὶε ἀεὶὶ ετ εεπἀὶετὶεπὶ

εμε εεπεε ετ πεπτιιι·ε ερεὶ πιὶμετεεὶεπὶε. με επ

ε

έ'

ετ πτὶὶὶτετε ετ ειπε ε‹μει·εεὶὶε ετ εὶετετπὶε ὶρεετπμ

μεὶεπἀὶπετιιμ ετ ἴπὶὶὶ ετ επμ εμπὶὶμε Ρεττὶπεπεὶἰε

εἀ μοὶεπἀὶπε ετ ἱ-πὶὶπμ (μει1τιιιπρτε ἀἱετὶε Ρετεὶε

πὶὶπιε μὶεὶπ εεπτὶικὅεπτμπε. εἀ ὶὶεὶεεπἀππι ετ τεπεπ

ἀιιμ ετ εμὶεεμὶἀ ποὶπετὶε ἀε εετετε Ϊεεὶεπἀπμ ὶπτε

Ρι·ερτὶετετὶε ετ τὶτπὶε εμρτὶεπὶε εμε ειππἰ μεε σεπ

ττεἀὶετὶεπε ὶιετεἀπμ μεοτπμ ετ εμπὶπμ Ρετεοπετπμ

Ρτο με. τεπιιπτὶεπε @με ‹με ιὶὶεὶτ εἰ ἀεεερτὶε ί-πετὶτ

πὶττε ἀὶμὶἀὶπμ ὶπετὶ Ρτεεὶὶ εμεἀ ιὶεπἀὶτετ Ρεεεὶτ

ὶΙ8ὶ)θἙ'θ τεετεεεπμ εἀ τεμ πεπἀὶτεμ πεὶ εἀ ἱπετὶ

Ρτεεὶὶ επΡΡὶεμεπτιιμ. ετ εἰ μπε ιιεὶεπτ ἀἱετε Ρτεεὶε.

εεὶεπε εε πεὶετε μπε Ρτεἀὶετε Ρτεεὶε ὶὶὶπἀ τοτπμ

‹μεἀ μπε πεὶεπτ τὶὶ›ὶ μπε ἀεπεεὶεπε ὶπτετ πὶποε

ἀεπε εττμε τεμὶττε. Ρτεμὶττεπε ὶπεπΡετ με με

τεετπτεμ ετ επτετπτπμ ὶτε ιμεἀ ὶπττεὶτιιε ἀὶετοτπμ

μεὶεπἀὶπετπμ ετ Ϊπὶὶὶ εμεπτεμ με Ρεττὶὶμε ‹μεε

τὶὶεὶ πεπἀε ιιτ επΡτε πεὶεὶπιπτ τὶὶ›ὶ εμπὶ εππε ὶὶὶ›τεε

εεκεΒὶπτε ὶεπιιεπεεε ετ ‹μοἀ τεπτιιμ με ὶπττεὶτπ

εμπὶ εππε ρετεὶΡὶεε Ρετ τε πεὶ πιιπεὶοε τπεε ἀε

Ρτεἀὶετὶε ρεττἱεπὶὶμε ‹μεε τὶὶπ ιιτ επετε ιιεπἀε. ετ

εἰ μὶπιιε Ρετεὶμεε πεὶ ὶιεΒετεε ἀε ὶπττεἱτιι ἀὶετε

Ρτεμἰττε με τετπμ μεπεεμεπτπμ τὶὶπ ἀετε ετ εεὶ

πετε μ Ρεεππὶε ππμετετε. ‹μεμ πεπἀὶεὶοπεμ ετ

Ρτεἀὶετε εμπὶε Ρτεμὶττε τὶὶ›ὶ ὶεΒἱτὶμε ἀεὶὶεπἀετε

επετοτὶεετε ετ ἀὶεΒτὶΒετε εε εμπὶ Ρετεεπε ετ ὶοεε.

ετ Ρτεἀὶετε εμπὶε ετ εὶπἔπὶε εττεπἀετε εεμΡὶετε ετ

εὶεεετπετε ετ ίεεετε. εὶὶετμὶπ εὶ ὶπ εὶὶτμ.ε ἀε Ρτε

ἀὶετὶε εεπττείεεετε πεὶ εεπτι·εὶὶεετπμ Ϊπετὶτ ετ εἰ ιιτ

επΡι·ε Ρετ εμπὶε ποπ Ϊπετὶτ οβεει·πετιιμ Ρεπεμ ἀπΡὶὶ

ἀε (μεμε ἀὶετε μεὶεπἀὶπε ετ ἴιὶὶὶιὶμ πεὶετεπτ πεὶ

πεὶπετὶπτ ετ Ρτο τεμποτε μεὶὶετετε ἴπετὶπτ τὶὶ›ὶ ετὶ

Ρπὶεπτὶ Ρτεμὶττο τετὶε μεπεπτὶὶπιε ειιΡτεἀὶετὶε. με

Ρεπε ετ Ρτεἀἰετὶε ετππὶὶὶπε εΒεετιιεπἀὶε υπἰιιετεε ὶ1επε

μεε ὶὶεὶπτε ετ ὶιεὶεεπἀε με ΡὶΒπετὶ οὶ›ὶὶἔε. Ρεεεεε

εὶεπεμ ετ ἀετπὶπἱπιπ ἀε Ρτεἀὶετὶε μεὶεπἀὶπὶε ετ τω

ὶοπε Ρτο ἀὶετὶε ρεττὶὶμε ιιτ ειιΡτε ιὶεπἀὶτὶε εοπὶὶτεοτ

τὶὶπ ττεἀὶἀὶεεε εεπετὶτιιεπε με ὶρεε ομπὶε Ρτο τε ετ

με πεμὶπε Ρεεεὶἀετε. ἀεπε ει» ὶὶεεπτὶεμ ὶπἔτεἀὶεπἀὶ

ὶπ Ρεεεεεεὶεπεμ ὶΡ80Γυιπ με επετοτὶτετε εμεπἀο

ειιμτμε πεὶιιει·ὶε.ετ τὶτ›ὶ Ρὶεεπετὶτ. ὶπεπρετ εοππεπὶε

ετ Ρτεμὶττο ετ εεππεπὶε τὶὶεὶ ‹μεἀ ἀεὶ›ε τὶὶ›ὶ ὶὶὶπε

εἀ ἀὶεε οετο ΡτεΧὶμεε Ρεεττμεμ ὶπ εὶπὶτετε εὶὶεὶπ

Βεπε εΡΡὶὶεπετὶε ἀεπππεὶεπἀε ποε ιπὶεὶιὶ ἀε Ρτεἀὶετὶε

εμπὶΒπε ετ εὶπΒπὶὶε ὶὶἀεὶιιεεετεε ετ Ρτὶ11εὶΡεὶε5 ἀε

τεπεετεε ἀε Ρτεἀἰετὶε ομπὶὶμε ετ εὶπιὅπὶὶε. εεὶὶὶεετ.

ἀεπἱιὶμ ττεπεὶιετὶπμ ετ τπΒεὶἀπμ ἀετεεεὶπε ετ

εὶεετἀπμ Βτεεεπμ πεὶ εὶὶεε ττεε ε‹με ὶ›επεε ετ ὶἀο

πεεε ‹μὶ ἀε Ρτεἀὶετὶε εμπὶὶπιε ετ εὶπἔμὶὶε εε εὶσὶὶ

Βεὶπιπτ τὶὶ1ὶ ετ ΡτεΡτὶεε ετ ρτὶπεὶρεὶεε εε τὶὶ›ὶ εσπ

ετὶτιιεπτ Ρτο με ὶπ ὶεπἀε τπὶ εεΡἰεπτὶε ετ εε ετ εεε

εὶ›ὶὶΒεὶ›ππτ ετ ειπε Ρτεἀὶετε Ρεπε. ετ Ρτεἀὶετε με

Ρτεμὶττε επὶ› ρεπε ὶεμἀὶετε. ‹με εμπὶε τεετὶε εεετο

εεπετὶε επεπἱτεὶὶὶε ὶπτε εττεπἀετε εεμΡὶετε ετ εὶ›εετ

πετε ετ εεπττε μ εὶὶ‹με ποπ πεπὶτε ετ ‹μεἀ ἴεεὶεμ

ὶπτετε ἀεεεμ ἀε Βεπὶε ὶὶομὶπὶεπε ἀε ὶὶιεεο. ‹μεἀ

ἀἰετε εμπὶε Ρὶεπε τὶὶ›ἱ εὶ›εει·ιὶεὶπιπτπτ. εἀ. Εεε ποε

τπὶεεὶἀπε ὶ›εεεπε ΕΟΠΗ-Β(ήΠδ ὶεεεειὶε ετ μεττὶππε Βετ

ὶετετὶιὶε ετ εὶ›εττπε ὶεπεπὶπεε ἀε Ρτεἀὶετὶε εμπὶβπε

πτεἀὶττε ὶεὶτυτ Ρτεεὶε ἀὶετε μοὶεπἀὶπε ετ ὶὶιὶὶπμ τὶὶ›ὶ ετ εὶπἔπὶὶε εεπετὶτπὶμπε ποε τὶὶ›ὶ ίὶὶὶεὶιὶπο Ρτο ἀὶετε
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τοΙἰοτοι·ι·ο τιιοι·οτιιοιιο Ρτορτἰοε οτ ρι·ἱιιοἰΡο!οε ιιοτοιι- α

εοι·οε οτ οττοιιἀἰτουοε οτ τοοτοι·οε. εἰ άιοτιιο ιιιοιοΙιἰο

οιοτο. οοιιιιο οτ οὶτι8ιι1ο :ιοο οιττοτιόοτ οοπιρτοτ πο!

ιιοιι οτιεοοιιοι·οτ. οΙἰοτΙιιὶιι οι τιο Ρτοἀἱοτἱε ιο ειΙἱιΙιιο

οοιιτι·οἴοοοι·ἰιιιιιε εοιι οοτιττοτοοτιιιιι τυπο οτ ειιιοοιοιιε

οοιιοοι άιιΡΗ ττο οιιοτιτο α:τιοτει ιιιοΙοτιάιτιο οτ τιιΙΙιιιιι

ιιο!οιιτ οτ Ρτο τοπιΡοτο ιιιοτιοι·οτει τιιοι·ικιτ ΗΜ τιι!ο!ιἱτιο

ετιριιτοτιτἰ Ρι·οιιιιττιιιιιιο. Ρτο Ροιιο ποτο οτ ρτοἀὶοτἱε

οπιιιιτιιιο 0τ35811ιοτιτ1τ8 ιιιι.ιιιοι·οο τιοιιο οοεττο Ιιο!ιιτιι

οτ !ιοΒοιιιτει ΗΜ '›ὶΒτιοι·ὶ οΜιθειιιιιιο. ι·οιιιιιιοἰοιιτοε τιο

ιιοίἱοὶο οριετιιτο ἀἰιιὶ οἀι·ὶοιιο οτ ιιιι·ι άο ρτὶιιοὶΡοΙὶ οτ

ιιοιιο οοιιοτιτιιτιοιιὶ άο άιιοτιιιο ι·οιο οτ οιιιπι οιιειτιο

ιιοιιο οτ οοΡἱτιιΙἰ ουσ οσο τιιοτι Ρ0$$οτ11τι8. !ιοο οοτο

@ιιοιι- ρι·οἀὶοτιιο ιιιοττιτιιιιι Ρτο άιοτο ό.οτιιτο ποο Ροοειτ

ιιοο άοτιοοτ τοτο5τειτι. οοτπιο ιειιιιιο οοτ: άοιπο ἱιιΒοιιἰε

( ΒΠ()ΧΧΙν )

“οοτπιο ιἰ8 ()α.εατιουα ::οτινοτιτα οττιτιέα οτ ρτ·οττιί::α

οὐ τέτι.τοΙττιο οτ α Βοτιῇιοἰο ιἰο ?ίττέταέΖία οοτιοατι6τιτί

τω.: Στο, ἰατιιωτισΖ οοττιτπιιτι2 .το τοτ·υατατ·ιιττι οροτιτἰοε.

Π254, 2θ όοοοιιιτιι·ιο

 

Ε.: ιιιιτοοταμ|ιο Ποοίέ ?'αιιτίτισττ.νίσ Μτιιιίατ·όό

θα!. Α. [Μ. 146.

(πο.)

ΕΒο ἰοοοτιιιε το οοεοιιοιιο Ρτ·οποιττο οτ οοτιιιοτιἰο

ιιοτιιε ἀοτιιἱτιο οιιι·ιοο τιτιεοΜί τιο ιιἰΒτο. οΙΒιιιΒοτιοτιει

ιἰο ιιοττει. τοετοο ΒιιἱΠιοΙτιιιιο ατο τιιιὶιιτο ιιιάοιι ειιιτ- & Ροτοετοτι ι·οοἱΡἰοιιτἱ οοτιο Ρι·οιιιιεειοτιοιιτι πιοιιιιιιο οτ

Ιἰοἱιιιτιο οιιιε «ω» οτ οιιτ·ιοοτιιε ι·ιιτιοιιο οτ οετοι·ιιιε

ΜΜΜ. ιιοιιο ἀοτιιἰτιἰοο ιιοτἱιιὶτοτὶε τιιιΠοοιπιο οικοπ

τοειιιιο ττἰοοεἱιιιο οοεττο ιοάιοτιοιιο νιι. ό.ιο ιιιιι ιιο

ιιοιιιτπιε ροετ οοπιρΙοτοτἱιιιιι.

Ε8οιοτιοιιιιοε οοΡεἰοι·ὶιιε ιιοτοτἰοε τ°05οτιι5 εοτἱρεὶ.

( οοοΧΧιιι )

Ριιιι.ιονοε οοττιο.9 ιἰο [Ποσο οοτινοτιτἱοτιοττι τι Βιιἱτπιιτιιἰο

τἰο Μαοτ·ο οοττιίτο Ζατιωοτι.στ οοττιττιιιτιἰ /έιο·ωττι ( π) οοτι

[τ·τπατ οτ ιιρρτ·οοιιτ.

”τ2δό , ?Ο ἀοοοιιιτιτἱε

στο. Α. τω. ιοο. στο. ο. τω. Μ. τ.

( τι. ιι. )

Βέτο οοτιιοε ρτιἰΙὶΡιιε (το ιιιοοι·ο ρτοιιιὶττο οτ οοτι

ιιοιιιο ιιοτιἰε ι·οιιιοάιο τιιοοτιο ροτοετοτὶ ιοιτιιιο ι·οοιΡιοτιτι

ιιοιιιιιιο οτ ιιὶοο οοιιιιιιιἱε ιοτιιιο τιο.Βοι·ο ίιι·τιιοτιι οτ

τετοιο οοιιιιοτιτιοτιοιιι οτ Ρτοττιιεειοιιοιιι οποιο οοιιιοε

τοὶτιιιιτιἀιιε άο αποτο τοοιτ Ρτο εο οτ ποοο τιοιιιὶτιο

Δωιιω ροεοΙοτο ιιΒιιοιοιιιε τὶο Βιι·οιτάιτιο τιιιιο Ροτοετοτὶ

ιειτιιιο. ι·οοιριοιιτι πιοιιιιιιο οτ ιιιοο οοιπππιε ιοτιιιο Ρτο

ιιτ ιο απτο Μάο τοσοι. Ροτ πιοιιιιπι ΒοτιιιιοεεειΠι οτι

ΗΒο μπει οοι·ιτιο οοτιτὶτιοτιιι·. οτ ιΠοιτι ορΙσι·ο!ιο οτ ι·ο

τιΒοο. Ροτ οιιιιιιο. οτ οοιιίιι·τιιο. Ρι·οιιτ ὶτι ιιιοτο απτο

ιο οτοιιττιιιε οτ Ροτ οπιιιἱο οοτιτὶιιοτιιι·. οτ ιιιι·ο τοοτιο

οιιοιιΒοΙἱἱε οττοκιάοτο οτ οτιεοι·ιιτιι·ο οτ τιιιΠειτοιιιιο οοιι

ττοιιοτιιτο. οτ !ισο ειιτι οειττοιιι οοτιο. οτιΙἱο›ο οοτιο ποοο.

τιοτιὶτο οτ ΙιοΒοτιάο Ριειιοι·ι. οστοιιι ιοιιιιο ιιι οοτπιο

ἴοτιιοτὶοτιιιιι @ιιει ΙιοΒἱτοτ Ροτοετοε. τοετοο ΒιιιΙΙιοΙιιιιιε Ρἱ

οτειιιιιιιιε. οποσ ιτιοΙοοοΠιιε οτ ττιοἔὶετοι· Βιιι·ττιοΙοιτιοιιο.

:οι ἀἰο_ἀοοοιιιΒι·ὶε. Ροετ ιιοοροι·ειο.

Εκ οοιττιιτοτιο ὶιιιΒτοιιἰοτἱοιιιιιτι ΒοτιιιιοοεοΠι οοτὶΒο

ματι ιιοτοι·ιι.

(τ) Ποιιι·οιιτιοιιοιιι ιιοιιιρο ιιιιτιιιιι οοτιο 1333, 18 εορτοιιιτιι·ιο, οιιιιιιι

νικΙο ευρω ιι.° οοοικιν, οοΙ.935. ο

ιιιοο οοιιιιιιιιε ιοτιιιο εοτιιοι·ο ἰΡεἱ οοιιιιιιιἱ ιοτιιιο οοτι

ιιοτιτἰοτιοε ἱοἴτοεοτὶρτοε. ιιἱἀοτἱοοτ οτφοιιόοι·ο ιτι οοτ

Ιοοτιε οοπιιιιιιο ὶοιιιιο Ρτο ἰἰτιτἱε (το. εΙιιἱοοιιοἔἰοτει. οτο

οοεττο ιιιοτιτικτιι οτ οοετοΠοιιιο. οτ Ρτο οο (βοά τι:ιτιοο

οι ΙἱιιΒιιὶΙιει. οτ οοετοΙΙοτὶο. οτ ιιοΠο οτιἀοτἱο απο Ρτο

ἰρεὶε τοπιο φωτια τιοπιιτιιΒιιο. ἰτοιιι ι·οτἰτιοο οτ οΠιι·τιιο

Ροτ· οπιιιιο οοιιιιοιιτιοιιοπι οτ οοτιιιοιιτιοτιοε οτ Ρι·οπιιο

εἰοιιοε. τοστ” ἰτιτοι· οιιεοΙοιιιττι (το ΙὶτιΒιιἰΙἰο τιοπιιιιο

οπο οτ ροττἱε ειιἰ οτ ιιοτιιιτιο ιιιοο οτ άοιιιιιιιιττι οοτιο

τοτιιιιι ιιΒιιοιοιιἰε (το Βιι·οι·άιιιο Ροτοετειτοιιι ιειτιιιο τιο

πιιιιο οοτιιιιτιιο ιοτιιιο. οτ Ρτοιιτ ιιι ιΡεο οοτιιιοτιτιοτιο

οοιιτἱτιοτιιι· οιιοιιτιιττι οπἱ πιο Ροι·τιιιοτ. Ρι·οπιιττο

οιττοιιόοτο οοιιιΡΙοτο οτ οτιεοτιιοτο οτ ιτι τιιιΠο οοιιτι·ο

ιιοιιἱι·ο επιο ιιοιιο (ιοο ιτι ιοεο οοιιιιοιιτἱοιιο οοτιτἰτιοτιιτ

6' οτ ειιτι οτιτι.Βοτιοτιο Βοτιοι·ιιτιι ΠΙο0Πι111. οτ οτ επιστο

όιοτιιιιι οετ τοτο τοοτιο εοτιοτἱε οιιοιιΒοΗιο οοτιο τιάο

οἱπο τι·ειιιόο ειττοιιόοι·ο οοιιιΡΙοι·ο οτ οτιοοι·ιιοι·ο οτ ιιοτι

οοτιττοιιοιιιτο ιιι οτιτΙιιο. ιιοτιιτιι ὶτι οοεττο οΙΒιιιδοιιο

ιιοιιο όοτιιιιιιοο τιοτιιιιτοτιο Μοοιιια φωτο ἰιιἀἰοτἱοτιο νι.

άιο ιιιτόοειττιο οοιιτο ιιοοοττιΙιτιο. τοετοε ιιιοοΙο οτο τιιτι·ἱ

ιιιάοικ άτιιιιιιε ττοιιοτιοι·ιιιε οτ οτιοι·τιιε Ιοιιοιιιτιιιο.

Εεο ιιιειτοτιιειιιο οειτιοΠιιε τιοτοτἰιιε ι·οετιτιιε εοτἱΡεἰ.

( οοοΧΧν )

Τοτ·άοτιοτιοω έτι ρατ·Ιατττοτιτο 00τι000ατί, ΖατιιτοΖττιιιττι οτο

δαεοΖΖἰε Ζο8ατιιττι οοτιο2Ζταατιτ αυτ» ρο£ωτα£ο οοττοοτ·

άατια'ί στοπ ίαττιτοτιοί&ιω ρτ·ο άτιττττιίο το» ·ιιίοίο.τίττι οτ

εἰ εοοίέε ί!!τιτίε, οτ ρτ·ο τατατιιἰα <υίτι α θαυἰο ιωττιτο αεί

ίιατ·έταττι δοτταυαΙΖἱε, αυτι ρτ·οτττΖσεἰοτιο ιἰο τοτο.

κ

Ώδδ , θ ἱοιιιιοτἰἰ

στο. Α. τω. απ.

ς ο. ιι. )

Ατιτιο ὸοτιιἱιιἰοο ιιοτὶιιἱτοτὶ8 τι‹:οκκιιν. ιιιάιοτιοτιο νιιι

ιτιο εοτιτιοτι νι. ιοττοτιτο ιοτιιιοτιο. Πι Ροτοοἱο οοπιο

ιιιο τοι·άοτιο. ιτοπιιοιιε Βιιιιττοτ·ιιιο άο οιιττο τοι·άοιιοτιοιε

(τ) (ἱοιινοιιτἰοιιοιιι πιοιιηιο ιιιιτειιιι 31100 1938, 19 εορτοιιιτιι·ιο, οποιο

νΜο ευρω ο" οοοιττι, ω!. θ8θ.

ΠΟ
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ειπιτπτιε Ροτεει:εε. ιιι ρπ!;ιΙιεο εοπεὶΙὶο τετάοπε. εο-· α τπεάιοΒεΠο. τπίιππε πε ροττε. ἔἱπειω πε εει·ἱπτἱ.

πάιιπει€ο πιοτε εοΙὶΙο Ρετ εοπιιιπ εεπιΡεπε ετ ἰΡεἱ

εοιιει!ιπτιι ιΜάεπι εοπετεπιιτι. πιπε!ιεει. άοιπιπι εοπ

τειάπε τειππεειιι. δτεθοτιπε πε πακετο. Ιιεπτὶεπε πε

άοιπιπιειε εοπεπιεε ιιιετιιιε τετάοπε. Ρπἔπτὶιιε άε επι

ἀοἱιοιιἰε. ΙοΗιει·ἰπε πε Ιεπειτπ ειππετιι εοπιππἰε ιετιπε.

πΠιετιεπε Βεεπττιιε. ΙππιΒετι;πε τπΒιιΙάεΗ. οττο 2.οριιε.

ιοτιειππεε ετιιιιοιιπε. Βετεο€ποιιπε (Με. ΒπἰΠἱεΙιππε

επὶἰιιε. ιπεοΡιππε €τειιοιιπε. ιιειιτιεπε πε πιοτιΡοἱοπο.

€πι!ΙιεΙιτιπε πε Βιιιιετο. ιοτιιιιιιιεε !απεεεΒειΙε. .8πιΠιεΙ

πιω τπεοιιι. ΙιεΙἱετιτἰιιε ΒεΒιιττπε. ε)πποπ ειιτοΙπε.

πεεεοππε 8ττιποπιιε. επιιιοπιιπε ΒιιππεΙΙπε. τεἀἱιτἰπε

Ρεικιπιειεπειτει. €ιιὶΠὶεἱπιπε άε τοπιειεπεπο. τιιίιππε ετι

πιε. ΐπΙεο ΒιιΕοτιπε. Βιιττιοιιπε ιιε εε!εἰπετἰπ. πεπτι

ειιε τοπεό.πε. Ιιεπτιεπε επτοιιιε. επιάο!.πε ΐπΙππεΠπε.

Επιιοπιιε ιιε άοιπιιιιεο. τειιππιόπε πε εεπετιπε. Βι

πειιιιπ οΡὶιο. ΒτἱΙΙοιιπε ιπειιοΡετε. ότι!ίιππε όοΙιπε άε

Ρπππιπο. ρεττπε πε ρπΙιετιο. οβεττιιε πε Ριππιπο. Βετ

ιιὶππε ξ.ττετιοιιπε. οΒεττπε ιιε Βιικετο. Ιιετιπειετιπε ιιε

Βιιιετο. :ιτπετιπε άε πἰ8πετἰπ. πΙιειΙάπε πε εεεΙεεπι.

Ρειτιιε ιιε ρειΙειιιοπει. ΐεττετιπε Ρεπιπιπεπετε. ο8ετιπε

πε εεττππιιΙΙε. ιιιεοΙτιπε άε ιιει· ριι€ειιιο. ΒεττοΙοτπε θετι

ἀετἰὶ. ι·είΞιεππε. πΙεπτπε πε επετε!Ιετο. τιιΒιππε άοΠιιε.

ιοΙιειιιιιεε ειε ρπΙπιιιο. ο[πιο πε άοΙιιε. επότειιε πε

ποδετιπ. ΐπΙεο ιιε πετιιπτιει. οΡιπο οΡἰιοπἰε. εοπτπάπε

ιιε εεεΙεειει. ει€ετπΒιιΜπε πε εειτπιτιο. τιειιτιεπε ιοριιε.

ιπιετιεΠπε εππεΙιι€πιπτιπε. Ιιεπτἱεπε πε πιιιειιο. επετει

τιιι5 οριεοπιε. τπιετιεΠπε πε εοιπιπο. .8πε5ετιπε πε ιιει

τ.ειπο. τιπιπιάπε οΡἱιοπὶε. υπο ειε Ειπιιετο. επιιτιοτιιε πε

ροπ2ειιιο. τοπιιΙίιππε ΒιπιπεΙΙπε. Επιππιππε άε ώρε

επιο. ιειεοΡπε ρειὶεπτιὶ. 8ιιιΠιεΙπιπε Βι·εποτιπε. τπΒιιι

άιππε Βιιΐοι·ιπε. εοπτπάιιε ποπ” πε ρππΖπτιο. οτιεττπε

τοπεἀιιε. άοΙιπε ειε Ριιτιπιπο. τιιιιπππάπε άοΠιιε. Ρε

ιτπετιοτιπε πε εεΙειτιπτιπ.-πεο Βτπποππε. τεἀἰιιὶπε Ρε

πειιοπιι8. εεπόετε εππἀετπτὶπε. οποτιιιε ΒιιππεΙΙιιε.

Βετπιιτάιιε πιιιιιἱπιιε. τπίἱιιπε ειε ποπιπειιε. ΘΙιεεἱπ8

Μππεπε. ειΠιεττιιε τιιΒειιε. Βετιειπε πε πειιτειπππ. τπ

Βπιιε πε πιοπτειπει·Ιο. οιιεττπε πε τεεο. τυπο” πε

ρπιιιιπο. επιΠιεΙιπιιε άε πιπττο. Ρεττι.ιε εττειπἰιιε πε

ιιοπἰε. τπιπετιπε πε επιειπειτιει. οβεττπε εεοΡεΠπε.

πειτε πε επιειππτιπ. πιιιτιπ·εάπε πε επιπιππο. ΒπἱΠἱεΙ

πιω επΡεΠἰ. επτοἴοἱπε ερπιιτἰιιε. Ηιιιΐτεπεπε τυποι

τπΒει. τπΒεπε πε Ρεξ.3οτΠο. ἰοΙιπιιοππε τπιιΙειρειτπποιε.

τιετιτἰειιε ΒεττπΒιιιε. τπιπετιπε πε Βιικετο. ιειεοΒιππε

πε τιι€τιιε. Βετεοε,ποιιπε εππεΠπε. Ιεπτειιτιπε δοιιεΠιι.

ιοτπιππεε επιποπ. επετιπε τπΒει!άι Ιιπι·άοτιι. ὶπεοἱιπε

πε ρπΙετιιοπιι. Ρεττιιε ειικιιε. 11τεεΕπ5. €πι!Πετιπε Βε

ειιετιπε. Ρεττιιε επτοΙυε. οΙπεεΠπε ειε εει!ειτιπτιπ.

Βεττιιιτόπε πε ιὅιιὶἀοΙιοπἰε. ιπποεεπτιπε ποτειτιπε. Πτι

πιἰπεπε εοτπειτιπε. τπει€ποΙπε. ΒεττοΙοιπε ιιιιιιοππε.

πτάεποπιιε ιιε πιοπτετπετιο. ε)τιποιι ιιε εετ ιιιιι€ππο. ιπ

πιιιπε ιιοτιιτιιιε. πιδο Βιιτπειι. ἱοΙιπππεε ποριι5. Ρεπ

ιπετἱπε πεππεΒει!ε.8ιτετάπε ειιτιειΙιε. τπΒειάιιε ποιο.

τιεπτάπε Ριεειε. τιιίὶππε πττιειιιιι ειΠιει·τιιε ιιε πππο

Ιειεεε. ρεττπε τεπιπιπε. οι1εττπιπε πε εειτπειπο. οτιεττπε

εειτετιε. εει!πιι8 πε ροττειιεοτιε. πιοοπιπε πε πωπω.

ΒπἱΠἰεἱτππ5 Βιιειπειιπε. Βιιι€πτπε πε επιπ. οττο ιοΡπε.

Βετπετάπε εΙετἱειιε. ειΠιεττπε ιιε τοειιει. ΒιιιΠιεΙπιπε

πε Βοεεο. ιπεοτιπε ετοοιε. τοπιιΠιιε ειε ιπἱἱπιιο. Μπι

οΒεττοπιιε Βπτοεὶἰ. Ιιεπτιεπε πε επετεΠει:ο. ΒιιιΙΙιεΙτπιιε

εεπΙἰοΙιιι. εοπτειάπε πε εετ Βιιεεο. ΐπΙεο ίπιππε!!πε.

ΒπτΒιιιε Ρεκιπιειεπεπε. Βειπάπε πε εεΙειπιιιππ. τει

πετἰιιε πε επιιετο ππιπτιπο. ΒΙιεεἱιιε επτοΙπε. Ροπιπε

επτι. ιππεεπε ετιιιιοπιιε. ππεε!πιπε Ιππετιιε. πίεο!ιιιιε

Βτειιοππε. Ρεττπε πε πετειο. ππτοπιπε πε ποΒετιπ.

πΒοΙἰππε. τπΒπΙἀἰιιπε ετεποπιιε. Μιπΐτεπεπε. Ρπιπ

ιππεπετε. πτάεπτιπε ΐοτιπεὶετἰπε. 8ιτετάπε εεετιετ3.πε.

άπιτ εεοΡε!!πε. Ρεττπε πε ιποπτεΒεΠο. εοπι·πἀπε Βεπ

τοπικ. οΒετιιππε εεοΡεΠπε. επειεΙ!ειππε ΒιιΙππε!!πε.

ειπεεΙπιπε πε π: επιπ. τπΒιι!άπε ιπιεετετἱἰ. Ιεπίὶ·πιιεπε

πε εεε!εειει. Ιιπεειιιιε όε εετ Επεσε. οβεττπε Βεεεπε.

οβετΙ:πε επιιετιοπἰ. Ρειτπε εεπιπτἰιιε. τἱεὶιιε επιποπίε

ΡΙιὶΙἰΡΡἱ. Βιιιάο τπΒεπε. Ηιεάιιιιπε οριπεπιε. ΒἰΙἱπε πε

ὁ εεεὶεεἱπ. Ιιεπτἰεπε πε Βπιιετο. πΠιετιεπε ιπεΗπε. Ιππ

ίτεπεπε τοπεάπε. ΒιιιΙΙιεΙπιπε πε επετεΠετο. ειπΐπεεπε

πεειιτερειιιε. τπίἱππε πΙππειεοτ. οΙιετιπε πε πιιιιιτιο.

ιοΙιιιππεε ρεπτι ἰοΙιπππἱε. εεετιετιπε ιπειπΒτππἱε. 53,

ιιιοτι ειιι·πτιπε. επιιιτετιπε πε τιεπιιΒιπ. Ρεττπε :πεπιε

ιπππἱεπ. τπΒεπε ιδειπειιι τοπεᾶἱ. ει: ιοτιειιπτάπε Ρειειιπι.

τιοπιιπε ετ πιεε εοιππιιιε τετιιοπε ετεεπετππτ εοπ

ετιτπετιιιιτ ει; οτάιππιιετππτ. άοπιιππιπ ΙππιεΙιπππι πε

επεεΠἱε. επι Ρτεεεπτεπι επιπιεππι εοιπιιιιἱε τετάοτιε.

επ εοιιεοτάιπε ετ Ρπετιοτιεε ετ Ρτοπιιεειοπεε ετ οΜἰ

Βειιοτιεε Βιειετιάπε ετ Βττπππόπε Ρτο εοπιπιιι ει: πο

ιπιπε εοπιππιε τετάοτιε. οπιπ ειπάιεο εοιππτιιε ἱπππε.

Ρτο σοιπππι ετ τιοπιἰπε εοιπππἰε ιππιιε. ετ επ τεεἱ

Ριεπάειε ετ ίιι·ιιιειιιππε Ρτο εοιπιιιιἱ ετ ιιοπιιπε εοπιππιε

τετάοπε. οπιπ ειιιάιεο εοπιπιπε ἱειιιιε Ρτο ιΡεο εο

πιππι. ρπετὶοπεε Ρτοπιιεειοπεε ετ εοπεοτι:Ηπε ετ. οΒΙἰ

ειιτιοπεε. εεεππόππι πιοάππι ειε ΐοττπειτπ ἰπΪτπεετἰΡτπτπ.

ιπάεΠεετ (Ιιιοπ άιεΙ:πε ειπόιεπε τετόοτιε. Ρτο σοιπππι

ετ ποιπιπε εοπιπιιὶε τετάοπε Ροεειι: Ρτοιπἱεεἱοτιετπ

εοιιπειιιιοπεπι ει; οΒιι€εποπειπ τεεἱΡετε ε ειτιάιεο

εοιπππιε ἱειππε ετ οπιπ εε ίιτιπετε Ρτο εοπιππι ει.

ιιοπιιτιε εοπιιιπιε ιειππε. πιιοό επειτα ετιτ άειπεεΙιε

εεεπτε ει: εεεεεπτειΒιτπτ Ρετ εοπιππε ιπιιπε. π Βιιιιιο

π8ιΙιιε [ιπτδιιπι εεττεπεΠιε. ιτε παπι ποπ τπτπΡετιιτ

πεε ιτι επ οίΐειιάετιιτ. Ρετ Ιιοτπιπεε ὶπτἱεἀἱετἰοπἰε

ιειππε. ιιεε Ρετ Ιιοιπιπεε πιοπαιΙάι. ιιεε Ρετ !ιπιιιαι

τοτεε ι:εττε ιπτιπε πεε Ρετ ιιιιΒεπτεε τεόπειππι ιτι

ι;εττε ιπππε. ει: ει εοιιττπθετει εοπιππε ιπιιιιε ΐπεἰετ

άεπιπππι επιειιτπιτι υεΙ ἱΡεπιπ επιεπάπΒἰτ. ει: ποε

άοιιεε εοιιττετὶει ποΙππτπε εοιπππιε ιιιππε πΡΡετετει:

Ρετ άεπιιπτιπτιοπεπι Βιετεπι εοπιππι ι:ετόοπε Ρετ τν πιω

ειιι:εει. ει; εἰ ΜΜΜ τπιπΡετετπτ πω «Βετο Ιοεπ Βιιππ

ει εεττππιιΠιε. Ρετ εττττιπεοε !ιοτπιπεε επι ποπ εεεετιτ

άι: ιπτιεπιετιοπε ιπππε πεε· ιιε 1ποπτειάο. πεε άε παι

Βιτειπτιππε πε! τεάπετιιιπ ΙιεΒεπτὶΒπε ιππο πιιιπειπ.

ιιεε πε ιπτιεθ.ιετιοπε τετάοιιε. ιιε! τειπΡοτε!ιε ιππωι

ειἱοπἰε εΡὶεεοΡἰ ι.ετάοτιε. παρε ιιε ιδτοπάοπε. πει]πε

πε ΙιετιιτειιιιΒιιε πε! ι·εάπετιιπι ΙιεΕεπιιΒιιε. ιιι τεττε

τετάοπε. εοιπππε ιπππε πεπιππιπ ιΠπά Ρτο άιπιιάιπ

ειιιεπόειΒιτ. ει; πποπ εοπιπιιε ιεπιιε επιπειΒιτ ετ εεεε

επτπΒἱι: όιετπιπ εττετεπι. π @πιο παμε ιππιπιιπ ει:

π ιετιππ παρε επιιιπιτι ετ εΙποά εοιπππε ἱεπιιε ετπεπ

ὸπβὶι; Ρτο πιιπιόπι ι·οΒιιτπιπι Βιετειιιι πιιρετ ιιι€ετ

5ππὶιιιπ ει. εεττππει!ειπ. ΙιοπιἰιιὶΒιιε άιεττιετπε πιεόιο

ΡτεεΒιιει· άε επετεΠετο. ι·ιιΠιιπε τοιιεππε. ρειετοτ ιιε Μπι ετ Ρετειιιπι. ει: (Με €οιππι Με τιιιοά πΜπιππι
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Ϊπἰτ Ιιοπτεπε:πε τετεοπε. ποε εποε Ρτοκἰπιε Ρτετετἰτο α

ἱπτετἴεε€ο ΡτοΡε ππΙτεΒἱπιπ. πὶεεΙὶεετ εΠ:εττο θειο

πἱε εὶπε ε!εΙοτο εοπιππε ἱεεπε. ετπεπεετἰ ῖεεἰε1:. πει

ειπεπεεΒἰτ. ετ ε εοππετεο εποε εἰεεπε εὶπεἰεπε τετ

εοπε. ποπιὶπε τετεοπε εοιπππἱε Ρτοιπὶττετε εοππε

πὶτε οΙεἱΘετε ετ ετπιετε Ροεεὶτ εἰπεἱεο εοπιππὶε ὶεππε.

ετ επκπ ἱΡεο εἰπεἱεο Ρτο εοππππἰ. ετ ποιππιεεοπιπ

Με ἱεππε. εποε επ·ετε ετἰτ εεἰπεεΡε εεεπτε ετ εε

8εεπτεΒἰτπτ Ρετ εοτπππε τετεοπε ε εεττεπεΙΙε. παρε

Βπτεππι ειπε. Πε εποε ποπ τπτπΡετπτ. πεε ἰπ εε

εεεπεετπτ. Ρετ Ιιοπεπεε ἰπτὶεεἰετὶοπἱε τει·εοπε ε:

ιειπΡοτεεε ἰπτἱεεἰετὶοπἱε εΡὶεεοΡὶ 1.ετεοπε. πεε Ρετ

Βοπεπεε εε ετοπεοπε. εεε Ρετ ΙιεΒἰιετοτεε τεττε

1:ετεοπε. πεε Ρετ πεεεπτεε ι·εεπετπιπ πι τεττε πετ

εοπε. ετ εἰ εοπιτεεετετ εοπιππε τετεοπε ἔεεἱετ εεκπ

πππι επιεπεετὶ. πεΙ ὶΠπε ειπεπεεΒὶτ. ετ Με εοπεε

εοπττετἱε ποΙππτεε εοπιππἰε τετεοπε εΡΡετετετ: Ρετ

εεπππτὶετἰοπεππ ΐεετειπ εοιπππὶ ἱεππε Ρετ εὶεε ιν.

επεεε. ετ εποε εἰ :πειτε τπιπΡετετπτ ἰπἱΪι·ε εἱετε Ιοεε

€επἰἰ ετ εεττεπεΠἰε Ρετ εισ.τει1εοε ποιπὶπεε. επἱ ποπ

εεεεπτ εε ἰπτἱεεἱετὶοπε τετεοπε. εεε εε δτοτιεοπε.

πεε εε πεΒἰτεπιἰΒπε πεΙ τεειιετπιπ ΒεΒεπτἱΒπε ἱπ

8.εττε τετεοπε πεε εε ἱπτἰεεἰετἰοπε τεπ:ΡοτεΠ εΡἱεεοΡἰ

τετεοπε. πεε εε ὶπτἰεεἱετἱοπε εοιπππἱε ὶεππε. πεε

εε πιοιπεΙεο. πεε εε ΙιεΒπεπιε1πε πε! τεεπε!;πτπ πε

Βεπτενπε πι τεττε ἰεππε. εοπιππε τετεοπε εεπιππιπ

ἰΠπε Ρτο εἱιπἰεἱε επιεπεεΒε. ετ εοπιππε τετεοπε

εεεπεπε ετ εεεεεπτεΒὶτ εἰετετπ ετι·ετεππ ε εετι·επεΠε

παμε τετεοπεπι ετ ε τετεοπε παμε ὶπ εὶεττὶετππι

ΡεΡἱε. Ρετ τεττειπ ετ Μ.τετεκπ τετεοπε ετ ἱπεε παμε

εε εεττεπεΙΙειπ Ρετ 1.εττεπι ετ εττετει1.ι τετεοπε. ετ

εποε εοιπππε τετεοπε επιεπεεβἱτ Ρτο εἰιπἰεἱε το

Βει·ἱετπ ίεετεπι ππΡετ ὶπτετ Βεπὶπτπ ε: εεττεπεΠειπ.

Ιιοπ1πεβπε εἱεττἰετπε π1εεὶοἱεπἱ ετ Ρετεεπε. ετ εποε

εοπιππε 1ετεοπε επ1επεεΙετ τοΒετἰεπι ΐεετεπε ἰπ

ἴτε5επετἱε 8ἰτετεἰπο ετ εετπἰΧεπο ΙιεΒἱτεπτἰΒπε ἱεππε.

ετ εποε εε Βετο ΒετοτΒε εοπιππε τετεοπε εΒεετ

πεΒἰτ εεεππειππ εποε ἰπ εοππεπτἱοπἰΒπε εοπεπετπτ.

ΐεεΕἰε ἱπτετ εοτπππε ἱεππε ετ τετεοπε. ετ Ρτεεὶετε

οπιπἰε Ροεεἰτ εἱετπε εἱπεὶεπε τετεοπε ποτπὶπε ἰΡεἰπε

εοππεπἱτε. Ρτοπ1Μ:ετε εττπετε ετ Ρτοιπὶεεἱοπετπ ετ

οΒΙὶΒεκὶοπεε επΡετ Ρι·εεἰετἱε επιπὶΒπε τεεἱΡετε εἰπ

εἰεο ετ επιπ εἱπεἰεο εοιπππἱε ὶεππε. Βοπε εὶετἱ εο

τπππὶε τετεοπε ποπιἱπε εοπιππὶε τετεεπε εἰεετπ εἰπ

εὶεο εοιπππἰε ἱεππε. ποιπὶπε ἱΡεὶπε εοτπππἰε ΡὶΒποτὶ

οΒΠεεπεο. ετ Ρτοπιἰεετππτ εἰειε Ροτεετεε ετ εοπεἱ

Πετε τετεοπε. Ρτο εοιππτιὶ ετ ποτπὶπε εοπιππἱε τετ

εοπε τετπιπ ετ ετιπππι πεπετε. επἱεεπἰε Ρετ εἱετπιπ

εὶπεἱεπιπ εοτπππὶε τετεοπε επΡετ Ρτεεὶετὶε ΐεεεπιπ

Ϊπετὶτ. επι: ΥΡοτ.εεπε Βοποτπιπ εοτπππὶε τετεοπε. ετ

ΡΙπτε ἰπεττππιεπτε εἱπεεεπτ Ιεποτἰε ὶπεε εετἰ ιαμ

πετππτ. ἰπτετΐπετππτ τεετεε ιπεΒὶετετ ΒἰΙἱπε εε εεετεΙ

Ιειο. τπίὶππε Βει·ρὅοεὅποπἱ εε εετΙεκὶ ΐπΙεο εεπει·οΙπε

ετ ὶοΙιεππεε εε πιεὶεπετεπε.

Εεε τπεππε εε εεεεὶπετὶε εεετἰ ΡεΙεεἱἰ ποιετἱπε ὶπ

τει·ἴπἰ ε: Ιιεπε εεττεπι ΡτεεεΡτο ἰετἱπε Ροτεεεεεε ε:

ετεεεπεε ττεεἱεὶ ετ εποεει·ἱΡεἱ.

( πεεΧΧνπ )

Τετάοπεπεεσ Επι ρατΙα:πεπ2ο εοπὅτεἔα£ἱ Ζωι2εΖωο

δ'αεεΙΖαε, εοταπι είπε2εο εοτι.92ίω2ο , ρο!ε.92α2επι απεί

ω» εΙἰἔεπεΖ ε£ Μ Με: εουαρτοπιίαεπεί ἰατἔἰα Με”

φωσ ω |επιιεπεε.ε Με: εοπ]ΐεταπ$ οιιπι ρτουτιἱεεἰοιιε

εε πιω.

'Ηδε, θ ὶεππετἱἰ

(Δε. Α. χω. ιοο.

( π. ε. )

Αππο εοπιἰπἱεε πετἰπὶτετὶε πεεεκκν. ἰπεἱετὶοπε νικ.

Ι) εἰε εεΒετἰ νι. ἱπττεπτε ἱεππετἰο. ἰπ ΡεΙεεἰο εοιπππἰε

τετεοπε εοιπίππε ΒπεΙτετἰπε εε επτΙ;ε τετεοπεπεἰε Ρο

τεετεε ἰπ ΡπΒΒΙἰεο εοπεὶΙἰο τετεοπε εοεεππετο :ποτε

εοΙἱτο Ρετ εοπππι εετπΡεπε ετ ἰΡεἱ εοπεὶΙὶετοτεε επεσε

εοπΘτεΒετὶ. πἰεεΙἰεετ εοιπὶπὶ εοπτεεπε τεπιπεεΙιἱ. ετε

Βοτὶπε εε Βιικετο. πεπτἱεπε εε εοιπἱπἱεἰε. εοπεπἱεε

ἱπετἰτἰε τετεοπε. ΡεΒπτἱπε εε επἰεοΒοπὶε Ιοτετἱπε εε

Ιεπετε ε!επει·ἰὶ τετεοπεπεὶε εοπιππἱε. εΙΒετἱεπε Βε

επττπε. Ιεπιβεττπε εε τπΒε!εεΠο. απο εοΡπε. ὶοἱιεππεε

ετεποππε. Βετεοεποππε αππε. ΒπἰΠἰεΙιππε εεΠὶπε. ἱε

εεΒἰππε ετεποππε. Ιιεπτἰεπε εε ιποπΡοΠοπο. επε

ΠεΙπππε εε Βπικετο. ἱοπεππεε ΒπεΙιεΒεΙΙε. ΒιιἱΠἱεΙπ1118

Ι.εεοπἰ. ΒεΠεπτἰπε ΒεΒπτι·πε. 87ΠΙ0Ι1 επτοΙπε. πεεεοππε

ετεποππε. ετ Βπὶεοεππε ΐεΙεπεΙΙπε. ἱοἱτεππεε ΐε!επεΙ

Με. ιεεπεπε Ρεκἰπεεεπετε. €πὶΠἰεΙτππε εε τοπιεεπεπο.

ε· τπεππε εεπἱε. ΐπιεο ΒεΪοτἱπε. Βπττἱοππε εε εεΙεἱπετὶε.

Ιιεπτἱεπε τοπεεπε. πεπτἱειιε επτοιπε. ΒπἱεοΕπε εεε

πεΠπε. ΒεΠἰοππε εε εοτπἱπἰεο. τεἱπεΙεπε εε εεπεππε

Βἰπετε εΡὶεο. ΒτἰΙΙοππε 1πε!εοΡετε. εεεεππε εοΙἰπε εε

Ροπιεπο. Ρεττπε εε ΡπΙἱεπο. Βετπἰππε ετεποππε.

οΒεττπε εε Βπκετο. πεπεεὶετὶπε εε Βπκετο. ετπετἰπε

εε πὶεπετἰε. ιεπεεπε εε εεεΙεεἱε. Ρεττπε εε ΡεΙεπ

ιοπε. Ϊεττετἰπε Ρεκἱιπεεπετε. οεετἰιιε εε εεττεπεΠε.

πἱεοΙεπε εε εετ Ρεσεεπο. ΒεττοΙοτπε Ηεπεει·ἰἰ τεΐεεππε.

ε!εετπε εε εεετεΠετο. τπίὶππε εεΙἱπε. ἱοΪιεππεε εε

ΡπΙππιο. οΡὶιο εοΙὶπε. ει1ετεεε εε ποεπετἰε. ΐπ!εο εε

πετεππε. οΡἰ2.ο οΡἱιοπἱε. εοπτεεπε εε εεεὶεεἰε. εἱΒετπ

ΒεΙεπε εε εει·ιεπο. πεπτὶεπε εοΡπε. πιὶεπεΠπε εεπ

εΙιἱΒπεππε. Βεπτὶεπε εε τπεεπο. οΒετ1ἱππε οΡὶιοπἱε.

πιἰεπεΠπε εε εεκεππο. επεεεο εε πετ.επο. τιιΒεΙεπε

ε οΡἰιοπὶε. πεο εε Βπκετο. επετὶοτπε εε Ροεπεπο. τοεπΙ

εππε ΐεΙεπεΙ!πε. Βεἱεπἱππε εε πἱΡεειεο. ἱεεοΒπε Ρεὶ

εεπὶ. ΒπἰΠἱεἱτππε ετεποππε. πετεπεπε εε Ροττε. :πε

τεΠε εΙε5τοπἰ. Βεττοἱοιιιε εε ΡἰΠο. ΡτεΡοεπιπε εε

ποΒετἱε. ἱοἱιεππὶε ποε. ΡεπεΙἱοππε, ειἰππε επτοΙπε.

επΙΖετεπε εε Ροττε. ε!βεττπιπε Βοτετἱἱ. ΡΙειεκπεΠε.

Βτπππε εε εειεεκἱ. ΒπὶΠἰεἱτππε οΙΒετΒετἰπε. Ιεοτιετεπ5

τοπεεπε. Βοπεΐεεπε εε τποπτειπετΙο. ι·πΒεΙεἱππε εε

ἰοτἱπε. εοπτεεπε εοΙἰπε εε Ροπιεπο. εΙΒεττἱππε εο

ποε εε Ροπιεπο. οΒετιπε εοΗπε εε Ροπιεπο. τεὶ

πιππεπε εοΙἰπε. Ρεττπε Βοππε εε εεΙεὶπετἱε. πεο

ετεποππε. τεεπεπε ΡεπεΙἱοππε. εειιεει·ε εεπεετετὶπε.

οεοππε εεεπεεπε. Βετπει·επε πιππὶππε. τπεππε εε

Ιιοιππεὶὶε. Ρειεεὶπε Μεπειιε. ε!Βεττπε ι·πΒειιε. Βετεἰππε

εε πεἰτεπε. τπίὶππε εε τποπτειπετἱο. οΒετιπε εε
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τοοο. τ·ιιΒιιυε τ!ο ρυ!υἰιιο. Βιι!!!!ο!ι:ιιυε τ!ο ιιιυι·ι·ο. ρο- τι οοτιιροεἰτοι·!!:υε. ευροι· οπιτιι!ιυε ττυοετ!οιι!!ευε !!τι!ιιιε

ττ·ιιε ετι·τιτι!υε. τ!ο ιιου!ε. οοετο!!υε !ιοι·υευε. ισοἰιιοι·ἰυε

τ!ο οο!οἱιιτιι·!τι. ο!ιοι·τυε εοορο!!υε. τι!!ιοι·τυε τ!ο !τι ετι!ο.

Ποττι τ!ο οει!οἰτιυι·ἰτι. ιιιουΒ·οτ!υε τ!ο οτιιτοτιτιο. .ευ!!!!ο!

ιιιυε εοορο!!!. ετιι·οτο!υε εροτιι·ἱυε. !οιιττ·τιτιουε 1·υ!!τι!

τ!ο ι·υ!ιοο. ι·υ!ιουε τ!ο ροΒοτ!!ο. ιο!ιοτιουυε υιο!τιρο

ι·τι!ιο!ει. !ιοιιι·!ουε !ιοι·υτ.Βιιε. ι·οἰιιοι·ἱιιε τ!ο !ουιτοτο. !ει

οο!ι!τιιιε τ!ο οι·ἱετἰτιιιὶε. τ!ο ευ!τ!οι·ουο!ιτε. !ιοι·Βοὅιιοιιιιε

οτιιιο!!υε. !τιυι·οιιτἰιιε Βοιιο!!τι. ἰο!ιτιοιιοε Βυιτ!οτι. τιοἰιιυε

ι·υ!ιυι·τ!οιι!. ιυοο!ιιιε ρο!οιιοοιιο. ροττ·ιιε ετιιτυε. υι·εοτυε

ιδιι!!!!οι·τυε !ιοο!ιοι·ιιιε. ροτι·υε ουι·ο!υε. οριοο!!υε τ!ο

οτι!οὶτιοι·ὶο. !ιοι·τιοι·τ!τιε τ!ο ευιτ!ο!ιοιι!ε. ἰτιτιοοοτιιἰυε πιο·

τοι·ἱυε. !!ουιιιιΒιιε οοι·υοι·ἰυε. !ιυε!ετιο!τιε. !ιοτ·το!οτυε

ιιτιυουυε. οι·τ!οΖοτιιιε τ!ο πιοτιτοπιοτ!ο. ε)πιιοτι τ!ο εοι·

ρτιοτιτιο. ιυιι!ουε ιιοττιτ·ιυε. υΒο τ!ο !ιοι·οο!!ε. !ο!ιουιιοε

πορυε. ρο!ιιιοπ·ἰυε τιττυο!ιο!ο. Βιιι·τιυο!υε οἰτυ!υε. ι·ιι

!ιει!τ!υε 80ο; π·ιοοι·τ!υε ρἰεοἱε. τ·υ!!τιυε τιι·ι;ιτι!τ!!. τι!!ιοτ·τυε

-τ!ο ουοο!τιεοο. ροτι·υε ττιιιτιιιυε. ο!ιοι·τὶιιυε τ!ο εειι·ιοτιο.

ο!ιοι·τιιε οτιι·οιιο. οτι!υυε τ!ο ροι·ττι!οουο. πι!οο!ουε .τ!ο

πιοτιτο. Βιι!!!!ο!ιιιυε το!ουο!!υε. !ου!Βοι·υε τ!ο ετι!!τι. οττο

τοτ·τυε. !οοι·ιιτιι·τ!υε ο!οι·ἰουε. τι!!1οι·τυε τ.!ο 1·οοει. ευ!!

!ιο!ιιιιιε τ!ο !›οεοο. !τιοο!ιιιε οι·οτ:ἱτι. ι·οτ!ιι!!!ιιυε τ!ο υι!-'

!οιιο. υι·ο!ιἰρι·οε!›ἱτοι· τ!ο τ·τιετο!!οτο. ι·ιι!!ιιυε τ·ουτοτ!ιιε.

ρτιετοι· τ!ο πιοτ!ὶο!ιο!!ο. ι·ιιί!ιιυε τ!ο ροι·τει. 8ιτιοττι τ!ο

οοι·!τιιτὶ. ο!›οτ·τοτιιιε τ!ο !ατιι·οο!ο. !ιοιιι·ἱουε τ!ο οιιετο

!οτο. Βυ!!!ιο!πιυε ετο!ἰο!ο. οοοτ·τιτ!υε τ!ο εοι· !:ιυεοο.

τυ!οο ττι!τιιιο!!υε. !ιοΒιιιε ρτιιτὶιτιτιευτιτο. Βειι·τ!υε τ!ο οτι!

ο!ιιτιτ!τι. ι·οἰυοι·!υε τ.!ο ευτιοτο τιιιιιιτιυο. Βοουιυε ου

ι·ο!υε. ρουιυε οιιι·οιιε. τυυεευε ετ·ειιιοτιυε..οιιεο!πιυε

!τι2.τιι·υε. τι!οο!τιυε Βι·ειιιοιιυε. ροτι·υε τ!ο υτια·ο!ο. ουτο

ιιἱυε τ!ο υο.8οι·ιτι. ιιΒο!ἱτυε. ι·ιι!ιο!τ!!ιιυε τόι·τιτιοτιυε.

!ειτι!:!·οτιοτιε ροιτιτιιτιευοτει. τιτ·ο!ιοιυυε ΐοι·ιιτικοι·ιυε. δι

ι·τιι·τ!ιιε τιεο!ιοι·ὶἰ. τ!υιτ εοορο!!υε. ροτι·υε τ!ο πιοτιτο!ιο!!ο.

οοιιι·τιτ!υε εουτοτ!υε. ο!›οι·τὶιιυε εοορο!!υε. οτιετο!!ειουε

Ει!τιυο!!υε. ουεο!ιιιιιε τ!ο !τι ετι!ο. ι·υ!ιο!τ!υε υι!εοι·οι·υ.

!οτιτι·τιτιουε τ!ο οοο!οειο. !ιιιεοιιε τ!ο εοι· !ιτιεοο. ο!:οι·τυε

!›οοοιιε. 0!38Γ!Στ18·8(1Ι18120Π!8. ροττ·ιιε εοτιιτιο!υε. ι·ἱοἱυε

ουιτ!οιιιε ρ!ιἱ!ἱρρἰ. Βυ!τ!ο ι·υ!ιουε. τοτ!!ιτ!ιιε ορἰιοτιὶε.

του” τ!ο οοο!οε!τι. !ιοτιτ·ἰουε τ!ο !ι!ιτο!!ο. ο!!οοι·ἰουε πιο!!υε.

!τιιι!!·τιιιουε ι·ουοουε. Βυ!!!!ο!τιιιιε τ!ο οτιετο!!οτο. οτιίυε!υε

οοοειττιροτιιε. 1·υ!!ιιίιε ευ·υιτιεοτ·. ο!1οιιτυε τ!οιιι!!τιιιο. ιο

!ιτιυιιοε ροτι·ἱ ιο!ιτιιιοιε. τιεο!ιοι·ἱυε πιουι!ιι·υτυε. εΥπιοιι

ουι·τιτ·ἱυε. Βυτι!τοι·ὶυε τ!ο !σουτιτρο. ροτπ·υε ιιιοο!τιτιιου!ο!ιο.

!οοι·τ!υε ρτιἱεοιιἱ. τιοπιὶτιο οτ υἰοο οοπιιιιιιε τοτ·τ!οτιο.

οι·οτιυοι·υιιτ οοτιετὶτιιοτυιιτ οτ οι·τ!!ιιτιυοι·υιιτ τ!ουι!ιιυιιι

!τιτιτο!αιυπι τ!ο οοεεο!!ἰε ρι·οεοιιτοιιι ε!ιιτ!!ουιιι οοιιιιιτιἰε

τοι·τ!ουο. οτ! ο!!εοιιτ!υτιι τιι·!ιἱτι·οε οτ οι·!ιἰτι·τιτοι·οε οτ

οπι!οο!ιἰ!οε οοπιροεἰτοτοε. ιιοιιιἱτιο οοιιιυυἰε τοτ·τ!οτιο

υπο ουυι ε!υτ!!οο οοιιιιιτι!ε !ειιιυο ρι·ο οουιιιυ! !τιιουο.

οτ οτ! οοιιιρτοτιιἱττοιιἀυυι ρι·ο οοιιιυιιι τοτ·τ!ουο. υιιο

ουιιι ε!τιτ3!ιοτι οοιουυ!ε ιτιτιυο Ρι·ο οοιιιυιι! ιτιιιυοιτι

ιρεοε οι·Β!τι·οε οτ τιι·!ιἱτι·τιτοι·οε οτ :ιτιι!οο!ο!!οε οουιρο

ε!τοι·οε. οτ οτ! ροτιτιιιι ρι·οοι!ττοιιτ!τιπι Ρι·ο οοιτιιιιι!

τοτ·τ!οιιο. οτ οτ! ο!ι!!τετιιιτ!τι !ιοιιτι οοι:ουιι!ε τοι·τ!οτιο.

οτ οτ! τ·οο!ριοτιτ!υυι ρι·οπιτεειοτιοε ροτιο οτ απορω

ιιιἰεει Ρι·ο οοιιιιιτιἱ τοι·τ!οτιο. τι εἱτιτ!ἱοο οοτιιυτιιε !τιιιυο

Ρι·ο οουιυοἱ ιτιιιιιο. οτ οτ! ι·οο!ριουτ!υυι ο!ι!ιοτιτ!ουοιιι

!ιοτιοι·υπι οοιιιυιιἱε ἱτιτιυο Ρι·ο οουιυτιι τοι·τ!οιιο. οτ οτ!

τ·οτοι·τι !!ιο!οτιτ!τι οτ ι·οοὶρἰοιιτ!ο οτ οοιορι·οιιι!ττουτ!τι

τί

εἰυο τ!!εοοι·τ!!ιε. τιυο ευιιτ υο! υιουοιιτυι·. υο! τΙυο πιο

υοΒυοτυι·. οποιοι !ρειε ο:!ι!ττ!ε οτ τιι·Β!τι·τιτοι·ι!ιυε οτ

τιοι!ου!ι!!!!ιιιε οουιροε!τοτυουε. τω" οουιυιιο ὶτιτιυο οι

υπο ροι·το οτ οοτιιυτιο τοι·τ:!ουο οι τι!τοι·τι. ειιροι· !ιὶε

τιιιο τι!ιτΙυ!ε υο! ο!ἰτιυἱ εροο!τι!οε !ιοιιιἰιιοε τ!!εττ!οτυε.

οτ εροοιο!ιτοτ· !ιουι!οοετ!ο πιοτιτει!τ!ο τ!!οοι·ο πιο! πιο

υοτο ιιο!!οιιτ οοιιττο οοπιιιιιο τοι·τ!οτιο. υο! ει!!τιυ!ε υο!

ει!ιτρι! τ!ἰετι·ἱοτιιε τοι·τ!.οτιο. τ!!οοι·ο υο! πιουοτ·ο υο!!ουτ.

οοτιτ1·τι οοιι1υυο !τιτιυο. οτ ευροι· !1ἱε τ]υο οοιουιιο τοι·τ!οιιο

υο!!οτ υιουοι·ο οοτιτι·τι ε!τιου!τιι·οε ροι·εοτιοε ιτιουο υο!

τ!ἱετι·ὶοτυε. οτ ε!πι!!ιτοι· ευρω· Με τριτο οοιιιυιιο !τιουο

υο!!οτ πιουοι·ο οοιιτι·ο ε!τιΒιι!τιι·οε ροι·εοιιοε τοι·τ!οιιο.

υο! τ!ἰετι·ἰοτυε. Πει τρια! τ!ἰοτιιε ε!τιτ!ιουε τοι·τ!οτιο. υο

πιιιιο οοτουυ!ε τοι·τ!ουο ροεεἱτ ρι·οπιὶττοι·ο οτ ρι·οιιι!ε

ε!ουοπι τοοὶροι·ο εὶιιἀἱοο οτ τι ε!ιιτ!!οο οοτυυιιὶε ὶοτιυο

!τιτοι· εο οτ! ἰιιυἱοοπι. τιυἰετιυο ριτ·ο ευτι οοιτιυτιιτιιτο.

ετιιι·ο οτ ροι·οι·ο τ!!οτο εἰιιο τ!ὶοτἰε ρι·οοορτιε οτ οοτ!!

ουπιοιιτἱε !ρεοι·υπι τιι·!ιὶττ·οτ·υιιι. οτ οι·Β!τι·οτοι·ιιι·τι οτ

τιτο!οο!υ!!υπι οοιιιροε!τοι·υπι. οτ τιττοκιτ!οι·ο τΙυ!!!!ιοτ ρι·ο

ρει1·το ευτι οτ ο!ιεοι·ιιτιι·ο ττυοουιιιτριο τ!!οουτ ρτοοἰ

ρἰοιιτ οτ οι·τ!τιπι!ιιιτιτ οοτιοοι·τ!!τοι· οτιτιιιοε τ]υτιτυοι· οι·

!ιἱτι·ἰ οτ οι·βιτι·οτοτ·οε. ευροι· ρι·οτ!!οτ!ε οτ οοοτιεὶοιιο

ρι·οτ!!οτοι·υυι. ιτο τΙυοτ! Ρι·ο ρι·οτ!!οτ!ε ο!ιεοι·υτιιιτ!!ε

ουιιι!!ιυε. τ;!!οτυε ε!ιιτ!!ουε τοτ·τ!οτιο. τιοπιἱυο !ρε!ιιε οο

ιτιυυἱε οτ ρι·ο !ρεο οουιυιιι ροεεἱτ ρι·ουι!ττοι·ο οτ ρι·ο

πιὶεεἱουουι ι·οοὶροι·ο ε!ιιτ!!οο οτ τι ειιιτ!!οο οοπιιιιιιε

ἰοιιυο. τιουιἱτιο !ρε!υε οοιιιυτιἱε οτ Ρι·ο ιρεο οοιιιυιι!

ρουτιπι πιἰ!!ο τιιτιοο!ιοτυπι τιι·οοιιτ!. ὶτο φωτ! ρτιι·ε τΙυο

πιοιι ο!ιεοτυοι·οτ. ρτιττὶ ο!ιεοι·ιιοπιτἰ τ!ιοττιιιι ροτιοιι:ι 5ο!

ιιτιτ. τ·τιτ!ε τιἰο!ιὶ!ουιὶτιυε πιοι·ιοιιτι!ιυε οιιιιι!!ουε ρι·οοο

ρτὶε τ!!οτἰε οτ οι·τ!ἱτιτιυιοιιτἰε ἴοοτἱε ροι· ρτ·οτ!!οτοε οι·

!»!τι·οε οτ οι·!›ἱτι·τιτοι·οε. Πει τιυοτ! ροιιτι οουιυι!εετι.

ιι!ο!ι!!ουι!τιυε !!τ·πιυπι τιιτιυοτιτ !ιιεττ·υπιοιιτυπι. ἰττι τρια!

τ!ἱοτἰ τιττιἰτι·ὶ οτ τιτ!ι!τι·τιτοι·οε ροεε!ιιτ ρι·οοιροι·ο τ!!οοι·ο

οτ οι·τ!!υειι·ο εουιο! οτ ρ!ιιτ·ὶοε. τ!ἱο τοι·οιτο οτ που το

ι·!ειτο. εοάουτ!ο οτ εττιιιτ!ο οι ετ:τ!ρτιε οτ ε!τιο εοτἱρτὶε.

εοτ·υτιτο ιυι·ιε οι·τ!!ιιο οτ που εοι·υτιτο. ροι·τι!ιυε ρι·ο

εοτιτιουε υο! τιτιεουτ!!ιιιε υο! ο!τοι·ετ ττιιιτυυι. τ!υιιι ττιπιου

ίιι!!ι·τι τοι·ιιιυιυπι !οίοι·ιιιε οοιιετἱτυτυπι ρι·οτιιιυτ!οτιτ οτ

οοτιοοι·τ!!τοι· οπιιιοε υο! ὶτιἴι·ο τοι·τιι!τιοε ρτ·οτ!υοτοε υο

!υυττιτο .ροττὶιιιιι. οριοπι τοι·πι!ουπι ροεε!τ τ!ἱοτυε ε!ιι

τ!!ουε τοι·τ!οτιο οουετιτιιοτ·ο. υπο απο ε!τιτ!!οο οοπιιιτιιε

ιυιιυο. υετιυο !το!οιιτ!τιε ἱυυὶ! ρι·σιτ!τιιι. οτ ιτε τριοτ!

τ!ιοτἱ ειι·!›ἰτι·ὶ που ροεεὶιιτ οσε!. τι!› τι!ἰτΙυτι ροι·εοτιο

ερὶτἰτυο!! υο! εοου!τιι·ἰ. οτ! τι!ἱτΙυἱτ! ά!οοτιτ!υιο υο! οι·

τ!!ιιτιιιτ!υτιι. οτ τΙυοτ! ευροι· !ουτ!!!ιιιε οτ πιτι!ο τι!!!τιτίε

ειιιου!οι·υιιι ροι·εοιοτιιι·ιιπι ροεεἰιιτ τ!!οοι·ο οτ οι·τ!!ι·ιοι·ο

τ!!οτ! τιι·!:ἱτι·ἰ οτ οοιιοοι·τ!!τοι· οιιιτιοε εοουιιτ!υιιι τρια!

οτε ιι!τ!ο!ι!τιιι·. οτ ε! ουοτιοτἰτ τΙυοτ! τ!ο τιιιιΒυεότιτπι

ρι·οοιιιιτ!ουοι·ιτιτ οτ τ!ο τΙυι!οιιετ!τιιιι που. 1ι!ο!ι!!ουι!τιυε.

!!!τι τοιιοτιπιτ. τ!ο τ1υ!!ιυε ρι·οτιυυτὶτιυοι·ὶιιτ οτ οι·τ!!ιιο

υοι·ἰιιτ. ·οοτοι·ίε τ!ο τΙυ!!ουε που Ρι·οτιυτιτἰτιυοι·!υτ το

ιιιτιιιοιιτ!!ιυε οι ετοτυ ἰιι ουσ υιιιιο ευιιτ. οτ ρι·ο ρι·ο

τ!ὶοτἰε οιιιιι!!·ιυε ο!ιεοι·υτιτιτ!!ε τ!ιοτιιε ειπιτ!ιουε τοι·τ!οτιο.

τιοιιιἰτιο οουιιιιιὶε οτ ρι·ο οοιιτιυτιι τοι·τ!οτιο. ροεεἱτ ορ

!!Βοι·ο !ιοτιτι οοιιιυιιιε τοι·τ!οτιο ρὶΒιιοι·ἱ ειιιτ!ιοο οουιιιιιὶε

ιτιιιιιο. ιιοτιτι!ιιο ιρε!υε οοπιιιιιιε. οτ ο!ι οο ε!ιιτ!!οο οο

τιιυτιἱε ἰοτιυο ο!ι!!θοο!οιιοιιι !ιοτιοι·υτιι Ι›ἰρ›ιιοτὶ τ·οο!ροι·ο

ειιο !ρε!ε τιι·!›ἰτι·ἰε οτ τιι·!›ἱτι·τιτοι·ὶ!ιιιε οτ οιτι!ου!ι!!!!ιιιε ιιουι!τιο εορα!!οτι οοπιυιιιε ιτιιιιιο. οτ τριἱοτριἱτ! ροι·
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ἀἰετπιπ εὶπᾶἰεπτπ εοιππτπε τετάοπε ίαετππτ τπετἱτ πι ε: α Βαπἰο πετΙπε ἱαππατπ. ετ α ὶαππα πεεΙπε Βαπὶππι.

Ρι·εἀἱετἰε. Μετα Ροτεεταε τετεἱοπε ετ εοπεὶΙὶαι·ὶὶ πο

πππε ὶΡεἰπε εοιπππἰε. τατιιτπ ετ πτπιιιτπ παΒετε ετ

οβεετιιατε ετ ποπ εοπτι·απεπἰτε Ρτοτπὶεετππτ επτ›

ΥΡοτεεπα Βοποτπιπ εοεππιπε τετόοπε. ετ ΡΙπτα ὶπ

εττππιεπτα εὶπεἀεπι τεποτὶε ἰπεἱε ίὶετἰ ΡτεεεΡει·ππτ.

ἱπτετΪπετππτ τεετεε τπαΒἰετετ ΒΜπε πε εαετεΙΙετο. ετ

τπίὶππε Βετεοεποπὶ εΙε εατἱατἱ. τΜεο εεπατοΙπε ετ

ἱοπαππεε πε τπεΙεπεἱι·επα.

Βετο τπίπππε πε εαΙεἰπαι·ὶα εαετὶ Ραὶαεἰἱ ποτατἱπε πι

τεττιπ ετ ΡτεεεΡτο ὶετἰπε Ροτεετατἱε ετ ετεἀεπεἰε παπε:

επτταιπ τταἀἱεὶὶ ετ εππεετἰΡεἰ.

τ πεεΧΧνιι )

δἰτιεἰἰεί εοπυπεεπίτ ιι2τέα.αμε, [αιιπιιε πετπρε ετ Τετ·

εΐοπαε, ρτο επειτα ·υίατοτ·ίόιω πιαπιιτετιεπιἰτι νέα ει

δανίο ιι.σειιε αιἰ ειιηςαπι δεπτ·ανα!Ιίε , ρειετα έπειιπτ.

1236, π: ἱαππετἰἱ

θεά. Α. [Μ. ΜΒ. ν.

ς π. π.)

Ατυπο ἀοπππἰεε πατὶπὶτατὶε. πε:ετ:ετν. ὶπιἰἱετἰοπε

τω. Με εαΒΒατὶ τω. ὶπτταπτε ἰαππατἰο. πι ὶαππα

εἱτεα ποτα:π τεττἰετπ. ἱπ εἰοπιο ιπαάπ 5ετὶΒε εὶπἱε

ἰαππε. Μετπε κπαΜπε εετΜα επ1Μεπε εοπιππἱε ἰαππε.

απ ποο Ρετ Ροτεετατεπ1 ετ εοπεΜατἰοε ὶεππε εοπετὶ

τπτπε Ρτοπτ εοπτὶπετπτ πι εαττα ὶπεἰε ταετα Ρετ ππα

πππι ΒοπἰπαεεεΜἰ εαὶὶερ ΡαΜ ποτετἱὶ ποο αππο Με

κ. ὶαππατὶἰ ποιπὶπε εοτπππἰε ἱαππε εκ ππα Ραττε. ετ

Ιαπτεπππε πε εαεεΜε εΜΜεπε εοπιππὶε τετάοπε. Ρτοπτ

εοπτἱπετπτ πι ἱπεττπτπεπτο ὶπτἰε Βετο. τπαππ τπίὶπὶ

πε εαΙεὶπετὶα ποτατὶὶ. πω: εποε Με νι. ἰαππατἱὶ πο

πππε οοπιππὶε τετάοπε ειτ αΙτετα. ταπτετ απ ὶππἱεεπι

εοππεπετππτ. Ρτοιπὶεετππτ ετ Βιππαπετππτ. πΜεπεετ

ε1ποπ εττατα ετὶτ ἀεὶπεεΡε εεεπτα ετ αεεεεπταΜτπτ

Ρετ εοπ1ππε ὶεππε. α Βαπἰο πεε!πε Βπτ8πτπ εεττα

παὶΙἰε. πα εποε! ποπ τπιπΡετπτ. πεε: Μ εε επειτ

εἰετπτ. Ρετ ποτπἱπεε ἰπτἰεεἱἰετἰοπἰε ἰαππε. πεε Ρετ

Ιιοπιἰπεε 1ποπταΙεπ. πεε: Ρετ παΜτατοτεε τεττε ἱεππε.

πεε Ρετ παΒεπτεε τεάπετπιπ πι τεττα ὶαππε. ετ εἰ

εοπτταδετετ ἴαεἱετ εοιπππε ἱαππε πατπππτπ ετπεπἀατἱ.

πετ ἰΡεππ1 επιεπἀαΒὶτ. ετ ποο ειπιτ ἱαπι ποΙππταε

εοτπππἱε ὶαππε αΡΡατετετ Ρετ ἀεπππτἰατὶοπετπ ταεταπι

εοπππιπ τετόοπε Ρετ Μεε τν. απτεα. ὶτετπ Ρτοτπἱεἱτ

Μετπε εὶπεὶἰεπε εοτπππἰε ὶαππε. ποτπὶπε εοτπππἱε ὶα

ππε. Μοτο εὶπἀἰεο τετεὶοπε. τεεἱΡὶεπτἱ ποτπὶπε εο

ιπππὶε τετάοπε. εΙποεἱ εἰ εττατα τπιπΡετετπτ. ἱπἴτα

Μετα Ιοεα Βαπὶἰ ετ εετταπε!Ιἱε. Ρετ εττταπεοε τιοπππε5

εΙπὶ ποπ εεεεπτ πε ἱιιι·ἰεεἰἰετἱοπε ὶαππε. πεε πε εποπ

ταΜο. πεε εὶε παΜταπτΜπε πεἱ τεεΙπετπιπ παΒεπτΜπε

ἱπ τεττα ὶαππε πεε πε ἰπτἰεἀὶετὶοπε τεττὶοπε. πετ

τετπΡοταΙἱε ὶπτἰεἀὶετὶοπὶε εΡὶεεοΡὶ τετε]οπε. πεεΙπε πε

Βτοπποτια. παρε πε παΒὶταπτὶΒπε πώ τεπιιετπιπ πε

ΒεπτΜπε πι τεττα τεττ1οπε. ττποπ οοπιππιε ἰαππε

τΙαπιπππι Μπά Ρτο εἱἱπιἰεἰἱα επ1εππαΜτ. ετ ετποεΙ εο

τπππε ὶαππε εαΙιιαΜτ ετ αεεεεπταΒὶτ Μεταπι ετι·εταπι.

ὶτετπ Ρτοτπἱεἰτ επετπε εἱπἀὶεπε εοπιππἰε ἰαππε ποπ1ἰπε

εοπιππὶε ὶαππε Μοτο εὶΡΜεο τετόοπε. Ρτο εοπιππἰετ

οοπιππιε εοτπππἰε τετάοπε. ε1ποεϊ εοπιππε ὶαππε απειι

εἰαπἱτ Ρτο ΜπήεΉα τοΙοατἰατπ ίαε:ταπτ ππΡετ ἱπτετΒα

πἰππι ετ εετταπαΠεπι ποπππΜπε όἰεττἱετπε ιπεάἰοΙατιἱ

ετ Ρετἔαπτἰ. ἰτειπ Μπά τοτιππ. ε!ποά εΜατπππ Ϊπἰτ

εΜσεττο ίτεποπὶε ε·ἱπὶ τετόοπε αππο Ρτετετἰτο ἰπτετ

Βετο ΡτσΡε ππΙταΒἰππτι. οοπιππιε επτεπόατἱ ἴαεἰετ πεΙ

ειπεπάαΜτ. ετ ε εοππετεο Μετπε εἰπεὶἰεπε τεττ]οπε

ποεπἰπε εοπ1ππἰε τετεἱοπε. Ρτοππὶεἱτ ετ εοππεπἱτ Μοτο

επιΜεο εοτπππἱε ἱεππε τεεἱΡἰεπτἱ ποτπἰπε εοτπππὶε

ὶαππε. ετποπ εττατα ετἱτ ἀεἱπεεΡε εεεπτα ετ αεεεεπ

ταΒἰτπτ Ρετ ε:οπιππε τετάοπε. α εετταπαΙΙε παμε

επτειιεπ Βαπἰὶ. ἰτα εΙποεὶ ποπ τπιπΡετπτ πεε ἱπ εα

ε? οίΐεπάετπτ. Ρετ ποιπἰπεε Ξπι·ἱεεὶὶετὶοπἰε τετποπε. ετ

εΡὶεεοΡαΙἱε ἰπτὶεἀἱετἰοπἱε εΡἰεεοΡἱ τετε!οπε. ,πεε Ρετ

ποπππε5 πε 8τοπόοπα. πεε Ρετ παΒἰτατοτεε τεττε τετ

άοπε. πεε Ρετ πατ:επτεε τεάιιετπτπ ἱπ τεττα τετάοπε.

ετ εἰ εοπτταθετετ. ΐαεὶετ οοπιππιε τετόοπε επιπιππιπ

ειπεπἀαι·ὶ. πε! Μπά επιεπάαΜτ. ετ Με ποπεε εοπ

ττατἰα ποΙππταε εοτπππἰε τετάοπε αΡΡατετετ Ρετ πε

πππτἱατὶοπετπ τεεταπ1 εοιπππὶ ἰαππε Ρετ επεε Με. απτε.

ἰτεπτ Ρτοτπὶεἰτ Μετπε εοπιππἱε τετετοπε. ποτπἱπε εο

τπππἰε τετποπε. Μοτο εππεπεο εοτπππὶε ἰαππε. ταπ

Ρἰεπτὶ ποτπὶπε ἱΡεὶπε εοτπππὶε. εΙποπ εἰ ετι·ατα τππι

Ρετετπτ Μπα Μετα Ιοεα Βαπἱἰ ετ εετι·απαΙΙἰε. ετ Ρετ

εττταπεοε τιοτπὶπεε εΙπἰ ποπ εεεεπτ πε ὶπτἱεεἰἱετὶοπε

τετάοπε. πεε; πε έτοπάοπει. πεε Με παΜταπτΜπε πεΙ

τεάπετπππ παΒεπτΜιι5 πι τεττα τετάοπε. πεε πε ἱπ

τὶεἀἰετἰοπε τετπΡοταΙὶ εΡἰεεοΡἰ τει·ετοπε. πεε πε ἱπτἱε

Μετἰοπε εοτπππὶε ἰεππε. πεε πε τποπταΜο. πεε πε

παΜταπτΜπε πετ τεεΙπετπκπ παΒεπτΜπε πι τεττε ὶαππε.

ετποά εοπ1ππε τετεἱοπε πατπππτπ ΜπεΙ Ρτο ἀἱτπἱἀἰε

επιεπεὶαΒὶτ. ετ ε1ποπ εοιπππε τετάοπε εαΙπαΒἱτ ετ αε

εεεπταΒὶτ Μεταπι ετταταιπ α εετταπαΠε παρε τετάο

τιατπ. ετ α τετεὶοπε παμε ὶπ ἀὶεττἰετπτπ ΡαΡἱε. Ρετ

τετταιπ ετ ετταταιπ τετάοπε. ετ πατε παμε αεἰ εετ

ταπαΠετπ Ρετ τετταπι ετ εττατατπ τει·τὶοπε. ὶτεππ Ρτο

πιὶεἰτ εὶἰετιιε εἰπἀὶεπε εοτπππἰε τεττΪοπε ποιπἱπε ὶΡεὶπε

εοιπππἰε Μοτο επιΜεο εοπιππὶε ἰαππε τεεὶΡἱεπτὶ πο

πππε εοτπππὶε ὶαππε. ε1ποπ εοππππε τετάοπε επειεπ

ειπε τοΒαι·ὶατπ Ρτο ΜιτπΜα ταετατπ ἰπ Πεεεπεδα.

Βἰτατὸἱπο ετ εαππταπο παΜταπτΜπε ἰαππε. ἱτετπ Ρτο

επἱεἰτ Μετπε εἰπεἰἰεπε τετό.οπε ποεπὶπε εοτπππὶε τετ

άοπε Μοτο εὶιπΙἱεο εοπιππὶε ἱαππε τεεὶΡἱεπτἰ ὶετο

ποιπὶπε. ε1ποπ πε ταετο ΒατοτΒε οοπιππιε τετάοπε

οΒεετπαΒὶτ εεεππτἰπιπ εποε] πι εοππεπτὶοπἰΒπε ίαετἱε

ὶπτετ οοπιππιε ἱαππε ετ τετποπε εοπτἱπετπτ. ΡτεΜετα

οπιπἱα Ρτοτπἰεετππτ ἀὶετε Ραττεε αττεπάετε ετ οΒεετ

πατε ετ ποπ εοπτταπεπἱτε. Βοπα Μετατιππ εοτπππἱ- .

τατππι Ρτο Ρτεεὶὶετἰε Ρὶ€ποτἰ οΜἱΒαπτεε. πἰἀεΙἰεετ

Βοπε επε εοιπππὶτατἱε. ετ ΡΙπτα ἱπεττπιπειιτα εὶπεἀεπι

τεποτἱε ἰπεΙε πετἱ ΡτεΜετε Ραττεε τοεαπετππτ. ὶπτετ

ίπετππτ τεετεε οβεττπε Ρετὶπε ὶπεἱεκ. 8απππΙτπε πε

ΡΙαπεΠο. ΒπΜἰεΙωπε πε εαπετο ετεΡΙιαπο. πὶεοΙοεπε

Ρἰαοππε. ετ ἰοπαππεε άε Ιαπαττπα εκεεπτοτ εοιπππὶε

ιαππε.

@το τιιππιιε πε εαἱεἰπαι·ὶα εαετὶ Ραἰαεὶἰ ποτατὶπε ἱπ

τει·ί-πὶ ετ παπε εαι·ταπ1 ι·οεἐετπε τταΜΜ ετ επΒεει·ὶΡεἱ.
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( υοοΧΧνιιι ›

Βεστε2ιιω, ιμιο ΡΪιἰΙῷρο 62 Βαέπιιιπάο οοπεί2Εόαε ιἰε

ΜΜΜ εοία:ίο ε·οΙΖεο2ατ·ωπι οοπιπιαπί Μπακ: ἱπιβ·α

ςιιἰπιἰεεἰπιι α'ίεε ἰπιἱαπἔἰ£ιιτ.

Ηδδ , 'Μ ΐεΒτιιει·ἰτ

αει. Α. ω. ειε. ν. αυτ. ε. χω. εεε.

( τι. ε. )

Ατωο άοπωω. Μοοιικκν. ἱηἀἱειἰοι1ε ναι. τἱἱε τα ἱε

Βτωιτἰἱ ἰιπετ τιιωειω ετ ιιεερετιιε. ᾶοωἱιωε ἱοΙιειιτιεε

ιεεὶιετἰεε ει απο τιοΒἱΙὶΒιιε Ρτο εοωιωἱ ἰειωε εοτι

ετὶτιιτιιε ω; Ρειτ!;ε Ροτεετεωε ἱειωιε ὸειιιιτιτἰειιἱτ άο- ό

ωἰτω ΡΜΠρο ετ δοιτήτω τωωιιυόο εοωὶτὶΒιιε ι1ε

σωστο ω: παμε ἀἱεε τιν Ρτοκἰωε υετπιιτεε εοΙωωτ

ετ εο!ιιει·ε άεΒεετιτ πωπω ετ εοΙ!εοτειε εποε ἀὶετο

οοιιωιή ἱειωε άστε Φετιεω:ιιτ. απατη ω εεειτο ρε

ττεΙστε ευρετἱοτἰε. ὶιπτετἴυει·ιιιιτ ιιοοειιὶ τεετεε. ιιβεττιιε

ωεΙειιετιεἱε ετ Βοτιὶἴεοἱιιε ωεΜιτιιιε άε Ροττιιωειι

Μάο. επεσε ἀοωὶτωε Ρεκτιιε ωΠεε όοπωή μετά άε

ωιάειΙο ` ροτεεωτἰε ἰετιιιε.

Ε<έο ΒιιἰΙΙἱεΙωιιε Βοτιεωὶει ποτειτωε Με ίιι€ετΐιιί τα·

θετιιε ετ εοτιΡει.

( Βοο:οι1Χ )

α ΡΙιιτεε τεἰ άεΒεττώ εε ω εεΙὶἀιωι οΒΒΒειιετἰω: φάω

@ιιε Ρτο Ρειττε τευτιιωωοάο τετιεετιιτ. ετ Ρι·ὶιιΠε8ὶο

ΐοτἰ επ οπωὶ ΜΗ ὶυτἰ. ετ Ρτο εστω ρεεε ετ Ρτεἀἱοτὶε

οωτιὶΒυε οΒεετιιειπἰἱε εδο ΒοτιἰΪεοἱιιε τεΙἰειΪεττιιε το

Βετιι ει; ωειι;ιάωο τΠοτοτιιω άοωωε ωεΒὶΙἱε ετ Βο

τιὶΪεεὶὶ οοΔετἱτιισωε ΡτοΡτωω ετ ΡτἰτιοἰΡεΙεω ἀε

Βἱ:οτει11 ετ οΒεει·ιιετοτεω ειιΒ οΒΙὶΒεοἱοοε οαωἰιωι

ωεοτωπι Βοιιοτιιω τεωιηεἰεωε ἱιιι·ἰ ᾶἱοειιτἱ Ρτωοἱ

ΡεΙεω ᾶεΒἰτοτεω ρτἱωο Έοτε ειωιιετήει1όπω ετ αυτή

:ΜΗ ἰιιτἰ. εετιιω ἱτι οἰειἱτετε εὶΒὶτιἔεωε πωσ ἀοωἰ

ιιἰεε ωιτἱιιἰτετἰε. Μοοιικν. ἰτιἀὶοτἰοιιε τππι. ἀἰε :ιπιιι.

ἴεΒτιωτἰἱ. τεειεε εοτΙεοπωε εἰωετὶουε. ΒιιὶΙΙἰεΙωιιε

ρεεειιιει. ΒεττοΙοωειιε Ιωδαε.

Εφ εΙΒετωε άε εΙεεοἱο εειοτἰ ἰωΡετἱὶ ι1οτεήιιε το

Βεικιιε εοτἱΡεἱ.

ς οεοΧΧΧ )

Βεστε£ιιτπ, φα) έτισε!πιαε εἰε 1/ίτι.8ιιίΖω αεί πωπω α

εοΙΖα:8αε ίαπιιεπε2 οοπιπιιωί εοΙνεπάαε ίτώ·α φαω

εἰεοἰπι σἰἰε.ε ἰπἰιιιι8ἰ£απ·.

Με, 4 Με

θα!. Α. μ. ειε. ν. τω. ο τω. Με. τ».

( ε. πι.)

Ια τιοωὶτιε ἀοωἰω εωετι. υ:Ιοιωτιιιε ἱοΙιει1ι1εε εσωτ

ΜΑειωΑ, Οάιἰοπἰε πιατ·ε·Μοπίε δτανε.τα:ιαε τ·εΙέσω , ε· τἰεε εκ απο τιοΒἰΙὶΕωε Ρτο εοωιωὶ ἰειιιιε 110Ι11ἱι1ε

αυτι Βοπάισίο εΣιιε /ίΙίο, αὐ Ηεπτ·έσο θεραΖΖα Ζἰὐτα.ε

σεπιιωπι επ·26>ίτι2α εερ£επι ε£ άεπιυ·ίοε είωοτίεοίπι [ατιιαιε

υπαιιο ιισσερίεεε ρτ·οιήιει€ατ, εατιιυιάεπιφιε τσε22$ιι

Μοπευι ίττ/τα ε2α2ιιΖιυπ £εττπἰπιιπι .τροπιάε2.

Ἐ%Β , Ἑὅ ΐεβτιιει·ἱἱ

σαι. Α. χω. εεε. ν.

ς τι. τι. )

Νοε άοι1ιωει ωεΜΗει ωτοτ ςιιοπάεωι ὁοωἱω οἀοτιἱε

ωειτοὶιἱοοἱε οτειιιειεπε ετ Βοηἰἴεοἱιιε εωε ΗΠιιε ΦΜ

ειιε τιοεττιωι ω εοΙἱἀιιω οοτιθΕεωιιτ πωπω τεοερἱεεε

ο κε Ιιετιτἰοο οεΡιιΠε ΙὶΒτιιε εεκπιιω ττἰΒἱτιω ετ εε- ά

ματι ετ ἀειωτἱοε κιτ ἱετιιιε. τετιιιτιοἰετιτεε εκοεΡτἱοηἱ

ιιοπι ωιωετετε εωε εστι ττεἀὶτε Ρεοιιτήε. ω ωοε

ι1ιιοτιω1 τοτωεω ΗΜ άειτε ετ εοΙιιετε Ρτοωὶττἰωιιε

ει ΒεΙειπΙἰε ωειτοἰἰ Ρτοιτὶωἰ παρε ω επωιωι τωιωι

ειΠοι1ιω1 άι1ΡΗ Ρετωπι ΗΜ άστε εΡοηἀεωιιε απο πτω

τιετ1τε Ρεοτο «Η τείἱοετε οττωεε ειρετιεεε ετ ωἱεεἰοπεε

@οειε ωοάο ει!ωιιο εκ ιιττω1ιιε εκὶ8εοἀει ΐεεετἰε εκ

εο ειε οτεό.ειωο τυο ιιετΙ.νο εἰτιε εεοτειωετιτο ετ Ρτο

Ρτεἀὶετἰε ΗΜ Ρἰἔτιοτἱ οΒἱὶιὅεπιυε οιτωἱε. πιοετι·ει Ισοτιο.

εοε οττωἱει ίὶιοἱττωε οοιιεὶΙὶο ἀοωἱτιἱ ΒιιὶΙΙἰεΙιτιὶ (Η:

απτο ετ ἰεοοΒὶ άε εὶεκεηἀτἱε τιιποε τιοΒὶε εΡΡεΙΙεωιιε

ΡτοΡωττιιοε ετ. ιιωεε εοιωὶεἰτιοε. ὶυτεωυε ἰτιειιΡει·

οοτΡοτεΙἰτει· Ρι·ειΗοω οπωὶιι οΒεετιωι·ε ετ ω τωΠο

ἱρεἰιιε εοωιωὶε ετ Ρτο ἰρεο ᾶεηιωεἰειιἱτ εωεε!ωο ι.ἰε

ΠετιΒιιἱΙἱε οι Ρεττε ἀοωὶιιἰ ρεττἰ ιὶε εωάειΙο Ροτεετειἰε

ἰειιιιε τΙιπιτετιιιε παρε όἱεε :ιν Ρτοκἱωε υετιτιιτοε

8οιιωτ ιιε! εοΙιιτ Βιεἱω οαωὶει πωτωι ετ εοΙΙεετεε

οπωεε επιε ετ εποε ἰρεε ειιεεΙπωε εΙε ι1εΩΒΙ1ἱΙἱει

άστε τεκ1εωτ οοιιωτιἱ ἰειιιυε όε ρτετετὶτὶε τεωΡοτὶΒιιε

ετ ρτεεετπἱ. ετ Με επι: Με Ρεωι ειτε Ροτεετεε ιιεΠετ

εὶὸεω ειιΐεττε. εαυτο ω ΡυΒΙἱοε εττεοτε ειιβ πεπι

ΒιιἱΙἰε. τεετεε ωτεΙιο εετιιἱει1ε εΒΙωτἱε εεωι:Η ετεΡΙωιιἰ

υΒο ΒεεωΙᾶἱο οεετεΙ!ετἱὶ ετ οβεττιιε εερἰειιε. Μ. ι:οκιικν.

ἱηἀἱοτἱοιιε ν”. ἀὶε. τω. ιιωτεἱἰ ειπε τεττἰεω.

Εἔο ὶεεοἱωε ΡεΡὶε τιοαΜιιε τοΒεω.ε εετἰρεἰ.

( ΒοοΧΧΧι )

Βεστε£ωπ, ιμιο ΜαύίΖΖαε, Οιἰιἰοπἰε παιτσΜοπίε @τινε

α·απαε τεΙίε·2ειε, εε ίαι:οόο ιἰε δα.πιτιουα εο!ιαέο ίπ

2ίπια2ια· οο!!εσ2απ·απι σ:οπιτπιαπί Ιαπιιαε ἰτι/π·ιι ςαίπάεοϋπ

άσε.

Πδό , θ πωτιἱἱ

ακί. Α. [οἱ. 3!5. ν.

( Π. Π. )

Ισ ιιοπωιε τἰοπιὶω επιετι. ἀοωὶωιε ὶοΙιεωτιεε ιτι

οΙιτιτἰεε εκ απο τιοΒἰΙὶΒιιε Ρτο οοπωτιὶ ἱεωιε ιποιωτιε

οοτιττεπειιἱτε τετιιιηπωωτεε ἰιιτἱ ὁἱεειιτἱ εἰ :Μο ιιεΙ ὶρεὶιιε εοωιωἰε ετ Ρτο ἱΡεο ἀεηιωεὶειιιἰτ εκ Ρεττε
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ἀοιπὶιπ μετά άο επάπτο ροτοετοτἰε ἰπππο. ἀοτπὶπο α Ρτο Ριτοιπὶεἱτ. ο!ὶοοπἰπ ροππιπ όπρΠ τἰΜ ετὶρπὶοπτἰ

τποΒἱΙὶο πκοι·ὶ τΙποποειτο οἀἀοπἰε όο οι·οποκοπο οτ

ἱοοοΒο άο οσοοοσοτ οποτοποε ιιοοπο ὸἰοε ιν. Ρτοπιπο

ποπτπι·οο εοΙποπτ ποΙ εοΙπἰ τοοἰοπτ οιππἰει ιππτυο οτ

οοΠοοτοε οπο οτ :που ἰρεἱ το” τοποπτπι· οοιπππἰ

πιιπο: ρω Ρτοτοι·ἰτἰε τοτπΡοτἰΒπε οτ Ρτοεοπτἰ. οτ Με:

οπο Με ροπο οπο ροτοετοε ἰοιππο οἰεἀοιπ οοτ-οττο

ποΠοτ. :τοτπιπ πι οοεττο οπόοτο ἱπ οοτπἰποτο ἀὶοτἱ

οοετι·ἰ εἰπο εειτο. τοετοε τοοτο!ποπε οπτπεπε οτ οττο άο

οποοΙο οτ ΡΙιιι·ἰτ›πε οπο. οποσ ἀοκπὶπἱοο ποτὶπἰτοτἱε.

Μοοιεικν. ἱιπὶὶοτἰοπο ντι. ἀἱο νι. πιοτοὶἱ οπτο ποπεπι.

Ε8ο ἰποοΒιιε ροΡἱο ποτοτὶπε 1·οεοτπε εοτἰρεἰ.

( οοοΧΧΧτι )

Βοπιι=.τοιυο Ταϋαβτ·τα: Οπιυοωαπαο πιαπ·Μο, οοπιίέτο

θπ·οοαΜο ιἰο Οτ·ίπιαΙιτ'έσ οοπειι .τοα·α8Σιιτα κι'ααποπ

Ιίοπυ·αιπ οτ .εοΖάο:·απι άοοοιπ .Ωω ο άπιαστο οοπι

πιιιπτ ΜΜΜ .το!νοπάοπαω, οωπτἰοπι .το .εοΙιττωποπ,

:Μάτ /ἄοἰαοεοτ·ἱὁιι.ο εροπείοτ ρω τοοιρου·ο οττο ἰρεἰιωτ

.τοΙιιτἰοποπτ ποπ /τιοτ·ίτ οοπεοοιαιω.

Ώδό, θ ορτὶ¦ἰο

στο. Α. χω. πο.

. . ς τι. π. )

Η

ἘιοπἱΒιοὶπε ·τοὶοτ'οι·ι·πτπ τποι·οΜο οι·οποκοπο ροκ·

Ροοτπιπ προεπτπιπ πι ιιοπἀἱοὶοπο οποιπ τοοἱ ΗΜ οπο

φώτο: όο Βι-τωτιαο ττο ΜΜο εοκοἔἰπτο οποοπο οτ

εο!τΠε άοοοπ1 οππποτππ άο σοτοτο Ροτοἰρὶοπὸἰε τι οο

πιππἱ .ἱπππο εὶοτιτ οοπτἱποτπι· ὶπ οοττει πιοόο τοοτο ττο

άτοτο ποπἀὶτὶοπο Ροτ σπιτικο ΒπὶΙΙἰοἱιπἰ τοὶοτι·οἱο

ποτοι·π Ρἐοτπὶττο οτ οοπποπἱο τὶβϊ ειπποτάο Ρ:·οτΉοτο.

τΙποά άοπο τὶΒἰ οτεοΙπωπ πππποτἰιπ πι τοετο εοποτἱ

ἰοποππὶε Μπακ οοκοοίπτο οποε οτ εοΙοοο άοοοιπ ὶοπιιο.

Ροτ τοπτπιπ τοππΡπε Ροτ· τΙποπτπιπ ο Γοετο επποτἱ ἱσ

τιοππὶο όο ἰππἱο Ρτ·οκππο ποπτπι·ο πι οπτοετ ετοτοτἱ8

οποό ποπ ροτοὶΡἱοο π οοτπππὶ ὶοππο ἀἰοτοε Μποο

5οκπΒὶπτο άοπο οτ Μπάσο όοοοιπ Ρι·ορτοτ· οΒἱἱΒποἱοποιπ

εοπ οὶὶοποοὶοποτπ τοοτοπι ττο οὶε ὶπ πεοποπι τοττο

τἱπτπ ΡτοΡτοτ· οποιο ᾶὶοτπε ποο ἰΡεοο ροτοἰροτ·ο άοΒοτ

ο οοτππτ1ἰ πιππο Ροτ οπποε οοτρ οἀἱοτο τοετο επποτὶ

ἱοὶιοππἰε ἰπ οικω. ποτ τροπος” ποπ ίοοτἱπτ αειφο

ἀὶτο. ·ἰτο οποά τὶβοτο Ροοεἱε οοο ΡοτοὶΡοι·ο ο οοιπππἰ

ὶοππο. οΙὶοτΙιιὶπ·ιΡοππππ άππτὶ πο οποπτο οτ τΙποοἱοπ8

οοπτ:·οδοτοτ ΗΜ ετὶΡπ¦οπτἱ Ρι·οιπἱττο. Ρτο Ροπο οτ Ρτο

ἀἱοτἰε οτππἰΒπε οοεοτποπἀὶε οπππο τ›οπο ιποο ΜΜΜ

οτ ποΒοιτάπ τὶΒἱ Ρἰ5ποτἰ οβΙοδο. ππο ἰπεπροτ· πτ Ρτο

ἀἱοτππι οοτ οττοπάοτο οτ›εοτποτο οτ οοιπυτοτο οτ ποπ

οοπττειποπἰτο. :πετ ττποπτπιπ τυο Ιἱοοπτἰπ πο! τοὶ οοττἱ

1πἱεεὶ άπτο ιπἰοτιἰ ποτ ιποο πποεο τοτποποοτὶτ. ἱπεπροτ

πω: τποπποΙ ιποτοτιἰο οοπο Ρτο τὶΒτἰε ττἰεἰπτο οπ

ππ:ιτππ οο!ποπιπε πτ επΡτο. οτ οπτἱοπο τοτπιπ «το

ποττο Ρτο ΙἱΙπὶε τΙπἰπἀοοἰπι οππποτππ εοἱποπἀἱο πτ

ευρω εἰ ἀἱοτπο Βοπἰτὶιοὶιιο ποπ οοτιιοι·οτ οοπετἱτπἰτππε

ποο πι·ορι·ἱοε οτ ΡτἰποὶροΙοο ττοτ:πτοτοε οτ ΡοΒοτ01'88

οτ εοτοοπο Ρτοππἱττἱιπιιε εἰ ἰρεο ποπ εοΙποτὶτ πτ επ

Ρτοιπὶττὶπιπε οπἰεττπο ποετι·ιππ άο τΙοοπτο οτ Ίιιοοἱοπο

οοπττοτοοοι·οτ. Ρτο Ροπτι οτ Ρτοἀἱοτἱε οτππἰΒοε οΒοοι·

ποπεπο οτπτιὶο Βοπο ποωο ΜΜΜ οτ τιοΒοπττο Μή

ΡἰΒποτὶ οὺτἱιὅοπτπε τοππποἰοπτοο ἱπι·ἰ ατο ρτἰποὶΡοΙἰ

ρτὶιπο οοπποπἱοιπἰο. οτ οΒο τοττοπο! οΒι·οππποἰο Ριπ

πἱ!ο8ἰο ΠΜ. τιοο οοτο ιιτ υΒἰοπο Ρτο Ρτοἀὶοτἰε οοπ

ποπἰτ·ὶ Ροοεἰπι οτ εροοἱοἱἰτου ἱπ ἱοππο. οιοτιιτπ ἰοππο

πι οοοἱοεὶο οοποτἱ Ιειιιι·οπτἰἰ. τοετοε ἔπἱΙΙἰοἱπιιιε ρἰοτο

τύπω ἰπἀοε. ΒοποτοΙΙοε άο Βι·ἱπιοὶἀο. ι·οὶποΙἀιιε

ΒοοοοπὶΒυο. τποοτόπε Βοοεπε οτ ΒπὶΙΙὶοΙπππε εοπὶΙὶιιπυε.

πιιπο ἀοππὶπἱοο ποτἰπἰτοτὶε τπἱΙΙοοὶτπο ᾶποοπτοεὶιτπο

ττἱΒοεππο :τιποτα ἱπἀἱοτἰοπο να. άίο ιι ορτἱἰἱε οπτο

ποποπο.

Εἔο ντοἰ!ἰοΙπιοο τοὶπτοοἰο ποτοτἰπο τοΒοτιιο εοτέρεϊ.

( οοοΧΧΧ1ιτ )

ΜΑΒΗ.ΙΑ , Οάάοπιζε τπατο|ι2οπτε Ο·ανο.ταποο τ·οΖἰο2‹ι,

πιστοτ·οιιο οτ τοπία· ΜαπαοΜ, Ρου·ίπί , Π·αποίσοτ ,

ΜατΞΙιίαο οτ Ιολαππο2οο, Ρτο .το οτ /ἰΙἰἰο δ'οπ·αάο ‹ἰο

οικου οτ Βοπῇ`αοἰο τ!ο ?οοο τίτπ·οο ποπαέ>ίτιτα πο.:

οτ .9οΣάοε οαἰπτἰοοἱπι .το εοΖωτιιπιπι οροπέετ.

«οοο, το πτωεε

στι. Α. οι 818.οι390.υ.

ς τι. π. ;

Εττο ιποΒἰἱἱπ καστ τΙποποοπι οτωοιπο ‹ἰο οτοποκοιιο

οτ τπτι·ὶκ τποπποΙἰο Ροττἱπὶ τὶπποοεοτιἱ οτ πποτοΜοτο οτ

ἱοἱιοποτο τπτοι·ὶο ποπιίπο οτ οτἰπιπ ιποο ρι·ορτἱο ποτπἱπο

Ρι·οτπἰττο οτ οοπποπἰο ποωο οοπιπάο ‹ὶο οοεττο οτ

ΒοπἰΪοοἱο άοποττο. τΙποά εοιποπι ποτπο πο! ποι·οἀἱτ›πε

ποετι·ὶε Ροτ πιο πο! τποοε Ιιοτ·οοοε ο Μι!οπώε ὶππἱἱ

ρτοκἱπιο ιιοπτπτἰε πεο[πο οετ οπποε ·οοτο οπιπἰ οποσ

ἰπ ΙαιτοιιιΠε ἰιιπὶἱ ΙΠοι·οε ποποεὶπτο τιοο οτ εοΙοοε

οπἱπἀοοὶπι πἱττοἱἰοοτ οιιὶΙἰΒοτ ττοετι·πιπ Ρτο ἀὶπιἰἀἱο

οοπΗτ;οπτοε τιοο οοτιππ οοεο· ἰπ ποπἀὶοὶοπο :μποτ

τοοἱ ππο οπιπ Βοπὶἴοοὶο ίὶἱὶο τΙοοπττοτπ τὶὶοτἰ οἀοπἱε.

ποτπε οοπιπάο οι: οοετι·ο ριοεοπτἱ οτ ΒπὶΙΙἱοΙιπο τὶΙἱο

Βοπἰτοοἰὶ ττο ιιοττο οΒεοπτἰ άο οπο ποποτοΞοπο Βιοτιιπι

το ἱπεττπκποπτπτπ τπειππ τποΒἰοττὶ πτεοπἰε ποτιιι·ἰἰ.

οετ ονομα @Με ποτΙπο στο σοτο οπποε. τά ι1ποά ο

οοπιππἱ ἱοπιιο τοοἱροτο άοΒοτπιτπ απο ἀἰοτο Βοώ

Ειοἱο _ τὶΙὶο ἀἰοτἰ οάοιπε οποπτΙοιπ τοοἰροι·ο άοΒοπτ

ποτοττοο ιυὅοπἰο ΗΜ τΙποπττοιπ ὸἰοτὶ ΒοπἰΪοοἱἰ άο ποττπ

οοοοεἱοπο ποπἀἱοὶοπἰε τετοτο ο ἀἱοτο οοοπο οποποοπι

υπο πποο οτ Ροττο τιοο Βοπἰτοοὶἰ οτ ἀἰοτοτππι :οἱ

ποτ·ππι ο5ιτοπι ποοπἱ ττο ιιοΙτο εοπ οοπτιποτπε ὶπἰτἰ

οπο· ἀἰοτππι οό.οποιπ οτ ὸὶοτππι πεοποτπ πεττπο πι

οποπτἰτοτοτπ ΙἰΒτπι·πιπ ποικιέπτιτο τι·ὶπτπ οτ εσωοτππι

οπἱπἀοοὶιπ οππποτππ ροτοἱρὶοπιἰπτπ ὶπ Ροι·Ροτππιπ ο

ποωο οτ υοετι·ὶο τιοι·οἀἱΒπε ο ἀὶοτο οοτπππὶ ἰοππο το

τοοτὶε εοΙππιιποόο ὶπ πιο οτ ἀἰοτο Βοπἱἱποἰο οι Με

(πιο ομόἰοτο οοιπππἰ τοοἱροτο ττοβοο οπτπ ιτὶοτο Βο

ιιὶἴποἱο Ντακ τι·ὶ€;ὶπτο πποε:: οτ εοΜοο τΙπἰπςπο ἰοππο.

οτ ι·οἱἱτμπι οπιπἰει ἰιιιπ 'πιο οτ ἀἰοτο Βοπὶτἔιοὶο οοπι

Π)!
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Ρειειιιιε εοτπω (ιιεισπι εσιιιιιπε ιισιιιε ιιετι(ιιιιιιιε εε- (ι

(ιιπιιιε ει ιτειιιιιπιιε. ιιιι(ιε ιιι·σπιιιισ ει: εστιιιειιισ ιισιιιε

ειιιιιιειιπι ιιε(με :κι (ιιειιιπι ιεπιμιε ιιι ιιειετι(ιιε ιιιιιιι

εσιιιει·ε (μειπι:ιιειειιι μ·ε(ιισιεπι. ειιισ(μιτι ει ιιι ειιι(μσ

σε μ·ε(ιισιιε εσιιιτειιεεει·σ (ιιιιιιιιπι ιισπιιιιε Ρειιε (ιισιε

(μειιιιιιιιιε ιισιιιε (ιειι·ε στοιιιιιισ (με ισιιειιε εσπιιι

ιιιιιιι· (μσσιεπε σσιιιτειιιιειιιιπ ιιιει·ιι; ει ιιι (μοιιιιει

εεριι:ιιισ ιιι εσιι(ιιιιι·ι. Με πιεισειιιιιιιιε Ρι·ειιιειιε στο

Ιιιειιε ει ρι·ειιισιιε σιπιιιιιιιε σιιεει·ιιειιι(ιιε σπιιιιει ιισπει

πιω ιιειιιιι(ι ει ιιειιιειι(ιει ιισιιιε ριετιστι σι1ιιεισ ι:ειι

μισι:σ (μαι Ρεπό εσιιιιεεε ιιεεει: ιισιιιε ιιιιτει·ε ιισιιε

πιω (με πιειιιιετιιιε ειπε πιεθιειτειιιιε (ιεει·εισ πεεται

ειιειστιι:ει:ε ει ιιι ειε ιιισει·ε ιισιιιε (ιιιριιιιιι ειιιιιιιει·ι

ειιιιπι(ιιιιπι(με πσπιι(ιε ιιετιιιιιισιιιε ιεπει·ε ει: Ιισεει(ιει·ε

ειπε σπιιιι πιειι σπιπιιιπι(μειιετεστιει·πιπ με πιε εστι

ιι·ει(ιιειισιιε ει: (ιιεισι·ιιπι ιιιισι·ιιπι ιιιεστιιιιιι. ειιιτειιιιιι

ει:ιτιε ιιιι·ι (ιε Ρτι(ιειρειιι ει: εεπειιιιι εσιιειιιισ ιιειιειειπσ

ει σπιιιι ιειδιιπι ειιιιιιιο. ιιιειετιε Με εοτιειιισ :ιιιιετιι ωιιιι

ει; ειιιιει·ιι ιιιιι·ειιε (μσε πιεσε στσιιιιι(μσε ει ιιιειιισε

ιιιιΡειισ. ιστο σπιτιιε ρτειιισιε ειι:ιετισειιε ει: σιιεει·ιιιιτε

ει: ιιι ειιι(μσ ποπ εσπιτειιειιιι·ε. πιει ιιιεισ (ιει ιπι

Ρειιιπιετιισ πει σιιιιιιιστιε ειιιι ιισειιιιιι ιιεειι·ιιιιι ιε

πιειιιεετιι ιιει πεειι·ι ειπε τιιιπειι (Μπι πιισιιι ιιει πιεσ

ιιιιιιιιο. ει: ει ιει·π:ιιτιιιιιι σε! ιετπιιιιοε πιιειιι μ·σ(ιιι

κει·ιιιε σε! Ιιτσ‹ιιιει ιεεει·ιιιε εειιιΡει· ιεπειισι· ιιε(με

ιπι ιιιιεει·(ιιιι ισιιιιε (ιειιιιι εσιιιιισιιειιι. ιιιειιρει· ιισε

ιιισσιιιιιιε ειιιιιιιιε ει: ιιισιιε σε ει·ιιιιιιι(ισ. ει: ιεισσιιπε

πιιιεειιε (μιε(με ιισειι·ιιπι στο (μειιιιιιειιιιιιιε. ιιιιι·ει·ιιπι

ιιιειιιιι ιι(ιιιιε πιεσε ι:επι:ι1ιπ ειιτισειιιπι ιιε(με ιιισι:ι1πι

ιεπιιιιιε ιιι ευρω εσιιειιιιιιπιιιε ποε (ιε Ιιτε(ιιειιε

σιιιιιιιιιιε ιιι·σΡι·ισε ει: ρι·ιιιειρειεε (ιεΒιιστεε. Ρτσιιιιι

ιειιιεε ιισιιιε Ρι·ε(ιιειιε εσιιι·ει(ισ ει: ιισιιιιιιειο (ιε ιισιιε

ειισιιιειιιισιιε(μσει ει ειστε πιιιιιιιιε ποπ εσιιιει·ιι

ιισιιιε πι: εσιιιιετιιι ει ρτσπιιειι. ποε με (μειιιιιι(ιιιιιιιε

ιειιιιιιπι ειιΡει·ιιιε (ιειισιειιιε εσιιιεπιιιε σπιτιιειιτισει

ιιι ι:ει·πιιιισ ειιμ·ιι(ιιειο. ει εμ(ι(ι ειιι·ειιιπιιιε ει: ει

ειεπιιιε ιτε( (μσ(ι Ρτε(ιιειει πιειιιιιει ειι:ειι(ιει: ει: οιι

εει·ιιειιιι στιιιιιι(ι ειιΡι·ε(ιιειε ιιε(με ιιι (ιιειε (μειιιιιειε.

(ιιισ(μιπ ει ιιι ειι(μσ (ιε μ·ε(ιιετιε εσπι:ιεειεσετιιιιπε

πει εσπιτειεισιπιπ ιιιει·ιι: (ιιιΡιιιπι ιισπιιιιε 'Ρειιε με

(μεηιιιει:ε (μιιιιιει ει. εε μ·σιιιιεεε ιισιιιε (ιει·ε Ρισ

πιιιιιιιιιιιε εμεισσιεπε σσπιιιιιιιιιι· (μοσιειιε εσιιιι·ε

ιιισιιιιιι ιιιει·ιι. τει:ιε πιειιετιιιισιιε ειιιιτεισ.ιειιε. με Ρειιιι

ει ΡτειιιειιεσιιιιιιΒιιε σιιεει·ιι(ιιι(ιιε σπιτιιε ιισιιει ιισειι·ε

ιιειιιιτε ει ιιιιι1ειιιιε ιισιιιε ιιιΒιιστι σιιιιεειιιιιιε. ιειι 1ιεισι:σ
(μαι Ρειιιι οσπιπιιεεε ιιεεειι: ιισιιιε ιιεειτε ειισισιιιειι:ε ι

ιιιιι·ετε ιισιιει ποεττο (με ιιιιιιιιετιιιείειτιειιιιι€ιειτειιιε

(ιεει·εισ ει ιιι ειε (ιιιιιιιιπι ιιιιιειιε ιισιιιε ειιιιιιιει·ι ει(ιι€

πιιιιιιιιι(με ιισπιιιιε ιιειιτιιεισιιιε τετιειξε ει ιισεει(ιει·ε

ειπε σιιιιτιι ιισειι·ε =στιιιιιιιιιι(με στο Νεκ· Ρει·εσιιετιιιιι

εστιιινι(ιιειισιιε. ι·ειιιι(ιειειπιιιε πιει (με ειιιιειιιι·.°(μσιι

ρι·ιιιοιμιιιε μ·ιπισ εσπιιετιιειιιι· (μειπι ιι(ιειιιεεστ. ιεειεε

ιιτειιιειι εσιιειιι(ιισι·εε ει σιιιιο σε ιιιστιι:ειιισι·ιιιιιισ ει:

ιιετιιισισιιιειιε ιιι(ιεκ (ιιειιιι ει εειιιιιετιιιε. εισιιιπι ι(ιιιιιε

ιιι (ισπισ ιιει·ε(ιιιιιι Ιειιιι·ειιει τιιισει σε ιισιιιι. ειιιτισ (ισ

πιιιιιεε πειιιιιιιιιιε. Μ. (ιιιεειιιεειτιισ κιαν. ιιι(ιιειισπε ν”.

(ιιε κ”. πιει(ιιι ειι·ειι ιιεεΡετεε ει (ιιιο ιιιειι·ιππειιι(ι ειπε

(ιεπι ιεπισι·ιε ιιι(ιε ρειι·ιεε ίιει·ι ι·σθειιετιιιιι:. -

Εεεε ιδιιιιιιειιιιιιε (ιι: ειειιιισ:ι ιισιιιτιιιε Με ιπιιι(ιι·ιι

ς σεσΧΧΧιν )

ΜΑιιιι.ω , ΟάάοιιΖε πιαι·εΜοπίε Ο·αυε.σεαπαε τ·εΙΖειια .

τπ(ιιετ·(μιε ει ωιτ·ί.ιε Μ(ιπιιε!ίε, Ρει5τ·ίπ2, Ρεαπεἰεεέ ,

Με2οΜίπιαε ει [σΪιαππε£αε . Μετ·Ζοπί επιε @υπο επ

πιαιΖεε Πίπα: :φαι ει εοΖείσε ειι2τιςιιε Ρετ· (ιπποε σε2ο

εε εο!κιιια·απι άαιί.ε /ἰάεἰιιεεοεἰὐιιε ρεσιιιέιι!28.

ιε56, ιι πιιιιιιι

ω. Α. ει. εεε.

( ιι. ιι.)

Εεεε ιιιειιιιιιε πιεσε (μσιι(ιειπ σ(ισιιιε (ιε ετεπειιιιιιε

ει ιιιιιιικ πιει(ιιιειιε Ρειι·ιιιι ιι·ειιιεεεειιι ει ιιιειισιόιπε ει:

ισιιεπειε ιιιισι·ισ ιισπιι(ιε ει ει:ιιιπι πιεσ μ·σμ·ισ τισ

πιι(ιε (ιτοπιιιισ ει: εσιιιιετιιο ιιιιι πιει·ισιιι ει: εειειτο

(μαι εσιιιεπι ιιι›ι πει ιιει·ε(ιιιιιιειιιιε Ρετ πιε πει

πιεσε ιιει·ε(ιεε ε ι(ειειι(ιιε ιιιιιιι ρτσκιπιε ιιειιιιειιιιε

ιιε(με επι επιισε σεισ σπιιιι ετιπσ ιιι ιιειειι(ιιε ιιιιιιι

ιιιιι·ειε και. ει: εσιιισε ν. ιειιιιε εσπιιιεκιε ποε ειειιιπι

εεεε ιιι ιιειι(ιιιισιιε (μειπι ιιιιι ιεει ιιιιε ει;ιτιι ιισιιι

Βιεισ ιιιισ (μσιιιιεπι (ιιειι σ(ισ(ιιε σε (με ι:ιεπιιιιισιιε

ιιισι:ιιπι Μι ιπειτιιτπειιιιιιπ πιετιιι πιεδιειτι ιιι·εσιιιε

ιισιειιιιι. ει: (μειε ιιιιι·(ιε Μαι. εοι(ισε ν. ι·ειιιιιιι ιιι πιε

εσιιιπιπισιισ ει (ιιεισ ιισιιιιιιεισ Ρει·ειριειι(ιειε ε σοπιιιιιι

. ιεπιιε ιιιι:τε (μειιιιιειεπι (ιειιιιι (μεπι ιι€σ (μσιι(ιειιπ

(ιε ιισιι:ι ι·εειρετε (ιειιειιιιι: :ι πιε ει (ιισισ ιισιιιιιιεισ

ιιι εσπιιιιιι· ιεπιιιε πι. ιιι επιε πιειπιι ειιιιεεωιιι (ιε

ειιιιιισε ιισιει·ιι εσπιιιιειιιι· ει; σπιτιιει ιιπ·ε πιιειιι εσω

ρειειιιιε ει:·Ρι·ειιιειιε πιιιισι·ιιιιιε ει ιιοιιιιιιεισ “ω”

(ιιειιιπι εσπιιιιπε ιιιιι ιιετι(ισ ει εε(ισ ιιε(με ιιι (Ποια

(μειπιιιειε ιιιπετιιπι πιο. εσιιισι·ιιπι ν. ιιι ωστε. ιιιι(ιε

Ρι·σπιιιισ ει: εσπιιεπισ ιιιιι επιπιιειι:ιπι ιιε(με ειιιιισιιππ

ιεπιριιε ιιι ιιειετιιιιε ιιιιιιι εσιιιει·ε ιιιιι πει ιιει·ε(ιιιιιιε

ιιιιε Ρετ πιε ιιειιιει·ειιεε πιεσε ιιιιι (μεπιιιαιεπι

Ρτε(ιιειεκπ ιιιιτειι·ιιιιι εκει. ει εοι(ιστππι ν. ειιισ(μιτι ει

ω· ειιιιμσ (ιε ιιι·ε(ιιει.ιε εστιιι·ιιιεεει·σ (ιιιΡιιιπι ποπιιπε

ρεεε (ιιειε (μειιιιιιειιε ιιιιι (ιει·ε μισιιιιιισ (με ισιιειιε

σσιιιιιιιιιιειιιι· (ιιισιιεπε εσιιιτειιιειιιιιι ιιιει·ιι ιιι ειι(μσ

Ρι·ε(ιισισειιιιι Με τιιιιπετιιιιιιιε ειιιιι·ιι(ιιει:ιε. με Ρειιιι

ει Ρτε(ιιειιε σιιιιιιιιι.ιε σιιεετιιεπιιιε σπιιιιε ιισιιε πιεε

ιιει;ιιιε ει: ιι(ιιιεπειε ιιιιι εισ. ιειι μιειισ ει:ε. ειιιι·επιιτι

ειετιε ιιιι·ι (ιε μ·ιπειυειι ει εειιειιτπι εσπειιιισ ιιειιειειια

ει: σπιιιι ιει(μιπ ειιειιιο Εεειειιειιεε.εσπεξιισίετιιιιιειπιι

ιιειιιι ει: ·Ρειεεειιιπι (ιε ιιιιετσ (μσε πιεσε Ρι·σΡιτι(μσε

εισ. ιιιι·σ σππιιε Ρτε(ιιειεειιεπάει·ε «πο. ιιιειιρετ εεε

ιιιιιιιμιε ιιπιπιειιιεισιιε με (μετιιιιειε ιιιιτειι·ιιπι ια·ιειιιιιε

ιειιιιιιπι επιιιιιιιιτιι· ιιε(με (ιισιιιπι ιεπιμιε ιιι ειιΡι·ει

εσι:ιειιιιισ πιε σε μ·ε(ιιει:ιε σπιπιιιιιε ρι·σρτιππι ει: Ρω

ειρειεπι (ιειιιι:σι·ειιι ει: σιιεει·ιιειιστειπ. ρτοπιιι:ιεπε ιιι:ιι

Ιιτειιιεισ πιει·ισπι (μαι ει τιιει:ει πιειιιιιιει ποπ εσιπετιι:

ιιιιι πι: (:σιιιιειιιι ει στοπιιειι (μσιι εεε εσιιιεπι ιιιιι

με (Με (μετιιιι(ιιε ιιιιι·ει·ιιπι Με. ιεπιιιιπι σπιιιι (πωσ

ει ιιι ιετπιιιισ ειιΡι·(ιιιισισ ει (μσιι ειιτειιισ ει: ιιιειειιιι

ιτε (μαι μ·ειιιειε τιιειιιιιιιι ειι:ι:ειι(ιειι ει σιιεετιιειιιι:

σπιπιε ειιιιι·ει(ιι(·ιε :παμε ιιι (ιιειε (μετιιιιει.ε Μπε

ι·ιιπι κκ. ιε.ιιιιιιπ. ειιισ(μιιι ει ιιι ειι(μσ (ισ ιιι·ε(ιι(τιιε

(·σιιιιιιιιεεει·σ ·ιιει εσ(ιιι·ειιιιυιιιιιι ιιιει·ιι (ιιιριιιπι ιισπιιιιε
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Ροιιο Ρτο ό.ιστο οιιοιιτὶτοτε ο πιο Ρι·οιιιἰεεο ιιπε Ρι·σ- ο Ρτἰσιιἰ. σσιισιοισιιι ειπο σοιιεο. ετ σιι:ιιιι ωι-ι. ιΠιιά

ιιιιττο απο τστιειιε σσιιιιττοτιιτ τιιισσιοιιε σσιιττοτοστιιιιι

τιιοτιτ. ι·οτιε οτσ. Ρι·σ Ροιιο οτ Ριιοάιστιε οιιιτιιΒιιε στι

εοτιιοιιάιε σιιιιιὶο Ιισιιο ιιιεο οι» οτε. τοΙι Ροστσ οτε.

τοιιιιιισιοιιε @τι οιισ σοιιοτιιτ τιιισά ΡτἱιισἱΡοιἱε Ρι·ιιιε

σσιιιιοιιἱοτιιι· οποιο θάοιιιεεοι·. τοετοε Ρτοάιστι σσιιεἱ

Ποτσι·οε οτ οττσ σιιιιιιιι Μοιισιιιιι. οτ εοιιιιιοιιιιε. οστιιιιι

ὶοιιιιο ισ οσιιιο ιιιισιιιιοπι τοιιτι·οτιστιι τιιτιοἰ σε ιισιτο.

οιιιιο άσιιιιιιισο ιιοτιιιιτοτιο. ιιισσιαιν. ιιιιιιστισιιο νιι.

άιο ιτιιιι. ιιιοᾶιὶ Ρσοτ ιισιιτιιιι.

Εφ ΒιιὶΙἱἱοΙιιιιιο τισ σΙοιιἱσο ιιοτοι·ιιιε εοσι·ὶ ιιιιΡοι·ιι

οκοιιιΡΙἰίὶσοιιὶ οι σοι·τιιιοιιισ ιιιοο ΡιιΜισσ.

ςσσσΧΧΧν )

Βο/οστέε α ἰαπιιοιι.ιΖ σοιππιιιιιἰ ιἰαιππἰ.ι, τεπἰοπετιεἰὐιω

Ϊιοπιἰπἰὑιω ι!!ατί.<ι, 2επἰοποπιἰ.ι ρσ2ο.ιω.ι, ιιοπιέπο σαπ

πιωτιί.σ , Ιαπιιοτι.το.9 ρωτάω· αύ.ισίνίτ οτ ΖΣύσιπι2.

19% , θ σοτοτιι·ιε

ω. Α. χω. πιο.

( ο. ο. )

Αιιιισ ἀσιιιἰιιἰσο ιιοτὶιιἰτοτἰε Μεσοι”. οἱο νιιιι. ιιι

τι·οιιτο σστιιτιι·ὶ τιιε ιιιοι·τιε. ιιιιιιστισιιο νιιι. ἰιι τοι·

άοιιο ισ ΡοΙοσἰσ σσιιιιιιιιε. οοιιιιιιιιο ΒιιοΙτετιιιε το

οιιττο σἰιιὶτοτὶε τοτοστιο Ρστοετοε οι: ιιοιιιιιτοτο οτ Βο

ιιοΡΙοειτσ οσσεὶΙιἱ τοι·οοιιο ιιισι·ο εσιιτο οτι εσιιιιιιι

σοιιιΡοιιο ·σοιι€ι·οοοτι. οτ ἱΡειιιιι σοιιεΠιιιιιι ιισιιιιτιο

οτ ιιισο σσιιιιιιιιε τοι·άσιιο. σσιιτοοει τιιει·ιιιιτ Ιοει·τοιιιισ

άι·ειΡει·ισ ιιιιιισἰσ οτ οιιιτιοιιοτστἱ σσιιιιιιιιε ἱειιιιιο τισ

ιιιιιιο ιΡειιιε σσιιιιιιιιε ιοιιιιο τοσἰΡὶοιιτἱ. οσοι! ιιε πιοτι

ιιοτσ οτ ιιοιιιιιτοτο σσιιιιιιιἱε τοι·άσιιο. σσιιιιιιιο ἰοιιιιο

εοτιετοσιτ ὶιιΐτοεσι·ἰΡτἰε τισιιιιιιΠιιισ σε ὶτιΐτοεστὶΡτἱε

οιιοιιτιτοτὶΒιιε. (ιο (Ρώσο ὶΡεἱ τισιιιιιισε !οιιιιοε βο

τιετιιιιιτ σσιιτι·ο τισιιιιιιοε τοι·τισιιο -ιιιιιοΙισοτ. Βσιιοιιιο

σο σοιιοιιοτιο σε ΙιΙιτιο ι. ὶοιιιιο. ιὶοιιὶιὶ οι: τσεειιτοΠο. οτ

ετοΡΙιοιισ σε ἴσεεοτσ σο ΙἱΙιι·ιε ιιιικιιι οτ εσωσ ι ΡοΡὶε.

8ι·οοσι·ισ «ιο Βοιοτι. σε !Πιι·ιο ιι ιοιιιιο. τισιισἰσΙιοιιιιι

σο οιππο οι: Μπιτ ιιιιιι ιοιιιιο. εγιιισιτιἱ άο οοιιστο

εδώ σο Ιἰστἱε νι ὶοτιιιο. Ροτι·ο Πιο ιστάειιιἱ σο άιιιισ

σο Ιιτιι·ιε ιιι.ι ιοιιιιο. -ιτοιιι άσπιιιισ οιιιτισιιἰ σε ι1ιοιι

άοΠο σιιιι ιιιοἀἰσΙοιιἰ ετ τοάιιιιο οιιιο ττοττι.· ιὶο Μιτιο

σστσοοιιτιιιιι ΡιιΡιο. τισ τιιιιΒιιε σσιιιιιτιο τοι·ι·1οιιο τιιιτ

οι:ΗΒοτιιιιι άοι:ιιιιισ Ροιιιοι·ισ Ριπή τιιστι Βιιιάσιιιο οτ

τοιιιιιιι. οτ ὶΡεἰε Βιιιάσιιι οτ τοόιιιισ οτ ειιιε ιιοι·οοιιιιιε

σσσοεἰοιιο πιιιτιιι τοστι σοιιιιιιιἱ τοτάστιο. Ροι· ἰΡειιιιιι

Ροὶἰιοτἰιιιιι. Ρτο οιιιτιοε στιιιιιτιιιο τοιιι Ροτοετοε οποιο

σοτιειιιιιιιι ιισιιιιιιο οτ ιιἱσο σσιιιιιιιἱο τοτάσιιο. ποσο

ιιοτιιιιτ 88 τιιιὶστοε οτ εσιιιτσε ο σσιτιιιιιι ἰοιιιιο. τουτο

σιιοιιτιτοτιο Ροσιιιιὶο σιιοιιτιιπι οεσοιιιιιιιιτ σιιοιιτὶτοτοε

οι σοτιιτο :μισο ι·οετοΒοτ οά εσΙιιοιιάιιιιι Ρει· σσιιιιιτιο

ιοιιιιε οοιιιιιιιὶ τοτάσιιο. σσστιεισιιο όοιιιιιὶ οτ άοετι·ιι

στισιιιε αυτή ιιισιιτοσιοτιι. οτ εοιιτοιιτἰο ιιιόο τοτο

Ρετ Ρστοετοτοπι ετ σοιιεἱὶἱιιιιι ιτιοάισιοιιι. τοιιιιιιτιοτιτοο

Ρτο σσιιιιιιιι τοι·τισιιο οιισοΡτἰσιιὶ ιισιι ιιιιπιοι·οτο Ρο

σιιιιιο. οτ σου ι·οεοΡτο εοτιετοστιστιιε οτ τἰσΙἱ στ οικοσ

οιιτοιιι τιιισά ι·οετοΙιοτ τισ εσΙιιοιισιιιιι Ρετ σσιιιιιιιο ἱοιιιιο

σσιιιιιιιι τει·άσιιο. σσσοεἰσιιο σιστι άοιιιιιι οτ ιιοετι·ιι

στὶσιιἱε σοετι·ἰ ιιισιιτοσΙοτἱἱ οτοιιτ Μοτο ιιιὶΠο σοιιτιιιιι

ιιιΒιιιτι οιιιιιοιιο ΡοΡἱο. οτ Ρι·οιιιιοει·ιιιιτ όιστι Ροτο

ετοε οτ σοιιειΙιοι·ιι ιισιιιιιιε ετ ιιἰσο σοιιιιιιιἱε τει·εισιιο.

ιΡει ισοι·τσΙιτισ. ιισιιιιιισ οτ ιιισο σσιιιιιιιιε ιοτιιιο. κιο

σοτοι·σ σου τοσοι·ο τοοιιἰεὶτἰσιιοιιι οιιτ οστιοιιοιιι πισ

ιιοι·ο. οτ εισαι σοιιιιιιιο τοι·άσιιο ιισιι τοσιοτ σει πισ

ιιοΒἰτ. οοιιτιιτι οσιιιιιιιο ἰοιιιιο ·σοι ο!ιοιιοιιι Ρτο σσ

ιιιιιι·ιι σο τουτο τιιιοιιτἱτοτο. ιιιιοτιτιιιιι ἀἱστο τιιιοτιτιτοτοε

οεσειιόιιιιτ σσσοεισιισ όοΒιτι ειιΡτοἀιστὶ ιιτιστιτοσιοι·ιι.

οτ τιιιστι σσιιιιιτιο τοι·όοτιο τοσιετ ετ σιιι·οτιιτ. τι·ιισά

Με τιιιι σε σΒΙιοοιιοι·ιτιτ οσιιιιιιιὶ τοι·όσιιο. Ρτο ο8εοΙιτο

σε ιιισιιτοιοτιδ.ιιισ. οιιτ εσι·ιιιιι ιιοτοάοει ιιιιΠοιιι οσιιττο

ὁ οστιιιιτιο ιοτιιιο. τισ σωστο σο! οιιιιιιι Ρτο σσιιιιιιιὶ ιο

τί

ιιιιο οσσοειοιιο ο!ισιιιιιε όοτι οιε ι·οτιοιιιιιιι πο! οστιο

ιιιιι:ο. ιιιππ οσιιιιιτιο τοι·άσιιο ΙιοΒοι·οτ. σσιιτι·ο σοιιιιιιιο

ἰοιιιισ Ϊοσὶοιιτ ι·οτιιιιειτιστιοιιι πο! οστιοιιοπι ιιισιιοΒιιιιτ.

οτ τιιισά σοιισιιιιο τοι·άσιιο εοΙιιοΒιτ οιιιιιτιο σσιιιιιιιο

ιοιιιιο ιιιοοιιιΡιιο οτι οιε. οτ ιιοσ οιιιιιὶο Ρτοιιιιοοι·ιιιιτ.

8ιιΒ σιιΠΒοτισιιε τισιισι·ιιιιι σσιιιιιιιιε τοι·όσιιο. οτ οστι

ΐοεοἰ ειιιιτ οσιιιιιιιο τοι·οοιιο :Εστω τοιιιιοε ι·οσοΡἰεεο

ο ἀἱστο οιιιτιοεειοτοτο ἰιισἰἀοιιᾶο8. ιστοι·ίιιοι·ιιιιτ τοετοε

τιιΙσιιε οοιιοι·οιιιο. ἱοΙιοιιιιοε (το ιιιο!οιιάι·οιιο. οτ Ροττιιο

ιιισοτιτιι.

Βοσ οὶιιιοτἰσιιε τοοσιιἰ ιιοτοτιιι5 εοει·ι ΡοΙοσἰἰ ιστοι·τιιι

οτ ιιιεειι άιστε Ρστοετοτὶε οτ σσιιεἰΙἰἰ τιοιισ σοι·τοιιι ττο

Διώ οτ εει·ιΡει.

‹οσσΧΧΧνι)

δσ!ιαέ.ι τι ἰατιιιοπ.<ιἰ σσιππιιιιιέ Βιιήιισ σε Μτω.ιώ οι

.ισσίί.ε Πόνοι οστ8ποοιιτίε. ρω :μέσω /ϊείοία.ι.ιστοσ (πιο

Μποστ οη2°α σσιππιιυιε Τοτ·άστιαο ρω #6'.ΠΙΖί!Ο άσε

Μοπέατ·άΖπο, πω, ασ ίίεάοιπ Ζέσοι·απτ ροιιἰτιω· οτ αὐ

.ιοΜιπτ.

1%ΐι , Π) σστστιι·ιο

στι. Α. χω. πιο.

( ιι. πι. ι

Αιιιιο άσιιιιιιισε ιιοτιιιιτοτιο. ιιισσιιιιιιν. άιο τιοσιιιισ

ιιιτι·οιιτο σστιιτι1·ι τιιε ιιιοι·σιιι·ιι. ιιιάιστισιιο ντιπ. ισ

τοι·όσιιο σσε οιοει·ιιε άο ιιιιιοιιο. ι·ιιτιιιιιε σε ιιιιιειιιε.

Βσιιει·ιιιο οι·οοειι5. εοιιιοϋΒιιε ιιιοΙΡοιιιτιιε. οιιιιισιιε πιοτ

Ροιιιιτιιε. .Βιιισοτιιε οστο!ιιε. ιστιοιιιιοε ισΡιιε. ιιιοοιισ

ιιιἱιιο οτ ιισιιιὶιιο (Πισι·ιιιιι τιοιιι·ισι τισ ιιοτοι·ισ. εστι

Βτοιιιιιι· οτι Βοι·τοιιιισ ιιι·ιιΡοι·ιο. ιιιιιισἱσ οτ οιιιτιοεοἱο

τστἰ σσιιιιιιιἰο ιοιιιιο ιιοπιιτιο ιΡεϊιιε οοιιιιιιιιε τοσο

Ριεεο οτ τιοΒιιιοεο ο σοιιιιιιιι ἱοιισε. το Ρτο οιωο

σοιιιιιιιι οσιιιετιτο Ιιβι·οε οστοσοτιτιιιιι ΡοΡἱο. Ρτο Ίσι

Βιιε σστσσοιιτιιιιι οι·οιιιιιε σΒΙἰΒοτἰ Ρι·σ οεεο!ιτσ άο

ιιισιιιοι·άιιισ. Ρτο ειιιοάοιιι ίιττοιιιεεισιιο. οποιο τοσο

ι·οιιιιιε Ρτο οσ ιιοι·ειιε σσιιιιιιιε τοι·τισιιο ιιοε σοὶ επι

τοσοεοοι·οο ιιοετι·ι. ιτε σιιὶΒιιε οστοσοιιτιιι·ιι. οσε Βοιιο

τιιιἰετσε οτ εσΙιιτοε ι10οοπι118. ιισιι εφε τιιτιιτο ποπιο

ιιοτισιιιε. ιιιιπισ 5Ροσιοιιτοι· ιιοιιιιιιτιοπιιιε οιισοΡτἱσιιἰ

Ηθ

τι
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ποπ ππμετετε Ρεεππὶε. ἀοὶὶ ετ ὶπ ίεετπμ. εεμΡε- ο ὶιοπε ποεττε ὶιεὶπτε ετ ὶιεὶ›επἀε πει ΡὶΒποτὶ εμμε

τεπτὶὶμε ετ εομΡετὶτπτὶε ετ εοπἀὶοὶοπὶ εὶπε εεπεε.

Ρτο τμὶὶμε ὶὶὶιτὶε οετοεεπτπμ. Ρτομὶττὶμπε τὶὶ›ὶ

ππὶὶεμ τεπιιὶεὶτὶοπεμ τεεετε πεὶ μοὶεετὶεμ μοπετε.

ὶπ μἀὶεὶο πεὶ ετττε ὶιιἀὶεὶιιμ ἀε μτε πεὶ ἀε τεετο

.εἀπετεπε εεεεὶὶτπμ ἀε μοπἰετἀὶπο. πεὶ τεοπε εμε.

πεε εἀπετεπε εομππε ὶεππε. πεὶ εμε ὶ›οπε. ὶμμο

εΡεεὶεὶὶτετ Ϊεεὶμπε Ρεετπμ ἀε ποπ Ρετεπἀο. ετ ὶΡεπμ

εεεεὶὶτιππ ετ εομππε ὶεππε ο ἀὶετε εὶ›ὶὶεετὶοπε Επε

τεμπε. εὶὶοτμὶπ εἰ ὶπ Ρτεἀὶετὶε. πεὶ ἀε Ρτεἀὶετὶε μ

εὶὶιμο εοπττεὶὶετετ. Ρεπεμ ἀπΡὶὶ ἀε εμεπτο εοπττε

ίὶετετ πεὶ ‹μεἀ μεπετετπτ τὶὶιὶ ετὶΡπὶεπτὶ Ρτομὶττὶμπε.

ιμὶε‹με ποεττπμ Ρτο Ρεττε επε. πὶἀεὶὶεετ ἀε μὶ

ὶεπο Ρτο ὶὶὶιτὶε εεπτπμ. τπὶὶππε ἀε μπεεὶε Ρτο ὶὶὶετὶε -

εεπτπμ. Βοπετμε ετεεεπε Ρτο ὶὶΒτὶε εεπτπμ. εεὶ

πεὶειιε μεὶΡειιπτπε Ρτο ὶὶὶετὶε τΙπεἀτεΒὶπτε. ὶιεπτὶειιε ο

μεὶΡεκπτπε Ρτο ὶὶὶιτὶε εεπτιππ εεΧεΒὶπτε. Βπὶἀοτπε

εετοὶπε Ρτο ὶὶὶ›τὶε εεπτεμ. ετ ὶοὶεεππεε ιοΡπε μεο

πεμὶπε ετ ὶὶὶὶοτπμ ὶιεπτὶεὶ ἀε πετετὶε. Ρτο ὶὶὶ›τὶε

ἀπεεπτὶε. ετ Ρτο με ομπὶὶειιε εὶπεετπεπἀὶε. ομπὶε

Βοπε πεεττε ὶιεὶ1ὶτε ετ ὶιεὶιεπἀε. τὶὶ›ὶ ετὶΡπὶεπτὶ Ρὶ

ιὅποι·ὶ οΒὶὶΒεμπε. ὶπτετὶὶιετππτ τεετεε ἔιιὶὶὶἰεὶμπε τε

ὶεπεὶὶπε. τπὶεὶιεεὶ ἀε εεκεππε ετ εεπτεἀὶππε εοΡπε.

Εεε εὶμετὶεπε τεεοπὶ πετετμε εεετὶ Ρεὶετὶὶ ὶπτετΪπὶ

ετ τοπετιιε ὶιεπε εεττεμ ττεἀὶἀὶ ετ εετὶΡεὶ. '

( εεεΧΧΧνιι )

ΒοειτΑειπε Ταίιμει·τιω δ'ταυε.τοποε πιατε|ιίο ετ ήπι

εείπιπε άσε πέιι€ιιίΖίο. εε εεε πετώ εεπταμ ίαπιτειιείοπε

πέτα θαέΖΙΣεϋπιυπ δατάεπαιπ ιἰεὐποτεε εεεε ριπή

£επ£ατ.- › ·

Πδό , 29 πονειπὶπὶε

(πω. Α. χω. πι.

-( π. π. )

Νοε Βοπὶἴεεὶιιε τεὶεἴεττπμ μετεὶιὶο ετεπεκε1ιε ετ

επεεὶμπε ἀε ὶὶπτὅπὶὶὶε τμὶετμε πεεττπμ ὶπ εοὶὶἀπμ

εοπίὶτεμπτ εεεεΡὶεεε ε τε ιὅπὶὶὶὶεὶιπο εετἀεπε τεπτπμ

ἀε τπὶε τεὶ›πε εὶετεπππεὶεπτεε ειιεεΡτὶοπὶ ποπ εεε

Ρτετπμ τετπμ ετ -ἀοὶὶ ετ εοπἀὶεὶεπὶ εμε εεπεε.

ππἀε εμε Ρτο τμὶὶμε πεὶ πεὶ τοο εεττο μὶεεε Ρετ

ποε πεὶ ποεττιππ εεττπμ μ-ὶεεππι ἀετε ετ εοὶπετε

Ρτεμὶττὶμπε ὶὶὶ›τεε εεπτπμ ὶεππεπεὶπμ ἀεπετὶοτπμ ε

Ρτοκὶμο τεετο εεπετὶ επἀτεε πεπτιιτο παμε ειὶ επππμ

ππιιμ. ετ ὶπεπΡετ τεετὶτπετε τὶὶ›ὶ εμπὶε ἀεμπε ετ

ετΡεπεεε (με ετ επεε τεεει·εε πεὶ επετὶπετεε ε ἀὶετε

τετμὶπο μ επτεε Ρτο ἀὶετε ἀεὶπτε τεεπΡετεπἀο ετε

ἀεπἀε τὶὶ›ὶ ἀε ἀεμπὶε ετ εκΡεπεὶε πιο εοὶο ιιετὶ›ο

εμε ὶπτεμεπτε ετ τεετὶὶμε. εὶὶοτμὶπ Ρεπεμ ἀπΡὶὶ

πει ετὶΡιιὶεπτὶ Ρτειπὶττὶιππε τετο μεπεπτε Ρεετο Ρτο

μπε. τεπππεἱεπτεε εΡὶετοὶε ἀὶπὶ εἀτὶεπὶ ετ πεπε

εεπετὶτπτὶοπὶ ἀε ἀποὶιπε τεὶε ετ ὶπτὶ ἀε ΡτὶπεὶΡεὶὶ

τεὶὶ μοἀο τμοἀ Ροεεὶμπε ἀε Ρτεἀὶετὶε πὶ›ὶτμε εεπ

πεπὶτὶ. τεπππεὶεπτεε Ρτὶπὶὶεἔὶο τεμ. τεετεε μμε εε

εὶιετὶεε εεπμπε επτὶε ετ μμε ἀε εεεττο. εετπμ

ὶεππε ὶπ Ρεττὶεπ ἀεμπε οὶ›εττὶ επτὶε. εππο ἀεμὶ

πὶεε πετὶπὶτετὶε. ιπὶὶὶεεὶμο πεσει”. ὶπἀὶετὶοπε τοπ.

ἀὶε κιτνπιι. πεπεμπτὶε Ροετ ποπεπι.

Εεε εεετμε ὶὶοτπετὶπε πετετμε τετιετπε εετὶΡεὶ.

( πεεΧΧΧνΙΙΙ )

Νοε μετά.: τι ΒοπαιιοΣο Ταία!εττο δ'τανε.τοπαε

παιτε?ιίοπε Νίεο!τιο ι!ε Μετί ἰἰὐτἰε εε.τοέτπτα α εε

ιι'εύ22ίτ, ει! Ματ εαεοΖνεπάοε, τετιπίπο ετ ροεπα εά

ίεετίε, εοπάεπιπατατ.

Ώδθ. 28 ὶὶεὶατπετὶὶ

πω. Α. χω. εεε. π.

( π. π. )

Μεεεεενι. ἀὶε πὶεεεὶιπε εεκτε ἴεοτιιετὶὶ Ρτεεεπτὶὶμε

μετὶοπε ἀε εεεττο ετ τεεεετὶο ετ εμεττὶεο εκεεπ

τοτὶὶιπε εοπεπὶ εοπἀεμπεπὶτ ὶ›οπὶὶ'εεὶπμ τεὶεἴεττπμ

μετεὶιὶοπεμ ετεπεεεπε εοπετεπτεμ πὶεοὶεο ἀε μετὶ

ὶπ ὶὶὶ›τὶε εεπτπμ οετπεΒὶπτε ὶεππεπεὶὶμε. πὶἀεὶὶεετ ὶπ

ὶὶὶ›τὶε με. ὶεππεπεὶὶμε εοττὶε ετ μ ὶὶοτὶε μα. πομὶπε

Ρεπε. ἀε τμὶὶιπε εοὶιιεπἀὶε ἀεἀὶτ εἰ τετμὶππμ εἀ τεετπμ

Ρεπτεεοετεε Ρτοεὶμπμ. ετ ἀε ιμὶὶεπε Ρτο εε τεπεὶεετπτ

ὶΡεε πὶεεὶειιε ετ εε εοπετὶτπετετ ΡτοΡτμμ ετ Ριμ

εὶΡεὶεμ ἀεὶπτοτεμ ἀὶετε μετὶεπὶ. εὶεπτ εοπτὶπετπτ

ὶπ ὶπεττπμεπτο ὶπἀε εομΡοεὶτε Ρετ €πὶὶὶἱεὶμπμ ἀε

εὶεπὶεε πετετμμ. Μεειππιιι1ι. ἀὶε ιιι επιὅπετὶ. εεὶπε

εε. ομοἀ εἰ εἀ ὶΡεπμ τετμὶππμ εοὶπετ ἀὶετεε ὶὶὶετεε

μι. εεττὶε εὶτ εὶ›εοὶπτπε ὶἀεμ Βοππεεμε ἀε Ρεπε εε

τπμ ετ εἰ εὶτ τεμὶεεε.

Εεε ὶεεοὶιπε ὶιοπεεπτεπε πετετμε εεετὶ ὶμΡετὶὶ ποε

εκεμΡὶπμ εετι·εκὶ ετ εκετπΡὶὶὶὶεεπὶ εκ τμεἀεμ Ρο

ἀὶεὶε ὶπ ΡεΡὶτο εετὶΡτε μεπιι οὶεεττὶ ἀε εεττεἀε πο

τετὶὶ ετ εμε επιπο εὶΒπετε. πτ μ εε πὶἀὶ ετ ὶεΒὶ.

πὶεὶιὶὶ εἀἀὶτο πεὶ ἀὶμὶππτο. πὶεὶ τεττε ὶὶττετε πεὶ

εὶὶὶεὶ›ε τὶτπὶο εεπ Ρππετε εεπεε εὶ1τεπὶετὶοπὶε ετ ποε

εεπτεπτὶε ποπ μπτετε ετ ὶπ Ρπὶ›ὶὶεεμ τετμεμ τεἀεΒὶ.

ιπεπἀετο ἀομὶπὶ ὶεεοὶ›ὶ ‹ὶε εετὶεεο ὶπἀὶεὶε ετ εεεεε

εετὶε ἀομὶπὶ επτὶεὶ εοπΪετοππετἰὶ Ροτεετετὶε ὶεππε

εππε ἀομὶπὶοε πετὶπὶτετὶε μὶὶὶεεὶμε ἀπεεπτεεὶμο

ππὶπεπεἔεεὶμο τεττὶο ὶπἀὶετὶοπε κι. ἀὶε εειτεἀεεὶμε

οετπὶιτὶε Ρτεεεπτμπε τεετὶὶμε πιετὶπο πεπεμετὶε. μι

ὶὶεὶπιε ἀε πετεΒὶπε εετὶὶ›ε εομππὶε ετ πὶεεὶεο ιὶε

[ιεττε ποτετὶε.

 

:·ιτειτ.·.1

Ρεπε πετο ετ Ρτεἀὶι·τὶε εμιὶὶὶπιε οὶιεετιιεπἀὶε ομπὶε
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τ οοοΧΧΧιΧ )

ΠάοΖοτιτϋπο οοτιει!έττοτιτοιωτ αττρο.τέτίο έτι υοτιάΣτέοτιο

τι Βοτιοττοτο Ταίιά:τ·τ·ο θτ·ανο.τατιαο ττιατν:|ιέοτιο Γιώ

ο!ιίτιο είτε @που /αοιτα είε ἀκούω: ττιοΙΩπἰΖτιἰο οι! [τιτ

Ζοτιο απο έτι Μιτου Ρτοοίο, ἰιωστα πεταατπ .4τ·οοίαο

ττωίτίο, %άοΖω.ιοτ·οο :το οοείοττι τἰατί αεί ία' τρωει' ίτιτοτ·οοτ

οοτιτίοττττιατιαιτ·.

Ώδθ , 22 :ιριἱ!ἰο

στα. Α. τω. εεο.

( π. τι. )

!ιι ποιιιἰιιο ἀοπιἱιιἱ. ἰοππο ἰιι Ρο!οοιο οι·ο!ιιοΡιοοοοι

ειπα! τπὶτ τιποιιτ!ειιιι ὶο!ιοιιιιὶο Ροι·οι. οι·Ρπο @Μιτου

ἱοιιπο ιπσ;!οιτ οτ οοι1οπ!οιπιπιιι οτ τοι·ιτειιιοι·πιιι οοπ

τ!οιιιιιιιπ!τ !ιοιιιτοοιππι !ιοοοπιιι οτ ιιιοι·τ!ιιπιπ !ιιιτ!οτο

άπιπ οοπτπιιιοοοο τπ!ο!ιἰιιο πο οτιοτιτο πι !ειιιιοιιτο

τιοιιο ιιιττοοοι!ρτο οπιπο τοιιοι· το!ιο οοτ. τπ!ο!ιιιιπο

σ:!ο οοοτι·ο τ!!ιπο τιποιιτ!ιιιιι ιιιοι·!οιιἰο τ!ο οτιοτο!!ο ο5ιτ

οοτπιο !ιοιιἰἴιιοὶπιπ ττοοοπιιι.οτ οοιιτι·ο .ιιιοι·τ!ιιππι οοι·

!οτοι·ὶπιιι οτ Ροτἱτ το οτο οοπ ο τιπο!ἰ!ιοτ ὸπρ!πιτιι ι!ο

οποπτο πο!οιιτ ιιιο!οιιάιιιο οτ τπ!!πιπ οπο οπιιτ ὶιι

Βπτεο οποε! οτιρο!!ειτπι· !ιπι·Βιιιιι πο Ρ!ο!ιο ιπιιτει οττιιοπι

οπο οΡΡο!!οτπι· οτοοἱο οπο ιιιο!οιιόπιο ιιι!ιιπο οοιιτπιιι

ιροοι·πιιι. οτ τπ!!ππι τοπιίοι·ι·πιιι ιιιοι·ο!ιἱο ποπα!ιτ!ιτ

ἱροἱ τπ!ο!ιιπο οτ οποπ ι!πΡ!ππι Ροιιιτ πι !!τιι·ιο ιιιι!!ο.

!ιοο ιε!οο Ροτιτ τΙπιο οπιιι άιοτπο τοιοτοι·ι·πιιι ιιιοι·ο!ιιο

ιιοιιι!π!οτ!τ Ρι·οτ!ιοτο τπ!ο!ιιιιο Ρι·οάιοτο ιιιο!οιιτ!ἰιιιι

ιιιιιιπο οοιτππι οτ τπ!!πιιι οιτοοΡτο οπἱιιτο οοι·το οποιο

οτ Ρι·οιιιιοοι·ιτ ιΡει τπ!ο!ιιπο οο τοοτπι·πιιι οτ οπιοτπ

τπιιι οποπ ιιιτι·οιτπο τ!!οτοι·πιιι ιιιο!οπτ!ὶιιοι·πιιι οτ ω!!!

οποιιτπιιι Ρτο Ριιιτι!ιπο ποιπ!ιτιο πο!οτοιιτ ιοο! ίπ!

ο!ιἱιιο οιιιπι ιιοιιο !!!ιτοο οοιιοεὶιιτο ιοιιπο οτ ειπα!

τοΙ1τ11ττι Ρτο ιιιτι·οιτπ οιιιπι ιιοιιο Ροι·ο!Ροι·οτ τ!ο Ριο

ἀἱοτἰο Ροιοὶοιιἱτιπο οποιο ιιοιιάιτιο οτ οἱ ιιιἱιιπο Ροτ

οιΡοι·οτ οτ !ιοτιοι·οτ πο τὶἰοτο ιιιτι·οιτπ Ρι·οπιιοοι!τ ο!

τοτπιιι ιιιοποοιιιοιιτπιπ άοιπο οτ οο!ποι·ο πι Ροοπιιιο

ιιπιιιοι·οτο. οτ ἱΡοοιιι ποιιἀἱτἱοιιοιιι οτ Ρτοἀἱοτοι οιιιπἰο

Ρι·οιιιιο!τ οι !οοπττιπιο τ!οτοιιτ!οτο οτ οποτοιπτειτο οτ

ἀἰοΒιἰΒοι·ο ο!) οιππἱ Ροι·οοιιτι οτ !οοο. οτ ιροει οιιιιιιιι

οτ 8!τιδπ!οι οττοιιποι·ο οοιιιρ!οτο οτ οτιοοι·ποι·ο οτ το

οοι·ο. ο!ιοιΙππι ο! ι-ι!ιοπο πο Ρι·οτ!ιοτιο οοιιτι·οτειοοτοτ

πο! οοπτιπιτοοτπιιι ίοι·οτ. οτ οἱ ιιτ οποιο οοι· οιιιιιιο

ποπ τοι·οτ ο!ιοοτιιοτπιιι Ροιιοπι ‹!ιιΡ!ἰ άο :ιποπτο τ!ιοτο

πιο!οιιτ!!ιιο οτ τπ!!πιιι πο!ο!ιοπτ οτ πιι!οι·οπτ οτ Ρτο

τοιιιΡοτο ιπο!ἱοι·ειτο ίοι·οπτ ιροἱ τπ!ο!ιἰιιο οτἰΡπ!οιιτἱ

οπο Ριοιιιἱοἱτ οοτιο ιιιοιιοιιτι!ιπο οπρτοἀἱοτἱο. οτ ιιι

οπροι· οοπποπὶτ οτ Ρι·οιιιιοιτ ιΡει τπ!ο!ιιιιο οποπ τ!οι·οτ

οι οι: τππο τα! άιοο οοτο. Ροοτοποιιι ἱροο τπ!ο!ιἱιιπο

οιΡΡ!!οοιιοτ ει!!ιιιιΒιιποιιι άοιιπιιοιιιιιόο ιροι το!ιοτοι·ι·ο

τ!ο Ριοἀἱοτἰο οιπιπ!ιπο οτ οπιδπ!ιο τιτ!ο!ποοοι·οο οτ

Ρι·ιιιο!ρο!οο ποτοποοι·οο ι!οιιπιπιιι το!!οτοι·ι·πιιι οτ οπ

Βο!τ!πιπ- τ!οτοοο!πο οτ οἱοοτόπιιι οι·οοπιιι πο! ο!ιοο τι·οο

οοτιο ποποο οτ ὶἀοιιοοο οπἱ τ!ο ρτοἀἱοτὶο οιιιιιι!ιπο οτ

οιιιτττπ!ιο οο ο!›!ἱΒοι·οιιτ ὶροὶ τπ!ο!ιὶιιο οτ Ρτορτὶοο οτ

ΡτἰιιοἰΡο!οο 8ο πιο! τπ!ο!ιιιιο οοιιοτἰτποτοιιτ 'στο ιοεο

τοϊοΐοι·ι·ο ιο !οπτ!ο οιπο οοριοιιτἱο οτ οο οτ οπο οὶ!ιἰ

ο!:!!εσιι·ιιιιτ οτ οπο Ριτοτ!ιοτο Ροιιο οτ τιποι! τοοοιιο

(Ι

τί

ιπι·ιιι·ο τ!ο !ιοιιιο !ιοπιιιι!τιπο πο τ!ιοπο!ιο οποπ ο;!ιοτο

οιιιιιιιι Ρ!οιιο ο!ιοοι·ποι·οιιτπι· ιΡει τπ!οτιιιιο. ι·π!ιο!ι!πο

!ιοοοπο. ιιιοι·τιππο !ιοι·!οτοι·ιπο. ο!ιοι·τπο !οπιιιιιιιπο άο

Ρι·οόιοτιο οιιιιιι!ιπο οτ οὶιιΒπ!ὶο οοποτιτποι·πιιτ οο πιώ

τπ!ο!ι!πο Ρτο ό.ιοτο τοιοτοι·ι·ο ιιιοι·ο!ιἰοιιο Ρι·ορι·ιοο οτ

Ρτὶιιοἰρο!οο τ!οτοποοι·οο οττοιισ.!ιτοι·οο οτ τοοτοι·οο οἱ

τ!ιοτπο ιιιοτο!ιιο τ!ιοτο οιιιιιἱο ποπ ιιττοιιόοι·οτ οοπι

ρ!οι·οτ οτ ο!ιοοι·ποι·οτ. ο!ὶοτιπἰιι ο! τ!ο Ριοᾶἰοτὶο ίπ

ο!ἱετπο οοιιττοτοοοι·οπτ οοπ οοιιτι·ιιτοοτππι τοι·οτ οτ τιπο

οιοτιο Ροιιιιιιι ἀπρ!ἰ ότι οποιιτο τ!ιοτιι ιιιο!οιι‹!ἱιιο πο

!οπτ οτ τπ!!πιπ οτ Ρι·ο τοιιιΡοι·ο πιο!ιοιιιτο τοι·οιιτ

ἱΡοἱ τ!ι!ο!ιιιιο οτἰΡπ!οιιτὶ Ρι·οιιι!οοι·πιιτ. τοιιπποιοιιτοο

!ιοιιοτιοιο οριοτο!ο (το οπιποιι! ιπι·ἱ ό.ο ρι·ιιιοιρο!! οτ

ιιοιιο οοποτἰτιιοἰοιιἱ τ!ο ι!πο!ιπο ι·ο!ο οτ οιιιπι οποὶ!ἰο

ἱπιἰο οτ οοΡἰτπ!ο ειπο οο τποι·ἱ Ροοοοπτ οο ΡτἰιιοἱΡιι

!ὶτοι· ο!ι!ἱΒοιιτοο ιιι οο!π!πιπ. οποιο Ρτο Ρτοἀἱοτὶο οτ

@πιο τ!ιοτπο τοἰοτοττπο ιιοιι ο!ιοοι·ποπιτ πιιιποι·οπ οτ

οιιιοτπ!τι οπιστοι!ιοτο ρι·οπτ οοιιποιιἱτ οτ Ρι·οιιι!οιτ οτ πι

Ροιιοπι ἰιιοἰὸἱτ ποο ιΡοο τπ!ιοι!άπο οἰιιιἰ!ὶτοι· ποο ει!!

ττπἱο άο Ρτοᾶὶοτἱο οὶιιιἰ!ἰτοι· ά!οτο οιπιιἱο οτ οὶιιτὅπ!ιι

ο!ιοοι·πιιποι·ἱτ οἰοπτ οοιιποιιιτ οτ Ριοιιιὶοἱτ ιιοο ταο

τ·πιιτ πτ ε!ιοτπο ιιιοτοπὶο ιοεο οιιιιιιιο οτ οιιιτ8π!ο τιτ

τοιιι!οι·οτ οοιιιρ!οι·οτ οτ ·ο!ιοοι·ποι·οτ οτ οἱο ιιι Ροιιτιιιι

Ροτἱτοτιι ἱιιοιἀοτπιιτ ιιιοἰ !ιοιιιτοοιπο οτ ιιιειττὶιιπο. ιι!οο

οΒὶτ οτ Ροτιτ πτ οποιο οτ οιππἱ ιπτο. οποε! οπτοιιι

!τ!οο τοοτπιιι οοτ. ττποιιιοιιι οπιτι Ρι·οι!ιοτπο τπ!ο!ιιιιπο

οοτπιο ρι·οτ!ιοτοο !ιοιιιτοοιπιιι !ποοοπιιι οτ πιοι·τιιιππι

!ιοι·!οτοι·ὶπιιι οπτιι·οο!!οτειιιι ἀοτιοοπἱοοοιιτ !οιιιοιιτοτἰοποιιι

Ρτοἀὶοτο ιιιοάο τ!!οτπο οοιιοιι!τ!ιοτοο !ιοπιτοοιπιπ οτ

ιιιοι·τιιιπιπ οιπποο οοοπιι‹!ο οτ τοι·οιο απο τοοιτ οο

οπιιτ!πιιι τοι·ιιιιιιιι οοΡἰτπ!ἱ ι!ο οοιιτπιποοι!ιπο οπἱ ποπ

ποοοι·πιιτ οο‹! οο οοι· οοιιτπιιιοοἱοπι ο!ιοοπτιιι·πιιτ. οποιο

πιπιτ!!οτιιο οοιιοπ! πἱοο τ!ιοτο !οπ:ιοιιτοτιοιιο ΡοοἰτἰοιιἰΒπο

οποπ τπ!ο!ιιιιι ιιπιτιπο ιροο οοιιοπ! “πιο πο!ιοτ οι τοποσ

οοΡἰτπ!ἰ. ι·οοοΡτο :το οο ἱπιπιιιιοιιτο οο!πιιιΡιιἱο ει!ιοοιι

το οοτπιο όο! Ρτοοοιιτιο ι·ορ!οτο ο!ιοι·πιιι οοιιοπ!πιπ

οοιιοι!ιο ιροοο Βοιιιτοοιπιιι οτ ιιιοι·τιπππι οοπτπιιιοοοο

πι οπρτοε!ιοτο !οιιιοιιτοτὶοιιο ἀἰοτο τπ!ο!ιιιιο οοιιάοιπιιο

πἱτ. πτ οπΡι·ο οτοτπιτ οτ !οπτ!οπἱτ ρι·οοοιιτἰ!ιπο τοοτὶτιπο

οοπποοειτἱο. πιοοτιο τ!ο !οιιΒιιοοο ἰπἀἱοο. !ειιιτι·οιιοο οἱ

οιιι!ει. ιιιι!!οοιιιιο. οτι. τι·ἱΒοοὶιιιο οοιιτο. ιπά!οτιοιιο

οοτοπο. ὸὶο πιθοοιιιιο οοοππάο οΡτἰ!ἱο.·_

Βέτο πιοο!οπο πο ο!οποι·ὶ ιιοτοιιπο ιποοπ ρι·οτ!ιοτι οοπ

οπ!ἰο οοτἰροὶ. ·

ς οοοΧτ )

θπιι.ι.ιει.ππο δατ·ιίοτια ΡιιΙοοτιτ ιἰο Οαοττ·ο, Ζαοτιατ·ίαο

_βΒο , ἰιιτ·α ει! αοτἰοποο σπιτια .ποτ οοττιροτοτιτοο ιιάυοτ·.πω

Βοτιααοίαττι Ταίτά:τ·τ·ιτττι στ·ανο.τατιιιο ττπιττΪιἰοτιοττι

ρτ·ο οτ·οάΣτο σοτιοοςαοτιάο ΖΣίττ·ατ·ιτττι ο·οτιταττι , οετίττ.

ΏδΒ , '26 :ιριἱ!ἰο

ω. Α. τω. οοι.

(π. ιι.)

Βέτο .τιιιι!!ιο!ιιιπο οιιι·τ!οπο ποοοπο οτ τιτπ!ο. τἱ!ιι

Ϊπ!οοιιὶ ππο τιιο!ιοι·ιο τ!ο οοεττο οτ πι το ιιιιιιιτ!ο οτ
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ιτεπειετο οπιπιπ ιπτε τιισιοπεε ει πσιιοπεε πιιιεε ει ε: (Ιποπ οσσεεισπε πιει πειιιιι ιπσπττεε πει εοπεεσπιπε

πιτεσιιιε τεειεε ει ιιετεστιειεε εεπ πιιιιιιιιε (με ει (μπε

ιιο.ιιεο ει πιισιιι σοπισειππι εεπ- σστπΡειει·ε ροεεεπι

σοπιτιι ιιοπιιιισιπιπ ιειειεττππι τπετσιιισπεπι σιππει(ιιπε

ει σοπιτο ειιεειτπιιπι πε ιιπἔιιιιιιι ει ειπε ιισιιιι. σσσε

εισπε ιιιιτιιτπιπ σεπιππι ιεππεπειππι εοτιιε ει πε παπι

επτππι. ει πεπιρπστπιπ ει ειιΡεπεπτπιπ Δε (μιιιπε

πιισιιι εππι σιιιιΒιιιι ιστοπι σοπιιτιειπτ ιπ ιπειτππιεπισ

ιππε ιιισιο επιιππ οΒετιι ιστπιιτιι ποιειτιι. πι πισιιε

τεσιοπιιιπε ει εισιιοπιιιπε ροεειε εθετε ει ει(ετσετε

ορροπετε ει τεριισιιτε ει Ρειετε ει οπιπιε πεπιππι

ιιισετε εισπι επο τιοεεππι πει Ροεεειπ ει πτσσπτειιστεπι

οι ιπ τεπι ιππιπ ιε Με ιιισισ ει σσπειιιπο. (μπω εεε

εισπεπι ει πιισιοπεπι Ρτοπιιιιο ει σοππεπιο ιιιιι Ρετρειπο

ιιτπιεπι ει τιιιιιιπ ιιει›ετε ει ιεπετε ει ππιιιιιεππε σοπ

ιτεπεπιτε. οιιο(μιπ Ρεποπι ππΡιι ιιιιι ειιΡπιππιι στο- Ζ)

πιιιιο. ει πτσιππε οπιπιε ιιοπει πιειι ιιιιιιιιιι ει ιιιιιιεπιππ

πει Ριεποτι σιιιιιιιο. ει ιιεσ ιιιιι ιιισιο (μπι σοπιιιεστ ιιιιι

πισιο ιπισσπι Ρσει: Ρτεπισιιιπι σεεεισπειπ πιο ιπιεπτε

πιω π ιε εειιειιισιπιπ εεεε πε ρεπε ει πε εοτιε.

πε (μιιιπε οπιπιιιπε πιε (μισιπιπ ει εοιπιπιπ ποσο.

ειιιτεπππσιεπε ειισερι.ιοπι ποπ τιππιετιιιε Ρεσππιε ει

ποπ εισσεριε ει ποιι ει σοππισιοπι ειπε σειπεει. ιε

ειεε ιεσοιιπε ΡεΡιει ποιετιπε ει ισιιιιππεε πε επι

πσπε. εισιππι ιειππε ιπ ·πιετσειισ ειιιισιι ειεστειι επιε

(.ιοπιπιπ ρειτι ιιιιι·πσιι. :ιππε ποπιιπισε πειιπιιιιιιε.

πσ(τιιιικνι. ιππισιιοπε νιιι. πιε πω. εστιιιε ρσει πσπειτπ.

Βέτο σπετιπε ιοτπετιπε ποιειτιπε τοΒιιιπε “Τιμ

( πσσιπ.ι )

ΜΑιιιι.π σοπιἰιἱεε(ι , Ο(!ποπίε Οτανε.ταποε πιατσΪιΖοπἰε

τε!έσω, επιεςαε /ϊΙία.ε Βοπιβισέιω τπατειιΕο. πσσεριίε

πωπω σε Ηεπτίσο δ'εριιΖΖα £ετσετιιΞε ιιτἰἔἰπ£α ΖΗπ·ιε,

πε ΗΜ εισιιιιο ιετπροτε τε.πέιιιεπάΖε , ειπε ρί8ποτίεπε,

εροπ(ίετιι.

ιιι5ε, 8 ιππιι

πω. Α. πι. πιο.

( π. π. ι

Νοε ιπειιιιιε σοπιιιιεεε στειπειπιπε πι(στ (μοππππι

ποτπιπι σποπιε πιοτσιπσπιε στεπειιιιπε ει ιιοπιιιισιπε

τπετσιιισ ειπε ιιιιπε πιετ(με πσειτππι ιπ εοιιπππι σοπ- (ί

ιιιεπιπτ πιπιπο Βτειιε ει επιοτε εισσεριεεε ο ιε ιιεπ

τισο σεΡπιιε ει ιιιιιιπιεεε ιιιιτειε ιτεσεπιπε ιτιπιπιπ

ιιιππε. τετιππσιππισε ει(σετιιιοιιι ποπ τιππιετπιε ειπε

ποπ ιτεπιιε Ρεσππιε ποιι ει σσππισιοπι ειπε σειιεε

ει οπ:ιπι ειιιι ιπτι. ιπ πισε (μοτιππ πεπειτιστππι ιο

ιιπεπι Ρετ ποε πει Ρετ·ειιοε ιιιιι πει ιπο σετιο πππσισ

ποτε ει εοιπετε πτοπιιιιιπιπε πιετ(με ποειτππιιπ

εσιιππιπ πε(με (κι ιεειππι εειπσιι εππτεε Ρτοι(ιιππιπ.

πιισ(μιπ ιιεπειτπ ππΡιι Ρτεπισιε (μεπιιιιιιιε ιιιιι πειτε

ερσππεπιπε πιετ(με ιισειτππι ιπ εοιιπππι σππι εποπ

ιιισιοπε εοιεπιππιιετ Εισαι πιο πιιιπεπιε οποιο ει

τειισετε οπιπεε ειιιιεπεεε ει πιιεεισπεε (μπε πιοπο

ειιι(μο στο ιρειε εοτιε ει ρεπει ειιι€εππιε ιπ ιππισιο

εεεεε τεσιΡιεππσ ιοεππι :ιιι οιιιε πει :ιιι ειιο επιι

πεπτιε επι (μοσππι(με (ιιιο πιοπο εοιπεππο πεπτειε

πει τεπιππετειισπειπ ει (μοσππι(με πιοπο ποπιππιπ

επιιειιιιετιε πει ιπσπττετιε σπιτι Ρεσιο ει ειπε οποιο

ει: εο στεπεππο ιιιιι πει ιπο πετιιο ειπε ειιστειπεπιο

ει ιεειιιιπε ει (μεισπιπ(με :πιο Ρτοιπισιοπε ει στο

Ρεπε ει επΡτεπισιιε σπιπιιιπε εετιιιιιπι οιιεετπιιππιε

ιιιιι Ριιμοτι οιιιιιιμπιπε ερεσιπιιιετ σεειτππι ει πιιιιιπι

επποτιε ει οπιπιπ ποιιιε ιπ ιΡειε πιιιιι ει σεειτσ Ρετ-Δ

ιιπεπιιε ιιιιπ ιπ ιισιπιπιιιπε πειιιιιε ει ιπτιεπισιιοπιιιπε

(μπω σειετιε ποιιιε ιπ ιρειε σπειτο ει πιιιε πε ιετ

τιιστιο ιΡεοτπιπ ποιιιε ιιετιιπεπιιιιπε ιειι πιοπο (μοπ

ει ιετπιιπο ιιι επιεε ιιιιι ιισειιι ειπσιστιιειε ιπο. ει

ειπε πεστεισ ιπιι€ιειτειπε ιπετεπι πισιππι Ριπππε ει

επππιιοπι ιτιειπε εκ ποπο Ρετσιπετε ει ιιιιιιετε ει

ιιιππ πεππετε ει Ριεπστι οιιιιιιιιιτε ει ιπππι ειιιππε

ειιιι·ειιιετε τιτσ (ιισιο πειιιιο ει ειτοεπειε ει·πτο ιππε

ει ρτσ πομπο Ιιτεπισιο πει ει τπιιιπετιε ιιισετε ιιιιι

εκιιιπειτι ιΡεπιπ Ριδππε ει ·ειιιιππιππι ω Ρτοπτιππι

ιεπετε σππι τισειτο πειεπειοπε ποειτοτπιπ(1πε ιιστιι

ππιπ επιι Ρεπιιππριι πε (μιιπιο ιιιιι επισιππι εεεει

εοιεπιρπιιετ ειιοπιειε ει ρτσιπιεεε τεπιιεεει ιιιιι πε

σεεειιιιιε πεπππσιειιπι σοιιιιιεππο ποε ροεεεεειοπεκπ

πισιι ριεποτιε ιιιιι σστΡοτειιιετ ιτειπιπιεεε ει πιο

ποε ιπο πσπιιπε σοπειιιπιπιπε ροεεεεεστεε (μοπε(με

ροεεεεειοπεπι Με εΡτειιεππετιε ει εοπεπι πιοπο ιιιιι

Ριιιδποτι σιιιι€εττιπε σπιπιε πσειτε ιισπε ιιιιιιιιιιι ει ιπι

ιιεππιιι. τεπππσιεπιεε ιιιτι (ιισετιιι ει ππο πει Ριπτεε

εε ιπ εσιιπππι σιιιι€,επετιπι (μιε(με στο πετιε πιπ

ιππιτποπο ιεπεπιπτ ει επιειοιε (ιιπι επτιεπι. ιπι (μοπ

πε επΡτεπισιιε οιππιιιπε σπιτι ειισσιπ ιπ εσιιππιπ σοπ

πετιιτι Ρσεειπιπε ει ΡτεεστιΡιιοιιι ἔστι σο εσιιισει

τποπο (μοπ Ροεειπιπε Με σοππεπιτι ιιι σιπιιειε

ειιιιπΒιιπε ει ιπ πωπω ιεππε ει ειιππι πιιισππι(με

ιππεπιι ιπετιιππε πιο σοππεπιτι Ροεειπιπε. Ρτοπιιι

ιεπιεε ιιιιι πεπιτε ιιιππιππ στο ιιισιεππει τιισιοπε

πει πε -ρτεπισιιε οπιπιι›πε ει ιπι τεσιοπεπι ιιιι οι

σετε ιοσιεπε ει (μεπποσπιπππε ποι›ιε Ρετ ιε ιιει

πετ ιιιιιιπι Ρτο ιε πετιππσιειππι ιιιετιι (μετππι ισε

πειισιο πε_ιΡειε σετσιοτπιι ποπ ιεπστειτε σοπιιιεπιπτ

ει οπιπι επι πω ει ιπει(ιπιε σοτιπεπιισπι ει: πεπε

ποιο σοππεπιιοπιε ιιισιε πω· ποε ει σοπιππε ιιιππε

ειπε ππιπετειιειεπι ειπεπεπι σιπιιιιιιε ει οπιιιι σειρι

ιπιο ει ειπιπιο ιιιππε σπιπε επειιισ σοπιτει Ρτεπισιο

ειι(μιπ ειιιεεει·ε ροεεεπιπε ει οπιπι επι ει(σετιιιοπι

πεπετειι ει ερεειειιι (με ποιιιε επΡετ ιιοσ ιιιιπστεπι

πει ιιεπειισιπιπ ειι(μοπ πιπετεπιπτ Ροεεε ιπππσετε.

ιπι (μαι ιπ δεπετειι (μειιιιει επεσιιιιιε εοπιιπειιιπτ

ειισεριιο ιεπ(μιιιπ ει ιρεε ειπεπιε εισεριιοπεε ιιι

ιιοσ ιπειτππιεπιο ποιπιποιιιπ ιοι·επι ει(ρτεεεε. ει πιο

πιειιιιιιο Ιιτεπισιο τεπππσιο επειιιο εεπιιιπε ·σοπεπιιι

πειιειεπι ει οπιιιι ειιιι πω. ιιεσ οπιπιπ επιιτειπισιιι

πετ στπιπειπ ιιισιιε ειιστοεεπσιιε επειπΒειιιε ιπτεπιπε

ειιιεππετε ει ποπ σσπιτειπεπιτε σοπιιιεππο επο πισιπε

ιιοπιιιισιπε πιε τπειιστεπι εεεε ιιππιε ιινιιι. ει ειιιιιιπ ιικν.

ει ιιεσ οπιπιε επΡι·επισιπ ιιισιπιπε ποε πισιι ιπειιιιιε

ει ιιοπιιιισιπε σσπειιιο πωιι ιππεει ει επιιιιειιιιι

πιιιιιοπι εοιπεπι ει ιισπιιιισιι ιιιιεει ει οποπιε ιιιιεει.

ει ειιιτει ιεσετιε ει ειιιιπι οπιπε πειιπιπιπι ει ιιιιετεεεε (ιιιοε ποιιιε ιιτοπιπ(μσε ει ιιισιτιοε πιιιεε πρρειιπιππε.
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οστοι:ο οι σιοιτοτο οιιιιιιδοτιο οποσ άσπιιιιισο ιιοτιιιι- τι οοι ιιοιιοτο ετοτιιοτιτἰε Ρετ πιο πιοσειιιιο ιιοτοάοο το

τοτιο. ιοιιιοειιοο σσιικιινι. ιοάιστιοτιο νιιιι.άιο τοι ιππο.

τοοτοε άσπιπιιιο ιιοτοιιιιπιιε άο άἰοιισ ἱοάοιι οτ ιιοτιοο

οοπιιστ τσοιιιο. Ρι2.σιιιιο τιοΡοο ποσιιάοιιι Βιιιιιιοιπιι

ιιισιπιοτιι. άοπιιιε ττοιισιιοτιιιο. Βοιιιιοιιιιιιο ιιιιιττοάι.

τσιδοτι. .

Εφ οιιιοττιιο άο οιοεσισ εοστι ιιιιΡοτιι ποτοτιιιο τσ

€οτο5 5στιΡει.

( ΒΟΟΧΙ.Π )

7οπιά22ίο α Βσπ#σσἰσ ΤαΙιταιεττσ πιστσιιίσπε χάσω

ΜατιιιοΖι οτ @οι τοποσ Μπάσο στο ιποάτετατο σα.τττ·ι',

·ιιί!Ζαο, Ζωτί.πίέοτίστιτ.ι οτ άΕ.ττα·ίστατ Αιιάστἰαο οτ δτοΙΖα

ποΙΖἰ Ρτο ρι·ο2Ισ Ιί!π·αταπι ιμτπισιτο πιί!Ιίαπι Μπασι

παπι.

πει, τι ιιιιιι

απο ιι. χω. τω. ν.

ς ο. ο. ι

Αιιτισ άσπιπιι ιοιιιοειιοο άοσοιιτοειπισ ττισοοιπιο

εοΡτὶπισ. ιιιάισιιοτιο άοσὶπιο. οδο ιισιιστοσιοε ιιιοτσιιιο

τοιιοτοττοπι ιιοιιάσ ττοάο οτ σοάσ ιισιιιο πιοιιιιοιι οτ

ιοιιτι·οοσιισ οιιτιο Ει·οττιιιιιο. ιπσάιοτοτοπι Ρτο πιάιοιεσ

σοεττὶ οτ ιιιιιο ιοτιοάιστιοιιιε οτ άιεττιστιιε οιιάστιο οτ

ετοιοιιοιιι ειπο οπιιιἱ ιιιτιοάιστιοπο σοιιτὶιι οτ άιεττιστο

οτ 5οοιισι·ιο Ροττπισιιτι άιστο ιιιοάιοτοτι οτ σοοι οπι

ιιιιιοει ιοτιιιιιε οτ τοτισιιιιιιιο οτ οστισιιιιιιιο τοοιιιιοο

οτ Ροτεοιιοιιιιιιε ιιτιιιιιιιο οτ άιτοστιο σσιιοΡοτοστιιιοο

οποιο οι άἱστο πιοάιοτοτο στιεττι οτ ιιιιιο οτ άιεττιστοε

οιιάστιο οτ ετοιιοιιοιιι οτ οστοπι οσσοειιοπο οτ απο

τιάοιιτοτιιιοε ιισιιιιιιιιπι οτ σοοι οιιξιοτιιε οτ ΡοτοιιΒοτιιε

ιιοιιιιιε ·ισάτιο οιιιστοιιτιιε σσιιάιτιοιιιιιιιο οοιιοτισιιιιιιιο

Ριοσοτισιιιιιιιε Ροάοοιιο τσισιιοιε οτ οοτοτὶε σπιιιιιιιιε

πιισιιι Ροττιιιοιιτἰιιιιε οιιιιοσ πιοτιε οοι ιοτο άο Ρτοάιστιε

σιιιτιιιιιιε οτιιτσ Ρτοάιστιο οτ ειιιΒιιιιο. οτ ιιιειιΡοτ οι: ά.ἰστο

σοσοεισιιο οοιιάιτιοιιιε τισ οτ σοάσ ιισιιιε σιιιιιιο οπο

τοτισιιοε οτ οστισιιοο τοοιοε οτ Ροτοσιιοιοε ιιτἱιοε οτ

άἱτοστοε ιιιισιιἱ σοιιιΡοτοιιτοο οιιτιοσ πισάο πει σσσο

οιοπο πιο Ρτοάιστὶε οπιιιὶιιοε οτ ειιιοοιιε οτ οστοπι σο

σοεισιιο. οτ Ρτοάιστιε _τοσιοιιιιιοε οτ οστιοιιιιιιιε οτι

Ρσεειτιο τοοιιτοτ οτ Ροι·εσιιοιιτοτ ιιτιιιτοτ οτ άιτεστο

οοοιιάσ οτ άοιοτιάοιιάσ οτ πι ἰιιάἰσἰσ οτ οιιττο οτ πισάι8

οπιιιιιιιιε τιιιιιιοε Ροεεοπι οτ οσε Ρτοσοτοτστοε ιιιάο

τοσιο οτ πι τοτο ιιοεττοπι ιιιιἰτο Ρτοσἰσ ιιιιτοτοιιι

τιιιιιιπιιοιιιιιιο ιοιιοο άο οπο Ρτοσιο ο οσιιιο πιο ποι

0τοπι οτ οσιοτοιιι ιιοσο. τοιιιιιισὶοιι5·οιισοΡτιοιιι ποπ

ιιοπιστοτο Ροσιιιιιο στ. άοιἱ οτ σσιιάἰοἱσιιἱ ειπο οοιιοει

οτ ποσά Ριοε ποιοοι·ιτ· Ρτοάιστο εσιοιιε ιιοτοπι οιο

πιοσισιιοπι οοτοιιι. ποσο Ριιτο άσιισ οτ τοπιιττο. το

ιιιιιισιοιιε ιιιτι άοσοΡτὶοιιἰε ιιιττο άιιιιιάιοπι πιο Ρτοσιι.

άσπιιιιιοπι ·‹ιιιοτιιιο στ σστΡστοιοπι Ροεεοοειστιοιιτι οτ

οποιοι οσιιιε ττοάιάιεεο σσιιίὶτοοτ. σσιιοτιτιιοτιο πιο

Ρσεεοεεοτοιιι οτ πιιοει Ροεεσεεοτοπι Ρτο οοιιιε οτ πο

εττο ιισπιπιο άο Ρτοάιστιε οπιιιιιιοε οτ Ρτοσοτισ ο

ιισιιιε. οτ Ρτοάιστο οπιιιιο οτ ειιιΒιιιο Ρτσιπιττσ ιιοιιι8

ιοΒιττιιιιο άοτοιιάστο οτ οοστστιτοτο οτ οιΡοάἱτο οτ

άιειιτιδοτο οιι σιιιοὶ Ροτεοιιο οτ ισσσ οτ ιιιιιιιοτειτοτο

οτ σοπιιιιιιτοτο οτ ιιοειτιε ιιοτοάιιιιιε οτ σοι άοάοτιτιο

πιιοεο οσιιἰε·ο πιο ιιοσοοειτοτο άοιιοιισιοιιάι οτ οι ιιστι

οιιεοτιιοτοτιιτ οτ εοΡτο Ροιιοπι άιιΡιι ιιοιιἱο ετιΡοιοιι

τιιιοει Ρτσιιιιττσ άο τιιιοιιτο ιιοιοτοιιτ Ρτοάιστο άοτο οτ

εσιιιοτο οτ Ρτο τοπιΡστο πιοιιοε ποιοιιιιιιτ πιο σοι ιστοιιτ

οιιιστο ποι ιιοτι οιιΡοάἱστο οτ Ρτο Ροιιο οτ Ρτο Ρτο

άιστιο οπιιιιιιοε σιιεοτοοιιάἰε σπιιιιο πιοο ιιοτιο ιιοιιιτο

οτ ιιοιιειιάο οοιιιε Ριοιισι·ι σιιιἰΒσ. οστιιπι εοοιιε πι

ιοτάιιιο ιισπισιιοιιιιιε ειισιιὶ σιτσο τοτσιοι:ιι άιο τοτσἰο

πιοιιειο οπο. πιτοτΒιοτιπιτ τοετοε ιισιιπεισιιοιιιιοε σοο

σιιο. οιιτισιιε τιιιιοοιι άο οσιτο. _

Εφ οιιιιιτσεἱιιε ιιοτοτιιιε οοστι Ροιοσιι πιτοττοι ιιοΒοτιιο

οστιΡει.

.

ς οσσιτι.ιιι )

Ο·τ·το στοιιΖορίτσοριιτ πιτιιιοιι.π.τ. είσιπίπα.ιοπο οπτικο

τιιπτ .πιπιστί Βοπια!ι οτ δ'ιδίσπσο, θαι!!έο!πιππι στατισ

τ·ίιυπ ωἰαιτἰιιιπ οι τεστστοπι ίπ πιο σσπιτἱτωἰτ.

πει, Η ιιονοιιιιιτιο

ω. ιι. το. πιο.

ς ο. τι. )

Διιιισ άσιιιἱιιἱσο τιοτιιιιτοτιο ιιισσιτιιιινιι ιιιάισιοιιο ιι

άιο ΧιΙιΙ ιιοοειιιιιι·ιο. οι Ροιοσισ άοιιιπιι οτσιιὶοΡἰεσοΡἰ

ιοιιοοιιειο. σοτιιιιι τοιιοιάσ οτσιιιΡτοειιιτοτσ εοιιστι ιιτ

σιειιιι. ττοττο οπιι:ιτοκισ Ρτοοιιιτοτσ. πιιιισιιο σοΡΡοιο

πιο άσπιιιιι οτσιιἰοΡἰεσοΡὶ ειιΡτοάιστι. άσιιιιιιιιε σστσ

οτσιιιοΡἱεσοΡιιε ιοιιιιοιιειε τοσο; οτ σοιιοτιτοιτ Βοἰιιὶοι

πιοπι ιιιοεεοτιοπι. ειιοπι ιιισοτιοιιι οτ τοστστοιιι οποιο

ιιι-οοιιστσ τοπιιιιο οτ σιιιοιιο ο ιιοιοτιάιο τοιοτιιοι·ιι

Ρτοκιπισ οσοτιιτι. ιιετιιιο οά οιιιιοπι οποιο. άοτιάσ

οιάοπι Βιιιιιιοιπισ Ριοτιοπι Ρστοετοτοπι οτ ιιιιοτοοτι το

σιιιτοτοπι τοΒοτιάι ισσο Ρτοάιστο Ροτ Ρτοάιστοπι τοπι

Ριιο εοσοιιάοπι οοσά οι πιοιἰιιε οτ ιιτὶιἱιιε οἱάοιιἱτοτ

οιΡοάιτο. - '

@το Ροττιιε άο ιιιιιοεσ ιιστοτιοε ιιοισ ιιιτοττοι. οτ πιοτι

άοτσ άιστι άσπιιιιι οτσιιιοΡιεοσΡι ιιοπο σοττοπι οστιΡει.

ς ιισοΧι.ιν )
ο

ΕΖοστο, σύ Οττοπο Ζαιιιτοιι.ι·ί ατσΜορέισσρσ , τ·οστστε

οτ ·υίαιτίο σα.τττΖ ταποτέ Βοπια!ί ΟαἰἰΖἰο!σισ πισε.ιατίο

αὐ.ιοπτο. ι·εσ2στ·ο.τ, αὐ.9οιι!ία τίω·ατιτο, σσιι.ιιίίτιωπτωτ

ΡΡΉ!ίοΣιπτω Ροτεστία οι αἰἰἰ.

ι2δ7 , θ άοσοπιιιι·ιο

στο. ιι. [οι. Μ.

ς ο. ιι. )

[τι ιισιιιιιιο άσπιιιιἰ ιιοεττι ιιιοεο στιετι ιιισσιιιιιινιι

πιάισισιιο ιι άὶο ιισιισ άοσσιιιιιτιο άσπιιιιιιο τοιοοιάοε

οι·σιιιΡτοειιιτοτ εοτιστι οτσιειιιἰ ιιιιιισιιιε άσπιιιιι επά

ιιοιιιιἰ σιοτιοἰ ιιισοτιι άσιιιιιιι οστοιιιε ιοιιοο οτσιιὶοΡἰ

εσοΡἰ ιο εοιιστο τοπιιιισ ιισιιιιιιο οτ ποσο άιστι .Βοιιιιοιπιι

ιιισοτιι Ρτοάιστι σσιιετιτιιἱτ οτ στάιιιοιιιτ ννιιιιοιπιοπι Ρο

τοιιιιοπι οιιισεειιπι οιισοοοτιιιιι τοὶπιιιιιάιιπι οιδσιιοιιοπι
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ι:ειεειετιπιπ τεειοτεε ιιι ειιιισιο τοπιπιο πετιπε επ επ- α σιιιοπεπι ιιιπσιεπι πισετιππι Με ιπιΡετιι ε ΡειΡιε

πεπιππι ποιπιπι νιιιιιιειπιι πισετιι Ρτεπισιι. :μι ιπτειιιε

τππι ιιισετε τιισιοπεπι σπιιιιιει Ρετεοπε ει τεθετε ΡοΡπ

ιιιιπ ειιπσιι τοπιπιι ιιοπιι ιιιιε ει ειπε ιι·ειππε πεππε επ

εππεπιπιπ ποπιιπι ννιιιιειτπι επΡτεπισιι. ει ιππιπιπ Ριπε

πει πιιππε ι!πεπιππι ιιιετιι πε ποιπιιιειε επει ει Ρε

τετε ππιππιιιιε ει ΡτεσεΡιιε ιΡειπε ιιπε ειε Ρετ εε ιιει

Ρετ ειπε πππσιπιπ ισσετιι ει ιιι ιιτεπε ειπε εστιΡιππι

ιιιετιι ιτι οπιιιιιιπε ει Ρετ οπιπιει. εισιιιιπ ιτι εεπειο

τοιππιο ιτι εσσιεειε επιπσιι εισΡιπιπι. ιεειεε οσιο πο

ιετιπε ειιτετππε ιππιπιιπε ιιιισο Ρειτειειε. ει πτπιιεσ

επε τε.επεσιε.

Εεε ιπισο ιπιιππιιπε επστι Ρειιισιι ποιετιπε ιιεπσ επτ

ιεκπ ιτεππιπι ει τοπιιιπε εστιΡει. -

( ιισεΧιν )

ΕΖεσιιζο τεσιοταπι Οί!ίαπαε [ασια α πιοπιίπο ΒιώαΜο

αι·σΜρτεεϋίιει·ο εαπσ22 Πτείσιτιέ ποπιέιιε ει εποε

εεωτιε πιοπιιιιι ατσἰιἰερἱεσορί [επιασε.

ι257, ιδ πεσειπιιτιε

.

πι: ππιοιρ·πρπο |ιτείι ?'πιιτίπεπεί.ι ωιιιωιι.

θα!. Β. [Μ. θ8. σ.

( Η. Π. )

ιιι σιιτιειι ποιπιπε επιειι. :ιππο ποπιιπισε πιιιιπι

ιπιιε ιιισσιππινιι ιππιειοπε ιι πιο επι ππεπειε πεσετπ

ιππε ποιπιπιιε τπιπιιππε ετσιιιΡτεειιιιετ εεπσιι πτεισιπι.

ιιοιπιπε ει πισε ποιπιπι Βπιιιιειιπι πτειιιΡτεειιιιετι πε σ

σειπιπιιο ει πισιιτιι ιισιπιπι ιεππεπειε ετσιιιεΡιεσοΡι ιιι

ειιπσιο τοιππιο ει σιιιεπε. ιεσιι ει στεεπιι. ιιοπιιιισιππι

ειεπεπι. ιπσοιιπιπ πεειεππιιπι. τειιιπππππιπ ιππεεπιπ.

ιπεοιπιιπ στεεΡπιπ ει επιιιιισιτππιπ πιπτειιστεπι τεειοτεε

ιιι σιιιππε ππι ιπτεπετππι τει8ετε ιεττεπι σιιιεπε ει

ΡοΡπιππι ππιπετεππι εεσππππιπ ιπιιτιππιπιπ ει Ρτε

σεΡιπιπ Ρτεπισιι επιιιιειιπι πισιιτιι. ει οιιεπιτε ιιι

οιππιιιπε ει Ρετ οπιπιε ειπε πιεππειιε. ει πι ιιι ειπε

ιιτεπι σοπιιπειιιιπτ. εισιπιπ ιτι σπτιει σιιιιιπε ποιιιιιιι

ιιιιιιιε ετσιιιεΡιεεοΡι. ιεειεε τοξεειι οιιετιπε ι-ιωιιω.

πνιιιιειιππε εειειπιε ει οιιετιιιε με”.

ιππο πιειπιππετ πε επιισιο τοπιπιο εεστι Ρειειιι ποιε
τιπε ιιεπσ σετιεπι εστιΡει ει ιπιετιπι. ι

( ιισσει.νι )

00τιῇτπια£ἱ0 οιππίαπι πωπω ει σοπεασιαπιιιππι σοιπ

ιπιιπἰε Ζ)ιπέμιί!πιε /ασια α ποιπίπο δατίειο ·ι›ἰσατἰο

άοιιιίπί Μα:πτειίι ιπατσιιίοπΣε Ζατισίαε ·ι›ἱσατἰἰ €επε

τα!ίε εαστἰ ιπιρετίι τι Ραρία .ιιφει·ίπε.

ι2ὅ8 . Η ιππιι

βοά. Β. [οι. 84. υ. -

( Η. Β. )

Όοπιιππε εετιειπε πισετιπε. ε ιπιεπεεσο ιιειΙπε ιιι

επΡετιπε εεπετειειπ. σε Ρετιε ιιπΡει·ιιιιι τεσεΡιι ιτι σπ

ειοπιεπ1 ει ΡτοΡιεσιιοπεπι ποιπιιιι ιτεπετισι πει .8ι·ειιπ

ιιπΡστειοτιε τοπιπποτπιπ παμε Ρτεπισιι πιπτσιιιοπιε.

πειειιιεπππι ποιειτιπιπ πε πιιιπο εεεεεεοτεπι ει πισιιτιππι

ποπιιπι ιιιιιτπι Ροιεειπιιειιπιτπιιιεει τειιποππππι τπ

ιοεπιπ ειππισπιπ σοπιππιε ιιπεπιιιε. ποιπιπε ει πισε

ιΡειπε σοπιππιε. ιιισιεπιε ιΡεε ππιπετειιπιε ιπειισιπιπ

επιιιιιει πε εε σοπιιπετεπιι. τεσεΡιι πιω ιτι εε ειιιιπ

ιιιιετιιιιιε ιτι σιιιο ιιιιιισ πισω πιιιιιετειιεε εε ιπειπτ ει

εεεε πει›ει. ει ειε ποπιιπε Ρτεπισιε ιιπιπετειιειιε. σοπ

ιιττπεπιι ει ιππεειιπιι. οιππεε πεπε ει πιοτεε ει σοπ

επει:ππιιιεε ιιοποε ει ι;ιοπιιε. ποπ ιιιιτιεπ εοπιτετιεε .

ειπε σοπιτιιτιοε ιπτι. πει τοτπεπο ιπιΡετισ. @ποε πιο

τεε πει ιΙππε σοπεπειππιπεε ιΡειι ιιπιπετειιε.ε ιιιιιιει

ει ιιειιετε° πιπειπτ. εεπ ιιειιετε πειιει. πι ιΡεε πιπ

πετειιεε Με πιειπτ ει εεε οιιεετπει. ι!πιειε ει ιιι›ετε

ει ιιι Ριισε. εισπιι πειιπε πππσ σει εοιιιιι οιιεετπετε

ειπε σοπιτεπισιοπε ειισπιπε Ρετεοπε. εισιπιε επιετπ

ιιεπσ επε σοπιιτπιπσιοπιε Ρε8ιπεπι ΡτεεπιπΡεετιι πιο

ιπτε πει σεπεε ιεπιετιιειιε ιπιι·ιππει·ε. ιππι€πεσιοπειπ

ιιπΡετιι ει πισιι ιπετσιιιοπιε εε ποπετιι ειπε τεττιεπιο

ιπσπτεπι·ιππ. ιεποτ σοπιιπιεειοπιε πισειι·ιε πιο σει. :πεπ

ιι·εππε πιιιτσιιιο ιππσιε ειιστι ιιπΡετιι πιεπτιπε π ΡιιΡιιι

επΡετιπε εετιετειιε. Ρετ ιοιιιιιι ιπει·ιιιιπεπι. ππιπετειε

ιιοπιιιιιιιπε ει ι1ε.επεεσο πειτπε πισιιιιπ σοπειιι:πιπ.

επιπι:ειπ ει επιοτειπ ε7πεετππι. ιΙπιε Ρτο ιιτππιε ιιε

ποσιιε ιπιΡετιι. ειπε ειιετσειππε. Ρετ Ρετιεε ιοπιιιιιτπιε

επ ποε επ Ρτεεεπε πεπιτε ποπ Ροεεπιππε. εσσε ππ

σιιιππε επ πεειτιε Ρετιεε εετιειπιπ πε τσιπεπιειο.

Ρτοιιπιπ πιτππι ει ιιπειεπι ιιπΡετιι. εοπειιιπεπιεε

ιΡεπιπιπ Ρπτιιιιπε πεειτιε σετιππι ππιισιπιπ ει πι

σετιπιπ ποειτιιπι. πι ιιι στππιιιπε ει- Ρετ οιππιε τε

σιΡιει ει ιιιΙιιιτιιι ει ιπτειτε ιιισιιιι ει ιπππιπι·ιεττιιι:τι

επ ιιοπετεπι ει ιιπειιιιιιεκπ ποπιιιιι ιιπΡετειοι·ιειει:

σπειοπιτε ειιπι ει οιπιιιιι ιπτπ ιιπΡετιι ιοι.ιετε ει

ιιιΙιιιτετε ιεπεππο ιπειισιιιπι ει τιισιοπειπ. ειιιι οιπ-·

ιιιιιπε ειιιι πισεε ποειτεε σοιπιπισιιιππε. πι ιιι Ρετιι

ιιιιε πεειτιε επ ιιοποτειπ ει ιιπειιιιιιεπι ποιπιπι ιπι

Ρετιιιοτιε ιπιεππιιιιε ει στεπειιε ει ιεπιππειιιι Ρετεοπε

πεειτιε. ει ιιπισιιπιπ ιιιι Γεεετιι ιιτπιπιπ ει τιιιππι

Ρτοπιισιιπιπε ιιειιιιπι·οε. ει πιιισιιιπππε ποπ ιπιεππε

τιι ιτι ειιιπ ιειπιΙππιπ ιιι Ρετεοπεπι ποειτεπι. ει ει

ποπ πεπετιι ιεπιιΙπειπ Ρστεοπε ποειτε ει σετιο πππ

σιο ποιπιπι ιιτιΡετιιιιιι·ιε.Δ ιππιθππσιοπεπι ιτπΡετιι εε

ποιιετιι ιπσπτεπι·πιπ. παπι επ.Βιοπε πιεεειιπει εΡτιιιε

πππεειιπε ιππισιοπιε. πσιππτ πΡππ Ροτιππι ιιι ποιπο

ετιιιιιιπι ιεειοτιε. εππο ποπιιπι πιιιιεειιπο ππσεπιεειτπο

ιι·ιεεειτπο οσιππο. ιππισιοπε ιιι πιε πεπετιε ιιι·ιπιτππιε

ιππιο. ιεειεε ιπιετιιιετπιιι οι›ετιπε ιιιετππε ππτεπππε.

πε σπιιεο. ιεεοιιιππε πε πεττειιιο.πεπτει πε ειπο.

ιιι επο τπιιππε πε ι›τειπει πισιπε_σοειεππε ποιετιπε

επστι ιπιΡετιι ιππε ιιιι ει τοΒιιιπειιεπσ σετιπιπ εστιΡει

οι ιι·ιιππιπι; ο

πισιιιπι. σοπειιιιιιπε Ρετ ποιπιππιπ ιπειπιτειιιιιπ πππτ
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ς ποοΧονι1 )

Οατροἔτιαο αυτή ιίοιπέτιέ «ποπε |ιουιέποε, Ρωτώ ἐπἰτἰε,

' απο £τυιιιοπε2 οοπιπιαπί βοάο:·απτατ.

!%!!, 26 οκτώ

(Μ. Α. [Ν. Μ!. π,

( Η. Β.)

!π ποτπἱπο ‹!οτπἱπὶ οτποπ. ἰιιΒ·οεοτὶΡτο ροοτο οτ

οοπποπτἱοποε !τιοτο εππτ οτ !!ι·ιποττο Ροτ ετ!ρπ!ειο!οποιπ

εο!οπιπποτπ ἰπτοτ ι!οτπ!ππιπ Ρ!ι!!!ΡΡιππ ιι!οοι!οτιπππτπ

πιππο Ροτοετοτοπ1. ποτπὶπο οτ πὶοο οοπτππἱε ἱοππο οτ

Ρτο !οεο οοπιππ! οκ ποπ πειι·το οτ ο:: απο !πι!τ!π!ππιπ

τπ!ποοπτπιπ-Ρτοοπτοτοτοτπ !ο!ιοππ!ε τ!ο τπτο!ιο οτ πο!

τοπἰ τ!ο οστΡοπο τ!οτπὶποτπιπ οοεττὶ τ!ο οοτΡοπο.

οοπετἰτπτππι ει!) ὶπεἰε Ρτο εο οτ !ιοτπἱπὶ!›πε ‹!ο οπτ

ροπο οτ ά!εττ!οτπ5 οοτροπο. εὶοπτ ορΡοτοτ ὶπ ἰπεττπ

τποπτο ἰπτ!ο !”ειοτο ποουπικνιιττ. απο :αν τποτοἰἱ. Ροτ

ιππππτπ οΒοττὶ τ!ο οοετοοπο!ο ποττιτπ. πἱτ!ο!ὶοοτ (μπι

‹!ὶοτπε Βο!τ!πὶππε ρτοοιιτοτοτ Ρτοτ!!οτοτπιπ οτ πππο!πε

οοπετἱτπτιιε εΡοοἱο!ὶτοτ οτ! ἰπἴτοεοτὶρτπ. ποτπἰπο Ρτο

ὸἱοτοτπιπ !ο!πιππ!ε οτ ΜΜΜ! οτ !ιοτπ!πιππ οοτροπο

οτ ᾶἱεττἱοτπε. τ!πτ οτ οοά!τ ττοπετοττ οττΙπο επΡΡοπὶτ.

οοεττπιπ οπτΡοπο τπττοε οτ πω” οτ Ρο88ο8ε!οποε οτ

ι!!εττ!οτπτπ τοτιππ ἰπεἰπε οτιετττοτ τοτπτπ ο!πε τοττὶ

τοτἰπτπ ἀοτπὶπο Β!ὶρο Ρτοτ!ἱοτο Ροτοετοτὶ ὶοππο τοοὶ

Ρὶοπτἰ ποπππο τ!ἱοτἱ οοτπππὶε πιππο οτ Ρτο !οεο οο

τπππἰ οτ !Ρε! οοτπππἰ. ποπε ά!οτπε !πο!τ!π!ππε !ἰοοπτὶοτπ

Ρ!οπεππ οτ Ροτοετοτοτπ Ρτοτ!!οτοτπιπ οτ !τοππππιπ πο·

ιπἱπο ι!!οτο άοπήπο Ρ!ιὶ!ὶΡο. Ρτο οοτπππὶ ἰοππο ετ!

ρπ!ππτἱ οτ τοοὶΡἰοπτὶ οτ τ!!οτο οοιπππτ !οππο. τΙποτ!

τ!ο οοτοτο οοτπππο ὶοππο τ!!οτπτπ οοεττππ1 τπττοε οτ

ἴοτοἱοε !ιο!»οοτ οτ τοποοτ. οτ πιππὶτο οτ Ρτοποτπι·ο οτ

ὶπτοτοὶοτο Ροεε!τ. εὶοπτ οοτπππὶ !τιππο Ρ!οοποτἰτ. τπ

τ!!οτπτπ οοπιππο οτ ι!!οτπτπ Ρ!π!!Ρπτπ Ροτοετοτοτπ.

ποιπὶπο οοπιππἰε !τιππο. Ρι·οτ!!οτοτππι ποτπ!πο ττοπε

!”οτοπτ!ο ροεεοεεὶοποιπ οτ οποιεἱ Ροεεοεεἰοποπτ ρτοτ!!οτ!

οπετι·Ε. ι!!εττ!οτπε οτ τοι·τ!τοτπ. οοπετὶτποπ‹!ο τ!!οτοε

τ!οπιἱποε οτ !ιοτπὶποε τ!!οτ! οοεττἰ οτ τ!!εττ!οτπε ποιπ!πο

οοτπππὶε !τιππο ρτοοοτὶο ροεεὶἀοτο οποπετΙπο Ρσεεο

τ!οτ!πτ. πο! τΙποε!. άοπο!ο ἱπεπΡοτ !!οοπτ!τιτπ οτ :Μοτο

τ!τοτοτπ Ροτοετοτ! Ρτοτ!!οτο. Ρτο ὶΡεο οοτπππὶ οτ !Ρε!

οοτπππἱ οποπόοοππκΙπο πο!ποτὶτ οτ εἱοπτ πο!ποτὶτ

ὶπἔτοἀἰοπι!! οοτροτο!οτπ Ροεεοεεἰοποπι. πο! οποτε! οιπ

πὶπτπ Ρτοἀἱοτοτππι Ροτ εο πο! εποε πππτἰοε. Ρτοτπὶεἱτ

οτἱοτπ ἀἰοτπε Βο!τ!πτππε. ποτπὶπο πτοτ!!οτοτιιτπ ἀὶοτο

Ροτοετοτ! τοοὶΡἱοπτὶ ποτπὶπο οτ πἱοο :Ποπ οοτπππἱε.

πποι! Ρτοι!!οτ! οτ !ιοτπὶποε. οτππὶο ρτοι!!οτει οτ επωά

!!!:οτ Ρτοι!!οτοτππι οττοπτ!οπτ οτ ο!›εοτπο!πιπτ οτ οοπτι·π

ποπ ποπἱοπτ. οτ τΙποι! ὶιιππΒππτ οοτπππο ἰοππο οτ

πππττοε εποε. οοπττο οτπποε !ιοτπὶποε εοοππε!πτπ πο

!ππτοτοτπ ἀἰοτἰ οοτπππὶε. ὸὶοτπτπ οοεττπιπ τποππτοποτο

οτ ‹!οτΐοπι!οτο. οτ οτππὶπ επρτοτ!!οτο Βττπο !ιοΒοτο οτ

τοποτο οτ ο1τοτοοτο οτ φωτ! :Ποπ τ!οτπἰπὶ οτ !ιοτπἰποε

ᾶἱοτἱ οπεττὶ οτ ‹!!εττἱοτπε οτ ὶπτἰετ!ὶοτὶοπἰε τοο!οπτ

Βποττοπι οτ Ροοοπ1 τ!ο ι!!οτο οπεττο οτ ι!!εττ!οτιι οτ!

πο!ππτοτοτπ οοπιππ!ε ὶοπιιο οτ πππο!οτιππ ο!πε. οο

α ποτο οκρτοεε!τπ πποι! Ρτοπτοτ Ρτοἀἰοτο οοποππο ὶοππο

ο | ο . ο . -

ππ!!πιπ πιο τ10€1τ1ττο!: ιπ αποτο οοεττο εοπ τοττιτοτιο.

οτ Ρτοεοπτ! Ρειοτο. πὶεἱ εο!πππποτ!ο οποπει]πο οπο

ἀπτοποι·ἰτ €ποττο εο!πτπτποι!ο τ!!οτπιπ οοεττππι τπι·τοε

οτ τοτο!πε τοποτο οτ ππιπἱτο οτ !πτοτο!οτο ροεε!τ. οτ

εποττοτπ Βιοοτο οκ ό!οτο οοεττο οτ Ποτ! (Μοτο τοτ

!τοπ1!ποε τ!!οτ! οποττ! οτ τ!!εττ!οτπε οτ τοτήτοι·π τα!

πο!ππτπτοπι πιω οοτπππἰε. οιππ!!οπε ο!πε ἱπτ!!›πε !!

!!!οπτ!ε οτ !!!οε!ε πι ο!!οτπ ι!οπππ!ε οτ !ιοιπἱπἰ!:πε ἀἱοτἱ

οιιεττἰ τοτποποπτ!!:πε. π!ἰοττπἱπ ε! ἰπ π!ἰοπο τ!ο Ρτο-τ

ά!οτ!ε ρτοὰἱοτὶ ι!οπππ! πο! !ιοππποε πο! ο!ὶτΙπἰε οοτιππ

οοπττοτοοοτοπτ. πο! ποπὶτοπτ πο! Βιοοτο οττοτπΡτοτοπτ

Ροποτπ πιοι·ο!ιοτπτπ ππ!!ο οτΒοπτἰ ρτοτ!!οτπε !.πι!τ!π!ππε

Ρτοππε!τ Ρτοι:!!οτοτππι Ρτοι!!οτο ροτοετοτἱ. πὶοο οτ πο

πιὶπο οοτπππἰε ὶπππο ετἱΡπ!οπτἱ. τοτἰε εοτπΡοτ τποποπ

ό ποπε επΡτπᾶἱοτὶε οτ εὶπἔπ!ἱε. οΒ!ἱΒοπτ!ο !πι!τ!π!ππε

ΡἰΒποτἱ !τοπο τ!!οτοτπτπ τ!οπιἰποτππ1 οτ !ιοτπἰππτπ. Ρτο

ττπ!!υπε οιππὶΒιιε οτ εἱπ8π!ἰε ποτεππἱοο τ!!οτπε τ!οτπ!

ππε ίὶ!ὶρπε Ροτοετοε ἰοππο. ποτπὶπο οτ πἱοο τω; οο

τπππἰε. τ!ο πο!ππτοτο οοπε!!π Ροτ οτιπιροποτπ οτ οοτππ

Μοτο εο!ὶτο οοπετοδοτἰ οτ !ιοτπἰππτπ εοκ Ροτ οοτπ

Ρειππωπ ο!οοτοτππο οτ! !›τοπἱο. Ρτοτπ!ττ!τ τ!!οτο πει!

ε!π!πο. οποπ τ!ο οοτοτο οοιπππο ἰοππο εο!πο!›ἰτ οτ

οπετοτ!!οτ οτ τπ:ιππτοποΜτ ρτοτ!!οτοε τ!οτπἰποε τ!ο οπτ

Ροπο οτ !ιοτπἰποε τ!ο οοτροπο οτ ‹!ο οοετο!!ππ!ο εὶπο

!ιιτ!ει!!οτ!οπο οπτ·ροπο. τΙποπεττπο ὶΡεπτπ οοεττπιπ το

πο!πτ. οτ οποπ οοε !ιο!›ο!›ἰτ !ἰ!›οι·οε οτ !ππππποε Μ

ὶοππο ε!οπτ !ιοτπἰποε τ!ο ροττπποποτἱε. ὶτοπ1 πποι! εἰ

Βιι:ιετπτπ Ρτοτ!ὶοτἰε !ιοιπἰπὶ!›πε οτ ‹!οπ1ἱπἰε τ!ο οοτποπο -

πο! ‹!ὶεττὶοτιιε οπτροπο εοπ ι!οτπππτπ τοοτπτπ ἴποτἱτ ἰπ

.οοτΡοπο πο! ἀὶεττἰοτπ Ροτ ἰπὶτπὶοοε ἱοππο. τ!οποο

ὶρεππα οοεττπτπ οτὶτ ἰπ πὶττπτο οοτπππἰε ὶοππο. Ρτο

τπ!ε!τ τ!!οτπε τ!οτπὶππε Ρ!π!!Ρπε ρτοτ!!οτο ποτπὶπο ἱΡεἰ

!το!τ!π!πο ετ!Ρπ!οπτ! ποτπὶπο ά!οτοτπτπ ι!οιπ!ποτππι οτ

!ιοτπἱππτπ τ!ο οπτ·Ροπο. ηπα! οοιπππο ἰοππο Ρτοτ!!οτπτπ

τ!πιπππτπ ὶΡεἰε άοπππ!ε οτ !ιοτπἰπὶ!›πε οπιοπάοΒ!τ, ὶτοτπ

Ρτοπιὶεἱτ τ!!οτπε τ!οπήππε ρ!ι!!!Ρπε ποπππο τ!!οτ! οο

τπππὶε πιππο Ρτοτ!!οτο Βο!‹!πὶπο ποτπἰπο Ρτοι!!οτοτπτπ

ετὶΡπ!οπτὶ ποσά οοπιππο πιππο επ!πο!›ἱτ οτ οπετοι!!οτ

τοτἱοποε τ!!οτοτππι άοτπ!ποτπιπ οτ !ιοτπἰππτπ ποπε !ιο

!1οπτ ἱπ ὸὶοτο οτιεττο. ἰτοπι Ρτοπιἱεὶτ ἀἱοτπε τ!οπτἰππε

Ρ!π!!ππε ποτπὶπο τ!!οτ! οοτπππἱε πτοάίοτο !πο!τ!π!πο

ετ!ρπ!οπτ! ποτπὶπο Ρτοἀἱοτοτππι. οποπ οοπτππο !ειππο

ἱπτοΒτπ!ὶτοτ τ›τοτ!ὶοτἱε τ!οτπ!π!ε οτ οοτπτπ !ιοτοτ!!!)πε

τ!!οτπιπ οοεττπτπ τοετἱτιιοτο ίἱπἱτο. εποττο εοοππτ!πτπ

οποπ πππο οετ οτ άτιτπτπ οετ οοπαππ! ἱοππο. ἱτοιπ

ρτοππε!τ ‹!ἱοτπε τ!οππππε !!!!Ρπε ποιπἰπο ἀὶοτὶ οοτππ

πἱε ἀὶοτο Βπ!ἀπἱπο ποτπἱπο τ!!οτοτπιπ τ!οππποτπτπ οτ

!ιοτπ!ππιπ ετὶρπ!οπτἰ. ποσο! ε! πω τ!οτπἱπὶ τ!ο οοτροπο

πτπὶεοι·ὶπτ ὶπτο ο!!τΙπο ὶπ !ππουτοπτι ο :Μοτο οἱττο.

(πιο τω !το!οοπτ οοοοεἰοπο ρτοτ!!οτοτπιπ οοπποπτ!οππτπ.

φωτ! οοπιππο ἰοππο ο!ε τοετἰτποτ !!!πτ! ε!πιπππτπ πετΙπο

!π !ὶ!›τἱε ππὶποποΒὶπτο Ροτ πππιππ οτ ποπ π!τι·ο ε!

τοπτιππ Ϊποτἰτ τ!οτπππιπ.ε! ποτο τπὶππε οεεοτ εοοππ

ι!πιπ πποι! ιπὶπιιε οεεοτ οτποπτ!ο!πτ οοτπππο !τιππο

Ροτ τιπππτπ. πο πποι! Ρτο τοετὶτποἰοπο ι!!οτ! παπτιο!.

ποπ τοποπτπτ οοπιππο πιππο οτποπάειτο ι!οτπππτπ. εὶ

πποι! ροτοτοπτπτ π!ττο τ!ἰοτοε !ἱ!›τοε ‹Ιπὶποιιοπὅὶπτπ.

οτππἱο πι·οἀὶοτο οτ 8!πεττ!ετ ρι·οππε!τ άτοτπε τ!οππππε

!!!!ρπε ροτοετοε ἰοππο ποιπὶπο τ!!οτ! οοιπππἱε τ!!οτο

Ώἱ!
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ΒοΙἀιιἰοσ ετὶΡοΙοοτἱ. τιττοοττοι·ο οοιορτοι·ο οτ οοεοι·ιιιο·ο

οτ οσοτπ·τι οσο οοοὶτο. ειιο Ροτιε ιοἱΠο τοοι·οοοτιιτο

οτ8οοτἰ.· το ἰΡεο οοἰοιιἰοσ ετὶοιιἱοτο. οτ ο ἀἰοτο άσ

τοὶοο Μ» ρι·στοἰεεο οοιοἱοο ἀὶοτἰ οοιοοοἱε. σΒτο:3οοάσ

οοιιοο οοιοἱο Βοοο οσιοοοὶε οιοιιο.τΙοο οσο ειιοτ

Ρτοοἰοὶτο οοτ οτιΡἱτιιΙιιο1 οΒΙἰΒοτὶ. "Με π1οοοοτἰοοε

στοοἰοοε εορτοἀἰοτὶε οτ εἰοΒοΙἰε. οτ άοο ὶοεττοτοοοτο

οπο: Ποτἱ οσοιοτοοτ Ρεο·τοε οοἱοε τοοοτἰε. οοτιοο

ὶοοιιο οι ΡτιΙιιτὶσ ἴστοοτἱσι·ιιτο. τΙοο τοοι·οτοπ· ἀἱοτο

Ροτοετοο. οοοο ὐοιοἱοἱοο οοτἰοὶτοτὶε οοοεακνιιιτ. ὶο

ἀἰοτἱσοο κι. ἀἰο κ”. ποοι·οὶἱ οἰι·οο οποιο οοοοιο.

τοετοε Βοι·τοΙἰοοε ἰοἀοκ. ὶοοσοιιε όο οοετοοοο οπτοκ

ἀἱοτο ροτοετοτἱε. εοι·Ιοοοιιε ροσοτ.1·οοοοε άο τοι·οοο.

ΒιιἱΙΙἱοΙπιιιε εειτοοοο. ὶστιοοοοε άο Βοοοιοοοτι Μάο;

ἀἰοτο ροτοετοτἰε. οτ Ιοοο·οοοιιε ρὶἔοοΙοε. οσο :οποιο

τοοτιοο οοτ Ρι·ο οοτοοοἰ ἱοοοο. '

Εδο οποσ οπο ΡοΙοοἱὶ οστοτὶιιε ιιστοοτοτο Ροττἰοτο.

Ιιοο οτ εορτο εοτἰΡεἱ.

( οοοΧοντιι )

θκοοσιουο ραρα ΙΧ Ιαοετοιιοαππ ιἰονοτἑοπιοοι τοπιο

βοατ·ί οιιρἰοπ.<: , έίαίοπι οι ·υἰπι ροἰυἰἰοὁτἰἑ, οαοεί ατι'

.οα·τοπι ο·ίύιοιαΙία Μάο ποπ ροεοπτ, ἰπτἰιιΖἔοτ.

'Ι2δθ, νο ω” κοπο

στο. Α. χω. Μ. στο. ο. χω. στ.

ς ο. ο. )

Οτοεσιτοε ορἱεοσριιε εοι·ιιοε εοτιιστιιιο τω. τοΙοοοε

οπο. Ρστοετοτἱ. οσοεἰΙὶοτἰἱε οτ οοιοοοἰ τοοιιοοεὶ αιτο

τοπο οτ ειΡοετσΙἱοοπο Βοοοἀὶοτὶοοοιο. εἱοσοτο ἀοοοτὶοοὶε

οΠοοτοο. τροπο το οσο οτ τοτοοοοοι οοοΙοεἱοο1 τοιοοι·ο

οσε οοιοτοιιο. ΙοιιάοΒἱΙἰτοτ - Ρτοποοι·οτιιι·. οτ οοετι·ίο

Ροτὶοἱοοἰοοε. οτοοοτοο1 οιοο τΙοο Ρσ$ειοοοε οοοι1ο

ποιο. απο ὶ8ὶτιιι· οι·ορτοτ τ.Βοοι·τοτοπο ἀἰεοτἰιοἰοο. οπο

οοοο ἰοοοἱοοοτ οι Ρτσοἰοοἰο ¦οτοΒοτἀἰο. οἱοἱτοτοοι

οιοοοοεοο1 οτ ὸὶεττὶοτοιο ὶΡεἰοε ειοετΙοο Ροι·ὶοιιΙσ Ροκ·

οσοειτοπο οτ τοπιπιι οσο Ρσεεὶτἱε οποτε υοεττἱε οποτ

11115 ἰοσΙὶοοτἱ. οτ ροκ· Ιὶττοι·οε οοεττοε οκττο· ἀὶεττὶ

οτοοι οὶοὶτοτὶε οὶοεἀοτο. οσο οτ οἰιιοε οοεττἱ το: τισ

ποὶοοε ττο τΠετοοτιι Ρι·οίοοτο τι·τιοὶ «το ἰοἀὶοἰοιο οοο

Ρσε5ὶτἰ8. οἱεὶ άο Ιιοἰοετοστἰὶ ὶοἀοἱἔοοτὶει τοοοήοτ τοοο

τἱοοοπο. οοοτσι·ἰτοτο ρτοεοοτὶιοο ιιστοε οοοοοἀὶτοοε

τοοιιττοτοτο Ρτοεοοτὶοοε οεττιιο τω οοεττοτο])οοοοΙο

οἰτιιιο ιοιΙὶτοι·ὶε. Ποτε οι·Βο οτοοὶοο οσιοοιοπο Βοοοτ

Βοοο Ρειτοοοοι οσετι·ο οοοοοεεἱοοὶε ἰοΪτὶοΒοι·ο. ιιοΙ

οἱ οπου τοιοοτοι·ἰο οσοττοἰτο. εἰοοἰε οοτοοι ὶιοο οτ

τοτοΡτοι·ο ρτο8οιοΡεοτἰτ. ἰοᾶἱΒοοτἱσοοο1 σ1οοὶΡοτοοτἱε

άοἱ οτ Βοοτστοπο ροττἱ οτ Ρωτιτ οΡοετσΙοτοοι οἱιιε 8ο

οοοοι·ὶτ ὶοοοτειιτοοι. ·

Βοτοτο τοτοοιοΐ. νο. Ποιο τοοἰἱ. Ροοτὶίὶοοτι1ε οοεττ·ἱ

τ!

6

( Π()ΟΧΕΙΧ )

ΤαύτιΖαο /οοείοτ·ί.9 [απαοπεοσ οπο», Ϊ/οπο£ο.9 οτ άρο

ετοΙΖοιοπ δοτἰοπι ρω δΞοἰΙΖαο τ·οό>τιο αεἰτμιοοιιιἰο ίπέτ2.

Ώδθ , 2θ Με

Είπε απτυοποροσ Τιιπτίπε:ι.σι'.ε Μοπίαπϊ.

604. Α. [στ. Ή'2. τ. Οστά. τ). [οἱ. Ή3.

ς ο. ο.)

Ιο οοτοἱοο ὁστοἰοὶ οποοο. οσε Ροἰἱἰροε οἱοοᾶοιοἱ

οοε ἱοοοοοεὶε οἱοὶτοτὶε Ροτοετοε άοοι·οτο οτ οοοτοτο

τοτο οτ ΒοοοΡΙοοἰτσ οσοεὶΙο ὶοοιιο Μοτο εοΗτο οσο

ἔι·οΒοτὶ οοτ ·οοο1Ροοοιο οτ οστοιι οτ ιισοοοι ρτοοοοἱε.

οτ ἰοειιΡοτ οσοοοιιιο εοκ Ροκ· οιιοτοἱἰοοτ σοοιοοεοοοο

οΙοοτστοπο στο οποιοι εοοιιοάιοο τοποοειοι ·οοοἰτοο

πιο”. οσιοιοο οτ οισο οποιο οοΙ11τ1ο18 οτ Ρι·ο ἰρεσ

οοτοοοἰ. Ρτστοἱττοοιιε οτ οσοοοοοοιιε ιιστοε τοοθοιττο

Βοτοι·άσ εοοετοιοσοσ οτ οστοτἰο. ᾶοιοἰοὶ ΡοΡο.. αποσο

ετσΙἱοο εοἀἱε οοοοὶο. τοοἱΡὶοοτὶ οοτοἰοο οτ οἱοοοειιοιιοἰ

Ροοτὶίἱοἱε οτ τστοοοο οοοΙοεἱο. οιιοά οσιοοοο οποιο οτ

οοτοοοο ιιοοοτἰοτιιοι οποοΒοοτ ΒοΙοειε οοἱοοοοεὶοτιι.

Ρι·ο οιιοάσ οι ι·οεοοπι εἱοὶΙὶο. Ρι·ο ὶΡεο οοοομιοι:1σ.

οσο οἰὁοἱὶοοτ τοοετο. (ΜτΙ οοτοοοο ἱοοιιο τιττοοτήτ

ττοτοειε ιιὶΒἰοτἱΊιιἱοοοο. τουτου:: οιοἀἱοτοτοο1 ειτποοοἱτ

ἱρειοο οστοιιοο ειοε 'οκΡοοεὶε οτ οΠοιο τοοάδοτοτοο1

οκροοεἱε όστοὶοἰ ΡοΡο. οτ ι·οτοοοο οοοΙοεὶο. ἰρεσ άο

οιὶοσ ροΡο. οτ τοιοοοει οοοΙοεἱο άοοτο Ρι·ο οποοτοτο

σιοιιεΠοοτ ΒοΙοο οι·τοοοάο. οκοοοεἰ5 ἰΡ5οτιιο1 Ρι·ο τοιο

ΙὶΒοτ οιοοεο ἱὶοτιιε άιιοοοτοε εοΡτοοΒἱοτο οοἱοοιιο

ὁοοοι·ὶοτοιο ἰοοοοοεὶιιοι. οτ οΧΡοοεοε ὶΡεοτοο1 €οτοο

τοπο τἰοοἰτ οσοοοοε ροΡο· οτ τοποοοει οοοΙοεἱο. Ρτο

εοκ ιοοιιεὶοιιε. οἱ ποιο άσιτοοοε [κοπο Ροιιοὶοτοε οο

τοειε ιιοΠοτ οτιοοι·ἱ. εὶτ οι οο1ε Βοοορἱειοὶτο διοο το

ιοοο τοοἀὶοτοτοιο ἰΙΙοτιιοι Βοτοοι·ιιιο. τουτο οτοιοΒἰτ

Ρτσρτοι·οο οστοιιοο ἰοοιιο. εστιιοτ ἀσιοἰοιιε ΡοΡο οτ

τοτοοοει οοοΙοεἱο οτ οτοπο οιοτοοτειτοιο οσιοοοο Ρι·ο

τοτιιτο. ἰτοτο Ρι·οοιὶττὶτοι1ε οτ οσοοοοοοοε οστοε ἀἰοτὶ8

οστοὶοὶοιιε. φωττ ἀὶοτο οσιοοοὶτοτοε ὶο ΒΒοἰε οοι·ιοο

οτ οιιιιἰΒιιε ΡοττοΒοοτ οι τἰἰοτιπο το5ουτο ιοἰΙἱτοο

τΙοὶοΒοι1τοε ατομο οι οοκοοοτοε οτ Ρτο τΙοοΒοοτ οο

Ιἱτο άοίοι·οοτ άοκττοτττιτο οτ τ·οοοἰοοε άσσο οτ εοοτὶ

τοι·οε ττοε οιοο ειι·οοεἰο οτ ιοοοόο επτ άιισο τοοοεοε.

ει' όοοοοσ οορο άτιοτο Ρι·ο τΙιισοοοτ ποὶΙἰτο Ιἰοτοε ιο

εἰοτἰ ἀοοοι·ὶσι·ιιτο ὶοοιιοοεὶιιτο Ρι·ο άιισΒιιε τοοοεἱΒο8

τοοτιπο. τοοτο εσΙοτὶσοο ἰΡεὶοε ροοιιοἰο ἱο ἰοὶτἱο.

ἰτοιο οι·οο1ὶττἰιοοε οτ οοοοοοοοιιε ιιστοε. Ρτοἀἰοτἰε

οστοἰοἰοοε. τΙοσο εἰ @οπο άιιτοι·οτ. ιιΙτι·ο εοκ τοοο

εοε Ρι·οὸἰοτσε ὸὶοτο οσιοοοὶτοτοε ττοΒοοτ οστοτο οκ

Ροοεἱο οοιοιιοἰΒιιε ΒοΙοτιε οοτο οτοιοτοε οτ οσο οἱ οο

ροι·ειτοι· οσο £ωοτ οι τστοΒοτάοι. ἱτοιο ρτοοιὶττἰιοοε

οτ οσοοοοοοτιε ιιοοὶε ρτοἀὶοτἰε οσιοἱοἱΒιιε. ιΙοοά

οιι:ιοιτοιι οιιι·οοοοτ οοιὅοοἰιιτο οι τοστο τοΒοο. εἰ το

ΜΜΜ. οοοΙοεὶο Ιιτιοοι·ο ιιοτι1οι·1τ οοοτετοΙο 8οΙοοι·ιιοι

οτ οτιιοιιιο. οττιιιοτιοο 00τοοοο Ρτοτἰὶοτοτοτο άτιοοοτ

οἱ οοοοε οτ Βοτοο5. φωτ τἱοιοἰοο8° Ροοει οσΙοοτἱτ ἱο

ἀὶοτο ι·οο,ιιο Ρι·ο ειοποτοοτσ τοποσ. ἰτοτο Ρτοτοὶττἰιοοε ·

οοοο τοττὶοοοοἰοτο. οτ οσοοοοοοιιε οσοὶε οι·οτὶἱοἱε οοιοἱοἱοοε. φωτ1 Μοτο:
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Ριοάὶοτο οοιιιοοττοτοε ΡοττοΒοοτ οιιο Ριἰιπο οἰοο. οι τι ίι·οοΒοι·οτ οιε Ροοοιιιι οτ Ρι·ιιπο οάοιοιοτοε οσο τετοι

ειπε Ιἰτοιὶε οτ οτιοιτιοε Βιοτἱε οτ .οπο οιιοτο Ροάιτοο οοιι

τιιοτ· ποιοι οτ Βοτιετιιτιοε Μοτο. ιιοοειτοτιἰτ ι·οιποπο

οοοτοειιι. ἰτοιιι Ριοιιοττιιοοε οτ οοοοοπιιποε οοτιἰε άὶοτἱε

ιιοιιιιοΠοιιε. ιιοοά οοιποπο ὶοοοο ποο τ-οοἰοτ Ροοοιιι οοιιι

τιοάοι·ιοο άιοτο ιιπΡοτοτοι·ο. ιιοο ιιάιοιττοτ ττοοτετοιιι

Ροοιε..·οιοο οοτοοτιιτο οτ οιιρι·οειτο 1ττωτοι άοιπὶπι

Ρειρο. οτ ιιιιοά εορροοοτ οι: οοιιτοπτὶο οιοοιιιοπἰοο

τιοοιε. άοιιιἱιιι ΡιιΡο οτ ιιοπι: ιιιοι·οοι·οιπ εοτοιιτιοιιι

οτεοπτι. οι Ρι·οάιοτο ποο οτιεοι·οοιοτ οτ ιοτσιτιιτ ιΡεοιπ

οοιιιοιιο Ρι·οάιοτο οτιοοι·οοι·ο οτ Ρτο ρι·οάιοτοι οτ το»

Βιιτιο. ιιοτιιο ποιιιἰοο ειιιιιιοι Ροπτιτιοιε οτ ι·οιιιιιιιο

οι:οτοοιο οποιοι τοοιιο οοιποπιε ιοιιοο ΡιΒοοι·ι Μιτο

Βοοιοο. --#οΒο οοι·ο ιιιοδὶετοι· τιοι·ιιι·άοε άοιιιἱιιὶ Ρορο

8οτιάιοοοποε οτ ποτοτἰοε οτ τιοοιιτοττοο εοάιο ιιοοοιοο.

οοιιιιιιο οτ οιοο άοιιιἱπἰ ρορο οτ ι·οιιιιιιιο οοοτοοιο

ι;ιι·οιιιιττο οτ οοποοοὶο οοτιἰε Ρτιιτιρο οιοοάοιπιπο

ιοοιιο Ροτοετιιτι ι·οοιριοιιτι ιιοι;πιπο οτ οιοο οοιιιοοιε

ιιιοοο οτ Ρτο ἱΡεο οοιποπὶ. τΙοοά οι οιοι·οιτοε ὶτοιοο

-ἱπ·ι·οιὅοοιιι ειοιτιο τοοιοτοε τοοι·ιτ. ιιοτ οοιιοιι·οτ του

φοιτ πιοτιιτο. τΙοοά άοιιιιοοε μη» οτ τοιποπο οοοτοεοι

;τοοιοοτ οτ οοι·οτιοπτ τω. ιιοοιτ ιιιοοοπεοο οτ οοοοιὶ.

1ιοτιοΒοοτ Μάο Ροι·ώοποπι οοοοοάοιπ ποιοι οιιΡοο8οι

πιο» οικω: τιιοιοπτ οι ιΡεο ποδοτιο. ιτοπι Ρι·οιπιττο οτ

οοοοοπἰο οοτιιο άἰοτἱε οοιιιιοιτιοε. φοιτ οι οτιι1οιι

Ροι·οοπο οοοΙοεὶοετὶοο οοτ εοοοτοι·Εε. ὶρεοε οοιποοιτοτοε

οποιο οτ οοποτοιι·οιιιι. οοτ οτιοοιι οποιο οττοιιάοι·οτ. εοο

τιιιιςοοιιι ειποοτειι·οοι Ροι·5οποιπ ιΡειιι·οοι οοιιιοοιτοτοοι

οι οοοάο. ετοιιάο οοτ τοάοοπάο οι Ρι·οάὶοτο οιιοι·

οιτο οι ροι·οοοιιι οοτ ι·οτιοε εοο ἱο τοπιο άιοττιοτιιε

οποιο άοιιιιιιοε [προ. οτ ι·οιποιιο οοοΙοτιο.ν.άοΒοοτ

οοπεοι·οοτοι·οο οτ οιιοοοτοι·οε. τοπ ιιιοπιτιοπο Ρτοιιιιεεο

οττοπεοι·οο μι· εοπτοιιτοιιιι οκοοιπιιοἱοοτὶοπἱο οοιπρο

8οοπτ. οποιο οετ ειιτἰεἴοοἱοποιιι άοτιὶτοοι οτ οοπάιοποιπ.

ιτοπι Ρι·οιπιττο οτ οοοοοιιἰο οοτιἰε άἰοτἰε ποιοιπάιοε.

ιΙοοά άοιοοιοε ΡτιΡο οτ ι·οιποοο οοοτοεἱο. οοποοάοιιτ

οοιιιοπὶ ὶοποο ο7ι·οοοειοπι απο εποε Ροττὶοοοοἰἱε. ιιι

ποοπειτιοε οτ οοιιιοπι ἰοοιιο ιο τοοάοιπ. οτ οοιιοτἰο

οιΙοιοιιτοιιτοπι οἰοὶτοτοοι ιο ι·οοπο. Ρτο οιιἱΒοε ὶοτιι

1ιοπτ τὶάοτὶτοτοιο τοιιιοπο οοοτοεἱο. ττοιιι οι·οιιιτττο οτ

_οοιιοοοιο ιι0τιιε άιοτιοποιοιπιτιοε. φοιτ άοπιὶοοε Ροςιο

ιιιοοοοάοτ οτ άιιτιιτ ιοποοποιτιοε ΜΒΜ. οοι·ιιιιιι οτ

ιοι·ιοάιοτιοοοοιιιιτοι· 81108 οοποιοοο ιο ι·οοπο άιοτο.

οτ τιοττ,οτο ιτι οοπεοτοε ιιιτοι· ὶοποοπεοε άο τοϋ-οοπ

οὶοὶτιιιο. οιοοτ ιοοοοοεοο οι άιοτοι·οοπο οοοεοο·οοι·οοτ

]ιοτιοι€ο. ιτοπι Ριτοιιιιττο οτ οοιιοοοὶο οοτιιιτ άιοτιε πο·

_ωτηιοο. οιιοά άοιοιιιοε ροΡιι .οτ ι·οιοοπτι οοοτοεἱιι.

.Φωτ.πιτ οοιιοοάοτ οπιοοι·ιοει ιοποιοοειΒοο οι τοοάοιιι.

-Ρτοιιιιιιι 1ιοοι·τοτοιο οτι ὶοιιιιοιιἰτοτοιιι. οι τοτο 8τ0Πτο

_οιετιτο. τεστ ιο οιιιοι οτἱο τοοο ι·ο.3ιιι· τΙοοιπ οοι·ιοπ ιιο

οττο Ίοοπτιδοιπιτ; οοοοοοι·ι. οτ οτι ποι: ι.οιοτιοπτ ιιι

ιμιοπεο8 .τἱάΒτἰτοτοιιι άοοιιοο Ρορο οτ τοπιτιοο οπτο

_ειο._-ξτοιο Ριτοιιιἰττο οτ οοποοοὶο οοτιιιι. ιιιοάἰοτὶε τω·

_ιπτιιιτιοε. τςοοά..ά0ιΙ1ἰοοο ΡοΡο οτ ι·οιποπο οοοτοειο

Βιοὶοιιτ ιοτοιο ιΠοιο τιοι Ρτοοιὶτ οι άτοτο ι·οοπο οἱ

ιτὶττοτρι~οάὶοτοοιοιιὶο οττοιιάοιο οτ οτιεοι·οιιι·ο. Ποιο

_οιοιιιὶτιτο οτ Δοοιιιιοπἰι› οοτιἰε Ρι·οάὶοτὶε·ποιπἱιιἰΒοε. ι:Ιοοά

εἰ άοιπιποε Ι›οΡο- οτ ι·οιποοει οοοτοειο οοποι·ἱτ τιά οοιι

οοι°ττὶἔἐιΪι..›οοιιιΕ!τΤι·ἱάοι·ὶοο άο:τοΐτπΡοι·οτοιο. Ροποτ οι

ιιοοπεοε οι μισο Ϊοιιιιι-ιάἰοτο ιιιιροι·ειτουο. οτ οι Ροετοο

τι

τοοοι·ιτ οἱε οά πιιιιοάοτοιο οοοτοειο. ιιοπι τι·οε ιιιοποοε

Ροετ οοιοπἰοὶοποιιι. οοοτοεἱο Ρι·οοοάοτ οοπτιιι οοιπ.

οτ ἰοοοτιὶτ Με ιιιοοοπιιοτ. οτ οἱ Ροε.τιιοοιιι ι·οοορτι

τοοι·ὶπτ οι οι·οτοοτιοοο οοοτοοιο. τι άοιιιὶιιο Ρορο @τα

εστω οιιιτοοι·τοτ ιοοοοποοε. οτι! άο οοτοι°0 ιιοοά οτιιοτ

οπιιττοι·οοτ. άοιοπτο άἱοοοτάἱο [κι άὶοτοιιι ΐι·ὶάοι·ἰοοιιι.

·ί”οοἱοτ ὶτο εοιπιιιοο Ροπτιτοιι οτ ι·οιιιοπο οοοΙοοἰο οι

Ροοο ιιοοά οὶε .ι·οοτἱτιιιιιιτοι· οπιιεεει. Ρι·οάιοτο οποιοι

οτ ιοπ8οτο Ρι·οιπιττο οτ οοιιοοπιο οοτιἰε. οδο ιποιοετοι·

τιοι·οιάοο οι·οάιοτοε. οοιιιὶπο οτ ιιιοο εοπιοιι Ροιιτἱ

ίιοἱε οτ ι·οοιιιοο οοοτοεὶο. ρι·οάἱοτο Ρτιὶὶὶρο Ροτοετοτἱ

οποιο. ι·οοὶςιὶοπτὶ ποιιιἰοο οτ οἱοο ιριοοε οοιιιοπιο

οτ Ρτο ὶρειο οοιιιοπὶ τοτο οτ τὶι·ιοιι !ιοτιοι·ο οτ τοοοι·ο

τοοοι·ο οτ οοιιιρτοι·ο. οτ οσο οοιιτι·οοοπιτο. οτ τιιοοτο

τοτὶτοι· οτ οοτοτο τςοοά Ριοάἱοτο οιιιιιτο οτ εἰπεοτει

οτιιιοιοοπτοι· οτ οοιπΡΙοιιοτοι· οτ ιοτιποοπτοι· μι· άσωτ

ποιο ροΡοιπ οτ ι·οιιι.οπιιιιι οοοτοειιιιπ. οτιτιοιιοάο οοτιιε

άοιιιἰπο ΡτιιτιΡο άἱοτο οοιιιτοο τιοπιι ι·οοοιιιο οοοΙοεἱο.

ιιι·οάιτ:το οιπποι οτ 8ἰπΒιι.το οοτο εοπτ τοτοι· άιοτοε

-Ροιττοει οτι τοποιο οοοάὶοὶοοο_ οτ ροοτο ἱποοοτἱποπτι

ιιρροεὶτο. τΙοοά οοιποπο οιιιοο οσο τοιιοιιτοι· άο ιιτο

άιοτιο οοτ ιάττΙι10 Ριοάιοτοι·οιπ. ο οοιιιοιιο οοιιοτοι

τοτο οιιοι άοοιιπο Ρορο οτ τσιποοιι οοοτοεἰο πιά οοπ

οοι·άτοιιι ποο οοιιοι·ιτ άο Ρι·οάιοτιο. οτ Ρτιιτο ιοετι·ο

ιποοτει ιοάο ίιοι·ι τοΒοοοι·οοτ Ριιι·το8 οτ τω τιιοτοιιι

οττοπιι οοιιιοιιἱ ἱιιοιιο. ιιοτιιιιι ιιιιιοο οι Ροτοτὶο του

ιιοτιοιτοιιι. οιιο τοειτοι· οοπιιιτιοιιι. ιιι. Ρτοπο οοοειτιο.

οποιο; άοιιιἱτιἱοο ιιτοτοττοττε. και. τι·τοοιοπιο πσοο.

ἱιιάἱοτἰοιιο οι. άἰο οἰ8οιἰιιιο οοιιτο ἱτιΙἱὶ τοπιο οοεοοιιιο.

-ρι:οεοπτιτιοε τοιιτττιιιο. ιποάτο. ι·ιοοΒοιιο. οτιοι·το άο Βιο

Βιιτοο Μοτο οοιιιοοιε οποιοι. οτ ὶοοοτιο Ροροι εοτἱτιο.

ο8τωο οοι·ὶτιο. οπτοΙἱπο ιιιοΙἰιιοιἰοἶιπἱΙἱτο άὶοτο Ροτο

8τοττ8. οιοοτιο άο οιιΒτοιιοο. οτ τοΙοιοοο άο Βοποιοοιιο.

ιοάιοιτιοε οἱιιο.

Εφ οττο :ιιοπι ροΙοοἰι ποτοι·τοι ι·οδοτιιε οοι·τοιο.

( 13001.. ) ι ··

. . .:_ 1 _

Ροιι.ιι>οοε οὶοοιἰοπιτπω ίαττιτούι.ιίαοτροτοοτοσ Μιοτττιτο

.ιτπά2οο |ιωρίτατΞο .ιαπσο ίοΜποτι στο ίαπιται οτ Μτ

6ηιοπο οτ οοιιιοτ·ττοιω ιτι: δικέ Ζίοοπτίτυπ ωοτοπιτίπί

00ιι.82Ρττοιιιτί το το.ιιττιι ιΐο Βαοποοανοττο οοι·ττ.ι .πιο

οοπιίέτίοτιίόιω ίιπροι·τίται·.

Ι2οθ, 8 οιιοοετἰ

τοτο. χω. τον. στο. ο. Μοτο. τ.

τι 'τι Ν? ο ι · (απ) -

·:ιτ· · - τ.»

Ιο ποιοιοο άοοιιοι οιιιοπ. ποο Ρτιιτιροε οτοοάο

ιπἱοοε ιοποοοειε οἱοἰτιιτὶε Ροτοετοε ιιοιιιἰοο οτ ιιἱοο

οοιποπἱε ιιιποο. οοοοοάὶιιιοε τὶτιι ΐι·οτι·ὶ ιποι·τιπο οοι

άὶι·ο τιοεριτοτιε οοποτι ἱοτιοποἱο άο ὶοποο οιοοτ οοπετοτ

Ροι· ὶπετιιιιιιιοιιτοιιι ιπάο οοιπροειτοπι Ροι· οοι·ιοοιιι

άο ροοιοιἰο ποτοι·ιοιιι. πιἰΠοεἰιοο άοοοιιτοεὶπιο το·

οοεἱιπο οοπο. άἰο οι:τοοο οοιεςοετι τοοὶρὶοιιτι ιιοιπἰπο

οτ οιοο οττο τιοοοὶτοΙὶε οτ ρτο οο. οτ οοτιτε ιιιὶΒιιοπο

οτ τοΞοοεο ·άο Βετο ι·οοἱρἰοπτὶτιοε Ρτο οοτιιε οτ οοπ

ποπ
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εοττἰΒιιε ιιεετττε. ι1τιτεττεετ Ροδοτιττιο τεκ:0τ10 ττιτειιοιιο ιι ττοειιτι τ3ειιεάτοττοιιεπι.Ροεττεεεεειιι11 ηιιτιττοτιιι11 ιιεεττο

ετ τι;ιιιεεο Βιιττττετιιιτ Δε τειιτετιτἱο τΙιιοιτ Ροεετττε ετ

ττεττιιι11 εἰτ ιιοττἱε ετττττεετε εοτιεττιιετε ετ τιιοετε εοτι

εττιιτ εττίθετιτὶ ετ ττεττ Βιεετε τιιοτειπιτἰτιιιιτι ιιτ›ὶ Ρὶρει·

Ρττειιτετιιιιε ειε οετο τιοτ›ἰτἱτ›ιιε Ρτο εοιιιιιιιτ οετειιιτὶτ

ετ ιτεεὶΒιιειιἰτ τΡειιπι τεετειιάιιιτι ειτειιτ ιιτιεττιιε ιιοΒτε

1ιτάετήτιιτ το τιποτε τσετ5οοεειι.ιετττ. ετ Ροειετττε ττ1τ

τ›ειιττιιιιι Βιοετε ετ εκιιιεττοετιιω ετ οιτιιιἱιι τιεεεεεειττε

εοτιεττιιει·ε ετ εοτιεττιιτ τεεετε :με ιιεεεεεεττε ετιιιιτ

ιττετο ι1ιοτετιἀὶιιο. (τοτο τειι1ετι πιοτειιιτὶιιιιιι1 (ματ

οοιιεττοετιιι· οιιεεεττετ ετ εἱτ το τοειιιτι ττττιιε τιιιοττ

εοπιειιειιττ εεεε τη εειττει1ι ττιειιτει ὶτ›ἰ Ρτορε Πασά πιο

τειιἀἱτιιιιτι ιιοεειΒετιιτ πιοτειιιτττιιιιιι θε τ128ιιεεειιτιττο.

εο απο ερεετειτττετ ι1ιιοετ οοιοποιε τετιιιε ετ τιιιττττ1ετ

εοτιεοι·τιιιτι ειιΡτειάτεττ πιοτειιττττιτ τὶιιο‹τ εο1ιει1ειιττ εεεε

ἰτ›ἰττεττι τιετιεοτ τιιιιτετιι Ρεττετι1 το εο ιι1οτειιτττιιο τιιιοττ

εοτιεττιιετιιτ (Ι118.τττεττι τιιιβετιειτ το τττο ετατ ἱτ›ὶ εοτι

ειιειιἰτ εεεε ιιὶἀετἰεετ εοιτιιιιιε ἰειιιιιε τττιιήιτιειαι. τιο

εΡἱτετε Ρι·ε‹τὶετιιπι ειιιει·τειτι ετ ιττεττ ιτε €ειιτο τιττειτι

ειιιτιττειιτι. ετ εε ειστε ερεοτετττετ :μισά άστα: ετὶετιιτι1

πιοτετιεττιπιι11 «ματ (τε τιοιιο οοι18τι·ιιετι1τ ττ1τ εοττττειι

τιιι1ι ετἱτ τΙιιοιτ Ρ085ττ πιοτετε. τιεο Ροεεἰτ ἰτ›ἰ ετὶιιιτ

ιτιοτειιάτιιιιιτι ειτἰίὶεειττ ιιετ εοιιεττυἱ Ρετ τττοτοε μιτττ

εἰΡε5 ιιετ ετἰφιειιι εοτιιι11. ευρτειτττετε εοε τττετιιε Ρο

-τεετειε π1οιιιτιιε ετ ιιτεε εοπιιιιιτε ἰειιτιε ετ Ρτο εο ετ

ιιοε ρι·εττἰετἱ Ροι·ττετρεε ·Ρτο ιιοτστε ετ ρτειτἱετἰε ετ «τεο

ιττετιιε ττειτετ ι11ετττοιιε 1ιοπιττιε Ρτεττἱετἱ τιοεΡἰτετἰε

τιιτετ ποε εοτειπΡτιἰ ·εττΡιιτοετοττε τττοιειιιιιιε ετ Ρτο

π1ττττπιιιε εττετιττετε εοττιΡτετε Ϊ ετ οτσεετιιέιτε ετ ΐιιεετε

ετ τ›οτιε ι1οεττε ιιἰεἰεεἰω Ρἰἔττοττ οτ›τὶεειιτεε ιιτιτεττοετ

ποε ιττετιι8 Ροτε5τειε τ›οιιε εοπιιιιιτε (με οτστἱιὅετἰ Ρο5- ε:

ειιοτ. ετ τω: Ρτειττοτὶ ιτε Βειιἱο τοτε ιιοεττει ετ οττο

τιιιιι Ρτεότετοτιιιο Ρει·τἰεὶΡιιιτι. ετ εδο ιττετιιε Ει·ειτετ ·

Ι118ΓττΙΙΙ18 τσιπ ἀἱειἱ τιοερἱτειτὶε ετ ειιτ› Ρετιε ιτιιΡτἰ

ιιεττπιει1ττ τΡετιιε π1οτετιάττιτ ιτιιοατ ττεΒετ ἱτ›ἱ εάτττετιττ.

ετ τττει τοεττιιτι1επιτε ιιτιτιι8 τετιοττε τ11ιτε ττεττ ττετ1επιτ.

τιοε ειιτειτι ίτιετιιιιι εετ Ρτο εοτιιιιτιτ ὶειιιιε. Ρτεεετ1

τἰτιιιε τεετὶΒιιε ειιιιττεε ·‹τε εειι·τιοετττιιο ετ οττοτιε ἔπει

ι·εετιο ετ ἰοτιειοι1ε ιιειιει;ιιεττε. :τετοιο τοπικ: το Ροτεετο

Ϊοτιιετἰοτιιιιι οιιο τιιοτετιιτ ιττεττι ροτεετειε. ειιιιο άο

πιὶτιὶεε ιιεττιιττεττε. ιτιὶττεεἰιιιο ἀιιεειιτεεἱιτιο ττἱεεεἱπιο

ποπο. ἰτιἀἱετἱοτιε Μ. ότι: οετειιο ειιΒιιεττ τιιτετ ποι:ιειιι

ετ ιιεεΡετεε. ” _

ΕΒο ιιτεο εεεττ Ροτειεττ 11οτεττιιε τι.ιεειι άτοτε ροτεετιιττε

εετιρει. - ‹ .

( τ)()(][.Ι )

(τιιτοοιιιυε μερα Μ, Ιαπωεπεε:, τα ρεστα τω» το

υπιπα εεεΖωία αδ: εστω πιττπ:ίίε ετ Ρεπε22.ε Ρτο

εωρειἰἰ2ἰοπε δίσί!έαε Μία: .σετυετι£ ίιιτεπτειιε, ?ιοτ2ατατ

ετ το6κα2.

τ259, νι τειτειιττειε οε1οτ›ττε

στα. Α. χω. τω. ·

μι. ιι.)

Οτε5οι·τιιε ερτεεοοιιε εετιιιιε εετιιοι·ιιιιι ἀεὶ. ττττεεττε

τιιπι. ιιιιι1εὶἰ ετὶτεετοτιιιιι ίτττοτυ.ιιιι πιοτήττε ιιὶτἰ ιτοιτιἱιιἱ 4

(Με ετ εοτιιιιι1τε υειιετοτυ.πι1 ει] οοετι·τιι11Ρι·εεειιττοπι

ιιετιἱειιτεε εοτιιιειιτἱοιιεε ετ Ρεετε. ιτε τιιιττπιε ἰιιτετ

τοπι1ειιτιειιτι εεετεεἱεττι εκ Ρεττε αεε. ετ ποε ω: ιιειιετοε

ει; ειττετε ρτετιειΒττιιε εετ ττεετετιιε ετ οιιε ἰιιεττιιιτιειιτο

Ριιτττεο εοι1Ιὶτιειιτιιτ Ρετ ιτιιιτιιιε ιιτεοπιτε ιιοτειτὶτ τεττε

τιοεττε εοτιίεετο πιστττειιτι1 Ρετ ἀεὶ ετοιτειιτι ττι·ιπιιιιε

τιιιιτ. Μεοοιιε ι111τιιετ5ττε.τεττ1 ιιεεττεττι πιοπιειιάιιιιι

ετιιιιτιιιιιε ετ οττειπτειιιι. Ρετ ειροετοττεε ιιοτιἰε εετἰΡτιι

πιιππτειιτεε τιιιετειιιιε ιτε εοιιεετιιιιτιάτε Ραεττε ετ εστι

ιιειιτἱοιιἰΒιιε ιτιεττιοτετὶε τιεο εκτιτττο ειιοτ τη ἀἱετο

Βετο εοτιετττο πετ εοτιεειιειι ιιοπι εττττε οτ Με ειιἱ

ι·εειιυπι εἱεἰτἱε ει τοι1ιετιει εεετεετε εοι11ιτήττετιιτ. ετ

ειιεεεεεοτεε τΡετιιιε Ρετιτοιιτ ιιττειι1ι. ιιετ πιειιιττιιι1ι.

τεττειαι ιιετ τιοιιοτεε άτ..<τοττετεε ετ ετἱε τοτιο τω. οσε

ὶιι τεετιο τιεΒεΒιιτιτ εοττετιι ετ εοτιιπι εεΡτειιιτιιτ πιστα

εειΡττοτιε Ρετεοτιε. εοτειιτι ιιει1ετετήττ ττιιττε τιοεττο τ.

ερτεεοΡο Ρειιεετττι1ετιετ εΡοετοτἰεε εεεττε τεεειτο (ι)

ειτιἱΒειιτἱε εἰιιἔιιττ τιιτει11ειιτει. ειιιο »τι εο ειιτ ειιΡετ

τεεἰρὶειιἀἰε εὶεττειτι εοιτιπιἰεὶιτιιιε ιιτεεε τιοεττειε τιιει·τττε

ι·ειιιιὶεὶτἰ. ποε ειιἰιτι εοτιιιετιττοιιεε ετ Ρεετε Ρτετιιἱεεει.

Ρτεετὶτἱε τιιιἰιιειτιοστἰ ἰιιτεττιετιτετ τοτε ττεΒετ1τπιυε ετ

εττειιτι :ιεεεΡτειτιιιε. ττε1τυ.111 ειτιεΒιιἱε νι. τ‹ετειι‹τω οετε

τιι·τε Ρο11ττττεετιιε ιιοεττἰ εποε τετετοττεοτπιο.

( οοετιι ;

Ιαπαεπ.9ε.τ /ιτειία: ειιυτ τοπιατιιι εε·ο!εσία ε:: τππι

Ϊ/επε£ἰε αό εοταηι πιιπε:ίΖ.9 ω” αάρτοίππιτ παμε

σοτιβτπιαπι2. . '

τεεο, τι >οοτοτ›τἰε

Ε.: τιιιτοοταρτιο Πεείί ?'ιιιιτίτιεπ.εί.τ ιαϋπτατττ.

δού. Ιλ. [Ν. Ξ!3. τι. δώ. Π. [στ. 913.

( Π. Π. )

τιποτε το Ρετειττσ ποπο ιτοιτιτιιτ ετοτιἱερἰεοοΡἱ το·

11ιιετιετε ττοττιτι1ιιε ΡτιἱτἱΡιιε ιιὶεειτοπιἱτιιιε ἰετιυειιεἱε

Ροτεετε8 ·ετ εο11ετττετττ εὶιιὶτετἱε τιιτιιιε. τΙιιοτιιι1ι πιο·

:οττο τιιτεττιιε εεττρτε ειιοτ εοιιετεεειτἱ Ρετ εοττιιι ετ

εεττιΡειτ1τιπτι ετ ιιοοετιι ρτεεοτιτε ωστε εοτττο. ιτεετετο

ετ ευετοτττοτε οοτιεττττ τετιιιειιετε. ωστε εοτττο-εοπετε

εἰ Βετὶ ετ τ10111τ11υ.τ11 εεπ Ρετ φιτιιτιτὶΒετ 001Ι1Ρ88Π8111

ετεοτοττιιιι το τ›τειιἰε τυπο ίοι·ιτοιιι εειΡττιιττ. ἱειιιιιετιεἱε.

ιιοιιιιιιε ετ ιιιοε ιρειιιε εοτιιιιτιἱε ετ Ρτο τοτο εοιπιιιτιτ.

ιιἱιτετἰεετ. τετιτι·ειιιειιε ετθετε. οττο ττε ετιιεε. Ει·ειτει·τοιιε

ττε @στα εττ:εττυ.ε ετιετε:έπει. ιι1ιιτττιιιιε ιιιειτοεεττιιε.

τπιτττιιἱιιιιε ωτιιοεειτιιε. τιιιετττιειιε ρτθι1οτιιε. Ρεττιιε

εττεττεττο. ι:τιετττιιιιε τ:ειιοτιεττιιε. οττο εττιιτοτόιιε. ττιΒο

ιιιιι·τε. τιιιιττοιτειιε πιεττοτ1118. Ρεττιιε ιιιειιιετιε. 8)ΙΠ10Π

τοτιιεττιιε. οττοΒουιιε ιτε ειιιι1τττε. οδο ττε πιεττα1ο.

τιιιιττωιειιε ιετΒιιε. εοττεοτιιιε ΡὶΡετ. τοιιίτειιοιιε ‹τε

ιτιιιττ. τιἱεοτε (τε ειιτειιττο. Βιιτιι·ι1εττιιε Μετα. Βιιττττετ

ιππε ιιειιτιιέ. τεεοτ1ι.ιε ε)εττττιικτιιε. τοΒοοιιε ιτε εστω.

(τ) Π. Ιτιεοτιιιε ιτε Ρεεοι·ιιι·τε, ρτ:ιεειιττιιιιτ , ιιιοικιοιιιι εΜει·οτειιετε,

ι·τετιι ερτιιοοριιε ειιι·ιττιπιττε Ρτειειιειιττιιιιει, ετ. τεΒιιτιιε δ. 8εττττ ειατ ?εκτε

τ

  

τττττε ροτεετιιττ ετ Ρορυιτο ἱειιιιιετιετ ειιτιιτειιι ετ .προετο ιτετἰειιιιι (τεεεετε111 ει! τιποτε τ108οτ.τυπι ρει·τι·οοτιιιατιιιιι.
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ιοιιιιππεε ιεεειπειιπιπ. ιππιι·ιιπεπε πιεοιειι ιιε

επεειιιιιε εειιιι. πεεειιιιιιππε ιιε πιιπο. τπιιειιιπε επι

πιππε. διιιιιιειιππε πιπετ ειπιιι·πιεπε. πειτπε ειιιτειπε.

8πιιιιειιππε ιοιπειιιιιιιε. πιιιιιιειιππε πιοιιιπιιιπιπ. οι.ιετιπε

ιιιιοοπιιε. ιιιεοιιπε ειιιετιεπε. πιιιεειιε ειδιιιιι. επτὶεπε

ιιε πιιπο. ιιιιιιιιειο ιοτπιιτιπε. πει:τπε εοπιιιτι;ιπε. ει

ιιει·ιπε ιετειιιιιιε. επιποπ ιτειιοππε. πεπειι,ιεππε ιιιοιπε

ιπτειιιιε. Βτιπιιιιιιιιε ιιε Βτἰιπιιιιιο. €πειτιιειιε ιιε ειιιιειο

ιιιπι·επιιο. ιιιεοιιιιε πεπε ιπιιτιε. το.8ετιπε ιιε ιιιεπιἰε.

ιοιιιιππεε ιπι.ιιιιπειιπε. ιιπιιτεπε πι: εετιιιιιιιιπο. πειτπε

πειιιπε. ιιιοιπεε ιπιιιοεειιιιε. ιιοππεπεεεειιπε εεττιεπιι.

ιοιιιιπιιεε 2.ειοετιιιε ιπειιε πιτιπιπιιιι. επιιιιειιππε πιι

ιιετιιιιι. ποτειιειπε ειτεἰπποτεπε. επιιιοπ ειτειπποτειιε.

ιιὶεοιει.ε επιππε. ιιοπιιιιειπε επιιιτιιιειιε. πιο ιιε πιπτιει.

πιεοιεπε ετοιιιε. ιιιιεο ππετειπε. Βιιιιιιειωω ειπιιτιιι

επε ιπειιοεειιπε. ιιιπιεπε ειτειιιποτειιε. ιοιιεππεε πεπε

ιπιιτἱε. ιοιιιιιιπεε πεπετι·πε. πιπετ πιιιιιιιειππε. ιπ πτε

εεπιιιι ιιοπιιπι ιειοοιιι πει ει·ειιε πτεπεειεπειε επιεεοπι

αιτιιιπειιε ει: ιιποειοιιεε εειιιε ιεθιιιι τεοιπιεπιιε ιιο

ιπιπε ει ιιιεε ιιοπιιιιι πεπε ει τοπιιιιιε εεειεειε ιπ

τιιπετππι ιιιοιἱε επετοεεπειιε επειι€ειιιε. ιιιιειιιιετε ει

οιιεετιιιιτε πεειιι ει: πιοιπιεειοπεε ει: οιιιιΒιιιιοπειπ

ιιιειιιιπ ει ιιιειιιε πετ ιιοπιιππιπ πιιιιιππιιι ιεππε πο

ιεειιιιειπ. ποπιιπε ει ιιιοε εοιππιιιε ιειππε. ιπεπιιειτο

ιιετε.ττιο επικιιιιι:οπο ει ποιειτιο ιιοιπιπι παρε ει επο

ειοιἰεε εειιιε πππειο τεειπιεπιι ποιπιπε ει ιιιεε επιππιι

ποπιιιιειε ει τοιπεπε εεειεειε. ‹ιε ποιππε εει ἰπειτπ

πιεπιπιπ εοιπποειιπιπ πετ ιιτεοπεπι ποιιιτιππι ειιοτι

Ρειωι. ιιιοειιικνιιιι. ιπιιιειιοπε κι. ιιιε ιιιινι. ιπιιι

εποε πεεπετιιε. ει; ειιιοιι ιιιοιπιπ εοιππιιε ποπ ετιι

πι ιιιειο πω» εοπειιιο πει εοπεεπεπ. πι. ιιιε επι τε

εππιπ ειειιιε ιι τοπιεπε εεειεειιι εοιπιπιιιειπτ ει επε

εεεεοτεε ιπειιιε πετιιιιπι πιιιιιπ πει πιειιιιιτιιιπ. ιεττιιπι

ιιοποτεε ειιεπιιιιιεε. ει: ιιιιιι ιιοπιι ειιιι. (με πι τεπιπο

ιιιιισειιιιπι εοειειπ. ει εοτπι:ιι εππιεπιπι· πιιιιιι εεπιιοπε

πετεοπε. ει εππποπιι. εε ιιιειιιιπ εοιπππε εεπιειιιιε

ειιεοπιππιοιιιιοπιε ιιοιπιπι πεπε. ει: πεπε ιππτειιτπιπ

εεπ ωιιιωι ιιτι.5επιι. ει πτειιἰειε ποπ οιιεετπετεπι.

Ρι·εεεπιιιιιιε ιεειιιιπε. ιιιοοιιο ‹ιε επειεεεο. ει: ιοιιιιππε

οιε ιιοπιιιπεππε. ιπιιιειιιπε ιιιοιε ποιεειιιιιε. ειπιοιιπο

ιποιιπετιο ει ιιιεοιιο ιιιεεεοιπιιε. εοεπε ει πιιιιιιιιπε

ιιιειε ποιεειιιιιε. τιεοιιοπο ει οιιετιο ιιε ιεπεεεεο

εετιι:ιιε εοιπππιε ιιιππε. ει πιιπο. ιπειτπιπεπιε ιιιιιε

τοΒιιπετππι πιιτιεε ιιετι. ιιοε επιεπι ιιιειπιπ εει πιο

εοπιππι ιεππε. ιιππο ιιοιιιιιιιεε πειιπιιιιιιε. ιιιοειιιιιινιιιι.

ιπιιτι. α ( πεει.ιιι )

Ζωεεπεεε, θιιΣάοιιωι ?ε6ν·ιπί ιἰε Ροάιο εοπειι!επι

πιετεαιοι·απι ε! .έτιπαιιαπι Ρατέιιιιαιτι ίιιιίιεεπι πιο

απ22ιμιο εοιι/ἱτπιαπιἰο ει ποσο £ιιεαπάοβεείετε πιπε

εετιίιπ ε·οπιπιετείέ επιιεα αυτι Ιαιιαειιείύαε, παπείοι

εοπειιιιιαιι2.

ι2δ9 , ιι ιιιιιειιιιειε ιιεεειπιιτιε

θεά. Α. [οι. ιπο. σ.

( Π. Π.)

Νοιιιιι ει πτπιιειιιι ππο ιιοπιιπο. ιιιιιιιεπει πεπο

τιιιιιιι ποιεειπιἱ ει ειπει;ιειπ ιεττε εοπειιιο ει εοιππιιι

ειιιιιοιε ιιετἰεεἱιπἰε. ιιιοιπεειπε ιιιιιει ιπεεπειε εοπιππἱε

ει πιειιτιπε ιιοπιἱπι πιππίτειιι ιιε εοτπιιιιιπιιο. εεεππιιιι

πἱεε ιπεεπειε ποιεειειιε. πετ πιιπο ππιιιιειιπι εετιπιπ

τιιιι:ι Βιειπιπε ιπππιιεειπιπ. ιιποιι ποε ιιιιιιιιιι ιιοεπιιε

ει: πετιιιιοιε εοπειιιι πεπετειιε ιπεεπειε. πιο ιιιεεπει

εοιπππι ει ιπεεπει ποιεειιιιε. ποε ππιιιιεο ιπειτπιπεπιο

ιεειιππε. εοπειιιπιπιπε ει οτιιιπππιιππε ποειιοε ει

ιποεπειε εοιπππιε επιιιιιιιειοτεε ει εετιοε ππιιιιοε.

επιιιοιπιπ ιεπιι·ιπι ιιε ποιιιο. πππε εοπεπιεπι ιπετεει

ιοτπιπ ει ιιτιπιιπππι πετειιιεπι ιπιιιεειπ. ποιιιιεε ει

ιιετιεειιιιοε εἱπεε ποειιοε. ιπεο 8πισ.ιοι.ο πτεεεπιε ει

επεειπιεπιε. πτο εε ει :ποιο εταιιιππο. :κι εοιππο

πεπιιιππ ει ειπιπεπιιιιιπ πτο ποιιιε ει ιπεεπει εοπιπιιι.

επιπ ποιεειειε ει εοιππιιι ει ιπετειιιοτιιιπε πε ιιιππιι.

ιιιι πποει πιετειιιοτεε ει ιιοιπιπεε ει πετεοιιε ειπι

_ιειιε ιιιεειιεἰε. ποεειπι ιιιιι:ετε ει ιιιιιιειιιιι εεειιτιιιπ

ιιετ. πετ εοτιιιιι ιοτιιειπ ει όιειτιοιπιπ. οιιπι εοτπιπ

τειιπε ει ιπετειιιιιε ει επετε. πι εππτιο ει τειιεπιιτιο

ει ειιιπιιο ει. :κι εεεπτεπιιπιπ ει εεοπτιιειειπ Βοιω

ιέιππι πτο ποιιιε ει ιιιεεπει εοιπππι ει ποειτο ει ιπειπε

πιεε ει ποιπιπε οιπιιιιιπε ει ειπιτπιιε ιιε ιεππιι. πτο

εοτπιπ ιπετειιιοτιιιιιε ιιοιπιιιιιιπε ει πετεοπιε. πει τιποιι

πετ ιποεπεεπι ειπιιειειπ ει ιιἰειτἱειπιπ ιιιιιιετε ποεειιιι

ει ιιιιιιεειιιι. εεειιτπιπ ιιε πι επιπιο ει τειιεππιιο ει

ειιιπ‹ιο επιπ εοτιιιιι ιειι ε ιπετειιιπε ει επετε. ει επι

πτιιιιιιπι εοπεοι·ιιιεπι τειοτιπιιπιιιιιπ ει πτοιοιπιπιιιιιπ.

ει πιειιοι·επιιιιιπ ει ιιιειιοτιιτι ποιετιι. ει ιιιιοιι ιπει

ει ιιιιιιιιιει εοτιιιιι ποεειιιι ει ποεειι πτοεειιιιι ει;

εεπειιτι. εοτειιιι εποεπιπιιπε ιπιιιεε ει πποιιιιει ιοτο

οιππιιι ει ειπεπιε ιπτει ει εειιοιιεε ειπε ει εποε ιπεπιπ

ιιιιιιειιοπε Μι. ιιιε ιιπάεοιπιο οειιιιιι·ιε. ιιιιει· ποπεπι οι ιιιοεπεε εοπιππε. εεπ ιπει·ειιιοτεε ιποεπεεε. επι οο

ει πεεπετιιε.

Επο ιιτεο Με πειιιειι ιιοιιιτιπε ιιιεεπ ιιἰειε ποιεειιιιιε

εετιπει.

ιππιιιιιιε πιετειιιοτπιπ ιιιιιιετεπι ει ειε πετιιπετεπι.

επι εοιππειετεπι. εκ ιιιιππιιιπε πει πιο ιιιιιπιιιιπε

Ρωιοιιωι. πει εοπιιεπιιοπιιιπε τειτο πειειιπε ιπιι:ιε

ιπιετ ιποεπεε εοιπιιπε. εεπ ιιιιιιιιοε πτο ιπεο εοιπππι

επι πιετειιιοτεε ιιἱειι εοιππιιιε εεπ ιιιιιιιιιιε πετεοπιιε

πτο ειε. επιπ πτειιιειιε εεπ ιιιιιιπο. Με ειιιιιιιιιπε

πτειιιοιοτππι. εεπ ππιιιπεεππιππε πετεοπιε οτιιιπετιιι

ιιπε εεπ ειιιιπεπιιιιπε πει πιιειεεεπιιιιπε πιο εοπιππι

ει πτειιιειιε δε πωπω· επι πιεε ει ποιπιπε εοτιιιπ.

ει ιΙποιι ιπ πτειιιειιε οπιιιιιιιιε ει ιΙποιιιιει εοτπιπ

ποεειπι πππιπ ει πιπτεε πτοεπτειοτειπ ει πιοεπτειοτεε

εοπειιιπετε. ιιπιε ιιιειπ εοπιεειειωπ ει ποει ει ω

οιπιιιιι ει ειπεπιε ιεειεπιιε. ειπε :κι πτειιιειιι πιιιετιπι

εκπειιιτε. ιιιιιιιεε ιπειιπετ ειειιεπι ποειτιε ει ιιιεεπειε
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σοπιππιε ππιιιπιτπιοι·ιιιπε. πε Ρτεπισιιε ει επΡετ Ρτε- (ι

(ιισιιε ιιιιετιιιιι ει πεπετπιε ιπππππιππι. Ρτοπιιιιεππο

ει σοπιιετιιεπ(ιο (μο(ι ποε ει ιπσεπεε σοπιππε οπιπι

ιεπιΡοτε ίιτιιιπ ει τπιπ ει ιπσοττπΡιπ ιιπιιειιιπιπε ει

ιεπειιιπιπε οπιπιπ ει ειπππιπ. (με Ρετ εοε ιιιετιπι

πιειε σσπιΡοειιπ ει ειπιπιπ. ει εισ επ πιπιοτειιι επι

πεπιιππι ει ιιτπιιιπιειπ. ιιοπππεπιπτε επετσιο ποιπτιο

ει Ρπιιιισο σππσειιπτιο. Ρτε(ιισιπ οπιπιπ ει ειππμιπ

ιπεειπιπε Ρπιιιισπτε. ει ιπσεπειε σσπιππιε ειπιιισ πιπ

πιπιιπε σοπιπιπιιιτε. πσιπ ιππε ιιεσ σπιπιπ πω. ιπ

ποπιο πεεσεππεπιιππι ιιιιοτππι εεεπισππι. σστππι πιο

πσιπτιο ει πιπιπιπτισ εσιπιιοτπιιι ει τιοο Ρτεσοπε ει

πππσιο ιπσεπειε σοιπππιε ει πω. Ριπτιι:ιπε ιεειιιιπε

ιπ ιιιε Ρτεεεπιιιιπε. πστπιπισε ππιιπιιιιιιε. πιιιιεειιπο

ππσεπιεειιπσ ιιι(ι(νιιιι. ιππισιιοπε ιετσιππεσιιππ πεσιπιο

ι(πιεπππε (ιεσεπιιιτιε.

Εφ ιιοπππεπιπτπ Βιιετσιπε ιπιΡετιπιιε πιιιε ιππε: ει

ποιπτιπε ει ιππσ σοπιππιε ιπσεπειε σππσειιπτιπε σπι

ιιιιιπε Με ιπιετιπι ει πε πιππππισ ιπιτπεστιΡιι ιιι(:πτιι

ει σοπειιιι ιιεσ σπιπιπ ιπ Ρπι›ιισππι εστιΡιπτππι ται

(πει ειει(8ιιιι ιπσεπειε σοπιππιε πιππιπιιιιε σοπιπιπ

πιω.

( ποστ” ι

.Οε·ειιρ(ιιίτ ο Ρτιπιει·ίσο Μιρεταιστε !απιιεπε2επε (122

(ιιιἱὁιω ἰε1°Ι3ἱε, ιιι εαε(ίειπ πιεί: τετιιιιι(ιπαιτ θτε8στιιιε

μερα τι πε σαι·(ιιιατι(πι .ιροπ(ιιει. -

πιο, ν ιππε ιππιι

(πι. Α. χω. εοπ (α. (πω. (Σ. τω. Μ. τι.

ς π. ει.)

θι·επστιπε εΡιεσοΡπε εετππε εστιιοτππι πει (ιιιεσιιε

ιιιιιε Ροιεειπιι ει σσπιππι ιπιιπεπει. επιπιεπι ει πΡο

εισιισπιπ ιιεπε(ιισιισπετπ. πιιεππεπιεε ιετιιστεπι πεπο

σιοπιε ει ιι(ιει. (μειπ επ ποε ει τοπιπππιπ εσσιεειππι

ιιπισετε ιποεσιπιιπι. ει ιπσοπσπεεε ιιπσιειιιιε ιιπιιπιειιε

Ρετισιιιπ ειιππι πτππιπ. (μιιιπε ποε Ρτε ιιοπστε (Με

εσσιεειε ει(Ροπετε πιιπιπιε πιιιιιιπειιε πεειτιε Ρτοιε

σιιιιπε ιπιεππετε ποιππιπε. ει ιππεπιΡπιιπιιιιπε (μππ

ιππι σπιτι πεσ Ροεεπιππε Ρτεσππετε. σππι ιθιιπτ Ρτο

επ (μο(ι τεσεπεπιεε π ιτεπει·ισσ πισω ιιπΡετπιοτε πει

ει.(ισσιεειε ιπιπιισο. ιΡει εσσιεειε ιππιτι ιιεειτε ιιιιιπιο

ει σΡετε ππιιεειειιε. ιπειπ ιτεπετισπε ιεπιΡοτε Ροιε

ειπτιε Ρππιι (ισ επτιειπο. ποε Ρσεεεεεισπειπ (μεινω

πππι ιεττπι·ππι σοπσεεεπτππι ποιιιε Ρετ ιπιΡετπιστπιπ

τοιπεπστππι Ρτιιιιιεθιππε(μιιει· ιΡοιιεπι. ει ιιιιετ·εσ

σιεειππι ει πισιπιπ ιι·επετισιιπι Ρποε(π τειστιιιπι·ι σοπ

ιιιι€ει·ιι. (ιισιιιτππι ιεττπτππι Ροεεεεειοτιεπι πσιιιε τε

ειιιπι ιιι(ιισιιιιιε. (ιπιππι ιπιετππι. ν. ιππε ιπιιιι. Ροπιι

ὁ

ε'

ς εοσιιε )

ΕΖεειέ (ι ίσ|ιαπιιε (ιεσιιιεριεσοιιο ίαπαεπει τεσιοι·εε

επειιι·2 .σωσει Βοπιιι22 (ἰε επιε ε.ι(·ει·σεπ(ίσ ο/7ϊεΖοπύι
στειἰἰισ ίαι·(υπεπιιιιπ ρταεειαπιι. π

πιο, επ ωιιι

Ε:: αιιιοεπιρ|ιο Μιμί ?'(ιιπίτιεπ.τί.: ιαιιιι!(ιι·ιι.

οσιἰ.Β [οι.90.9.

ς πε. ι

Αιιιιο (ιοπιιπισε ππιιπιιπι:ιε πεσει” ιππισιοπε ιπι

πιε ιιιινιιιι ιπιιι. ιπ σιππειτο σπποπισοτιιπι εππσιι το

πιπιι. εοτπω τιιιιπιπο πτσιιιΡτεειιιιετο επιισιι πτεισιπι.

ιτπιτε πιπιιτοιιιο πιειιπππτο ποιπτισ ει: πιιιιιιε ειπε

πσπιιπιιε ισιιππιιεε πτειιιεΡιεσοΡπε ιππιιειιειε ιπ Ρπ

ιιιισπ σσπσιοπε επιισιι τοπιπιι. σστππ ει: ιισσε Ρτεσοπιπ

οσπετεππιπ ειει(ιιι ει σοτιειιιπιι εποε τεσιοτεε ιπ εππσιο

τσιππιο. Βπππιιιιιιιπ τπιισσιιιιπ. οιιετιπιπ πεσειισιππι

ιιιισοπεπι πιπιπιιππι. οσιοπεπι πωπω. Ρειτππι πιπε

πειππι. ει ιπισσπεπι σπΡπττππι. (μι Ρτοιπιεετιιπι ει ιιι

τππετππι ειπεπι (ιοπιιιιο πτσιιιΡτεειιιιετο τεττετε ιοσπ(π

ει ιιοπιιπεε επιισιι τοπιπιι εεεππ(ιπιπ ιειιστειπ ει

ι”οτιιιππι ιιτεπιε (μοπ ιπιει·ιπε σοπιιπειπτ. σιιιπε ιειιοτ

ιπιιε εει. (πιο ειεσιπε τεσιστ ει σοπειιιπιπε ισσιει ιιο

πιιπππι επιισιι τοπιπιι Ρετ ποπιιπππι ισιιπππειπ πτσιιιε

ΡιεσσΡππι ιπππεπεεπι. ιπτο ιπσιιε επστοεππσιιε ειπωθε

Με. (μοπ πιι ιιοπιε ιπ πιι·ιεπ. ιππιιιπι (μππιππι ιπετιι: πε

ποιππιπιε ιΡειπε πσπιιπι πτσιιιεΡιεσοΡι. ει επι ιιοπιστεπι

πει ει πιτειπιε ιππι·ιε. ει ιιεπιιεειιπι ειτι (:οπιεεεοτιε.

ιιι(με ιππι (και ποπιιπι πτσιιιεΡιεσσΡι; ει Ρπιπσιι π»

ππεπειε. ει: ιοσιι:ιε ιιπιπετειιπιιε ιοσι Μπι τοπιπιι στο

τεσιοτ. ει (μοπ ιισππ Με ει ειπε πιειε. τσπιοιιε

επιε ππιστε. εΡεσιπιι πιιιπΡιισ ει Ριισιισπο πε ππιπετειε

ιππιεπιπσιοπιιιπε (με επιε πιε ει εσσισε πιεσε πιειε

ι”πιετιπι. Ρετ ιιπιπιπιοτεε ειπεπειιιιιισσι. πει πιει-ιππε

επιισιι τοπιπιι. πετεπε ιιπιιιιπιοτειπ.πιιππι ε·ιπε(ιειπ ιοσι

πει πιειτισι:ιιε; ειπε επι πιι(ιιιο ιπποετιει·πει ειιτππεο

πετεπε πιι(μεπι ειπεπειπ ιοοι ιιπιιιιπιοτειπ πει(ιιεστι

οιιιε ιππιεπιππιεπι.π πιιπιπιπ πι(με ιιιειισιιιιιι πιω-σππι

εοσιιε πιειε. πει.ιππιστι Ριιτιε τεεπω πει ·πιιιιιιιιιιι

Ρτοπι ιπειιιιε ιιοιιιε πιεππι .ιιιετιι. ει τπσιοππιιιιιπε

εεσππππιπ @με τσπιπππε ει σπΡιιπιπ εππσιι τοπιιιιι.

ει Ρσει(μπιπ ιπε Με ιι(ιιιιε πιππιιεειπιπ ει: οοεπιιππι

ιιιετιι. εεπιεπσιππι Ρτοιεττε. ιιιιτπ πιεε.πεσειπ ποπ

πιιιετπιπ. π (με εεπιεπιιπ ει πιι(Ιππ: Ρπτ(ιιππι. επ (ισ

πιιππιπ πτσιιιεΡιεσσΡππι ιπππε ιιι Ριπσιιο (μσπ ειι

εοιιπστππι ιιι.πιπιι. πει πιιτπ. ιΡεπιπ πΡΡειιπσισπεπι τε

σιΡιπτπ ει πιειε ιπετιι ιιιιι·π πεσεπι (ιιεε π ιεπιΡοτσ

ιπιε εεπιετιιιε. ει πσιπ πιτιπε(με Ρπτιιε (ιιιιπεπιετ ει

ιι(ιειιιετ ιιι εστιΡιιε σππι εοσιιε πιειε τε(ιιιὅι ιπσιπιτι. ει

οπιππεπι πΡΡειιπσιοτιεπι πΡΡειιππε Ρτσεε(μι ποιπετιι.

ει ιΡεπ πσιπ επιι ειΒιισ πιππιιπ ειπεπι (ιοπιιιιο πτσιιιε

ΡιεσοΡο ειπε επι(ιε ιτππεπιιιιππι. Ροει(μππι πΡΡειιπ

σιοπειπ ιπιετΡσειιπιπ. ει πΡΡειιππε σππι Ρτσεε(μι πο

ιπετιι. ππ ειιεσπσιοτιεπι ειπεπεπι εεπιεπιιε. ποπ Ρτε

σε(ιππι. εεπ (μσ(ι ιππε ειπιπετιι Ρι·ειιιιιιε (ιοπιιιιπε

π.

ιισπιπε ποειτι. πππο (μιιτιο (ιεσιιπο. πτσιιιεΡιεσοΡιιε πιιιι σππι εοσιιε πιειε. πει πιπιστι Ρπτισ
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σιισοτιιοιισι ιιιποτσ οΡΡοιιοπο οά άσιιιιιιιιιιι ιιτοιιιορι- ο επιε ιισιισιιε ισ άτιοτιο οτ τοσιοσιιιοε οστιο ιιιοσστο

οοοΡοιιι. Ροτ 8ο σοι οποιο Ρτσοστοτστοισ. οτι οσιιιάοιιι

άοιιιιιισιιι οτοιιιοΡιεοσΡσισ. Ρτο ιΡεο ιιΡΡειιοσιοσε σεισεο

Ρτσεοτιιιοιιάι οσοι ιιιππ άιοε οιΒιιιτι ιισσ ιιιστιτ οσοι

Ρπτοτοιι ο τοιιιΡστο οιΡΡοιιοοιοιιιο. τοσο οοισάοιιι εστι

τοιιτιοσι. οσο οσοι εσσιιο ιιιοιε σοι ιιιοιστι Ροττο σιι

εοι·πιιιιο.· οτ Ρτο Ρσεεο τοσιοπι σιισοτιιοτι. οι ιιοτο

ιιστσιο..ποι ιστιοστο οιι οιιτισσ οισεάοπι ισσι οτ άιεττι

απο τοσοι ιιιοτιτ. οι; ιιοτστισπι ετ ισοτιιτοετσιιι. εεσ

Ι›πιιιισιιπι.ποστ -·ιιιισιιι άοσιισσιιιτσισ ιιιοτιτ. τΙστιπισιο

ιισσ· ειτ ιιιά.ο τισοτιπισιιιο τοοτο πιω σοι οιισιιι=εσοιο

τσιπ ισοσι·πιιι.ιτιιιιιοπ οσο οά σισάιστοπι ιιισιοιιάοπι

σπιτι πιεσε ιιιοιε. ·σοι:-ιιιοιστι Ροττο οοιιοστάοιισ οτ

Ρτοοοάσιιι. οτ ποτιτοτειιι οισεάοπι τετοιο σοι ιστιιοστο

ιιιππιτοιιτι.ιοτ σιιιάιστοιιι ιιισιοπι. οσ οι εισοτιπισιιιο

ΡτσΡτοτοο ιιιιοιιι σοι εσοιιε πιοιε οοεοτ τοστο. εοπ

τοστιοο ποσοστο Ροτ άσιιιισπισ οτσιιιοΡιεοσΡιιπι. σοι

οιοο»οστιοιιι ιοτοε. οτ οοιιτοιιτιοε ιοτοο Ροτ οοιιοπιοε

σοι Ρστοετοτοισ. οστ ισάισοε. εοπ ιιισοτισε σοι τοστστοε

ισσι εοσοτι τοπισιι. Ροτ άσπιιιιοπι ιοσοσ οτσιιιοΡιεοο

Ρσιιι οσιιοτιτοτσει ιιτιιιοσ ιιοιιοιισ. οτ οι ισάο οιιτο πιο

οτ εοσιοεπιοσε ιισοτιπισιιιο Ροτιιοιιοι·ιτ. στ εοε οιο

οποιοιιι ιιιιιιιάοτι τοοοτοιιισε. οσο οσο σπιιι εσοιιο ιιιοιε.

εοε ιισσο ιιάε οιιοσποιοιιι ισοιιάοιιο. ΡτοσοΡιο πετο

ετ ιιοιιάιτο οττιπο σοΡιτπιο. ειπο άσιιιισσε οτσιιιοΡιεοσ

Ρπε ιιισιοιιάο οτ σιιεοι·οοιιάο πιισιιι ισισιιιοτιτ ιισιιο

ίιάο σιιεοτσοιιο. τΙπιοπιιιτιπο εοιιοτι τσισπιι οτ άι

εττιστσε οοπιΡοΒσοπι- ιπτοτο οτ τοοετο τοοπεοσοτιτ.

Ρτο Ρσεεο πιοο. οσο σπιτι εσοιιε ιιιοιο. τισ οσάοπι οπ

ιοτοιιι εσιάσε πισιιιτι. οτ ιστοτιιιι άσποο οοπι οσο ισ

τοσοτιτ. σπιιοπι ισοτισιοιιι στι τοσιοιιι. ιοιιιοστοοισιιοε

ποτο οοιιττο ιΡεσπι οπάιοιιι. οτ οάιιιιττοιιι. οποιο σοσι

Ροπιιοιιι ιισσο ιιάο Ρτσοτ οσσεσοτοσι οετ εισειιισε ισσι

οτ άιεττιστσε οοσοτι τσιιιπιι. οποσ εσοιιε πιοιε ιστοτο το

οιοιιι ο εοΡτσοοιιιτο οποιο ιπιτο. οτ ο :ιν οποιο επΡτο.

οιΡτιπιοιιάσ οοιιιΡοτ εοιοιε ιιάοιιτοτιιισε ιιιοιιτιοτιε οτ

στάιιιιιιιιοιιτιο. οτειιιο ιισιιστιιισε οτ τοοισσιιιοε οισεάοπι

άσπιιιιι οτοιιιοΡιεσσΡι. οτ οιπε Ροιοσιι οτ σιιτιο. οτ οι

ισ ιιτοπι οσιιιιιοπιιο. οιιτιποιιάσ ισοτιτ οιιτισιά οάάιτιιιιι

σοι άιπιιιιστσιιι Ροτ ιΡεπισ άσισιιιιιιιι οτσιιιοΡιεσσΡπιιι.

άο οάτιιτσ τοσοοτστ οτ πιο άιιιιιιιιιτο ειτ οι:ιεσιιιτπο.

ιιοπιιοι άπειρο ειπο σσειισσοτσ οσιιι εσσιιο ισοιο οσ

οιΡιοσάο. οσοιΡιοπι οτ ιιοιιοτεσσε άιιιιιττοιιι. ποο άο ιΡοιε

οιιοπιά τοάτιοιιι. σοι τοάάι τοσιοπι εοπ Ροτιιιιττοπι.

πιει ιιοοιισιο οισεάοπι άσπιιιιι οτσιιιοΡιεοσΡι. ετ ποιο

ποιά ιιιάο ιιιιισποτσ. ειπο ποετοιτιιοιιιιιπε ιισσ άισιάοιιι.

οιι·πιιιστοιιι Ροτι.οπι οιιιιιιπιιι ισοιιιιστιιπι πσάοοιιιιιτιπο

ιιοισιτστιιιιι. οιάοιιι άσπιιιισ οτοιιιοΡιεσοΡσ. σοι οσιο

ιιιισσιιε. ιισσο ίιάο ττιιισειιιι. σοι ττιιιπι τοσιοιιι. ισσ

τοετειτσε ποτσ άο τοτο άιεττιστσ οοιιοτι τσιιιπιι οτ Ρσεεο.

ιισσ οσοι οσοιιο πιοιο οιιΡοιιοιιι. ιισσ οσε τοοιΡι εοπ

ιιοιιιττιτο ιιι Ρσεεο οοιιστι τσπισιι οσιισοάοπι. άο ισοο

ετιιισε. Ροτιστιιε. οάσιτοτιιο. ιισιιιισιάιιο. οτ ττοάισιοιιι

ιιπε ειπο ιιοοιισιο άσιιιιιιι οτοιιιοΡιεοσΡι ιειιισοιιειο ιισσ

πιο ιιιττσιιιιττοιιι. πιει οά σιιιάιστοπι Ροτεσσο οτ ιιοσσο

οσοιΡιοσάο Ρτο ιΡεσ άοιιστο. εοοπσάσπι ποσά σσιιτι

ιιοτιιτ ισ οοΡιτιιιιε. οποιο πιιιάιστοιιι Ροτεσσο ιιισοτο

ιιοτο ιπιτο. εστι ιΡεοιιι πισάισιοισ οσο σοοι εσσιιο

ισοιε ΐοσιοιιι εοοσιιάσπι ποσά σσιιιε οιεσιιι ιιιετιτ. εο

ετοιάισσιιισε οισεάοιιι άσισιιιι οι·σιιιοΡιεσσΡι. στ πιο

ιιοσάιο οτ σσιισοτιποσάιο. οσιιειιισιιι οτ οπιιιιισιιι Ρτο

Ρσεεο ιιιοσ ιισι:ιο (πιο Ρτοετοιιο. πιο οτ τοσιοιιοε οσ

οιοοιοτπισ οοιιστι τσπιπιι. ιισιιο ιιάο ισοτιστοσοιισ στ

οσάιοιιι. :ποσο Ροτ εισ.<ιοισε άιοε ιππο οι ο πιο Ρο

ετοιοσοτιιιτ οσοι ιπετισιοισ οιιιιιιιοτι. οπο τοοισσοε οτι

τιιιιι οιιάιοιιι οτ ιοετισιοπι οιιιιιιιοιισ Ρτιπο οποιο οιι

τισσά σιιπά Ριοσιτσιιι ιιιτοτΡσσοτπτ. ιτοιιι οι οσΒιισιιοτσ

οιιτιιιοπι πιο οοιιστι τοπισιι. σοι άιετι·ιοτοε τοοιεεο σσσ

εΡιτοοιοιιοιιι. εοπ τοοεοισ οιιοποισ. οσο σπιτι εσσιιε πιοιε

σοι πιοιστι Ροττο. Ρτο Ρσεεο τοσιοιιι οοπι οοΡοτοτι οτ

ισιτιστιι. οποιοι σοιιεΡιτοσισιιοιιι σοι τοεοοιιι Ροτ πιο οτ

εσσισε ισοοε οι οιιτισιο ιιιιι·ιιιτιοτο ιιοιποτἱτ οτ εοΡο

τοτο. πιο οσισ εισοιιο ιιιοιε Ρτο Ρσεεο. το σο οπισ

τσιπ 5σιάσε εοιιοΒιστο σοι ιΡεπιιι άοιιισιτιοοιισ ισ άο

|) Ριππι ιιιιτοτοπι ττισιιι. οτ εοπ ιστοπιοιιτσ σπιτι οσοιιε

ισοιε ΡτοοιΡιοιιι. οτ Ροιιοιιι οσιιάστπισ'οοιιοειστο ιπι

Ρσιιοπι οι Ριιττο άσιιιιιιι οτοιιιοΡιεοσΡι οτ ιιοεττο.

σπισιιισε ιιοιιιτοτστιιιπε ειιιιστι τοπιοιι οτ άιεττιστπο.

σο άο σοτοτσ οιιτισειιιι οοιιεΡιτοοισιιοισ σοι τοεεοπι

ιιισιοιιτ. σοι ιιοτι τοοιιιιιτ.ν εοπ οσιιοοάοιιτ. οτ εΡοσιοιιτοτ

οσιιττο άσιιιισπιιι οτοιιιοΡιοσσΡπιιι οτ Ροιοοισιιι ιοιιπο.

ισάισοσι εοπ οοεοεεστοιιι οιιιιοοιιι ιισσ ιιοιιοιιο σπιτι

οσοιιε ιιιοιε ιισσ ιιοιιοτι σσσοοιισιιιιιι. `ειιιο ιισοιισιο οτ

οσιιειιισ άσιιιιιιι οτοιιιοΡιεοσΡι εσΡτοάιστι σοι επι ισιεει.

ιιιειιΡοτ οιιΡιτσιο τοσοι ετ τοσιοιιάο. οτ Ροτ άσπιιιισιιι

οτσιιιοΡιοσσΡπισ οσσιιτιιιοτο οτ σσιιιιτιιιοσάο. ιισιιο

ιιάο .οτ ειπο ἴτοοάο σιο5οτσοιισ. οτ οι ισ ιΡειε οοΡιτπιιε

οιιτισο οοσττοτιοτοε ισποσιτοτπτ. εσιιισοτ ποσά πσσιιι

οοεοτ σοσττοτισισ οιτοτι. άο ιΡεο σοσττοτιοτοτο ειπο

οι οσιιττοτιιε εοΡιτσιιο σισεοτσοιισ εοσπιιάσπι ποσά άο

ιιιιιισ5 οτειιιοΡιεοσΡοο ισάο οτοτποτιτ. Ρτοάιοτο οπιιιιο

ποσο ίιάο οτ ειπο ιι·οπάο οι.τοιιάειιιι οτ σιισοτσοιισ

πιει τΙσοστσιιι ιπετο άοι ιιιιΡοάισιοστο τοπιοιισοτιτ. σοι

οιιιισιοσο. ιιιιτ ιιοοιισιο οιπεάοιιι άοιιιιιιι έτοιιιοΡιεοσΡι.

ισ οιππο Ρστοετοτο οετ οτ οτιτ ιιπισ ιιτοσι ιιιιιισοτο οτ

οάάοτο. οτ οι ισ ιισσ ιιτοπι οάάιτσισ ιιιοτιτ σοι άιπιι

σπτππι οιιιισιά άο οάάιτο τοιιοιιστ οτ άο άιιιιιιιστσ

ειπι οιιοσιπτπο. ° ο

ιισσ Ροττπε τισ ισπεεο ιιστοτιοε Ρτοάιοτιε ιστοτιπι οτ

ι·στιοτπε εοτιΡει.

ς σοοι.νι )

τι ΜοάιοΙσπσπιστ Πότοποικ ΟπιστοΙΙιτιπ οτ ΖαιιτοΖωιιστ

ΡτοαΖσιιιιπι Ιοέ>ιαιτοο σσπ.ττί2ιιαπτ Ρτο /οοάστο ίπετιπάσ

απο ΡΖαοοπτιιιι.τ οι Ισπιιοπιισιι.ι σοτιττα Ρτιάσι·ίσαιπ

ιιπροι·ατστοπι.

-..

πω, 27 οποσοτι

.Δ

σω. Απο. Μ.. οι.

ς ο. ο. )

ισ ιισισισο άσισιιιι. οσσσ άσπιιιιισο ισσοτιιοτιοσιο.

ιοιιιοειιοο. σοοι.. άιο άσπιισιοσ οοιιτσ άιο ιπιτο ιιοιοσ

άοε εοΡτοιιιιιι·ιο. ιιιάιστισιιο πιο. ισ Ροιοσιο οσπισιιιο

ισοάισιοιιι. άοιιιιιιπο οοιιτοάσε τισ οοσοοειο Ροτοετοει

ισοτιισιοσι άο ιιοιιιστοτο σσιιειιιι πιιοάτισΒοστστπιιι
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ιοοσἰσΙοοὶ. οσ οσοοοι οοιοΡοιιο οιοι·ο εστιτσ οσοοσοοτι. τι εοΡοι·ιοε οετΙοο :ισ εοΡτοοο>οειτοιιοι Ϊοοὶοτ σοσιτιοτ σο

οτ οσιιειοοι·ιι ἱΡεὶ οοοι οσ. εοσ οσοιἱοο ·οτ οσιοιοο

οσοιοιιἰε ιοοσἰσἱοοἰ. τοοοι·οοτ οσοετιτοοτοιιτ οποιο σιοο

ιιοι·ιιοτ ειισε οτ οσοιοοιε οιοσἰσἱοοι -εὶοσἱοσε. οοτστοε

οτ Ρι·σοιιι·οτσι·οε οοοτοτΠιοτ ιο 'εσἱἱσοτο.·οοεσοοιο Βιοε

εοσοκο οτ Ιοοτοτοιοτο Ρι·οοτσοιιιιι οιοτιοκοτστοε οστοοοἱε

ιοοσἱστοιιο ΡΜ οστοιο οτοΒοκοτο. οβεοοτοε ο Ρτοεσιιτὶ

οσοεἱἱἰσ. οστοσιοοττοοι οστοΡἱοοσοοι οτ Ρ‹τι·ΒοὶοοτΙοοι

οοο οοτο Ρτοοοοτοιιε.” Ρστοετοτο οτ οσοιοοι ὶοιιοο.

σοοοισοοι οσοοσι·σοιοι. σιοοε τοσοι· τοτὶε οετ. ὶο τισ

ιοἱοο σσοιἱοτ. οσε ὶοοοοιιεοε Ρτστοὶττἱοιο.ε οτ εοοι·ο

πιοοτο Βι·ιοοτοοε. εοιοσ ιιοΠοοι Ροοοτο. οοτ ττοεοοιο.

οοτ τοοοι·οοτιοτο. εοοι·οτοοοτοοι Βσοτιτοτοοι. οοΙ Ροσ

ιοἰεεἰσοοτο τοοιοτοοε. Β·οσοσοσ σἰοτσ ιοιΡοτοτσι·ι οΙὶτΙοσ

τοιοΡστο. οοτ οΙἱοοἱ- οοτ οτοΙοιοοε Ρι·σ ἰΡεσ. οοο τιο

οτοτοοι εοΡοι· Με οοσὶοιοοε. ιιοσ Ροι· οΙὶσε. οοτ οσε

εοΡοι·Ρτοποιεειε. οοοι Ριοοσὶοτσ ττοσοτιοσ. οοτ οΙἰσοσ

οοο Ρι·σ οσ. ειοο οσοεοοεο οτ οσὶοοτοτο οσοιοοοιοι

οιοσἰσἰοοι οτ ΡΙοοοοτἱο. εοΙοὶε Με οιιο τιοτιοτοοε το

οοι·ο ισττ·οιοοιεο. ιτο τΙοσσ στο οσο ἱιοΡοσἰοοτοι· Ροσ

Ρτοι· τοτο οοο οοιιο Ρτστοιττοοοε. οοο ιετο Ρι·σΡτ.οι·

στο οΙτι·οοιοι·ο Ρσεεοοτ ὶτοιοοτοτὶ; ιιιοσἰσΙοοοιιεοε οτ

Ρ!οοοοτἱοσε ίοοἰοιοοε εοΙοσε οτ οοετσστοτοοε οι Ροτ

εσσιε οτ ι·οΒοε οιοκτο Ρσεεο οσεττ·οτο οι τοτο σιετι·ιοτο

οσετι·σ. εἰ οΙὶ‹Ιοἰ σιοοε ιοοσιοΙοοι. οοτ Ρτοοοοτἰο. ιοτοο

οιιιιτοτοπο. Ρστοετοτιτιοε εοο ι·οοτσι·ιτιοε Ρτοσιοτοτοοι

οιιιιτοτοιο. οσιιτι·ο τισοστοιο οτ ιιστοοτοτοιο Ρι·οσιοτσ

τιοο οσιοοοὶοτο Ρι·οεοοιΡεοτ·ιοτ ι·οοο!τοι·ο. οσε Ρτοσἱοτἴε

τοοτστὶΒοε οτ οσιοοοστιοε σοτιἰοιοε οσιιεΗἰιιιο οτ οσοι

τστἰοοι Μοτο Ρσέεο οσεττοιο οσοτι·ο οσοτιοοοοοε Ριο

σἰοτσο. οτ οσ οσιοοτοτοοι Ρι·οσιοτστοτο ι·οοτσι·ιοιι οτ Ο

οστοοοιοἱοιο οσιιτοοιοοἰιιοι εοΡοι·Ιιἰο οοΙοοτ ι·οο·οοοιο.

ιοεοΡοι· εοιοσ! το οοοσ οτ τισ σοτοοεϊσοοιοεοι οτ

εοσι·ιοο. οοτ τισ το1ΡτιΒοοττοοοτο ἰοὶοιἱοσιτοοι σοτιοοιιε

οοοτ.οπι σοιοτΙοοΒιοτο ΒοΙἰετοτὶσε Ροσοεττοε τιοοο οι·

ποοτσο οτιοοτιιτἰε οοοοεεοτἰἱε οιοσἰσΙοιιοοεἰτιοε οτ ΡΙο

οοοτἰοὶε ειιοσιτοτ οοοτοτο τΙοἱιιοιιοἔἱοτο. Ρον σοοε

οιοοεοε. εστι οκΡοοεἱε ·οσοιοοἱε ιοτιοο οοοι ἰΡεὶ οσΙοο

οοτ. εἰ ι1ιοιστοτοοιΡστο ἱΡεσε ι·οτιοοι·ο ιισΙιιοτἱοτ. εοἰε

5οιοΡτὶΒοε ἰΡεσε τοτοιοΒοοτ. εἰ τιοο σο ιΡεοι·οοι τιο

Ιιετοισσι·ιιοι Ρι·οοοεεοτιτ οστοοτοτο. εοΡοι· στοοιτιοε οο

τοοι οοΡἰτοΙἱε εοΡτ·οσιοτιε. οιοσιοτοιιοοεοε οτ ΡΙοοοοτιοι

Μοτο Ἐοοἱοοτ ιοοοοιιειτιοε Ρι·σ Βοτιετοι·ιιε τιοσε σοι·ο

Ρι·στοιττοοτ ἰοοοοοεοε. εοιιιοοτ Ρτσοιἱττοοτ πιιοσὶσἱο

οοοεοε οτ ΡΙοοοοτιοι. εοοιοἱ ιο οοοσ σοοοοτσε οο

Ιἱτοε οι οιιοἰε οτ οσοο Βοοο οι·οιοτσε Ροι· σοσε οιοοεοε

οσι·οιο εοτοΡτιοοε οὶεσοτο ιοιιοοοεισιιε σοι·ο οσ τοοο

Ροτοοἰσιιοτο τἱοοι·ὶο οτ οσ ιοιΡοΒιιοτισοοτο ἰοἱιοἱοστοιο

εοσι·οτο. οοοι ἰΡεὶ οσΙοοτἰοτ οτ στο οσε οστοοτἱοτ. εἰ

ιοοἰσι·ἱ τοιιιΡσι·ο οσε ποσοστο οσΙοοι·ιοτ ἰοοοοοεοε

οσε τοτἰοοΒοιιτ εοἱε εοτοΡτιοοε. εἰ σο ιΡεστιοο ποσοστο

Ρι·σοοεεοι·ἱτ οσΙοοτοτο. ἱο σιοοἰΒοε Ρτοσὶοτἱε οτ 5ιοΒιι

Πε. σσιοὶοὶ ΡοΡο Βι·οΒσι·ὶἰ οσοι οτ εοοοοεεστοιο ιΡειοε

ποοοσοτιε Ροκ· σοιοἰο εοτιοε. οτ Ρι·σοιἱεεἰσοοοι φωτο

οοοοτὶοὶ οτ ιοοοοοεοε τοοοι·οοτ εοοιΡοι· εοΙοο οι σιοοἱ

τιοο εοΡτοσἰοτἰε. τοοοοοτιιτ οοιοοι εοοιιοτοοιιτσ ι·οοτσι·οε

Ρι·οσὶοτοι·ιιοι οὶοἱτοτιιτο τΙοἱ Ροι· τοοιΡσι·ο τοοι·οιτ οο

οοοτιτο οσιοΡοτὶοι·ο εοοοοεεσι·οε οσι·οιο ἰιιτοτο. οτ Ριο

σὶοτο στιεοι·οοοτ εοσ Ρσεοο οτ τοοιοοτ ο εοἱε οιιιιτιοε

οστοοοιτιοε Ρι·οσιοτιε. Ρι·οστοτο στοοιο σοτιοοοτ Ροπή

οι ο:ιΡιτιιΙιε εὶοο ετοτιιτιε οοἰοεἱἱτιοτ Ρτ·οσιοτοτ·οοι οἱ

οἱτοτοιο. ἰτοτο σοβοοτ ίιττοοτι Ρι·οσιοτο οσ τοοτοοι

τοτοΡοε ‹Ιοοοτοτο σοι·οι·ο σοτιοτ οσοοοοτἱσ φωτο τιο

τιοοτ ιοοοοοεοεοιοο σσοιοισ ΡοΡο οτ οοοοτἱοἱε. σοοτοε

οιε ΡΙοοοιο Ρστοετοτοιιι οποιοι ΐοοἱοοσὶ. οιιο οι τοτιστο

ιΡοιιιε οσοοσι·σἱο οσιιτὶοοοτοτ. οτ ιοεοΡοι· Ρι·οοιιττοοτοε

εοιοσ Ρι·σ οπο οστοοοι ιοοσιστοιιι οποιο οτ σι·οιοοι

τιοΒοτιιιοτ..›σοἱοτΡτὶσ ἴοοοτὶοτ εοΡοι· οσοοσι·σιο ἰΡοἱοε

τοιιστἰε οοτ οιοε σοοοεισοο ιοιοοσο οτ οστοΡἰοοσο.

ιοτοι·ίοοι·οοτ το8τοε σο οσοει!ιοι·ιιε. σττσ σο πιοοσοΗσ.

ιστιοοοοε σο τοοσο. τοσοτἱοοε ' σο οπο. Ρτσοτιιιιοε

ἰοοσοτσοε. ισεοΡτι σο εοιοσ. Ροοτοε σο εοττοοἱιιο. τσ

τιοττοε σο οσοσι·οιο. ἰοοστιοε το τοι·οιοδσ. ιοοιιττοσοε

σο σιοοσ. .Βοοτοοτἰοο οοοοι·οιοο.11οττοε 8οοτσοτοΙοιιοοο.

οτιοι·τοε ιιιοτοοοε. τοιοΡὶοοε ετι~σοοε. τοοτοΙοιοε οπο.

οοτἱοε. οτ ἱοοστιοε ει·οτοοοΙοτο. ι·σΒοτἰ οοτο στσι·οσιιε

σο εσὶοτἰσ. τοοεοοἰοε οτ ετοοοτιοισοε το οοεεοι·ο. οτ

οΙο ΡΙοτοε σιοοε ποοσἱσἰοοἰ.'

Βοσ οοσι·ιειοε ΒΙἱοε τΙοσοσοκο σοι:οτοιο τούτο σο οσο

τι·οοτο εοοοτἱ ίἱσοΙὶε Ρσττο οσοο οἰοἱε οιοσἰστοοἰ. ιισ

τοι·ἰοε εοοτι Ροτοοιι οτ οοοο οοιτ·ιΒο Ροτοοἰἱ οσιιιιιοὶε

οιοσιοΙοοι οιτοττοι οτ-ττοσισὶ οτ οοτὶΡεἱ.

' ς οσοτν1ι )

(?ιοτοο σε Βσοσιτ οίτσοποπττο ιἰσπιἰοαε Ιαπιιοπείσεω

υποτ·οοται·ασι οα·οτ·οοπτίσαε οσσιρΖω·σ |πίυέ!οέ;ία ο!

οποιαπέτατο.9 Ιαοςίτια·. - '

1240 , 24 σοοοιοτπΕε

(οτί. Α. [Π. Θ”.

( Π. Β.)

Νοε Βιιἱσσ σο τσοτιο σσοιιοοε οττιοοοι·οοι. οστοτο

Ποιο ιιστοποοε τοοστο Ρι·οεοοτἱοτο ιιοιοοι·ειε φωσ

οοτο οιοἰοὶοὶοτο οτ ο·οτΙοοοτοτισοοκο οσιοοοἱτοτἱε ιοοοο

οτοοιοοε οτ οσι·οοι οσοστοπο οποιο ἰπιοιοοἱτοτοιο

σΡτοοιοε. οστοιοοε οτ οσοοοσοοοε οιε. τΙοοσ Ροι· οσο

οτ τιοι·οσοε οσεττσε. οτ εοοοτο πιο ὶοττοΡἱσο. οτισο

οοιοτΙοο Ρον τοι·ι·οοι οοτ πιοπο οοοοι·ιιιτ. οοτ ίοι·εοο

τΙοσσ σοοε οσοοι·τοτ οοοτιοφο σοΡοΙεἰ τοοι·ιοτ τισ

τοι·τοτο οσετι·οιο οι στοοὶΒοε εοὶε ι·οοοε οτ Ροιοσοιε

οοτ εοΙοι οτ οτι σιοοι οσιιιτοοτοὶσ Ρι·οετοτὶσοο οοΙ

οκοοτἰσοο Μιοτι. οιιο ο τοοτοοτστἰΒοε ιιοοἰ8οιιτἱΒοε

οοτ ΠοοΪι'οΒἱ8 εστοοτ οποιοι οοτ τσΠι. οτ τοοτο οκ

Ρι·οεοοτἱ Ρι·ιοι!οδισ. οΡοσ οσε ΡτοτσΒοτὶοο θ·οοιιτοι·.

σοσσ οι Ροοο εο οιοοτο Βοοσοοοτ οτ οοιοτο. εισοτ

οΡοσ οσοο οἰοἰτοτοοι οοτ οοοι οτιὶ οιοειε ΡισοιΙο.Βιοτι

οιοετοιιτ ισ Ιιοτιοτο οοεοοιιτιο·. οο εοΙοσ αιοσσ σο

Ροοοιε εοτὶοἰε οτι οιεσοιο τοιιοοοεσιοε ιιοΙ Ρι·σ οἱε οι

τοι·ι·ο οσετι·ο τοιττιε εοο οσιοΡσεἱτἱε. ὶΡεἰ ἱοοοοοεοε

οστιἰε εσΙοοτο τοοοοοτοτ ισ. τΙοσσ οτι οΙἰἰε οποσ εσ

τιτοπι οετ οτ τιοοοι·ἰ. οσοοοσιοιοε οτιοτο οἰε. οτ οο

τἱοιο Ρι·οΡι·ἰοιο οτεοοιο οσοειιτοιο οἰε τιοτιοτο Ιὶοοοτ.

στιεοτιιοι·ι. ἱετοσ εοοι·οιοοοτιιοι ο σιιιιισοοιιο οοοἱε οΡοσ "οοοι σοιοοε στο το Ρτοΐοοτο οσοιοοὶτοτο οοο
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εοοπτπι· ὶπι·ὶ επιτοπτπι·. οικοορτο ποστ! πι οτὶιπἰπἰΒπ9 ο τοπτπιπ οποπτπιπ ΐποι·ιτ πο πο!πιιτοτο ἰΡεἱπε ι!οπήιπ

!ιοπιιοιι!π. τπττἱ οτ πιο!οπτο τοπιιποι·πτπ οΡΡτοοεὶοπἰε.

οτ πι οοοπ ορρο!!οτἱοπἰε. ππ!ο!ιοοτ οι ο!ιοπιε οτι! ποπ

ο59οτ τ!ο ὶπιιὶ9ἀἰοτἰοιιο οοπεπ!ἰε ιπππο οοπτιποι·οι·οτπτ

‹!ο π!ἰ‹Ιπο ἰοιιιιοποὶ. π! οποιο οιπει!οιιι οοπεπ!ὶε οτ

ι!πι!οπι πο! Βτοππι·οτιιτ οιτρτοεοο πο! ι!οιπποιιοτπι· πιο

οπο. πο! ἰπετἰτἱοπι !ιο!ιοτο ποπ ρο99οτ. επο ποετιπ

οποιο τοοοι·ο ἰπετἰτὶοπι οοιπΡο!!οπτπι·. ὶτοπι οοποοἀἰ

ιππο ο!ε πτ τοτο ιιτ!ιοπιε οποιο τ!ιο!ιἱο. !ιο!ιοοπτ Ρτο

Ρι·ιππι οοιπππὶτοτἰο τ!οπιπιπ οτ οοπιΡπιπ οτι ο πο!ιιε

πο ποετι·ο π!π ιιο!πο Ρ!οοποι·ὶτ οτ οοι·πιπ ιιτι!ὶτοει οιτιοοτ

οεε!οποποο. πιο τοπιοπ ειπα! οοπεπ! οπι πιο τοπιοοιιο

Ϊποτἱτ. ὶπι·ο!ιἱτ πι οπιιιιο οπο οτ οπιπἰππι ο!ὶοι·πιπ ιο

πποπειππι. πιώ τππο οι·πιιτ ὶπ πιπ!απε τοπιο ιιοετι·ο

εο!πειι·ο ὶπ οικ!οιπ τοπιο ποετιιο. ποετι·οιιι οτ ποποο

ι·πιπ Μπι Ροι·οοποπι οτ τοι·ι·οιπ. οτ το οπι εοοπιπ!πιπ

τοιτοΡπε ιο τοι·τοιπ ποετιιιιιιι επΡοι·ποπιοπτ. ιι!οπι που

πππιπ οι ο!ε ἰπτοι·ἰ ίιιοἱοπτ οτ Βάο!!τοι· 0!18οι°πο!3πιιτ.

το. Ρτοἀἰοτοιιπιπ ἰΒὶτπι· ιποτποιιἰοιπ οτ Ροτροτποπι πιι

πιιτοτοιπ !τττοπιε ποιο ειπε ι!οτ!ιπιιιο ποεττἰ εἰΒἰ!!ἰ πιπ

ιιὶιπὶπο το!ιοι·οτο9. τ!ιιτππι τ!ιο!ιἱε ιιιτιιιι. τπο τ!οοοιιι!τιι·ιε.

οιππο τ!οιπἱπὶοο ὶποοτποοἱοπὶε. ιπι!!οεπιπο. τ!ποοπτοεὶιιιο.

οποτ!ι·οοοειιπο. ι!οιπιπο ι·ἱοοΕο πο οοιιοτο τ!οπειτο πι

τουτο. πο8τι·π Ρτοᾶἱοτο οοπιππ!τοτι οοπεπ!ο Ρι·οο!τ!οπτο.

ς ποοι.νιιι ι

δοπετέτατο ο Ιοποπτιο αι·ο!ι2ορί.9οορο ίαιιιιοποί, οίο

πιέποεμτο τοπιροπιέ2 ωτο·ε .9αποττ Βοπια!2, δαΣίΖίο!πιο

αιἰοοοοπιἰτο, ·υ2οοι·ίο οἰιωιἰοπι αυτή, ιἰο |ιοπο οτ [τίο- ο

Μα· ο.2:οι·οοπτίο οβοίο .πω οι·οάττο τοπια.

Ώ!! , Β4 ἴο!ιι·ποι·ἰἱ '

Ε.: πατοοι·αρλο Βοοίί ?'οιπ·ίπωωί.ο το!πι!Μ·ίί.

απ. Β. [στ. τω.

(πο. ) ·

Αππο ἀοιπἰπὶοο ποτἱπἱτοτὶο Μοοιιιαιικι. ἰιιἀὶοἰοπο

πω. πιο τ!οπιἱπἱοο ιικιπι. ἴοΒιππι·ἰὶ. ἱπ Ρο!οοἱο ἀοιπὶπἰ

πτοπἰορὶεοορι πιπποποιο οοι·οπι !οπίι·οποο ιι:πι!οοο!!ο.

ιιἰοοιπὶ!ἰο πο οοπιιιο. πιο!ιο!οεο ιιιπ!οι·!ιο. Βπι!!ιο!ιιιο οι·

ο!ιἰρι·οο!:ιἱτοι·ο πο οοιππ!ιο. Ροττοοιο πο ιππ99ο ποτοι·ιο.

οι·ο!ιιορ!9οορι. οτ Μ! !ιοποι·οιπ τ!οἱ οτ πἱιιὅἰπἰο ιποι·ιο.

οτ !ιοοτἱεοὶιπἰ επι οοπτοεοοι·ιε οτοπο ἱοιπ οιοτὶ ι!οππιπ

πτοπὶορἱεοοΡἱ οτ Μπιτ πιπποποιο οτ τοοὶπε ππιποι·

οὶτοτὶε !οοι· εειιιοτι τοπιπ!!. οι·ο πιοειι·ιπε. οτ οπού. !ιοπο

ππο οτ ειπο !ι·τιπάο τοιποτ.ἱο απο οιποι·ο 9Ροοιο!ι άοιιιπο

οτ Ρι·οποπο τ!ο ππιποι·ειο !οιιιοιιτοοὶοπὶ!ιπε οπο πππο

πιο Βιοτο τποι·ιπτ που !ιοΒἰτοτοι·ο9 οὶποἀοιπ !οοἱ πο!

ιὶἰοττἰοτπο. ε!πο το ο!ιοπο ιιιπποπεἰ πο! οιιτι·οποο

ποιο” ο!ὶοποιιι οὶπεἀοιπ !οοἱ !ιο!ιὶτοτοι·οιπ πο! ἀἰεττἰ

απο !οπιοπτοπτοιπ οπτ!ιοπι πππο ιπετιοιοπι πιοιοιπ πο!

όΞΠὶπὶοιπ Ρι·οπτ ιπο!!πο πιιο!π πἱεπιπ ἴποτἰτ οτ ι·οο!ο- '

ιιοΒἰ!ἰπο εοοππόπιπ @πιο ι·οπιοποε οτ οιιρὶτπ!ο οοποτἱ

ι·οιππ!!. οτ Ροετοπτιπι ἱπτ!ο Με ππο!π ιπππἱτοετπιπ οτ

οοιὅπἰτπιιι τποτιτ. εοπτοπτἱοιπ πτοτοι·ιιο π!τι·ο τ!ιοε τ!ο

οοιπ ποπ τ!ιτ!”οι·οπι. ο (πιο εοπτοπτιο ε! _ ο!πιπο Ροτ

οἰππι πι! τ!οιπὶπππι οι·ο!ιιοΡιεοορππι πιπποποοιιι ιπ

Ρ!οοἰτο οποτ! το εο!π!οι·ππι πὶΒἰπτἰ πο! π!τιιο. πωπω

ππΡοΠπτὶοποιπ ι·οοὶρὶοιπ. ε! Βιοτο ΐποι·ιτ πω α!οοοιπ

τ!ιοο ο τοπιιιοι·ο !πτο οοπτοπτιο. οτ ιιοτο πτιπποοπο

·Ροι·τἱε οι!πιοπτοι· οτ ί!ε!ο!ιτοι· ιπ εοι·ιρτιο ι·οτ!ιει το.

οἱοιπ. ο οοπιάοπι πΡΡοΠοτὶοιιοιπ ιιΡΡο!!οιιε Ρι·οεοοπὶ

πο!ποτἰτ. οτ ππο ποτο οπο εὶἔὶ!!ο ιπππἰτο οιάοπι τ!ο

ιιιἱπο πτο!ιιοΡιεοοπο ε!πο Παπάκι ττοπειπιττοιιι. [ισοτ

τιποπι πρΡο!!οτὶοποιπ ιπτοιιΡοειτοιπ οι οΡΡο!!οπο οο.πι

ρτοεοοπἰ πο!ποι·ἱτ ω! οιιοοποὶοποπι ο!πεε!οιπ οοπτοπτἰο

ποπ Ρι·οοοάοι:π. εοε! φωτ! ὶπι!ο ετοτποτἰτ Ριιο!”οτπο τ!ο

ιπιππο πι·ο!ιὶοΡἱεοοΡπε ο!ιεοτπο!ιο. οι ποιο οιΡΡο!!οπε οι!

ποιπιππιπ οτοπἱοιιἰεοορπιπ πω· 5ο πο! εππιπ ΡΓοοπτοτ0

πιο :το οπιιτ!οιπ οοιπιπππι οι·οτιὶοιιἱεοορπιπ πιο ἱΡεο

οιιΡο!!οτιοπο οοπεο Ρι·οεοοποπτ!ι οοπι ιππο οπο. πἰεὶπτι

ποπ ιποι·ιτ πο! πω· ποπ ιποοιιοιπτ. οοπιΡπτοτοε ιι τοπι

Ροιιο οΡΡο!!οτὶοιιἰε. τππο οοπιι!οπι οοπτοποιοπι ο!ιοοι·

πο!ιο οτ πιο ποοεο πιοο τοοπιιιι ο!ιεοι·ποτι. οι ποιο τοι·

οπι πο! τοττοοτο το ο!πιπο οιπει:!οιπ !οοἱ οτ τ!ιετι·ιοτπε

τοοτο Γποι·ιτ οτ ποτοτἱππι οτ πιοπἰΐοετππι εοπ Ρπ!ι!ιοπιπ

οπτ ιπἱο!ιὶ άοππποπιτπιπ ἴποτἰτ. οποιππιο ποπ ειτ ιππο

πποτἱιποιιὶο τοοτο πιἱο!ιὶ. τοπιοπ οπο οι! πιπε!ιοτοπι

ίοοἰοπἀοιιι οτ ποιἱτοτοπι οιπεε!οιπ τοπιο πο! τοι·τοοτο

ιιιτιπποπι οτ πιπε!!οτοιπ τοο!οιπ. πο ε! οποτἱιποπἱο

Ρι·οοτοι·οο ιπὶο!ιὶ ?και οοεοτ. εοπτοπτιοε τΙποτιπο Ροτ

άοιπιπππι οτοτιἱορἱεοορπιπ πο! οἱπε οπτἱοπι !οτειε οτ

εοπτοπτἰοε !ειτο9 Ροτ οοπεπ!οο πο! Ροτοετοτοπι οπτ ιπ

τ!ιοοε. εοπ ιιιοοτιοε πο! ι·οοτοι·οο !οοἱ εοποτι ι·οιιιπ!ἱ

Ρῦμἀοιπἰππιπ πιπποπεοτπ οτο!ιιοριεοοιιπιπ οοπετἰτπτοο

ποο ιο!πιπποε οτο!ιιοριεοορπο πιπποποιε. τα! πιπ!τοπι ο! οιππο !πιτ›ο!ιο. οτ ε! ιππο οπτο πιο οποιπιποπιο που

οπιιΡ!ιοοοιοιιοπι οτ !πετοποιοιπ ιιι·οοπιιι ο!ιοι·τι οεοοποὶι

Βιι·ο!ι!ι πιοιπΠὶ. ο!ιοττἱ οιιΈπεει. €πι!!ιο!ιιιι ιο!οιπιο. οτ

!9ο!οπΒοι·ὶὶ τοτ!ιοοτο οιπόιοοι·πιπ οοιιιιππο επποτι ποπιοπ

ο!!Βιιιιπο οτ οοπετἱτπἱιππε το οι)πι!!ιο!ιπππι πιοοοοπιιτοιιι.

πιοοι·ιππι ιιοετι·πιπ πι 9οποτο ι·οπιπ!ο. τ1ποπετιπο πο

-ιιοετιιο τποι·ιτ πο!ππτοτο.τ οτ οπο Βπὶ!!ὶο!ιππο Ρι·οοοι·ιοτπε

οιοτοπι πιοοι·πιιπ τοοὶρἱο. οι Ρι·οιιιιττο οτ ιππο πο!πο

τ!οπιἱπ·ο οιο!ιιοΡι9οσΡο ειιριπάιοτο αποτο !οοππι οτ

!ιοιπἱποο επποτὶ ι·οπιπ!ι 9οοππτ!πιπ τοποιιοιπ οτ τοιιιποιπ

!ιι·οπἱε φωτ! ιιιτοι·ιπε οοιιτὶποτπιι οιππο τοποι· πιο

οετ. οπο τιπι!!ιο!ιππο πὶοοοοιποε ο!οοτπε πἰοοιιἰπο οτ

οοπετιτπτπο !οοὶ οτ !ιοιπιππιπ εοποτι ι·οπιπ!ἰ που τ!ο

ιπὶππιπ ιο!ιοπποπι οτοπὶορἱεοορπιπ ιοπποποοπι. ἰπι·ο

πιοτιε 9οοι·οεοποτιε οποπΒο!ὶἰε. ειπα! πο !ιοι!ὶο πι οΠΐοπ

ποποι·ἰτ πτ οπο οκοοπτὶοπὶ ιποοι!οι·ι τοοοι·οιιι. οπο «πιο

τιοπο ίὶ‹!ο οιιοοποὶοπἱ ιποπτ!οτιο. Ρι·οοοπτο ποιο οτ

!ιοπά!το :πππο οοιιιτπ!ιι οπο τ!οιιπππε οι·ο!ιἱοΡἰ9οοΡπε

Ειοἰοπ‹!ο οτ ο!ιεοπποπτ!π πιιο!π ἰπἱππιιοτἰτ τιοιιο !!τ!ο

ο!ι9οι·πο!ιο. οπιοιιπιοπο εοποτι ι·οιππ!ἱ οτ τ!ιετι·ιοτπε

οοπιΡο8ποιπ ιπι·οι·ο οτ τοοοι·ο τοοπεοποτἱτ. πιο Ροοεο

:ποο οτι οοε!οπι οπίΐοι·πιπ οο!τ!οε πὶΒἰπτἱ. οτ ἰπτοι·ἰω

άοποο οοιπ ποπ ιπιπποι·ιτ ιιπ!!οιπ ἰπετἱοὶοιπ οι!π το·

οὶπιπ. !πιποπτοοιοιιοε ιιοτο οοπτι·ο ἰΡεπιπ οπτ!ιοπι οτ

πάτπιττοιιι. οποιο οοιιιροπποπι !ιοπτι πιο Ρι·οπτ οοπ

οποτπιπ οετ ειπππ!οε !οοἱ οτ τ!!ετιιιοτπε εοποτι τοιπιι!ὶ

ιπι·οι·ο τοοιοιπ ο εοΡτπο8ἰπτο οποιο ιιιππ. οτ ο πιιιπε!οοιιιι

επιπιε οποιο. οιιοι·ἰιιιοπ‹!ο εοπιΡοι· εο!πἱ9 Βἀο!ὶτοτἰ!›ιιε

ιιιοπτ!πτιο οτ οι·τ!ὶποιποπτὶε σκοπο !ιοποι·ἰ!ιπο οτ πιάσ

Πτι
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ιιὶτιιιε οιιιεάοιιι ἀοιιιἱιιι οι·οτιιοριοοορι οτ ΡοΕιοιὶοοἰιιε ιι .παταει οἰἱερἰὸ. άο οάιιιτο τοτιοτιοι· οτ ιιο· ᾶἑιιιἰιιιιτο

:οτ οιιι·ιο. οτ οι ω Βιιοιιι οοιιιροετιο.οτιοιιοιιάο ίιιοτἱτ

,οτιοοιά.οάιτιτιιιιι πο! ιιιιιιιοτιωπι ροι· ἰΡοιιιιι άοιιιιιιιτιιι

οιιοτιἰορὶεοοριιιιι (το οἀἀἱτο τοποοτιιι· οτ άοιτ1ιιιιιιιυιτο

εὶτ οβεο!ιιτιιιι. οποιοι ‹ροτρο ορο οοτροιιοι·οοε.οοί

Ριοιιάο. οοοιρειιιι οτ ιιιιΠειτοι1ιιεάιτιιιττοτωιιο0ιάοιρειε

οιιτριι] οιιιοιιι Ντάριο οοτ ι·οἀ‹ἰὶ τΞιοιοτιι εοιι Ροι·ιιιιτ

τοιιι πιει Ι..ιοοιιοιοτ οιιιοιιοιιο .ττοιιιι.ιειι οι·οτιιοριεοορι. οτ

ιριοτρΜ ιιιοΙο Ιιτιιιιιοι·ο οιιοτοάιτιιιι οτ τοιιοΒο. ιιοο

οιιἱτροτιι Μοτο Βιιφιιτ1 άοιτιο ειπο Ιὶοοιιοὶο οτ ιιιοιιάειτο

άοιιιιιιι ειι·οτιἰορἰεοορ ειιΡι·οάιοτι. τοι·οετοτοε ιιοι·ο οτο

τοτο ιτιετι·ιοτιι εειιιοτι ι·οιιιιιτι οτ Ροοεο οΧΡοττειιιι. ιιοο

τοο ι·οοἱΡἱ του Ιιοτιὶτοι·ο ιιι ροεοο ειιιιοτι ι·οιιιιιΠ οοιι

οοιιιιιιι. ιτο ιιιοοετιτιιιο Ροι·ἰιιι·ὶἱε οάιιττοιάιε τιοιιιἰοἰἀἰἰε

οτ Ρι·οόιοιοιιιΒιιε ειοο Ποοιιοιο άοιιιιιιι οι·οτιἰοΡἱεοορὶ

ἱοιιιιοιιεὶε ιιοιι πιο ιιιτι·οιιιιττοιιι. ιιἱει επι ιιἱιιᾶὶοτοιιι

Ροι·οοτιο τειιιτιιιιι οτ Βοιιιιοι ειοοιΡιοιιάει Ρτο ιρεο όοτιοτο

5οοιιιιττιιιιι εροά οοιιτιιιοτιιι· ιιι ο:ιΡιτιιτιο. οποιοι αιτι

ιτιοτοιιι Ροιοοιιο Βιοοι·ο ιιοτι ιοιο. :τοο ιΡοειιιι ιιιιιάιοτοιιι

τοοιιιιιι εοοιιιιάοιιι τρο‹ι ιιιιοτιι ιιὶειιιιι τι.ιοι·ιτ. ρωτώ

ι]ιοιιιΒιιε οιιιεόοτιι ἀοιιιἱιιι οι·οτιιοΡιεοορ οτ οΙἰἰε τοο

ιιιιιιοιιε ιιι άι·ιοτιε οτ ι·οοἰοιιὶτιιιε οιιι·ιο ιιιτριι·οικτιε

ιιιοιιιιτοτιοιιάιε οτ οοιιοοτροιιάιο. οοιιεὶιιιιτιι οτ ειιιιΠιιιιιι

Ρτο Ροεεο πιοο .Βοοει Βτιο Ρι·οετοτιο. ιιιι·ει οτ ι·οοιοτιοε

οοοΙοειοι·ιιιιι οοιιοτι ι·οπιιιτι Βοιιο ίιάο ιιιοιιιιτοιιοτιο οτ

ιιιιάιοπι. ειττρο ροι· οιιιτριοε τιιοε τιιιιο οι ο πιο ιιο

οτιιτειιιοι·ιιιιτ οτι ιιιετὶοἱοιιι οιΙιιτιοι·ι. οΒο ι·ειτἰοιιοε οοιι·ιιιιι

οιιάιοιιι οτ ιιιοτιοιειιιι οιιιιιιιοΒο Ρι·ιιιετροιιι οΙιτροτι οριο

ΡΙοοιτιιπι ἱιιτοτροιιοτιιι·. ἱτοιιι οι οοΒοοιιοι·ο οὶἱιροιιι

Ιοοἱ ειιιιοτι ι·οιιιιιΙι ιιο! ιτιετι·ιοτιιο ἴοοὶεεο οοιιεΡἰι·οτἰο

ιιοτιιοοιι ι·οοεοιιι οΠεριιιιι. Ρτο Ροεοο ιιιοο απο Βιοιοιιι

εοροι·οι·ι οτ ἰιιΐι·ὶιιΒἱ. τρο.ιιι οοιιερὶι·οτὶοιιοπι οτ ι·οεοοιιι

Ρον πιο οι οτιιριε ιιιτι·ιιι€οι·ο ιιοΙιιοτὶτ οτ εοΡειι·οι·ο. οφ

Ρι·ο Ροειεο ιιιοο οιιίΐοι·ιιιιι οτι οο εοΙττοε μια. ιιοι ιΡοιιιιι

ο;τοιιιιιιτιοειΒο ιιι άιιριιιιιι Μιι·ειι·ιιιιι τι·ὶιιιιι οτ οοτ: ιιι

ι·οιιιοιιτο Ρι·οοἱΡὶοπι οτ Ροτιειιιι εοΠάοι·ιιιιι τι. ιτιιΡο

_ιιειιιι οι Ροι·το άοτιιιιιἱ οι·οΙιἱοΡἰεοορ οτ πιοπι οτιιιιἱΒιιε

ΙιιιΒὶτοτοι·ἰΒιιε εοτιοτἰ ι·οιιιιιιὶ οτ ἀἱεττἰοτιι5. ιιο τιο οοτοι·ο

οΙὶ(Ιιιοτιι οοιι5Ριι·οοιοιιοιιι υοτ ι·οεεειιιι τιιοιοιιτ ιιο! Ποιο

τοοιοιιτ·οοιι οοιιοοιιοιιτ. οτ εροοὶοΙἰτοτ οοιιτι·ο άοιιιιιιιιιιι

οι·οτιιοΡιεοοριιιιι οτ Ροτοοιιιιιι ἰοιιιιοιιοοιιι. ιιιοιοοιιι οοιι

εεεο5οι·οιιι οΙἰ‹ροιιι ιιοιι τιειτιοΒο ειοο Ιἱοοιιοὶει οοιιοοιιειι

οτ οοιιεἱἰἰο άοιιιιιιι οτοτιἱορὶ5οοΡἰ ειιΡι·οοιοτι ιιο! ορο

ιιιἰεεἱ. ιιιι·οτιιοιιτιιιιι ιιοι·ο Βιοτυ.ιιι Ροι· τιοπιιιιιο5 οτ οο

ιιιιιτιο ετιιιοτι ι·οιιιιιτι :ιιτ ιιιιιιιότιτιιιιι άοιιιιιιοτιιιιι Ιο

Βοτὶ οτ οτοΙιἰοΡἰεοοΡἰ ἱοιιιιο ιιτ οοιιτιιιοτιιι· ιιι οιιι·το

Βιοτει Ροι· ιιιοοιιττι ει!οκοιιττι·ι ιιοτιιτἱἰ Ρτο Ροεοο ιιιοο

οτιεοι·ιιοτιο οτ ίὶιοἰειιιι ὶιιιιὶοἱειΒὶΙἱτοι· οτιοοι·ιιοι·ι. ἰτιειιΡοι·

οοΡἰτοΙει ί:·ιοτο οτ Ϊοοἱοιιἀει να· ἀοιιιὶιιιιιιι οι·οτιὶοΡὶ

5οοριιιι οοιιδι·ιιιιειτο οτ οοιιιιι·ιιιοιιόο Ι;ιοιιοι Βετο οτ ειοο

τι·ειιιτιο οι1εοι·ιιιιτιο. οτ εἰ ιιι ιΡειε οοριτιιΠε οιιτρο

οοιιτι·οι·ιοτοο ιιιιιοιιιι·οτιιι·. εοΠιοοτ ιροά ιιιιιιιιι οοεοτ

οοιιττοι·ιιιιιι οἱτοι·ὶ. (18 °ιρετι οοιιτι·οι·ιοτοτο ειιιο οοιι

τι·οι·ιιε οοΙιἰτιιἱἱε οΒοοι·ιιοΒο εοοιιιιτιιιιιι τροετ άοιιιιιιιιε

ιιτοτιἰορἰεοοριιε ιιιιοτιἱ ετοτιιοι·ιτ. Ρι·οάιοτο οιιιιιἱο τιοικι

Βετο οτ ειοο τι·οιιόο οττοιιττοιιι οτ οτιεοι·ιιοτιο. ιιὶεἰ

ερειιιτιιτιι Μοτο (τοι ι·οιιιοιιεοι·ἱτ ἰιιιΡοάἰιιιοιιτο ιιο! οτιΙἰ

ιιιοσιο οοτ Ιἱοοιιοἰο οιιιετ1οιιι άοιιιιιιι ιιι·οτιὶορἰεοοΡἱ. ιιι

οιιἰιιε ροτοετοτο οετ οτ οι·ἱτ Ιιοἱο Βι·οιιἱ ιιιιιιιιοι·ο οτ

τοο ο!σειιτιιτπιε.` .τι ω: · ι ι

@το ροττ·οε «το ιιιιιεεο ιιοτιιι·ιιιο ροοιἰἱοτὶο ‹ὶιιτοι·Βιἰ οτ

μοΒοτιιο εοι·ιρει. · ι.
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θοιι.ι.ιι:ι.ιουο δω·είιω ίαιιιιοιπέσ ροτειτα.σ ρι·οπιίε.ε·α· οὐ

ιιιιτοο·οοεοτο .πιο Ποκι·Εοο άο ΜοάοοοεΞι Ϊιοιιιἱπἱὁιω

Ροπ·τιωιιιαιιι·ἰοἰἐ οοπ/ίτ·ιπατ. . ο . .‹ ω. ι τι ε.
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Νοε ΒιιιΠιοτιιιιιε οιιι·τιιιο ιοιιιιο οἱιιὶτοτἰο Ροτοετο5.

οιιοτοι·ιτοτο οτ άοοι·οτο οοιισιτιι.ιιιοιοι·ιο ἰοιιιιο. οοιι

.8τοδοτι Ροι· οειιιιροτιοιιι οτ οοιιιιι.ι. οτ ι1οοοπι Ριτοοοιιἱε.

πιοι·ο εοΗτο. οΡΡι·οοοιιτοεοτ ι·οτιδοοιιτοο. Ρτοπιιοοιοιιοε

Βιοτοε. Ροι· άοιιιιιιιιιιι ειιιι·ιοιιιιι άοιτοοτιοοοιο.ηιι·οοο

οοεεοι·οπι τιοετι·ιιιιι οτ Ροι·.οτιοε. ιιοΒιτοε Μισο. Βοώ

Βιοιο. ι·οιιιιΒιιΜο. ι·οοιιιιοιιτι ιιοιιιιιιο οοιιιυτιιο-οτ ιιιιἱ

ιιοτεὶτοτὶε Ροι·τιιετιιοιιι·ιοιι. οιοιιτ μποτ ιιι οοι·το Βιοτοι

ιιιοιιιι ιι1οι Βιιιιιιοτιιιἰ οοιιοΒιιἱ ιιοτειι·ιι. ιιιάοτιοοτ ιΠοε

Ρι·οιιιἱεεὶοιιοε τρο ιιοτι οιιιιτ οοιιτι·ιι οιιΡιτιιιιιιιι ἱοιιιιο.

ι·οοὶΡὶιιιιιε οτ ι·οοοτιοΠιοιιιιιε ιιοε. ιιιοοτιιιιιι ττοιιιοτοιιι

οτ Βοτοτιοτιιιιιι :το Ροι·τιιιιιτιοι·ιοιο ε7ιικτιοοε.οτ.Ροοοιιο

ο· ι·ειτοτο8 οοτιιιιιιἱο οτ ιιτιὶιιοτεὶτοτἱε ροι·τιιειιιοιιι·ιοὶἱ. ιιο

ιιιὶτιο _ιΡειιι8 οοιιιιιιιιε οτ ιιηιιιοι·ειτοτιο. οτ: ὶΡειιιιι οο

τοιιιιο οτ ιιιιιιιοι·ειτοτοιιι. ιιι Βοιιιιιιι Βι·οτιοιιιι ιιο5τι·οιιι

οτ οοιιιιιιιιε ι:ιιιιιο. ι!!οε ιιιάοΠοοτ ‹ρἰ ειιιιτ οτ οι·ιιτιτ

Πάοιοε οοιιιιιιιἰ ὶοιιιιο. οτ Ρτοιιιἰττὶιιιιιε ιιοιιιιτιο οοιιιιιιιἱο

ιιιιιιιο. ιιοΒιε άιοτιε ηιιτΠοιο. ι·οοιροιιτιτιιιε. ιιοιιιιιιο οτ

ιιἱοο οοιιιυ_ιιὶε· οτ μιιιιιοι·ειτοτιο Ροι·τιιειιιοιιι·Ξοἰἰ. οττοιι

άοι·ο ὶιιΪι·οεοι·ὶΡτο. ιιιιιοτιοοτ τροιὶ οοε ρι·ο οοιιιιιιιὶ

ιιιιιιιο. άοίΐοιιάοιιιιιε ιιιιιοΒιιιιιιε. οτ ιιιοιιιιτοιιοΒιιιιιιο

(το οοτοι·ο ροι· οοε οτ ειιοοοεεοι·οε ιιοετι·οο. οοιιιιιιιο

οτ Ιιοιιιιιιοε ροττιιοιιιοιιι·ιορ τοτοΗτοι· οτ ειιιορτοι·ιτοι·

οοιιτι·ει οιιιιιοε ροι·οοιιο.ο τοιιιτροιιι ίιόοτοο οοιι:ιιιιιιε

ιο.τιιιο. οιιειιιιιἱἰιι ΒιιοΙοο οοιιιιιιιἰ ιοιιιιο οιτὶτοτἱτιτ. οτ

ι·οοιιττιιιιιιε ειτ‹ρο Ρειι·οοιιιιιε ιιοΒιο όιοτιε οριάιοιε. το

οἰΡἱοοτὶτιιι8 ιιοιιιἱτιο ιιοετι·ο. οτ ιιοιιιιοο τοοὶιιε οοιιιιιιιιε

α' οτ ιιιιιιιοι·οιτοτιε Ροι·τιιετιιοιιι·ιοιι οτ ἰΡοἰ ·οοιιιιιιιἱ οτ

υτιὶιιοι·εὶτοτὶ. οιιιιιο ιιιτιτιιτιι οτ οπιτιοτιι ιιιιιιι·ιιιιιι οτ

ει·ειιιοιιιοτι. ζτροά ιιο! ιρειιιι οριο τοοοι·ιιιτ τιοιιιιιιοε οτ

οοιιιιιιιο Ροιιτιιε. οοιιιιιιιὶ ιοιιιιο. οοιι οοοάιιιτοι·Πιιιο υοτ

τιοιιιἰιιὶτιιιε ὶοιιιιο. τι τοιιιιιοι·ο οιτι·ο.' ιρο ι·οτιοΠοε οο

ιιιιιιιι ἰοιιιιο οιιτἱτοι·ιιιιτ. ἱτοιιι-Ριιοιιιἱττἰιιιιιε ιιοΒιο· ορι

ιιιοιε ιιοιιιιιιο· Ρι·οόάοτο ι·οοιροιιτ.ιΒιιο. εροά εἰ ττο οο

τοι·ο οιιοάοΒελτ. οοιιιιιιιο .οοιιτιοιιιιιιοο Ροττιιειιιοιιτἰοϋ

οτι ὶιιἰτιιἰοἰ8 οοιιιιιιιιο ἰοιιιιο ιιοετοΒοιιτιιι·. πρωι Με

ιιοετο Ρτο οοιιιιιιιὶ ιειιιιιο οτιιοικτοΒιιιιιιε οἱε. ιιι |οικιο

τ1ιιοι·ιιιιι Βοιιοι·ιιιιι ·τιοιιιἰιιιιιιι ἱοιιιιιο. οι (τυπικο ιιο

τιοι·ιιιιι τιοτιιιιιιιιιι Ροττιιειιιοιιι·ἰοἱἱ. 8οοιιιιττιιιιι οροιι

οοτ· ὶρεο5 Βοιιοε τιοιιιἱιιοο,ἴιιοι·ὶιιτ οιιτἰιιιοτο. ιτοιιι ιιο

τιιιιιιιε τροιι άοοοιιτι·οοτιτιοε διοτιο-ιτι Ροι·τιιιιιοιιι·ιοιο.

  

ειιΜοι·ο. οτ οι ἰιι Με· Βι·οιιιο(Μιτιιιιι ΐιιοι·ιτ υοτ :Βοή οτ ιιι ι:ιοτοετοοιο ροι·τιιε. ι·οοιο ι·οΒιιοεοοτιιι· ιιι Ροι·τιι.
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ὶτοιιι οοιιοοάιιιιιιο ιισιιιο ριιοάιοτιο ε)πιάιοιε ποωὶι·ιο α άἱοτὶ Ροτοετοε ὶτιιιιιο οἰιιὶτιιτἰο. τιιιοτοι·ἱτοτο οτ ιιοΙιιιιτειτο

ρι·οάιοτο ιοοἰΡἰοιιτἱΒιιε. ιιιιοά οοπιιιιιο Ροι·τιτειιιοιιύιοΞι

οτ Βοιιιιιιοε ὶι›εἰιιο Ιοοἱ Ροεοιιιτ Βιοοι·ο οοτήτιιιιι οτ

ετειτιιττι ἱιιτοι· Ιιοιιιιιιοε ροι·τιιε οτ άιετι·ιοτιιε ειά οοἱοιι

τω... οοιιιιιιιιε ιιιοάο. ιτοιιι ρι·οιιιὶττἰτιτιιιε τΙιιοά (Μιο

πιιιε δού οτ οττοιιάἰ άι: άοΒΜε 5οΙιιοτιάὶε. τω” τιο

ιιιιιιοε Ροι·τιιο. εἰοιιτ Η. Ροτ οοιιιιιιιο ὶειιιιιο ἰτιτοι·

Βιοιιιιιιοε- τοποσ. ιτοπι ρι·σειιιττιιιιιιο οιτοτοτἰτοτο άἰοτὶ

ΜΜΜ ιιοτιιιιιο οοιιιιιιιιει ιιιιιιιο. οοτιο ὰὶοτὶιι-ογιιάὶοιο.

ι·οοιΡιοιιΜΜε ιιοιιιἰιιο οτ ..τω οοπιιιιιιο οτ ιιτιἱιιοτεἱ

τω. Ροττιιειιιοιιτἰοἰἰ. οιιοά τι οοΙΙι ιιιιοΒο. εοιι τι το

οοΙἱ. οτ τι .οοεττο ροττοΙιιτο ιιεςιιο πωπο. οτ οτι ιιοιιο

οοτιιὶο ιιετιιιο οτι οτ1ιιοιιιι ·ιιιιοΙἱο. οἱοιιτ άὶιιὶάὶτ τοπο

ιιιιι1ι ροττιιειιιειιιτἱοὶἰ. ο τοττιτοτιο ιιιιοΙιο οτ Βοετοετιι.

που θα οειεττ·ιιιιι. πιο! πιιιιιἰπιοιι. εοπ Βιιτειιιιι. πάει

εοΙιιιιιιιιοάο ἱιι ροάιο-ροι·τιιο οειεττι ροττιιειιιοιιιὶοὶι οτ

ιιικτιι ὶΡειιιιι Ροάἱιιπι. τιιιοά δια ιιά ιιοτιιτιτειτοπι οο

ιιιιιιιἱε ιοτιιιο. ἰτοιιι Ρτοιιιἰττὶτιιιιε τιιιοά οοιιιιιιιο ἰοιιιιο

οοοεουιιτιτιὶτ ·πιοτοοτυπι μοττιιοαιειιιτἱοϋ οτι οειτιοΠοτιι

εειΙὶε..ὶιι ἰΡεο·Ιοοο. ειοιιτ οοιιοιιοτιιιιι οετ. ιτοπι τιοοε]

00ιιιιιτιο Μουτ: ττιοἰοτ ποποο οιιιιιοτ Ροι·εοιιοιι Ιιιιτιι.

τοτιτο8 ιππο άιοτοο οοιιίιιιο:ι. ιιά πιοιοτιοιιι Βιοὶοιιάιιιτι

ὶιι οοεττο ροι·τιιοπιοιιι·ιοιι οικω ιιι Ροιὶὶο άἱοτὶ οτιετι·ι.

άο 0κοιιιΒιιο οοιιτι·οιιοτεὶἱο. οκοορτο άο οοιιττειοτιτιιιο

Βιοτιο τ.. ιειιιιιο. ‹Ιιιοά Ποτ ιιά ιιοΙιιιιτοτοιιι οοιιιιιιιιο

ιοτιιιο. ιτοιαι φαιά ειιιιιιιιι ροι·οοιιο (μια ΙιιιΒἰτοτ. Μ!

ειπο τιειΙιἰτοἱιἰτ. οιιττο οειετι·ιιιιι Ροι·τιιο. ιιοιι ροειιιτ οιιιιο

οιιιτι·ειοι·ιο. ιιοφιο οιιιτιροι·ιιιιι άο Βοεο!ιιε.. ιιἱεἰ ίοι·το

οοιιοτ άο Ροι·ι·οοτιιτι οοοΙοειο ειιιιοτι ιιιιιιιι·ιοιι. πω.

«μισά οιιιιι:ιοε ιιιοτιιιτιιοἰοιιοε άοτιοιιιιτ Βοι·ι ὶιι οοεττο

ροττιιο. ειπο ἰτι Ροάιο ἱρεὶιιε οοετι·ι. ιτοπι οιιοά οο

πιοπτ: ὶειιιιιο :ιο αποτο οοιιοοι·ιιοΒιτ οτ άοίΪοιιάοτ.

τιοπιάἰτιιιιι τιοιιιἱιιιιτιι μοι·ττιο. εὶοιιτ τοτιοτιοιιιτ οο τοπι

Ροτο ειπο οτιιτιτ ιο ρσεεο οοιιιιιτιἱε οποιο. ἰτοπι (μισά

ροτοετοοὶει ροιτιιοιιιοιιτἰοὶἰ. ιιιιΠο τοικιροι·ο ιιιοοιιτοΙιι.

τον. εοά Ροτ Ροτοοτοτοκιι ἰοιιιιο. ειπο οοτιοιιτοο. ...ο

Ρτο τοπιΡοι·ο τιιοι·ιιιτ. οΙιο;οτιιι· ἱρεει Ροτοετοο.=·οτ οπἱ

Ροτοετοιε οεοο άοΒοοτ άο οιιιιτειτο ιειιιιιο ιιτιτιιο. ω”

οιιοά οι οοτιτἰιιορι·ὶτ οοιιιιιιιο ιιιιιιιο πωπο ιιοΙ οι»

πιπι τοοοτο. πιοάὶιιιιτι ΒιιΠοειιιι ιιοΙ ειιρτει άο τιοιιιιτιιΒιιο

ροι·τιιε. Πασά οοιιιὶτιιο οτ ιιοιιτο απο άοβοιιιιτ άο

Ροι·τιιτιιοιιι·ἰοὶο. ιτοπι ειιιοά οιιιιιιΙοοτιο. οτ οιιοτοιτὶΒιιε.

μου :ποτο οτ ροκ· τοι·ι·ειιια τιοιιιιιιοε Ροι·τιιε οιτ: οι·ιιτιτ

€ΙΙ18Π1τιάι110άτ1111 τοι ΒάοΙοε οοιιιιιιιιει άο τι..Ρο.4.ι. ιτοιιι

αραιά οοιιιτιτιο ιειι·ιιιο. ποο ιιἱἱιιιιὶε Ρτο οοιιιιιτιἰ. ιιοιι

00118τοιΠεοτ τιοιι1ιτιο8 Ροι·τιιειιιειιιτιοιι. άοι·ο. ειιιο οοι

ποτο. οἱἰςΙιιἱά τ... οιιιοτιάτι. εἰιιο τοοτιτιιοιοιιο. άο ιιειετὶτ

Βιοτιε . ΜπιικιΠιιιε άἰειιιἱ. ιιτιοὶὶο. οοιπιὶ οτ άιιΙοοάι. ἱτοι1ι

αυτή ιιἰἱτΙιιιι ροι·οοιιιι που Ρσεειτ οοεο ὶιιάοκ ε.. Ρου

ττιιιιοποιοι0 :ιιει άο οιιιιτοτο ιιιιιιιο 1ιειτιιε. ὶτοτιι ειιιοά

οιΙικτιιο ροι·οοιιιι κά: ιιοιιο οοι·ιιιο Μονο ιιά ειτΙιιειιιι

ιιιιο!ιο ποτο. που ροειειτ :ιοο άοΒοοτ οεεο. οειιιειάιοιιο.

του··οάικιοοτιιο ιτι ει!ιτιιιτι οοιιιε:ι ιιοι·τοιιτο Πι Ροι·τιι.

πο:: οττοπι Ρωτάω... οίδιοιιιπι τιοΒοτο. τ.. ιΡω Μου.

..οι £οι°το ε”. Ροι·οοιιο οιιιπι ιιιιοι·ο οτ ΐοπιάιιι. ίΒοοι·οτ

οοιιτιιιιιωτι ι·οεἰάοτιοὶτιιιι οι Ροι·τιι. οτ τ.. οκροτιεἱο οο

πιιιιιι8 μπάσο οΧΡοιιάοι·οτ. ἱτοιιι ‹ιιιοά οοιιιιιιιο ιειτιιιο

Ροτιοτ οοπιοπτ: οτ Ιιοιιιιιιοε ροι·τιιε. ε.. ριιιοο. ειπο οοτι

00Ράιει. οποιοι πο! τΙιιοά Βιοοι·οτ ιιιιροι·οτοτι πο! οιιιπι

ἱιιἰπιἰοὶε οοιπππιε Μισο. ἱτιειιροι· άο Βι·τιτιο :ιοο ρνο

άιοτὶ οοιιεἱΙἰἱ. ιιοπιἱιιο οοιιιιιιιιε ἰοτιιιο. ι·οιιιἱττἱπιιιε.

σώστε μ·οιιοιυιΜοτιο ηιιάἱοἰο ωση.ιω.ιιιιω. ιιοετ.ιιιι τιο

πιιιιο. οτ ιιοπιιιιιο ω....ωο οτ ιιιιιιιοποιτοτιο [πιω

ιιιτιιιτἰοϋ αφτο ἰτιεο οοιιιιιιιι οι. ιιιιιιιοι·οιτοτο. οποσ!

οοιιιιιιιο. εοιι ιιτιἰιιοι·εἱτοε. οοι τιοπιὶτιοε ροττυοιιιιιιιτιώτ.

«το οοτοι·ο ιιιιΡοι·ροτιιιιιιι Ποπ άοβοειιιτ οο1τιιιιιι·ιειτιιιο.

οοΠοοτοε ιιοΙ ποντικι Ρι·οετοι·ο ιιοτιιιο άοιπο. οτ οτι ἱΡεἱε

οοΠοοτὶε οτ πιιιτιιἱ8 Ρτοετοιιάὶε. ιιοε ιιοπιιιιο οοεττο.

οτ ιιοτιιιιιο οοπιιιιιὶε οποιο ιιιιἱιιοτεὶτοτὶο Ροι·τιιειιιοιι

ι·ἱοὶἰ. οτ ὶρειιιιι 00111υΙ18 οτ ιιτιἱιιοτεἰτοτοιιι άο οοτοι·ο

ιτι1Ροι·ροτιιιιπι οτιεοἱιιἱιιιιιε. τιιιοπιάιιι ιιἰάοΙἰοοτ οοπιππο.

που ιιιιἰιιοτεὶτιιε ροι~τιιειιιιιιιι·ἰοἱὶ. ΒάοΙοιι οιιιιιιιιιι ιιιιιιιο

ροπι.ιιιιιοΒιιιιτ. οτ άο ριιοάἱοτἰε οιιιιιιτιιιο ρι·τιιιιιττιπιιιε

τιιτιιι:ο ιιιιτοετιιιτι. ω... ω..ωιιιω "οἱ μπι τοιιιροι·ο

τιιοτττιτ. μου: οορἱτιιΙιιιιι άιιιιιττουο. τΙιιοά ρι·οάιοτο

σκοπια οτ ειιιι8ιάιι άκου. άοΒοοιιτ τιι:ιτιοι·ο οτ τοιιοτο.

οτ ἰΡεο Ροτοετοε. εἱιιο οοιιειιΙοο άιτιιιττοι·ο άοΒοοιιιτ

ει!ιι5. οτ οἱο Ροτ τω” ειιοοοειεἰοτιοιιι. τιιιοι:ιιάιιι οο

ιπππιε: οτ τιοιιιιιιοιι Ροι·τιιοιιιοιιι·ὶοἱἰ. ιιά ΒάοΗτοτειιιι οι»

πωπο: ἱιιιιιιο ροι·ιιιοιιοΒιιιιτ. Ρι·οτοι·οιι :ιοο ηιιάὶοἰ.

ιτιοατιτιο. άοιιὶοι. οτ Ιιοττιοι·ιοτιο. ογιιάὶοι οτ ρι·οοιιτο

Μιντιο- οοιιιιιιιιο Ροι·τιιειιιιιιιι·ἱοὶἱ. Ρτο ἱρεο οοπιιιιιἰ οτ

ιιιιἱΙιοιοἰτιιτο. άοειάοι·οιιτοε εά ετιιτιιιιιι οτ ει·οιιιιιιιιι

άιοιιο πωπο: οοεττο τιοτιιι·ιιΙιο. οἰιιἰτοτὶε ὶ:ιιιιιο. οικου..

οὶΙἰοτἰ. οτο ρτοπιιεειε οίΐοιιοιοιιιΒιιο οτ Ρι·οουιιιΡτιο1ιάιιιε

τοι11οι·ιιι·ἱἰε. ιιοιιιο ρτἱιιιἱτιιε. ἱιιηιτοτιιτο. Ρτοιιιἱττἱιιιιιτ

οτ οοιιιιοιιἱιιιιιε ιιοΒιε άἰοτο άοιιιιιιο Βιιά!ιο!ιιτιο ροτο

ετιιτι οιωτ.ιω. @απο οιππἱ άο οοτοτο οτιπιιιο πω. οτ

ιιιιιιιοι·τιτειο. οιιιο οοιιιιιιιο Ροτιιιειιιτιιιτἰοἰἱ. οοιιιιιιιἰ

ιιιιιιιο. Πάοτοε οτ Ιοτοιτοο. Ροι·ροτιιο. οτ οιιτοΒιιιιιιε ἰτο

Ροτ πο:: οτ οοπιιιτιο ροι·τιιε. Βοιπι Βάια. τΙιιοά οιιιιιοει

τιοιιιὶιιοο ροττιιειιιειιιτἰοἰἰ. οτ οιιιΒιιιι. ιιττοι·ιάοτιτ. οοπι

ΡΙοΒιιιιτ. οτ οΒιιοτιιοτιιιιιτ. οιι·ιιιιιι οτ ειιιοιιΙο Ρι·οοορτο

Ροτοετοτιιιιι ετπι οοιιειιΙιιτιι ἱοιιιιο. @οἱ Επι: τοιιιροι·ο

ΐιιοτιιιτ. Ροτ ΗΠ.81°88. του ιιιιιιοιο8 οοι·ι.ιιιι. ιιἰάοΙἰοοτ

ειου.τ οττοπιάοΒοτιιιιο οτι τοιιιροτο απτο :ιιοιιο Ω0Ι11Ι1τιἱ

ἱατιιιο ι·οΒοΠοε ἴιιἱοεοιιιιιε. οτ ὶτι οοιιτι·ειι·ἱιιιιι Με ιιο

ιιἱι·ο. ιιΙτοτΙιιιτι ροιιιιιιι :πάτο Π1τιτοτ18Π1Μ οτεοιιτὶ οοι·

:πιο οτ οοπιιιτιο ροι·τιιο. ιιοΙιἱ8 άιοτο άοιι·ιιιιο. Ροτοετοτι

οοεττο. ιιοιιιἱτιο οοιιιιιιιιε ἰιιιιιιο ετιριάειιιτι άπο Ρτο

ιιιἱττἰιτιιιο. οτ ειά ιιιο οΒοοι·ιιειιιάιιιιι οιιιιιὶο τιοοε οοεττο

οτ οοιιιιιιιὶε Ροι·τιιε. ιιοΒιο ρὶοιιοτι οτι1ιΒιιιιιιιε. οστοιιι

ι:ιιιιιο ιιι Ριι!ειοἰο ΐοι·ιιοτι.οτιιιιι. ιιτιι τω.. τοτιοτιιι·.

ρι·οεοιιτιι·ιιιε τοοτὶτιιιε. Ιοι1Β·ιιιιοο άο ...ω Μακάι σου

ετοιιοο. ριοοιιιιιΙιο. οτ Ιτιιιτι·οιιοο τιιιιΙοοοΠο. οοτιο άο

τιιἱιιἱοο ιιοτιιιιτοτιε ιι:ιωοοιιιιο άιιοοτιτοοιιιιο. Ίιιοάτοεο

ειιιιοΡι·ιιιιο. ἱιτιάἱοἰοιιο :πιο άἰο 11οτιοιά8. οοτοιιο ιιιειι·οἰἱ

οἰτοο τοι·οἱειτιι. ΒιιἱΙΙἰοΙιιιιι8 οειιιοΒιιιιε ιιοτοτιιιε εοτὶΡεὶτ

οιιοτοιιτἱοιιιιι.

ΐ(Ιθ



999 οτι ΛΒΤιΜΒ 1000

. -. ·.ι·_.·ι(. οφεως) .. ;.

_;ημ_ ·, ·°; ' Ή τ Η” '4›· Μ!! Ντι'. .Ν 6 · ·: . τι,

Γιιιιιι:ιιιουε· οι ·Βοτιοαποτιιιο · · τιπροτ·α·ιτσι·- ··:Μάοι·του

@εστι οτΪοΪπυιπἱ ιδ2οοίαιιοτοοι τοπιο” ειστε ι;ιοετο

τοπια' Ραοοιιτιεπο· 8·οι·οοο'οοιιοι ρπ·σ `επροταττόοοΜίο

1τιτάιοτού. :οτἱ : τι ι ·' τ ο ο .·ιιι:·ητ ι

.·ιπ.·ι:ι ι-..ι 'Δ:ιι.ιί. οττο η :οι ιτ:'.' ω .2 πιο. : ι

οι·- ι ·ιο το .τνι··!› ·.· οι:: .- Σ. ·: =ι·'·ι·:!ι ο

.τιτ.··ι.ι :οτι "οτι : ο το οι:33ιιτι το :.ιΞν··!ιο·ι

;ς"μς_·:··. τ; €-';ιι;τ_. θα ΑΞ[62-=ωδ..ν ; ιι·::-ιισ·ι :ιοι..ιιιιτ ?ι

ι,·;:·ο·ι ιιι .τπτ-ιι .ναι.·τΗ·2Β-τ· Με ατο :ποο-ι .το .οτι

ϊ - Π ' η @Β 1 ?ι ·: Ετι.ζ:.Έπ οι

π.. Ιιιττοτο ιοττοεοι·ιοτο? Μοοτιτο "ΒιοτιιΠτ Μ: τΙοσιιοιτο

Ροοο .οοι·οσ εοοι·οτιεειιοο ιοοο!οτο: τΙοο ιοιττοιοιοτοτ

οτι - ιοιροι·ιιτοιο 1ίι·οιιοι·ιοο τιιοάοι··ιοσ · Βιιι!!ο. οτ Α ιο!ιοοοι

εττοιοΡστοσ. οιιιετοοτο οστοετοιτο ττοοτ. 8·οι!!ιο!μοσιΜαιο.

ιιτιοσ οοι·ι·οοτο ιιι. οο. οτι. οτ ιιο"ιοτιιιτιοττι ἱιιειοέιιισ=

τοετιιτιε `Μ ι·οοιετι·σ εοι·ιοτο. - . ·ιπ·ι·οο π:: ·ι :ο

- . Ρι·ιάοτ·ιοοε. τιοι ει·οτιο τσοιοοσι·οιο ιιοΡοι·οτστ εοοιιε

ροι· ιιο.οοιιετοε. ιοτοεο!οοι οτἱ ειοι!ιο..ι·οιτ-.Ϊ ίι·οάοι·ιιοο

οι·ι!!σ. οτ ισ!ιοοιιι εττ·οιειροι·οσ οοΡιτοοοιε τιτ!ο!ιοκοοοο=

που ιτιοοοτιειοιο ·τιτ!ο!ι!ιιιε εοο.. €τοτιοποι εοτοιο·οτ

!ισιιιιιο οο!οτιτοτοοι. Μοτο. οετ ιοποσοειποοτο πιοεττο

ίιτιοι οοεττο οσοετοοτιο.ι τΙοοιτι «οτι οσε οτ °ιιτιροι·ιιιοι

οσε !ιει!ιοι·ο- ιΡεο σροτει ι!ι!ιιοιό.ο τΡτοτοετοοτοι·. ιιτ°οιι

τοιο τ!ο το!ιοι!ιοε οιιοο!!οοτιο τισετιιο εοοοοεει!ιοε.? Βοο

όσο τισεειτιε. .Ροι·· οι·οεοοτοε οσε . οσ!οιοιιε οεεο οοι·τοε;

φοιτ ο!ιιιΙοοι ορ!ιιείροι· οιιειτιοικο @το ιτοδοιο οοοοτο

οοο!οοτ οτι τοσοι. οοπο ·τιιοοοτιοι οι! ο!τιοιιιοιἶ·ιιορσ

τοοτιτιοι. .ιιιιοοι ειιοτ τι.οιιοοτι. οπο· ι:οι·οιο τΠιοτοοτο.

τιιτο οι·οτιι·ιε Βο!!ειτσι·οοι οοετι:οι·ιιιο ιιιειι!τι!ιιιεἶΐτιτι8οτιζ

(τοκοι ι!ο τοιιοοτιο τιιτισιιο: Βοιοτιιο οτ οο!οτοοι· @το

-τιτιτο σ!ιτιοοοιοε. Ρι·οοιιειτοοε οιοτοτο Μ !σιιι!ιοτ·άιοοι.

!ιοιιτιοοοι τιι!οοτιιτο ιι!ιοοτι οσετι·οιο. ι!!ιιεττοιο τοΒοοι.

το·

τοπιο οτ Βο!!ιιοο._ οτειιοι·ι ττΠροτιι !θ88ττ1τΠ Π] ]το!ιοττ1

Βοοοιο!οιο. οτ οικοτοιτιιοι ιισετι·σι·οοι ίιτιο!ιοτο. οσριόἔ

ειπο ττοοτ ΡτοΡοι·ειι·ι. Μισο σ!ιτοιιτο ιιιιιοοτιιι οτιτιοτ

Ρσρο!οτιοοοιο ιισοσοιοοειοιο. οτ εο!ιεοτιοοιιτοτ ο!ιστοιο

τ·ο!ιο!!ιοιο Ρι·σοοτ!οιοοε. ιιοτιιιοοε τΙοοοιιο ροι· !ιττοι·οο

οσεττοε ιοοιιιοσάο ο!ιο!ιε.<εοοι·ι ιοιΡοτιι ο· ΡτιΡιτιοο4

ροοιιιε οιοτιι·ισ οτ ιιτιο!ιοσεττο ίιι·ιοιτοι· ιιι οιοοτιοτιε.

πιτ ιΡεο οοπο !ιτ!ο!ι!:ιοε οοετι·ιε οτ ιιιιιιοτιι. ιιοιοι·ιειιι

οτισοο εοο. τιιοι:ιιτ ιτιοοοιιει!ιιιε. (το ι·ο!ιο!!οε εοοτ ιιο

Ροτιι ιιιοειιο Βοοι·ιτιιο. σ!ιοι·το οτιειοι Μοι·ο!ιισοι μι:

!οοιοιοσ οιοοι·ισ ιο !οοιοοοο οτ Ροι·τι!ιοε οσοιιιοΜιε.

τιτ!ο!ι οοετι·σ τ!ο τοοιοοι:ιο @οπο οιτ·!ιιιο Ροι·το. Μειο

-ι!οτιιιο τοοΜιοε εροοιει!ο. οιο!ιι!σιοΜιιε οιοτοιο ττοοτ

οτ εοιοτσι·ισεοοι ετσ!ιιιο οσετι·οοι ιιοτ· ιιιιιι·ο :οι οσοι·το

οισιιοτο ιειοοο. τοοιιοοε Ρι·οροι·οι·ι. [πο ιιοΡι·οεεισιιο

Μίιτιο!ιοιιι οιιι εοιιτ ιτι. οτ Ρι·σ οοετι·σ :ιο τιιιο!ιοιο

σιοτιιοτο ιοοι·οοιοοτσ. οσε ιδιτοι· ιιο !ισοσ ιο ιοο!ιοε.

ετο ιισετι·ιε εοι·ιιιτιιε ετοιιοειτιε. οσοι ι!ο ιοιΡοοειε οτ

ιιοΡοοιιοτιτ!ιε σ!ιεοτιοιιε τοτπ·ι!ιοτισοο οοοιιι8οο. οσε

οοι·ει!ιιοιοε οσιιιΡοοεοτο. οσοοι·ιτιε Μεοροι· τΙοστι οτι

οιιο οιιεο!‹ιοε οι: Μπι. ι·οοτιι ειοι!ιο :ιοοιιτειτοε ίιιιο!ιε

οοετοι· οσ!ιιε οι Ροι·το τιοεττε ι·οτο!ιτ. Μτο!!οιιιιοιιε

οι!ιιδοοτοι·. οτ εοροι· !ιιε οιιο ιισ!ιιε τ!ιιιιτ οιι·οο οσο

τοειοτιοιο ι·ο!ιο!!ιοιο. Ρι·ιοετΙοοιιτι ιΡεο οοοιεεοτ. ιιι·ιοιτοι·

Ρι·ορσεοοι·οοιοε οιοδιιιιιοοιιτιιιε οτ ιι!τιοε ιιι·σοοι!οι·ο.

ι ο ιοοισιιι· οοπο οτι οιτοοτοιιι σιιοι·ιιιο οοτ Ρι·οοοεεοοι.

ιιιιτοιιιιι- ο!τειν.!ιοοιο ›τιιοοοτιιο των. Με: πιοι·οιιι ιιιιι·ι. Μ

τιω;ΜΜ2_·ι,·. ·:· · .:..τ.. ο... υπο . .. το. · .·. ο

-ι·-' ε Μ· 'τ. - .ι ·°·ιο_ ·ι...5- ·.Ϊ οι οι: ι

το: . - ι ··ι :ι .ι οτι τι . ::ι:·:ι οι.:1:ιοο·· Μπιτ

.οο! :ἔ ·. οοτ! Β(](]],ΧΕ. Με". . οι ει: '' ο:·ι·ι

'|°¦ ? Π '. Ι..! . Μ." .1· .' * .ι...)! !' το.. '

ΤιιοιιΙοο ντοοάοι·Ιο πιο οι· Ιωτοωειωτ @απο

οτι» Βοἰιιιιτπἐἰο Βοι·οποατ·ιισ @πιάτο ο: Μουτσάτσου ?Ρτο

υιποοιο τοπιο Ρτιἱεἰοοἰοιιιιι £ιπροι·ατοΡοιο οία.τοιιο|2ιιι

ως;;; ο; (χωοπεηωρ ίωτίιθ_οι .ιιπιιιιτι °ιετ.Πιο τω..
τ

Πτι” πιο '. .'·:13"" "ΜΗΝ ··Η,.·ι'5ιτΝ' Η Ή'. τ. ..

-€ι·ι·:·.3 ἔτι: ·τ:: ο· .· - -·· στην; ι.. .ι ·:ε :οι ·το

.ιι:-·.... ·ι:! :ο --:5· "ο .1.241ι.22 ΝΝ; ιι.::ι. . .··ο. .. πι.

οτι -ι·ιι;;··:::ι ο·::: -·ι ·: : του ι·ιτιιι·. :· . ιι..ιι

ὁ 3ο ιι·ιι·::ι·.ι '=ῖ..Ϊ'.Ό°Η--Λ.|·0Ι.938!ιο(Μ.Β.78ιιειίσ οι” :.:ιιιισο

(Η.Β.) - ιιιινοι τω

:ι..ιτ .Ϊ : γ · :· Ϊ.ι: ·· ιι:·ι°'. .: ποιο ›5.·.ι.ι

ι·· Πιο “ο ιιι!ιι οιι·οιι τοι··τιιιιο ινιοοιιιιι.ΐιτι οοιιιιιιο

ι!σοιιιιι οσετι·ι ιοειι οοιετι.··όσιοιοοον ιοιπιοιιότιε-&ιο<

ιιοιιΒοοιοε.ε ι!οι οι·οτιο. οσι·οοει οτ τοοτο!ιιο ΡοοοΜοιο-οτ

οσιοοε - τστο!ιο!ο!ιοι·ιι Ρι·ο·-οοκοτ !το51ιτιοι!ιοτο-=ειοε ο:

μπω ιοι1ετιι. οτι !οιιιττοιιοοε· ιιιιιιτοοοτιιιεῖ στ; Ιοιιτ'οιοοιιιι

@το οοοοιι οτ οτο!ιοικοτσιιοε οοιοοοιε·°ιοιιοοτ-οοτο°ιιιιο

ιιιειοε οσιοοιιιε οτ' Ρτσ'ιρεσ οστοιιοι οι: ο!τοι·τι. :τοσο

ιιιιιο.οοοέιτ!οι·οιττοε: Μισο οιιτροοιε τοόοτο οι: εοοιοτοτιε

οοισιιο. . Βοοι·ι·οιι·ο.τιιι Ροι·ιοο!ο; Φο!!οι·ιιιοΠοοοοτοέ τοι·

τοιτι οιιοι:ιοεοοιιτ. οι: εο!!ισοτιοτο: οιιιτοι·ιο ιοι·8ισι·οιτοιοτ

ιΙιιοετισοοε οτ σι!ιο εσΡιοοτοι·.4- ιοοοεοιτοι· οιοιοιοιο.

τιι!οοτισοιε οΜοο!οοι · εο!ιι!ειοικ- οτ: Ρι·σιιοιιιτ οποιο -

ο πιοιοι πιο !ισοστοιο·τιοι οτ.·ειιιιοτο =τσιοοοοτοοο!οειο.

ειτοίιι:!οι· οοτ!ιο!ιοο άοίοοειοοοιο:ροοοοι οσοττοιιοπιιιτ

οτ οσοοοοτιοοοπι οτ·οσοοοτάιτιτοιο !ιτιο τσιιτοοιιιιοέ

ιοιειτ οιιιιο Ρι·οτ!ιοτιιε άσιοιοιιε οσιοοε Ρτο εο οτ ιιο

ιοΜι!ιοε εοιε. ειιο!ιοκοτσι·ι!ιοε οιιιτοτιιοτιε τοοιΡιοιιτι!ιοε

ιιτιοιιιιο τιιοτι οσιοιιοιε οποιο οτ ιιοτ οσε οιτιοπι οο!-ι

ιοιιοι ιεει!οοι·ο οτ·οοετοιιιι·ο !ισιοιοοε οποιο οτ: οεεοτ

οτιιε ‹ιοι εοοτιιο! τοοι·ιοτ τιι!ο!οε οτ ό!ιοτιιοοτοεοσοιοοι

ιοοοο ειιτιιοτιιοτσ. εοοιιε· οτ οοο!ι·ειεσε. οοιο Ροι·εσοιε

οι: το!ιοε @οι τστιιτο ροεεο ειιοιο *οτ τοτ1°οτ11 τροπο

!ιο!ιοτ οτ:τ!ο οοτοι·σ !ιο!ιο!ιιτ. ιτοοι Μισο οσο ι·οοοΡτο

το `ιιοο Ροι·οιιττοτ οεεοΜ τστοοι τοι·οοοι εοτιιο τΙοοιιο

ιιιιτιοτ οτ τ!ο οοτοι·σ !ιο!›ο!›ιτ. ιιοιοιοοε ιτιοιιο οτ ι·ιροι·ιο

ο ιοσοτιο!ισ οποιο οσι·οοιο. τΙοι εοιιτ Μαιο ίιτιο!οε

οο! σ!ιοτιιοοτοε οο! ;τοοι·ιοτ οο! τιιοι·οοτ Ρτο τοιοΡστο

ά οιιοιοοι ειιρι·οιιιοτο. ει το!ιο!!οε οιο!οοι οσοιοοι ο!ιτΙοσ

τοιοΙισι·ο τοοι·Μτ. εοά ιΡεοε οτ σιοοοε ει!ισε οοιοοιιτ

Μαιο οικιοιο οοιοοοι ι·ο!ιο!!οε οο! ιοο!ιοάιοτιτοε οκιιο!

!οτ οσε τιο τστσ Ρσεεο εοο. ιιοο τιο!ιιτ οσοει!ιοιιι πιο!

οοει!ιιιιο. Ποστ! τιιοτοιο οσοιοιιο οιιιιττοτ τοιο·ιιτο οο!

οοετι·ιιοι ει!ιτΙοσά ιιοτ !σοιιιο. ιτοιο τοοιτ οιει!οιιι οιο

!πικοτσιτι!ιοε ι·οοιΙ›ιοιιτι!›ιιε οσιοΜο ιιιοτι οστοοιιιε τι

ιιοιιι οτ ι·οτοτοτιοοοιο οτ σιοοιιοσότιτο ι·οιοιεεισιιοοι οτ

οποιοι τιοιἔοοο ιιοτοιιτιο ιιο σιοοι ιιιι·ο οσοιΡοτοιιτι

οσιοιτι Ιιι·οοιοτσ ιο>ιοσοοο!ισοτ Μ [Μάιο οτ οοετι°0 οισ

ιιοο!ιι οτιο Ρσι·τιι οτιο ι·ιρει ι!ιοτι !σοι. οτ ιιι οΜοτιιοι!ισ

οτ Μ Μεο!ιε οτ Μ τοι·ι·ιτσι·ιιε τιιι·!›ιο ιιοι·εοε ιτιοιιτιοι.

οττο ο!!οιο τοτ·τοιιι οοετι·οιο οο! .!οοοοι ειοτΙιιιι·οτ. ο

ιοστιτιο!ισ οοι·οοε ιτιοοοιιι ιιοο ι·οοιΡιοτ ιιι εοειιιι ροσ

ττοιιοι ρι·στισειτοιο ιιιοι·ιτ μοι· οοιοτ!οιο. οτ ιτιιο Ρτο τοοτισοοιιι. ιτοιο οο!οτιε ιΡεο οοιιιοε οιτιοιο οσιοοιιι
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!!ιοοι·ο Βτοτ!πιπ εροο!ο!οπι.. τ!!οοπε εο οτ! π! ποπ το- τι πτοτ!!οτ!ε !!οτοπτ ππ!πε τοποτ!ε άπο Ρπ!!!!!!οο !πεττπ

ποιά-ι!!ο !πτο Ρτοπι!ε!τ ο!ετ!.οιπ οιπ!ιοποποτ!!1πε. οτ.ροτ

οοε !εππτ!!οτο οοτπππ!.πποε! Ροεεοεε!οποε οπο !ποτππτ

!οτε!ππ! τ!ο!ιοτ!! οτ οπο εππτ !π π!ο!ο οτ ο!πε τοττ!

τοτ!ο οτποτ !Ρεο οοτποε. τιτ!!!ττ!ο Βοποτπτπ π!τοτπιπ

ππ!πε οκ Ροττο - τ!!οτ! οοπι!τ!ε οτ ο!τοτ!πε οτι .ροττο ι!!οτ!

!οττ!ππ! ο!οοτοτπτπ. οτ ε! πτ!!!ττ! ποπ ροεεοπτ οεεο πι

οσποοττ!!ο. τ!ιο!ποπτ·· ο!!δοτο. !Ρε! οι·!›!ττ! πιοτ!!οτοτοτπ.

Μπορω ποπή!!!π!οτ.!Ρεο οοπτοε ποο.‹π!!ιιε Ρτο τοπ

ροοοπιπο!·τοποοτο!οτπτεοπ οοπποπτ!οποτπ οπιπ ττο

τ!οτ!οο :αποτο !πιποτοτοτο. ποο τω!! ο!!ο «πιο οσ ε!πο

οοπτππ! 'οιπιιο οτιο!1εοπο ποτπ!π!·.Ρπρο!!οοπτ!ο επο

ο!π!!·.;τοτ τποπτ!πτοτ !π οπο τ!ο οοπ.ποπτ!οποπετο επο

απο τποπτ!ο !ιο!›οοτππ τ!!ο·τ!. ποτο .οτιιι!ποκτιτοτοε πο

τπ!πο !τιτπτ!!οτ! οοπιππ!ε οτ Ρτο !Ρεο οοπ.ιππ! Ρτοπ1!

εοτππτο!τ!οιπ:·οοπι!τ!·εει!ποτο οτιω.ετοάπο !Ρεπτπ τ!ο

έι!πίππ· οοπ1!τοτπ. οτ !ιοτπ!ποε ο!πε οπτπππο εππτ ο!

ί!άο!ιοε::οτ .ο!!οι!!οπτοε εοποε οτ πππίτοποε οπτπ ροπ

εσπ!ε-οτ τοΒπε !π !οππο οτ π! τοτο ροεεο!οππο. ποο

τ!ο!πτ .!Ρεπιπ οοτπππο οοπε!!!πιπ πο! οπε!!!πιπ. πποι!

τ!!οτπε οοτποε εππ!τττιτ τοι·ιπιπ ιιο!αιεττπιππο!(ο!!τΙποπι

!οοιππ.!!τοιπντοοοτιιπτ ποιπ!πο· τ!!οτ! οοιπππ!ε οτ Ρτο

!οεο οοπιππ! οτ Ρτο· ττπο!!ποτ τ!ο ο!π!τοτο οτ ε!!εττ!οτιι

!οππο !!ποιπ οτ το!!ιτοτ!οποπτ οτ ο!ππ!πιοτ!οπι τοιπ!ε

ε!οποπ! οτ ρποτππι τ!ο ποπ-ροτοπτ!ο ο!τ!οπι οοπι!τ! τ!ο

οτππ! !πτο ο!τ!οτπ οοπιππ!ε οτοττ!!!!1οτ το ο!π!τοτο οτ

τ!!εττ!οτπ !τιππο οοπιπρτοπτ!τ τι τοτοτοττ!τοτ!ο τπτ!›ἱο

ποιεπερτοο!πο!ππι.!ιιτ:οιππ! !οοο τοττετπ!!!!ε οτ οτι

εττ!ε οτ !πεπ!!ε πτ·οτοτοππιπ τ!ο οπεττο ποεο. τοτ Ροτ

τ!ποπτ!!ε ο!πε ποπ τοοοτππτ !!ποτπ: Ρτο !οτάιιπο τ!ο!ιοτ!ο

εοπ ούτω οοπιππ! -!!ποπι το. !οεο οοεττο τοοοι·ππτ.

πτοπτ!ττοπτοεπποπ- ποοώ!!οτπτπνοοτπππο. ποο ο!!τΙπ!ε

τ!οο!π!τοτο οτ τ!!εττ!οτπ!τιππο.π Ροτ!!ο ιποποο!!! ποτ

επετΡτοπ!πο!οτπ τπ!!οπυτοττοτπ !οοππι πο! οτιεττο πο!

!πεο!πε οοι!!οτ πο! οοππ!τοτ. ποο τοο!Ρ!οτ π! εποπι

Ρτοτοοττ!οποπι. πω! ρτοπι!εοτππτ ποτπ!πο τ!!οτ! οοποπ

π!ο. πποι! ε! τοττο !ιοτπ!ποε ι!!οτ! οοτπ!τ!ε πι!! πππο

εππτ τ!τ!ο!οε οτ ο!ιοε!!οπτοε εππτ ο!‹!οτπ οοτπ!τ! τοτο!

!οε -π!!ιτιιο-τοπιροτο!”ποτἰπτ οοπττει !Ρεπιπ ποπτοο!

Ρ!οτ-!Ρεοε- το!›ο!!οε ι!!οτππι οοπιππο !π τοττοιπ εποιπ

ποο έποεεο. ποο πτοετο!!!τ ο!ε τοοοπτποπ!πτπ π!!ο πιοο!ο.

εοπ οκρο!!οτ οοε τ!ο τοτο ποεεοεπο. !τοτπ πποι! ποο

!Ρεπιτι οοπιππο ποο ει!!πε Ρτο οο !”τιο!οτ Ροοοιπ πο! οοπ

οοττ!!πιπ οιιπι ττοτ!οτ!οο τ!!οτο !τπΡοτοτοτο. ποο οπτπ

ο!!τΙπο Ρτο οοε!οτπ ε!πο τ!οτπ!πο οοτπ!το. ο!!εππο εποο!ο!!

!!οοπτ!π οτ πιοπτ!οτο τ!οτπ!π! ππ!!ο. !π οπο τ!ο οοπποπ

τ!οπο !ετοι εποο!ει!!ε πιοπτ!ο !ιο!›οπτπι·. Ρτοτ!!οτο ττπ!ι!οιπ

οπ1π!π οτ ε!π.ττπ!ο τ!!οτο Ρειττοε ε!τ!! ω! !ππ!οοτπ ετ!Ρπ!ειπ

τ!τ›πε4Ρτοτπ!εοι·ππτ πττοπτ!οτο οτ ο!!εοτποτο οτ !π ππ!!ο

οοπτττιιιοπ!το επτ· Ροποποοοτπ τπ!!!ππι τππτο!ιοτππι

πτοοπτ!. ποο τοτ!οπε οοτπ!ττοτιιτ οτ Ροεε!τ οπο! οιιπι

ο!!οοτιι. οτ οκτοτττποτ! τΙποο!οπε !!ιοτ!τ οοπττοΐοοτπτπ.

οτ Ροπο οκειοτο οτ εο!πτο εοπ οκτοττο Ρτοι!!οτο π!

ο!!!!οτπ!ππε !π επο .ροττποποτιπτ !!ττπ!τοτο. πο!οπτοε

οτ οοποοι·τ!!τοτ ετοτιιοπτοε ‹Ιποτ! τ!οτπ!ππε πορο. πο!

ο!ιιετ!οποτπε ποεε!τ οτ τ!ο!αοοτ οκοοιπππ!οοτο Ροττοτπ

οοπττπ!!ιο!οπτοιπ ππ!!ο οππεο ο!!ο οτ!ετοπτο. Ρτο ποπε!

ποτο οτ Ρτοτ!!οτ!ε οτππ!!›πε ο!σεοτιιτιπε!!ε ο!!!!ποτππτ

επο! οο:!οιπ ποττοε. Ρ!οποτ! π!ο!εε!πι οτππ!ο !οοπο·οο

τιππτ!οπι οοτπ!τ!ε οτ τοτπππ!ε. ο! !π!τοπτοε πποι! τ!ο

τποπτο το!›οτοτο ε!ε!!!!ε οοτπιπκ!οιπ οοιπππ!ε οτ οο

τπ!τ!ε. πτ τπο!οτοιπ ο!:ιτ!ποοπτ !!ττπ!τοτοτπ. ποτπτπ τιππ!ε

!π οποο!!ο τ!!οτ! οοπι!τ!ε. ρτοεοπτ!!τπε ι!οιπ!πο τοτποο

τ!ο π!!!οποπο π!οο‹!οπι!πο τ!ο π!οο‹!οτπ!π!ε. 8π!!!!ο!πιο

το!πιππτ!ο !πτ!εΡοτ!το. !›οτττοτπο τ!ο ο!οπιπποπο. Ροτ

τ!2.ο!ο Βοπ!!ο οπιιοπε!. ππ!!!!ο!π1ο ο!οπττ!ο ο!τιπ!Βοτο

π!ο!οπε!. οτ !›οτττοτπο το)ππππτ!ο ποτοτ!ο οοπι!τ!8 εο

Ροτ!!οτ!. τοετ!!›πε τοοπτ!ε.

".'

( Μουτ!! .)

τ: · γ.» τω

ο ΒΑιιιιυππυε Βοτουι!μπ·έα.π οοπτοε οτ :πατο|ιίοΡιονίκοΣαο,

θισέΖΖτοΖωο·διττάο ·Σεπιιιοπ.τέ ροτοστατέ, .το οοτινοπτα οπο;

ταπ.ττοπτΕύαε .Ζο8πτέε !ατα.τεο, οτ ροτττιΙατατα& ῖἰειἰοπι

ο.τοοπτέοπί!·τω' οεεο τιιιτιοέα2. '

- π.[..Ι π! ·Η0Σ!τ¦0 .

. . .
επ :τ · »· -.:

. ππ_, το ‹!οοοπι!›τ!ε

:. σ: π .

..η ° !·.Π .·

Επι!. Α. [στ. Ώ!4. ν.

(ἱβὸι

ο· ν!το ποο!!! οτ τ!!εοτοτο. ππ!!!!ο!ιπο επτε!ο Ροτοετοτ!

ο οτ οοπε!!!πτ!!ε !οπποπε!!1πε οτ οοιπππ!. το7πιππτ!πε

!ποτοπΒοτ!πε πο! 8τοτ!π οοπιοε οτ τπεπ·ο!ι!ο Ρτοπ!πο!ο.

οτ οοιποε ΐο!ο!ιο!ο!ιοτ!! επ!πτοιπ οτ ἀ!!οοτ!οπ!ε Ροτροτπο

!ποτοτποπτπτπ. ποεττοε Ρτοοοε εοπιΡοτ πο!οπτοε τοπ!

τόπο τοο!Ροτο ε!οπτ !τοτ!εε!ιποτππι οτ !!τ!ο!!πτπ :τοποσ

τπιπ ποεττοτπιπ. τα! Ροτ!ο!οποτπ π!τ! Ρτοπ!τ!! οτ ό!εοτοτ!

!1οτπο!›οπ! !π‹!!ο!ε πιπποκοτοτ!ε ποεττ!. οποπ! τοοο

Ρ!ιππε οτ !πτοπτ!!π1πε. ε!οπτ !ιοποτ! ποεττο οτ ποεττο

π!τ!!τππε οοπποπ!το. Ρτοπτ !Ρεο πο!)!ε ο!τρ!τιπτιτο πο

τοτ!τ ο!!!ο!ο π!πο ποο!ε. !πτοτ!ε οπο! πιπ!τ!ε τ!ο ππ!!ο

τ!!›πε οτ πιο!!οτ!!;ιπε !πιτππ!!!πε τοττο ποεττο οοπποπ

τ!οπ!!›πε !πτοτ ποε οτ ο!ποε ππι!πικοτοτοε ποεττοε !π!τ!ε.

οΡπτ! επΙππε. ε!οπτ ά!!οοτπε ποετοτ π!οοε!οτπ!ππε πο!!!ε

Ρτοιπ!εοτοτ π!οο ποεττει. οτ ε!οπτ !‹!οτπ !!οιπο!›οππε

πο!π!τ οτ τ!!οτειπ!τ. εἰπο τποτο τ!!εποπτ!!ο εοτ!Ρε!τππε

τοτποο τ!ο π!!!οποπο τ!!!οοτο !πιπ!!ο ποεττο. πτ !π Ρο

τ!ο!οπ!!›πε ποπε τ!ο Βτοτ!π Ροετπ!ει!!τιτ ι!!οτιιε ππ!!!ο:το

τοτ Ρτο πο!!!ε Ρτοοοάοτοτ. οτ οοε οπτπ!ττοτοτ Ρτοπτ

οκροά!το π!τ!οτοτ. ποε οπτοπι επΡοτ ο!πε 8!τΙππ ππ!τ!ε

ποε τοοτπτοε πο!τ!ε οπτπ οποπ! ί!τ!πο!π !πτ!τποτ!ε. ἰπ

ποεττο οπ!τπ οοπετοπτ! οοπε!ετ!τ Ρτοποε!το εοιπΡοτ το

οοτο ποο πο!ο!ε άοΒοοπτ οεεο 8τοτο. οτ ποεττο οοε!οτο

οοτποποοτ !1οποτ!. τ!ο !ιοποτο οποτπ οοπτπ!!ετ!ε τ!!

!οοτο !πτ!!ο! ποεττο π!οοτ!οτπ!πο Βι·οτ!πτππι πο!!!ε το

τοτοπτοε τππ!τ!ρ!!οοε οοτ!οποε. τ!τιτπτπ επ!οπο ποο!ττ.ι.

τ!!ο σιντι! ι!οοοτπΒτ!ε.
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Βιινιεινσει ευέεσωι!ισε, έαπωεπεΞε εσπιππωιέε #ιΐω

Φαεεαὐ!έ €-#6'Σί, ε·ουιρα8παπι ιιυ·αιπ. α· . ι

ω.

ή . Η. › Η 4 π'

Με, 7 ...ειι _( .

(ω. Α. [ω. Δεν. πι. σσε. ε. χω. πι. τι

( ιι. ιι. )

[ιι ιισιιιἰιιε Δοιωω ειιιιειι. ιισιιιιιιιιε εσιιι·:ιόιιε σε

εσιιεεεισ ἱειιιιε εἱιιὶιιιιἰε Ρσιεειειε ιισιιιιιιε ει. ιιὶεε

εσιιιιιιιιε ὶειιιιιε ἀεετετσ ειιετσι·ιτ.ειτε ετ ΒειιεΡΙεεἱΙσ

εσιιειΠι ἰειιιιιε. ειστε εσΙιτσ εσιι€τεΒετι Ρετ ειιιιιΡειιιιιιι

ε: εσττιιι ετ ιισεειιι Ρι·εεσιιὶε ει: ιιιειιΡει· εεε Ρετ

ιιιιιιιιιΜιετ εσιιιΡει8ιισιιι ειεετσι·ιιιιι ειι Βι·ειιιει εεειιιι

ὁιιιιι ΐοι·ιιιιιιιι εειΡιτιιΙι ιιεε που ετ ιΡειιιιι εσιιειΕιειιι

ετ ἱΡεἱ εσιιειΙιει·ιι. ιιιισιιιιιιι ιισιιιιιιιι ιιιΐει·ιιιε εετἱΡω

ειιιιτ τεεεΡετιιιιτ ΒιιιΠιε!ιιιιιιιι ΙσιιΒιιιιι. σΡἰεσιιειιι. ιεο

ΐι·ειιιειιιιι. ιιεεεσιιτἰιιιιτιι ίιιιιιιιι ιιἔσιιἰε σσι·βεΠιιιιι άε

ειιιιιΒιισιισ. εκ ιιὶεεεσιιιὶτἰΒιιε ειιιιἰΒιισιιἰ. ετ Ιιεεειιιιιιι

άσε εειιιιΒιισιισ ιιι ίιάειεε ιιιιιἱεσε ετ άιετι·ιετιιεΙεε εσ

ιιιιιιιἱε ἰειιιιιε. ει: ιιι εσιιιΡειετιειιιι εσιιιιιιιιε ἱειιιιε. Ρι·ο

ιιιιττειι€εε ειε Ρι·ο εε ει; ειιἰε εσιιεσι·ιἰΒιιε ει; Ρι·σ8ειιὶε

ιιισεεσιιιιτιιιιι άε ειιιιιΒιισιισ. ει. Πειτε όιειἰ Ρειιειιι.

ετ εσι·ιιιιι ΙισιιιἱιιἰΒιιε ετ όιετι·ιετιιιιΜιιιε ενω εειΙιιιι

Βιιιιτ ιιεΐειισειιτ ει: ιιιιιιιΒιιιιτ ετιιιιε ιιιειιιιιτειιεΒιιιιτ

ιιιετσε όσπιιιισε ετ ιιιεεεσιιιιτεε ειε εειιιΒιισιισ ετ εστιιιιι

ιισιιιιιιεε ετ 110118. ιιιι·ει ει ι·εεισιιεε ε: ἰιιιἱεἀἱετὶστιεε

ει Ρσεεεεεισιιεε εετππε εΡεεὶεΙὶτει· εσιιιι·ει ειιι!!ιεΙιιιιιπι

εΡἱιιιιὶειιι ει; ειιιε Βιιιτστεε ιιεε ειι ιιιιιιιιετ εσπιιιιιε

ιιιιιιιε εεἀ ειιεεΙιιτ. ιιεει τιιισά εσιιιιιιιε ιιιιιιιε Λεω

ειε εσιιεὶΙὶιιιιι ετ Μιιιτσι·ιιιιι:ι ειιΠισιετιε ει: εσιιιιειιιειιε

:κι ειιετσἀἰειιιἴιιιιι εεειτιιιιι εσιιιειτισιιι. ετ άσιιιιιιιι άιετι

Ριιιὅειιιἱ. ετ ίι·ιιτι·ιιιιι. άιιτειιιτε ει:ιετι·ει. εἰ ιιετσ «Με»

@Με ιιιισά Ρετ ἰιιἱιιιὶεσε εσιιιιιιιιε ιιιιιιιε ίιει·ει: ειε

πο! ειιιε ιισιιιιιιιΒιιε σιιιιιτιιιιιι ιιεΙ ειιιιετιιτιι ΐστιιιιι.ιιπι

ιιι τει·ι·ιε εσι·ιιιιε. εσιιιιιιιε ιιιιιιιε ιΠιιό άετιιιιιιιιι ειε

τεει.ιτιιετ ετ ειιιειιάειιιιι. ει; ει τεττε εσι·ιιιιι ἐστι:: ιιε

ιιιιετιιιε Ρετ ιιιιιιιιεσε εσπιιιιιιε. Με (μσά ιισιι Ρσεεειιτ.

επεσε ιιιτισιιιιε ετ τειιιιιτιιε ειισε. εοιιιιιι·ιε ὶειιιιε Ρι·ο

ιιἱἀεΒὶτ ειε ιιι ιιιστιιιιιιΒιιε εσιιιιειιιειιώιιιε. ιτε (μσά

εε ετ Βιιιιιιιιιε ειιειε Ρσεειιιτ εσιιάιιεετε ετ ειπε. εἰ ειιε

πετο ιτιιιιι·ιε σίΐειιεισιιεε ει·ιιιιιιιιιιιιει ΐειειε ειιιιτ Ρετ

ιιὶεεεοιιιὶτεε πει ΡεΒιιιιιιιιι ει; ΐιεειτι·εε. ιιεει ιισιιιιιιεε

ειιιιιιΒιισιιι εσιιιιιιιι ιειιιιιε. ιιεΙ ειιειιι ἰειιιιειιεὶ. εσπιιιιιε

ἰειιιιε τειιιὶττὶτ ειεάεπι οιιιιιιιιισόε ιιεε εσεεε εσιιιιιιιε

ιιιιιιιε ιιιεσεοιιιιτεε πιει Ιισιιιιιιεε εσι·ιιπι Βιεει·ε Φυσιο

ιπειιι ιιι ιειιιιιι ιιεε Ρετιιιιττετ εοε ιβιάειιι σσιιιιειιὶι·ἰ

ει» ειιιςιιιι ειιιιεει Ρεσιιιιιιιι·ιιι ιιιεἰ εσιιτι·ειστιιε Πει·ετ ιιι

ιιιιιιιιι. εε ὶιοο εσἱιιιιιιιισεἰσ ιιε τ1ειιιτσ ειναι Παει;

ειΠειιι ιιιιιιιετιει. ειιΙιισ ιιιισά ιισιι Ρσεεὶιπ εσιιιιει:ιιτι.

ιιεε εσΒἱ :Πάρο ιιισάσ τεεΡσιιάει·ε ιιι ιιιιιιιιι σΡιεσ

Ρτεἀἰετιιε ετ ιι·ειτι·εε ιιεε ΒιιιΠιειιιιιιε ΙσιιΒιιε. ιιιιιτεΙπισ

Βιιεεεισ Ρι·ο ειστΙΒιιε εειιι·ιιιστιάε ειιε Βιιτ πιο: φιστι

ιιιιιιι ειει·ειι·τιι Ρειτι·ιε (Με σΡὶεσιιὶε. άιιτειιιτε ειιιτειιι

Βιιει·ι·ιι άειΒιτ εστιιιιτιε ὶειιιιε ιιἱεεεσιιιἰτὶΒιιε σε εειιἱ

ητισιισ ετ Ρ:ιε:ιτισ εει ΕΜΗ ειιιισε εεΡτειιι ιιιιιι1ετεε
Ό

ωειιιισ .ετ εει εφε ειιιτ ειι ι·ιειειιιιι ει ίσι·ιιιιιει:ε ει»

ιιιιιιιιε ιιιιιιιε πιει όισΙιιιιι ει. σιιΙΡιιιιι εσιιιιιιιττει·ειιτ ιι:

ιΡειε εφε. ει ιιει·σ εσιιι:ιιι€ει·ει. :μαι ιιιεεεαιιιιτεε

ει: Ριι.ε)ιιιιιιε ετ Β·ει1:ι·εε πω! &ιωιιιιιεε εστιιιιι ιἰε ειιιιι

Βιισιισ ιιειιιιιιιτ ιιι ειιει·ειτιιιιιε.>ιιεΙ ειιιπειειιΠεισσπιιιιιιε

ἰειιιιε ειπε ιιιιΠειιι εειιειιιιε ιιιιιιιάετσ εσιιιιιιιιε ιιιι·ιιιε.

ἰρειιιιι εσιιιιιιιε ιιιιΙιιτ ει. ί?αειετ εἰε-·.ε:Ρεεεεε εεππε

ιιἱειιτσε εε Ρεειιιιιιι εσιιιιιιιὶε ιιιιιιιε. ιιεε ωεε: ιιεε

εστιπΡεΠετ εσιιιιιιιε Πισω: ιιεε ιιΠιιιιιε ιιιε8ιεττεΜε

ι·στιιιιιιιε ιειιιιε ιἱσιιιἱιισε σε! ιιὶεεεσιιιἱτεε ‹ὶε ειιιιὶ8τισιισ

ιιεε εΗιΡιειιι εσι·ιιιιι εεε ΜΜΜ ωεε σει ειΠειιιιιε

εσι·ιιιιι εει ιισιιιιιιεε εσι·ιιιιι εεε ει!ιειιιιιε ιΡεσιιιιιι.

Έεεει·ε ι:ιιεισιιειιι. ιιεε ιιι Μάιου ιιεΙ ιὶε @ειιο ι·εεΡοι:ι

άει·ε σε ιιεισιτσ ιιεἰ εσιιΕπιετιι. ιιεΙ ιιιιιΙείὶεισ ιιιιιιιιο.

εεε σΠειιεισιιε ΒιιιΠιειαισ εΡὶιιιιὶε ιιεε ειπε ιιει·ειωιιιε

σε! ειΠειιι ειΠ.ει·ι μπειτε Ρι·ο εε. ιιεε Με εε :πω

ΙιεΙιειιιι. ΜΜΜ Μαιο σε! σεεεεισιιε Ψιεειεσεψειι

Ρσεειτ. Ρεσειιι εσιιιιειιτισιιειιι εεε εσιιεστάιιιιιι ιιεε ίαι:ιετ

εσιιιιιιιε ὶειιιιε ειιιε Ριεάιστιε ιιιεεεσιιιιιιΒιιε ετ εετππε

ΙισιιιιιιιΒιιε σιιιιι άιεεσ ΒιιιΠιε·[ιιισ. ιιεε σπιτι ειι·ειιιιιε11ιιιι

ω” ιιἰεἱιιἰε ιΡεσιιιιιιι ιιιεεωιιιιτιιιιι. ιιτιεισιιιιιιιι Ρτσιιιὶεἱε

όιετιιε Ρστεετεε ιισιιιἱιιε εσιιιιιιιιε ιιιιιιιε ιισιιιιιιιιτε εστι

εΠιι ετ ἰΡειιιιι εσιιεἱΗιιιιι ετ εσιιιιιιΔε ιιττειιιὶετε ει; σἱιεευ·

πειτε ιιτ ειιΡτε. ει: εὶε ιιπειιιεειιιι8.Ρειι ιιιιεεειΠιιιιι επεσε

 

τστειιι ιιι ιιιιιιιιιι ιΡεοι·υι1ιΡοϊ.εετεύε επεσιιειΙιει·ισπιιιιι.·

ιΡεστιιιιι ιιοΙστιπειε ετιεπΡτεεεο=.πιαεεεΕσ ει: σε Με

σΒεετιιειιιιιε ΐεειει ιιιτι·επιιι·ετιι Ρστ.εετιιτειιι ιωεωωω.

ετ εσσειι!εε εσιιιιιιιὶε ει ΡΙεσιιστιιπι .εΡεειιι!ί ιιιαιιειειιεσι

τειιετἰ ετ ιΡει εΠι ετ ειε Ρετ ι:ειιιΡσι·ιε ειιεεεεεισιιεπι

ιιειιιιε ἰιι Ρει·Ρετιιιιιιι ει. ειισά Με πωσ στεεωιιιιιε

επιεσεετσι·εε ειιΡει· εωτιιτὶε εσιιιιιιιιε ἰειιιιε.ιιιιἰ ι!ε

Με σΙιεει·ιιιιικΒε Βιειειαε ειιΡιτιιιιιιιι εΡεοἰιιΙε ιισιιιιι1ει

εσιιειΙιετσι·ιιιιι ειιε: ω. ι·ειιιιιιιιάιιε σε ιιιετιωιΙισ.

Ιειιΐι·ειιιεΙ:ιιιε (δε ιιιει·ι. ει·ιιτιιεωιιε ειε Βι:ιπιειάσ.ισΒειιεεε

ό:: ιισΙτιι. ιειεσΒιιε ιιιιιισεεΙΙιιε. ΒιιἰΠἰεΙτιιιιε επιιιι·ιεευε.

ιιισιιτειιετιιιε ιισιωλεεεσ. Ρισειιιιιιιιιε ιιεει” σΒστειιε

ι!ε ετιιεε. ι·ιισειιε άε Σιιι·εε. ιιιεσΙιιιιε εσιιιεε. :κισσ

ιειιιευιιιε Βιιετειιιε. σΙιεττιιε ειε ιισιτιι. σΒει·τιιε ει: τοπ

Έι·ειισ. Ιιειιι·Ξειιε όσωιιεειιΙιε. Ρετιιιε εειιι·ιιιιιε. σιιει·ιιιε

ιἱεἰιιε. σἱιει·τἰιιιιε ιιιεΙσσεΙΙιιε. ιιιιιιειιε ειι·ειεΙισι·ενε.

εσιιι·ιιιιιιε Βιιε.τιισσε. Ρεεε!ιεΙιε ειιιιτεΙΙιιε. ἰιιεΙιει·ἰε£ιι.

ιεεσΒιιε Βεεειιε. εδωσε ειε Ρτειιιετιισι·ισ. ΒιιιΙΙι.ε!τιιυε

ι!ε ιιεΙΙετειι·ισ. ΡιιιιιΡιιε εει!άετε.τιιιε. ιιιιιι·Πειιε ιιεει

Βεεει·ἰιιε. :ιτιάι·ειιε ΙσιιιεΙΙιιιιιε. ΒοιιιεΙιειιειε. ιιιιεειωιιε

ιΪε ΒιιΙάιτ.οιισ. σΒει·τιιε ‹ὶε Βιιει·ιιει·ισ. ειιιισιι πιειΙσοει

Με. θιιιιιιε!ιιιιιε ίιιι·ιιιιι8ιιε. Ιιειιι·ισιιε επΕιι:ιισιιιιε. 58004

ιιεε ειιι·Ιιιε. ΒιιιΠιειιιιιιε ιιιεεεσιιιεε. ιικιεκ. ε)ιιιισιι

εΡεεἰετὶιιε. ιιιεοΒιιε εσιιτει·άιιε. ιιΒιιετιιε ΐσι·ιιει·ιιιε. ιιεει

τοι·ιιεΠιιε. ιιιεοΙειιε ει!ιιιιδιιιιε. Ρει:ι·ιιε ιιιιπιειιε. σε·

ειιΜιιε ΡεΙειιιισιτιιιε. ιιιιι!!ιεΙ.ιιιιιε ειε Ιειιιι·ιιιιειιε

ιιειιειιιετὶε. εχιιισιι σε εειι·ιιιειιΒιιο. ιοΒ.ειιιιεε ετι·ει!ει·ιε.

.ειιιιΙΙιεΙιιιιιε ΒιιΙιετιιιιι. ειιΡιιεάιιε Βιιεεε. ΒιιιΙΙιειιιιιιε

ιιι·σειιιε. ιιιει·τιιιιιε επτειιτιιε. ιιιεσΒιιε. Βι·ιΠιιε. Ιιειιτιοιιε

ειε ιιιιιοΜο. ιιἰσσΙειιιε τιιι·ι:ει·σ. ι·ιιικιΙάιιε @Με σΡἰεἰ

ιιεε ειε Ρει:ι·ει. ιεειιιΒιιι·άιιε άε ι·σάει·ιεσ. ισιιιιιιιιεε

ι!ετιτιιτιιε. ιιιει·Ιιτιιιε ιιιει·ιιιιιε. ειιο ι!ε ιιἰΒιιεΙἰ. Βσιιιιε

ιιεεεεΙΙιιε σεΡιτεΙΙιι. ιιιετΙιειιε ΡὶΒιισΙιιε. ιεεσΒιιε ιιιιιει

ειιε. ΒιιιΠιε!ιιιιιε σε ιιειιΙετει·ισ. ΡιιιιιΡιιε Βιιεεισιε. ει

πισιι σεβ». τειιιιιιιιιιε Βιισειιι€τει. ΒιιιΙΙιειιιιιιε ιἱε ἔπει

Ρτεειι Μιι·:ιτιιιιι ειδιιιτιιιιιιιιιΙιιε ιιιιιιιε Ρτο ιιιισιιβετ ιΉισιιε. άειστιιεάε επιιιιειιιιιεε. ειιιισιι τιιιΒιιεισιιε.
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π!πο!ππε πο !ιοετοοπο. Ροτνπε πο:ο!!πο. εττπτοπ ετνο!ο- ο !πνοπονππτ Ρτο Ρνοπ!οτἰε οπιπ!!οπε ο!ιεονποππ!ε π!οτο

Ι)0Έ'0Π8;'1ΒΠΜΠΟΒ!Πω π. πππιπ· .8π!!!!ο!ιπποτ «πιο!οπτιεπ

πο!οπε οττΡοι·οο!ο. Ροπιππ!ππε Ροπποππε. !ιο!πιπετπε

Ρ!ο!πε. οπποπε πν!!!πε. Ροττ·ιι.ε= ππν!ο. !ο!ιππποε επιπ!πτ

ιππο!ππε !ο!ποο!πε. οττο πο !πεπ!!ε- ποτοεο!πο.·!ιοπν!οπε

!οοοπο!!πιπ. !οπτντιπο!ιπε πο ·πο!το. !ο!ιππποε π!Ροπ!ε

!ππ!ον. !ποο!›-πε οοππ!8!οιτ!ικ.. οττο πο Ρ!ποεοπ. τοι!!!

!!ο!ιππε !›π!!'οι·!πε.·τΒπ!!!!ο!ιππε πο πιοα!ο. ππ!!!!ο!πιπε

ο.. ππ!πτο. !!ιοι!!!!ιο!πε ο!πτνοοπε. Ροττ·πε !πο!οπιιε.

πιπεεπεπο!οππο. οττο επονοοπε. Ροτνιιε Ρ!!ππ!ο!ππε.

.8π!ειι!!!ππε πο οοπιΡο. !ιοπν!οπε τιππο!ιον!πε. Ροοπιπιιε

Ρ!οππι!!!πε. ο!ιοντπε οοΪπτο!ππ. !ο!πιπποε πο εοποτο

Βοποε!ο. ποτοεο!πο πο Ρ!πτ!ιοτι !οποπ. νπ!τπππππε πο

πο!τπ. πιον!ο .ιιοεοοπτπε. οπτοιι!πε οπο.Βοτ!πε. Μπομπ

2:!πε πο·ττοεεπτο. !ο!πιπποε ποιτοπο!τι. τπ!οο !οο!πιν!οε.

Ροτνπε πο ιι!πνο. !ιοπν!οπε οοπτονππε. Βιι!!!!ο!πιπε πο

οετπι·ο. οδον!πε εοοτπε. !τοπιποπε οποπ!!πε. πιοντ!ππε

τονπο!!πε. ΘΈσιπε οιι!ππε. πε!πο!τιπε το πιο!! !οοο!ιπε

ο!Ροπ!ε πιο!ον. οττο !ονοπν!πε. !ειοο!ιπε ο.. ιππντο. ποπ

ν!οπε ο!!ιο. εττπιοπ ο.. οοπι!!!ο. π!οο!ο ο!Βιι!ει. !τιοο!ιπε

Ροπιτππιε. τ!πιππιε ιπο!οοο!!πε. Βονοτππε π. πει!οπο!ο.

Ροτνπε !ιοοειο!πε.·οΒον!πε το!οοππε. πιοποππε τπτιποπε.

π!οο!π πο !οποπτο. !ιοπν!οπε ιππννπε. Βπ!!!!ο!πιπε οπο

τω”. Ρ!ι!!!Ρπε οο!ππε. 8π!!!!ο!πιπε ππι!οππε. οτι!!

!!ο!πιπε τοσο. πιοντ!ππε !πιπο!ιον!πε. ετπποπ το πιτιν!πο.

!ιοποτο!!πε οτ ππιο!ιπε ποιτοππε. πονετι π!οο Ρνοπ!οτ!

Ηπ!!!!ο!πιπε !οπτ6πε. οΡ!ιο. !οπτντιποπε. ποεοοπτ!ππε

!!!!πε πΒοπ!ετοτ Ροπτιππε (τ. επιππποπο. Ρνο εο οτ

!!·τιτνο οτ ο!.!!ε οκ π!οοοοιπ!τ!!ιπε π. ετιπ!εποπο. !πτει

πονππτ οοπιΡπἔποπι ο!π!τοτ!ε !τιππο. !πνοπτοε οτ Ριπ

ιπ!ττοιιτοε π!οτο Ροτοετοτ!. νοο!Ρ!οπτ! Ρνο οοπιππ!

!τιππο οτ ε!πε !!ιτπτ!ε Ροτοετοτ!!ιπε οτ οοπεπ!!!›πε οο

πιππ!ε. οτ !ιοπονοε οτ !ιοπο ετοτπε οτ !πνο οοπιππ!ε

πιτπ:το τνποτο!ιππτττοιι!οπτ οτ ποτοπποπτ οτ οπεο!ιππτ

Ρι·ο Ροεεο. !Ρε! οοιππιππο !ιονοποε οτ οονππι !·ιοτπ!ποε

!π ΡονΡοτπππι τποπποτει Ροτοετοτ!ε οτ οοπιππ!ε !τιππο

ο!οεονπο!ιππτ οτ οττοπποπτ πο Ροπεοπ!ε οτ νο!ιπε οτ

τονο!!ε !Ρεονπτπ Ρον εο οτ εποε !ιοπιἱποε. οοετνπιπ

εοπ!Βποπ! οτ οιπποο τοντπιε πποιε !πι!ιοπτ πο! πο οοτονο

!ιο!ιο!ιππτ. νοπποπτ οτ πει!ιππτ πι π!ντπτο οοπιππ!ε

!οππο οπ ο!πε πο!ππτοτοπι. Θποι·ντιτπ !!ιο!οπτ !π!ιπ!ο!ε

οοπιππ!ε !τιππο. Ρτο Ροεεο !Ρεονππι Ρον εο οτ εποε

!ιοπι!ποε. οτ Ροοοπι !ιο!ιο!ιππτ οππι ππι!ο!ε οοπιππ!ε

!τιππο. !π οιτονο!τ!!ιπε οτ οππο!οοτ!ε οοπιππ!ε !οππο

!!οππτ π! ονπ!ποτ!οπο Ροτοετοτ!ε !οππο. πο! οοπεπ!ππι

οοπιππ!ε. πω!! τοπιοπ οοπιππο Ρνοετοτ ο!ε οκΡοπεοε

οοπποπ!οιιτοε π!τι·ο πο!!οπι εονοπ!ο. οτ ποο ο!ιεονπο

τιππτ Ρον εο εποεππο !ιονοποε οτ εποε !ιοιπ!ποε π!

ΡονΡοτππιπ. οτ !!ιο!οπτ οπιποε ο!!οε ποπ1!ποε οτ π!

οοοοτπ!τοε .πο εππ!οποπο Ρνοπ!0τει οπιπ!ο οτ ε!π8π!ο

νοτ!!!οονο οτ πΡΡνο!:ιοτο !πνονο οτ ο!ιεονπονο π! πο

!ππτειτο Ροτοετοτ!ε. οτ οοπιππ!ε !ειππο. ποο ποτο οιτΡνοε

ε!ιπ!πτον π!οτοιπ Ροτοετοτοιπ. οτ ο0πιπτ1ο !ειππο οι

πω! Ροντο οτ .π!οτοε π!οοοοπι!τοε οτ Ροποππιπ οι!. ει!

τονει.πποπ οοπιπ.πο !οιππο ποπ πι!πποτ !πν!επ!οτ!οποπι

ι!!οτονπτπ π!οοοοπι!τππι οτ ποπι!πονππι πο εοιπ!οποπο

πππιπ !ιο!ιοπτ τι! οονππι !ιοπ:πποε ο!!ππο πιοπο. οτ

!!οε: πιο!ππτ π!οτ! ποπι!π! οτ ιι!οοοοτπ!τοε οτ Ροποππε

Ρνο εο οτ.ΐνοττο.· εο!!!ο !ιοπονο οτ !!πο!!τοτο οτ πιο

ο!01ττ!Νο οΡ!εοοΡ! τονποποπε!ε. !το!!! Ρνοπ1!εονιιπτ οτ

ό'

α!

Ροτοετοτ! ετ!Ρπ!οπτ! ποτπ!πο π!οτ! οοπιππ!ε πονο ο!ι=

ε!ποε επ πο!ππτοτοτπ π!οτο Ροτοετοτ!ε οτ οοπιππ!ε ππ

Μοτο ππατε! επ οκΡοπεοε οοπιππ!ε !πππο. οτ οπποε

νοετ!τπονο που! επΡονονππτ !!π!το εποι·ι·ο. τοετοε

ο!!οντ!ππε πο ιποπτο!ι!ο. €π!!!!ο!τππε οτιποεππε ποτο

ν!πε. οοπνοπ!πιιε εΡοο!ον!πε. !ο!·πιπποε το Ροντο. οικο

οπτοι· οτ νο.εον!πε ο!τοοπτον οοπιππ!ε !τιππο. οοπιππι

!τιππο π! Ρο!πτ!ο ποπο ονοπ!οΡἰεοοΡ! !τιπποπε!ε. !π

οπο Ροτοετοε τοποτ οπνἱοπι. τιππο ποπι!π!οο ποπ!!!

τοτ!ε Μοοιπ.ιι. !ππ!οτ!οπο πω!. (το ν!! πιοπ!!. !πτον

τονο!ειπι οτ οοπιππι.

Ε.8ο οΡἱο!ππε το πιπεεο ετων! !πιΡον!! ποτον!πε εον!Ρε!

οτ οιιοπιΡ!οπ! το οπτοπτ!οο οοντιι!οι·!!. ο!ινοππιτ!οππιπ

ιπετνππιοπτονππι οοιπΡοε!τονππι πππιπ εΥπιοπ!ε εΡο

του!! ποτον!! πποπποπι. Ρνοπτ !ποο νοΡον!. π!ο!ι!!

ποτπΡτο οππ!το πο! πιπτοτο Ρον τ1ποπ επτιετοκιο!ο τοιοτ!

ιι!ο!πτει ε!τ πο! !π ο!!οπο τντιπεπιπτοτο. οτ ποο τω!

πιοππειτο ποτπ!π! 8π!!!!ο!πι! !οποππ!ενο οοΡ!τπποἱ Ρο

Ρπ!! !τιπποπε!ε. τμ! π! τπ!ο!ι! ΡνοοοΡ!τ πι Ρο!πτ!ο !π

οπο πιοποτ. :τππο ποπι!π!οο πειτ!π!τοτ!ε ποο!.ντι. !π

π!οτ!οπο πιπι. (π. τι!! εοΡτοπιΒι·!ε. Ρνοεοπτ!!ιπε ε!

πιοπο τοι·τονο π!οο!οο το ππ!το!ι!ο !πν!εΡον!τ!ε οτ

π!οο!ο τπντπν!πο. _

ς ποοτιπν )

!.ττοοπυε ποποτίιυ·πιπ είπα· ία:ιτιο:ι.π ροτο.πατέ .το Ματ·

οιτπι Τ|ιοοαΖπτωτ ποετπιαεεο ρω ποοίρίοκάπ ίππο

πιοπτἰε πι παρτιταΙίω εοοέοτατίε οτ οοτιοοπἰἰαο ἐπέταο

έτι αυ·έα τ·οπιαπα ρπιο.τοπίρτίε πτυιοἰατ.

!242 . ! πονοπτ!ον!ε

ω. π. χω. Μ. τ.

(ππ)

!ειοο!ιπε τοπΡο!πε πο! Θνπτ!ο ποποτ!ονππι. πο!πιπο!ο.

πο οι·ο!πιο!ο ππιτ. οτ ποπι!ππε (μεινω Ρειτπε οτ π

π·ι!π!ο τοτ!ιιε !πιΡον!! νοιποπ!ο. ποο!!! οτ Ρνοο!τπ·ο οπο.

οοπνοπο το οοποοε!ο !ππποπε! Ροτοετοτ!. οτ ο!πεποπι

ο!π!τοτ!ε !ιοπονο!ι!!! οοπε!!!ο οτ οοπιππὶ ππι!ο!ε εο

ο!!εττπο π!!οοτ!ε. επ!πτοπι οτ ε!ποονο πὶ!οοτ!οπ!ε οοπ

τ!πιιππι !πονοπιοπτππτι. οοοο τπ!ττ!πιπε οπ ποε πππιπ

Ρνοπ!πππι οτ π!εονοτππι. ιπο!οππιτ!ιο!ιο!ππιπ πὶ!οοτππι

ί!πο!οπι ποετνπιπ οτ οοπιππ!ε ποποτ!ονππι ε!ππ!οπιπ πππ

οἱππι οτ Ρνοοπνοτονοπι. οι! Ροτοππππι τοππ!νοππππι

οτ νοο!Ρ!οππππι ποπι!πο ποετνο οτ οοπιππ!ε ποποτ!τι

-νππι. ο πο!;!!ε !πνοιποπτει- Ροοτ! εοο!οτοτ!ε οτ οοποον

π!ονπιπ. -!πτον ποο οτ ποε ο!!πι !π!το !π οπν!ο ποπι!π!

ΡπΡο Ρον οτπ!ιοικοτοτοε οτ ε!ππ!οοε πτνονππιππο Ρον

τ!ππι. ππο τοποπον! ποΒοπτ τοπιΡονο π! Ρνοεοπτ!.

ει!! πτντιππο Ροπ·το. εοοπππιππ οοπποπ!οπτ!οπι Ρνοπ!οτ!

Ροοτ! οοποονπ!ο οτ εοο!οτειτ!ε. π!!οοτ!οποτπ ποετνοπι

οττοπτ!πε ποΡνοοοπτοε. τΙππτ!ππε οπο! Βοπ!Βπο νοώ

Ρ!πτ!ε οτ !ιοποετο τντιοτοτ!ε. πο !Ρεπιπ ‹·πνοτ!ε πππιπ

ο!ο!πε Ροτον!τ!ε οιιΡοπ!νο. ποο οπἱπι ποπ!!πο ποετνο

οτοοπιππ!ε ποποτ!ονιιπι. οπιπ ποετνο οοπε!!!ο εππιπε
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Ρετειι ει ει·ιιιιιιε ειιιιειιι ιστωιιειιιει ιεεει·ε ει τειισ- α Ρειτο €τεεεο. τιιιιιετιο ιιε δειιιιυιισ. εειιιιιιιισ ιιε ιοιο.

πειτε εισαι ιιειιειιιιιε. ιιυειιιισειιιιιιιιιε ιιεειτει ιιιιεειισ.

ιιοπι ει ι1οιιιε ιιιιιετιι: ι·εσιιιτειιιιιιιιι. ιισιιιι ιι:ιιιιιιιιε

ιισειι·ι εκετειιιιε ιισειι·ετιιιιιφιε Ρετιιιιιιι Ρετ ειιιικιειιι

ιιιιιισιιιιι1 ιισ5ιτιιιιι Ριειιε Ρσιετιι ιιιιειιι€ετε τιιεστειισ

ιιεειτε. τιιιιιιιιι ιιι ιισειτο ιιιισειι Ρειεεισ ιιιε Ρτιιιιε

ιι1ετιειε ιισιιειιιιιτιε ιιιιιιειισιιε Ρτιιιιε. Ρτειετεε ειιιο

(μια ιιιειιιε πεειετ εγιιιιιειιε ει ιιιιιισιιιε ιισιιιε ειικετιι

ει Ρετιε ιισειτε ιιειιιιε ιιτπιιιετ στειιετε ει: ειιισεειιετ

εοπιΡιετε.
Δ

ς Ρεσι.ιιν )

ιιιοε Τστιιε!!ιω δαρτιειαε ροιε.εια.ο, σ:αριιυστιιπι ιστ

άοιιεπειαιπ ι·ειπισεισπεπι θαρτιαιαε ?ιοπιίπε.ε ι·εσιι.τα.ε.τε,

ού ιιίςιιε ειι·ιπίδετοταπι .ειώ.τι2ίέο έπά28ετε, ἰαπιιεπ.τι

Ροιεεια2ί παιιεία2.

ιε4ει, ιιιειιεε ιιονειιιιαι·ι

Ι

ωι.Α.τοι τω.

ς ιι. πι. )

Μεέιιιιιεσ ει Ροιειιιι ιιιτσ ιισιιιιιισ εσιιτειιιο ιιε σου·

σεεισ. ιισιιστειιιιι ιιιιιιιειιει Ρσιεειειιι Ριιιι·ιιιιιιιιι πιε

ιιιειιιισ. ιιιιζι,σ ιστιιειιιιε. Ρσιεειειε σεΡτιειε. εειιιιιειιι

ιειακιιιιιιιι ιισιιιιιισ. ει σιιισιιιιιιι Ρσι;εει εετιιιιιι ει ιιο

ιιοτι5. εισιιιιιτειισ ιιεειτει ιιιιετιε Ρτεεει1ιιΒιιε ι·εσσεσο

εεει πιε (ιιε ιιιετιιε Ρι·σιιιιιιε Ρτειετιισ ιιιιιιτισ ιισιιειιι

ιιτιε σΡιισιιιεεε εεΡτιειειιι. ει τιιιειιιεισιιιε .ιιι τω.

σιιιιιιιιιιε εετσετειιε ιιε ιετιισιιε. ει ιιιειτιειιι. (μιση

άιειτισιιιιε Ροιιιι ειιι› εεετεπιειιιιε ει Ρειιιε. τΙιιιΒιιε

ιιιισιιι ει σοιιιιιιιι ειιΡι·ιειε ιειιειιιιιτ. ΡτεειΡιειπισ

ιιιιιιιιιιιιιι. ιιι ιιειιιιε ιιιειιι ισιιι8. νι. ιισιιειιιιιτιε. σει

Ρτιειιιιιιι εστειι1 πιε σεεεεισιιε τειιισιιι ιιειιιτε τιειιεειιιι.

ει ιισσ ειε ιιε εεετειε ιιιιει. Πασά ιιιιιιιιιε Ρτειετ πιο

εσιτε ιισιι ι.ιεισειιει. ει: ιιοπι ιιει1ετιιιιι ειιιιιισ. ιιιιιει

Μι ειε ιιιειιιιιιιιιιιι. εισαι πεπιτε ιισιι άειιετειιι Ρετ

ιισιιιιιιεε σεΡτιειε. ιιυ.σ σσ.8ιιιισ εσιιειιιιιιιι εειειιτειιιι.

ει :ιιιοε ιιιιτε εσιιειιιιιι·ισε Ριιιτιιιισε ιιε εσΡτιειει.

:κι ιΡειιιιι εσιιειιιιιιιι .ιεσι ιισειιι·ι ει πεπιτε. στειιειι

ιειι-ιω ει: :ιιιοε ισειιιΒιιιιιε ειιστειιάσ ει ειιειιι ειε εστι.

ιιιειιιιιιετ ειιΡιισειιιιισ ει; ετιισιε ειδιιιιιιι ιιισιειιιισ. ιιι

ιισιισι·ε ιιεειτσ ιισιιιιιιε ει εστιιιιιιιε ιιιιιιιε. ει ιιιιιιιιιι

πιει εετιιιιιι ει ειιιστιε. ει ειε εει Ρετιε ιιεειτε ει εσ

ιιιιιιιιε ιειιιιε. ΡτεειΡιειιιισ ιιι εεετειιισιιισ ει: ειιι› Ρετιει

ιιεειτο ετιιιιτισ ειε ειιιει·ειιάσ. εετσετειισε ειιΡτειιι

εισε. ιιιισιιι Ρετιιιιι;ιετειιι ιιιιιιιιιιιι όεειιιιετε ει ειε Ρισ

εετε κιει1ετει..ιιιιι σιιιιιεε στα ιισσε ιιιισιιι τεεΡσιιιιε

τιιιιι:. ιιιεειιι.εε ‹ιιισιι ιισσ ιιιιειιι ιιιιιισ ιιισιισ εσιιεειι

ιιτειιι. ιιιιιιε ειε έιειιι ιετπιιιιιιιιι. ιιεσιιε Ροει Ρτειι

ει”. ιιιισιιι ει ιιειιειιι ιιιειιστειιι ι·εεΡσιιεισιιειιι ιιι

σιειιιιι. Ροει Ρτειιιιιιιιιιι πετο ιΡεοε Με ιιετιιιιι επι

εσιιειιιιιιιι τειιειιιτε. Ρτειιιειιιιιι ΡτεεεΡιιιιιι ει ειιιιιιιει

ι·οδειιιιιιε ειε ιιε ιισιισ Βιειειιτισ. επι ιιιισιιι ειιιιιιι

ι·εεΡοιιεισιιειιι ιισιι ιεεετιιιιι. πιει ιιι ειιΡει·ιιιε εει

ιισιιιιιιιιι. Ρσειειι ιιικι άειιιιιιιιειιι ει ΡτεσεΡι. άιισιιε

ά

ειι:ετισ σε τσειιε. τειιεειιισ. ειιτιεσ ιιε ωστε. ΒΡΗ

ιιειιιισ πιο εισιτειισιιιι. τιιιιιιο ειε Ρειεετιιισ. οιιιισιισ

ιιιιαιι·ιιιιιι. Βετιιιιτιισ ιιιιιιιιιιι. ιιιιιιιιι·ειισ ι:ιετισιισ.

ειιιιιιειιιισ εετιι›ε ει ειιιιιιειιιισ ιπειειισειι. ιιι εεετιι

ιιιειιισ ει ω» Ρειιιι ιιιιτετιιιτι ιιιιιιε Ρτο Ίιιοιιιιει ιιι

ιιιιειιειιιιιι. ει: Ρετιε ιιεειτει ει εσιιιιιιιιε ιαααε. ιιι παμε

ιιιειιι εισιιιιιιισιιιιι Ρτσιιιιιιε ιιειιιιιτιιιιι. τω”. ιισιιειιι

Με ειπε υ.σε ιειιιιιιιιι εε ιιεΒειιιιι Ρι·εεειιιατε σιιιιιι

σεεεεισιιε τειιισιε. ιιιιι οιιιιιεε τεεΡσιιιιετιιιιι ιιισειιιεε.

Πασά που ιιειιιτειιι ιιιισ πιστιο. Ρτειετ ιιισιιιι·ετιιιε

ιιιετισιιιιε. ιΙιιι εε ειιιο ιισε ιιειιιιιτιιιιι ιιιιι·ε ιετιιιιιιιιιιι

ειιΡτεεετιΡιιιιι1. ει ιικιε Με ίιετι ιιιειτιιιιιειιιιιιιι. ιιιπιε

ιιιιι€ιιιιιιιιιιιι ιιεειτε ιισιιιιεσ. εισαι ιιοπι ειπε ειε ιστιιε

ιιι εεΡτιειιε. εισαι Ρσεειιιι όιεισε ιισιιιιιιεε Ρετ ιστ

ιιιιιιι ιιεειιιιειι·ε. ιιιει ιιειιετειιι Βειιιιε ειιΒειιιιιιιιι ειιιιιιιάε.

ιιιιετε ιισιιιε ειιΡΡιιεσ. ιιι ιιιισιιι ι·εεετιι1ετε ει: Ρτεει

Ρετε άιει1ειιιιιιι. φωιω ιιιιιιιε ιιι ιιιιιε άεσεειιι.εσιι

ιιιιει·ε. ιιιάειισει. ει Ριεεει ει ιιεειτε ιισιιιιιιιιιιε εει.

εισαι ιειιιιιιιιι πεπιτε άειιεει.ιιι. εει ει ιισιτιε ιθειιιιε

ειισειιτειιιιι ειιΡεσιετε ιιει:ειιιιι στο Ρσεειιιι ι.ιιεισε ιιο

ιιιιιιεε νι. ιισιιιε ιιεειιιιετε. επιε Ρετσιιιε ειπε Μετα

ιιεειτε Ρτο ιιιτιιιιιε ει:ιιιιιΡιετε. ει σειιιιιε ιιιισιι ιιε

«Με ιιι ιιιειιι. ειιΡεσισ Ρτειιιεισε ειιιι·σει·ειοε. ει ει

ιιειιετιιιι ιΡεοε εειΡει·ε εσιιιιιισι· ει ιειιιΡισ.ι:σ ιοιο

ιιιεσ Ρσεεε. ιισιιιε ειιΡΡιιεετιε ιιι ιιιιειιι ιιιιιισιιε :ιιι

Ρτεεειιε. ιιε(με ιιι σιιιιιιιεσιιιι Ρετιιι ιεττιετιιιιι. ειιιο

ιιιειιιι ίεττιειε ειιιιιιειε ιισιι ιιιιιιεο. ιιιιιιιιιε Ρσεειιιι ιΡεοε

εετεει·ειτε. › ι

ι.ι

ς Βοιωτια ) ζ ~

Οειρι·ίαωε ?ιοιπέπετ είε ποπ /?ιεια τεπιέ.τ.ιιοπε πετάε

πειι.τἰιιιπ σαριινοτιιπι .Ωω ει: Μ.8οπε ΤστπεΙΙο εο

τωπ ρσιε.παιε ίπιαπεια , ε.τρο.τίω ωιεοπεεω, αριιά

ιατιιιεπ.τεπι ροεεεωεπι .τε ραη5·απ2.

Ωω , ιιιειιεε ιιονειιιιιι·ι

ωω.ριι.εσε. ° - - ι

(στ.) . · ι

Με5ηιιιοσ ει Ρσιειιιιιιιτο άσπιιιισ σσιιτειισ ιιε=εσιι

σεειο ιειιιιε Ρσιεειειι Ριιιτιιιιιιιτι ιι1ειιιειιτισ ει: ειπε

σιιιιιειιε εσιιειιισ ει εσιιιιιτιι εσιιειιιετιι ει ιισιιιιιιεε

σεΡι·ιειε ιιιιιιιει·ει ει ειιι€ιιιι. ειι›ι Ρετ σωσει ειιιιιιιιι

ει ιι€ιειεε. ΡτστιιΡιιιιιι ει ιιειιιιιιιιι. ιιι σιιιιιιΒιιε Βιωσ

ειστε. ‹ισιιιιιιειισ ιιεειι·ε ιιι:ιει·ιε ΡτεεειιιιΒιιε τεεοΒιιο

εεπ. ιισιιιιιιιιιιιιιι€στιειιι ιστηειιιιιιι Ροιεειειειιιι τσι

σιτειιι. ιιιι. ιισειτιιιιι εκ Ρετιε ιιεειτε ΡτεεεΡιεεε Με

Ρειιιι ιιιιι·ετιιιιι ιιιιιιε ιιιιιιιειιειιιιιι Ρτο αΙιισιιισει. ιιι

παρει ιιιειιι εισιιιιιιιειιιιι Ρτσιιιιιιε ιιειιιιιτιιιιι.ι επιε ετιι

ιπιιι. ιιιειιειε ιισιιειιιιιτιε ισιιιιε εστω» ΜΒΜ τεθε

Βειιιιι Ρι·εεειιιετε. ιιιεσ εισαι σετσετεισειιιισε ιιεΒε+

ιιιοε ιιε ιετιισιιε ει ιιιειτισιιι. ιιιιιιιιιιιι ιισιιιτιιιιε-ιιε

ειιιιειι·ε. (ιιιοε σώσετε εετεετεισε εισιιιιιιε ιιειιιιειιιιιε

ει ιιειιιιει·ε σειιειιιιιε. Ρτο ιισσιτει ιιεεεεειιειε. ει; τα

 

τιιιι ιισιιιιιιιιιιιε ιιε τεΡτιειε ιιιιιεεττιΡιιε. δωσει ιιιιιιε ιιειιειτιειιιι. ιιιιιειιοει Ρτο ιιοειτιε ιιοιιιιιιιιπιε
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τοπτοπο οτ οτὶιιιπ (τοττο ιεωποε πο οοι·ι·οτο ἀοτοπτἱε. ο τοΒοπτ εο Ροι·τἱι·ἰ ο οοιπιιπἰ πιιπο. Ρτο πιοττο ποο

ἔτοπὶτου οτ ετΠἰοτὶε οεοοοὶειπὸὶε. πώ Ρτο οοπιιππε

ἰοππο ·εοοοὶτἱο··οορτἰ οπτὶτοπιπτ. οτ φπα εοοπτ·πιε οτ

οπτΙοοτοε ΒοοΜΜπε.π Ρεοἀἱοτοε ροποεποε·οτ το

ποετι·π απο τοπποτἰππιε οοι·οοτοτοε.'εμοοποπ ποιππ

ποτὶοπῖ ποετι·ο τρι·οοοε ροτήεπιπιε πω” (ματ

Ρτο οπο. οπἀἱτο οοτιιπ1 Ρι·οπο οτ ἱποΡτο ι·οεροπεἰοπο.

τοι·ιππιππι οἰε όοτΠ ιιετΙιιο ἀἰοπι εοοιίοπτοπι οτοὰοπε

οτ εποιοοιπε. ὶρεοε πιὶοτιἱ τοεροπεἰοποτπ πιοΠοτοπ1 το

οτιπ·οε εοπ] οΡἱπὶοπο ιποο ἀοοοΙ›τπε τὶιἰ. (ππο πποΜ

τιιποκὶοτοτὶοε οτ ποοι·Μπε τοεΡοπὸοτιπιτ. οτ τοπ ιιΙτἰ

ιιοτήε άοιππιο οτ οοπ1ιππ τοπικ: ΡΙοοοετ. οτ Ρτοοοπο. πιιπο· οι·ι·οι·. ροἰοι· οποιο. Φωτο πποε οιιὶΒιιε ρι·οοο

ττοΒοοτ. :μισά τἰἱοτοε οοι·οοπιτοε ι·οτἰποτο όοΒοοπιιιε.

οτ ιιτ ΙιοπιἱπἰΒιιε πω. τΙιιὶΒιιε Ιπ·οοορτιιπι οετ ποπὶτο

ὶοπιιοππ ιιτ εοροτἱιιε οετ ιιοτειτππι. τοτπιἰποπι εἰ ρΙοοοτ

ἀἰεποππἰοἰ Ρι·οτο<δοι·ο. οποά οιποοπι εἰ ἴοοοι·ὶτὶε πιιΠιιπι

πωπω πιοπιιε πιατα: ποο ρ08εοτὶε οοπιιππ οορτἰοτο.

οτ ποε τοἀτἱοτἱε ττο ρτοτπΡτἰε ΡτοπιΡτἱοτοε. το οπππτι

ιιοεττο εοτιιἰτὶο οτ πιοποπτο. οτ επ οτἶοπεἰοποε ιιοετι·ἰε

ἰπἱιπὶοἰε Βοτοοπτὶιιε1ἐιοἰοπἀοε. οτ:εἰ τοπιο εοἰι·οτπ οο

:ιππο τετοιο πιοιποοἱοιπ τοἀποοτὶτὶε. φωτο θ.οπιπο

οτ ·ροπ·ἰοιιΜ ροτοοεεπ.εππιπε Ρτο οοπ1ιππ ἰοππο. οτ

οιιοΙὶτοΓ··ιπειποπιοε Ρτο πιιπο οτ οτειιιειπο οπιτπππι

τοοοι·πιπ οοπτιππἰε πιιπο οἱττο ἰπΒοπ1. οτ εὶουτ εττοτοε

οτ πιοι·οοτπιπ οοπ:ιιππε πωπω ὁοίΐοιπὶἰιπυε. Ρι·οοοεπο-›

οττο οιππ επιτ πτποε Ροτ ποε οτ οοπιππο ἱοποο οεεοπτ

πο: οιοἀἱιποε ΡΙοιπιιε οιππιτϋτο. τΙιιοά οπτοπι Μοτο πιο

@τιποτε ποεττο οοπήπο τοιοοτο Ρὶοοποι·ὶτ. ποτήε πω

εττἱε· ίὶὸοΙἰΒπε τοεοτἰΒοτο ιὶἰ8οοιπὶπὶ ρτοεοπτὶιππ Ροτ·

Ιοτοι:οπ1. ο": ·

.__ "ψ... Ι ·

..ΠΓ . .:μ.η..

ς οοοι.Χνιι )
. "Ν".

ΙΜΟ Τοτ·ποΙΖαε θαρτἰαταο ροτο:Με, .στο |ιοιποιοε θα

ρππτοο, ού οοποπ ροι·νέοαοΖατπ πι και τπιάοπάτε

οοριτΜε τοπ·άοποπειζόιτε, ο«υπιο εαρροεαπεο, ροτεετατέ

ἰαπαο›ιεΣ πιιτιοἰατ, ίΖΖαπιςιιο τ!ο α8·οπιάί τποσίο οοπττ·ο

δω ο.τοω2:·Ζ2.

>-πε"ιΙΙ

'ΠΩ , επιοπεο πονοπιΒΕἰ

απ. Α. [Μ. ῖθθ. ν.

( Π. Ε!. )

ΜοΒοἱίὶοο οτ Ροτοπτἰ τω. ἀοπιὶπο οοπι·ο‹ἰο άο οοπ

οοεἰο ὶοπποπεἱ Ροτοετοτἰ. τΙποπιρΙιιτἰπιππι Ιιοποπιπάο.

@το τοι·ποΠιιε Ροτοετοε οοΡτἰιιτο εὶΒἰ .Ροτ οπιπἰο εοο

τιπο οτ οΒοάπο οιιΡἰἀοε. εοιιιτοπι τειππ1ιπιπι άοπήπο

οτ ουὶοοοἱά Ροτοετ εοτιιἰτἰὶ οτ Ιιοποτἱε. τἰοπιἰπτιτὶοπἱε

ποεττο Βττοι·οε. πποε Ρτο οοπ:οτοτοτοπι ποΒοτἰο πποΙιἱ

ἀοετἱοοετὶε. πἰιἰὶ οτ τοοορἱ Ρι·οοτ άοοιπτ τοιιοτοπτοι·.

τροπο ιιὶεἱε οτ ἰπτοΙΙοοτἱε οοπεΗἰιππ Ηὶοο οοΙοΒτοπἰ.

Ρτο ρτοοοποποο ΙιοπιἱπὶΒοε οοΡτὶπτο. Μ ουρά ωἰοτιἱ

Ροτ 5.Ρεοε !.τττοτοε ἀοὰἱετἰε πι ιποπἀοτἱε. πιοΙτἱε τιο

πτω118.άο ·οορι·ἰοτπ οτττε οοπεὶΙἰοτἰοε τπτ ἱΡειιπι οοπ

εἰΙὶοπτ οοπποοπτὶε. πποε ο1·οάοΒοτπ οεεο οοππιπἱε ἰοπιιο

Βοπὶοο!οε βοοτοε οτ οιπἰοοε. τρώω ἀοπιἰπο οπιπἱΒιιε

ἱὶττοτοε ιιοεττοε Ιοἔἰ τοοὶ οτ οκΡοπἰ εΒΕποπτοτ. ἱΡεοε

ΙιοιπὶΙὶτοτ οτ Βοπἰ8πο τιοιποποποο οτ οοπεπτοποο. ιιτ

ιιοεττἰε οοπόοεοοποοι·οπτ οτ οΒοτΠτοπτ Ιἰττοτἰε. ΡτοοὶΒπε

οτ τποπἀιιτἱε. ποπ ιπὶοτιἱ οπο ποσο ἀἱοοπτοε τοεΡοπ

άοτιιπτ. οιιοττ οοι·οοι·οτοε ποΜε ποπ πιἱττοτοπτ. ποο

πιἱττὶ Ροι·ππττοεοπτ υΠο πιοτΙο Ρτο ιιἱποτο ποο Ρτο

111οττ. ποο επο τιοο ιιτ ιιοπἰι·ο άοΒοι·οπτ άειτοπτ οοπ

εἱΙἰιιπ1 ποο ὶπιιοπιοιι. ποο ὶΡεἰ ιιοπποπτ οττο π1οοο.

ρι·οτοι· @Μποστ ποὶ τΙπἱποπο. πιο ιΜοτοπτ τΙοοετ πο

Ροτοιπ οτ ὶοπιιοπι :ππο ιιοε ιιοπποπτ. εἱοοτ πιἱοτπ

ὐοἀἱετἰε.·ἄπ πιοπὁοτἰε πι Βοππο Ι›οειιἰ. οτ Μοτο ἱπεεἱ

ποτε Ρπωἱοιιτπ τπεττπιποπτοπι. τΙποά ποτήε πιἱττο Ρτο

εοπτἱιιπι Ροτ Ιοτοτοπ1. οτ υοετι·ο ποτἰίὶοο τποἔπἰτπἀἱπἱ.

ποσά ἱΡεἰ οοπἱπιοτἱοποτπ τοοοτιπιτ Με ἀἱοΒιιε. τὶο ποπ

ιιοπὶοπτὶο ἰοιιπτιπι οτ ποσό ποπ ιποποοΒοπτ ιιοΒἱε

οοι·οοτοτοε οττο πιοάο. πὶεἰ πι τιοο Βιοοι·ο οοδοτοπτιιι·.

οτ !ιοο ὶπτοΙΙο›π Ροτ οιιοιπάοπι τιοτπἱποπι πώ επ

οΡΡοΠπτπε οτ πωπἰτιιε. (το ᾶἰοτο ἰπτοιποπτο ί-οοἱοοβο

οτξοοοι·ο ποΙοἱτ. εοά ποιο ποτἱίὶοε:ο ΐοετἱποιιἱτ. εοὶοπτοε

οποο οἰε οετοιι‹ἰἱ οτ ἰπττοἀπεἰ ποπ εοπ1οΙ τοπτοπι εοο

εοιπΡοι· οτ οποτππο Ροετοιιοπι ο ιιοΒἰε ὸἱεοοεεὶ. ποπ:

:πιω πτὶΙὶτοτὶε οποιο Ροπή. ειτοΙιιο τποὸἱτοτἱ Ρτο οο

πιιπιἰ ἰοπιιο οτ Ρτο οοπιππὶ οοΡτἰοτο. Μάο ποτπε

ποτἰίὶοο εἰ ιιοεττο οετ οοὶππτοτἰε. ιιτ τιοπιὶποε ἰΠοε

κιι. Ρτο οιιὶΒοε πιἱεἱετἰε οοΡἱοπι οτ Ροτ ιππο ιιοΒἰε

τπὶττοιπ. τιοπιὶποε ππΙτοΒὶὶ πιιπο οτ ροτοσ.Π πποτπ

ὸΞ5ποπιἱπἱ άοετέποι·ο. οοοποπι οιιεἰΙὶο ἰΡεοε ροεεἱπι

ιιοΒἰε :το οοι·ππι ιὶοἀοοοε οτ οἰτοροι·ἰιππ ὸοετἰποτο. οτ

επ: Ροτοι·ἱτὶε τιοππποε τετοτο οορτὶοτο. ποστ οτ φωτα

οοΙποι·ἰτὶε το ιιοεττοπι ποτιιπτοτοπι. οτ πιιΠιιπι ππιἰπε

Βοπιπιιπι. πιἱοτιὶ Ροεεοτ οιιοππο. ποιιοτὶτὶε ἱπεπΡοι·

άοπιὶπο πιο οπιποε π1οπΙοποτοτοε οοι·οοπιτοι·πω :ππο

πιο ιιοπὶι·ο τοοἱεεο. οἱε ἀἰεττἱοτο Ρτοοἰρἰοπιἱο τ. ετι

οπποοπτο οτ εοτ› Ροπὶε Ρτο ὶρεἱε οοτοοτοτὶε Ρτο

πιἰεεὶε. ιιτ πιἱοτιἱ 6Ποτοε οοτοοτοτοε Ρτοεοπτοι·οπτ.

ιἰοιπὶποοὶοπἰ ιιοεττο ειιΡρΙἱοοπε οτ ὶποΙἰποπε. ιιτ πιἱοτή

Ροτ Ιοτοι·οπι ρι·οεοπτἱππι ιιοετι·ὶε Ιὶττοτἰε άοπο :Πεπο

πιππ πι πποπἀοτὶε. τΙποΙὶτοτ ιιιιΙτἱε ιιτ άοΒοοιπ οοο

τἱποτο το ρτοἀὶοτἱε. οοοιιἰοιπ πι Με οτοπιώΒιιε πο.

ποεοτἰἱε. εοοιπιόιππ ποσά πιἰοἱπ ρτοοἱΡὶοτἱε. σοτοτο

πιοὸἱε οτππἱΒιιε Ρτο ιιἱτἱΒπε οἀἰιπρ!οι·ο. ποο ιποἔτἱε

τἱπποτ.'ποο οΙἰοοοτἰ ετοιιοιποπ ποτ ΡοτἰοπΙππι ππο ο

ποεττὶε Ρτοοορτἰε οτ ιιοΙππτειτο ποετι·ει οοπππο οτ οο

πιιππε πιππο. πιιΠο πιοτΙο τοπ1οιιοτοτ. ιπο τιοο ιιο

ιιοι·ἰτἱε πιο άο πο8οτἰο Ιιοιπὶππιπ πιοπτἰεἴοι·ι·οτἰ. μοι·

οπππο ΐοοἰεεο οτ οοπιΡΙοιιἰεεο εἰοιιτ πποτπ ἀοἀἱετὶε οι

τποπἀοτἱε. '

ς οοοι.Χνι1ι )

ΙοΪιαππεε απ·|ιίορίεοοραε ία2ιαοπείε, άουιίτιαεοπο τοπι

ρ0ΜΙἰε Ιοοοταπι εαποτΖ ΒοπιιιΖέ ο: ΟΖΖἰαηαο, ΝΙοο!ο

πιιπο, ἰαπιιοπεοπι αυτοπίσωπ επιτυποπο οΕοοάοπιίπαππ,

τ·οοτοτ·οπι οι ἰἰεσἰοπι οοπετέιιιΕτ.

'ΗΜΒ, 'Η ἴοΒτυοτἱἰ

στα. ο. χω. Μ. τ.

( π. π.)

[τοπιο ἀοπιἱπἰοο ποτὶιιἰτοτἰε- Μοοκκκ:πιι. ὶπἀὶοτὶοπο

εν. επο κι. τοΒι·ιπιιΉ. ε.. Ρειτοτἰο τἰοπιἰπἰ οτοἱιἰορἱεοορὶ

τ??



|Οτί 1012ΠΠΑΒ'ΓΛΕ

  

ιοοοοοειοοι οοι·οοι σσοιοσ οοιτιι·σεισ Ρι·τσι·ο ποσοο- ο

ετοι·ιι εοοοτι ετοΡοοοὶ ιοοοο. τποστισ σἱοοσοσ ΜΒΜ

οοο!οειο εοοοτὶ σωστο σΒοττσ σο οοοο -εο!;ισιοσο

οσ. οσεΗστιοοιισε οτοτιἰοΡὶεοσΡοε ιοοοοοειε· τοιοο.τιοε.

·οσοετττοἱτοοε οτ στσὶοοιο·οε το οἰοσΙσεὶοοι οοοοοιοιιιο

--τοοοοοεοτο οιοοσσιοιοοοι- ιισεο·οοι Ρι·οεοοτοιο οτ το

-οἰΡἰοοτοοι οιοοι·ιοοι οτ ι·οοτσι·οτο οσετι·οπο ιο εοτιοτσ

ι·οοιοτο οτ οὶὶἱοοο. σοοτοε στο ΡΙοοοοι Ρστοετοτοοι οτ

σ.τοοοοκο τοοοττοτοτο τοοοιισἱ σἰοτο Μοτο οτ ἱο οιε σοιοιο

-τοοὶοοσι ετοτοοοσι οτ στσἰοοοσἱ οοο στο οιο!ιοε οτ

οὶσοτιἰτοι· οιΡοσιι·ο οτ οοο οσε Ροι·εσοο1ιτοι·

τοοοι·οιοοε οτ τοοοι·ο Ρσεεοοιοε. σοιο σο οσεττοι τοοοτ

.ιιστοοτοτο. Ρτσοιἰοτοοε οσε ι·οτοοι οτ στοιοοι τιοτο

το.ι·σε σοἱοσιι.ἰσ τοοοιτ·ιε. ετοτοοι·τε οτ σοσἱοοοοτἱε· το

Ριοσιστιε.· . · .,

( ΒΠΟΕΧΧ )

.·'”"¦: ι στο· .οοτ . Ρτ.°Πτ : 0.· ° ΕΜΗ

τδοτια:οσωι τοπο&οορίεε·ορισ =οτοκοπ.ττεισοτπωσιτο· τοπι

ροπ2Ζί.αισσοτ εαποτέ. Βσωτοτέ , Οὐοττσ ;έεσοτιτίΟ οτ οποτε

το εμισσι·έπιδοτιτίε Μοτο οοπάοιποοε2ε5 ραΜουτ· απίοιιΞ

οιιο οοπτίποοπτουτ= αεειδοπα2,· ιίοο!απιτςοο; ; ιἰἰοτποιοο

εοΖιι2Ζωιέε ίΞειίοπι ιἰἰοἰο: ο·στ:σο·οστ. .τοσοι

τ οι »στο ο ·τσ.ττιτο° τοοοΙ:

τ· · : - :·το·ονι μ -· : -ι·ωοτο. .ι απο

Ί244-τ.28 Μτ"")Ψ- τοοο' τοικοοπο

· ·ιιι:·τει· -

'τ. ο Η'

- - .- ο -. .ι ο τοί.τ.οπιτσ

τ .το τι @Μ'Β_ίο:_94-_ι· ει. · Η ΙΙ;.·Π1ττ1Μι

ι· ι·οι ο τ: . (κα) . ε.τοοιι :πιο

τ. μ.: τ· .τ τ .οι 'α. ·τ .το 1..πτ'ιί% τ.·ιο·ιο

Αιιοσ σσοιἰοἰοο οοτἱοἰτοτΞε οιὶΠοεἰιοσ εοτπω".

@ο Ροττοε σο τοοεεσ οστοτἰοετιοἱο ιοτοι·τιιι. οτ Π18.Π··: ο ἱιισἱοἰσοο Ρτἱοιο στο κοντο. σοοοιοτιι·ιε ὶο-.οοι·ἰο οο

στωοτοττ σσοιοο οτοτιἰοΡὶεοσΡὶ Ιιοιιο οοι·τοοι εοτἰΡεἰ.

( οοοι.Χ1Χ )

ο

|ο?ιατιποε ατ·οΪιἰορἰεοοριιε ίτιοαοπε2ε -ΒσΖαοσιοπ Βοή

οστασι ού ερ2·οτα:π οοο[Μιέπι οι ρσοπτυπ Ποστ”

οι1οίπτέ οσοσοπιπατ.

τ!" , τι ἱοοοοτἱἱ

στο. ο. το. ιοε.

( ο. ο.)

ο ' σ

Αοοσ σσοιοοοο ιιοτὶοὶτοτὶε. ιττ:ΩΧΧΧΜΙΙ1. ὶοσἰοτἰσοο

Ρι·ιιιιο. σὶο σοιοτο ιοοοοτιι οι οοι·ιο οοοσοἱοστοιο

εοιιοτἱ τσοιοτι οστοοι ι·οτιοΙσσ οι·οοιΡτοετιιτοτσ εοοοτι

οι·εἰοἰοὶ. οἰοσΙσεὶσ οοοσοιοσ ἰοιιοοοεἰ. οι·σοοι·σσ το

οοοτιο. στ;ιοι·τσ τοΙοιιοοσ ο)οετοΙσσ. οσε ιστιοιιιιοε οτ

οτιιοΡιεοσΡοε ιοοοο. οοοι τοίτιοστο ι·στοιισοε ιοτοοοτιτ

οιοοσοτο οσετι·ο εοι·οοτο οτ · σΒοσιι·ο ΡτοοοΡτἰε. ιο

οοοι·ο οτ Ροι·εοοο. οτ οἱ ΡτοοοΡοτἰτοοε εοτι σοτιιτσ

ιοι·οοιοοτι. οτ Ροοο Ισποτοτο σοοοοτοι·οοι ιοοοο. οτ

οοτ οσ οιιιτοοιοοιιι. οοο τοσο εο ι·οοισοοτ·οτ. ειοο

οσετι·σ οιοοσοτσ οτ Ιιοοοτὶο εΡοοἱοΙἰ. Ρι·σ οσ τΙοσσ

ἱΡεο 1·οσοστο σο οιοτιοιιοο οσοτι·ο οσετι·οοι Ρι·οτιἱτιἰ

τισοοοι ι·οοοεεἱτ. οσοσοοιοοοιοε ιΡεοοι οι Ισπιε οἱ

8οιτι οποιο. Ρι·οοιΡιοιιτοε οἱσοοι τοΒιοστο οτ σιοτοε

-|Ποι·οε οὶἔἱοτἱ οσοο εσΙοοτ. οεοοο οσ σἱοε Π. Ρτσιο

οιοε. οΠοσοοι οκ οοτο: εοσἱοιοο οι ·σοσ οτοτ σστοοε

εοσ ΡτοΡο εοοοτοοι Ροττοοι. οτ οι·τοιοΠοτο εοοοι σοὶ

'·οετ το οοετι·ο οοι·ἱο οσιοσιοοιοοε οτ ΡοΒΙὶοοοιοε. .

Εεσ Ροττ·οε σο οιοεεσ οστοι·ιιιε τιοο: ἰοτοττοἱ. οτ τοοο

σοτσ σἰοτἰ σσιοἰοἰ οτοτιιοΡιεοσΡι τιοοο οοι·τοιο εοι·ἰΡεἰ.

οσοἰοστοοι εοιιοτι τσοιοΙἱ. οσι·οοι ι·οοοισσοτοοιΡι·ο

ετιιτοι·σ εοοοτι οτειοοιι ε)σισοσ ιοσιοο.· τοσοι οσε

ιστιοοοοε οτοτιἰοΡἱεοσΡιιε ἱοοοοοεὶε οσοσοοοΡοοοοτἰ

οιοε οοτ· εοοτοοτἰοιο σΒοι·τοιιι οεοοοιοοι. οτ οοο:: σο

Ροι·το εοο. ἰο ΙἰΒι·ἰε τΙοοστἱοΒοοτἱε ιοοιοοσι·οιο. ιιστοε

εσ!οοοσἰε οτ οσοτὶοοτοι· οι οοι·το ἰοσο τοσοι Ροι·.οιο

οοοι Ροτι·ἱ σο ιοοεεσ οστοι·ο οοοιιτιι1. σἰοιτνιι. οΡτιΙιε

οσο τοοοσοοτοε τιο ὶὶὶο εοοτοοτἱο οσοσοοιΡοοτοοε ἱο

Β·οεοτ·ιΡτσε Ροκ· εοοτοοτιοιο οσ εοΙοοοσοοι οστ;οε. το

σἰοτἰε Ποτε σοοστ·ιοεοοτιε. τΙοοοτιτοτοε ἱοτοτἰοε σο

οστοτοε. εοἱΙἰοοτ. τοοιοοΙοοι οεοοοεἰοοι Ιἱοτοε οοοο

τἱσοἱοσοο. ὶοοστιοοι οεοοοεἱοοι Ισιι·οε σοοοιο. οιστ

ιοο=ιοι οεσοοοἰοοι οτ ττοττοε Μιτοε σοἱοσοοὶοι. άκτ

τοτο οεοοοοἰοτο ἱὶτιτοε”οἱΒἰοτἱσοἰοτΙοο. οσοο οοσοσοοι

ο ΒοἰΠἱοΙοιἱ οοτο οεοοοοἱἱ Ισποε σοὶοσοοἱοι. εοτοσοοι

ισοιι]τοπο τιτο·οε σοοε. σοτσοοοι τὶοισΪοτο· Ιἱτιι·οε (τω.

τοτοοοοσιιοι ίἱΙἱοοι ΒοὶΠἰοΙοιἱ οοοιἱἰΙο Ισιτοε τΙοοιεΙοο.

σοτσοοπι ΒστοΙοοι τἱτιι·οε ποε. σοτσοοοι ΙιοτοεοΙοοι

Ιὶτιτοε σοἱοιΙοο. οοι·ιοοιο δοτοοιο Ιιοτοε ποε. σ1ιοττοοι

το·οοοοι Ισιτοε σοοε. τοΙοσοοοι Βοτοοι Ισποιο οοοιο.

οτσἱισιιοοι οιοτοοΙοοι Ισποε ττ·οε. σοτσοοοι οι·σεοτοοι

ισιτοε σοοε. τοοτοτισοτσοιο Ισπ·οοι οποιοι. ιοοοτιοτο

?οποιο οοισιὶοοοι Ισποιο οοοοι. ιστιοοοοοι ΙιἱΙἱοτσοοι

Ισιι·οοι οοοοι. ι·οοοστοτο τσΙοοσοκο Ιιτο·οε σοοε. Βοσ

ΙἰοΙιοοοι τσ!οοσοοι Ισιτοοι οιιοιο. ΒοιΠιοΙοιοοι ετσ

Ροοιοτο Ιιτο·οοι οοοιο. τ;ιοΙσο)·οοοι σιοπιοιιι Ισιι·οοι

οοοοι. στιοι·τοιο σοβοι·οοοι Ιἰτιτοε τι·οε. οδσοοιο σώου

οτιοοι τσ:ιι·οε σοοε. τιοοΠοιο σιιτιοι·οοοι οτ οΙἰοι:ο Ισστοε

σοοε. σοτοοοιο ιοτοοστοοι Ιὶτιτοε ττοε. τοτοοΙσοπο το

τἰ τιοστοιο ΗΒιοε ποε. τοοοοοΙοοι ι·οσιοστοιο οτιτοε ττοε.

Βοτοοεοτιοοι ι·οΠιοστοιο ΙἰΒι·οε ττοε. ιοοσΒοοι Ροτι:οοοι

!ιοι·οε ποε. ι·στιἰοοοι ΡοΙοιοοι Ισπ·οε πω. τἱοἰοιο το

ι·οτοιοτσιε Ιιοι·οε τι·οε. τιοΙσιεοοτιοιιι ισιτοε τοοο. οοοι·

τοοι Ροοι·ιιοοι τσιτοε. τΙοοτοσι·. στιοττοτο οστοἰΒἱοοι

τοποιο οοοοι. οοσοοοι ιστιοσοοι Ισποε τΙοἰοοοο.

ιοτιοτιοοτο Βοσιοι·ιοοοι οτ ο·οτιοοι Ισπ·οε σοὶοσοο.

σοτσοοιο οοι·Ιοοι Ματσε ττοε. ΒοσοοΙοιοπο οοἱοιοἱοτο

στο” τΙοοτοστ·. τοτοοοοσοοι 1ιο:οοοοι Ισποε σοοοοι.

ΡτιὶΙἱΡοιο σο ΒοὶοΡτιἰσ σιοοε οἰΒἰοτἰσοἰοσοο. οοοι·

τοιο οοι·οττοοι τοιι·οιο οοοοι. Ροττ·οοι οΙΒοοοτοιο Ισποε

ποε. ΐι·οοισοοι ιοττοσοιο Ισποιο οοοοι. ὶοοοΒοοι ιο

τιοι·ἰοτο οτ τοιτι·οοι Ποιοε σοοε. οτιοι·τοοι Μοοοτιοοι

Ισιι·οε σοοε. σοτσοοοι ιοσιοοοι οτ οιΙοοιιοιο τοοο σο·

τι·οοι |ιτιι·οε οιιὶοσοοὶιο. σΒοττοοι οτσἱτοοι Π|ινοε.σιιοε.
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ο!ιοι·τπιπ το!οι·ιπιιι οτ Γι·οτι·οιιι !!!ιι·ιππ πιιοιιι. !!!ιππι ο ο!ιιοριοοορππι ιππιιοποοπι. ιππο εοοιοιπιιιο!.ιε οποπεο

οποιο ιοιιιοειιοο οο!!ι!οε ι!οοοιπ. ιποιπιπ !!!ιι·οο οποιο.

πιιοπιπππι ο!οποπι πππο ό.οοοιο. οοοποο!πιπ !!!ο”

οπἰποπο. τπ!ιοπιπ !ιο!οετοι·ιππι !!!ιι·οο ττοε. πιιοποιπ

!πι!ιοετοι·ιππι !!!ποε ττοε. ι·πεοοτπιιι !σει!οετοι·ιππι !ι!ιι·οε

οποιο. !ιοι·οοοε οποποοιπ ει!ιοιτι Βιεο!!ιοι·τι !!!ιι·πε

ππιιο. Βιοὶπιπ ειειιιο!πιπ !!!ιι·ειε ππιιο. ποοιιοιπ ποποο

ιιοτπιπ !!!ιι·πιπ πποπι. !ιοτοο!πιπ εο!!ι!οο ι;!οοοιπ. ιοιι

πιππι!πιπ οο!οι·Ξπιπ !ἱ!›ιοε πππε. ο!›οι·τπιπ ιπποιοτι;πιπ

!!!ιι·πιπ πποιιι. ποιοποιπ οοιπ!!πιπ !!!ιι·πιιι οποιο. ιογ

ιπππι!πιιι ποπειιιιι εο!ιι!οε ι!οοοιιι. ι!π!!!ιιππι 1°ο80Π!0

ιιιππ !!!ιι·ιιο ττοε. ι·οπο!πιπ ι·ο!τιπι!πιιι !!!ιτοιπ οποιο.

ρι·οοιΡιοιιτοο οιππι!ιπ8 οτ 8ἱπΒπ!ἰε. οπο ι!ο!ιιτο ιππο

πιοπτ!. οτ παπι ι!πιι!!. πτ πετιιιο οι! εποε οοτο Ριο

ιπιιιο8. οπἰ!ὶ!ιοτ εο!ποτ τιποι·τιι.ιιι Ροι·τοπι ιππο πι οπο

οετ οοποοιπποτπο. οτ ποτιπο οι! Ρπι!ί!οποιοποιπ ετιιιοτο

ιιιιιι·ιο ρι·οιιιιιοπι. ο!ιοιπ οιιοι·τειιπ Ρπιτοιο. οτ ποιοι:

οι! επποτπιπ ιο!ιοπιιοιπ ι!ο ιπιιιο ιποι!!οτοτοιιι. οτ ε! τοι·το

ο!ιοπιο πο! ππιιο! οι ρι·οοιοτιο Ριορτοι· ροπροττοτοπι

πο! ιι!!ο οοοοιιιοιιο. ποπ εο!ποιοτ πποπτιτοτοο ρι·οι!ιοτπο

ποοπιιι!πιπ οπο!! επιιοι~ἰπο οετ οκριοοεπιπ πο!πιππ8

!ιο!ιοι·ο 1°ο8ι°ο88πτπ πι! ι!!οε. οτ οι! ιιποιιι!!!ιοτ οοι·ππι ιπ

8ο!ιππιποποοοοπθ.οιπποπιπιπο ποιπιππτ!πι πι εοπτοπτιπ

οποιοι!ιοτει.

Ειὅο Ροιι·πο πο ιπποεο ιιοτοι·ιπο !ιπἱο ιπτοι·πιι. οτ ιιιππ

ι!πτο ι!ιοτι ι!οπιιπι οι·ο!ι!οιιιοοοιπ πππο οοι·τοπι οοιιΡε!.

.. ςποοι.:οιι)

[ο!τοπποε οπολίορέτοορπο ἰιιπιιοποἱ.ι· άουιέππ.τοιιο τα»

ροι·ο!ιο Ιοοἰ εαποτέ ΒοπιιτΖΣ Ο|ιοι·τιππ άο δωσε οτ

οαι·ίιππ οίιι.πίοπι Ζοσέ οοποτἰτιιἰτ οτ το οοα'οπι ἰιιι·α

:καποιοι ι·οοιρέτ.

Ίᾶόὁ, 4 ἱοπποιϋ

.

Β.: απ!09πΨλο Βοοϋ Τ'πιπίποποίο πωπω.

θα!. Β. β!. 105.

( Η. Ι!. )

.οιππο ι!οιπιπ!οο ποτιπιτπτιε ιιιοοιιιιαν. ιιιι!ιο!οπο

8οοππι!π ι!!ο ιποιοπιιι οποιοι πιπποι·ι! ιο Ριι!οοιο πο·

οπο! πιο!ιιοριεοορι !ειπποποιε οοι·πιιι Βπι!!ιο!ιιιο οι·

ο!ιιΡι·οο!πτοι·ο πο οοιππ!ιο. ιο!ιοι·ιπο οιο!ιιρι·οο!ιιτοιο

το τ!ποιο!ο. τ!οπιιο οοπτπι!ο οπιιο!!οπο τ!οπιἱιιἰ πο!π

οριεοοπἱ επρι·πόιοτι. ο!ιοι·το ροεο!ο. Ροοοει!ο ιιιοπιεττο.

τ.ιπι!!ιο!ποο οει!ιοιο ιιιππ. οτ Ρ!πι·!!›πο πιο.. ποο ιο!ιιιιιιιοο

8το!ι!οριεοορπε !ειπποποιο ο!ιοιιππ.·ι οι. οοπετιτπιιιιπει

το ο!ιο'ι:τππι πιο οπποο πο5τι°πιπ πἱοοτἱπιπ. οτ ι·οοτοι·οιπ

ιπ'επιιοτο .ι·οπιπ!ο οιίοετο ειιιιοτἰ ιο!ιο.ιι.ιιιο οποππο!ιοτο

Ρι·οι!'πιο Ριο.τοι·ιτο οποιοι ω! ππ11πιπ οποιο. οτ οιὅο

ι!ιοτπ8 ·ο!ιοι·τπε πιοτοιπ πιοπιπππ οτ τοοτοι·ιοπι ο πο!πο

ι·οο!ρ!ο οτ· ιιι·οιπἱοτο πππο ιπι·ο πο!πε ι!οπιιπο οι·

ο!ιἰοΡἱεοοΡο οποιοι!ιοτο ι·οεοι·ο !οοπιπ οτ !ιοιιιιποο

επποτἱ ι·οιππ!!; εοοπιιι!πιπ τοιιοι·οπι οτ !οι·ιππιπ πιοιιὶο.

οποσ! ιιιτοι·ιπε οοπτιποτπι·. οιππο τοποι· πιο οετ. οπο

ο!ιοι·τπει πο απο ο!οοτιιο πιοιιι·ιπο οτ ι·οοτοι··!οοἱ οτ

!ιοιιι!ππιπ ιιιιιιοτι ι·οπιπ!! πω· ι!οιπιππιπ ιο!ιοπιιοιιι οι·

!!ιο οοι·ροι·ο!!τοι· πιοτιε. πππο ο τοετο εειιιοτι ιο!ιπππιε

οποποο!ιοτο ριιοπιιπο Ριοτοι·ιτο πειιπο οι! οιιιιπιιι

πιιπιπ. οι! !ιοποιοιπ .το οτ ποπιοπ πιοι·ιο. οτ εοπ

οτοιπιπ πι! οι: ι·οιοπ!! οτ οιππ!πιπ ειιποτοιππι. οπο!!

ππιιο !!‹!ο οτ ε!πο τι·ππάο. ι·οιποτὶο απο οτ ιιιποι·ο

οροοιιι!! όποιων οτ Ρι·οτ!οπο πο ππιποι·οιε !πιποπτ.οοιο

οιππο οπο οιππο πιο τοοτο !”ποιιιιτ Ροτ !ιο!.ιιτοτοιοε

οἰπεἀοιιι !οοι πο! ι!ιοτιιοτιιο. ε!πο ει!ι ο!ιοπο πιπποπει

πο! οιιτιοποο οοι·επε ο!!οποπι οιπει!οιπ !οοι !ιο!›ἰτοι

τοι·οιιι πο! ι!ιετι·ιοτπε !πιιιοπτοοὶοποιιι. ειπι!ιπιπ :πππο

ιπετιοπιιι:ι τοοιιιιπ πο! ι!!!!!π!πιπ. Ρτοπτ πιο!ὶπε ππο!ιι

πἱοπιπ τποι·ιτ. οτ ι·τιτ!οπο!ι!!ιπο εοοππι!ππι !οποο το

ιπτιπειε οτ οειριτιι!ει επιιοτι ι·οιιιι.ι!!. οτ ΡοετοΙππιπ ιππο

πιο ιιιἱο!π οοεπιτππι πο ιπππιτοοτπιιι πω. οοπτοπ

τὶοιπ Ρι·οτοιι·ο. π!τι·ο ι!ιοο ι!οοοπι ποπ ι:!!!!”οι·οπι. τι

οπο εοπτοπτἱπ ε! π!ἰοπο Ρπι·οιπιπ. οι! ι!οπιιππιιι πι·

ο!ιιοριεοορππι ιοπποποοιπ. οι ο!ιοπιι οπποπ οποοτἱοπο

πο! ι:ι!ποιτο ειπα! οιτ εο!!ι!οιπιπ πἰοὶπτι πο! π!τι·π

ορΡο!!οποι·ἱτ. πωπω οΡΡο!!οτἰοποιιι τοοἱΡἱοπι. ε! τοιοτο

ἴιιοι·ἰτ πω.. ι!οοοπι εποε ο. τοι:ιιιιοι·ο !πτο εοπτοπτιο.

οτ ιιοτο ιιτι·ιποοπο Ροι·τ!ο ά!!ι8οπτοι· οτ !ιοο!!τοι. πι

εοι·ΕΡτιο τοπιο! ΒιοΕπιπ. ε! οπιπάοιπ ορρο!!ειτιοιιοιπ

ειρΡο!!οπο ρι·οοοιιπι πο!ποι·ιτ. οτ ιππο ιιοτο οπο ειδι!!ο

ιπππἱτο οιππο ποπιοπ: πτοτιἰορἰοοορο ε!πο τι·οπτ!ο

τι·πποιπιττοπι. ΡοετοΙππιπ πρρο!!πτ!οποπι !πτοι·ροειτοιπ

οι οιιΡο!!τιπο απο ιιι·οοοοπι πο!ιιοι·ἱτ. πι! οιιοοπτὶοποιπ

ι!!!πε οοπτοπτιο ποπ Ρι·οοοι!πιπ. εοπ οποι! ἱπι!ο ετο

τιιοι·ιτ Ρι·οτοτπο ι!οιπιππο πιο!ιὶοΡἱοοοΡπε ο!οεοιπο!ιο. οι

ποιο ιιιιιιο!!πιιο οι! ι!οπιπιπιπ οι·ο!ιιοριεοοοπιιι που εο

πο! οποιο ρι·οοπιπτοι·οιπ. ω! οπιπι!οιπ ι!οιπιπππι οι·

ο!ι!οιι!εοορππι πιο ιπιτο πιιιιο!!πτἰοιιο οπποπ Ρι·οεο

ιΙποπτ!ι οπιπ !ιιτι·π ι!ιοε πἰΒἰιιτἱ ποπ !ποι·ἱτ πο! που

ποπ ιποοροι·ιτ οοιιιιιιιτοτοε ο πιο ορΡο!!ιιτὶοτιἰε πιο!

πιοπ !ιοοιιτπι ι·οιππιιεοι·ιτ. τιιπο οοιιιιο!οιπ- εοπτοιιτιοιπ

ο!ιεοιπο!ιο οτ πιο ροεεο ιποο τοοπιιπ ο!ιοοι·ιιοι·ι. ει!

ποιο ίσκιο. πο! ΐοι·Βιοτο. ει!) ο!ἰιΙπο οιποοοιιι !οοἱ οτ

τ!ιοτιιοτπο !.ποτπ τιιοπιτ οτ ποτοτ!πιιι οτ ιπππιτοετιιιπ εοπ

Ρπ!ι!ιοπιπ οπτ ιπιο!π τ!οιιιιποιοτπιπ τιιοι·ιτ. ιΙππιππιο ὶπι!ο

ποπ επ: οποιο Ειστε οποι·ἱιποιιἱει τοι:ποπ οπο οι! ππι

ι!!οτοιιι Βιοιοιιι!πιπ Ρι·οοοι!οιπ. οτ ιιοι·ιτοτοπι οιπει!οιπ

τοπιο πο! τοι·τιιοτο ιπιιπἱι·οιπ. οτ ιππι!ιοτπιπ τοο!οιπ

πο οι ιΙποι·ιοιοπιο Ρι·ορτοι·οο ιπ!ο!ιι Βιοτιι οοεοτ. εοπ

τοιιτἰοο οιιοοπο Ροτ· ι!οπιιιιπιπ οι·ο!ιἱορἱοοοΡιιιπ πο!

ιππο οοι·ιππι !οτοε. οτ εοπτοιιτιπε πππο Ροτ οοιιοιι!οο

πο! Ροτοοτιιτοιπ. :πιτ !πι!ἰοοο. εοπ πιοοι·ιοο πο! ι·οοτοι·οο

!οοι τοπια! ιοπιπ!ι Ροτ ι!οιπιππιπ οιο!ιιοΡιεοοπιιπι π

ιιποποοπι οοποτιτπτοο Βι·ιιιοε !ιο!ιο!ιο. οτ ο! ιππο ππτο

πιο ιΙποι!πιοππι Ροι·ποποτ!τ. πτ οπο οιιοοπτιοπι ιιιππ

ι!οι·ι !!ιοοι·οιπ. οπο οπο ππιιο Βάι: οιιοοπτιοπι ιιιππ

ι!ει!ιο. Ρι·οοοπτει ποιο οτ !ιτιπι!ιτο πτοπο οοπιτπ!π οπο

ι!οιπιππο ο.ι·ο!ιιοΡιοοοππο ιπἰο!ιὶ !πιππιιοι·ιτ !ιοπο !!ι!ο

ο!ιοοι·πο!ιο. οιπιοπιιιοπο @ποπ τοπιο!! οτ πιετι·ιοτπιι

οοιπΡπεποιπ ἰπιπι·ο οτ !!ιοοι·ο ι·οοποοποτιτ·Ρι·ο Ρ0588

ιποο π!ι οοι!οιπ ππ!!οι·οοπ. εο!ι!οιε ιιιο!ιιτι. οτ ιπτοι·πιι

ι!οποο απο ποπ ιπ.ιο.ποι·ιτ ιιπ!!ιιιιι ιπετιο!ειιιι οπο! το

οιπιπ. !οιιιοπτιιοἰοποε ποι·ο οοπτι·ο ιρεπιπ ππτ!!οιπ οτ

πάιπιττοιιι. Ίπποι οοιπροι.Ξποιπ· !ιοπο ποο Ρι·οπτ οοπ

εποτπιπ οετ ο!πιδπ!οο !οοι οτ ι!!8τι·ιοτποεοπι:τι ι·οπιπ!ι.

ιιιππ: Βιοιπιπ. π. εορτπιπππτο οποιο !ιιτι·ιι οτ ο ι1πιπ

Η!!!
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τἱοοἱιιι ειοοἱει οποιο οἱιριἱιιιοοἀο εοιοΡοι· εειτοιε Βιιο- α Βιιτιιιιι. ροεττιιιτιιο οιιἱοι·ο ἀοΧι·οΒἱιιιἱιιο εοιιοτἱτοιοιιΙἱ.

ΙἱτοτἱΙιιιε ιοοιιιἱοτἱο οτ οι·ὁἱιιοιοοοτἱο οποιο τιοοοι·Πιοε

οτ τιιτἱοιιἱἱιιιε οοιετ1οιιι ἀοιοἱοἱ ιιι·οἱιἱοΡἱεοοΡἱ οτ ιστι

Ιοοἱἱ οἱιιε. οτ οιιτἱο. οτ οι ἱο τιτοοἱ οοιιιΡοι8οο. ο!ἱ

τιιιιιιιόο ίἱιοιἱτ :ιἱἱτιιιἱιι οἀἀἱτοιο ιιοἱ ᾶἱιοἱιιοτιιοι μι·

ἱροιιιιι ἀοιιιἱοιιιο οιοἱιἱοΡἱεοοριιιο. τοο οόόἱτο τοιιοοτιιτ

οτ τἱο τἱἱιιιἱιιιιτο οἱτ οοεο!ιιτιιε. ἱιοοοτι τΙοοτιιιο ειοο

οοοοοιιοι·ο οοοἱρἱοοτἱει οοοἱΡἱοοι οτ οιιΠειτοοιιε ἀἱιοἱτ

απο. οοο τιο ἱΡ5ἱε Μάρω οΙἱοιιἱ ι~οιτάοιιτι ιιοὶ ιοἀτἱἱ

ἱἱιοἱοιο οοιι ιιοι·ιιιἱττοιο. οἱεἱ ἱἱοοιιοἱιι οἱιιετἱοιο ἀοιοἱιιἱ

οιιοἱιἱορἱεοοιιἱ. οτ τιιιἱοιιιιἱά ἱιι‹ἱο Ι:ιοΒιιοι·ο οιιετοάοιιο

οτ τοοοτιο ιιοο οιιἱτιιιο ιοάο Μάρω ιιοτιο εἱιιο Ιἱοοοοἱει

οτ ιιιοοτἱειτο ἀοιοἱοι οτοἱιἱορἱεοοιιι οιιΡτειἀἱοτἱ. τοιο

οτειτοε ιιοι·ο άο τοτο ἀἱεττἱοτο οοοοτἱ ι·οιοιιἱἱ οτ Ροοεο

οιιρο!!ειιο. οοο οοε ι·οοἱΡἱ εοιι ἱιοΒἱτοι·ο ἱο Ροεεο ειιοοτἱ

ι·οιιιιιΙἱ οοοοοάοοι. τιο ἱοοοετἱΒιιε Ροτἱιιτἱἱε. οτἱιιἱτοτἱἱε ο

ἱιοιιιἱοἱἀἱἱο οτ Ριοἀἱτἱοοἱἱιιιε. εἱοο Ιἱοοοτἱο. όοιοἱοἱ

οτοἱιἱορἱεοορἱ ἱειοιιοοεἱε οοο ιοο ἱοτιοοιἱττιιιο οἱεἱ :οι

ιιἱιιἀἱοτοιιι ροτεοοο οτ Βειοοει οοοἱΡἱοιιιἱο Ρτο ἱρεο άο

Ιἱοτο. τιιιιιιο ιιἱοἀἱοτοιιι Ροτεοοο Βιοοι·ο οοο οπο. εοό

ἱΡεοιο ιιἱοτἱἱοτοιο ΐοοοιοι εοοιιιιόιιιο τιιιοά ιοἱοἱιἱ οἱε

ειοο ίἱιοτἱτ. ΒοετοΙἀἱοοἱΒιιε ἀοιοἱοἱ οτοἱιἱοΡἱ5οοΡἱ οτ

οΙἱἱε ειοο οοοοἱἱε ἱο ὸτἱοτἱε οτ ιοτἱοιιἱΒοε οιιτἱο ἱο

ιιιιἱιοοἀἱε οιοοιιτοιιοιιᾶἱο οτ οοοεοτιιιοοτἱἱε οοοεἱΙἱιιοι

οτ τιιιΧἱἱἱτιτο Ρτο ροεεο οιοο ἱιοοο Βετο Ρι·οετοΙιο. ἱιιτο.

οτ τοτἱοιιοε οοοΙοεἱειι~ιιιιι τοοοτἱ ι·οιοοἱἱ Βοοει οάο πιει

οιιτοιιοτιο οτ οιιτἱἱοιιι. οποιο οοτ· εἱιιΒιιΙοο τοο Ιοοο

εἰ ο πιο ροετιιἱοοοιἱιιτ εἱτιἱ ἱιι8τἱοἱοιΙ1 οιιἱιἱΒοτἱ. οδο

ι·οτἱοιιοε οοι·οιο οιιἀἱοιιι οτ ἱιιετἱοἱοοι οιιἱιἱἱιοἱιο Ρτἱοε

ιιιιοιο ειτοιιιοά οἱἱιιά ΡΙοοἱτιιιο ιιιτοτΡοοοτοι·. ἱτοιο οἱ

οοοςιιοιιοι·ο ειἱἱτιιιοιο τοοἱ ιιοΙ ἀἱεττἱοτιιο ειιοοτἱ ιοιιιοΙἱ ο

ἴοοἱεεο οοιιοΡἱτοτἱοιιοιο εοιι ι·οοεοιο οἱἱτιιιιιοι Ρτο Ροεεο

ιιιοο ειπο ἴοοἱοιιι εοΡοτειι·ἱ οτ ἱοίἱ·ἱο8ἱ. φωτο οοιιεΡἱ

τοοἱοιιοιο οτ Π185οι11 μοι οιο οἱ ειἱἱτιιιἱε ἱιιἰι·ἱοΒοι·ο

ιιοΙιιοι·ἱτ οτ .εοΡοι·οι·ο. οιδο Ρτο ροοεο ιιιοο οιιίτοι·οοι

οτι οο εοΙάοε οι. ιιο! οιιιιι ὸοιιιοἱίὶοοἱιο ἱο άιιΡΙοιιι

ἱἱοιτοτιιιο τι·ιιιιιι. οτ οοτ: ἱιιιοιιιοοτο ΡτοοἱΡἱιιιο οτ Ρο

ιιοιο εοΠάοι·οιο οι ἱιιτοηιοιιοοι οι οτιι·το ὸοιιιἱοἱ οι·

οἱιἱορἱοοορἱ οτ ιοοει οιιιιιἱἱιιιε ἱιοἱιἱτοτοτἱΒιιε ειιοοτἱ

ι·οιοοΙἱ οτ ᾶἱετιἱοτιιο. ιιο ‹ιο οοτοι·ο 8ἱἱτΙτ1τιιιι οοοερἱ

ιειτἱοιιοιιι τοο ι·οοεοιο ἔοοἱοιιτ οοΙ Ποιά ΐοοἱοοτ εοιι

οοιιοοότιοτ οτ οΡοοἱειΙἱτοτ οοιιτι·ο ἀοιιιἱιιιιιιι οιοἱιἱοΡἱ

εοοροιο οτ ΡειΙοοιιιιο ἱοοοοιι8οιο. ἱιιἀἱοοιο εοιι οεεο

τοπιο οἱἱτιοοιο οοιι τιιιτιοτιο οἱοο Ιἰοοοοἱο οοοεοοειι

οτ οοιιεἱΙἱο ᾶοιιιἱοἱ οτοἱιἱοΡἱεοοΡἱ ειιΡι·ειἀἱοτἱ. ιιοἱ οἱοε

οιἱεοἱ. ἱιιτιιιιιοοτοιιι ιιοι·ο Βιοτοιιι οοτ ἱιοιιιἱοο8 οτ οο

ιοἱιοο ετιιιοτἱ ι·οιοιιἱἱ το ιιιειοάειτο.ιο άοιιιιιιοι·οιο τοδοτἱ

οτ οτοἱιἱοΡἱεοοΡἱ ἱοιιιιοοεἱε. ιιτ οοιιτἱοοτιιι· οι οοι~το

ΐποτει. Ρετ οιτιοιιιο οἱοιιοιιάτἰ οοτιιι·ἱἱ οτο Ροοεο οιοο

οτιοοι·οοΒο οτ ίἱοοἱοιιι ἱοιιἱοἱοΒἱἱἱτοτ οΙιεοιιιοιἱ. ἱοειιΡοι·

οοριτοΙο τοσοι οτ Ϊοοἱοοτἱο. Ροοἀοιιιἱοοιο οι·οἱιἱοΡἱ

8001311111 οοιιοι·ιοειτο οτ οοοοι·ιοιιοτιο Βοοει οετο οτ εἱοο

ίι·οοάο 0Β8οιτοιιι10. οτ οἱ ἱιι ἱΡεἱε οοΡἱτιιΙἱο ιιἱἱτιιιο

οοιιτι·ειι·ιοτειο ἱοιιοοἱτοτιιι·. εοἱΙἱοοτ ιιιιοά οποιο οοεοτ

οοοτιοτἱιιιιι «Μαιο. ότι ἱΡεο οοοτιοι·ιοτοτο εἱιιο οοοτιο

Με οοιιἱτιιἱἱε. οοεοι·ιιτιοο εοοοοιιοιο ιιιιοά όοιοιοιιε

οτοτιἱοτιἱεοοριιο ιιιἱοἱιἱ ετειτιιοιἱτ. ίοιιάειτοι·ιοιιι οἱἱιιιιοοι

ιιοο ι·οοἱΡἱοιιι ἱο εειιιοτο ι·οοιιιΙο οοο οἱοε ἀἱετιἱοτο

τοο Ρτο πιο ειἱἱτιιιἱά τιιοοι·ο τοοοειτοι·. οοο εοτιιοι·ο

εἱιιο Ιἱοοοοἱο οτ ιιοἱιιοτοτο ἀοιοἱιιἱ οιοἱιἱοΡἱεοοιιἱ ἱο

οιιοοεἱε. τιοιιιοιιι τιιιοτιοο ιιἱοοτιοι. ιιο! τοι·ι·ιιιο οοτ

Ροειεοεειοοοιο ειΙἱοιιοιιει. ἱιι ειιιιοτο ι·οοιιιΙο. ιιοἱ οἱιιο

ἀἱοτιἱοτιι οσο οποιοι ιιοο @ειοο οιο‹ὶο οοοοἱτοιο οἱοο

Ιἱοοιιτἱο οτ οοἱιιιιτοτο τἱοιοἱοἱ οτοΙιἱοΡἱεοορἱ-τἱοοιιοιι

εἱε. οτ οἱ τοι·το το οἱἱτιιιο ΙιοΒἱτιιτοι·ο ιἱἱοτ·ἱ τΙοοἱ οἱἱ

τιιιτιιο άοιοοιο ιιοἱ τοι·ι·τιιιι. οοτ Ροεεοοεἱοοοιιι ειιιτιοοιο.

Ρτο ιιἱοἀἱοτο ιιοΙ τι:ιοάο οιιιτοι·οιο. ἱΠοοι οοοτΙοιο οοτ

οἱἱοιιοΒο ἱο :ιἱἱτιιιο ἱιοἱιἱτοτοτο ειιοοτἱ τοιοιιἱἱ ἱοἱἱ·ο.

τοιοριιε ιοοἱ τοΒἱοιἱιιἱε. ἱτο τιιιοττ οσο οι·ιτ ιιιοο Ρωτ

τιιιιιοι οιιἱοι·ο άο ι·οιὅἱιοἱοο ἀἱοτἱ Ιοοἱ. οοο οἱτοτἱοε Ρτο

ιοο οἱεἱ ειἱἱοιιἱιιο τιτιἱιἱτοτοτἱε ἀἱοτἱ Ιοοἱ. οτ ἱοειιιιοι·

οο!οοτειτο οτ Ρι·οοοιιτο τἱἱοτἱ τἱοιιιἱοἱ οιοἱιἱορἱεοορἱ ἱιιι·ο

οορἱτιιἱο εοιιοτἱ ι·οοιιιΠ οτιοοι·οοι·ο. Ριοἀἱοτο οιοιιἱιι
τιοοει τἱτἱο οτ ἱεἱιιο ιΐι·οιιόο οττοοοιιιι·ι οτ οτιεοι·ιιοτιο. οἱεἰ

τιιιιιιιτο ἱιιετο άοἱ υοιοοιιεοιἱτ ἱιιιΡοἀἱιοοιιτο. οοτ στι·

Ιἱιιἱοιιο οοτ Ιἱοοοοἱει οἱοοἀοιο άοιιιιοἱ οι·οἱιἱορἱτοοοἱ.

ἱο οιιἱτι8 Ροτοετιιτο οετ οτοι·ιτ τιιιιο τιι·οιο ιιάόοι·ο οτ

ιιιἱιιιιοτο. οτ οἱ ἱο οοτ: Μοτο οτἱἀἱτιιιιι τἱιοτἱτ οοἱ οι

ιοἱιιιιτοιο ιιἱἱοιιἱτἱ. τιο οτἱτἱἱτο τοιιοτιοι·. οτ άοιαδιέιιέιιοτο

εἱιο οΒοοΙοτοε.

Βέτο Ροττοε ιιο ιιιιιεεο οοτοι·ἱιιε. Ριοἀἱοτἱο-ἱοτοιἔιιἱ οτ

ι·οδοτιι5 οποιοι.

ς οοοι.ΧΧιι )

ΙΝο00ι·:ΝΤιυ5 ραρα Αν Ιαιιιτειιείετιπ ιἰουοτἰοιιοιπ οσω

ιιιοπάαπω , Σίαίοπι οιιοά α‹ἰ ο;τ·τοι·α 2ι·ίΖπιπα!έα ρι·ο

οοιιιιιιι οαιωί.9 £πιΪιἱ ποπ ρο.πίπ2, ρι·ίι>έίοδίωιπ ΖαιΒ·ίται·.

Ί24δ, ιι ἰὸιιο ἱυἱἱἱ

οτο. Α. χω. το. τω. ο. οι. οι. τ.

ς ο. ιι. ;

Ιιιοοοοιιτἱιιε οΡἱεοοΡιιε οοι·οιιε 5οι·ιιοι·ιιιιι τἱοἱ. (το

Ιοοτἱε (οοε Ροτοετοτἱ οοοεἱἱἱοιἱἱε οτ οοιιιιιιιἱ ἱειιιοοιιεἱ.

εειτοτοιο οτ οΡοετοΙἱοιιιιι Βοιιοἀἱοτἱοοοιιι. εἱοοοι·ο ἀἱἱο

οτἱοιιἱε οΠοοτιι5. τοκοι οτἱ οοε οτ 1°0ι1ιοτιιιιο οοοΙοεἱοιο

τιοΒοι·ο οοε οοιιἱιιιυε ΙοιιὸοΒἱΙἱτοι· Ρι·οιοοιοτοτ ιιτ ιιο

ετιἱο ΡοτἱτἱοοἱΙιοε ειιιοιιτιιιιι οιιιο τιοο Ροοειιιιιιιε οο

οιιιιοιοε. οιιιο ἱτὅἱτιιι· ρι·ορτοι· ιδιιοΠοΗ1111 .τἱἱεοτἱιιιἱοο

ειοο ιιιιοο ἱιιιιιιἱιιοοτ οι Ρτοιιἱιιοἱιιιιι τοιιιτιοι·άιο. οἱιιἱ

τοτοιο ἱοοιιοιιεοιο. οτ τἱἱεττἰοτιιιο ἱΡεἱιιε οτιοτιιιο ιιο

ιἱοιιἱο Ροι·οοιιοι·οιο οτ ι·οι·ιιοι ιιοο Ροεεοτἱε οιιἱιιο.

οοεττἱε Ρτοοἱἱιιιο ἱοοἱἱοοτἱ. ιιτ μι· Ιἱττοιοε οοετι·οο

οιιτιο τἱἱεττἱοτιιιιι οἱιιἱτοτἱε οιοεάοιιι οοε οτ οἱιιοε ιιο

εττἱ ειο ἱιοιοἱοοο τιο ἀἱεττἱοτο Ριοΐειτο τι·ειἱιἱ :οι ἱιιἀἱ

τἱιιιιι ιιοιι Ροεεἱτἱε. ιιἱεἱ :το ἱιιιἰιιειοοἀἱ ἱοἀιιἱΒοιιτἱο

ἴοοοτἱοτ ιοοιιτἱοιιοιιι. οιιοτοιιἱτοτο Ρτοοοοοἱιιιιι ιιοΙιἱε

οοοοοἀἱιιιιιε τοοιι!τοτοιο. ΡτοεοοτἱΙιιι8 οετιιιο ιιτἱ ιιο

ετι·ιιιιι ΒοιιοΙιἱοοἱτιιιιι ιιιιἱἱτιιτἱε. οιιἱἱἰ οι·οο οοιιιἱιιο

ἱιοιοἱιιιιτο Ιἱοοειτ τιειοο Ι›οι3ἱοοιο ιιοετι·ο οοοοοεεἱοιιἱε

ἱιιἱἱἱοιὅοτο ιιο! οἱ ποιου τοιοοτιιι·ἱο οοοτι~οἱτο. εἱτιιιἱε

ειιιτοιο τιοο τιττοιορτοι·ο ριοοιιιορεοιἱτ ἱοτἱἱθιιοοἱοιιοιο

οιιιιιἱΡοτοοτἱο τἱοἱ οτ Βοοτοτιιιιι Ροττἱ οτ ΡοιιΗ εφο

οτοἱοι·ιιιιι οἰιιε το ιιοιιοιιἱτ ἱιιοιπειιτιιιιι. οποιο !ιιΒάιιιιι.

  

ιιιἱοἱιἱ. ιιοἱ τἱοι·ο οἱἱτιιιοιιι οοοειιιιι. τἱοοἱτοιο πο! τή ιι. ἱιἱιιο ἱιιἱἱἱ.- ιιοιιτἱίἱοειτιιε ιιοετι·ι τιιιιιο τοττἱο.
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( ΒΕΠΕΧΧΙΙΙ )

Ιριι.(Με5, απ:Μερώσοριω ἰαπιιεπεΖ.9 άοιπίτπωςιιε Δειπ

ρφι·α!ί.ε Ζοσβ,8αιι0ϋ ι Βοιπι(Ζ2, σουιάεπιπαωτίαπι :επι

$επάαηι αδυοϋ0πε εέαε απ.εεεε.κοπε εοιι£πι πει·άέ!ιαιπ

(έα δΜαω..Ια!απι , (ιππο ι:ιδο, (Με ιδ ]ΐεω·ιιαι·ιέ,

εοπιρΙει·ἰ πιιιπέα2.

Πάθ,,'Ιθ ειιιΒιιετι

·σω. ε. ω. οι. ν.

: (Παω

Πι ει·ιερι ιιοιιιἱιιεετιιειι. ιιοιιο (ἱοιιιὶιιἱεε ιιιιι.ιιιιωτιε

Μοεκι.νι. ιιιάιοιοιιε (ματια (ὶἰε κ. ιιιειιειε ιιιιΒιιετι. (Ιο- ό

πιιιιιιε. ὶοιιειιιιε8 ειτειιἱεΡὶ8οοριιε ιειιιιει1ειε ιιι εΙειιεττο

ΜΜΜ ε)ιι·ι (ἰε εει.ιιετο τοιιιιιΙο. ειιΒ Ροι·τιοιι (:οτειιι Βο

ιιὶἴεοἱο..ρτεροεἱτο ειιιε(Ιειιι εοεΙεεἱε. Ιειιιΐι·(ιιιεο ροτειιο.

ε( ειιεκο.ιι(Πο ιιοτει~ὶο τεειιΒιιε τοΒιιιιε. ριεεερἱτ ιιιιοΙιι

ΒιιιΙΙιειιιιοι ιιοαιι·ιο (Μ ιιιετιιιι€ειιι ρετιειοιτιειιι ι·ἰειιε

(:(ιτειιιιε. ε( Βιιιτι·ιιιιε ιιεριἱε επε. (μισά ιιιειι·ιιιιιετιιιιιιι

ιιιΕνεεει·ιΡΙ:ιιι1ι (Ιιιο(ἱ εΒι·ιιιιιιιιιτ (ιιιοιι(Βιιιι ιιιι(:ο 1118.

ιοΠιιε ιιο(ειτιιιε οοιιιΡΙει·ει11. Ρτο εε (Ιυοά ἱΡεε ί-ιιΙεο

πιοπε Ρι·ειιει11ιιε ὶΡειιι11 11011 εοιΙ.ιΙ)Ιειιετιιτ. ειιἰι1ε τε

ιιοι· (ΜΒ εε( ικα”. ὶιιἀἰεἱοι1ε ιιιι. άιε :ιν ΐεΒιιιιιι·ιι.

ιιι Ρτεεειι(:ιει οτοιιἱε ι1οτειι·ιι. Βιι·ειιι(Ιι ιι:ειοιιι ει; οτοιιἱ8

Μεικειιιι. άοιιιιιιιιε στο ιιιιιιιε ειι·ειιὶερὶεεοΡιιε εοπ

άει11Ριιειιιτ. Βοιιιι (μειώσει ιιει·(1Πιε (ἱε ετι·ειοτει ιικοιειε

(ιιιοιι(Βιιιι Ιειιΐι·ειι(:ιιι ιιι ΙὶΒι·ἱε :ιιι. -Ρι·οιπει· (ιιΪειιεεε

ε: (:ετιιιιι άοιιιιιιιτ ειεάει11. (1ιιιιιιι(ιειιι εεεΙεειιιι:ιι ιι:ι ιιο

ιιοι·ε Μπι Ιειιιι·ειιειι οοιιετι·ιιει·ε ειιΡιιιιιτ. Ρι·ἰιιιιιι·ὶιιιιι

ιρειε εοιι(:εάι ΙειΡιάειιι ΐεεειάι:ιιιιε. ιιο!ειιτεε @ιω- ιιι

Με ΗΜ (ιεί-ει·τε ίὶ·ετει·ιιἱτετὶ (σε Ρετ ειροετοιιεει εει·ἱΡτιι

ι11ει1(ιιιιιιιιε. (ΙιιειΕἱιιι1ε εἱε ροετιιἱετε. οοιιοε(ιε5. εἰοιιι

ειιρε(Ιιτε ιιιάει·ιε ειιιε ὶιιι·ἰε Ρτεἱιιἀἰεἰο εΙιειιι. (ΜΒΜ

Ιιι€άιιιιι νιιι. ΒειΙειιόεε άεοειιιΒι·ιε. Ροιπιβε:ιτιιε ιιοετι·ἱ

8ΠΠ0 (Ιι1(ιι·Βο.

›

Π . - ( οοει.Χκν )

ί

Ι/ειι(ΙΜο (1 ΓωΖωπε «λε παταει ω (Μ: Ζωα @ασ

ιι.τοι·ε, Μεσεαπαε σἰυἰὐιω , Ιοἰιιιιιπέ δαπἰο [ααα

άουιιω σαἱιωιἰαπι ίπ ποσα Με.9.(απαε ατά εα·22·α πια

τ·ο.9 ρωεωθ ιπο ρι·εε·ίο οεπ£ιιιπ ΣαΡεποπιπι (καὶ.

Ι246, ιιιειιεε ιιονειιιΒι·ι

ι.δ

θα!. Α. χω. 254. ν.

( ιι. ιι.)

Ιιι ιιοιιιιιιε όοιιιιιιι ειιι:ειι. ιιοιιο ειιιε(ιειιι ἰιιεει·ιιε

τιοιιιε. ιιιιΠεειιιιο. άυοειιτεειιιιο (ιιιιι(1τειδεειιιιο σεω

ιιο. ιι1ειιεε ειρι·ιΙιε εειιτε ἰιιἀἱετἱοιιὶε ιιιιΡει·ιι (ιοπιιιιι

παπά ΐι·ε(Ιει·ι(:ι ἀεὶ .8ι·ειτιει ειιεεΙΙειιτὶεεἰιι1ἰ τοιιιιιιιοτιιι1ι

ιιιιΡετειτοι·ιε 5ειιιΡει· ειι€ιιετι :ιιοιιο εικνιιι. ε( τεΒιιι

εἱιιεἀειιι ἱΠιι8ττἱεεἰιιιἰ τεΒιιι ιετιιευιΙειιι ιιοιιο ιιιιιιι.

(Ιιιιιε ει; ετἰιιιἰιιιι (με ἀὶετο. ιιετ(Μιει ίεεει·ετ (ὶε (ιιιἱΒιιε Ο. ι·εΒιιἰ ιιετο εἱεὶΗε ιιοιιο (Ιιιἰιηιιιι8εεἱιιιο ίεΙιειτει· ιιιιιετι.

επι( ἰιι ιιιετοε‹ἰε ειιι·ιε. («πιπε ἱιι εο(:Ιεειιι επιιιετι

επι.

Εφ ιδιιιι1ιειιιιιιε (ἱε Βοιιιιιιειπιιι·ει εεει·ι Ριιιεειι εστει

τἱιιε Ρτεεοι·ιρ(ιιιιι ιιιεττιιι1ιετιτυπι ειιιιιΡ5ὶ Ε(1εΒιετ (ὶε

ειιττιιιει·ιο (Με ί.ιιΙεοι1ιε. ιι(ιιιιιιιιάειτιιπι Ρι·ειιιιεει άο

πω. ιοιιιιιιιιιε ειι·εΒὶεΡἰεεοΡἱ ιειιιιιειιειε ιωιιι (Ιει:ιιΡΙο

:ιό(ιιτο ιιει ιιιιιιιιτο Ρετ (Ιιι(ιά ειιιιετ(ιιιοιιι βοά ιιοιι

τιιι.ει ω. εεε ιο (Πάρο ιιιοιει!;ει.

ς 11εοι.ΧΧιν )

ΙιιΝοει:Ν·ιιυε ιι α [π Μιιίοι·ίαιτιο ε έσω ο , ια
Ρ ο

ρο.πιιΖαπι α [αιιιιεπεἰὁιω μη: αεα'Μοαπεία εσεΖε.εια πι.

ἰιοποι·ε .9ατιωί Σιιαι·επ8ίί ίπ ίιισα!ιι Μαίοι·ίσαε σοπ- (Ζ

εειἰα£ , Μίαπέιι€.

κ

1246 , νιιι Ι(ιι!ειι(!:ιε (ιεεειιιΒι·ιε

·ιιιιιι»ΜΜΜι ιιιισιωπε Ο ι2ἰ<#°

ειδωπ.·ι .ιιιωήιιε ω. Α. χω. ει». υ. απ. ε. ει. Με. (π.

`ιτιιυιιιιι·ειιιιιπι .- ει: (Η·Κ·)ιω “κ”.

πιιιιτωιἔΉ Νειιιιτ:ι έ· ιιει” °

Ιιιιιοεειιτὶιιε εριεεορυιε εει·ιιυε εει·ιιοι·ιιιιι (Μ.

νειιει·ιι.Βιιι ίιιιιτἱ εριεεορο ιιιιιιοι·ιεει·ιιιιι ειιιιιιειιι ε(

ιιιιοειοΙιεειιιι Βετιε(1ιοτιοιιειιι. ει( Ρ(ιι·τε (:οιιιιιιιὶε ιιι

ιιιιειιειε δή( ιιοΒιε ιιιιιιιιιι(ει· ειιρρΙιειιτυι1ι ιιτ απο ιΡει

ιιι (πιπι (με(Μιι1 (μπαι οιιι·ιεειιιιιιε ιιι ετἰερο ΠΠιιε

ιιοειει· .›8._ιθΓΒ€0ΠΠΠι τα ιΠιιετι·ιε ιι: ιιιειιΙε ιιιιιιοι·ι

`

ποε (φωσ (ἱε Βετιιι·άο ιιιάει. (:οτιττεετιιιιι11 ιιι πιεε·

ΜΜΜ. ΒοιιίΠιιιε άι: ιιιι€εΙο ιιιιΡει·ιιιΠε ριιΒιιοιιε εἰπε

(ἰειιι οἰιιἱτειτἱε ι1οτειι·ιιιε. ε( τεετεε ειιΒεοι·ιρτι (Μ ιιοε

ερεοιεΙιτει· τοεειτι. Ρετ Ρι·εεειιε ΡιιΕΙιειιιιι ιιιεττιιιιιειι

τιιιιι οστοιιι ἴεεἰιιιυε ιιιιἱιιει·εἱε. (μισό ιιειιἱειιε οστοιιι

ιιοΒιε ὶοΙιειιιιεε ειιι·(ιιιε ειιιιε ιιιε8ειιιιε οΙπιιΙιτ ιιοΒιε

(ιιιοάάειιιι ὶιιεττιιιτιειιτιιιι1 ειιΒεοτιμι τειιοι·ιε. ει; [Μάικ

ιι( ιρευιιιι εἰΙ:›ἱ (ὶε ιιει·Βο ιιά ιιει·Βιιιιι ιιιειιιιιιιτε εεπι

ΡιιΒιιο(ιτι Βιοει·ειιιιιε. ποε @Μετα ιιἱεο ε( ἀἰἱἰθειιτετ

ιιι8Ρεετο εο(1ειιι ιιιετι·ιιιιιειιτο. (ιιιο(ι ιιι(ιιιιιιιε ιιι Ρι·ιιιιιι

Β8ιιι·ει ειιι που ΜΜΜ. ιιειι ειιιιεειιιιτιιιιι ιιειι (Φο

Ιιτιιιιτι. ιιε(: ιιι ιιιι(ιιιε Ρειι·ιε ιιἱεἱειωιιι. ἰΡειιιιι ττειιιεστι

Ρειιιιιιε ει; ττιιιιεοτὶΡτιιιιι ειιδιιιΕεειιιιιιυε. οιιιιιε τετ.ιοι·

πιω εεΙ:. ειδιιιιιιι ιι1ειιιιιε πιει ΪιιΙεΙιοιιἰε (Με ιιιιι·ειιι

ειιΒεει·ιΡωιιι ιιειιάιοιοιιειιι Βιοἰειιτὶε ε( ετὶΡιιὶειιιτὶε.

ειδιιιιιιι ΙΙ18ι1ιι8 πιει ιιΙ(ϊε ιιιιοι·ιε ειιιεόειτι ΈιιΙειιοιιιε

ειιΒεοτἱΡτειτι ιι.ειι(Πειοιιεπι Βιειειιτιε ει: ετιΡιιιιιιιτιε.

5ιειιιιιιι πιεἰ ι·οΒετιι. 5ιετιιιιιι πιιιιιιιε πιει οιιετύ. ει

Βιιιιιιι ιιι(ιιιιιε :ιιει ειιιιιι·(ιι(Ιε ίὶΙἰἰε Ρι·εάιοιοι·ιιιιι 511

ειιοιιὶε ε( εὶ(ἰε ειιΒεοτἱΡτειιι ιιειι(ιιειοτιεπι Βιοιετπιιιιιι

ει; εοιιίιτι11αιιιιιιιιι. ιιι ιιοιιιἰιιε όοιιιιιιι ειιιιειι. ιιοιιο ειπε

άειιι ιιι(:ει·τι:ιτιοιιιε. Μει:ιιι.νι. ιιιειιεε ιιοιιειιιΒι·ιε (ιιιιιι(ε

ιιι(Ποτιοιιιε. ιιιιΡει·ιι ιιοετι·ἰ Β·εάει·ιει ἀεὶ Βτε(ἱιι εκει:

|ειιτιε5ιιιιι τοι:ιιιιιιοτιιιιι ιιιιΡει·ειτοτιε εειιφει· ειιΒιιειι.

ιιιιιιο αν”. ετ τεΒιιι ειιιεάειιι ιΠιιετι·ιεειιιιι τεθιε ιε

ι·ιιειιΙειιι οιιιπι ιικιι. ι·εετιι ιιετο εὶεἰΙἱε ιιοιιο (Ιιιιιι:Ιτιι

Θεειιιιο ιιοιιο ίεΠ(:ιτει· ειιιειι. ιιοε ρτετιι:ιιιιιιιζ ΐιιΙοο

(Μ ιιιιι·ειΗ ε( ιιιι(ιιι ηχοι· ειιιε ειιιεε ιιιεεεειιιε. Με

(πιπι Ρι·ετιιιιιιιιιε Με ιιοειι·ιε. τοιὅει·ἱο. οβει·ιο οι
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εωπιτε!εε.. (με εὶθππὶιι εε,πετε: ενπεἱε. ‹Ιπὶ.Ρι·εεεπτὶ α εὶεπε πεετι·ε διεπει ετ ετιειὶΙΞ Ι›ει:ρετιιε ρεππεπεπτε.

ωετεπωεετ0_. ειιΙ›5α·ἰμεὶιππε. Ρετ ω. εειεΡτϊ πω..

ωεεἰε!εω ,εει·τειπ. μτεεεπτἰεπε ετΈπτιιήε ωεπεεετεω

δειε.εεΙπωυε.. (μειλ πεετι·ε Βεπε.ετ εεεπτειιεε πε

Ιυ.τ1τετε. σπιτι εωπἰ εεπεεΠε .ετ Ρι·οπἰεὶεπε πεεττε

πεπεἰτππε. ετ τιπεεἰωπε τΞΒὶεεΙιεεπἰ εει·εε εὶιιἱ ωε8

:εποε ετ Βενεεωπε εεε. τετεω ετ ἰπτε8τεω- επΒεαὶ

ι›τ.ειπ εεωιιω πεετι·ειπ Ηεπεεω εετει·ετεω.. ειιω εειε

ετ εεἰίὶεὶἱ5 ὶεεὶπε εεωπε. οπιπ ετππὶΒιιεἰπετὶτὶἰε. τε

τὶειιὶΒπε ετ Ρεττἰπεπτὶἰε 5ιεε. (με ἰπίὶ·ε επεεετἰετεε

ὶρεὶι1ε εοιππε εὶπὶεἱεπεε εοπτὶπεπτπτ. με τετεπἰε

ειπ·ἱ εεπτπιπ εε εει1ει·εΙε Ρεπεπε τε8πἰ ετ με ὶε

ετἰεἰὶε επι·ὶε. ειπε πεεετε ι·εεεεπεὶ εππἰε εἱπΒιεὶ8

ἰωΡει·ἰεΙἰ ειιιεε με εεεεω εεωε τετεπεε ειιτἰ πἱ8ὶπτἱ

επετιιευ ετ Βι·επε ειπε .εετε εε 8επει·ετε Ρεπεπε.

εεε ·τΙπἱεεω εεπ:ιπε εἰτε εεε: ἰπ πεπε πτ·Βε ειιτι·ε

ιππιτεε εὶπἰτετἱε ωεεεεπε ε:: Ρει·τε ωετὶτἰωε πι εεπ

επεπιε Ρει·τε πειιε εὶετε Ιεετεε. ἱπτετ Ροι·τεω εἱετεω

εεει·Βε ι·ειπεἱ ετ Ρει·τε πι (με εετ Ρπτειιε. ειε εἰ

εϊτιιι· εε ωεπεεΙιἱε ετ Ρετ εεε Εεεε εἰιιἰεὶτπι· εε

ει·ἰεπτε εετ εεε Ριεεἰεε ετ Ροι·τε ππε ἰπττεἰτι1ε ετ

ετετπε ί-ειιεεττε εεε ερετΙιεθε ετ πειτε υ.πε Ρετ επεω

:ιεεεπεἰτιιτ εε εοΙει·ἱπω εἰπεεεω εεωπε. ωἱἔπεπιιω

ι·κτεπεἰτπτ ευρω· ἰεεεω πίεω ωεπειιτε Ρετωετπω

ιιειιεω ετ εἱωὶεἱὶ. εεΙπωΡπε εππτ ειε: εεεεω ιω

@απο ε.εετεπτεε ε Ρετὶετε ωεπεπτε ΡεΙωει·ιιω εετε

ετ Εεπεεττε εππτ ω εεεεω ωἰτὅπεπε. ετ· ΡΙππἰεΙεε

εφ.ιε ειιεεἰΡὶππτπι· ω εεεεω πὶε. εε εεεὶεεπτε εετ

ιπιππε εἱπἱτετἰε ωεεεεπε. ε ωετὶεἱε εεττ εεωπε ωε

ΒὶΗε..πεετἰε επεφτε τεωπΙἰε ετ.ίἰΙὶε ἱετιεππἱε εε ειπ

Βιεεε ωεεἰεπτε εΙεπεπτε Ιὶἔπεωὶιιιιω εεωεπἰ. ε

εερτειιτιεεπε εετ εεωιιε επτἱε. ετ ὶπ ωεεἱε εετ ει”.

ενω· ἱἰΒπεωἰπιππ ρι·επιεεε εεωπε πεπεἰτε ετ εἰε

εεπεὶιτεἱτιιτ. ετ εε Με πεετττε πεπεἱεἱεπἰε :Μπιτ

ετ ωιιπἱωεπ Ρει·ρετιιπω τεεὶΡἰωπε ε τε Ρτείεετε

ἰεΙιεππιε.εωΡτειε με ετετπτε Ρτεεἰε Ρτεπεωἱπετεε

εεπτπιπ τει·επεε Μπα: ετ Βεπε ρεπεει·ετεε ετ εἱπε

εΙὶιΙπε εὶωἰππτὶεπε. ετ.εωπε Με εεωἱπἱπω ετ Ρε

τεετετεω ρτεεἰετε εεωπε τιοεττε ε πεΒἱε Ρεπἱτιιε

τεὶεπεπτεε ὶπ τε τπεεεπε τιει·εεεε τυεπετιιΙἰωιιε ετ

τωεὶεἱιππε ετ εε εε τε ω εετρει·ε!εω Ρεεεεεεἰετιεω

ἱι1ε.ιαἰωτ18. εε ἱΡεεω εεωπω εε εετει·ε πεεεπεεω

τεεεεεεω ρεεεὶεεπεεω[ εεἱΒεεπεεω. επω ΡΙεπε εε

ωἱπὶε ετΡετεετετεττἰἱπ .ετ ΙιετεεἱΒπε εεε Πεεπτει·

εειιεεεεε..ἱρεεω. εεωπω.πεεεεπεἱ εεπεεεἱ Ρει·κπιι

τεεεἱ ·εΙὶεπεπεὶ ετ.εε .εε ειιἰεεεὶεεπεΙπειεε Ϊεεὶεπεἰ.

αεαε τετεἔἰε Ρτεεὶετετεω ιιἰεἱπτἰεπετεει· τετεπει·πω

εετε·εο!πεπεει·πω εἱπΒτεἰε επωε εταεεεεωεεωε

επτὶεήωμειἀὶεὶἰ. επεεω ετἱεω εεωιππ. πσε ετ πεπε

ετσι] πεεττὶωεεππεπὶωεε ετ :εεΒεωτιεεἱεἱ τετ πετεεωπε

τπἰ$ἐ;εἱεἐεωπεωεύρειεετιἰε πω· εεπεεεέπἱπεἰε @ποτε

ειπ·επεέε.εεεεπεει·ε ετ εἱεεεὶπωρπἰετεεεΙπε τεττεΒἱε

επΡπεεἰετε. επεω εἱ.εἰιι επιπὶ ίεεἰε. τειπ Ρει·επτπω

ει1εω ειιττεπεετπω εεεεπεει·ε ποπ ετετετὶωπε. εεπ

Ριτεεἰετει11 ιιεπεὶεἰεπεω ειιεΙε:ετ πω. επετεπετ ἰπ

8επὶε τεωειιετε Με' ὶπἱὶ·ἱπΒετε ειιεεἱεετἱωπε εεἱπε

τε.κε·ετεε επεεωεεἱετε. εΒΙἰΒεωπε ποε ετ Ιιει·εεεε εε

ετι·εε ειε ετ ·πετεεειπε τιπε Ρτεεἰετιιιπ Ρτεεἱιιω εε

εεπ ὶπ ειιι;εεω τεετἱτπει·ε. ετ Ρτο μπε ειι€3. ειπε

ε

ε'

εε πιιἱπ5 ειιτεω ι·εἰ ἴπτιιτειπ ιπεωετὶεω ετ τιοεττε

εεεεἰεἰεεὶε ἰππἰεἱεΒἰὶε·έὶι·ωεωε:ιωπι Ρτεεεπε Μετω

ιπεπτπω εετἰΡτπω εετ Ρετ ιπεπιιε ΒεπἰίὶΙἰ εε επΒεΙο

ἰωμει·ἰεὶἱε Ρπἱεἱεἱ ωεεεεπε εετετἰὶ. υεεὶεεπτε ἰπ ειιτἱε

ωεεεεπε τεπτπω ἱπεἰεε εΙειεπο εε ἰετιεπι1επιεεἰεα

ετετπτε ειιΡει· εεωἰεὶεττεπεε ω εὶπὶἱἱειιε ὶπετἱτὶε

ἱπ ωεεεεπε. (10 ἱωΡετὶεΙἱ ωεπεετε Ρτεεεπτἰ εεπε

επἱπτε ἰπεἱετὶεπἰε. παμε εε εΠιιω ἰωΡετὶεἱε πωπ

εετιιω ετ Βεπεε ποπειιω ἱπ ἱρεε ειιι·ὶε οτεὶπετε. ετ

ετ ἱπ Ρεετει·πω εεεε ἱιπὶιιεωεεὶ πεπεἰεὶεπἱ πεεεετιιι·

ετ ει εε πιεΙε Ρεεεἱτ ετἰι·ἰ επΒὶτετἰε επεεεεερτεε

τεετεε εεεεεε Ρτεεἱετε πεπεἰεὶεπἰ τεΒεπἱωιιε ετ ετε

εεπε ἱπεττιιωεπτπω εεεεετἰρεἱεπε Ρι·εεὶετἰ ἱιιεἰεἰε

εΙεπἱω. εεπιἰπἱ πεδει·ε Βεπὶίεεὶὶ ἰεεἱεὶε εεπττεετπιιω

ἰπ ιπεεεεπε Ρτεεἱετὶ πετετὶὶ ετ εετπωεεω τεετἱπω

τεβετετἱ. εετπω ωεεεεπε εποε ωεεεε ετ ἱπεἰετὶεπε

ρτετἰτπἰετὶε. εεε εΙειιὶι1πε..σ;Ιπἱ.ειιΒεει·ἱΡεἰ. εεε τοΒε

:εεε Βεπἰἴεεἰὶ επεεχ εεπτυεετπιππ ω ωεεεεπε. εεε

Βειιἰίετἱπε εε ρι·εΒεπε τεετἰε επιπ. εεε ὶεΙιεππεε

επεὶεεΙἱε τεετἱε ειπε. εεε ἰεεεΒπε εεεΙιεΙὶε τεετἱε εππτ.

εεε ἱεεεεπε εε ε)Ιιεε εεωΒἱτει· επιπ. εεε ἰεεεΒιι8

Ρεετἱιιει·ἰπε τεετὶε ειπε. εεε πϊεε!επε εε εεΒεεἱπε τεετἰε

ειπε. ειδε ει18ετιι5 εε 1π·εεε τεΒετιιε τε5τει·. εεε

ΒεπιιεεΙἰπε εε επιι.ΈεΙο ἱτπΡετἱεΙἰε ειστε ρπεΠειιε :πεε

8επε .πετει·ιι1ε τεΒετιιε εετἱΡεἰ ετ τεετει·.

Εεε ὅιιἱεε εε Βει·πετεε ἱπεε›ι εεπτι·εετππω πι :πεε

5ει1ε. .=-·

ε· Εεε πετει·ἰπε πἱεεἱειιε εε δειιει·ι·ε ὶπτειΈω ετ

εει·ιεει. .

ε· Ε8ε Ρειειιε εε ωἱεἰιεετε τεετἱε ειιω. . ε. ω.

ε· Εεεε ὶεὶιεππεε εε ωοπτει·εεεΙὶ τεεεε ειιτπ. π ?- -·

·Ι· Εεε 8τερΙιεπε εε εε!ετε τεετἱε ειπε.

ή· Εεε εευὅἱπε εε “Μοτο εε εεπετε ει·εεε τεετὶε

εππτ. . .

Εεε ΒοπιιεΓεἱπε εε επεε|ε ἰιπΡετἰεΙἱε επεΗεπε :πεε

εεπε πετει·ιπε ι·εΒετπε εοτίμε ετ τεετοι·.

ε. . '. π'. Γ. ε·

( εεεωοεντ )

ΠεεεεΝ·τιυε μερα [Ϊ [ωιιιεπ.τίειω ίπ 2:·απωπαι·έπίσ

ραΜίύα.ε άε6>·ειι22ειιε ΖΣύει·απι εε εοπαπ τ·εόιω τε.92απάί

εε9ροπε(Μωττε /έπεαΜ8ευ2 εεπεεε28.

› . Α* α.

«Με , τιεπἰε εωεωτΓε

Πω!. Α. /Μ.:101. ν. σε. Ο. Μ. 89. τα.

( Β. Ιτ.·)

' Ν! σ . “

Ιπιιοεεπτἱιιε ερὶεεεριιε εει·ιιπε εει·ιιετπω εεἱ. εεεετἰε

Με 'εἰπὶΒιιε ἰεωιεπεὶὶιιιε ὶπἔττεπεωπἰπὶε Ρεττἰεπε

εεπετὶτπτἰε εεειιτειπ ετ ϊεΡὁετεΙἰεεω Βεπεεἱετἱεπεω.

Ιἰεετ εεειπιεπιπ εεπετὶεπεε Ιετὅἰττἱωεε ΙἰΒει·ὶ Ιε:ετεω

τεετειιεἱ πεεεεπτ Βιειεπετειπ. απο τεωεπ με εε εποε

εετἰε ε Ιδεττἰετ εεετνττ τει·πεττ Ρεεεάτίε επρει· πω: εε

εΠεπε ὶιπΡεεἰυϊ. πετεε ππὶπει·εἰε ετ εἱπΒιιΙΙε εει·ιεε

επωτεπετεεεερτε εφε εππτ Με ποε. τεετεπεἰ εε

εἱεΡεπεπεὶ εε ΜΒΜ ωερι·ὶἰε τἰΒετε;πεπ εΒετεπτε

›ακνπ. ειπεε ππρετἱεΙὶ εεωρεπετε. ρτεεἱετε ιιεπεὶ εεπτι·εεἱετἰεπε ειιἰεερἰεω ΡΙεπεω εστω εεπεεεἰωιιε



1021 εΑττονττ Χ!!! 1022

τιποτοτ!ττιτο Ρτοεοπο!πτπ !οοπ!τπτοιπ.ππ!!! απο οπιπ!πο τι πο!!!ε τ!!οτο ποτπ!πο τοο!ρ!οπτ!. τ!ο οοτοτο οτ !π ροτ

!ιοτπ!ππτπ !!οοπτ- ππ!!ο Ρπε!πο111 ποεττο οοποοεε!οπ!ε

!πττ!π,Βοτο. πο! ο! οποπ τοπιοτπτ!ο ττοιιττο!το. ε!ττπ!ε

οΜπατ!ιοο τιττοπ1ρτοι·ο ΡτοεπιπΡεοτ!τ !πτ!!πποο!οποτπ

οτππ!ποτοπτ!8 τ!ο!.ιοτο!τοπτοτππι ποτο! οτ τπιπ!! προ

ετρ!τπ·ππι ο!πε εο ποποτ!τ πποπτεπτπιπ. τ!οτιππ !π·ετ!ππ!.

ποπ!ε τ!οοοΜ!ε ροπτ!!!οπτπε ποεττ! τιππο τ!ποττο.

ο τ.

τ.. .

ιο ο
τ. "τοπουτπνιι π. -.

ἐϋ

Βειπτωιποι.ι.υε 628 Ω1:ττοπονο έτιπιτοιιτίε ροτοειταε τω»

Μετα οτ Βοετο απ_][οιπ·2οο τἰο .Μοτιτοτἰοπἰοο οιιπι

|ιοπιπιτόιω Βουοοέττττ:ατιτ2 αρμπ·οοατ πετρα: εοπ/ίπποι.

;π τη5·1 · τ!

_ 'τω, το πιο
π: Ν: €τ· τ τ

0 Ἡ το πἑ

< τ, σ”. το 'οτ

π. τω; το!. π. στα. ο. πι. π.

.Η (πο.)

ο'σο.

, ! 'τ ο

Π! ποπιιπο τ!οιπ!π! τπποπ. ποε !ποτποττ!ο!!πε τ!ο οτι

εττοποπο !οππο ο!ιι!τοτ!ε Ροτοετοε τ!ο πο!ππττιτο. οτ

!›οπο.π!οο!το οοπε!!!! οιπιιο οοπτ!ππτιτ! Ροτ οοτππ οτ

οτππΡοποπ!. :ποτο εο!!το. επιπιπο οπ!πε οοπε!!!! τω!

τ!!ο αυτ. πιο το!!ε οετ. τπ!τ επιππιτι οοπε!!!! οτ Ρ!οοπ!τ

ππ!!ο!! ροττ! οοπε!!!! οποπ !ιοτπ!π!!;ιπε τ!ο !›τοοο!!!ε

οτ οοτπ!!!ο οτ π!!οτπιπ !οοοτιππ τ!ο π!πο ποτ!οπι τΙπ!

ποποτππτ οτ! πιοπτ!οτπιπ οοιπππ!ε !τιππο ί!οτ οτ οοπ

!!τ!ποτπτ οοπποπτ!ο ε!οπτ !`π!τ ο!ε· Ρτοιπ!εεπιπ Ροτ τ!ο

τπ!ππιπ οπτ!οππι τ!ο π1οπτοτ!οπ!οο ιπ!!!τοπι Ροτοετοτ!ε.

ε!πο Ροτ Ροτοεπιτοπι ποιπ!πο οοπιππ!ε !τιππο οτ Ρτο

!Ρεο εοοπτ! !”οττποιπ τ!!οτ! οοπε!!!! προτοποτππε !οο

τ!τιιππε οτ τοτ!!!!οτιπιπε οτ οοπ!!τ!ποτππε πο!!!ε ποο!!πο

τ]ποπτ!πιπ..τπ!το!τ!!. οτ !:ιοττο!οτο τ1ποπτ!ιππ οττπ!!!ο!ε.

ε!πτ!!ο!ε ππ!ποτε!τοτ!ε οτιεττ! οτ π!!!ο !›οποτ!π!. πο

τπ!πο !πε!πε ππ!ποτε!τοτ!ε οτιεττ! οτ π!!!ο οτ Ρτο !Ρετι

τοο!Ρ!οπτ!!:πε πτ ε!πτ!!ο!ε !οο!ττ!ιπο !!!οτ!ε οτ οτοοτ!ε

τι!! !Ρεπ ππ!ποτε!τοτο οτ Ρτο !Ρετι εοοππτ!πτπ τΙποτ!

μποτ !π οπττο ε!πτ!!οτιτπε τ!!οτο. Μοοκι.νιτ τ!!ο ν!!

!ι!!!! τπτιππ Βο!οπ! ποτοτ!!. οοπποπτ!οποπι !π!!·οετ:τ!

Ρτο!!! !!!τ:τοι!π οτ Ρτοπ1!εεειτπ !ιοτπ!π!!!πε ππ!ποτε!τοτ!ε

ποεττο. τι τ!οιπ!πο οπτ!οο τ!ο τποπτοἀοπ!οο τπ!!!το ρο

τοετοτ!ε οτ οοπεοο!! ο!πε οπ!πε οοπποπτ!οπ!ε τοποτ

το!!ε οετ. - !π ο!ιτ!ετ! ποτπ!πο. ποε Βτ!πιο!τ!οτπε

!!!!πε τΙποπτ!οπι Ροτ8ππο!!! τ!ο ποιοιπο. π.ττο!!ππε τυπο!

τ!οτ!. Βο!τ!π!ππε επτοο!πο. το!πππο!πιιε. !›οττ!ποτπε το

ποπεοππο. π!οο!οτπε Βιιοιο!!π!. Βοποποπτπτπ. οπτ!οπε.

τ!ιοτ!!ε!πε τπΒο!τ!! οτ !αοττο!οτπε ί!!!πε τιττπ!!!ε!ε. οιπποε

τ!ο !τοποτ!πο ἱπ ποεττο !!!›οτει ροτοετοτο οτ πο!ππτοτο

Ρτορτ!ο. Ρι·οεοπτπιππε ποε ποεττο πο·πι!πο οτ ποτπ!πο

ππ!ποτε!τοτ!ε τ:οεττ! οτ !οο! !›οπο!!π! οτ Ρτο !Ρεο πο!›!ε

τ!οπι!πο οπτ!οο τ!ο τποπτοτ!οπ!οο τπ!!!τ! Ροτοετοτ!ε !π

ππο. οττο!)οπο τ!ο οιτποο οκ οοτο τ!!εοτοτ!ε. !ο!πιππ!

οο!πο οτ Ροττο τ!ο τ!!οτο τ!!ετ:τοτ!ε οπο! οο οοπετ!τπτ!ε

εοοππτ!πιπ τοι·πιτιιπ οοπε!!!! οιπιιο πια! τ!!ο “τη !ππ!!

τοο!Ρ!οπτ!!!πε ποτπ!πο οοιπππ!ε !οππο οτ Ρτο !Ρεο τοτ

-ιπιπ ποεττο!!! τ!ο !τοποτ!πο οτ οπεττππι οτ !οοπτπ οπτπ

οιιπι! !πτ!ετ!!οτ!οπο επο οτ τοττ!τοτ!ο. επ!ιι!ε τοιποπ

τπο!οπ!!1π8 τ!οττ!!ποτππ1 ποεττοτπτπ. οτ πτοττ!!ττ!!τιπε

Ροτπππι οπιποε !!τ!ο!οε οοτπππ!ε !τιππο. οτ εοτποτο οτ

οπετοτ!!το οτ τ!ο!!οπεοτο ποπε! !!τ!ο οτ ε!πο !!·οπτ!ο Ρτο

τοτο Ροεεο ποεττο τ!!οτππι οτιετι·ιππ ποεττπιπ !οοπτπ

οτ τοττο!!! ιπππ!τπιπ οτ !π1τπππ!τππι ποτο οτ τοετ!

τποτο οτ ποτο οτ οοπε!8ποτο !π τοι·ο!οιπ οτ ιι!ττπτοπι

οοιπππ!ε !οππο. εοτπΡοτ οτ τΙποο!οπεοππιτΙπο Ρ!οοποτ!τ

οοτπππ! !τιππο ε!πο τι πο!›!ε. πο! ππ!ποτε!τοτο ποεττο

πο! :το ο!!τΙπο ποεττιππ !ποτπππε τοττπ!ε!τ!. οτ ο: !!!ο

ποεττο .οτ !οοο τοοοτο π!ποπι εποτττππ οτ Ρτιοοπτι. !π

ιποπτ!οτο οτ οττ!!ππτ!οπο Ροτοετοτ!ε !οππο οτ πππο!!

επ!. !τοτπ Ρτοτπ!ττ!τππε πο!!!ε τ!!οτο ποτπ!πο οτ οοπ

ποπ!τππε τΙποτ! εο!πο!›!τππε οπετοτ!!οτππε οτ τ!οτοπτ!ο

ποπε οιπποε !τιπποπεοε οτ τ!ο τ!!εττ!οτπ !οππο οτ ο!πε

οπ!!ο!ο!ο τμ! τποτ!ο εππτ οτ τ!ο οοτοτο τ!!οτπιπ οοπιππο

ττοτ]π!ε!οτ!τ !π τοτο Ρσεεο ποεττο οτ τ!!εττ!οτπ οτιτι·οοτ!ε.

!τοπι Ρτοπτ!ττ!πιπε πο!!!ε τ!!οτο ποτπ!πο τοο!Ρ!οπτ!!›πε.

οποπ ποπ!οτππε εοιπΡοτ οτ οποτ!οπεοππιττπο ποοοεεο

!!ιοτ!τ οτ πιοπτ!τιτππι !πτ!ο τοο!ρ!οπιπε Ροτ πππο!ππι

πο! !!ττοττιε. !π οιοτο!τ!!!πε οτ τ:τιππ!οτιτ!ε οοπιππ!ε

!τιππο οτ Ρτο οοπιππ! !τιππο !π τοττο.. π!τ!ο!!οοτ τ!πτπ

ττπτοτ !το π!τ!ο!!οοτ σποτ! ποπ ροεε!π!πε οοτπρο!!!. ποο

!!οοπτ ο!!οπ! Ρτο οοτπππ! ποε οοπ1Ρο!!οτο οτ! οππτ!ππι

π! τπειτο ε!πο Ροτ τ!!οτο ει!!τΙππ οοοοε!οπο πο! !πἔοπ!ο.

!π!πτ!οε πο! οί!οπε!οποε οποτε !οοοτ!πτ πο! Γοο!εεοπτ

!πιοτοππε οοτππποε πο! ε!ιπὁπ!οτοε !ιοτπ!ποε τ!!εττ!οτπε

!τιππο πο! τππ!ο!ο!ο τμ! 1ποτ!ο εππτ πο!!!ε πο! ο!!οπ!

τ!ο τοττο ποεττο ε!πο οοτπππ! !π το!›πε πο! Ροτεοπτι.

πο!›!ε τ!!οτο ποτπ!πο τοο!Ρ!οπτ!!!πε τοιπ!ττ!πιπε. οτ ο::

!Ρε!ε ε!πο οοοοε!οπο !Ρεοτπιπ Ρτοιπ!ττ!ιππε ποε ε!πο

τι!!τΙποτπ ποεττπιπ εοπ οοιπππο ποεττππι οοτ!οποπι

οι!!τΙπππι εοπ ττποετ!οποπι. εοπ !πτοττ!!οτπιπ τοοι!ο εοπ

Ροτεοπο!ο τ!ο οοτοτο ποπ τοοτιπ·οε. !τοτπ Ρτοτπ!ττ!τππε

πο!!!ε τ!!οτο ποτπ!πο τΙποτ! οοπεπ!οε εοπ τοοτοτοε πο!

Ρτο τοπ1Ροτο Ϊποτ!πτ !πτοτο !π !πτοτποπτο ποστ! το

οοτ!πτ οοτροττι!!τοτ. τιποτ! οτππ!!›πε ππ!ποτε!τοτ!ε πο

εττο οτ τ!!εττ!οτπε|!πτοτο Γοο!τιπτ ετιοτοπιοπτπτπ οσω

Ρειοπο ο!π!τοτ!ε ἱοππο !π !!!ε ιι!τ!ο!!οοτ οπο ποπ ε!πτ

οοπττο Ρτοεοπτοπι οοπποπτιοποπι. οπο οιππιπ οτ ειπ

ειι!ε! Ρτοπ!!ττ!πιπε οποπ οοπεπ!οε οτ ππ!ποτε!τειε !ιο

τπἰππτπ οπετι·!ποπ! !πτο!›ππτ Ρτοτ!!οτο οπιπ!ο ιιττοπτ!οτο

οοιππ!οτο οτ ο!›εοτποτο !!οπτι !!τ!ο οτ ε!πο !”τοπτ!ο. οτ

τοτ!!!οο!›ππτ οπιπ!π οτ ε!πτ$π!τι Ρι·οτ!!οτο Ροτ ε!πτ!!οοε

ποεττοε !οο!ττ!τπο οοπετ!τπτοε !π!το τ!!οε οοτο ΡοεττΙποτπ

!πτ!ο !ποτ!πιπε τοτιπ!ε!τ!. οτ οπο οπιπ!οι οτ ε!π8π!ο

τ! ποε Ρτοτ!!οτ! ε!πτ!!ο! ποτπ!πο ππ!ιιοτε!τοτἰε ποεττο πο!π!τ

τ!οτπ!πο Ροτοετοτ! τοο!Ρ!οιιτ! ποτπ!πο οοτπππ!ε !τιππο

οτ Ρτο !οεο !οπτ!οπιπε οτ πΡΡτο!!οτππε οτ ι·οτ!!!οοπιπε.

ππ!!πτπ ίοτοετοτππι εοπ ἰπ!πι!οπτπ οοτπππ!ε !τιππο εοπ

!πιππ!τιππ τοοοπτο!!!πιπε εοπ !ιπ!›!τοτο Ροττπ!ττοτππε

!π τοττο ποεττο πο! τ!!εττ!οτπ. ποο !!!!ε τ!ο!)!!πιιε-οπ

ε!!!πιπ οοπε!!!πιπ πο! τονοι·οπι Ρπ!)!!οο πο! εοοτοτο.

εοτ! !!!οε Ρτο Ρσεεο ποεττο οορὶοπιπε οτ ροποπιπε

π! π!ττπτο οοτπππ!ε !πππο ε!πο πιιπο!οτπι:π εποτπτπ

π!ποπι .8ποττοιπ οπιπ!!›πε !π!ιπ!ο!ε οοπιππ!ε !οππο οτ

πιιπο!οτιιπ1 εποτπτπ ροτι›οτπο Βιτ:!οιππε. !!ιοτει ττοππο

οτ ο!!τΙπο !πτο!!οοτο οτ! !ποι!τ!πτπιπ Ροτοετοτ!ε !πππο

οτ ππιιο!οτππ1 εποτππ1 ποπτοπι ο!!τΙπππι ε!πο οκοτο!

τπιπ ε!πο οοιιο!οοτοτπ Ριι!ι!!οπιπ πο! Ι!ι·!ιιειτπτπ·!ιι!τπ!

οτιπτοπο οοτπιπι! !πι1ττο ποπ πτ·ιππ!ττοιππε ττππε!τοι εοτ!
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πιο Ρι·ο τιοεεο ποετι·ο πι τστο ιιο580 ποετι·ο ιιι·οτιι- τι ἱτο φα] επτ ι·οοιοποπι τοοιοπεττιπι «το οκοιπιπο μ»

τιοΒιιππε ττοποιτπιπ. οτ ”οιειιοιπ ιιιτοτοιπιιε τιιιιιτιτιιτπ

οιιιπτιιιο τιο1οιιιιιιι8. οτ (τοπιπιι ιπιπιιε τοτοετοτοε οιπποε

το πιιιιιτι οτ όιετι·ιοτπ οποιοι οοοοειοπο ιιι τοτ·το πο

ετι·ο ο οοιιοπτιτιιιε οοιι ιιι·οάοοοε5οι·πιπε οοετιιοπι Ρι·ο

εοπτοε το5τιτιιιιπιιε. οτ τιιιππο οοι·ιιιπ ιιοπιτιιε εποπτ

τιιιιιιιε οτ οο8ετιιιιιιο. οπο: οτ οιππιο ειπιδιιτει ιιτοιπιττιιππε

οτ οοπιιοιιιτπιιτι οττοποοι·ο οοιπιιτοι·ο οτ οΙιεοι·ιιοπο τιοπο

τιττο οτ ειπε: τιιιιιιττο οτ ἱπ οοιιτι·οι·ιιιιπ ποπ ροτιιοπιτο.

τιιιοά τι ιιοιι'οτιεοι·ι;ιιιτιἰιπιιε οτ οττοποοιπιιο τιι·οτΠοτο

οπιπιτι οτ ειπειιΙο πο! ιιι ει!ιτιιιο τιιοι·ιτ οοπττοτειοτπιπ.

ποπ τοποοτπιπι ποτιι5 ‹Ιο ιππ·οοοι·πιτιο ιιι ειτιτΙπο οτ

ειπτ Ροπἰτιιε οοεεει οτ ἱττὶτο ὶπἱὶ·οοοτἱΡτο·οτ πιιΠιιιο

ιιοΙοτἰε. ιιοι·οο ιιὶοο ποο ιιτοάιοτιιο οπτἱοιιο άο πωπ

τοάοπιοο. οττοΙιοπιιε τ!ο οτιιοο οι: οοτο άιιιοι·οτιο Ρο

τι·ιιε ττο Μοτο οτ ιοΒοπποε οιιΙιιιιε. Ιἰοοπτἱο ποΙιὶε 6

οοποοεοο οτ τιιιοτοιοιτοτο ἀἰοτι οοποιιΙἰε ποιπἱπο οοπιιιιιιιο

ιιιιιιιο οτ Ρι·ο ἰρεο ι·οοιιιιιιιιιε πω: τιι·οάιοτοε τἰο οοετοιοπο

ποιπιπο ιιοετι·ο οτ ιιιιὶιιοιοἱτοτἰο οτιετιιοπι το Βιο

τιτιπι οτ 1ιοπιιιοτοπτιοπι οἰιιὶτοτἰε ἱοπιιο. Ρτοιπἰττἱιπιιο

ποο ειιτιιειτο οιιετοιιιτο οτ άοίοπετιι·ο τιοπο ίιάο Ρι·ο

·τιοεεο ποετι·ο επτ οκτοτἱοιπ οτ τιοπιιιοΙοπτιοπι οἰπὶτειτἰο

ιοπιιο. ποο οτ πιιιιιοτειτοτοιπ ιιοεττοπι κάποιοι” οτ

οΠιστοτπιιο. ιιι Ροι·οοπο Ιιοοιιιιιο οτ ι·οτιιιε. ττοπτοε ιιοτιἰε

ποπιιπο ποετιτο οτ ππιιιοι·ειτοτιο ιιοετι·ο ιιτοποτπ Π

οοπτιιιιπ Ροτοετοτοιιι οτ Ιιο)ιτιιιιπ οππάι ι·οοοιιπτπ οτ

εττιιιιἰἰ πω· τοτιιιιι Ροοεο οτ θ.ιετι·ιοτιιπι οοπιιιιιιε ἰοπιιο.

ετιΙιιἱ οτ εοοιιι·ι πι Ροι·εοπιε οτ τοπικ οτ ιποιοἰιποπὶὶε

ιιοετι·ἱο ειπο ιιιιτιοθ.ιιποπτο οΠοιιιιιο Ροι·οοπο. ιτοιπ Ρι·ο

πιιττιιππε ιιοτιὶε ι·οοἰΡὶοπτἱΒιιο ποιιιὶπο ιιοετι·ο οτ πιπ

ιιοι·ειτοτιε ιιοέτι·ο. τιιιοά Ροτοετοο οτ οοπειιΙοε τοπ ιποτΙο

οοτ οτ Ρτο τοιπΡοι·ο τιιοτιτ ποπ ιιπΡοποτ ιιοτιἰε που

ιπιττοτ ιτπιιοπι πιιιτιιιιιπ οοτ οοΠοοτειιπ οοιι οοτιιιππιπ

ειιιο τοτ)τιιιιπ οοιι οιιιιοτιοποπι ο!ιοιιοπι εοιι ιιπροει

τιοποιπ τιτιοιιιιιε άοιοιτο Βιοτο οοτ τοιοιοπάο ο οοιπιιπὶ

ιτιπιιο εἰιιο Ρι·ο οοπιππἱ οοτ ο πιιποπε οοι·ιιιπ. τοπ

ιΠοε ιπιτιοιιοι·οπτ οποιοι· εποε τιοιπιποο άιοττιοτιιε ιιι

ποο. ποο οοοοειοιιο @οι επροτιιιε ειεεὶἔποτο οο

ιπιιπο ιιοετιιιιπι οοιι ιιπιιιοτειτοιε οειετιιοπι οοιι ειπειιτο

Ιιοτεοπο Βι·οιιοτιιτιιι· εοιι @οποιοι τιοι·ιπιττοτ. ιτοιπ [ιτο

ιπιττιπιιιε ιιοτιἱε ι1ιοτο ποπιιπο τοοἰιιἱοπτὶ άπο οτ

τοΙιιοτο οιιιτιτιοτ ιιοετι·ιιπ1. πιο τΙιιοΙιτιοτ τὶἱο οπο πο

πἰοτὶε πι οοπτιτοοτιο οτ οιιοι·οιτιτιιιε οοιιιιιπιε ιοπιιο άο

ποτἰοε οοτ τιιιοΙιτιοτ ιπο Ρι·ο οιιοΙιτιοτ οτ οιΡιτι ειιιο

οοπειιτι ιιοεττο άοπτιι·ιοε άιιοάοοιιπ Ρον άἱοιπ άο τειπτο

τοτπιιοτο ιιιιτιιιτο ετοτιὶτἱε ιιι οπο. ιτοιπ Ριιοιπὶττὶιππε

τστο ιιιοτο ποιπἰπο ι·οοπιιοπτΠιιιε ποο οοτ οπτΙιιοτπ

όιοτο ιιιιιιιοτειτειτιο ποπ ο5ι·ειιιειτο οοτ τὅτοιιειτι Βιοοι·ο

τοπ άιιοοι·ο πο! ττιιοἱ τοοοι·ο ιιι οιτοι·οιτιιι1ι ειπε: ὶτοι·

ιποι·ἱπιιπι. ἱτοπι οοπεπτειτιιιπ ιιοετι·ιιιπ οτ ιιιι·ιοάιοτιο

ιιοπι πιι·ο ιιοτιιε ᾶἰοτο ιιοπιιπο τοιπιττιιπιιε οτ οοποο

ττιπιιιε (μισά ττοιποοιιε οΙὶΒοτἰε οτ οοπετιτποτιε οοπειιΙοο

οτ ι·οοτοι·οο Ρι·ο ποετι·ο Ιἱτιἱτο ιιοΙιιπτοτἰ8 οποια ιιοτιἱο

Ρτιιοιιοι·ιτ πιο τοιπροι·ο οτ τύπο κοπο οοπειιοιιιετιε οτ

τοοὶετΞε ειπο ιπιιιοιπιποπτο οτ οτιετοοιιΙο οοτιιιιιιιε ιτι

ποο οτ πιιιιοιοτιιπι ειιοιιιιιπ οτ Ροτοετοτιο οοι·ιιιιι·ιο οτ

πιιποιοι·ιιπι ειιοι·ιιτπ ειιο οιιοπιιπο τΙιιοτιππ οοπειιΙππι

οτ ι·οοτοι·ιιττι [ιΙοοιτο ιιοετι·ο οτ οτιιιεο οτ οιιοετἱοποε

οὶιιἱΙοε οτ ιιοοιιιιιοι·ιο οτ οι·ιπιιποΙοε Βιιιιοπτι.ιτ οοεπο

τ!

τοετοτἰε οοιπιοι·ιο οοτ πιιιιοιοι·μιο οιιοι·ιι11ι οοιι οΙὶοιιὶιιο

οποιο οοιπιιπὶε τοιιιιο πιιΠειτοπιιε οοιιηιοττι Ροοεἱτὶε

εοιι οττ°τιτ18ιζι. 8τιιο οοιιετι·ὶπτι)ὶ. πο! ποο ιιοτιιπὶιιοτεἰτο

τοπι ποετι·τιπι οοτ: ιιΙιτιιιοπι ππιποι·ειτοτιε ιιι·οοιοτο. ιιι-ι

ιιιι·ιοε τω” οτ τττοοοιπιπτι οοιτιιιπτ ιοιιιιο οτ ττιετι·ιοτιιε

ειιιο οπο ιιο οοιπιιιιι του ετιπιοιοιοιτοπι 5ἱ11€ιιἱοτοο

οποιοι οοιπιιιιοε οτι ιιπὶιιοι·5ἱτοτο ποετι·ο. εοιι οτι οπτιιι0

ττἱοτο ιιπιιιοτειτοτιε οπο οποιο ιιοΒἱ5 τιοτπἱπο τττοτο

ιιιιιιιοι·ειττιτιο οτ οιιιιιοΙιτιοτ τοιοοι-οοιο ἱτιεἰιι.ο τοοἱ

Ριοιιτιτιπε ποιο τοιπιττιιπιιε οτ οοεεοε οτ ἰτι·ἱτειε ετο

τιιιιιιιιο οτ ποΙτιπιιιε οοεο τοπιάτιο-οτ ἐοπτοπτι-ιιο ίοοτιἰἐ

οοοοεἱοπο ιπιιιτιοι·ιιτο Ροοτοτιτοι·ιιπι·>ιπ οτιττιιοι11 ξ το

ετι·ιιιιι. τοτοετοτοε οιπποε οτ Ιιτιππιτοε τοτἰιιο ·τοι·το

ιιοετι·ο οτ τοιιοοτειτὶ ειιπτ τιιπο τοττο οι ροτοετοτΠιιιο

ἰειπιιο ειπε: οτι οΙἰἰε_ άοεοοπάοπτο οτι ιΡεοήοποορτιο
ε· τη

ιποεοοι·οτἰε ἴοι·οετοτἰἐ οοοτιοτοπο ιπτιεοοοοτιοπιε Μπι

τοιιοτ ι·οετἱτιιἰιπιιε οτ τοάιιοιιπιιο το Βιιιιτιοιπ οιιιιτοτιε

οτ Ιιοπο οοι·ιιιπ Ροπἱτιι8 οτιο5τιπιι15=οτ οιιοοιιτιιιιιιο. τιτοέ

άιοτο οπιπιο οτ ειπΒιιττι οι·οιπιττιιπιιε ιιοτιιε :Ποτοπο

πιὶπο ι·οοιΡιοιιτιτιπε τιττοιιάοι·ο οοιπτιτοι·ο οτ οτιεοι·ιιοτο

οτ ιιι οπτιιιο ποπ οοπττοιιοπὶτο οτ τοιοοι·ο οτ οιιοτττο.

ὶτο οτ το οποσ! ιιι·οιτιοτο οιππιο οιττοπιιοπτιιι· οτ οτι

εοτιιοΒιιπτιιι· οτ τοτιίιοοτιτιπτιιι· τιροτοετειτο Κάπο οτ

οοπειτιο. ειιο οιιτιθοοιοιιο οιππιιιιιι τιοποτιιιπ οοπιιιιιιο

ἰοπιιο οτ Ροπτι. οπο οοπιιοπτἰο άτιοτο το ιιι οτιεττο

οοι·πειτιο ρι·οοοπτιτιιιε τοοτἰτιιιε Ιιοιτττοτιιο (το τοοποτο.

τιοι·ι·οοιο άει ιιοιττιπο. οτ πιοιιτοιιιιι·ιο ττοιιοιιιιιιο; ιιοοιιι.ντι.

άιο τι. ὶιιπἱι οἰι·οτι Ιιι·ιιποιπ. οτ τιιιιιιπ οοπιιοπτιοποπι

άιοτει ιιοτοετοε ιοπιιο τιιιοτοι·ιτειτο ιτιοτἱ οοποἱὶἰι ιιτ ειι

Ρι·ο Ροτ· οιππιο οοπτιι·ιπτιιιιτ. ειοτιιπι ἰοπι1ο ιιι ττοιπο

τοι·ποτιοι·ιιιιιι. τοετοε ροτι·ιιε ιιοιιτιιε. ιι.πεοτάπο πιοτοπιιε.

ιποτΙιοιιο ΡἰτὅποΙιιο. ΙιοΙάιιιιιιιε οι:οτιιο οτ οοπτ:ιττιιτι τ!ο

οοεττο. ιτοοκι.νιι. οπο ΧΧΧ. Με. ὶιιἀἰοτἱοπο πο. οποιο

οι ποπ οτιεοι·ποτ·οτιιι· τιτοὸἰοτὶε άο οοετιιοπο άιοτο

οοπιιοπτιο οοτ οιε οεοοτ ιιι οποιοι οοπττοτειοτιιιιι ποπ

τοποοπτιιτ πιώ ιιι οτιττιιο ιἱο Ρι-ωτοτο. ' -

Εκ Ποιο οιιτοπτιοο οοιιιιοπτιοπιιιπ οοιπιιπιε ιοπιιο.

( ιιοοτ:τιτνιιι ›

Ιπποοι-:ινι·ιυο μερα [Αν. οαροΙΖιιιπ Μ. οα.πι·ο Μοιιαοτ

αοεἰῇἰοαπτἰέ [απιιοιι.92ύιιο/αοαΖτατοιπ οοιιοοά22, ρι·Σοι·οοι

οτ .ταροτ·ίοι·οιπ /Μ8πιπι ρι·αοάΖοατοιωιι· Ιαιιααο ρι·ο

ά ρι·έιιιτυ·το ροποπτίο ΙαρΣ‹ἰο τίοΙο29απείο.

1247 , θ. ττοοοιιιΒι·το

ή -

ω. Α. οι. εει.

( π. π. ι

Ιιιιιοοοπτιιιε οτιὶεοοιιιιο εετππε εοι·ιιοιιιιπι άοτ πο

ιιοι·οτιιτι Ποτά οι·οτιιοΡιεοοιιο. οτ όιτοοτιο ειιο αφι

τιιτο ιοπιιοπεἱ οειτιιτοπο οτ οτιοετοΙιοοπι τιοιιοτἰιοτἰοποπι.

πιο τιιιι·ὶτοτο ττοιιοτἱοιιἱε οτ Πάοἱ οποιοι οι·Βο άοιιτπ

οτ 5οττοπι ιιιιοετοΙιοειιπ ιοιιιιοποιε οιιιιττιο ἰιοτιιιἱτ οτι

οιιτιιιιιο οτ τιειτιοτ ειποοι·ιε οποοτΠιτιο ιποοεειιπτοι· ιρειιπι'

εοτιπτιιι· οτ ιιοιιτιτοπτιιι· ιιι°0τ1τ Βιοιοτιοτιε ποιο Ντιπ. οτ οιιιε οιιιοε ειιιοοι·ο ιιι·οοοτιιιι ττοιοοτειιιτοε τιίτοοτιι.
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Μιοπτοι· ιτι πομπο οι·οπιιιτο Βοπο.ιπιτοτοτ ἀοἀποἰπιπε ο οπτ οιιτοι·εἰοιιοιπ εοπ οκοοτἱοποιιι. οπο οοοοειοπο πο!

οτ οπο τοτο οἱἀο.πι οποιοι ἱΠἰιιε τιοοιοι·ιε οτ οοιποοι

οοπίοι·τιπτ ὶποι·οπιοπιτπιιι. τοπιο οπο: ορπο οοεττππι

:ποποοἰ :πιώ ο οἰπἱΙιπε τοποτπι· οιοάοπι τιπποιιοιπ

ἱοεί ιιιτι ἀἰποτεἰε οτοπο πο ΙοοΒἱπππἱε τοΒἱοοὶτιπε :ιιι

ιιιΒιο 'ποπὶοπἀο ἀοοΙἰιιοπτ ποο οἰπἱπεπ οοι·ποιοοπι Βιο

τιοεπ οἱο ιιοΙοπάο Βιοοι·ο οποοιιιΙοπι επΡΡΙἱοοτἱοιιὶΒπε

8ι·ειτο οοποτιντοπτοο οοεοποπ οποτοτιτοτο οι·οεοπτἱπαι

ό.πιππιπε ετοτποπτΙππι ποσά οἰποε οτοίοτἱ ·ρτοοι·ιοπι

ιτι ἱροο πει!οεπιτ οἀἱΠὶοιιι·ο οιιροΙΙοιπ οὐ ροτοὶρἱοπἀπιπ

πιο οι οτ ιποο!ιε οιπεάοιπ Ιοοἱ οοοΙοεπιοτιοο οποιοι

πιοπτο. ἱπ οπο ιοπποποιε οοοΙοοπι ἰιιτιὶΙιὶτἱοπο οιππο

οποιο οοιιτι·ποιο ποπ οΒοτοιιτο Ροεειτ ιο Ροι·ροτππιιι

οποοιοιιε οτ @πωπω ποΙποι·ὶτ Ρι·οοτιπ.πι ιτιοτιτποι·ο οτ

άοοτττποτο οποο!ιοπππι ἀἱοοοεππο ορἱεοοοο ρτοεοπτοπ

τππο. πἱοτιἰΙοιπἱππο ἀἱΙοοτἱε οιιο μπαι οτ επΡοτἱοτὶ

τ.-!'ΒαζΙΠΒ-ΡΓθ(ΗθΒτΟΓΗΠΙ ιοπποποιππο π06τι·ιο πο!» Πτ

τοι·ιο ίπ τποπἀοτἱε οτ πιο ιιοΙ Με» αιιπιιε που οι:

οπτ -ο!ἰπποιπ στο Βιιτι·ιΙιπε απο ρτἱιποτὶππι Ροιιιιοτ

ΙοΡἰἀοι.ιι ιιι οοπιππι. Ρι·οΐπτ0 ὸἰοοοοοοιο. ὶΒἰ άπιαιτουτ

οοτιοπἱοπ ιιι πιο ερΜτποΙιτιπε οΒοοοπτιο τοεοι·πειτο.

"το απο οπιπὶπο Ιιοπιἱπππι Ιιοοοτ ιιοπι: Ροθἱιιπτο

ποετιιο οοπετἰτπτἱοπἱε ἱπΐυἱπ8οτο πο! οἱ ποιοι τοπιο

ποιήο οοπτοπἱτο. εἰτιπἱε οπτοπι ποο οττοπιμοτο ρτο

οπιτιοεοιήτ ἱπἀἱΒποτὶοιιοπι οτππἰΡοτοπτἰ8 ἀοἱ οτ Μπιτο

τππ1 οπο οι: ΡοπΙἱ προετοΙοι·ιππ τππο οο ποπουἱτ

πιοποοπτπιπ. οεττοιπ τπδάππί νικ. ἰἀπε οοοοπιτιτιο.

ροπτἱίὶοπτπε ποεττἰ οππο φωτο.

ς οοοι.ΧΧυι )

Ιπποοπιι·τιιιε μι” ΙΡ Ιτιπικοποίύαε έτι ?ιίοτ·ο.σοζχωτ

τοπιο ι·οέ>πο, ίπ @οπο οτ α!ττ·απιατ·ίτιίο ραπ·ιΣύιω· άο

8οπτέοιι.ε, πιο ·ιωΖοιπιτ α οιιοοιιαπι οποουπηιππίοατἰ απτ

ἰτιτοπἰἰοτο εαὁἰἰο·Ζ , ίπάιιΖτιωι οοποοιἰἰτ.

8

124'7, νο ἰἀπο ἀοοοιπτιτἰο

-

σα!. Α. [ο!.8θθ. (Σκιά. Π. [Μ. 39. ο.

ς π. π.)

, Υ . ' η - · - . ··

Ιπποοοπτιπο οοὶοοοοιιο ιιοτ·ππει εοτποα·ππι οοι ἀὶἱοοτἱο

πιο ποτοετοτι οοοοἰἱἰο οτ Ρορπὶο ἱοπποιι5ἱ. οΗπτοτπ

οτ οοοετοΙἱοοιπ Βοιιοοἰοτἰοποιπ. εοΙοτ ειππι18Ν: τω"

ιψ08τοποοι οι·οοδτιπο επρρἱἰοοιιτὶπιιι. οτ Βοποτιιοτἱτἰο

81%0.°' ροττἑοπτἱοιιἰο ροοπιιο 00:11Ρ808οτο.. εοπο πιο

ΡΜΗΜτο οωθοοοο οτ πιο οποιοι οι·οδο άοπιπ οι; το·

ι:οποιοΙΒ. οοοΙοειππιποεττο οοιππιιππιτοο Ιιιιοπιτ οτι οπ

ώμο οτώιοοού5: ?οοΒοτ οΠοοτΠοπο ὶιιοοεεοπτοο. ποο

ιιι-οποσ Ροτοϋποο.ιιιοετο·οο ποτοι·πο Ιιτοεοοπἰ όοΙοοτοπ

τοο·ἑ›οέἶοοτπ. ἱιι “ιτοπι Ρι·οπιΡτο Βοπἰὅπἰτοτο ἀοἀποὶ

Μηο__; απο "ομωιι ιιιτι-πισω οτ οοιιοοιιοάι οοπτοτειπτ

ιποκοιιιοπτπιπ._ οτι ~ροορτοο ποετι~ὶο 8πΡΡΙιοπτιοιποπο

@οιπποο άιποοι·τιοοτιοο. οοεοπεπιπ. πιο τοπιο Ρειτι·ιοποπο

πο! πι·οἱιἰοοἱεοορπο εοπ ·οιιὶεοορπε οἰπο οι·οτοτπο. οπτ

οι:ιΉοιπιπε οποιο ιιι ι·οοτιο. τοπι ὶοιτοεοΙἰτπἰτοπο οποιοι

ιτποι·ἰ. οτι-τιΒἱἱἰτιοτ πιτυοιππτο Ρι·ορτοι· οιπποο τοετο›

ιιιιοπιτπ πο! οπιπε!Ηιοτ πιτιιιιο ποΙππτοτἰε ρι·οτοκτιιιπ.

οοπεο τοετοπιοπτοι·ποι οπτ πΙτιπιο ιιοΙππτοτἰο ίἱοτἰ

Ροοοοπτ. »οι άππιτιικοτ. οκοοΡτἱε οπο ποιππιοτὶπι οι

Ρι·ο88ο Μπι οπτοπτιοο εοτἰρτπι·π πωπω οτ οπιτιπε πο·

Βοοπτπι· ποι· πἱτὶτποιο ποΙππτοτοπι οοιιοτἰτοι·ἰτ τοετο

τοτἰε. ιτι οΠοποπι (το τοπιο ποετοο οἱοτἰοππι εἱπο ιπι

οποι ιιι Ρτοἀἰοτἱε ΡοττἰΒπε οοιππιοι·οπτοπι οτ;ιεοπο

ιιιοπάοιτο εοάιε οΡοετοΙἰοο εΡοοὶοΙἱ. οκοοπιπιιιπἰοο

τὶοπἰε πο! ιπτοτάιοτἱ εοπτοπτὶοπι οπτ οΙἰοπι οοπεπτοπιι

οοοΙοεἱοετὶοοιπ ποτοειτ οικοτοοι·ο. οποτοτἰτοτο ποΒὶε Ρτο

εοπτιππι ἰπόπΙΒοιιιπε. ΜΙΒ οι·Βο οπιπιπο Ιιοπιιππω

Ιἱοοοτ οπο:: ΡοΒιιιππι πωπω οοποοεοἱοπἰε ἱπΪτὶπΒοτο

πετ οἱ οιπεπ τοπιοτοτἰο οοπττοἱτο. εἰ οριο ειπτοπι ποο

πττοιπΡτοι·ο Ρτοεπτπρεοτἰτ ἱπἀὶΒιιοοὶοποιπ οπιιιἱΡοτοπτἰε

οετ οτΈιοοτοτπιπ Ροτι·ἰ οτ Ροπτι οροετοιοτπιπ οὶπε 8ο

ύ Μοτἱτ ιποπτ8πι·πιπ. οοπιππι Ιπεδ.ππι ντι. ἰτἱπο όοοοιπ

τππο ροπτιτἱοοτπε :ισοπι επιπο οιπἰπτο.

'( οοοι.ΧΧΧ ›

ΙοποοΕΜποε ραρα ΙΡ ρι·ίοι·2 .ταποεαο θητεία ποσο

ποπείο :μισά σποτ οτ /ασίατ , π: Ιαπιιοπεοο £πῇ·ιιοπ‹ἰἰ.ε

ρτ·ένίΖο8ίίο οτ Ζ2&οτιταττόιι.ι·, Μέσο α .σε οοποο.τοί:, πια!

Ιαπι ρατίαιιτιιπ πιοΙο.οτταιπ πιαπαω.

Ψ

1947 ,. ντι πιω οοοοτιιΙιτιο

(ΜΙ. Α. [Μ. Β0°ϊ. ν. απ!. ε. [στ. δΒ.

( Η. Β.)

Ιτιποοοπτιπο οοἱοοορπε οοτππε οοοποτπιπ ποι. οἱ

Μοτο πιιο. Ρι·ιοι·ι εοιποτο οτποἱο ποοοποπεπι. εοιπτοιπ

οτ οΡοετοΙἱοοιπ Βοποάιοτϊοποιο. ι·οποιπτιε πι :Μοτο

τοπιΙιοτπιπ Ρι·οτοι·ιτοι·πιπ οπι·τὶοπΙὶο. οτ ετοτπ ρτοοοπ

τἱππι οἱτοπιτιεροοτο ι1ποιιτο εὶτιοοτἰπο :ΒΙοοτοε ίὶΙὶοο

Ροτοετοτοπι οοοεπιππι οτ Ρορπιππι ἰοπποπεοπι οτ οἱ

πἰτοτοπι ὶρεοτππι ἰπτοι· οοτοι·ει ιιοπἱπιπε ιιι ιιιοττἰε

οοοΙοεἰο ἀοποτὶοπο τοτποι·ο τοιιιτο ιιτοιιοτιεἱπε ποο

οιιοτ·οοι·ο άοΙοοτειτ οπο πιο οοι·ππο οτ ὶΡεὶπε οἱπἱτοτὶε

ποεοπτιτπτ τιοποτἱίὶοοπτἰοτπ οτ οοπιοάπιπ τοόιιπάοτο.

οοπτι.πιόοτπ ·ὶτοτἱπο επΡΡὶἰοοτἰοτιἰΒπε πποπτπιπ απο

ἀοο τ ροοεπιππο ἰοιιοτοοἱΙἰτοι· οππποπτοε. πτ οΙΤοοτπ

ό Μιοττοττιτο ·.ΡάοιΙοοποτπιπ ιτοτι:ιππΠ:οτπιπ οτ Μποδ

οιοι·ποι.οπιτύπω τροποι τοπι ἰπ ιοι·οοοΗπιιτοπο τοξ.ιτιο

οποιο ο7ιιτὶ. οτ πΒἱΙἰΒοτ πιττ·ο φοτο. οι: ἰπἀπΙτο εοἀἱ5

οΡοετοΙἰοο ποποοἰοτπιπ ποἰ πποΙιτιοτ οΙἱο ππἰποτεἰτοε

πτἱτπτ· οιειποι·ἰτιο.··οπἰπεοποτπ οοπττοἀὶοτἰοπο πο! ΜΜ

Βὶτὶοπο οοπττοι·ιπ ποπ οιοετοιιτο Βειπάοι·ο Ποσο οι:

πτἰ ΡΙοποιτιο ποιοοπτ. ΡΙοποπι 8.τ10τοι·ιτειτο Ηττε

ι·οιι~πιπ ποετι·οι·πιπ οοποοεοἱπιπε ΐοοπΙτοτοπι οποοἰτοοι

ίὶ·οτοτπἱτοτἱ τιιο Επι· οΡοετοἱὶοο εοι·ἰΡτο ιιιοπάοπιπε

οποτιππε οιιιοο οοεάοπι ποπ οοπιιἰττιιε τι οποοποπι

οοπτιο:οοποοοοιοπιο ποετι·ο τοπιοιιοπι· ιαιόοΜτο πιιοΙο·-'

οτσιτιμ··οιοΙοετοτοτοο !ιπιποοποοι μου ο.οποπτοπι οοοΙοεπι-:

ετἱοοπι ιιΗιοδιἱποἰοπο Ροετοοοὶτο οοπιμοεοοπάο. ποτ.πιπ

ιοΒοοοι. ν". πιο ιιοοοπιτιιπε. ροπτιτιοατιιε παπά

οοιιο· ππιπτο. ›

Ηθ
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( σεει.ΧΧΧι )

ικινσει:κ·τιυε ραρα ΙΡ] ιιι ίαιιιιεπεεε ίπ Μετσ.τοι)·πιέ

ιππε ι·εέριο, ιιι 6'ψτο ει ιώίΖίύει @Με πππε, ἰἰειἰεπι,

ειιΣύιι.9 Ι/επειι ει Μέι ειιπιτπατέπι ρτἰυἰιεἔἱἰε ει ίππ

πιαιιίιειΖύπω εει· ἰτιιἰαἰιο ροτιιΜειο 8·αιαιειιι, αιέ /ι·ιά

ιιιιε ροπίπι , ιιιιια!έτει.

Η”, νιι ιιιοε ιιεεειιιιιτιε

εει. Α ει. εοε. σε. ε. ει. εε.

μι. ε. )

ιιιιισεειιιιιιε εΡιεεσΡιιε εει·ιιιιε εετιιστιιιιι ιιει. ει.

ιεειιε ιιιιιε Ρσιεειειι εσιιειιισ ειΔ ΡσΡιιισ ιειιιιεττει Ζ)

εειιιιειιι ει εΡσειισιιεειιι ιιειιετιιειισιιειιι. τειισιιιιιε ιιι

ιτιειιι.ε ιειιιΡστιιιιι Ρτειετιιστιιιιι ειιττισιιιιε. ει ειειιι

Ρτεεειιιιιιιιι ειτσιιιιιεΡεεισ. ιιιιειιισ ειιισετιιιε ιισε ει

ειιιιιειειιι ιιεειτειιι ιιιιετ σειετεε ιισιιιιιιιιε ιιι ιιιειτιε

εσσιεειε ιιειισειοιιε ιετιιετε. ιειιισ Ρι·σΡειιειιιε Με

ειιετεετε τιειεειει. (με επι ιιεειτιιιιι ει ιΡειιιε τισ

εεειιιιιτ ιιστιστιιιεειιιιειιι ει· εσιιισιιιιιιι τειιιιιιιιετε.

ιιεειτιε ιιικιιιε ειιΡΡιιεεεισιιιιιιιε ιιιιει·ιιστιι ειιιιι ιιεσ

Ρσεειιιιιιιε ιειισι·ειιιιιιετ ειιιιιιειιιεε. ιιι ειιεειιι ιιια.

ιειιιιιι Ρτιιιιιεθιστιιιιι ιιιιιιιιιιιιιειιιιιτ-ει ιιετιειιειστιιιιι

σιιιιιιιιιιι ιιιιιΒιιε ιιιππ ιιι ιετσεσιιιιιιιετισ τεΒιιο ιιιιειιι

ε)ιΡτι ει ιιιιιιιισει ιιιι:τετιιετε. ει: ιιιιιιιιισ εειιιε εΡσεισ

ιιεε. ιιειιεειετιιιιι ιιει ιιιιειιισει ειιιιιιιιιιιετειιεε ιιιιιιιτ

ειειιιιιτιιιε ειιιιιειιιιιιιιι εσιιιτειιιειιοιιε ιιει ιιιιιιΒιιισιιε

εσιιιτει·ιε ποε σι›ειιιειε δειιιιετε ιιιιετε. ιιε στι τιιε

ιιετιε ιιιιιειιιι5. ιισι›ιε Ριειιειιι ειισιστιιειε Ρτεεειιιιιιιιι

εσιιεειιιιιιιιε ιιιευιιειειιι. ιιιιιιι ειιιο σιιιιιιιισ ιισιιιιιιιιιιι

ιισεει ιιοπι: ΡεΒιιιειιι ιιοειτε εσιιεεεεισιιειε ιιιιι·ισεετε

ιιει ει ειιειι ιειιιετετισ·εσιιιι·ειιιε. ειιιιιιε ειιιειιι‹ιισε

ειιειιιΡιπτε ΡτεειιιιιΡεετιι ιιιιιιειιειισιιειιτ σιιιιιιΡσ

ιειιιιε εει ει ιιεειστιιιιι Ρειτι ει· Ρειιιι· εΡοειοιστιιιιι

ειαε εε ιισιιετιι ιιιειιτειιτιιιιι.. ιιειιιιιιιιιΒιιιιιιι ω. ιιιοε

ιιεεειιιιιτιε...Ρσιιιιιιεεισε ιισειτι ειιιισ εοιπιε.

:.'ι . ι·ι . .:. ι .

.°=ω . ., Ιω €ιι.·;···

( ι)ΟΠΕΧΧΧιι ) ; .· 'ι '

Ιτιπσεεε·τιυε μια: [π εα·εσαιισπεπι ιπάαιιι Ιαπικεπ

Μαι· ω α!ιταπιατίπίτ ρατιιύιι.τ εοπ.ειιιιιιιε εοηεε:.τι,
ειιοει ε.τεοιπιπαπΣεατι ααι ιπιετσιέειε ωεεεεε πσπ ή

ρο.ικιπι, ρτιστι εαπειαεἶ δι·ιιειε αεεοπεπεί.ε εοιπιπιιιιι.

σ? .. . ε ι ε` ισ .ι ι

- ο .
..-¦.'. ._..- Υ. ...!ε

Ξ Η Με, ... ω” εεεεωικε

···ι ·' › τιι.Α.ρι.εοε.εωε.ε.ριεε.#ιι . ιι (Π·Β·) . · πι..! ..;..:..·

ευη ; - πει ιι. ›· . ι

ι. ιιιιισεεωι:ιιε εΡιεεσΡιιε εετιιιιιι εετιιστιιιιι εεωιιτ

ιεεισ Με Ρτισι·ι ειιιιειε ετιιειε εεεσιιειιειε.ε εειιιιιειιι

ει εΡσεισιιεειιι ιιειιετιιειισιιειιι. ειιιο Ρτο Ριιτιιειε

ιιειισιισσιε ει· Πάει τιιιιιιιι ετεει @στα ει τσιιιιιιιειιι

εεειεειειι: ιιιιεειστιιιιι ιιιιστωτι Ρσιεειειιε εσιιειιιι ει

ι

α ειιιεετιε ιιεισει ειιι”εσιιιιιιε _ιιιεεεεειιιετ. Με ιιι ιΡεε

Ρετεοιπιε ιΡεστιιιιι Ρειετιισ Ρι·σεετιιιι ιιειεειειιιεε ει

ιεει:ιι. ιιι εειιιιιι ΡτοιιιΡιε· ισειιιΒιιιιει:ε ιιειιιιειιιιιιε.

εεε Με ει ιιιι ιισιιστιε ει εσιιιιιισιιι ι·είει·ειιι ιιιετε

ιιιειιιιιιιι. εε ΡτσΡιετ εστιιιιιιιειιι ειιΡΡιιεειισιιιιιιιε

Βτειιιιιιι ιιιιΡετιιειιιεε ε58ειιειιιιι. ιιε ιιιιιε Ρειτιετειιε

πιει ετειιιεΡιεεοΡιιε εεε εΡιεεοΡιιε εεε Ρι·ειειιιε εει

στιιιιιετιιιε :ιιιοε ιιι τεΒιισ ιιιιιι ιετσεσιιιιιιιετισ ιιιιιιιιι

ειΡτι ει ιιι›ιιιι›ει ιιιιτε ιιπιτε ΡτσΡιετ ειιιιιιε ιεειε

ιιιειιιει. ιιει ειιιιιειιιιει ιιιιιιιιε ιισιιιιιιειιε Ρτειειιιιιιιι.

εει ειιιστειστιειιι εεε εκεειισιιειιι. (με σεεεεισιιε ιιει

εειιεε ιεει:ετιιειιιοτιιιιι εεε ιιιιιιιιε ιισιιιιιιειιε ιιετι Ροε

εειιι ιιε όιιιιιιεκει εκεεΡιιε @σε ιισιιιιιιιιιιιιι ειιι› ειι

ιειιιισει εετιΡιιιτε. ιιιιιιιιιε ει ιιιιιιιιιε- -τιει›εειιιιιτ Ρετ

ιιιιιιιιιιιιι ιισιιιιιιειειιι εσιιειιιετιι ιεειειστιε ιιι ειιειιιειιι

ιιε ιεττει εστιιιιι ειετιειιιιι ειιιε ιιι)ιειιιιι ιιιΡτειιιειι5·

Ρει·ιιι›ιιε· εσωπιστειιιειιι. ειιειιιιε ιιιειιιιιιιιο εειιιε εΡσ

εισιιεε εΡεσιειι επεσιιιιιιιιιιιεειισιιιε σει ιιιιετιιιειι εεε·

ιειιιιετιι. επι: ειιειιι ·σειιειιτειιι εεειεειεειιεετιι Ζιιιιιειιι

ειιετεετε Ρτειιιιε εσιιιιιιιιιιιιειι ειιιειιιιε ειιιιιιιιε ειιι

ιιιιιιιιε ιιιιιιιι€ειιτιιιιιι. ιιιισειτεε ὸιεετεεισιιι ιιιε Ρετ

εΡοειοιιεε εετιΡιε ιιιειιιιειιιιιε. κΡιειιιιιιε ειιιιιειιε ιιι

Ρτειιισιοτιιιιι ιιιιειικιιιειιι εσιιιτε ιιιιιι1ειιισιιι εσιιεεε

εισιιιε τισει:τε ιειιστειιι εσιιιιιι€ειιιι εειιιειιιιιιιιι Ρτο

ιιιιιιεετι. ιΡειιιιι ει) Με -ειειιιιιιιιιεε ειιεσιιιιιιιιι πιει

εειιιιιειιι εειιιειιιιειιι Ρειιιιιιε ιιοιι ιετιετε. ιιειιιιιι ΜΒ

ειιιιιι ν”. ιιιιιε όεεειιισι·ιε. Ρσιιιιιιεεισε »Με :πωσ

ιιιιιιιισ.

ς σεει.ΧΧΧιιι )

Ιαπωειιτε οουιΜπειραεια ιιιππ άοπιιιιι.ε ιιε Ρεσεενπό

ει ιιοπίίτιι&εω Ζειιαπιι ἰιιἰια φωσ _ιειι εεεω εσπ

βτπιαι ει· αρρτοὐαι» ' ε _ . ι ' Ϊ .

` ιι ν ' . κ ι · ιι.ιι -

Π” , 2δ ιιεεειιιιιτιε

- Ρ'.

δυό. Α. ει. δ”. υ. θα!. Ο, [οι. δεῖ. ν.

ι› ,..ἔ 'εξι

ωωε ιιι Ρειεεισ ιστιιετιστιιιιι. εοε εισιιιιιιιιε Βετ

ιιετιιιιε ιιε εεειτσιισιισ ιετιιιε ειιιιιειιε Ρσιεειεε ιιε

ει·εισιισειιιιε ειιεισι·ιιειεει ι›ειιεΡιεειισ- εοιπειιιετισ

τππι ιετιιιε εσιιετεθειστιιιιι επι ιΡεσιιι ιεσιιειιιιιιιι ωστε

εσιιισι Ρετ εεωΡειιειιι ει @του ει τισσειιι Ρτεσσιιιε

πεε ιισι1ΡειτιΡει εαπειιιει·ιιωετιισ ιειέειιιειιε εει-Με

ιιιειιε ειιιιιιι εισιιιιιιι ιιε· Ριιιέειιιτ ει ιισιιιιιιεε Δ·ισιιιιιιιι

σειιιΡετ εεε εσειιιιιιε ιειισε ιικιιιιιετιιιιι ει σιιεεειιιο

τσιπ @σε ιΡει ειιιιιιιιι ει εσιιιιιιιιιιεπιιειεσιιιιαιετητέι

ιιοιιιιιιε ει ιμεε·οοιιιιιιιιε ιιιιιιιε-ειιΡι·οιιΡεσι (εφε

εσειιι·ιιιειιιιιε εεεε ΡιιιιιΡιιισ ει” ιιιιοι·τΙι:ισιπόετιιι

ιιιετιιιιι ετιιιι ιιε ιειιειιισ ει εσωτειιιιισιιιισιιιιιιφ ιειιτι
ιιε Ρειιεπισ ι ειιιόιειε ει” Ρτοσι;ιτειισιιιιιιει εισιιιιιιοτι:ιιιι

ειε -Ρειιειισ εισαι εσιιειειι:Ρεισιιεοειιιειιιιιιιιειιισ εει·ιΡιτσ

επεσε ιισιιειιιιιε ιιιι·εεεΒιι ειιετι·ιΡιιιεειι ιποιετιι ω”

ιιειιιισιιειιτ ιιειετειιι ιεειειιι ·εεεεεωιε Ρετωσ ει

ιισιιιιιιιιιιιε εστιιιιι .Ρετ Ρι·ειιεεεεεσιιειιἱἶἔιιοειτιιιιτ τισ

ΡσΡιιιι ιειιιιειιειε τοιιιιιιιιιιιι:ιε ιιιιιιιιιι; ιιι› Αιιιιιιιισ. ει πιιιιιιιιι τιιιτιει·ιιιιιι εσιειιι Με Ρόιεειειειιιι ΜΜΜ: ει
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ίοι·ωο οιιιιιε οοποοπτιοοιε Μπι οοτ (ι). ποιο οοιι- τι τοοτιοιιο οτ οοίοοειοτιο οο111ι1τι18 ιειιιιιο. κουτι τοπω

οοάτιαιιε οι ετοτἰο οαΜο 6ΠοτΞε οἰι1ἀἰοἱεεοτἰΡιιἱοοτἰ|:Μ

Μοο:οτ τιοπιἱτ1ο ουτιιιΡιπι τὶοιοὶοοωαι τὶο τοττοπο οτ

Μοο,ΞουΙΒ Ιοποπττ.οτ οΠοιοι:ο οοτ ειιιιτ «το Ροτοετοιοο

ἰΡοοΕὶιιπ άο111.τοστοπτι όο Ροιο.τ1ο οιιοτΙ Πο οιιαβιιο αήτ

Μιτιο Ιἰτιι·ἰε Ρτοἀἰοτἰε ε0οἰΡτὶοΞἰο εοΡι·οὸἰοτο οοοιιοιτιτἱοοο

Μουτ Ρτο οοἰΒΡο ὶΡοἰ βοιοὶιιί οτ οοιτάω τιοωΕποε·οκ

ροΜο!Φοπτ ολοο...οιμοοοαο. Ί.811οβοοτυτ . το 00ι11ι1ι1ἱ ἱε

υπο οοοιιΡιὶιιιιι.ἴοποοω εδώ: οοοοοοτὶοιιἰο άοττοοητ

οτμο11ιδοι·ο .οπο ἀοιτιἱιιὶ τἰο Ρωαιτιο ›οτ·Βοιτιὶπιοο Ιοιιοιιτὶ άιο

ροωεωι·Ιο οτ ..τι &ο Ροτοοτοτἰο @εαυτο άοπήοοτυπι

ωι€Ροι·ι·ο τω οοτιιἰοὶο οἰιιἰτοτἰε ἱοιιιιο οτ οκΡοοιἰοτοοο

οοιιιιωἰ οἰοοτ·.·οΙὶἱ οὶιιοο ὶοοσο Ρτο ΗΒιάε Ρ..ἰειιιιιο οτ

πω αιττΡο; οοο μετά!. οοτιτι·ο ἰΡεοε ιἰοπιἱοοε «τι τω?

ιιιὶοοο.οιιΡοοἀἱοτοο :τΠΙΡΩΠτ .μεσο πιοΙ Βτοοοτἰ ἱΠ.Β“99

«ΜΒΜ ἀοοἰτἰο ιιοΙ οοΙἱοοτὶ5 :το Ρ08$.8 οά οιιΡοιιιὶοτα-ΐ

άτυπα ἰοοοπιτπιτ ἱοιιιιο :ια!τι·ιι ἀἰοτειω οιιοιιτίτοτοτο.άο

ρΙἰΒτὶο.υ..οἱἀοΒοοτ ἀοἰΠἰο ΡοεεοεεἰοοἰΒυο οικω. ἰΡεἰ

άοπήιή οτ τιοπύτιοετΡτοτὶὶοτἰ !ιοιὶἱο τοτ1811τ οτ Ροεοἰ.

@στο το τιοο ΜΜΜ ΡιὑοὶΙοΒὶο'οιοἰΡἰωιιε ιωτιιοτοοο

ΐο11τω5 .οτ τόοοΠοε .οοπιοπιἰε··ἰουιιο. :τοττοπο απ”

8%οτώτιοαι οο..οιιο ὶκιἴι·οεοι~ἱΡτο ἀἰο ὶο Μπο οοιιοἰΙἱο

άσκοπα .οοοτἰιιοιιτιιι·. τοοτἰΒιιε ΡτοεοοτἰΒιιε .οτ ιιοοοτἰε

η1οώοτυο.Βοτττοποο ἰιιιὶἰοο. 1ιὶοο[οο ΒτΒο.εοι·ὶΡτοτο

οτ. ΜΜΒοηώοτωοο3ξοσωωιβ. ποὶἱἰοοἰιτιο οοιικινιτ.

ἰπὲἱοτξοαὶο γ.οτρ $ηοο_.·κκιιι. ιοοτιοἰε οοοοπ1Βιέο. .ο

“μ .Ί έ: ·-. ο τ.δέζι . Η · θ. ι.

··..:;" ·- › »··ητ . . . _ .

· ... τ· · :τ ( .ΒΟΟΕΧΧΧΙν ο

|ίουπποε οαπ:·έ Οτ·ορρέ ο” .πώ Ρωτώ σε

' ·νίατιωοπο2 οοπωιωιέ .το εαὐίά:ίωπτ. Μ·

; :τ. . _ . . ~1 .°.::ἰ

- . -.

12%, ? πιοτοἱἱ

-Ε.ωαπτοφ·πρτιο Πορίί ?'αυτίποποί.π ωττώπίί.

| βοά. Α. [Μ. 4.98. υ. Ρα!. Ο. [Μ. 87.

' ι ( Π. Β. )

Ιοιω.ο. Μ ΡοΙοτὶο Ϊοτοοτἱοτοω. Με άοπήιπιε πιω

Βοττἱηιιε άο Βοοουο!Ιο ὶιιιιυο οἰοὶτοτἰο Ροτοετοε. τ!ο

οτοτο Ιἰοοιιτἱει ιιοοτοτὶτειτο οτΒοτιοΡΙοοἱτο οοτιεἰἰἱοτὶοτοιο

ἱοοιιο οοιιδι·οδοτοτιιιη ω] ἰΡεοπτ οοιιοὶὶἰοπι 111οτο οοΠτο

Ροκ· οοιιιΡοτιοω οτ απου οτ οοοοπι Ρι·οοοτιιε οτ Μου

τἰωιιε ιιοΒἰο οτ οιιἰΗΒοτ Ιιοτιι.ἱώ άο ›ξςι~οΡο οιι1ιιοπο

Μιιιίαι11 οτ ετοιιοο1οιι (μετά πιο] φοτο ιιοε εοο οὶὶ

φιἱο !ιοπιο άτα τ;τοΡο Ροοἱ58οτ Βία: τοττο οτ πιο:ἱ:πο

Ροτ· τοι:1Ριιο Ρτοοοοτὶο Βιιοπ·ο οΒοιή ὶοοιιοιιοἰ. ιιο!

οι: ἀὶετιὲἱοτιι ὶοτιιιο ἱι1 Ροτοοπἰε ποτ ::οΒιιε. Πο οιιοό

Ρτο Με ἱιιἰιιτἱο οοτ Βιοιιοιιιἰοο τιοο Ρ058τττ8 πιο::

Ροοοὶτ οἱἰοιιἰε άο Βι·οΡο οΠεΙιιοτοοιιο οοι1ιιοοΜ. τἱο

οοτοτο οιιτ› Ροτοετοτο ιιο! οοτιειιΙἰΡιιε οοπιιπήε ἰοπιιο.

ιιοΙ.οιιβ :Μονο τοοτοτο οιἶετοιιτο Ρτο οοπιιιοἱ ἱοιπιο

ιιΒὶοιιιιιοιιο οοεοτ εἱιιο ἰτι οἰυἰτοτο ἰοτιιιοοἰιιο πιω.

εοΙοἰο τοπιοκι οοΡἰτοΙἱε οοπτυοἰο ὶειιιιιο. ἱτοπι οσοοο

ἀἰπιιιο οτ Ρι·σπιὶττὶιτιιιο ιποιτιἰοο οτ υὶοο οοπιιιιιἱε ὶοτιιιο

ποιο ἀἰοτἰε εἱιιὁὶοὶο ετἰΡιιΙοοτἰΒιιο ι1οεττο ιιοπιὶτιο οτ

οοὁποτεἰτοτἰο ττο ΒτοΡο ἰτιΡτοεοτὶΡτο οττοιπτοτο οτ οΒ

οο1:κιειτο Ρτο οοωιιιιἱ ἰοιιιιο. ιιὶόοΙἰοοτ ουρά αυτή

οποσ Ροεεἰτἰε οΙὶΘοιτο. οοτιειιτοο άο ιιοΒἰε ἰΡεἰο πιο!

Ροτοετοτοπο οιοπι το·ωοιι ‹Ιο οἱοἱτοτο ἰοιιι1ο οτ άο οἱ

ιιἰΒιιο ἱΡἐἱοο Ροτοετοτοπι οΙἰΒοτὶε Ρτο Ροπή

πΞΒιιο ὶΡοἰιπε :απτά οουοοι·ιιοῖιἀἰε οτ τοΒοηθάε οτ Ρτο

οοιιοἰε οτ ιιιοὶοἱἱοἱἄετοιιἀὶοοἀἱε .οτ ἀἱίἱὶοἰοιιἀἰε ἱτο τΙοοά

ἰΡοἱ οοοειιΙοο πιοτ-Ροτοετοο το ΡΗιιοἰΡὶο το8ἰαιἱΙ1ἰ5 οτ

οἱοοτἀοπὶο πωπω ἱειπιιιοπι οοηὶουτ οτ ΐοοἰοπιτ εοοτο

ωοοτιιτιι οτί οοοιιοΙοιη Ροτοεττιτἰ οτ οοιιιιωὶ ὶοτιοο.

ἰτοτο τΡιοά .ιιοε εοο τιοωἱποε (το ΒτοΡο οοο ἀοΒοοτἱε

του Ροεεἱτἱε τι·οΙιϊ ποτ οοτοΡοΠἰ Ροτ Ροτοετοτοπι ἱοηιιο

ποο Ροι· 8Ητ1'ΙΙΒΜ πιοἔὶεττοτιιω ιιοοὶτο ἰοτιοοω οά

τοοὶοηοπι Βιοἱοιιἀοιιι οΙἱουἰ εὶιιΒιιΙοτἰ Ροι·οοιιο (Κ: οΙὶ

οπο οοτιτι·οοτυ. οοτ τιοἔοοὶο ιιἱεὶ τοττο ὶὶὶο οοτιττοοτι1ε

οεοοτ τοστ” οι· ἰοοιιο. ιιοΙ πἰεἰ ἀἰοτοπι οεοοτ ἱπτοτ

Ιπιττοε. (ρω όο ἰΡεο άοΒοτοτ οοετιοεοὶ οτ ἀἰΠὶτιἰή ὶιι

ὶοοιιο. πο! ηὶεἱ οεοοτ οοΡἰτοἱυπι κΙιιοά άοΒοτοπιτ οοπι

ΡοΙΙἰ ἰκι ὶοιιιιο. ὶτοπιουοά ιιοε εοπ Ιιοιπἱτιοε ιὶο €τοΡο

ποπ Ροοεὶτ:ἱε Ροτ οοπιιιποἱοτιιιο οοωΡοΗὶ οιά υοτιἱο11

Δω ἱιι οκοτοἰτὶΡιιε οοΙ οιιιιοΙοοτὶε οοωιιιιἰο ἰοοιιο.

Μάτι οοΡιιτἰ πιοτπὶο τ.ιοτειιο ἱοοιιοω. οοο Ροτ Μοτο.

οοο παρτ: οοΡοιτωοητἰε οτ οΙτι·ο οοιΡιπά ιποιιτἰε πτή

οιιτοτΙοο υοΙοοτὶτ οοπωπο ἰοοιιο. ιιοΙ οΙὶιΙοἰε @ο οο

τοιπιι Ροτ τοτειιτι τοττοπο ιοπιιο οτ Ροτ τοτπιπ ιιοτο

τύποι τ18(ΙΙΙθ Ροπττοτ11ι11υπ1 οτ ι15τΙι1ο 5οποτιοπι οτ Ροτ

ἱΙΙοε Ροι·τοε άοΒοοττε ιιοιιἰτ·ο οτ οοιτιΡοΙΠ Ροεεὶιιτ τιο

πιὶκιοε τ!ο Βι·οΡο υτιὶιιοτεοἱἰτοι· Ροι· οοπιιιιιο ἱοιιιιο οοτ

τ1ο11ἱοιιἀυτπ1 οτ ετοιιοιιτο ἰπι οκοτοἰτΞΒυε οτ οουοΙοοτὶε

οοπιιιιιὶε ὶοιιιιο ἱτο τοποορ φωτ] Ροτ· ὸἰοε σοτο το ἰΡεἰε

οκοτοἱτἰΒοο οτ οοιιοδοοτίο _ετω·ο άοΒοοιιτ Ιιοπιὶποε ‹Ιο

Ροτ ιιἰτοτιιω οοκ Ροτ· τΙιιοτιιΙἱΒοτ οοωΡοΒοοι1ι οτοοτο- ο? €τοΡο :το οοι·οπι οιΡοιποοο οτ πουεοοτὶε ὶΠἱε σοτο

απο θα βτοιιἱο 5οοιιοάι1ω ΐοι·ιποπτι οοΡἰτιιἱἰ. τοοἰΡἱιυοε

οοο ΡοΒοοιιω ΒοιπΕ. οοετοΙΙοπι τΙοοοάοιο Ρο!οτιἀἰοὶ.

ΡοΒοτιμτο οιιοοάοπι ᾶοἀὶ. οτ οὶτιοττὶτιιπο οιιοκιἀοπι

οΒοττὶ. ιιιοτΙὶπἰ. εὶτιὸἰοοε οιιοτοι·οο οτ Ριτοοιιτοτοτοε οο

ιοοοὶε οτ ἱιοωἱιιιιπι άο 8τοΡο;'οἰοι1τ οσιιτὶτιοτοι· ἰη Ρι

οτι·ιιι11οτιτο Ρτοοιιτοτἰοοὶε οτ οὶοἀὶοοτιιο εοτὶΡτο πωπω

οττοΙἱτιἱ (ΜεοοΒοο οοο1·ἱ ΡοΙοτἱὶιιοτοτὶἱ. ιιοοπνι1ι. ὶιιᾶἱ

οτὶοιιο πι. (Ρο ἰοιιἰε τοι·οὶει οΧοτ1τιτο ἴοΒτιιοτἰο. ι·οοἰΡἱοο

τοο ιιοεττοοοωὶιιο οτ τιοπιἱοο ιιιτἰοοτεἰτοτἰε Βοπήιιιιπι

ιὶο οι·σΡο. το! Βτοτἱοω οι Βοοειω ιιοΙουτοτοω οοπιιιιιὶε

ἰοιιιιο. οτ ἱΡειπο οοεττιιαι ‹Ιο ΒτοΡο τοττοε οτ Ρω

εοεεἰοοοε .τιοωὶοιιπι ἰΡεἰιιο οοετι·ἰ :·οοἰΡὶιουε ίπ Ρτο

.υ

(τ) @ποιο νΜο οιιΡιο π.° Μ. ω!. 569.

ἀἰοΒιιε. όοΒοοιιτ οπο το οκΡοοεοε οοιιιιπιὶε ὶοκιιιο.

Μ.Βοοετο τΙοΐΗΒοτ τ!ο 8τοΡο (Ρο απο οτπιἰο οι·ἱτ Μ

ἱΡεο οκοι·οἰτιι Ρτο οιΡοποὶε ο οοκοιιιιὶ εὶΡΒυΙἰε ἀἰοΒιιε.

τΡιὶΒιιε Ή: ἱΡοο οκοτοἱτιι ιιο! οοιιοΙοοτο ετοτήτ άοπο

ι·ὶοο οοτ ἰοοιιο. οτ ὶὶὶο οιιἴ οιιΡοά οι·ἱτ οοι·ιιιτι ΜΜΜ

ο οοιιιιωἱ ὶοιιτιο οιιοΙὶΒοτ τΠο. οοο ετοϋἰτ οι ἰΡεο

· ·οκοι·οἰτιι ιιοΙ οοιιοΙοειτο ττοιιεοοτὶε σοτο ἀὶοΒι1ε Ρτο

ἀἰοτἱο ἀοιιοτἱοε ἀοοἀοοὶω ἰοτιοο. το οκ οτιοὶε. ἰτοπι
Ρ . Ρ

τΙιιοά Ροεοοεοιοτιοο ιιοεττο οτ !ιοτοιοι.ιω οτο ετσΡο.

ιιοε ΙιοΙ1οτἰο τιοᾶἰο. οτ τιοΒοιπτ ἱ εἰ άο το ο. το
(Ι - Ρ · Β Ρ

τουι·ιτοτιο ετσι”. οιιιτ οιοπιΡτο τι οοΙΙοοτιο οτ Ρι·οετο

τἱοιιὶΒιιε οοπτιιώο ἰοοιιο. οτ οιιοά.οΙϊοιιο τοπιΡοτο Ροτ

οοπιοπο ἱεπιιιο ιΡεο Ρο58ο8ειοποε που Ροοεπιτ οοο

άοΒοοπτ οΜὶπιοι·ὶ. εοτιιο φαιά ιιοε οτ Ροπήτιοε (το

Ι 30
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8κ·ορο ττοτιοοττε οιιροιιττοι·ο το οοκκιιικιὶ τοιιιιο ρκ·ο τττικ·τει ο τκοκκιτκικ1πι ιτο ει·ορο το οοτὶιτιικκι οοκιιιικιο οτ τιοκκιτκκοε

οοκιτκιικι τοκιιιο οτ :του ιιττω. Ποιο ρκ·οκκιττττκιιιιε ιιοτ1τ8

αυτή οοκκιιικιο τετοιο κκιοικιιτοκιοτιττ οτ ιτοτοκιιτοτ ιτοτιικ·ο

τοοτοκιοε οτ τοτο. @πιο οτ ορικιο οειεττιικιι τ:το ρ)ι·ορο

τιειτιοτ οτ τι:ιτιοκο οοκιειιοιιττ. τιιετο οτι οκιιιἰε τι·ὶ€ὶκιτει

οὶτι·ει. ττοιιι ετ. Βιιοετιιιιι ιιοτιτε εοιι τιοικιτιιττιιιε ττο δωρο

ιτο οοτοκ:ο ίτοι·οτ. οοοοετοκιο οοκκιιικιιο ὶειιιιιο. οοτ ρωρτοι·

ειιοι·ι·ιικιι τρωω οοκκιιικιο τοκιιιο τιειτιοι·οτ τιοτττ ιιοτιὶε

οοκκιιιιιο τοκιιιο.ττοοιιττοκιο οτ τοιιττοκιι τοοτοτ οιικιιτιτοκικττ

οοιιτκ·ει ὶττοε τκιταιτοοε πιο ιιοτιτο ιιοετιικκι· τοοοι·τιιτ.

ττοκκι .ρωικιἱττὶκιιιιε ιιοτή.ο τριο‹τ οἱ τριτο ὶκιἱτιιἱοἰ το.

ιιιιικιἱε τκικικ.ιο ιιοκιοκὶιιτ ευρω· τοι·ιτοκκι ‹το ρωρο. οι»

πιοπο τοκιιιο ττοτιττ τιοκκιτιιὶτιιιε ‹το 8κ·οροτειιικτττιικιι οτ

ειιοοιιι·ειικκι ροι· τιοκιιτιιοε ροτοετοττοκιιιτι οοι·τιακ·Ηιζιοτ

ετοοετκ·τ ετ ιιτειικιι τιιοι·ττ οοκιιιικιτ ἰοκιιιο›οτ οτορτοοιιοιιττ

ττο ἱρεο τιιιΧτττ0 οτ ειιοοιιι·ειι ρτοοτοκιττοτ··ιιοι·οο·.τ:κτοο

τιοο ειιρωττἰοτἰ ρο.ΒοιιιιοοΒιιιιιττ. οο8τοττιιοκοιιοκιττοω

ροττοκιότιιτ. ροΒοκιτιο τιιιοκιττοιιι κτοιττ οτ·κιτΒοι·τ:τοιιο.κιιιοκι-ι

ιτεκκκι ιιτ›οι·τἱ κιιοττἱιιὶ οἱκιἀὶοτ οοκκιιτκιὶτοτι·ε οτ:τιοκιιτκιιικιι

ττο Βι·ορο κιοκιιὶιιο οτ11ττ:οιτρ8τιι8 οοκιιιικιττοττοΞ οτιττο‹

ιιιἰιιιικκι ττο :δωρα ρκ·οικιττττικιιιο .ιιοτοττωττοτκιτκιο πιο»

τιοι·ττιιο στο τ›οιιοκ·οττο ροτοετοιττ οτιιττοττο τοκιιιο οτἱριει-ἐ

τοκιτἰ ιιοκκιτκιο οτ ιιτοο οοικικικιτο ττοκικιοικτκιτι·οοοττρτο

ειττοκικτοι·ο οτ οτιεοι·ιιτικ·ο. ιιτττοττοοτ Ψιοτττκκοο τοττο-κ

ιιιτιιο8 ττο δωρο οκ·ἰκιιιιο ετο.οοτοτ·ο. ττιτοτοο·οτ οτιο

τττοκιτοε οοκιιιικιἱ τοκιιιο οτ ροτοέτοτττιιιο οτ ϊι·οοτοι·τΒιιο

τρετιιε οοκιιιικιτ8 ιιιο ρω τοιιιροι·ο τιιοι·τκττ οτ ·οοεττ·ιιιιι

ιτο οι·ορο οτ οκκικιοε τοτττοε τρετιιο· τκ·οττοκικτιε οτ οιιο

τιἱικιιιε Βιιοι·κιττιιικι οτ τττεΒιιτικ·κιττκικκι το τοι·ττειιιι οο

κκιυ.ιιτε τοκιιιο οτ κιιικιοτοι·ιιιιι ἰρεἰιιο οοιιιιικιτε εκατ ποικι

κτειτιικιι τρετιιε οοκιιιικιὶο εοιιιροι· οτ τιιιοοἱοκιο ρτοοιιοτἱτ

οοπιιιιιτ οτ ι·οτ·τοκ·ἱτιιιο τ:ικιιιο. οτ ττο τροο οτιετι·0 το·

οτοκκιιιε ροοοιιι οτ Βιιοτι·ιικιι το τοτοκκι ιιοτιικιτοτοκιι οτ

κκιοκικτοτιικιι οοκιιιικιτε τοκιιιο. οτ οκκιιιτ εικικιο ττιοἱοκιιιι8

οτ τιικ·οτιτι11118 εοοκοκκιοκιτιιιιι οτ εοοιιοτοκιι ροτοετοτἱε

ιιοτ οοκιειιτιικκι οοτκιιιιιτε τοκιιιο. οοτ ρκ·ο τοικιροι·ο· διο

ι·ἰκιτ εοοιικιττιιιιι εκιιοττ τιιωτιιικιτ τιοκιιἱκιοε ροτοετοττο

ι·ιικκι τοκιιιο ἰτει φαιά οοκιειιτοο ιιοετι·ἱ οοο ροτοετοο

κιοετοι· πο” ρω τοκκιροκ·ο τιοτιοτιτιιιιιε το ρκ·τιιοτρτο

οοτιικκι κ·οδτκκιτκιτο τοκιιιτιιιι ιιοκιτοκιτ οοκ·εικκι ροτοοτιιτο

ιιοτ κ·οοτοκ·ὶτ›ιιε οοκκιιικιτε ὶτικιιιο τιο τττοτιικκιτιιι·οκκιοκιτιικικ

ρκ·οετοκικτιικκι. οτ ἱρετ τροποι τιικ·οκκιοκιτιικκι τἱοκ·ἱ ἱτιοἱοκιτ

ροκ· τιοικιτκιοε ιικιτιιοι·οοε κτο δωρο τριἰ οι·ιιιιτ οτι οποτε

τριτιιιτοοικικ ιιετιιιο τη εορτιιωδτκιτει. ἱτοικι ρκ·οκιιττττκκιιιο

ιιοτιτο (μισά ιιιιττιικ;κι το ρο_τοετοτοκιι τκειτιοτιτκκιιιο τ1ιιτ

κιοκι εἱτ κτο οτιιττοτο οτ οτιιττικιο ἱεικιιιο. οτ τιιιοκτ το

οκοωὶτἱτιιιε οτ οοιιοτοοτἰε οοιιιιικιὶε ττικιιιο ιιοκιτοκιιιιο

ιικιὶιιοι·οοτὶτοκ· ροκ· τοπικη τοι·ι·οικι οοκκιιικιτε τοκιιιο. ιιοοιιο

οοριιιτ κκιοκιττε οτ ροκ· τοτιικκι ιιτικ·οιττιικκι ιι5τριο ροκκ

τι·οκκιιιτιικιι οτ ιιοεριο εειι·ιτικιοκκι. οτ ροκ· τττοε ροι·το5

πιτ κκιοκικτοτιιικι οτ οτἀἰκιειτἱοκιοκκι οοκκιιιτιτο ἱειιιιιο. οτ

ροτοετοττε εοιι ι·οοτοι·ιιιιι οοκιιιικιτο τοκιιιο οοτ ρω τοκο

ροκ·ο τιιοκτκιτ. τω φοιτ τη τροτε οιιοι·οὶτἰτ›ιιε οτ οτι- ο

ιιειτοοτἰε απο ττοτιοτικιιιι8 ροκ ιτἰοε οοτο κιοετκ·το οικ

ροκιοτε οτ τι·€ικ15οοτἱ5 οοτο άτοτσιιο οοτ οπροκκοοο οοκιιιικιτε

τοκιιιο. ετοιιτ ειιροι·τιιε ιτοτοι·κιοτκιοτιικ1ι οετ.. ττοιι1 οστι

οοτττικιιιε οτ ρι·οκκιἱττὶικιιιε ιιοτσιε ττοκιιτκιο ροτοετοτὶ

κιοκιιτκιο οοκιιιικιτε τοκιιιο οττριιτοκιττ. @τιοο το οκκικιἰτιιιε

ιιοκιιοτττιιιο ττο ρωρο οτ το τοτο εττιικι κτο κιιοκιτοδοττιοι·ο

τοσοι: ροοετιιτ οτ ττοτιο:ικιτ τιοεοοι·ο.:=οτ ·τιοεοοι·ὶ τοοοι·ο

οικικιο ττοκιοκκιοκι οτ οκκιιιοικι $οι·οτοικι τἰΒκιεικιιἱκιἱ5 οτ

Ειοοι·ο οτ τκ·οτιοκ·ο‹ειιτ τοτοκκι οοι·ιιικι ιιοτιικιτοτοικι. Πο

τιιιοττ τττὶ τΙιιτ τι·τιτιοκιτ ττοκιοκτιοαι ιιοτ εοι·οτοπι Πορτι

κκιιιιτε ετιιο τικ·τιοι·οε ττοτιοοιιτ κτιικ·ο τιοικιἱκιἰτσιιε ττο δωρο

ττοκιοι·ιοε ετιιοττοοἱκιι τοκιιιο.ιηιικο κ1ιιοτττιοτ ροκιιτοι·ο

‹τιιοι·ιικιι τοοιιιιικι ττΒΠτιπιτκιτ8· οοτ εοι·οτο·ττειιοικιτιιτο ττο

τικιοττ ιιιιττιιιιι.οττιιττ =ροτταρριιιιι. ιιιιττετροο εκττει τιτοοττει

ρωτκιττο εοτιιοι·ο·ττοκιοοιιττικ·. οτι ετ τιιοι·ιιιτηιτροτοε

8οιιιτ88Ν:το. οιιοτὶ οιιο τι·ειτιοκιτιικ: ετιιοΔροιιττοι·οοοτ

τ›οτ:κιε. ‹το τροτε τιοκιιοι·ἱτιιιε ιιοτ οττιιο. .:τιοτιοτικιτντρετ

 

ττο ετορο ρω ἱρεὶο οι·τιοι·ττιιιε ιιοτ αποτο. οι] ι·οοτσ=

ο

Ε'

τιοκτιτττο κ:τοιικικ·Μ πιο. .τοκι.ιιο. ρω · οριοτττοτ ροκιττοι·ο

έιιοι·ιικκι. τποιιιικκι. τοκιτιικιι οικοκιτιικιι τιιοι·ττ οι·τιττι·οτιιιιι.

μια· κτιιοο τ3οκιοο ιιτι·οε. ιιτττοττοοττιιιιτιιε οικτροι·το

ὶρεοι·ιιιιι τιοκκιἱκκιικκι ατο Βι·ορο.· οτυπιττοι·ιιιιι οιτροι·το

τττοι·ιι.πι οοτ ττττιιε κριτ τιι·τιοι·οο οοτ οοικ·τιτοκκι τκ·ιιτιο

ι·οιιτ. οτ ετ τοττο τρετ -ιτιιο τττεοοι·άοοιοοεοκιτ οτἱΒοκιτ

11ιοττττιτοτοικι ιιιιιικκι. ροκ· οποιο Ποτ κττοτο ιικ·ττττωττο.

οτ ετ τοττο ετ:: ειττοκιτε ροι·τττοιιε οοτ =οττοι·τιιο οιτιιο·ιιοτ

Βοεοτιτοτι·οτιοκ·οιιτιικ· ττεκκοκκιτκιο οοτ τικ·τιοκοεκοοιι εοωτο

ττεκιοικιτιιτε. ροκ· οτὶτιιιοε ἱοκιιιοιιεοε .οοτ τττοτκ·τοτιιο. οτ

οοτιττοεοι·οτ τιιιοιτ ροκ· τοι·κ·τικιι τιοκ11ττττ1Ι11τττο οι:οκιο

ιτιιοοι·οκιτ ιιοτ τκ·ειτιοι·οκιτ τροποι τἰΒιιοκκιοιι ιιοτ οιικ·οττικκι.

τιτιτιοι·ο ττοτιοοκιτ τιοκκιτοοε ττο οτι:ορο ρω ροιτοΒἱοΪοκι

τιιετττιοτ οι·τ›οι·ἰε οποτε εοτττοε ιιτετιιτἱ ἱεικιιιο. οτ ρι·ο

τιιιοτττιοτ ροοτει ειιιτοκιο κιοιιτ5 εοτττοε τιιιἱκιτριο τειιιιιο.

εειτιιο κιιιοκτ ετ οοκκιιικιο τετοιο οτ;οττ οριιε τρετιιο οο

κκιιικιτε ττιοοκοτ ττιιοτ ιιοτ τκ·:ιτιτ οτἰτριοε τιι·τιοι·οε οοτ τὶ

ΒιιοκκιοΠ οοο οκκτοκιοε.ττο οττοκιἱε κιοιιιοτἱΒιιε οτ 8ττιιτ5.

ττοοτ ροκ· τοι·κ·κικκι ιτε €κ·ορο ιτιιοοιτοκιτιιι· οτ τκ·οτιοι·οκι

τιικ·. κιτοτκττ τοττο τιοκιιτιιοε ‹το δωρο τιοτιοι°ο σ.τοτιοειιιτ

ρω ροττοετο οοτ οτὶει ττο τοποσ. τιοο οκιιιιτιι εκιρκ·ει

άτοτει οτ ετκιΒιιτο ρωκκιἱττἱκκιιιε οοο ιτὶοτἰ οὶκπτὶοἰ ιιο

κκκἱκιο οτ ιιτοο οοκκιιικιὶτοτὶε τιοκιιὶκιιικκι ττο Βκ·ορο. ιιοτιτο

ρκ·οκττοτο ττοτιιτκιο._κ·ειικιτιοκ·τἱκιο_ ροτοετοττ τοκιιιο οττ

ριιτοιιτἱ κιοκιιτκιο οτ ι1τοο οοκκιιιιιτο τοκιιιο. τιττοκιιτοι·ο

οτ οτιεοκιιοι·ο. ιτο οοτοκ·ο οτ οττοκιττἰ οτ οτιεοι·ιιοκ·ἰ το

οοι·ο το ροτροτιιιιτκι ροκ· οοπιιικιττοτοκκι οτ τιοκιιτιιοε

ττο Βκ·ορο. οτ οοιι.τιτο ιιοκι κιοκιτκ·ο οτ οοο τοοτιικ·οο: οτ

οιικ·οτιικ·οο τω οτ ετο.-› τριοττοοιιιιικιττοο οτ τιοκιιτκκοο

ιτο €ωρο τιοο οττιιιτει οριο ττὶοτο ειικιτ ἱκι τιοο οοιι

ιιοιιττοκιο κοτἱίὶοοτιιικιτ οιιο ροκιτι τττ1ι·τικ·ιιτκι ιιιτττο τοκιιιο.

οτ οτιεοι·ιιοττοκιοοιιικιτιιιιι τιοκιοι·ικκιι ιιοετι·οι·τικιι οτ τιο

ατ κικἱκιιιικι ττο-ΒΡ0ρο. ι·οττοιιτοτιοκιτττιιο οιιρι·οιττοττε. οτ

εἱο ἱιιτοτιιιιο τοοτὶο εοοτοοειιιοτἰεμιτοἱ οιιοτ18οτττ8. τιτ

τοκιἀοκ·ο οοιιιρτοκο οτοτιεοτ·ιιοι·οοτ οττοκιττἰ οτ οτιεοι·

ιιοι·τ Βιοοι·ο. ροκ· οοιιιιικιττοτοικι οτ τιοκιιτιιοε :το Βκ·ορο.

ιιοκιιὶκιο οοκιοττττικ·τοι·ιιικι. οτιοι·τοεριικ·ριι8. ορκκιοκι οττο

τορ0ι·οτ18. ι·ιιτιοιιε :το τιικ·οτιο. οιιο κτο ττἰεοο. Βιιττττοτ

οιιιε οικιτικ·τοοιι5. ττιοοτιιιο κκιοτοοοττιιο. κιτοοτει ΙΙιοτο1°ττο.

τιοιιὶΐοτἱιιε ρτοοικιτττιιο. ροτι·ιιε ττο κιτ.τρ·ο. τοκιτκ·οκιοιιε ττο

σκ·το. κὅιιἱττἱοτκιιιιε οοτκτοκιιιε κκιοττοκιιιο. ιιιιιτι·οοε ττοκιιιιε

οιιττο. οκικ·τοιιε πιοτοοοττιιο. ἱοτιοκικιοε οοτιιιιο. τιοκιἱτιιοἰιιε

οκκιΒι·τοοιιε. ττιτοο Βιιοι·οτιιε. οκιι·τοιιε οοιιτοι·ττκιο. τοττο

τοι·ιιοττιιο. ροτκ·ιιε κιιοκιοκιε. ροτι·ιιε τιττιιοοειτιι5. τοο

Ει·οκιοιι8 οτ8οτει. Βιιττττοτικιιιε ττο πιοι·τ. τοοοτιιιε κιιοκιοιι5.

τοοοτιιιε τιοι·ι·οκκιτκιιιε. κιἱοοτο 6ο Βιιτειιττο ἱιικιτοκ·. ετο
τ

οιιο τιο11°ιοτει οτ εττιιτιοι ειοοοιιοι·τικιιιιε ιιοετω οεεο οτ τοκιιοκτο ιιιοκιτειιιοοτιο. ρτροι· ροττοιιτοτκιιιε.· οδο ττο πιει
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ΑΠΟ; οι1ι·ἰοιιε τιιπο[Πε. ἱΔΩ011Π.8 ·Βα.$τ:ι.Βοοε. οτιιἱτεοε ει οοοἀοωποιιἰτ ἀοιιιἰπιιω ωοΒἰΜω ιικοτει11 οιιοτιάεπι1

:Με ηὶἔτο. ωει·ἰιιιιε 8ιιἰἱΙἰεὶιοι:ι.ε άο Οθ$τΓθε ΒιιἰΙΗοΙιιιιι8

Μοσοοωοε. Ριποτοοὶω άο €115.80"0.Ρ8802.Β5 Μοοοοπιεε.

ι·ιι!ωΙάιιε ·ΜΙ:Μετιιε. τηέσ ροἀἰσἰιιε. ιιιεοΙἱιιοε ιτοΒι·ὶιιιια

ρἐιἱἱἱΡοιιε γεωοΙιοΙ. οΒοτήιιιιε εϊΙιιοΒι1ιιε. Ρετά·ιιε πιει

Ιοοιιε; πάει!ειτόπε.Μεκ. ι:εοπιιι1όιιε Ρἰοειπιὶ!ἰιιε. Ροπ·υε

ΒατοδοΠιιο!ε. οιαο1ὶιιυε ΪθῖΙΙθΠΠΒω ΙιοαιοΒοοιιε ο 5ω$εσι..

σιιιΐοεεω , Μ ωοοτοϋποο.- 1118τἰ11ιι8 βΠωΩἱθτω @ΜΒ

ΠοΙιουε . ιἰο · @οπου Βιιἱἱἔἰωεμ ωετὶοτιἰεωῷαεΦοΜ ΔΟ

αἱΒοπὶο.·-εἰωοο. όσ ΨιωτΙο.. ΒιιἰΙἱὶοὶιηΜιζἀο ραεεωει.'

8Μοιι·ωΜοοιω .Βἱ00Ιο ,πιΒτΙοτιἰε. .Βοι·τ!ιοΙοωοοε Βο

Βἰιιιιε5= ΒιιΒΙΜαπω Ι›ὶοπι1ιὶ»ἱἰ!1ο ¦ροπιι5 σ:Ηκο.· οωΒήιιουε.

ιιοεεΜιιο ΙΙιιιἰυε. ωὅιιὶἱ!ἰο!ιιιιιε ‹Ιο ὶιιεΜὶε.·· οττοΒοηιι5

Μο!τίωιιε. ΒιιὶΠἰοΒοιιεοΒετΒαοοπὶω ὶειοοἰπιε Μ 1ΒΕΠΠΠϊ0ε

ΒιιἰΠἰοἰιοιιε ισ.!!Ει4:Μοιιε..-εγπ1οιι άοΒιιιψοιίο.: 8ὶπιοιι

ὰωοἱειτἰοα ΒιιἰΠἱεΙαοιι5 ιΙολΦοΙάΜοοο.χ 45ΙιοΕοοε Μ». ο

πιοΙ!ὶο1ι8› Βεὶπιιιετιιε ρἱοἰυ.9. εὶπιοιι «Η Ιποωοοτοτὶο.

εχωοοπϊ8ετόοικι. ωΒοτιἰυυε 8οι·4:Ιοοωοηεοϊόιιε ὰ: Ικα!

ὸἰιοιιο. Β1οπ1.88.ηΒοου8. «πιάσω ὸο«ιιἰπο!ἀο. Πισο

Βιιε υειιεωειτἰε.: ρεατιιε ριπρι1ε., ΙΒι1Β°ΒΙ10ι18 τω·οο!Ιοε.

Ροεπι1οε·οοοεπιιοοϋ.Μ. ΒιιἰΙΙἰώωιι5 Μι·Βοπούει. ὶο¦

Ιωτιοεε ι1ορϊ1ο!!ει. ΜΜΜ ΒοιιοΙιοι:ἰυε. ἔιιἱΙΙὶε!ιιιιιε

ᾶο|·ιι:ι!Ιο!Δι·ἰ. ὶειιοἰιιιιε ΐοά·τειέιιε. ΐιιΙοο μα. ξτιἱοο!α

ι·ιιΒοίιε.ΡοΒοιπΜ8 Βοοειιιοοϋπο. ἰοοοΒυε° ΙοτοετὶΜε. ιιΒο

ωοἀὶοκιε. 1180 Εοι·οοήιιω ωελιιυἱπιιιε ωοιοοεΙΙιαεμ. Βιω

Ιἰοἰωιιε ιουιωεἰυε. ΒιιἱΙΙἰοΙωπι8 ·`ιἰο Βτοιἑἱἱἐ Μο «Με

οιππο. οττ.οΒοοιιε Μειιιοττυε. ε)πιιοιι ιιιἰΒοοτἀπε. ρεα

εοοΙἱε 1.10ΒΒΙΠΒ0ωωΙ18ΗΠΒ8 οοττἰὅἰοι·ἱμε. 2.20 (Μ ιιἰ

ΒιιοΙἱ. Ριπι·ιιε :ιιειιετιεΙἱιιε. τικιοΒ·οάιιε ιιοπιιε. ΜΜΜ

ιιιιε άετοεεΙιιο. εἱιιιοιι όο Βοὶἀἰιοιιο. ιιὶοοΙο ωετοΙιἱ

εἰιιε. πιιιτἱιιιιε άο πιετἱτιο. ΗιοΒ·εικιουε ΡὶΒηοΙιιε. Μ: οτ ο

πισω: Πάω οόΒἱΒεοτιιτ·Ρτοἀὶοτἰε. Ρτοεοπιε ἰτιε€τιιωοιι

απο ἱιιεεἰΙ. Ροτεεωε εὶΒἱΙΙο Ρ!ιιιοΒοο οοπιιιοἱε .ὶειιιιιο

οοπιωιπιὶι·ἰ. ετ ΡΙιιι·ο. ἱιτιεττιιωοτιω ιπιἱυε οι οἱιιεἀεω

ωιιοτἰε ίἱοι·ἰ πω. τοΒοαο. το8ΗΒι18 ΡΓ85θΙ1ίΠ)Ι18 οι

ιιοοοιὶε. ΜοΙππο άο :ὅτἰπιώὸἰε. έωοοοε 8ι1οι·οἱο. πιει

τὶιιο άι: πιοτἰοο. :ππιιο ἀοπιἰιιὶοο ιιειτἱιιἰτοτἰε. πιἱΠοεἰ

Πιο ᾶιιοεοτοεἱττιο οιιοἀτε8οεἱι1ιο' οοτειιιο. ἰπἀἱοἰοτιο

φαω ιϋο. εοΒΒοτἰ εερτἱωει ιιιοτοὶὶ. ' ,

(ΞοἰΙΙὶοΙωιιε οιιιιοΒοιιε ειιοτἰ Ρειὶοοὶί ιιοτοτἱυε το8ειτιιε

εοτἱΡεἰ.

( οοοι.ΧΧΧν )

Ιαπωεπεεε οοτι.πι!εσ ἰαε£ἰ£ἰαε, Μαο2Μυπ, Οάιίοτιέ: οπο» ά

άπο πιατ·ολέοπίσ ιἰο Ο·ανε.:ταπα τοΙίοεαιπ, κά Σιι0·ίοοηι

βίΕοτ·ιοπ .ε·αοτ·ιιπι, αεί εο!νεπάιιπι ΓωΖοοπ2 Βί ΒανἰιἰΖ

ά: @απο !ίοΜ.<: εεραιαὅἰπώ 0620 ο£ εοΖάοε οιιέπι|ο

εοπ οοτιάεττιπαπ2.

Ώ48, Ίο ἱιπιἱἱ

θα!. Α. οι. 324.

μι. ιι. )

Ιοοιιο ὶτι ΡιιΙοοἱο ειτοὶιὶορἰεοοΡἰ τΙιιοό ΠΔΠ οπου

ιΜπι ἰοΙιοιιοἱε ροτοἱ.ἔιιειττιοτἱιιε ὶιιἀοκ οουειΠ ἱοκιιιο

ιὶο ἰιιετἱτὶει οἱιιἰιπ11 Μ: ἴοι·ὶτοιποτυπι Βοι·οοε ιιἰοεε εοπ.

ετ οοπεοοὶὶ ειιὶ ἀοπιἰηὶ Βειι·ΠιοΙοι1ιοἱ ίετι·ειι·ὶἱ ἱοάἰοἱε

οάοιήε ιοετοἱιὶοοἰε άο οτειι1εκετιιι τυτι·ἰοοι1ιιι1ειτιιιεἱὶε

Ροτι·ἱι1ἱ ε;; τι1οΒεΙἰτιε απ. ἰοΙ1οτιοτε ἱὶἱἱοτιιιο οιιοτιάεπο

άἱ·‹:τὶ οάοτήε μακ ιΙἰοὶτ τοπ1 επο ρτορι·ὶο ηοπιἰτιο

εΙοοπι τιοωἱοο ίΗἰοτιιπι 5ι;ιοτιιπ11. έωοοτή ω: ἀοιιὶά

ίὶΙἱὶε οιιοπάειω ωετ!οι1ὶε όο οοετι·ο οοι·ιιπι ιιοπιὶιιο οτ

Β·ειτοιιω εποτιιτο Μ Ιὶὶπἱε εοΡτυοἔὶιιω ωω Μ: 8οΙἀἰε

ουἱι1ἀοοἱιιι ἱοιιιιο. Μ: Ιειιιἀειιιἱτ Ίιιοά εεε ΜΒοειοτ οτ

ΡοτοἰΡὶοτιτ ἱκι Βοτιἱε οτ οκ βοοἱε ρτοἀἰοτε ιπιοΒἱΙἱο οτ

Ρτοἀἰοτοτοιο ΒΠοι·ιπο @οιππο εὶτιο οπιιή οοιιτι·οἀἰ

οτἰοιιε οτ οππιοἱιπο Ρτο οἱε Ρετεοηετιιτο. τΙιιο‹ὶ ειιιτοπι

Μοο ίειοτιιω εετ οιιοοἱοπο απο Ρτοἀἰοβ ΐυΙοο Μ άειιήά

οοπήοε οοτιιπι οι Β·ει€τυπι ειιοτυπι Ρεπετειιτ ἰτι ὶιιι·ε

ο ὸἰοΒει τοειΒὶΙἱει Ρτοἀὶοτωο Ροοιιτιἱο οιιουΠωτοπι ΐιήτ

οοτιΐοεεει ετ οοΙιιἱτ οοοττοἀἱοοτο. φωτο Μπι ἀἰοιιιε

οοπτειιΙ ειἀωἰεεει 5ι1ΡΡΙἱοοΕἱ0Ι18 ἀἰοτοτιιιτι ΐιιΙοοιήε απ:

άειιιω Μ; ΜΜΜ οοπΪεεεὶοιιε ἀἰοτο τοεΒὶΙὶο ιιἱεοεΙυο

Μεβτπωωπο δοΒΜ ᾶἱοτοοι ιτιοΒὶΙὶειω οὶιιε Ρτορτἱο

τιοιιιἱπε ο: ΗΒοι·ιιω ειιοτοιιι εΙυοε ειιοετιιΠτ εκ Ρτο

ἀὶοτο ιιἱύο ειιο οάάοτιο ωποβίοοε οτουοκαιιο·Ρτο9

ἀἱοτἰε ΪιιΙοοιιὶ ω: ἀοωιἱά οοι·ιιοι ποιώτιο ετ ΐιππκ·οπι

ειιοι·ιιω ἰο αωω ιΙοαιιτἰωτε οοιιάοποποιήτ ιι€ ειιΡτο

Βιιιάειιιε. Ρτεεοπτἱοιω ετ τοετὶΒιιε οοτιιιοοοτἰε οετοιειιιο

6ο εειι1οΕο τοειτοοο ετ Ροεο!ιοΙο ἱιιΒιιὶατοτο. :πππο άο

ιιιὶοἱοο ιιετἱιιὶτετἰε ιπἱΠεεὶοιο ἀοοοιποεἰωο οιιειάταδο

εἰπιο οοτειιιο. ὶοἀὶοτἱοιιο ν. ἀἰο Μ” ἱιιιιἱἱ.

Ε›Βο ΒοοάοΠ”ιιε ὰ: εοεΕο οοΜΜι1ε ἰυεειι ΡτοὁἱοΙ.ἰ οσο

ΜΙΒ ειιΒεοτἱΡεὶ.

( οοοωοοινι › ο

ίισκοοεκτπυε μερα [Ρ] οιιοεί [ωιιιετωεσ Μ εστω” @Με

ε.τοοπτιπιαπίοαΜ, αα2 ἰπωπ·ιἰἰο£ο σιιρροιιἰ ποπ ·υαίεαπ2,

ίπάιιΖ8ο2.

ΊΉ8, οοπἱε πονοτοΕΜε

Πωλ Α. [σο 30Ξ. 41.02 Ι88. θα!. Ο. [Μ. 38. ν. -'

( Η. ιι. )

Ικιοοοειπὶιιε ΒΡἰ800ΡΙ18 εετιιιιε 8οι·ιιοι·ιιω ἀεὶ. ἀἰ

Ιεοιἱε ΙὶΙὶἰε. Ροτοεωτὶ οοοεὶ!ὶο οτ οοπιωιιοἱ ἰοοιιοιιώ

εειΙιι:εω οτ εΡοε€οΙἱοετο Βοοοἀὶοτἱοτιοπι. ω: ε:ι ερε

οἰοϋ ἀουοτὶοι1ε ιΙιιοιο πιά οσε Μ: τοωειοεω ΙιειΒούε

εοοΙοεὶωιι εοιιτἱετἰε ἰιι ιιοΜε Βιιιοτοπι ιιΡοεωἱἱοιιιιι

οοοτευἰεεο ειιιοτοτὶτοτο οοΒἱε Ρτοεοπήιιπι ἰιιἀιιΙιὅοιιιιιε

οτ ΠΙ1Η118 όε!ο8ειτο.ε πιο! ειιΒάοΙοδοτοε οιοουτοτ ω”

οτὶειω οοοεοτικιτοτ. Ρετ οΡοετοιἰοοε τΙικιοτο11ιουπηιιο

ΡΙοιπιε ιιοΙ οικΡι·οεεειε ἱἰττοτειο σε! ἰιιἀυΙΒοιιτἰοε ἰπιΡο

Ματσε οο! ετὶοτιι ἱωΡεττειτιὁοε αυτ ρι·οοοεειιε ΙιοΒὶτοε

Ρετ εειεάοιιι που Έεοἰοιιτοε όο Με: ἱοἀιιΙΒοοτἱιι ΡΙοἔ

ιπιτἱιιπι πιοιπἰοτιεω ὶιι οσε εοπ ὶπ τοι·τετιι ιιοεττοπι

οκοοπιιτιιιιιὶοοτἰοτιἰε οο!' ὶιιτοτᾶἰοτἰ εοιιωτιτἱειε ιιειΙοειτ

ΡτοπιιιΙΒοι·ο. ουΠἰ Νεο οπιώτιο Ιιοπιἱοιιπι Βοοοτ Βου::

Ρει8ἰιιειω πιοετι·ο οοτιοοεεἰοοὶε ἰτιΐτἰηΒοτο σοὶ οἱ 8115ιι

τειι1οτειτἰο οοτιτι·εύτο. εἰ (ΡΒ αυτοι:: οσο οττοωΡωτο

ρτεειιιιιρεοι·ὶτ ἱτιὸἱἔηοτἰοοοπι οιιιιιἱΡο€οκιιἱε ἀεὶ. θα

Βοειτοτιιπι Ροπή ω: ΡειιιΙἱ ειροε8οὶοτιιτο οὶιιε 88 πιο

ιιοτἱτ ἰιποιιτειιτιιπι. άειτιιω !ι1Βάιπή τιοτήε τιοιιοιτιοτὶε

ροοϋΒοο1ιιε :ΜΜΜ οποσ Μι».
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Νοε τὅἱτ°οι°ἀι18 ττο οοττἱεἱιι οποιο οἱιιἱτοτἱο Ροτοοτοο

στο ΒοοοΡΙοοἱτο οτ οοοτοι·ἱτοτο οοιιοἱἱἱἱ οιιιοο οοτ

οοι·οο οτ οειιοιιοοοιο οτ οοοοιιι ρι·οοοοιο ιοοι·ο οο

Ιἱτο οοιιιὅτοιὅοτἱ :οἱ τΙοοά οοιιοἱἱἱοιο οοοοτἱ τοοι·οοτ

οοτ &ο τιιιοἱἱἱιοτ οοοιιιοΒοο οτοοτἱ οετ ἱιτοοἱο οοοοο

τἱοιο τοι·οιοιο οορἱτοἱἱ οοοιἱοο. τΙοοι·ιιοι οοοοἱἱἱοιἱοιιιο:ι

οτ ἱτἱοτοιιι άο οοιοΡοἔοἱο ἱιιἱἱοι·ἱοο οοτἱρτο οιιιιτ ιιοιιιἱοο

οτ οἱοο οοιοοιιἱο ἱοοιιο οτ Ρτο ἱΡοο οοοιοοἱ οοοίἱι·

1118111118 οτ ειρρι·οτιοιοοο οποιο ιιοοοοοιοοο οοΙιἱο »το

ιοοοτιο Βοι·οοΒοι·ἱο οτ ιιΒοοἱ ιοιιτοοἀοτἱο ιιοιιοἱἱο οτ

οιιιτιοοοἱοτοτἰΒοο οοιιοοοτιοΙοτιι ἀοιοἱιιἱ Ιοιι·οΙἱ όοἱ Βι·οτἱο

ὶΠιιοττἱο οοιοἱτἱο ρτοιιἱιιοἱο οτ οοἱιιοι·οἱτοτἱο ἱιοιτοἱιιοιο

ετοοοο. οοτιοο το οοιιοο ιιἱΒἱοτἱ οοοοιο Ρι·οιιἱιοο οο

ιιἱοοτοο οοοοοοτἱοοοιιι οοτοι·οοιοοο οΠιο Βιοτο ίἱιἱτ

ἱοτοι· οοιοοοο ἱοοιιο οτ οοιοοιιο τἱο Βι·ειοοει ἱοἴοι·ἱιιο

ἀοοοτἱοτοιιι. Ρι·οιοἱττοιιτοο ιιοοιιοο οτ ποσο οοοιοοἱο

ἱοοιιο οοἱιἱο τοοἱΡἱοοτἱΒοο Ρτοτἱἱοτο οοιιιιιιο ἱροιιιο

οοιιοοοτἱοιιοιιι οττοοετοι·ο οτ οΒοοι·οοι·ο ἀἱοτο οιιἱοοι·

οἱτοτἱ οτ ἱιοιοἱιιἱΒιιο Βιοοοο. οποιο οτἱ ἀἱοτοιιι τοιοΡοο

οιιοοι·ιοο οἰ8ἱοτἱ οοοοιο οτ οσο οοιιτιοοοοἱτο ἱο ειτδ

ειοο. οοτοο τιιιοά Ιιοιοἱοοο .Βιοοοο ἱοτο οιιοο οοἱΙἱοοτ

τοτοΡοι°ο Μοτο τοΒἱιιιἱοἱο οοτιιιιοτ ὸτἱοτοιο οἱοοτ οοο

τἱἱτοοι οοτ ἱο οοΙοΒἱο. οοτοοοἱοο οσο ὸἱοτἱ ιοἱιιιοοόοο

Ιιοι·οοΒοι·ἱοο οτ ιοιο ιοοι·οοοοήιιο οἱιιτἱἱοἱ ιιοοοἱἱ οτ

οιιιΒιιοοἱοτοτοο ιιοἱοοτοἱτοτἱο τιοιιιἱοιιοι Βι·ειοοο. οοοιιοο

ἱΡοἱτιο οιιἱοοιοἱτοτἱο. Ριοιιιἱττἱιιιοο οοἱιἱο @το ιἱοιιιἱοο

Βοι·οι·οο τἱο οοττἱΒἱιι Ροτοοτοτἱ ἱειιιοο ιιοοἱΡἱοιιτἱ οοιοἱοο

οοιοοοἱοτ ἱιιοοο. ὁἱοτοιιι οοοιιοοτἱοοοιιι οττοιοτοι·ο οτ

οΒοοι·οειι·ο οοιοοοἱ οποιο. οποιο τπτ ἀἱοτιιιο τοοιΡοο

οοιιοι·οιιι τΙἱΒἱοτἱ ιιοοοιιι οτ οσο οσοττοοοιιἱτο οι οΙἱ

ιοιο οτ οιιοι οοιοἱιιο ὸἱοτο οοἱιιοτοἱτοτἱο ἱιοιιιἱοοιο ατο

€τοοοο. οοἱιἱο οοιοἱιιο οοιοοιιἱο ἱοοοο οοοίἱι·ιοοιιιιιο

ιιΡοι·οοοιιιοο οτ τοιιοοοιιιοο ιιοτιοο οτι τοι·ιοἱοιιιο οο

Ρτοἀἱοτοιο οιιοοι·οιο-· οἱ8ἱιιτἱ οοοοοι. τοιιοι· ιιοτοιο

οοιιοοιιτἱοιιἱο ιιοτοι·ἱο τοἱἱο οοτ ( ι). ιιοιιιἱιιο οοοοἱΙἱτιτἱο

ιοιο οτ οοτοι·οι·οιο το: 0οιοΡειΒιιἱ5 οοοτ Ιιοο. οτιοι·τοο

οιιτἱο. ἱἱοτι·οι·ἱοο τἱο οαεοο. ἱοοοΒοο ιοτιτοοοττοο.' ογ

ιιιοο ιιιοοτιοο. ΒιιἱΠἱοΙιοιιο άο τιοτετιι·ο. οοοειτοιιο τοι

οτιοιιιιι.ο. ιοοι·τἱιιοο ττο ιοοιιιιτιοτο. οτιιοοιι Βοοτοἱοο.

ο)ιιιιοιι ιτο οἱοτἱτοο. ιοΒοοο τἱο τοι·οο. Βοοι·οοι·ἱοο ἱο

ττοκ. ιιἱοοἱει ττο 8οἱοοἱτἱο. ιοοοτοιιοιἱοο εὅοοι·οἱοο. οπτο

(τ) Αοτἱοοοιο οοιιιοοτἱοοοοι ἱιοἱοοοιοιἱἱ ιοιο οιίριο ιοτοτειιιι τιοτιο·

:τα Με το οἱ ι·ο.- ιοοι~ἱιιοο ιιοοοιιιοτἱο. οἱοοΙτιτ·οἱ το.
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οιιτἱοοο.οοτιο. ιιοΡοτοοιι:οοοο ιιοΙιοἱιἱο. ιιἱοοΙο εφοπ

ιοτιοοο. ιιιοι·ι·ἱοοο ιιιοτοοοττοο. ο)οοοιι τοι·ιιοττιιο. οττο

€τ1τιιοι:ττ8. ἱοἱιοοιιοο οιιτοοο. οιοἱαιο·οτι·οἰοροι·οοοοοττο

τιοοοο.Μο. οοἱιιἱΙΙοι ἱοτιοιιοοο οτιο0οΠοττοο. οἱοοΙοἐιο

οοιιιοο. οττιοι·τιιο το οἱτιἱιοΙο: οἱοοτοοιιο πιοτοι·οο.οοοι-ο

οτοΗἱιιοο άοιτοοιοοιιοοο.·ιοοιτι·οοτ ιτιιοΙοοοΙΙοο.τιοἱοοΙο

ιιἱἱιοιτἱοιιο. έ τοοίτοιιοτιοι το ·οοι·ιιιιιτἱἱιιομ -ἱοοοτιἱιιοοτἱοοἱ

Μοτο τοιιο~τοιοοει ιιἱιιιιοτοἑυἱοἱιι·ἱοοο οιιτοιιο.'ιοτοιιιιιοο

τιἱοποἱοη οιτάι·τοτοο”. τἱο'τττΙΙ#τ3ττ8.τ#ῖιιἱττ0ιιἱτἱτ18 οο. τοπιο.

τοιιϊιτιοοτιοτἱ οιιτἱοἀιἱει: = 7οιιι·ἱοοο·ἶ ειιιοοιιιτοο. ιιιοττιοοο οἱ

Βοοτοο` Ξιοοιιτοοο Μοτο: Βοτττοιοτο. ἔςοοι·οἱοο.» οΡἱοἱοοο

τιιι~όειοω.Βοτττιοτοιιιτοοοι Βοοτιοιιιἱιοοιιἱοιιτἀἱιιοο τιο οἱ

οιιτάο.οιοτιοοοτοοοΙουοοοοοι οττο ττο Μοτο. ο7οιοιι

τοιοοΠιιιοο. Έιοτιτοο τοοοειιιοττιιο.· Ροοοἱιοἱἱο στο Βει|ιιοο.

ογιιιοιι ότι τοιτάοοοο. οιιοοτοιοοττο τιοἱἀἱοοιιο. ιοττοιιτ

«τοο τοιι·τοοϋο. τιοΙτοοιοἱο ιιἱοοοοιοοο. Ροτι·οο οοἱιιοτοο.

ιιοΐοοοιιο ο οἱ·οοιιτοο. ἱοοοΒοο τἱιοι·ι·οοἱιἱιιοο. ἔοἱἱτἱοὶιιιοο

Ι›ἱοοιοἱἱἱοο. ιιιοι·τἱιοτιο ἱιοιιοἱιοτἱοο. Βοἱἱἱἱοἱοιοο τἱο ἱιιοοἱο.

Βοοοοοο οοι·ττοοε.τοΙοιιτιοοοιιο :ιτοοι·ιοοο. €οιτΠοτιιιοο

ιιιο$οτιτάτιο. ἱοοοἱιοο ττο ἱοττοοτο.-ἱοο0ἱιο8 οοιιττιτάοο.

οἱιιοἱιἱιιο ττο ἱοιιοιιἱἱι. ἑιοἱἱἱἱοἱιοοο οποοτιιοοοι οτιοι·τοο

Ιιοοοοἱιιο. ΒιιττΠοο11ο8 ιιιοι·ἱοιιἱο. οοιτιι·ιοοοο άο οοετι·ο.

οοοτοτἱἱοοο ότι οοοτιο. οιιοειτοοο ατο οποιο. ἱιιοοΙιἱοοο

ττο οἱΒτοωιιιοτἱιιοο οιιιτιι·οιιοο. οισοτιοάοοοοποο.

ἱιιοοτιοο Βοοιιιοι. ΒοἱΠἱοἱιιιοο τιοι·οει. ίιιτοο ἀο τοποσ.

οιιτοοἱοοι· οάοοοιιτοο. ιοΒο Βιοτοτει. ογιιιοο ττο τ)ιτιο.

οἱοοἱιτ τοοοιιορτοιο, ο)·ιοοιι οιοτιι·οοοο. ἱοἱιοιιοοο τἱο

οτοἱιἱΙἱ.ἱ ιὅιιἱΠἰοΙιιιοο ττο οοοιἱΙἱο. ιοοιοοοΙ οοετοιιοο.

Βοἱἱἱἱττἱτοι.τ8 τπιοοοο. Ροττοο ατο οτοτἱτοει. ΒτιἱΙἱἱοΙΙΒτ18

 

ττο οοττει. ἱοἱιοιιιιοο οἱοοοοιιιοο. τ0τιοτιιιοο οἱἱσοι·ἱοοο..

!ιοτοοι·ιιιοο ττο ΒοΙΒοτο.·Ροτι·οο οιιιοτοοιιοο. Βἱιιοτο

οοοοι·ι·οοοοο. ιιιοττἱιιοο-τοτιιοἰἱοο. οττο ὸοΠἱοοοΙἱο οττο.

Ροτι·ιιο άοοτιιτιιο. οτιιοοιι ιτο Ρι°οιΙτοτιτοι°ἱ0. Δοιτ:οτιιιο ότι

ιοοι·ττι. οΙτιοι·τοο οοοοἱοἱοο. οοιιι·οάοο ετΜιτ80οο. Ροτιπιο

ατο ιοοιἱ. ἱοοοτιοο» ιοι·τιιο. οιιι·ἱοιιοτἱσοοοἱιοι·ἱοο. ἱοοο

!πτο οτιοἱοιιοιιοιιο. :ιοοιιτττοο ιοειττοιιοο. ιοοιοτιοι·οοο ατο

τοὸοιἱοο. οΒοιἱοο Ιειι·άοο. οιιιιἱοιιο τοοοιιοττοιιι. ιιἱοοΙο

άο ιιιειι·ἱ. ἱοἱιοοιιοο οι: τοπιο. το)ιιοοιι τοι·τοι·ο. Βοο

τιο!ιοιιο Βοττοτοο. ΡΙοι·οΙἱιιοτι·οιοοιιτει οοτοιιτιιτο Ρεπ

οἱιιιο οοἱιιο τοιιοτἱο ττοτιοιιτ ἱιιιἰο Ποιο. :οποιο ἱοιιιιο

ἱο οοττἱοο Ϊοι·ιιοι·ἱοι·οιο._οοιιο τἱοιοἱοἱοο οοτἱοἱτοτἱο.

ιοτ:‹:ι.. ἱιιτἱἱοτἱοοο νο. τἱἱο ιιιι ιιιοι·οἱἱ. τοοτοο τιιοτιοο

οοε οἱΒοἱἱει. ἱοοοἱιοο ιοειτοοοττιιο. οτ οΒοτἱοο τοι·οοο.

ΕΒο <ὁιιἱΒοι·τοο τἱο οοτοἱο οοοι·ἱ ἱιιιΡοι·ἱἰ οοτοιἱοο ττοο

οοτἱΡοἱ οτ οιιοιορἱἱῖἱοοοἱ οτ οοιιι·τι ατο τοεἱοτι·ο οιιτοο

τἱοο οοιιιἱιιιἱο ἱοιιοο .οτι ἱΠἱο οἱτἱοΙἱοοτ τΙοο ἱοοοτιοο

τ10ιιοτ:τ1τοο8 οοτειι·τιιο οιέοιιιΡΙιιοἱτ άο οοιτοἱοτἱο οιιι·ἱοἱ

στο Βἱοοιιιιιο ιιοτοιἱἱ. οἱοιιτ ιο οοτιοοτἱΡτἱοοο άἱοτἱ ἱο

οοτιἱ οοιιτἱιιοτοι·. οτ οσο τοοἱ ατο οι:ιοτιοτο ᾶοιοἱοἱ τω.

όοτἱ ιτο ι·οτἱοΙιἱο Ροτοοτειτἱο οιοιιο. ΡιοοοιιτἱΒιιο ι·οτιοο

άο οττο. ιοοΒἱοτι·ο οττιοι·το άο οιιοοΙἱ. οτ ἱοοιιἱοο οοτιοι·

Βοι·ἱο οοι·ἱΒἱο οοιιιοιιἱο ἱοοιιο ιιἱοἱιἱτ οιτττιτο οοτ ἀἱιοἱ

ιιοτο οἱοἱ τουτο Ιἱττοι·οι οοι οιτ.το.τιτι τἱτοἱο οοιι Ροοοτο

οιιοοο οΙοοοἱοοἱοιιἱο. ιιοοι.ιινιι. ἱοτἱἱοτἱοοο κ. τἱἱο νιιι
ιιοττοιιιτ.ιιιο. . Ι

ποιο ιι. οοι.ιιιιιι οτ τοι.ιιιιιιι, οο!.%0 οτ 95!.



1037 επεενι.ι ΧΙΠ. 1038

- - ( π00Ι.ΧΧΧνΙΙΙ )

Βοπιιπιειυε Ο·ανε.ταπαε ιπαπ:|ιίοτ είπεπαε /)·ατι·ε:,

Ρτ·Μει·ίεέ ΙΙ ίιπρεπιτοτ·ίε ρπΜἰὐιω τε!Ζοτί.σ, ραε·22.ιππε

ἰιιἰτἰε απ' ρτ·ίε2ίτιαπι οοπσοπἰἰαπι ετ 8·Ρατίαιπ ίατιιιεπιπ.9

εοιππιππιπ τ·ε.πέτααπται·.

Πω , Η πωπω

θα!. Α. β!. Ή'7'. π. θεά. Π./.υΙ. που. υ.

( π. π. ›

Πει: εππτ τιποτε ετ εοπιιεπποπεε Ρεειε ετ εοπεοι·πἰε

Ειστε ετ ττεετετε ετ πττπετε πιτει· εοπιππε ὶεπιιε εκ

ιιπε πειτε. ετ τιοπιτεοιππι τπετεπιοπεπι τω ετεπειιειιε. τι

Ρτο εε ετ πετι·πιιιε-επιε εκ εττετε. πι Ρι·ππιε ποε

ποτπιππε πιεπεποε πε τπι·ι·ιεεΠε ροτεετεε ὶεπιιε πο

Ιππτετε εοπεεπεπ ετ πεπεΡΙεεἱτο εοπει!ιει·ιοι·ππι οοπιπ

πιε ὶεπιιε εοπει·επετοι·πιπ επ ιρειιιπ οοιιεπιπιπ :ποτε

εοπτεί πει· εεπιπειιειπ ετ εοι·ππ. ετ ιιοοεπι Ρτεεοπιε.

ετ ποιππιππι εεκ Ρετ ππειπΙπιετ εοπιμιΒιιεκπ ετεετο

πιπι επ 1πεπιε εεειιππππι τοτιπειπ εεριτιιπ. επ πιιοπ

εοπεπιπιπ ποοετι τιιετιιπτ ιιτττε Ρι·επιετοε ετὶειπ πε

ποπἱε τιοιππιπιπε ιεππε. (μι ιππεππ·ι Ροτπει·ιιιιτ τππο

ίπ ἱΡεπιεκετεἰτπ--ιιοιπἰπε ετ πιεε εοπιππὶε πιπιιε ετ

Ρτο πιεσ- εοπιιιπἱ τ·εειΡιπιπε ποε 1ιοιιιτεειππι πιει·

επὶοπεπι πε οι·επειτ:.ιπε ετ πετι·εε πεετι·οε επ 8ι·ετιεπι

ετ Βοπετπ ποΙππτετεπι οοιπππιε ιεπιιε ετ πι οιιιεε

εὶιιὶτετἱε ιεπι1ε. ετ ι·επιιττιιιιιιε ιιοπιε ετ π·εττπιπε

ιιεεττιε ετ Ιιοπιιππινιι5. οπιπε πειπππιπ πιιοπ πιπεπἱ- 0

ι·ετπτ πειτππι εεεε πισω πιππεπει πετ πιετι·ιετιιε ιε

ππε: ιιειι πω; πετ πετιιεε εειι τιοιπιπεε ιιεεττι πὶεττἰ

ετιιε. πετ τω ροεεε εειι ἰιιτἰεπἰετἱοπε πεεττε. εοπε

ειοπε · Ρτεὲεπτἱε ' ειιει·ι·ε ιιει·τεππε ιπτει· ποπιπιπιπ

π·επεάειιπι πιιοππεπι ιιπρει·ετοι·επι ετ εοπιιιπε πιππε.

“Με ιππ·εεει·πιτιε ετ·εεΙπε Ιειιπε πιιειπ τιεπετ πιπ

πεπειιε^ πεπειπει·ιε"εοπττε ποιππιεε πιεοι·ππι ειπεν

ετπιοππιπ. ιτε πποπ ιρεεπι Ιειιπεπι Ροπετ Ιειιπ·επεπε

πεπεπιει·ιε πι τιεπἱε ἱεεοτιἰ πεπιεεο. εεπι·επϊ πε εεετι·ο

ετ πιεττιεἰ ριεποπ. ετ εοιππτοιπιττεπτ εε πιει πιπ

πτεπεπε ει, πεπιτεειιιιι ετ: εεεπι·ιτετεπι -τεειεπτ οπεει·

πειετιπ ·ττποπ ρεππτεπἱετοε πιοπε τιιετιτ Ρετ οοπ

επεπτππι. 'πετ πιο πωπο. ἱτειπ πιιοπ εοππεπτἰο τεετε

ὶπτει· επιπππε ἱειιπε ετ 1πετεπἰοπεε ετεπειιειιε. ειπ

Με πιτει· ποπιπιιππ Ρεεοτει·ιππι τιιπεροτεετετειιι ιε- ά

ππε ι). ποιπιπ6“επιιιοε επιππππι ἰεπιιε επ ιπιπ πειτε.

επ τιπιιττΖιετπιπ-'ττεττπίπτωπι επ· ΒοπἰΓεεἱπιπ περοτειπ

@πετ εετετεεπεπεεπιετι Ιιοπιπιειι πιπιοι·ιε πιπι·

επιτιπεε 2ει·πι1επε'πετειτζπι·τπε ετΒεε·ιπε εεππεπτἱοπε·

τετε.πτειπππι1επΒοπιπιειιιε ἱρεεεετ°πτετϋεε· επι. πε-_

Βεεπτ·-επρεππετευ ἰπΠεοτπππἰ ·πιπιι·ε- ετ πεεει€επ

έετ··ιιεπε πιπε = ωιπωπιτετ πι εσππεπτπιπε · Ρι·επἰετε.

πειτε πιπι ειππε5··ΈιΒεπτετεεΌετ εσεπιετιιπιπω εππτ

εοπεπεπει·ιιπε πετιεπε 'ποππτιεέτἱ'πτ·ἰεπἱετἱσπιἱε·ἱ'ρποτιιιπ

ιπει·ππιοπιιιιι·πε -ει·επεπεπε? ει: επεπιεΙΐτει· =πειππιεε

πε πεπεπε «Με ·επιτττετι:ι“ Ιππιιτετωπ πεπεωε=
Η Μι·πιέ.. ·ι·› τω - Δ '

.Ξ ΗΣ .κ ..
τ· · 'ἔ..ι.ιι ετ..:ι.2

ε Π) πεππτ·πι·έπέιπό πέε_ι·εεΞτπ πόνο,- κ·ε:ι:οπεπειιι, επί ,ποτεετετἱε ιππο*

[ΜΜωπ.εΠΠ6 Η26-ιι` ιιιιι μη! ,ιι 7-›.ι.,··ι .ι ·

τι πἰεττἰετπ επ πετιεεπτ οπεει·ιιει·ι. πω· εοπιιιιιε ἱεππε.

ετ Ρετ ποπιἰπεε πἰετι·π:τπε ἰειιπε. ἱτειπ τιιιοπ πιιΠε

Ι›επε εειι πεπτε π) πιεε ποππεειο πετ ε πετι·πεπε

επἰε ροεειτ εππτ ππο πεπἱτἱε ρι·επιετιε.·πι ππιππε

πετιἰτἰε ἱπεε πετ ΐι·εττ·εε επι ειπε εΙτετ πιεοι·ππι ΜΔ

πιπι πε εειιεε ιππειιπ·επτπτ· οτιποιιπ. επιπ πιεε"πεπιτε

πιο ρι·εεεπτι 8πετι·ε ποπ Ροτει·ὶπτ εοτιιει·ε. εεΙπο

(μεπ εοι·ε τει·ιτπἰπἱε εοιππετειιτπιιιε ιιιπεπεετ παρε

επ εππππι ππππι πεπεετ εοτιιἰ ει·επιτοτπαιιε ειπε. ετ

εἰ ποπ εο!πειιιτ τει·πιιιπε εοιπρετεπτἱπιιε Ρεπε ροεειτ

Ρετἱ. πεπι (μεπ οιππεε τειιπεε ειπε εεπτεπτἱε ποτε

εοπτι·ε ρι·επιετοέ πετι·εε. πετ ετπΙπεπι πιεοι·πιπ. ε

τειπΡοι·ε εερτε .ὅπει·ι·ε ειπε ειπτ εεεεε. ιτε πποπ

εο1πτε εοπε ειπΙιιιπ ε Ρι·εππ:τιε πετι·πιπε πετ επ επ

ππο ιΡεοι·ππι ποπ Ρσεειτ εκππ. εετιιε τεππε Ιπετιε

πε ει·ππετπιε πι εοπε. ετ εεπιιε πετιἰτὶε ρτιπειρεπ

Βιι8. ετ Ιεπππιπε πιετιε επτε ειιει·ι·επι. ιτεπι πιιοπ

ιΡεε Βοπἰτεεἰιιε ετ π·ιιτι·εε επι ετ τιοπιπιεε ιιιι·ιεππ:τιο

πἰε ετ πε ροεεε ἰΡεοτππι Ρτο εὶπιπο πετιπο ειπε

εοπτι·εετπ πεπιτι π εετει·ο ποτο. ποπ Ρσεειτ εοπ-·

πεππἱ. ιιει: πεπεετ ιπ πιιιπε εΒ ετπιιιε Ρετεοπε.·πιει

εκρι·εεειπι πι εοπτι·εετιι εοιιτιιιεετιιι·. πε! πἰεἰιεοπττε

ετιιε Γεετιιε εεεετ πι πιιιιιε. ἱτειπ πποπ εοπιππε ἰεπιιε

ποπ Ρει·επιπιτ. πεο Ρει·ιτιιττετ πεπετε πι επιειπ ειπε

πετιἱτετοι·ειπ ἱεππε πετ πὶεττἰετιιε ετπιπεπι τιοπιπιεπι

πε Ροεεε ειπε ιπι·ιεπιετιοπε πιεἱπε ποιιὶτεεὶτ ετ πε

τι·ιιιπ ειιοι·ππι πεο επτιπειπ εοπιππιτετειπ ειπε εοπε

Βιππι Ρετ·τπιειιτεπι επ πιετπιπ Βοπἰί-εεἱπιπ ετ πετι·εε

ειπε. ἱτειπ π· εοπεοι·πιιιπι πε! ττειι€ιιε πει·ετ ιπτει·

τιει·επεε ποπιππ π·επει·ἱεὶ πιιοππεπι ιιιιΡει·ετοτιε. πετ

πιτει· εΙπΙπειπ πει·οπππι. πώ εοπεπετιιε επ τοιιει:·ε

ρει·τεπι ποιπππ πεπει·ιοι. ετ εοπιππε ἱεπιιε.Ϊπἰετιιε ι

Βοπιτεειιιε ετ Ει·ετιι·εε επι πι ιππο εοπεοι·πἱο= Ιιετιεππ

τπτ. ιτε πιιοπ πε πιτπιπε ιΡεοι·ππι. -οεεεειοπε πιετι

εοπεοι·πιι. 5ἱπε ττεπιδπε. Με πετιεεπτ πἰπιπιπἱ. ιτε·πι

ειπΙπιε τοτεετετπε πει· οοιπππιε ἰεπιιε πι τοτε τετι·ε

ἰρεἰπε Βοππεειι ετ π·εττππι ειιοι·πιπ ποπ πεπεετ ιτε

οεπτειιἰ. εεπ ὶΡεοε τοι·εετετοε ειιΡεΙτειιτπσετποπιτεειιιε

ετ πετι·εε ειπε πε τοτε επε τει·τε. πει πεπιεπτ εοε'ετ·

εοππιιεεπτ εοπ πι ίοι·ειεκπ εοπιπππι πιοπε. Ρτεπἱε-τε

ρεετε ετ εοππεπτιοπεε Ρι·οιπἱεει·πιιτ ] πω: ποτπιπί

πιετιεποε ροτεετεε ιεππε πιιιετοι·ιτετε ετ ιιοΙππτετετ

εοπεπιι Ρτεπἱετι επ ππε·πει·τε ετ πι'ετιιε πεπιτ'επιπε

Ρτο εε ετ ττετι·ιππε επιε ειδ πωπω -τιεπει·ε ετ

τεπει·ε Ρει·Ρετιιο ετ εοπτιιε ιρεεπι ·ποπειεππε. ετ ποε

εππο πετ εεπιτιιτιιπι Ρετ ιειπεππετεπεε ππτεΙιεειιτπι··

επιπ Ρεπε εἰππὶεετἰοπἰε ροτεετεπ8.ι ετ ειιοετο πει

με τειππουε πεειππτ.° ετ πε πεο εοπιιεπτἱοπε Μπετ

ιιεππε. εοτπιπιιτπεΒἰπἰ πι εεετεειε πεπεπ πεποπι.

τεετπιιιε Ρι·εεεπτιππε ίετ εεπιπιεετἱε. ιποπτο· πε @επ-

ιπετπο. ΒιιἱἱἱἱεΙπιο ποιο. ποπιἱπ#ε έπιπ·πεπε εοι~ι·ἱἔἱε

οΙππ Ροτε8τετε ὶεπιιε. ρετεπετπιοΦπεπεετε!!ο ιππἱτε

πἰετὶ Ροτεετετἱε. εππο πτωτική -Βιεει.τ.?τππιετΐεπε-Μιι.

πιε πιπι τετιιεπεπιι.- - Μπι τ· .. . Με

Εεε επιπεττπε -πε·'ἶιιευπιοϋϋετἑιπὐῖτππεὶιἱι· πιστεύτε

τνεπεει·πιει ετ ειέετιπΡτιππειιι ·πττετιριτπιπεεπεπιετπο ειι-'

τεπτπ:ο·εοπιιιπιε ἰεπιιε επ πιειειπειεεμφεεεω

πιπι πεπεεπι·επε ιιετεπιιιε εκετπρτεπιτ' πε ι:ιιι·τιιπιΝεζ

Βιιιττιετιππ σειιετιιιπ -ποτειπι.- εἱειιτ ° πι "ειιπεει·πιτιοιιι9

πιστι ὶεεοπἱ· εοπτιπετιιτ: ετ πεο Με τω· ιιιιιιιπετο

"$'ΠΗ κι
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ςἱοιπἱπἱ Βιιἱἀοιἱ Μ ι·οάοΒΞο ροτοετοιἱε ὶειτιιιο. Ρτοεοτι- ο τουοοιπιιτ. 5οοιιιΜυπ1 ι!μου:Ι οὶιιοε ἰοιιιιο 1οποπτιιτ οτ

ιὶΒιιε τοετἱΒιιε ι·ιιΒοο άο οπο ωοεὅἱοτι·ο αΙΒοπο άο

(ΜΜΜ οτ ἰειτιιιἰιιο 'οεΒοι·8οι·ἰο εοτἱΒἰε οοπιιιιήε. @Μι

:ιάιΉΙ.ο πο! ιἰἰωἰτιιιτο. ηἰεὶ ΐοι·8.ο Ιἱττοπι ιιοι εἱΙιοω1

ΜιιΙο εοπ Ριιιιοτο οοιιεει εψι·ουἰοοἱοι1ἰε. Μοοωιν1ι. ἀἰο

χω· τιοιιοιιιΒτὶο.

ζ υοοι.ΧΧΧ1Χ )

ά!ύίτπέα2ιοικε.ε ο£ Ώιτιὶιοιιοοε , τ·οπιίε.είε ἰπιἰιυῇἰΖ.9 α

άαπιπιζε όοΖ22 £οπιροη: υίσί.9είπι ἰΖΙα£ἰε, ού ρικήουι α

ρυ·Μέπιαπι οοποο:·ιἰ£ατπ τονοοαΜατ.

. ]2δ1, Η ἴοΒτιιεπἱἱ

βοά. Α. ω. πι. σο. ο. πω. απ.

( π. πι. )

@η ιιοιπἱμιο «Μετζ αφου. !ιοο οπιπ Ροοτο οτ οοιιιιοκι

ιἰοηοε Ρειοὶε οτ οοτιοοι·ᾶἰο Βι·ωοτει οτ ιι·ειστοΙο ὶιποτ

οσπιιιμο ἱοπιιο οκ απο Ρειιψο ο8 εἱηᾶἰοοε εοπ ειπ1Βοκο··

τοι·οε οοτι:ιιιιιξε οτ οἱιιἱτοτἰε ει!Μιι€οτιο οις·οΙτοι·ει ὶι1 Ρι·ἱ

ιιιἱε ποε τιιΒο!άι18 ἰιιιΙοΧ. οΒοι·ὶμε ΒιιοΡὶοἰιιε. ηοοι·άιιε

οωρο!ὶπιιε. οιπἱοιιε οοΠοε. τυΒΜάιιε ΡΒΙ1τΙο108. οτΒουιιε

ἰοΙιοπποε εἰο ἰοοοβο. ιπιιιπἰἱ Ρι·οουι·οιοι·οο οτ εἱιιὸἱοἰ

οἱιιἰιοτἱε οτ οοπιιιοὶε οὶΒἰηΒειι1ο εἰοιπ οοηεωτ Ροκ·

ριιβὶἰοιπι1 Με;τυπιοπωω εοτἱρτυπι πωπω τοΒοὶιἰἱ Ϊοπή

ηοςοτζὶ. Μ0Ωι.1. ἱιιἀἰοτὶοπο «πω. Φο οοοιΣΠάο ?οΒιτυοήί

ηριηἱηο οτ ιιἰοο ἀἱοτἰ,οοφ11ηἱ8 οτ οἱιιὶτοιἰε οἱβἱυΒοηο ο

ομΡ1·ρ ἰροο_ οοωιιιιἰ ο Ρτοιιιἰπὶωιιε οτ οοιιιιοιιἱιπυε

ιιαβξο ᾶοιηἱηο πιοτιοΒοιιὶ ςΙο τιπι·ἰοοΙἱο οὶιιἰτοτἱε ἱιαιιιο

ροτοε1ο_:ϊ ετἰΡιιἱοιπἱ μοιώι1ο οὶιιὶΜπἱε οι οοπιιιπιἱε @ιππο

οΜΜάοτο οτ οβεοτιιειι·ο οτ οιιοπκὶἰ ομοΒοοτιιοτὶ βιοοκο

ο οομ1ιηύ οτ Μ) ξιοωἱιιἰβι1ε οΙΒἰι1Βοοο οτ ἀἰεττὶοω5.

οοοιιοιι£ἱοιιοε οτ ρεστα ἱιιἴκοεοτὶρτο. μΜοΠοο1οὶμιξτειε οι Βοιηἰιιοε οΙΙ›ἰιιΒοιιο οτ ἀἰετι·ἰοτι.ιε οι·υιιι εδο

οοτοτο μέ ιιιοΜοτο οοωιμιἰε ἰοιιιιο. εοΙιιἱε ΜΒ _ςιιο

ἰοἴοτἰηο οοηοοἀυιιτιιτ ροι· οοιιέ_ιιπο ἰοιπιο @ΜΜΜ φ

Βοωἰι1ἱβὶπο εΙΝοεοπο. Ποιοι φα] οοετι·ιωι οΙβζυ@ηοή

ουρά οετ ἰη οἱιπἰωτο οΙΒἱιπΒοιιο όοΒοοτ ΜΜΜ; σο·

118100 Μισο οι 1;οιιοι·ο οτ οκ οο (οσους: εποε:: πρωη

αποφ ο; _ει;ιμιμοπο εξοβοι18. που: 0οΒοΠε εοΠε @ο

οἱβἰτιθοηο.- ομ›;σ.ι εοφ αμ.ι·ςοιιςειιηι οὶυεἀοι:ο οοΒοΙὶο άοβοβ

οεεο.σσπιιιιιὶε @να Με φωό 5ο- ΒΙἰφΙο. ροτϊο101· ά

Ιφἰηεωρ ιπο! ςὶἰεουἱοτιμε_ ο!ΒἱυΒοηο. 11002 ρο$εἱτ 1100

άοΒοοι 888θ ·0οἔ1Φδω 8οἱἱε εὶι1ο_·ιιοὶιιι;ιτοτ.ο ροππιιιήε

ἰοηιιο, ο; !η οι; σοβοΠει μοιωτ οοΜΜΒο· ὶιιιιιιο'οίἰἱ

σΜο8 Μ1.φω αοΙου'οιοω.. Μεσα φιοά ἰπ ΜΕΙΝΩ

μετα; οἰυἰτοτὶε ιιοΙ ἀἱ8ἰῖὶ0β115|88[11011_ι3@85π

ιιοτ: ιὶοΒοο£ οιξιοηοι;οΜ.. ΠΜ Ροκ· οσπιιιτιο ἰοτιιιο οι

επά οὶιιε ιιο1οιιτοτοπμ οτ εἰ οοο1τοΕιοτοτ οοτιιυ.τιο ἱοΔυο

ροεεἱτ Ριπιἰτο Ο0ΙιΙ1°8£ο0ἱοΙ1!88. ἱτοπι αΙιιοά Βοιώποε οΕ.

ΒξοΒοηο οτ ιὶἰειι·ὶο_τιιε τοποεπιτιιι· ΐοοοτο Ροοοπι οτ8ποτ4

πιω οά·ιιοΙυιιτο1οιιι ωπιιιτιἰε ἰοι1ι1ο οι ἱι·ο Πι ςοκοτοἰ

ΙΒ,χο8 ω; οοιιοΙοο£ὶε οτ εψωειωοιπἰε Β.δηοφιιιη οω11ωύ8.

ἰοτιιιο ροεεὶι Ριπήι·ο 00ηΜ°οΪο0ἱ01ΙΒο5. Μπι: (Μο ΜΑ

ιιιἱιιοε ΜΜ:1,Βοι1ο οι ιὶἰειι·ὶοωε @οικω [πιο οτ, Φο

τοκιοΕΙ:ιιιιτιιι·. Ποιο :μετά ἱιοπιἱιιοε οΙΒἱοΒοι1ο οτ ᾶἱ

εττἰοιιιε €οκιοοπ0.ιιι· ιιμμἰΒομ·ο άρ ἰοηιιο ἰιι Ρο!ειευε.

φαω ι1οΒοοἱο11Φ οι Μ ἱοημει ιιοιιἱι·ο ω οο εφο

ἀἰοιιἀιιω οι ἱιι‹ἰο ιιιοιιοπιάιιω ζη Η8τιο απο ἀοΒοΒιιιη

πειιιἱεειτο ει εοΙιιοτο Ρτο οιΡοἀἰοοφοο;ο ἐοιιοοιπιιτ

εἱοιιτ οΙἰἰ οἰιιοε ὶοτιιιο ἴοοἰοτιτ οτ εοΙιιοπτ. Ποιο Πασά

οἱιιοε ἱοπιιο οτ ιΪἱεττὶοτιιε τ.ι·οοπιβουτυι· ο! οεεο άο

Βοοπτ. ἱιι οὶΒἰηΒοηο οτ. ἀἰοττἱοω εἱτιο ειΠε!ιιο ἔτο

ιιοπιἱι1ο τιοιή ιιειιε ιιοι Ρτοετοκὶοιιὶε αυτ άοοΝο ὶπι

ροεἰτο ιιοἱ ἱωΡοιιουὐο. εοοιιοάιπο ςΙοοἀ οτοπιτ οι

ιι·ιιοτοΒοητιιι· απτο ἱκιοοΡτοτιι ευοττω. ἰτοπι κ1ιιοό

ὶιοπιἱηοε οὶΒἰιι8οι1ο οι ἀἰεττἰοτιιε τοποοιπιιι· ιιοτιἰτο Πι

πιασει ω ἴοοἱοτιἀειω τοιἱοηοπι|οἰιιῇβι.ιο ΜΒΜ: οτ ώ

οττ·Μ.ιιε άο_Ιοοπ1.ιδοτώμε οτ οοφαοητἰρηἰβιιε ἰιι @πιο

οοΙοΒτειΙἰο ἱιποτ .ὶοπιιιοηοοε ο8:_ςΙο βζεττἰρ;ιι-ὶοι1ιιο οτ

ο!βζηεοπορεοε οτβο _ι1ἱεμ·ὶομ;. οο! οἱ-βἰοιπιοεἰτ πο!

όοι1ιιοτιιιη Επι οοωιοηιὶοπιο πώ ορτιιτειοω @ο ἰεικιιιο
άοΒοοιιτ οοιιηοηὶι·ῷ.ι.οιιτ οιἰοω οἱ ὶιι- Μπα Ι'ΘΡοήιςοη

τω· ο!ΒΜΒοποπεοο, πουοοπιιιι~ 3η Ξοιιιμο τοερρμάοι:ο,

α: Ρτο τειρἱοο μοι ομτεοτἱει βια: ή Ιχορπἱηοε ἰμμηιο

πιο! ἀἱοττἱοτιιε Μ! άο οπιὶοὶοἱο ὶοι1ιιο. τοκιοοιπιπ _Ιιω

@ποο ΝΒἱυεοπο Φλὸἰ8Φι°ὶοΕΠέ 5κιΐουπο ι·οερουάοτο.

Μπι (μισά ἱιοτιιἱιιοε οΙΒΜ;ιπιο ΒοτιοοΠωτ οΜοΒοαΜ

@οἱ οοπο Φ σωστο οΜοΓο. οι ΜΒοι·ο ροωεΦωοω

*ο τοοΜου. οὶιιὶτοτὶε οΙΒϊοεο11ο οτ ἱιιἀἱ09Φ.θ$...ῷ£Ι°ἱ·

ΜΙΒ υΠοΦ πιο 8816 @Με οτ Βο!>Μποι·οε @ποιοι

οι·ἱι1ι1ςἱὶ ἰιι ἰοτιιιο πιο] ο Βοε£ο ιΔιεςιιο άομ;μπι Μι ο;προηεοε

οσωπιήε οΙΒΞπεοιιο. πο ποσά ἰΠο οιμἰ (ιιοτἰτ Ροιο;ιορ

κι ὶυἀοκ εοο 5αι·Φο Μ οΕϋὶυ8οΠιἱτι .Μο.οοπο που

υ088π 9550 ροωε$οε πώ ὶιιᾶοκ .εοο ικιοΒο Σω α»

4υθοϋ οποο2.ϋεοψ @σοὶ κα» ιιοισεεπο οι 5οβοπωω!·.

Μη;οιια απο οιιοΒοε βοοο ΒοωἱπΜιεΉοἱυἰ€ο5ἰ8.·οΜ

ΒΜοΠο ὶοι·ΦοΦ-πι9τυἱι1ο οοκωοϊ5 οΜοδοπο οΜοοάοτο.

Ρτωο;Μ ρ<>Μιιΐο άουοσο-. -$ο!υϋια-ευρχο :ο ἱοἐοφτἰρΙ-ἰ5›

Μ» φυσά οσων” οΙΒΜ;οπο- ΜΒοΕ>Μ «ο ΦουοΜ .ι·ειοε

θα ίΜοο5.ΦοαΜε οι οϋΙϊ88Μαο8·εοει€ου6οε .οπΙοοβοε

ΦΜ2ιτοΦο8. οΜΐοο885· ιππο Βιιοτι·οει›- Μακ· Μπήιτοε

ἰοοιπο.οΦ <#>ΦΗΜ οτ ΒοπήΠοε σΙΒὶαφυο οτ ιΜτιΜΜικ

ΜοφιοΦ Μπιὶυοε οΜΜοοο οι ἀὶεπὶοτυε «Μάο

πιο” :Μ ἀἰοοτεἱεΞ .ππισιὶὶ .ρατΦΣουε..τορροΔΜΜε οι

ΦοὲΜ©.σΩΜΩΙὶἔιοιε ιΜΜ ιού σκοποΝ. π. ΜΜΜ

κηο;ςιο_4:οΙ[ροφο ο; οοοσοοΜ8-.Μο-$ωροποοΜ1%ροτ

Βοο54Νοε· $=ιονο ὶτω-ὸὶνοτὐ5 .επιιυιΜροι·9ϊϋπε σοπε;έο

Μο» @ο Μϊοπτ.°ϊιοοΜΜ- -οιιὶε οικω. οι @Με

ΜΜΕ ρω5!ονο Μοτο.φΜ σομοοο.μψΜοοο πιο

"Φωτ ΒοπΙΜΒιιε εωω› ο ἀῖε%τῖι>8ιιε:οοιιιο;ἀπὶιω-.

Με οι οίΐουεϊοποε Μισο¦!ιοπιίιοοε..οοποίοικό5η

εω·Μυο .οι φοτεοτιὶε. οτ ::οὶ›υ‹+·.·ΒοΩὶουπωιΙΒἱοΜ

οτ άΜιτΜυσ σου” . .πϊιεϊοπο φ ,ρτοιὶωο.

Ιποιο.πόιο8.. »σημα ΪΠοκΒθὰὶΒΤΠΩΙΒινἱΙἱΏΏ›ι “οπο .φοιὶ

!ιοικ«Με -ΒΜοοεαο πο! ΔὶεΦΓΜνεΙ που ' . κοοορτοΜοε

ἱο..τ:ὶιιὶϋφουιοἱ!εὶοοοοο; 'κι Λ!58ΜΜικ Με _τοοϋΡέοΜ»

οϋημοφώξοωεωεω κιο!ωϊοΜΜοο απο $ουο:πιμοπ

υο!«|ΐσι‹ο5εο8ο8ι‹›ῇτο·;οσσοοιιἰωὶοιοοο‹ οποσ. οἰε ,·θοΒιιοτ

ΜΒΙΦω ·ιιοΙωεωΠρω εο«ΜΜΒιο-·ίοτ6Μ ιιι Μο

εωωε” Με τοοικΙοινω νο ικώε 3οιο;ιο οπροΙἱΜωΦ8 <!ο.

οὶιιὶτο1ο οΙΒϊιι€οιιο οι ἰειι·ὶι·ω ιιοι οσε οοΡὶοΜ: οτ

Π] ΐομ·τζοπο 9'0ι11μηἱΞ'|ἱ2!1ι!€999όιιο6οΒϊΜμ81'οοβ€9Ρ1108

Παπ μι· οοπιιιοο ὶοηιιο οΒοοι·υο,Βμπτ στ οΒοοι·ιμιι·ο, ἀοπιἰτιιιε πιοοπιβοε ιἱο ιιιι·ι·ἰοο!ἱο οἰΜἰΔμἰε__ὶἐιΜομὶ›ο
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τεετεε. άεει·ετο· ευετοι·ιτετε ετ εεωΡιωεσ.ωεειω α 11τε5 εειιτιιιιι οετιιεειιιτε άεΒευτιεοιΡει·ε ε!ε εετιεΙ δε

τοι·ιιιιι ἰειιιιε. ειιιὶ τιιετιιιιτ ω] ιιιεπτιι·.εοπτει.τιιιιιι ω»

ει·εεετιιιιι ειστε εοΙιτο Ρετ εειτιιιέιιειιι ετ·τοι·ιιιι ε!

ιιοοετιι Ϊιτεοοιιἰε ετ τιοιιιιιιιιιιι εεκ άειι:ΗετΠεετεσιιι·

Ρεετιε ε!οετοι·ιιτιι επι τιι·ειιιεζ «:1ιιούιιτιι ιιοπιἱεε ευ

Ϊτεεει·ἰΡτε ειιιιτ. ιιοπιιιιε ετ εισε οοιιιιιιιιιι ιεππο ετ

Ρτο ἱΡεο οοιιιιιιιἱ Ρι·οτιιιττιιιιιιε ετ εοιιιιετιὶιιιἱιέΜ

ειιρτεάὶετἱε ρι·οοιιτετοι·ιΒιιε :ετ ἐεἰιιὁἱεὶε ετἱρμιετιω

ιιοπιιιιε ετ εισε οοπιιιιιιε εΙΒιιι€ειιε:.εττειιάετε ··ετ

οΙιεει·ιιει·ε ετ εττειιόι ετ οΒεετιειι·Ξ›Βεει·εἱ Μωτειιιιι

ἱειιιιε εοιιιιειιτἱοιιεε ετ Ρεετε ειιδιωτιειρωτπωεετ

φωτ εοπιιιιιε ἰειιιιε εειιιετιιτ ετ άείετιω κιτνι1ιτιιιιι

τειιετιιτ Ρτο Ροεεε ειιο τιοιιιιιιεε εΒιιιι5ειιοΊετ··δΜι·ί

ετιιε ιιι Ρετεοιιἰε ετ ι·ετιιιε ετ πιοιικιιιπέετιπιιίωετιιίιτ

οἰιιὶτετἱεἰεἱϋὶιιεειιε.·.πιετ · εΒιιιιιιι·ιι ωιιιιιειιι πιο! άειιτι·ιι

ετιοιιειιιί 1ιοιιιοΕ·ίιιιι :ω ιιιιιτοι:ιιιιι τεειετ.τ ιτειιι τ

εοιιι·ιιιιε ιεππο ειιτιοεάετ ετ]ειιΒετιιιετιιτ. όμοάτσιιιτειε

ειδιτιθέιιε τεειετζ.ι εεΡιτιιτε ετΪ οικ1ιεεωεωε εεε ετ

ετιεετεετ ετ ἰιισἱεῷετἱοιιεἰιι ειπε ·ειοαιιιιιετιετ; εεΙιιὶε

Ψιε·:ειιιιτε- ετ·ιιΗΒεεετιετε··ειιιιτ. εοιιιτιιιε

ἱειιιιε Μιετε ετ Ρεεἰίὶοε ἀἱιιιὶττἰτ ετ άιιιιιττετεοιιιιιιιι

ΗΒιιιδειιεκιωτιεειμτι·οιτιιο ιεεεωι ετ Ρι·οίιειιτιιε εταιιε

εετσεΗεέ εοίιιιιτι·Β εἱἔιἱιιθειιε ιρετεἰρειιε ετ ιιεΒευε.ει|

Μπι ιιοΊιιιιτετετιι ιιεεττ·οε ιιιτι:οιτιιε ριισιιειιτΜ ι·εδάιτιιε

ετ ςετιεΠεε εμε ει·ετιτ :πειτε εερτειιι εκιει·ι·επι. τω: εΙιιδά

ασοεε ιιειιε ιιεΙ πιοέιειι εἑεετἰοιιεειιοιι ιιιιιισιιετ.φετιιε

8ειιιρει· σεΙιεΕε εεἱὶε·ὐοτὶἰιιιιὶι ἰειιιιεξ .πιω "Μιά αν

ιιιιιιιετιετιιιε Βι·ιιιεε :ΒεὶιεἘιἱτ ιιειιειτιστιεε ετώοτιιιειν

τιειιεετ εφε με εοιιιιιιιε εΠιιιι€ειιε. ᾶάτεΒιιεῇιεὶιιε

εοτιιιιτιιε. ε τιιικιάεειιιι ειιιιιεΐ ειτι·ε. ετ ὶισσεοιιιτιὶ° τειιι

ροι·ε·ειιιω εΒήιιε ι·ειισειιτιοιιε. εεε; εειιιρε;~ εεΙιεΙΙε ·

ιιιιΒε··οοιιιιιιιι ὶειικιε ετ σώστε «με ειιρει·ιιιε ·εωεε›ι

εετἰΡτε ειιιιτ. ιτειιι Ποσό Ρετ οοιιιιιιιε ιειιιιεεει!εετε

ιιιιιτιιιιτιι εεε εΙἱτΙιιε άεειτε ιιοιι ιιιιροτιειιτιιτ τιοιιιιτιιτιιιε

εΙΒιτιιδειιε ιιεΙ ιΙἱεττἱετιιε εΙἰ‹1ιιε οοεεεἰοιιε. ἱτειιι ειιοιι

εοπιιιιιε ιετιιιε ι·ειιιιττιτ τίοιιιἱιιἰβιιε εΠιιιι€ειιε ετ ἀἱ

εττἰετιιε οιπιτιεε ἱιιὶιιτἰειε ετ οίΪειιεὶοτιεε τεετεε Ρετ.

τιοιιιιι·ιεε εΠ:ιιιι€ειιε ετ ΙΒετόετιιε ιιι Ρει·εοιιιε πει @Με

τιοιιιιιιιιτιι ιετιιιε πει άιεπιιετιιε. Ρετ επεσε ττιΒιιιτε

ιιοιιεπι Ρτοιιἱιιιε ρτετετὶτοε ιιεςιιε ιιι Ιιοάιει·ιιιιιιι όιειιι.

ἰτειιτι εΙιιοά εοπιιιιιε ιετιι1ε τιοιι οοιιιΡεττετ Ιιοπιὶιιε8

ειΒιιι€ειιε εετ άιετι·ιετιιε ιιετιιτε ἰειιιιετιι εά ἴεεἱειι

όειιι τετὶοιιειιι εΙἰειιὶ ἰειιιιειιει εετ ἀὶεττἰετιιε. πει

ετὶειιε εκτι~ετιεο.ι1ἱεἱ ]:ιεοτιττεετιι· ειτ άιετιιιιι εποε!

ἰειιιιε άεΒεειιτ εοΠεεω1%ει τιιεἰ εοιιττεετιιε εἱτ ιτι

ιετιιιε εειετιι·ετιιε. ιιεὶ ιιἱεὶ Ρτο ειιι·εει·ιε ετ τειιΒετἱε

ετ ειιΡετἱιιεπΙἰεωτιι επ.- ιιε! Με ε!!ιιιι€ειιειιιιεε ιε

ρει·ιιιιιτιιτ ιιι ιιιιιιιε. ιτειιι ειιεοκιτιιι€επενεοιιώιιετ ιε#

ιιιιιε·εΙἱ‹Ιιιο τειιιροτε ρωταω ιιεΙ·εσιιεετάιειιι εΙΝΙιιειιι

ΐεεεεειειιιιι ιιιιΡει·ιο Μπι! Μαη τειιεετιιι· με εοπιιιιιι

ειιιεεω Βιεει·ε3 ἱτετιι φαιά εοιι·ιιιιιε τειιιιε τεειετ

ι·εετιτιιι· ερϊεεειΡό εΠιιιιδειιε σεετΝ1τιι Ρετι·ε ειπε στι»

ΜΒΜ ξ Ρει·τιιιειιτι1ιιιε ει ·εεειιτιάιιιιι πεσει ιιω‹ι &ιεΙιετιιιτ

@Με ετιἰειεοιιιιιι ·ειιτετετιιιιιιε @ειπε ιιὶᾶεΙὶεετ σει·

τειιτεειια:κπνιιιι. ΐτετιι ιιεΙιετ σοιιιιιιιιε ιειιιιε άει·ε

ετ εοιιεεκιει·ε ·ΙιΒι·εε εειιτιιιιι: οοτιιεεὅἰιιτε ιειιιιε. Ίσι

τιιιειιειιι ειιιϊΒιιε εΙΝιιέετιε (με εεε ι·εειρετε σ:Ιετιετιτ

ιιι εεΙιε!!ε εεΙἰε εΙΙιιιιΒιιιιε Ρτο ι·εέτιταειοιιε άειιτιτιι

ειε εεε ιτι διι·ιιιιτιοιιε ειιει·ιιιιι άοιιιοι·ιιιιι. εεε άϋ

πειτε Βιει·ιιιιτ Ρετ ·ιεεοΒιιιιι ιτε σει·τετο ετ·ιρεετ Π-€

. ...ι

'Ι ()εεειειιιε τοάιετιιοριιε.

ειε εΠιιιι€ειιε. «εεε ι·ετιιετιετ οοιιιιιιιι ἰειιτιει “ΜΒ

τετιιετι εεριτιιΠε ἱετιιιε. ετ εοτιτι·εετΞΒιιε ίεετιε εε

ιιετιὸἰτὶοιιε 8ει"5.. ιτεπι τοτιιιιι εεἱειιικιιιὶἔιοιὶὶε εετ-ιιι

ειιΪιεΙΙε εΠιιιι€ειιε. ιιοιιιιιιεε ειΒιτιεειιε Ιιοεεὶιιταετιετε

ετ ιιειιάει·ε ετ τεεει·ε ιιιιἰοτιιιὶἀ ιιεΗτιτ. .εεΙιιἱε επιρί

τιιΙιε ἰειιιιε ετ εοιιττεετἰτιικ |Βετιε άε. τιειιἀἱτἱοτιε

εεΙἰε. ιτειιι ειε άετιιτιε «με τιοιιιιιιεε εΠιιτιθετιε ετ ιιι

ετι·ιετιιε άεΙιειιτ τεεἰρετε ε ἰεεοΙιο :άει εει·ι·ετε σε ειε :

εΠιε ιιιετοΙιἱοτιἱτιιιε πει τοτειιεΠιιι.ε. οσιιιιιιιε τεσπα:

ὸεΙιἱτ εμε ειε εΙΙιιιι€ειιε οΡειιι ετ··οσιιεἰΙἰτιιιιἱεξ| ἱμειι

ἀετιἱτε ΙιεΒειιιιε. εἱειιτ Δε1ιιι.εεεεωετεωε·μεΔωι

οαιιιἰε ετ εἰιιΒιιΙε ΡυοτιιἰεετιιτιτΪετ Μετιει·ιιτιτ επι

εετιετε ἀεὶ ειιειι€εΠε ἀἰετἱ ὁοιιιἱτιιιεΪΡυτΜΜ8 ἱειιιιε

ετ εἰιιἀὶει εοιιιιιιιιε εΙΒἰιιΒειιε. ει! ωεωω άετσ.τετετε

εττε1ιάετε ετ οβεει·ιιετε ετ εττειιάϊεετ ·τιβεεωτιι·ι· τ'ό

τ:ετε ε Ρτεἀἱετἰε εοιιιιιιιὶΒιιε. επι: ιιστίε ττεοετιιιιιττιπιιι

ιιιει·ετιει·ιιιιι ετΒειιτὶ εά ἱιιιιἰοειιι ετιιιιιι|ετειετ° Ρινιιιιιεετι

ετ οΙιΙΕΒετὶοιιε Ιιοιιοι·ιιιιι άιετσιιιιιιι· ειιιιιπιιἱιιιιι. Με

ιιιειιετιτιτιιιε ειιρτεάιοτιε. ετ. ιιιειιΡει··1ιώ ·εωεωε

Ροτεετεε ρτοπιιττιιιιιιε ιιοτιιε ὸἰετἱε·ιεὶιιἀἰεἰε ετ Με.

ιιιιιε Πασά !ιοο ειιιιο ετεεΒιιιιτιιν εἔιιειιιἱιιωτοεεεΡὶ

τιιιοι·ιιιιι ἰειιιιε. Ρετ αΙιιοε ετιιειιόετιωπ ετ δώ εεΡἱ

τιιιιιτιι οιιπι Ρειιε εἱιιἀἰοετἱοιιἰε άει ἱιεεἡεοιιιισίιτἰοιιε

εττειιτιειιόε ετ οτιεει·ιιεκιάε ετ ιιιΙιτειντοοιιιΡεθτιε

Ροιιετιιι·. ιιοπιιιιε οοιιειΙιει·ιοι·ιιιιι εταιοι:ετοΝιτε Ρετ

οοιιιτιεΒιιεε τιιιἱ τιιετιιιιτ επι άιετιιπι εοιιοικιιπι ετ ιιι

ι·ειιει·ιιιιτ άε Ιιεε εοιιιιειιτιοιιε εττειιάειιάε ετ ετικετ

ιιειιάε ειιιιτ Με. ιιἰἀεΙἱοετ

Ειιετιιιε άει Βι·ιιιιειάιε. ' ε -

ΙεεοΒιιε ‹ἰε Πἰεεο. ? ·

(:οιιτειιιιε ότι εεεττο. $

ΒιιΒειιε ειε τιιι·ετιε. . Η Α. . · ›.

ΟιιιΙΙἱεΙιιιιιε ΒοΙ!ετιιε. .° Μ:

Ατιάτεεε ιιε Μπι.

Βειιτι·ειιειιε ιι5ιιειιιει·ιε. Ψ '

ΝἱεοΙε Ιιετοᾶἰε ατε ιιιει·ἱ. Ν κ· λ

ΝιεοΙοειιε ειε ιιὶΒι·ο.

Νὶεοἱοειιε Ιιιεειιεἱε. Ω | Α : · !

ΒιιΠιοιιιιιιιε. Α· ; γ Η

Ρεττιιε εάιιοεετιιε. ` γ ' -

Βοδει·ιιιε ‹ὶε εειιιΒιιοτιο.

(ΞιιὶΠἱεΙιιιιιε άει ιιε!ειιτἰε. ' 'ϊ .

Ρεττιιε ειιι·ιε. `: ^° '

ΙεεοΒιιε θ.εΒειιιιιιιε άε ιιιΒι·ο. '› °

Αιιότεεε όε τιιι·οε.

Βει·ἔιιτιιὶιιε πιιιι·ι·ιι8. 7 ' '

ΕετιἴτειιεΙιἰιιιιε ιιε τιιι·εε. '

Ρεττἰιιιιε εάιιοεετιιε.

Ιεεοτιιιε Βεετεειιιιε.

Ιεετιετὶεε ‹ιε εεετ:·ο. " τ' - '

ΜετΙιειιε ΡιειιοΙιιε. ' ' ”. Ε”

ΟεετεΠἱιιιιε ιἰε εεεττο. . ” μ

Αιιεειτιιιιε Ϊεὶειιιοιιἱοε. ` ' ' β.

ΝἱοοΙε 0ιεΗτε. . ·' '.ν ; '!

ΡΙιἱΗΡιιε ειιιΒι·ιεειιε. - .' ': :".*"

Ιοτιετιιιεε Βειιοειιε. ' “ ' ' ει

8Υπιοιι άει εΙετἱτεε. ἶ “ ' ι ”` Μ'

ΠιιιΜεΙπιιιε οιτιο. "ΨΣ _` : .τ Μ
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νιιιοτττιπιιε όο ιιιιιιιτάο. ›

Ι.ιο.πΐι·οποπο τιιιΠιοπιιιιιο.

Αι11τοι18 8ι·ιΠιιε.

Νιοοτει οιιιτιι·ιτιοιιο.

Επτ·ιοιιε ποτιιτοΠο.

Οτιοι·τιιιιιιο τιο οιιι.ιοο..

Βεττττοτοιιιοιιο ι τιιιοτιιι:ιιιιοι

δ)·ιποπ .τοι·ποΙΒιε.:-- ι

διιιΠιοτιπιιο τοοιιιιοΠιιπιβ

Επτἱοιιιι· ·οοπτιιι·άιιιι.

ΒιιιΠιοτιιιιιε πειτε.

Ροιιοτιοτιιο οττοιιιιιοτοιιο.

8)ιιποιι «το Βιιιιττοι·ιο.

Βιοιιιο ιιιιιτιοοτιιιιιι

Νιοοτει τιιιτοι·ιιιιι.

Απόι·οοε ιιιοΙοτιιιο;

θιιιΠΠοτιιιιιε .ἰιιιτοτὶιιο..ι .

Απόι·ιοτιιο οιιιτιιιιοοιιο.

Βοτιπιιετιππε Ιοιιοιιι·ιιιο. .

Ιοτιτιπποε άτομο. . · -

ΝἱοοΙοιιιιε ιιἱοοοοιιιοεζι.

Επιιοιιο ιιιοΙοοοΠιιο.

Αιιτοτάιιο ότι οοτ'

οιοιιτιπιιο. οιοοΙοζ

Βιιτιιιτάιιιι Βοτιιιιιετιιο.

Ρ8808Η8 ττο ιιιτιι·ι.

ΟΙιιιοι·ιιιε τειιιιτιιε.

Ιοτιοπποε «το ετοΙιιΙὶ.

Ιοοοτιιιιιιο ιιο Βιιιιιο.

ΟΡἰοἰπιιε Ιοι·ττιιο.

Ιοοοτιιι5 Ιιετιροτοιιο.

Αιιι·ιοΙιιιιιε ιιοτιοιιιιιο.

Αποοτττιιε τιο οετιιι·ο.

Βοι·Βοοποπιιε οπιτιτιοοιιε.

ΒιιιΠιοτιπιιε άο τιιιτιότιι·ο.

ΟττοΙἰπιιο Ριιτιιιιο.

ΠιιιΙΙιο!ιιιτιο τιιτοΠει.

Ιιιοοτιἰπιιε το ιιἰιιιιτἀο.

ΟιιιΠιοΙπιπε οάοΙοιτάιιο.

Μιιττιοιιιο οοτιτι.

Οιιιάοτιιο ειιἱπιιΙο τιοἰοιιιιο.

ΝἰοοΙοειιε τειι·τιιι·ο.

Επιιοιιε ριοττιιιιπιιο.

Βοπτιτιποπο οιι.τοΙο.

Ριιτοο 2οοτιοι·ιοο.

Μιιοοιιο οιιδοτο.

Επιιιοιιο ότοττπε.

ιΠιοτιπιιε τι.ο οι·ιιοο.

το οπο οοπτοτάιιο.

Οοπτειάιπιιο ιιο οιιετι·ο.

Οτιοι·τιπιιε τιοεοιιο.

(Μάο οοιιιοε ιιο τιιιιοπιτι.

ΝιοοΙο Ιοοοιιιιιιτιοε.

Ιοτιτιπποε: τοπιποτιπιιε.

ΝιοοΙοειιε οιΙιιοιΒιιιιο.

Νιοοιοιιο ττο Βιιοι·ποι·ιο.

Βοπιπόιιο τιοι·Ιοι·ιο.

φωτο” οιιιιτιιικτιιο.

Οτιοι·τιιε τ!ο Βι·ιιιιο!άιο.

Μὴ

Ιιιοοτιιιιιι5 Ριι1τιιιο. .· ·°

θιιἰΠὶοΙιιιιιε ιιιοποπε. τι πιο.·ι `

Βοπτττιποιιο οιιιιο!οτιιε. οεζ. .

Ιοοοτιπο τιοΒιιιιιο. ι8:τττιιτ:Ντττ·· -

Βιιιττιοτπιποοο Βι·ιιιιιΠι·. ο·ιττοτιο .

Βοοιάοι·οτπο ιιιοοοοιποο. το .. ιιέιιιιις.ι

Βοπιτοοιιιο οτιἱπιι.ο ττο τιιι·ι·ι.

Γτοποοειιιιιππε ι·οιιτιοιτιιιιιο. ιζιτιο12 · :

-
Οοπτοιτιιο οιιιιιιιο. πιάτο οἱιἶιιὴιιἱ;›ο τ' .

Αποτιτάιιιι τοπιποτιπιιοι. ;Ξιοττζτιι °ι

Τιι.Βιιτοπτιιιιι οιιιιοοπτιιο.ιτιοτί . ·

Βιιωιιιπιιε οοοτιιιι.ττ1οιιιτιιιιτιτέ οι ·ὲ . .

τιιοοτιιιο ιιιοπιιιππετ οέιοέτοιςιιτ τω· ·

ΒιιἱΙΙἰοΙιιιιιιο. ιιοιιιε.ιιιιι το 5ἐι.?6·ι το

Αοτιιιιι ιιιιι·ιιι5ιιιι6. =πιιο ιιιοιπἱπὶοο· ποτἱιιἱτιιτἱε ιιοοι.ι.

ὶπἀιοτὶοιιοἐνιιιι.··ἀἱο· ιιοποτ·ιο ιιιιιιι τοτιι·ιιοι·ιι. ιιι οο

οτοοιιι ·οοιιοτὶ ιιιπτιιτοοπ ττο·ιιοι·οοιπο. τοετοε οτιοι·τιιιι

ττο .8ι·ιιπο!ιιο. €ιιιΙΙιοτιιιιιο ιιιοιιιοι άοιπιπιιε ειι·οτάιιο

ττοι.οοττ·ιδιο σπιτι ιιοτοετοε ίτιιιιιοι ιιοτοοι·ιπιιο άο οτι

ετοΙΙο οτ €οπτιιιττιιο τἱο οιιτοεοδτι πιιΙιτοε οιιιεάοιι·ι πιο

ιπιπι Βιι·οι·άι. . - ο

ΕΒο ΒιιἱΠἰοὶιπιιο όο ειιιιοτο Βοοι·Βιιο ειιοι·ι ιιπτιοι·ιι

τιοτιιι·ιιιο ι·οοοτιιε ττοποοι·ιτιει οτοιιοιπΡΙἰτἱοοιιἰ ιιτ ειι

τιι·τι τ1ο οιι.τοιιτιοο τοἔἱετι·ο ειοι·πιτο οτ οιιοι:ιιιιτιποοτο «το

οιιι·τιιΙοι·ιο πιοοΙοι άο Ιιοι·το τιιιιιιοοι·ιτιτο οτ οιιοιπιιΙἰ

τιοειτο ιπτιπιι ιιιτιιδιετι·ι πιοοτοει ιἰο ειιιιοτο Ιοιιτοιιτιο

ποτοτἰἰ πιοτιιΙ τιάιιιτο οοτ ὰἰιιιὶπιιτο ιιἰεὶ ίοι·το Ιιττοτο

πω» τὶτιιΙο οοιι Ρι1ποτ0 ΡΙιιοπο πιιιιιιε ότι ιιιιιπάειτο

άοιπιιιι ειιιιιοτι .στο ι·οι1οτιιο ἰοιιιιο οιιιιτειτιο Ροτοετοτιο.

τιι·οιιοιιτΠιιιο τοετιιτιιιε ιιιτι·οοοι·ιιιτιο ιιιιιο!ιοοτ ι·ιιτιοο άο

  

ο οποΔ ιιιοΒἱετι·ο οΙτιοι·το ιιο οιιεοΙἰ οτ ἱοπιιἱπο οοτιοι·5οι·ιο

εοι·ιτιιιι οοιιιιιπὶει ιιιιιιιο. ιιιοοι.ιινιι. άιο νιιι ιιοιιοιπΙιτἱιι

ι ιπάιιοτιοπιιι. '

(ιιοο·ιτο ι

δαοποπ.<ιο.ι, Ραοτί.ι Ζιιἰ2ἱ.<ι , ίπ οποιο ταιιιιοπεοε

ι. ι·οοἱρΕιιιι£απ

1261, Η ΐοΙιτιιοιἱι

στα. Α. [Μ. θ”. δού. Ο. [στ. 838. τι.

( τι Π. )

Ιιι ποιπιπο όοιπιπι οιιιοιι. οοιιιιιιιιε ιιιοπιιτιοε ττο

τιιι·ι·ιοοΠο. ιτιπιιο οὶιιὶτιιτὶε ιιοτοετιιο. 110ιιιιιτειτο οοπ

εοπειι οι: τιοποιιτιιοἱτο οοποιτιοι·ιοτιιιιι οοιιιιιπιε ἱοπιιο.

οοπΒι·οΒοτοτιιι1ι οοι·πιι οτ οτιιιιιιοπο οτ ιιοοο τιι·οοοπιο

:ποιο εοτιτο οτ Ιιοιπἱιιιιιιι εοε οοτ· ιιιιιιιιιΙιτιοτ ο0τπΡο

οποιο οτοοτοι·ιιιιι το τιι·οιιιιι. εοοιιπάιιιιι ίοι·ιπιιιιι οτι

Ριτιιτι. ειά @και οοπειτιιιιπ οτιο.ιπ τιιοι·ιιπτ ιιοοιιτι ιιττι·τι

ιιτοἀἱοτοε.' τἱο τιοιιιε τιοιπιιιιτιιιε ιιιιιιιο. πιο ιιιιιοπιιιὶ

τιοτποτιιπτ. τυπο ιιι ιΡεο οιιοτοιτιι ποιπιπο οτ ιιιοο

οοιιιιιιιιο ιοπιιο οτ πιο ιΡεο οοιπιιιιἰ οκ οπο Ροι·το οτ

τοπτιιιποιιιι ετοι·ιο. 8ιιιΠιοτιιιιιε τοΙάι·οτιιο. τιιἰιπιιπἀιιε

εαυτο. οτ Βοιιάιικιιο ποοιιο. ειποιοι ιιτοοιιτοτοι·οο οτ επι

οτοι·οο οοιπιιιιἱε ειιοπο επτ πικαπ οοιιοοπτιοπι οτ τιιιοτο

8),ιποπ ιτο τιιιιιι·το.
τιιιιοτοποει οτ οοπτιι·ιποπττο οιιιιι οοιπιιπἰ ιοιιιιο.οιοιιτ
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εοπειειΡετΡπιιιἰεπιπιιιειι·πιπειιιιιιιιεοιπΡοειιιιιπ πππιπ. α @ιιιε ιιειἰε πει ιιιε ειιεπι Ρετ ιιοπιιιιεε ειιοτιε. ει

ι·ιιεοιε ειε πιπι·ι·πειε. εεει·ι Ρειιιιειι ιισιιιι·ιι. ει ιειιει· επιπε

ιπειι·πιπετιιι Ρι·οεπτειιοπιε Μπι” εει·ιΡιπε εει. ιιοπιιιιε

ει ιιἱοε εοιππιιιε ειιοπε ει πιιιπετειιιιιιε ει ειιιΒιιιοτπιπ

:πιοισε ει Ρτο ιΡεο εοι1ιπιιι ει ιπιιπειειιειε ει ιιιιει·ε.

ίεεει·πιιι ιιοιιιιιιε ιιιειει·πιπ πιιιπει·ειιειιιιιι. εειιοεπιιιιιπ

Ρεεετιιι εοιιιιειιιιοιιεε ει Ριιειπ Ρι·οπι ιπιει·ιπε οοιι

ιιιιειιιιι:. ιιι Ρι·ιιπιε ιιιοιπε ιιοπιιππε Ροιεειιιε ιιιιιιιε εε

ποιπτιιιιιε' ει ιιειιεΡιιιεἱιε ιιιειοι·πι1ι εοπιιιιιιι·ιοτπιπ.

πεε πιπι ει μια εοπειιιιιι·ιι. @ειπε ειιιιιιειε σίιει·ει:ιιι

Μ: ει πειεπιιιιπε ι·εεεΡει·ιιιιι ιιιοιιιιιιεε ειι0ιιε ει ‹ιε

Ροεεε ει ιιιι~ιειιιειιοιιε εεειιε.ιπ ειιιεε ειιιιιειιιε ι:ιτιιιε.

ει εεε πιιιιΡιε ιιιιιιεπιιιιι ειιιεε ειπιιιιιιε ιιιιιιιε ιτε

ειιιιιιι εεπιππε ιιιιιπε ιιιειιιιιετιειώι ει ιιειειιιιει ει

ιιοπιιιιεε.ιεοπε.ει ιιεΡοεεε ει ιιιειι·ιειπ εε.ε:ιε. ει

ιειπειιεππιειπιιειι8. ιειιιπε ιιιι·ει·ε ιειιεε.ιιιιιι· ιιι πιε-.

Βιιιιιε ειπιιἱει εοιπιιιιιιε ιεπιιε ιιι ιιοπι.. ει :κι ιιιιειιι

ει,ειώιειειειπ ΡειΡειιιο εεπεει·ιιειιιιεπι ιιοιιιιιιεε ισοπι:

8εφ1ιιιιειιιπιπΡοιεειειιε ιιιιιπε ιιι τιιειιιιιιιε ιιιειι επι

ω.. ιιεεεπε ειιιπι:ετε ιεπεειιιπι··ειιιιπειιιιιι ει Ρο

ιεειειε εεεπε ιειιιΡοτε ειεειιοτιιε ει1ε.ει1ιτι ω ιιεΒιιπειιιι

ειιιιιειιε εεεεε εεεεάετε ‹ιει›ει›ιι ε.11ιει!πεπι ιιε ιιιιιπιι

«πιει ειιιιζειι- τεΒιιπειι εεεειιει._ ιπ:·ει ιεειιε επετε

ειιιιειιε ἀεὶ; ειιειι€ειιιε. ιιι Ρτεεειιιιε Ροιεειειιειειιπε.

ειιεηιιει·ε Φει_ειιεεεπεεε ει ειιειιιιι ει οιιεει·πιιτι ε

εει·εεεεεπεΒιιοπειπ ιιοιπιιιππι ιεππε ει. εἰιιὶιειἰε

εεει;ιε ει εοπιι·ε ιιι -ειιφιο: ποπ πειιἰι:ε ει: απειι

«Με ει ειιεεεπετε ιιιιιιιιιιιιε οοπιππιε ιειιιιε. ειιιπιι

Ριεεειιιε εοππεπιιεπε. ιιεπι .ιιιε ιιοπιιιιπε Ροιεειειε

οι εοτιεἰιἱεεὶι τεεεΡειππι ιιοιιιιιιιεε εειοιιε ει ‹ιε Ροεεε

ει ιιιιιι·ιοιπ,8εεπε επι Βι·ειιιιιιι ει ι›οιιιιιιι ποιπιιιπ

πιπι ι0οι111ιιιι8 ιεπι1ε ει Ρτο ἱΡεο εριππιιι ει ειιιιιιι

Ρτο εε ει·πιιιπει·ειε ει ειιιειιιιε ειε Ροεεε ει ιιιειι·ι

ειπ .ει_ιπτιειιιειιοπε ιιιιιιιε ει ιιιιιπει·ειε ει ειιι.επιιε

ιππιει·ι-ιιπε ει εοιπΡιἰεἰιιιιε ειπε ιεεει·πιιι ιιιιειιι Ρε

σει:ε ι·ειπιειιοιιεκπ οιιιιιιιποιιιιιιι ι·ειιιιεειοπειιι ει Ρει

ειππι πε ποπ Ρειειιιιο οοπιππι ειιοιιε. Ρτο· εε ει

πιιιιιεισιι ει ειιι€πιιε ειε Ροεεε ει ιιιιιι·ιειπ ει ιιι-ε-.

ιιιειιοτιε “εεε ιιε ιιιιιιιτιο Με ει ιιιιιιτιιε ιιιειιιε εντε

ι;ιιιιιιιε ιιοπι εεπ ιιιιιιιιιε. Ρετ ιΡειιιιι οοιιιππε εεοι:ιε.

πει ΕΡετει.ιιΡιοε εεοιιειιιιεε πει ιιε Ροεεε ιιὶειιιιειιι.

ειιπι·ιειιιοιιοπε εεεπε. ιιι εεΡιἰοτιε εεειι·ι εεοπιε. πει.

:ειπε ειπε ειετιι ιιι ιΡεο εεειι·ο-. επειιτιο ε ιιιιιπετι

ειι›ιιε ιεπειιιιιπι·. πει ιιι εεΡιιοιιε ιιοπιιιε εΡιεεοΡϊ

ΜΜΜ. ιιεΙιτειιιιιι επι: ετεπι ιιι ιΡεει τιοιιιο. ει μια

ιΡειιιε _εεειι·ιεεΡιιοπε. πει τει:πιεεπι οεεεειειιειΡεο-ι· (2

ειπα ιιοιι_Ξεπιιιειιι. πεε ειιιιιιι:·ι Ρει·πιιιιεπι ιιιιι!πειιι

ι:εκιιιιιει·ειιι:ειιιΓ ει ειε οιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιε ιπιπι·ιιε ιιττα

ιιεχιια ει ιιιιιειιε. ιιιιιιε -πει ι”εειιε Ρετ ιιοι·ιιιιιεε ειιοιιε

ει.ιιιπιπει·εοεειειιιεπιοε ειε Ροεεε ιιιειτὶειιι ει ιιιιιιειε

ειιειιε εειειιε. Με ι·ειι·ο ιΡει οοπιππι ιεππε. Με ιιο

παιιιιιιιπευιειιιιε. πει ιιε Ροεεε άιειι·ιειιι ει ιιι-εει

ειιειιε- πιω ιιεπιει·ιιιιιε εοιπΡιιειιιπε ει ωειιιιιιιο

@Με 8ιιιιιιιιιηποά..Ροιεειεε ει οοπιππιε ιιιιιιιε ποπ

ειιιιιιΒιιι·ιιιθιε0ιβω πιεσ ιιι.ιιι.ιτι Ρει·ιιιιιιεπι. ειι ειιετιε

Φωιιιθ ·ιιιιιι1ειιιει ει: ειιιςΡιο ειιε ειε Ροεεε ιιἱειτἱειιι

ει ἱπειειιιειὶοιιε ιειιπε. ειιιιιπειιι οοιιι!πει·ιπ:ιιειπ ιιι:

εεεπε. πειαιε Ροεεε ·ιιιειι·ιειπ ει ιιιι·ιειιιι

ειιειιεεεεπε._ πεε εἰ ιεειεπι ι·ιιιιοπειιι πει εεε μου.

ιιιήιιεπι ειε. ιιιιςΡιιι;ιπε -ιιεπιιιιε ιιιιοιιιιιτιιε ιιιιιιι·ιιε εεε

πιιιπει·εοε ει ειιιΒιιιοε ιιε Ροεεε ιιιειι·ιειπ ει ιπτιιιιι

ειιοιιε ειιοπε. ει εἱιπιιἱιει· ιιἱειι ειιιιιιει ει Ρτοεπειι

ιοι·εε οοπιππιε ειιοκιε. τισιιιιι:ιε ει ιπσε ιΡειπε οοπιπ

πιε. ει Ρι·ο πιιιιιετειε ει ειιιεπιιε ‹ιε Ροεεε ιιιειι·ιειπ

ει ιπι·ιειιιειιοι:ιε ειιοιιε. ει πιιιιιει·ειε ει: ειτιεπιιε ιεπ

ιοιιιιιιιιε ει εοπιΡιἰεἰιιπε ειπε ιεεει·ππι Ρειεειιι ιἱτιειιι

ι·ειπιειιοιιειιι οιιιιιιιιιοτιεπι τεπιιειιοπεπι ει. Ρεειπιιι

εε ποπ Ρειειιιιο οοπιππι ἱειιιιε Ρτο εε ει ππιπετειε

ει ειιι€πιιιι ειε Ροεεε ιιιειι·ιειπ ει. ιπτιειιιειιοιιε ιιιτιπε

πε οιιιιιιιιπε ιιεπιιιιε ιιιιιιι·ι-ιε ω-ειωιιι ει ειιιιιιιε

(πω. πει ιιιειἰε Ρετ ιιοιπιπεε ἱιιππε ει πιιιιιει·εοε ει

ειιι5πιοε ιιε Ροεεε ιιιειι·ιοιπ ει ιπι·ιειιιειιοτιε ιετιπε

Επι:: πειτε με εοπιπιιι ειιοιιε. πει ιιοιπιπιιιπε εεεπε.

πει ει: Ροεεε ιιιιιι·ιειιι ει ιπι·ιειιιειάσπε ειιοιιε. Με
γι »Με εοπιΡιἰεὶιιιιε ει εσειιιπιοτιινπε ειπε. ει εποιι

Ροιεειιιε ει οοπιππιε ειιοπε ποπ επιιιετιι πε εειει·ο.

πεε επιιιι·ι Ρει·πιιιιειιι ειιεπειιιι ιιοιιεπει·ειιιεπι ιιε

ιιοιιιιιιιιιπε ιιιππε πει εε Ροεεε ει ιιιειειειπ ιιιιιιπε.

πεε ει ιιιειειιι: ι·ειιυιιειιι. πει Με Ρει·ιπιιιειιι ιιε ει

επιιιπε ιιιιιππιε ιιιιετιιει. ειτοιιει·ιιε εεπ ειιιειἰε. ιιιιιιε

πει ιιιειιιι ειιεπι Ρετ ιιοιιιιιιεε ιιιιιιιε. ει ιιιιιιιει·εοε ει:

ειιι€πιοε ιιε Ροεεε ει ιιὶειτἰειιι ει ιετιειιιειιειιε ιετιπε.

ιιεκπ Ρι·σιιιπιει·ιιιιι ἀὶειι ιιοπιιιιιιιι Ροιεειειε ιεπιπε ει

εοιιειιιετιι. ιιοπιἱπε εοιππιιιε ιεπιιε. Ρτειιιειιε ειιιιιιειε

ειιΡπιιιιιιιιιιιε. ιιοπιιιιε οοπιππιε ει. ιιιιπιἱιιιιιπ εεεπε.

ιΙποιι οοπιππιε ιειιπε ποπ ιιεειι·πει. πιει: εεειι·πι ει

εἰει. Με επι-αει. ιιοπιοε εεπ ιιιιτεε ιιοπιιτιπιπ εεοπε.

Ροι·ιππι πεε ιποιιπιιππ. ειιτιπο ιειιιΡοτε. εεε ιιοπιιιιεε

ειιοιιε ει εοτιιιιι ιιοτιει. ιιει”ειιιιει ει ιπειιπιειιειιιι εο

ιιιπιιε ιετιπε ειεπι ειιιεε ιετιπε. πεε ιπιιιτεε ειιιιιειιε

εεοιιε πεε ιοπεεε ιιειΡιε επι επεσε ιιποι. ει ε άπειιπε

επιιιε πιπι. εε πιπι·ιε ει ιοπειε ειπιιειιε 88008. ειι

πι ποιπιιιειε οοπιππιε ιεπιπε. πι: εεε εεε ει εἰ Ριε

επει·ιιὶ Ροεειι ει πειεπι ιιιι·ι·πει·ε εεππεπιιοπε ποπ

οι›ειειπιε. ει εοπιπιιε ει ιιοιιιιιτιεε εεοιιε ιεπεεπιπι· ει:

ιιει:ιεπιιι ιιειειιιιετε ει ιιιετιπιειιετε εοιιιιιιιε ει ιισ-=

ιιιἱπεει πιιιπε 'οι ·εοεπιι:ι ι›οιιε. εὶειιι εοιππιιε ιιιιιιιε

ιιειιειιιι:°ιιει'ετιιιειιε εοιππι·ιε ει ιιοιιιιιιεε εεοιιε ειιεο

ιιιιιιι·.ι:ιοιια..ιιεπι :Ριοιι ιιοιιιιιιεε ει εοιιιπτιε ειιετιει

Ρει·Ρειπιιι .ειιιιππιιω ιειιειιιιιπι· ειιΒει·ε ει πεειΡευε

Ρειειιιειεπι ‹ιε ιετιπιι ει ποπ ειε πω. πει επι ειι

ιιιιιιιιιειιιι·ι·ει. ιιιιιιοιιε· π Βεειε παμε ·ιιεπειιι. ει ει

ιιιερ 11088118 ιιιιιιι·ε ει ιιπιὶεειπι ιιειιιιειοι·επι ιειιιιε; ει

«Με ειιιιιπι:ιε. ιιιιιπε Ρει·ιιιιιιει ιΡειιτιο Ροιεειιιιειπ ει

ιπιιιοεπι σοιιιππι εεειιε ω ποιππιειεπι ἱΡεἰιιε εοιιιππιε

επεπιε ειιει.»ει εοεὶΡἱ. ει ποπ Ρι·οιιὶι›ει›ἰι πιοιιο ιιιἱεποι

Μπι εΙποιιζοιιιιιεε. ιει·ι·ε ει Ρεεεεεεἰοιιεε. επε °ετιιιιι:

ιιεπιιιιιιέιιι ιιιιιιιε. πει ιιοπιιιιιιιιι εειετιε ειπε ιιιεεΡιι0

ιιεπι ιιπιπε?επετιιε Ροιειιιεειιιιιτ Ρετ πιει: επι εεε

Ρεεειάει:ιεπι. τειιιιπεκιπι·ε επιπειιιιει Ρεύεοπε. Με οι»

ειιιιιιιιιπε ειωειωι. ιιιιεπιιιιιε. πει εειιιεπεπειειιε πει

ίεειιε. ει ει ιΪπε εαιιεπιιε πει ιιιιιιιεε ει; ιιιειειιεειε

πει ιειε επιιι ιειιιΡοι·ε ιιιιιπε ειιει·ι·ε. ειιιι εεεεε ειε

ιετιιε ει Ρτο.3ιιιειιιιο .ιιιιιιεειιιπι·.εειπο εποε ιιιιεειπε

ειιιεειπε .ιιε ι εεειι·ο ειιιιπειε ει Ρετιιπετιιιιιπε ιπι ἰΡεπιπ›

ε:ιιειτπιτπ πω. πιασει εοιιιππε ιεππε'Ρετιιιιιιιιι εοἐ

πιισιιι. επειιειιι:ετε ει τΙπιειε ιπι·ιαιέειι·επεπι ε:ι›επε.

ει ει πω. ιιιιι ειιιιιε.ι Ρι·εεειιιι εσιιπειιιιοιιε. ει ιιιε ειπε

εσιιιιιιετιιιπ·ι ιινειι. ειιοπιιιεε ίεειιειιιεε ει Ρεσπεπιπε·

σε
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οο!ιο!!οι·ιππο. οτ πιοιοοι·οοε οτ ε!ιι€πι!οε ιοτπ·οπτιιο. (Ιπι08 α τ!ο οοτοτ·ο οοοτι·ο οοοπιοοτἱοοοοο πιο! οοπιιτπι!ο ποιππιο

οτ :ιιιοε οπιοο·!πο!ιοτ οοποπιοο.εοοοο. πιο! οι!!πιε τππι! τοτιο

!ιοτοιποοοοι. οο!!!εο!ιοτ οτ Ροι·οιΡιο!ιοτ. πτει (ιοοο οοπιοο

πιοππο πιο! τποπποο οιτοοτὶοοοε οοο ιιοΡοοοοτ οοοιπποο·οτ

!ιοπιιοοο οειοοο. οτ ποιροειτοο πιο! !οιροειτοο ο τοιοΡοπ·ο

ε3πιοτπ·ο οποτε οσο Ροι·ο!ριοοτ. οικοοιιτει οο!ιο!!ο. οτ Ρτο

πιοοτὶΒπιο ἱρο!πιε οο!ιο!!ο. οιιο οο!ιο!!ο οιι!ιο οτ Ρι·οιποοτπιο

πρώπιο Ρ!οοο ππιιο εΡοοτοοτ ω! οοιοποιε ιοτιπιο άτοπο

οποιο. !το τοιοοο φπα! πιο! πιο! !ιοτ!ἰο οετ πο οιι!ιο!!ιι

5οοτιο οιοοτ οοοιιιοο οποιο πΙπιοιο!!!ιοτ ποιοοπτο Ρτο

οο!π!!5 τΙπιποφιο ποοιιο ο οοτπιπιοἱ οτιοοο. οο!πιπο αιτή

τιπ!!ο ὶοοιιο οτ πιοοι!ιοποο!!ιπιο τοοτπε ο οοπιιιοἰ οποιο

άο εο!ο. πιιιοο εο!π!οε πιπιποοιπιο π!ο πιιιο!!!ποτ οποιο !πιι

!ιοπιτ οοκοπιοο πιοοοο Ρτο οο!πιοοι!!ο ι!ο!ι!τπο. ππιιο Ρτο

ιοοο ειι!ο ἀἱοτιιοι οοοιπιοο οπο τοοοτπιι·. οτ Ρτο οι:

Ροοοἰο ἴοοἰοοἀἰο Ρτο ιοοο οοιοπιοἱ. ππιιο εο!ο πιοοά!το 27

οοοιιιοο οιποοο Ροετοπι οι ι!!οτο οιι!ιο!!ο. ιοοο!! Ροτ

οιΡοι·ο πιο!ιοοτ πιο! !ιο!ιοτο. οτ ει!!πιο εει! ιο εοοπιο οσο

πιοτιπ!επτπιι·. τιπ.ποπιοτιπιο πιοοπὶὶτπιο ίιιοι·ιτ. οι! Ρτοι!!οτπιο. οτ

οπτ!πιο Ίπποι! οπιετι·πιπο ει!!ι!ιο!ο απο τοτο ιπιπ·ιει!!οτ!οοο. οτ

απο τουτο οτ Ροοεοοοποο!!ιπιο Ροι·τ!οοιιτ!!ιπιο οτ! ιΡεπιπι

οοεττπιπο. οτ οπιτο οποοὶΒιι5 Ροττποοοτιτιπιο οι! ιΡειππο

οοετι·ιιιο. οι! οοιοπιτιο οποιο οποιο ππιιο Ροι·τιοοοτ. οτ

φωτ! οοιοιποο οιιοοο οπι!!πιτο πιιο ιο !Ρεο οοετι·οεοπιέ

ππιτ!εό!οτιοοο ἱΡοππιε. οιιο ὶο Ροττὶοοοτἱοπιο οι! ιοοπικο·

οπιοττιππο τοπ πιἱοὸἰοοτ. τιποτε: οιιοτ! οἰπιοε εοοοο. οτ

οιοδπι!οι·οο !ιοοιἱοοο τ!ο εοποοει. τοτπ·επε οτ Ροοεοεοιοοοο)

τ!ι·ποτπιε οτ !ιοτπιο. οτοοοά!ο!οοοε οποιο οτ οιποε ιο τοτο

ιτιτοτπο αποτο! ο!!αι:ο!ο !ιο!›οι·ο οοοεπιοπιοι·οοτ οοτο οι.

οοΡτὶοπιοπο !ιπιἰπιε @ποπο !ιοΒοοοτοτ τοοοοοτ ·οοπι-.

ιιοοτἰοοο !ιοο οσο ο!ιετιιοτο. ἱτοοι ποιοι! οοοιιιοο οτ Ο

!ιοποποοε εοοοο τοοοτο τοοοεποτπιο οκοι·οπτπικο οτ.οιπέ

πιο!οτιτοοι ροτ Μοτο οτ μου τοι·π·οπιι. οτ πο οτιοοτοοτιτἰ8

!ἱ8οοοπιπο ἰτο οι! .οο!πιοτοτοκο:οοοιπιοπο ποοοτ: οτ οποιο·

τοτο οτ Ρειοοοπ το! πιο!ιπιιτοτοιιι οοοιιιοιο οπο. Επέτειο·

8ιοπιτ· τοοιοτ οοιαιιιοο ἰοοιιο. οτ ·οοοτπ·ει πιο” οιπο!οτ.ι

οτ εἰοιπτ !ιοιοἱοοο οποπιο·οοιι!Βοοτ οτ τοποιτροι!ιοοπήο=

οποιοι. οπο οτ εοΒοοοοεοε οοιι!Βο!ιπιιιτοτ οο·οιοιοι!ποιιο

ποοποπιιιο. οτ οιιΡοτ!ποοτοοοττπ εο!ιιοοτ. οτ πιοπιοτο· ΜΑΣ

πιο! ττπο!οπιπ!ο ο οοοιιιο! ἱοοιιο οτ π:1πιο·τοο!οτ:+οοοιπιπιο

πεποπιο. τοοο!ιοοτ οτ οτιοοι·πιο!ιπιοτ οοοιιιιιο οτ !ιοοιπι·ιοο

π!ο έσοτιο. οτ ο!!τιιιοπο !ιοοοιτπιπο· π!ο ιτπ.ιπιπο. πιο! άς

τ;!!εττ!οτπι. οποιο !ο οιιιἰτοτο εοοτιο ιιοπι πιοοοιιτο!ιιιοτ.!

ποο ἱο οπιιε ι!!εττιοτπι. ἰτοπο :ιοοο οοππποποποι:ποοπιο!

ο!!πιππιο πιιο οοοιιιοπ οο!!οοτοοπ τ!οο!τοπο.·πτπιτπιπιπι πιο!

οο!οπο οιι!ιοπιοι·τπι·οτ ιιο! ε!οπιοτπιπο οοπι ο!ιοοι·πιοι·οτ. πο

πιπι!!ιπιο. Μουτ. οτ οσο πο :ι!!ιε ροτοετοε ἱοοπιο ο! ο!

Ρ!πιοπιοι·!τ ροοο!τ π!ο Με οοο)οοοοοι·ο. οτ οοοόοπιοοι·ο

οτ Ρπιπιπτο οοΒοοοοεοε. ε!οπιτ ιπ!!οο πεποπιοοεοε. ιτοοι

Ποστ! οοοιπιοο !-ειοπιο π!ο οοπτεοοειι οτ πιο!πιτιτοτο οο

ποπιο!ο- εοιοοο !ιο!ιοπιτ τοπποπιτ οτ οοριοτιοπά οποιοι πιο

!πιοτειτοπο ΐοι·τποποι οοετπ·οτπιοι εοουο.· τοπιο ἰοτοτ!πιο

τροπο “τω” οο οπι!ππο οιποε! ππιτ!ετ!!οτπο !ποιο!τιπικο

ποτπ·οττπιο οτ Ρτοπιοπιτππο Ρπ·οε!ιοτοτπποίοοετπ·οτοπο. το!

οοκοπιοο οιιοοο Ρ!οπιοιιιι·ο Ροοτὶοοοπιτ. οοοπιοι!πποπ

ποια! Ροι·τιοοι·ο οοοοπποπιοι·πιοτ οτ πΡεοποοπτπ·ποττ!!οτιο

:ποπο οτ ιΡεοε ποτπ·οιτπιο οτ Ρπ·οπιοοτπιο. τ!ιοτπιοι οο

οιιιοο εοοοο !ιο!›οοτ. τοοοοτ οτ·ΡοπιοὶΡποτ. οοοιιτιπ!πιπο

ποια! !ιπι!ιοπ·ο τοτιοι·ο οτ ροτο!ροτο οοοεπιοπιπτ. 'οιποοΡτσ

π!ο οοετι·ο οι·!ιἰοο!ο. οτ τ!ο τοπ·ιπτοι·ίο οτ ροττἱοοοτἱτιππο

οι! ιΡεπιιιι οιιοτπ·πιποπ οο εο!πιο. ιιιππ! οοιοπιοο εοοπιο

οι! Ρι·οι!!οτο τοπ·οπο τττιπ!οοι!ο. οιιο εἱτ ο!ι!τπ8πιτπιπο.·ποτ

εει!ιιο «ιοοο Ρτο !ποο οσο τοπ ο!!πιπιοι! Ρτοππιτ!πτ!πιπο

!πιο!ιο π!ο 8ι·ἱιοο!τ!ἰο οτ τοπια! οτ οοοοοι·τ!!ιπιο οοι·πιπο

οι οιιοττο ετο!!ο οτ Ροι·τ!οοοττ!ιπιο οτ! τρωω τοοετι·πιοι.

ἱτοοι οιιο‹! πιοππτ!πτποοοε τοοτοπι τ!ο τοττιετοοιιιπιοτο

εοοοο. οοιοπιοο οτ !ποπτο·ποοε οποιο ι!ιοΒο!ιπποτ το;

ιιιοε οτ ι·τιτοο οτ οειε ι!!τοπττοοτ οοιιιτοπί!ιπιε @τυποπ

π!οτο. οοο οιιο τοοι!ο ο!!τιππο τοποοπιο!ιπποτ.οκοοοτοοι

ο!ποπιππι πιοτιτ!!τπιοι οοοοτιιο! ο!!οοοτπιπο π!ο Ροιοοοοο!ο-'

ο!!ιιιοοττοττ!ε Ροι·τιτιοοττ!ιππο οι! οοεττ·πιπιι οι!!ι!ιο!ο.

ιτοτο:-›τιπποπτ π!ο άο!ιιτ!ο ππιιο τ!ο!τώιοπιτοτ απτο Ρτο8οοϋ

τοοι· επιοι·ι·οπο ο ·οοοιπιοπ !ειοπιοπιώ επο8τι!οπ·ιοπιο ποιοι·

οοοπο ιοπιπιο πιο! όιοττ·ποτπιο ο!ἱοπιἰ π!ο οοοοο πιο! πἰο Ροοοο

όιοτπ·ιοτπι οτ !πιι·ἱοτ!ἰοτὶοοο επποοο. Μ. !οτ!ο·οο!ιιτ!ο.· οι·

‹!ο ιΡεοε οι·οπιπτοπ·οο οοπ·οπο ποοεἰοτιποτπι οποιοι ο!!ιοο

`οπτοι· ιππιτ!ιοοτιπτ. τππι οΒοτοοτὶβοε !οπιπ!!!ιπιε πιο! εοτι

τοοοἰιε· τοοτιο. 'πιώ !οτ!ο τοοιροι·ο !ιο!πιε €πιοττ·ο.ι!!πιο

Μοτο ο!ιοοι·πιοτπιπ· π!ο «!ο!ι!τ!ο. ππιιο τ!ο!ιο!ιπποτπιο ο οο-°

τοπιο! οοοιιο. πιο! εἰπιοιι!οπ·ἰ!ιπιο ροι·οοο!οοοοοο πιώ·

όπιιτι·τοτπιο !ιοτοἰοἱτιπιο ποοπιο πιο! ι!ιοτυ!οτπιο οιιτο οπο

οοοτοοποπιοπ·πιτπιο. ιτοπο τιιιοτ! οοποπιοο οτ !ποοι!οοο

οοοοο οιοτ Ροοἱτπιο ο!ιοο!ιιτι οτι οποιο·επιτιτοπ=ιτἰππωπτοιπ1

ό·οποοεπτποοο οτ !οππιπ!ο οιιο οοοε!οποπποτπ οοοοοτ=οο

ποιοι! ἰοοππο πιο! εποΒιι!οι·ι!ιπιο ροι·οοοπο 7ἱπιοππο πιώ ι!!-·

ότι·ιοτπιο ποτππιο τοτοΡοπ·ο Ρι·οοοοτιο Βπιοτπ·ο. ο!. τΙπιοπὶ

8οοτοτιτποοοοο!οτοοοοποοοε οτ !οπιιτ!οε !ΡεονβοοοΜ

τοπιο .τοτο οἰο!ιἱ!ο !ιο!›οοοτπιπ·. οτ οοτοπιπιο οττ·!πο·

παιιοοο ιοοπιοοιιιτ Ροοπτπιε ο!ιοο!πιτι ο!1.οτοοιοοοτοοττπι

οιτοοτιοοοκο ο!!τιπιοοι οοιοιιοτ: οιιοτιο. πιο! ·επιΡοι· ·!ιο-· τί οοοἑοτοοοτἰοοο οτ !οπιτ!ο οιιο οοτιπ!οποοιιτΉοοοοοτ οο

ιοιο!!ιπιε οσιοοο οτ ᾶἱοτπ·ἰοτπιε πιο! ι·ο!ιπιο οοιΒιιτο- οιοπ!ο

ο!!πιπιο ιιοπι απο”. πιο! ιιοΡοοοτ.1 εππ!πιποι Με .οιιο πο

!ιτιο οοοιιοιιτιοοο οοοτἰοοοτπιτζ εο!ιιο τιπιοπ! ποτρωι.8

_τποιποο [αστειο οτ τοοποοι!οε !ιοποιοι!ιπιο·ποπ:ππιο οοιο

8πποτπ!ιιιο. προ επι€.Βοοοοεοο οοπιιιΒιο'τοο.. ο!·οοτ οιιο

ιοοιποοεοε εο!πιοι·ο οτ Ρι·οετοι·ο”τοοοοοτιιπ·.ι οοοΕιδι·ο

πιοπιτπιτ ιο Με οποποιοπιτ ποοπιοιιοοε. ιτοιιτι οπποπτ.Ξ!το&

οιιπποε εοοοο ιιοπι τοοοιιοτπιτ τοοοπο τ·ιπτιοιιοπο Πτι

πιιοπιο οπο! οοοτι·οοτπιο πιο τοοτιιε οοεοτ. πιο!..ιι!είπο

οοοττ:ιοτπι άποτιποπ οοεοτ.ιτιπιοι!ιο πειιιιιο τοτὶοοοιο

ΐοοοτο τοοοι·οοτιιι·. οκοορτο Ρτο ι·οο!ιοι·ιο. πιο!=·πτιιπ·-Δ

ειπτἰο ειιιο π!ο οοτοτο ί!οι·οτ ιο !ιοτοπτιοε ποιππιο..πιο!

ι!οΙοππιε ππιο!οπτ!ο. οτ Με! εοτιοοοοεὶοοοεοτ Ροποοοι!ιιε

οποιο ιποοοο πιώ οποοππ!ιππι!!ιιιο Ροι·οοο!ο ετποιιο πιώ οι

οτπ·ιοτιπο τοπιιΡοπ·ο Ρι·οοοοτιο @ποπο. οτ ποοοτ! οοοτοοτἱο

οτ··οοοάοοιο-οτϊοοοε ιοοο π!ο αποτο Ρτο ιιιο!ι!!ο οιιο

Βοοποτπιο. ἰτοιο ποστ! οοτοπιιπο ιοτιπιο άο!ι!τοΡοοιοτ στον

ο!!!πιοι ορπιτ! ι!οοιιοπιιο ροΡοιο. ποστ! ο!οοιιοπιοοοο!οο!ο 8οοπποπποι Ρτοπιππ!οπιτ ‹!ο ιππι!!ιοο1°ιτο Λοϋιο1ττιποσ

οπιποοοΙοιτπιοι εοοιποοεοπο τ!!ιο!οιιιτ ·ππορ!!οπιτιάστοοο!οοπο·

πιπππι!οοοι. ·ἱο ο!!!ο οοο!οοτπε πιο! ππιτ!!ιοο-'πιπιπιτπι ιοοο

οποιο οοοι:οοοπτ οοώοοἱο πιιιπι!οοο!: πτοπο·οπ δοοοοποοο

Ροοἱο εοπι οοοοοι·άπο τοιοτο ιοοο· οοτιτι·οοτοε ο τωιο·ππ·

ιοποπ· οοπιοπιοο ποποπιο οτ οοοιπιοο #εοοτπο!··ο!ἱπιοὶο'ἔο!ἰ

οποιοι π!ο οτποτποΪΡοεοο ο!!εττποτπι οτ !πιο!οτ!!οτιοοο εεοππο·.'

οιοι!ο ο!!οιπο πιο! οοοοο!οτπο ο!πτΙπιππ. οποτπάοο·ιιο!-οο

  

οοοπιιιτ!πιοι τοι·οποπι οοριτπι!οι·πιιο !οοπιο.: οι: που ποιοι! ττοο!ι!τ. πιο! οί!οοε!!τ εοπι :!οτ!οιι!τ ππιοπο.ι·πιοτιπποππει!ὶ
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ι·οΒιιε. οοιιιιιιιο ιοιτιιιο Ρτο ροεεο τοιιοιιτιιι· άοπο οοιι- α ἱο Με οιιιιιἰΒιιε ιιιτοι·Ροτιοτ οτ οκοοιιιιιτιἰοτάιἰτ οτ

οικω οτ ιιιιιτιιιτιοτι. ιιτ τιοιι:ιο 5οοιιο Βοτιο οπο το

οιιροι·οτ οτ άοΙὶΙιοι·οτιιι· ιη Ροι·οοτιει οτ τοἱιιιε απο

ἱΠο οιιἰ εειδοτιοτιοοιιι Ρι·οὶιιάο οΠ`οιιάοι·ὶτ πο! άοτἱ

τιιιοι·ιτ. Ροιοοιιι πο! οοιιοοτάἰειιιι. τιοο Βιιοι·ι·οιιι ι·οοι·ο

τοπι άἰοτιιιιι οοπιιιτιο ὶοτιιιο τιιοάο εάιτιιιο τιοο τοοιοκιάο.

οτιοιιετιιιο Μαιο εειοτιο. οοτ άο Ροοεο άἰετιοἱοτιι οτ

ἱιιι·ὶεάἰοτἰοιιο οοιοιιο τι0ιιοι εοο τοοιιροτειιοι·ιτ οτ άοΙἰΒο

ι·οτιιε ἴιιοτὶτ ιο Ροι·οοιι:ι οτ ι·οτιιιε. ὶτοιιι οιιοά οοιιιιιιιο

ιοπιιιο ιη εειοι·οιιιοιιτο τοιιοοτιιτ·. οιιοά οοοοεὶοιιο τιο

τω. οοιιοοι·άιο ειιιο ροοἰε. οοο ττειοτοτιιε οτ οοΠο

(με ΜΒΜ ιιιτοι· Ιιοπιἱιιοε ἱειιιιιο οτ οτιοηο οΙἰοιιἰ άο

οοοιιο άο τιοεεο άἰεττἰοτιι οτ ἱιιτἱεάἰοτὶοιιο 880Π8 στα·

οΙἰοι.ιο ειΠάιιιά άοτιιιιτι οοο οετ οοο ρτοπιι88ιιιιι ιιιοάο

ειΙιάιιο ιιοΙ οοοειεἰοιιο ειιιοιιιοι. οτ οτρι·οτοιεοοιιι ·.ττ8ϊ

οιιοά Ρι·οιιιὶοεἰο Με Ρτο ιιὶοΙιἰΙο Ιιοτιοοτιιτ. οτ εἰ άτι

τιιιιι οετ τιιιοά Ροτοετο5 οτ οοιιιιιτιο ὶοιιιιο ·τοπιοοιι1τοτ

ἰΠιιά τοοιιροτει·ο. ειιιο οοοιιοάηιοετοο ἱιιάο Μοριά

ι·οοτιτοειτιιυ.ιιοΙάοτιιι·. οοάοικι ιιιοάο τοιιοοτιιτ οοιιιιιτιο

εοοιιο. ρω οοιιιιιιιἱ ιτιιιιιο. Ποιο τΙιιοά οοπιιιτιο Μαιο

ιιοὶ· ιιΙἰάιιἱε εἰτιοοὶοτὶε- άο οτιοιιο ιιοΙ άο άἰεττἱοτιι οοο

οπιιοιιττοοο εάιςιιο Μοτο οοςιιιιιιιαιτ ·Ροι·τοιαι εάιοιιοιιι

Βιιι·›Βἰ Βοιωτοι· ιιοι·οΒἰτιἰο ιιο! οΙιοιιοπι ἱιιι·ὶεάἱοτἰοιιοιιι

ιο οοειτι·ο ιιο! Ιιιιτἔο'.ιιοι:ο8ἰιιιε οΙῖάιιο τοπιτιοι·ο. ιτοιιι

ειιιοά οοι·οοτοτι τύπο Μάο οΒεο!ιιὶ άοΒοιιτ οτ Πάο

ἰιιοοοτοε, τιτάτιο τοοιιι·ιτοτοο οοι·ιιτιει άἰτιιὶττἱ οτ οΙιοοΙιιἰ

οτ ι:ιοτιο οοιιιιιιἰοοοιοοοοοὶοιιο οοι·τιιιι. οτ οτιιιιοε Ροιιο

σ.ιιιοοιιπιφιο οκ οοιιοει οοπιιιιιοοο οοιιττο οοιιιιιιιο ὶτιτιιιο

οτ οἱκιΒιιἰοοοε ροτοοιιτιιο οτ οοιιτι·ει οοιιιιιιιο οτιοπιο οτ

ειαιειιΙειιτοοάιοπιιιιιοε ‹άο 8οοιιιι. τοιιιροι·ο Βιιοι·ιτο το

ωἰττἰιάοὶιοιιτ. Ρτοάιοττωοπιτιιο οτ εἰοΒιιΙο άἱοτιιο άο

πιιιιιιε Ρθωθτ854τ8ΠΠθι ·ιιοΙοιιτειτο οτ ›οοιιεοιιοιι οοπι

ει!ιοι·ιοτιιπι -ιο.ιιιιο ιοτυοεούρτοτυπι. οτ›ᾶροἰιοοτιεὶΙἱοι·ἰἰ

οοο ιιοπιιτιο: οτ οοιιιωιὶο .ὶιιτιιιο. οτ.μ·οάιοτι. οικιάιοἱ

εοοιιο οοτιιιι·ι-αιοπιιιιο οΜ.οοπιιιιιιο· Ιιοπιιιιιιπι;·οοοιιο.

ριιοπιιοοιοιιτιτ· ιιά ἰτιιιἰοοιιι οτ·ιικοιιοι·ιιοτ ειά οιιτιοττι άοἰ

οιιοιιΒοττο ιιοι·ροτοΕτοι· τοοτο οτ ὶιιοειι·ι Βιοοτο Ρτο

πιιοοοιιιιτ ω. ιιιιΒΙιοοι οοτιοἱοιιο ιροοιιιιιιι. οοιιιιπιιτοτιιιιι

ἰτι οιιιοιο _;ιομιτι·οττοοάουο οτ οτιεοι·ιιιιτο Ροι·ροτιιο οτ

πω: τοοτιττ:τιιιοιιοο. ιιοιι οτιο·τειιιτο οάιιιιιο οο·ρττιιΙο.

ετω.ωσ οτάἱιιοιιιοιιτο. οοτ οοιιεὶΙἰο τοοτο. ιιο! Πασά

Μιά ροο3οτ.. οτ ‹Ιιιοά οτιτιο -·ΐιιτιι:ι·ο Βιοτ οοριτιιΙιιιιι.

οιιοά ρωτοκιπ ιο ΙὶΒτοοορἰτιιΙοτιιιτι ιιι.ιιιιο οτ οιιοιτιο

οτ ιο ἱιτοιιἱ.οοιιιροει°ιο οι!! ςιιοάοἰιιτοτιτ άιοπιιιιοε άο

·οοπιρει€τιω.ιοιιιιο οτ ιο τι-οω ειά οιιοά τωτιτ Ιιο-

πιτοοε·οοοιιο. άο'ρι·οάιοτὶε οττοιιάοτιάιε οτ οτιοοτιιοτιάιο.

ειιιοιά οοριτιιΙιιτιι εὶιιΒιιΙἰο οποίο ροτοοτοτοο οττι·οοτοι·οε

Μποστ· οτ Μοτο τοτιοοιιτιιο :ιττοιιάοι·ο·οτοΙιεοι·ιιοι·ο οτ

ιιιι·οι:οετοοουο οποοοΒοοτιτιοε 8τιὶ8. το οιιοά.Ροι·ροτιιο

οΒιιοοιιοιιτιιι·. οτ εΜοοιιττοΐοοοοοιιτ ωΠΔΔωι άοτιοειιιτ

ιοτ:άιιο!ιιοι @τοττο-τει ειπα ωεφω τοοτἰτιιτἱοτιοἱοάο

Βοιοι:ιάει. ›οτ-ι8ἱοιιἰει‹οὶιιὶο:·ὶειιιιτο άιο! @απο .ιο οοιιοιὶἱο

ιιο! Ρειιάοιτιοτιτο . άἰοοοοτιιοτ οτοεδειτοτ. οοιιττο Ιιι·οάὶοτοι

οοτ· ::ιιιφιοά-*Ροοοδοτοτιιιιτ ιτοιιοοιιτιιιι Ροτοετοε ἱοκιιιο

οτ οοοιιο οι· ειιιΓοι·ι·ο ΙἱΙιιιοοιοοκιτιιιιιμο οιιοΙἰΒοτ ιιιοο

οτ ειτιιρΙἱιιεοιιοιι ι·οάάοτο.·ιοτ οι οιοπι :τοοοτοιιτ οὶιιάὶ

Με άοτιοοιιτ ιη άιιρτιιοι ιΠιιιε οιιιοκιτωο. οτ ιιιειιροι·

Ειοιοτ εἰο οτ οιιι·ειτιιτ οοιιι·ιιτιοι ιοιιιιο.ουά.ειιιιιτι ροοεο.

τιιιοά άοιηιτιιιε ρορει. ιιοτιιἱιιο ιιιιιιιοοεοτιο· .οοοτοοιο.

Ρι·οάιοτει οτιιτιιτι οοιιίιι·ιιιοτιιτ. οτ ειιιοτοι·ιτοτοιιι ειιειτιτι

οοτιτοκιτιοαι οιιοοιιιιιιιἱοοτὶοιιἱε ρι·οΐοι·οτ τ11ιοά οοπιιιιιο

οτ Ιιοπιιιιοε ιιιτιιιο οτ οοπιιιιιο οτ τιοι1ιιιιοε ε:ιοιιο. οκ

ιιιιτιο οἰιιτ οιιοοιιιιιτιἱοοτἰ οτ οικιοιιΙο οτιοτΙιοιιιοτἱε ὶο

ιιοάοτι. Πει οιιιοά Ι1ι11ιφ18ΙΙ1 οτιεο!ιιι άοτιοειιιτ οἱ ἱιι

ο!ιοιιο οοιιττειτοοοι·οτιτ άο Ρτοάἱοτἱε. οοιιεἱ!ὶοι·ἱἰ ποιο

εειοτιο ιππο άοτιοιιτ ειιιιιΠτοι· άο ΡτοάἰοτὶοοΒ5οτιιειιιάὶε

οτ οοιιτι·ο που ιιοτιἰοιιάο. οτ οττο άο ·οι·οιιοι:ιο οιοοιιτοι·

οοπιιιτιιε ἱοιιιιο ὶιι ριιτιτιοιι οοτιοἰοιιο οοιιετοδοτο ιο

ειι·οτιο ιιοτοΒἰκιἰε ιτι ειιιἱωτι άοιιιιιιἰ Ροτοοτοτἰε ιοτιιιο οτ

ιιιιἱιιοτεοτιιιιι άο ΡοριιΙο οὶιιὶττιτἰε οτ Ροτοεττιτιοι·ιιιιι

ἱειιιιιο οτ οΙὶοτιιπι άο ιιτττο ιιι€5ιιιιι οτ άίετι·ιοτιιοιιιιιιι

ιειιιιιο οιιἰ οι·οιιτ οά ιρειιιιι ροι·Ιοιιτιοιιτιιιιι-οτ ιιοτιιτιτοτο

οοτιιπι. ιτε εΙιιοά ἰΡεὶ τοοοΡοτιιιιτ ὶιι οιιἰιιιοπι οποιο οτ

οΙοιικιι·ιιιιτ ΡιιΒΙἰοο ίιοιτ βετ ειά (μισά ΡοΗτιπιοιιτιιιτι

ιιιιιΙτἰτιιάο ιιιοΒιιτι Βοιιτἱιιιιι ' τυο. οποιο άὶιιιιτοοτοι·ο

ιιοιιιο Ροτοτ·ειτ. ιιιτειιιιτ ειά εειιιοτο άοἱ οιιοτιΒο¦ὶει :μισά

Ρι·οάιοτο Βιοτιτιτ ο άἰοτο άοπιιιιο Ροτοετοτο οτ τι οο

ιιιιιιιἰ ιοτιιιο οτ εάι οιιιιιιτιιιε άο Ρομάο ΡοιΕΡοτιιο οτι

εοι·ιιοτει. τιοτιιἱιιει οοιιεάἱειτἱοτιιπι οτ οοι·ιιιιι οιιι διο

τιιιιτ ειά άἱοτιιπι οοιιειιιιιιιι ειιτιτ !ιοο

ΑΠιοττιιε άο Βἰεοο

Ιοοοτιιιε άο Πἰεοο

Ι.ιιοτιιιε άο Βι·ιπιοιτάο.

Βιιτιοιιε άο τιιτοτιοι.

Οοιιι·ειάιιο άο οοιεττο.

Διιάι·οοε άο τιοο.

Μειττιοι15 οοΙιτι.

θιιἱάοτιιε Βοἰοιιιιο ετιιιιιιΙο.

Νιοο!ει· οιπιἱιι·ἰοοιιε.

Ροτοτιοτιιο εττοιοροτοιι5.

(ὶιιὶάοτιιε ερἰιιιιὶο.

8)πιιοιι άο ο!ειι·ιτοο.

Ιοοοτιιιε άειτιοιάιτιιιε άο Μοτο.

ΠΒο άο άὶοοο οοτιιοε !οιιοιιἱο. .·ι. . ι

θιιιΠιοτιιιιιε άο ιιιιΙοιιτἱτι.

1ιοιιττοιιοιιο άο οοτιιιοάἱιιο. : ο

δγιιιοιι τοτιιοΙτιιο.

Αιιάι·οοε άο τιιι·οτιο. .ΡιιεοΙιοΙὶε άο ιιιοτὶ. Σ . ζ

Βοιιἱἰοοἱιιε τιιοτιιιιιΙιιιε.

οοιιιἱτοε τειιιειιιιο.

Ιοτιειιιιιοε άο ετοὶιΠὶ. .ο .το

Ζοοτιοτἱοε (το οοετι·ο.

08οι·ιιιε τοΙτιπιοιιιοτι.

Ειιι·ιοιιε οάιο.

ά 8Υπιοτι άο Βιιοιττοτιο.

ΙοοοΙιἰτιιιε άο ιιὶιιοΙάο. . 4 .

ΠοετοΠιιιιιε άο οτιετι·ο. .

ΡτιὶΙὶΡιιε οιιιΒι·ιοοιιο. .· ; · ” β

ΙειοοΒιιε άο πιιιι·το.

Ρι·οιιοοεοτιιιιιιε ι·οΡοΙΙἱιιιιε,

ΑιιάτιοΙιι5 οιιιὶιτὶοοιιο. . ·· · 5

ΝιοοΙοειιε άο ιιιοι·ἱ. . .. ·.;.

Βοοοι·ιιιο άο εειιιιΒιιοιιιι. .δ Ἀ ξ: ο·

 

Οὶιοττἱιιιιε πιο οι·ιιοο.ΝἱοοΙοειιε Ιιιοοιιοἱε. -: ι.. : τ. τ

87ιιιοπι εττοιοτιοτοιιο. Έ ':·ι:·.'

Ιιοιιττοιιοιιε οάιο. '

ΒιιτιοΙάιιο τιοικιιιιετιιο.

ΒοιιιΒιοιιιο ι·οάοοιιιιο. · .· Η

χι
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ΡτωιοὶεοΙιὶιιοε άο Μετα . . :Ϊ ··ἱ
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Οττοἱἰπιιέ ΡιιΙΡιιε. - · ί ....

Ορἱοἰτιιιε εάοΙσπάιιε. · › .:

ΝἰοοΙο Ιεοετιιιρτἱειε. . " .π ” -

ΒοιΙειοάοε ΒοτΙοτἱει. ω..

ΝὶοοΙαΒιιἴετἱιιἑ. · : . '

θιιἰΙΙὶοΙπιιιε ώ: σιοοε. «..·;

ΝἱοοΙει εοΙιιοἱΒιιε. .· ε. .· .ζ

Ιο.οοΒιιε ἀτειΡετἰοε. - '

ΡειοἰοΙοε όο πιιειτἱ.

Βοιιὶΐοοἰιιε οΒἰηὶ (Η: τοττο.θοἰΠἰοΙιιιιιε ΒιιίΪοτἰιιε.
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ν8οΠιιιιε ρο112επιι1ε. . .- Η
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θιιἱΙΙἱοΙππιε τἰοὶιισ.:” .:ο·› :ο οπο· Κκ' Μισο :Φ πετ:ι:ἰ

ΜΜΜ ιιοτοΒἰτιὶ ἱο ΛοοοΜάα 88Μ Φωοωοε ΜΗ.

ΗΒἱΙ18. ιοΜΜε ΡτοσοπιτὶΒο€ οτ .ποοαΜέ:=ωο δεν:

ι·σπ·οο άσε οοτιᾶΒἱει ;οΙὶω°|ΡοτωΗ.τἐωἱοκιιια. :ροΙοειήπο

άο ωεωΙΙο πιἰΙἱτο οὶαε;οᾶΔσοΒο ιιτοἱιοτἱο θε ὶιιπιιὶιι.

:ιἱοοΙοεο ὸιιτοπτἱε.. τἐοοοοιιο<νδοτοὰἱομιὶοἱε; οἰοο!ιιο

ιἱο μπω ποτοΗε. πιο:: ἄΙοωἱπἰροαιετὶπῖωτΜ ΦΗΜ

5ἱΙΙΙο.- οοι.τ.- ἱιιὰἰοοἱοιιο πο. «Μ. ιἱοκιιἱοἑοο :ινιιιι.ὲ

.Πω;5 .[]6[χωζ;Μ. Σ.: 6:20 οἐ›::2 Ο :Μ .β..:.·η ἱ νη)

Τοὶιιστἱἑι18αοὡοο€ἱ άϋποι·ιιπι ροο·οοπιαοταμι :Με ειιοικι.Ε

Δι1ιιο άοπή:ή. πιἰΙ!οεἰπιο οοοι. ὶπιὸἱαΕἱοοωνπικ ιὶἱε.

κνπιι.ἴ ίεΒτοετὶἰ. Πι οιιΡἱτιιΙο εειοτιο. οοειάιιοατο .οοιι

εΗἰο ωστε εοΙἰτο Ρετ οεωρειπισι. ΡτοοεοτΞΒιιε-Εοετὶοιιω

ΒοΙἀἰοἰοιιο οιιιωι ιτιοωι·ἰο. ΞεοοΙ›ο άο.οοιιοΈπει αιοἑοτὶω

- α· ἰσἱιοηοο .οἱοτιοοο. ἀοἀπὶπιιειΒοττοιπἰιωε Δε. ἀὶοοσ

τοαοι·:κπτ ἱιιἀοπ οϋιιΜπΝοί οοπιιιπόε πιοπο. οοοεοωιιτ

οτ ιιοὶιιπτοτοτοστιεἰΙἰοήοτιιΜ εειοιιο ·ἰιι&οεαι·ἰροοπ·ιι:ὲι.ι

οι @ά οοποὶΜςἱἱ$ ηο:Μπο(εΕτΜοο οοπτιιπὶεω τική

ιιοτοἰωτἰε Μέσω οοέιοτἱωοτιιτπ. ουτΉτιεποπιοτ·ικ στου'

οοτιιιιΙ:. Ιιιιιἄετιοιιπιηὅἱοτἱοω. Βιιὶἱεἱὶοὶππιιιπι οωωωω.·

ι·ο5ωμοόοω” εὅεῖιιιιιξ οι δωΧωιεΠω πωπω. Μοόωοε

ιατ·οοιπ·εωτοωοτ ειιιοτοά·οε ἱΡεἰιιο οοπιιιοὶε οτ'οπωοιν:

εὶωτ:ἰο ο; εἰτιΒιιΙοτιιιο οἰιιεἀοπι ιιπἰΙιετΜἰ;. Μ οποσ-ξ

Μάιου· =ΐειάοήθωη? οι·ώτωοοοπι . @ο οοιιψΙοπόιιωε

οεσοπιΪ οοιιοοιθἱειπὶΪ σοωΙ›οεἰτὶοποιο σΜ30ΜΗ16ΜΒΙΒ:
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Βοι·τ!ιοΙοιοε ΒοοΡἱοἰιιε.

νίιιο!άοε ΪιιτοΙιοτἱιιε.

.ΙοοοΒιιε εΡἰτιοτἀιιε.

.8ειΙιιι1ε ΡοΡοΙοτἀιιε. ”

.Οιιὶ‹:Ιο Ι38Ρ8Ι81°άι18.

.Βοτιἰἴοοἰιιε Βοοοειἀοτἀοὶ.

.Ιοι·άειι1ιιε οοπιὶοοτο.

_Βοπιιε ὶοΙιεοιιοε ΡοΙοτιιε.

87Ιιιοτιιιε ριιΡἰοτιεἰε. · '·

ΡἰΙἱριιε ροΙοτιιε. `

.Ρο!οδιάπιπε ΡοΙἱΒἱο.

Ειιι·ἱοιιε Βιιοτοὶιιε. ο

ΒούιαΙάιιε Βιιοἱωτἰυε. ·

ΒἱοοΒοτιιιε ιιιειοο!Ιο0;οι·.

Βοεοοἰει Ποἀοἱοτιὅοε.

(ὶιιἱΙἱἰοἱπιιι8 ωοοιιε.

δώσω ιπο5οοοιιε.

ΑπιεοΙἀιιε οιιτ!οεροωε.

νἰιιοὶἀιιε οοικπιπιιε.

.θιιἰΠὶοἱωιιε .οοετοἔπιὶοιισ.

.θ8Γ8ἱ8..

.θοτιοιιΠοε Μισο.

.Ρ1°οό8ήοι15 ΥΡοΙὶτιιε.

.νἱΙἱοτιιιε Ϊεττετἰιιε.

.Βοὶωιπιἀιιε δειτε.

Οοπόιι!.ΐιιε οιιτοωοΙἱιιε.

ΝὶοοΙοειιε οτιιιοΙἰοιιε.

δοοτιιιε άο Βἱτω·ἀο.

8ειοουε Ρ81°0'8.

ΟιιἱΙΙἰοΙωιιε ‹ἰο ΒοττοΙοτο.

ΒιιΒοιιε οοιπἱοοτει. ·

ΒοηιιεἱοΙιοτιοοε εὶο Βοτιοἔὶοο.

Μ8ϊ.ΙΙΒΙ18 πιοτοοοιιε.

ΠιοοΒι1ε ίοΙάτωιιε.

ΟυἰΙἱἱεΙωιιε ΠοόοΙο.

Ροτοθήιιιιε οοτοΙτιε.

ΝἱοοΙει οετοοοΡο.

ΒοΙὸιιἰοι18 ερεοἰοττἱιιε.

θιιἱἱἱἰεὶωιιε ίοΙοι·ειτοε.

ΒιιΒο!άοε άο οτιιοοΐεττοσ.

ΎΉΙειοοτι:ε οκ: ιιἱΠοοο.

ΒοοπεοοεεοΙΙιιε Βουοεπε.

ΝὶοοΙει (Με ποσο.

ΒοοιιεὶοΙιοιπιεε άο τοΒειΙάο.

ΟοοάιιΙΐιιε τιειειιε.

Μιοΐι·ωιουε ΒΙοτἱο.

ΑΙοιοοάοι· ουυιοΙἰοιιε.

Ιειοοβυε Ϊοι·οοτἰιιε.

Ποοάοικοε ἴοττοἰοεἱοιιε.

ΡοεοΪιοΙἱε άε ρἰεοηει.

ΟοοόιιΙΐιιο Βοἴοτἱυε.

Βοτειιτοε όο πιο1τοπο.

Αι·οει!άιιε Βοὶἰοιιυε. .

Ε8ο ΒιιὶΠἱοὶωυε άο επιστο Βεοτεὅὶο εοοι·ἰ ἱιπρει·ϋ πιο·

Μάικ τοΒοτιιε ττοοεοτἰΡοἰ οτ οκοωΡΙἱίὶοειιιἱ οτ ευρω

ε!ε ειιποτπἱοο ο: τοΒἱετι·ο οοπιιιοἱε ἱοοιιο. σοτἰΡτο πωπω

8ιιἰἱ!ἱοΙππἱ οοιιοδπἰ ιιο€οτὶἱ. α εΧεωΡΙἱίἱοεπο :ποσο

ιιιοθἰετι·ἰ ιιἰοοΙοεὶ άο εοποπο Ιουτοοιἱο οοτουἱἱ. οἱοΒὶὶ

οαΜΗιο ιιοΙ ἀὶωὶοιιτο. ιιἰεἱ ΐοτΒο |ἱττοπι εξΙΜΒει τἱτοΙο

εοι1 ριιτιοτο οΒΒι·ειιἱοοἰοτιἰε ασοεε. ‹ὶο ποιπιοιπο άο

α πιἱυἱ Βιιζάοτἱ άο τοάοΜο Ροτοετο1Ξε ἰοοιιε. τοετἱΒιιε

ἱτιΐτοεοτἱΡτὶε τιιΒοο οι: οπο. πιο€ἰεττο οΙΒοττο άι: οε

εαΙἰ οτ ἱειιιιιἰτιο οεΒοτΒοτἰο εοτἱΒἱε οοωιιοἱε. Μοοπ.υπτ.

Δω καπ. οοιιοπ1Βήε. ἰοιἱἱοτἱοοε κ.

ς οοοκοι )

ΙΑ00ΒΙ15 πταπ·|ιέο έα δ'ατ·ι·εω, ριιοάσ ἰτιἰ£ἰ.<τ, έκ 6·ι·αι5Ιαιιι

α σοηοοηάίαπι ίαπιιεπεἰιιιπ Μάιω·ί2ια.

Π

'ΗΜ , Η ἴοΒτιιοτἱἱ

θα!. Α. χω. Μ. ω. ο. χω. Με.

· ς κ. πι. )

Πι οοωἱτιο όοπιὶοἰ οπιοο. ὸοπιἱτιιιε ωοιπιΒοε άο

τιιττἰοοΙΙει ἱεοοε οἱιιἱτειτὶε ροτοεωε. οοΙιιοαψο οοοεοπειι

οτ ΒοτιοΡἱοοἰτο. οοτιεἱἱἱειι·ἰοτιιπι οοπτιιοἱε ἱοιιιιο οστι

Βτοδοτοτοω Μ ἱρειπο οοιιεἰΙἱοπι :ιιοτο εοΠοο Ροτ·

οειωΡεοειω ω. οοι·ου οτ ιιοοοπι Ρτοοοιιἱε οτ Βοιώ

οιιπι α:: Ροτ οοοιιιἰἱΒοτ οοωΡοΒοοπο. οΙοοτοτυπι οά

ὶπειιἱει. εοοιιπάιπ:ι ΐοι·ιοοπτι οορὶτιιΙἱ. Μ εΙυοά οοοεἱ

Παω Βιοτοπ1: ΦΗΜΗ ιιοοοτἰ Μπα Ρτοἀἰοτοε θε Βοοἰε

ὶιοτοἰοἰΒυε ἰοπιιιο. «ΙΜ ἰηιιοοἱι·ἱ Ροτυετιιοτ τοπιο ἱιι

ἱΡεο οκοτοἱω ιιοπιἰιιο οτ ιιἰοο οοιοιιτιἱε ἱετιι1ο ετ Ρτο

ἱΡεο οοκοιιιιἱ οκ υπο ΡετΙ:ο ο! ἱεοοβιιε ωοτοΒἱο οι:

ρωιιοιιο. ετιτἱοιιε ὶιιἀοκ ‹ἰο ίὶοετἰο. 62 Βοποτοἰοιιε

ἰιιἀοκ. οιπιοἱἱ οτ Ρι·οοιπποτεε ἀοπιἰιιἰ ἱοοοΒἰ πιοτ

οΙιἱοοἰε «Με οειτι·οΙο. Μ Ραοοπι οοοοοτὸὶοι:ο οοουοτ1

τἰοπιοε Μ. οποιο ττοοτειοάει οτ Βι·ωοοάο οπο: οοιιιιιιιἱ

ἰοοιιο. εἱοιιτ οοιιεΙ:επ Ροτ ΡιιΒΙὶοοπι ἱιιεττιιτηοιιτιιπι

8οτἱΡτιιω πωπω ἰοἱιοιιυἱε Ϊοττεοοιιἱ Ποτοτὶἱ απ: τοκιοι·

οιιὶιιε ἱπιεττιιτοοοτἱ Ρτοοππετἰοηἱε ὶι1ἴει·ἰιιε εοτἱρτιιε οετ.

πιοωὶοο οτ ιιἰοο ἰρεἰι1ε ἀοπιἱιιἱ ἱΔοοΒἰ ωοι·οΒἰοτ1ἰε άο

οιιττοΙ:ο Μ; Ρτο οο οκ ειΠοτει. ΐοοετιιτπ: εά ἰτιιιἱοε111

Ροοετο οοπιιοτι€ἰοοοπ1 οτ μεσω. Ρτοιιτ ἱπιἴοτὶιιε οστι

3.ίοοΒιιτ. ἰιι Ρτἰπιἱε όήοτιιε όοωἱιιιιε ροΙκ:51.οε ἱεοιιο.

ιἰο ιιοΙιιοτειτο Μ. Βοοορἱεοἱτο ἀἱοτοτοιιι οοο5ὶΙἱοτὶοτιιω.

που:: που οι ἰρεἰ οοοεἰΙἱοτὶἱ. (Ιιιοτι1ιτ1 οοπιὶοει ἰοἴοτἱι1ε

εοι·ἰρω ειιιιτ. ὁὶοτἱε Ρι·οοιιι·οιοτὶβιιε οἱἶοτοοτὶΒιιε οτ

ιιοΙοιπἱΒιιε τοοεροι·ιωτ ιὶἱοτιιπι άοπήοιπο ὶοοοΒιιω

ωοι·οΜοηοω άο οιιι·ι·οτο. Μ 8το8ἰειτο οτ Μακ:: ιιο

Ιιικιαποιη οοπιιιοἰε ὶοοιιο οτ Ρτο ἰρεο οοπιιπή. Μ:

υοὶιιοτεἱε ετ εὶη8ιιἱἰε άο Ροεεε ὁἰεττἰοτιι ω: ἱυΗεἀἱ

οτἰοιιο ΜΜΜ: οτ ιιοἱιιοι·εἱε οοοἀἰιι€οτἱΒιιε ειιἱε. Ϊοοε

τοστ Βοεπι οποιο τείιιτοτίοτιοω οτοπἰπποἀοω τοωἱε

εἰοοοπι ετ Ρεοτιιπι άο οετοι·ο που Ροτοκιάο ιἱἱοτο

ἀοτοἱιιο ἰοοοΒο ωοτοἱιἰοηἰ ‹ὶο οοι·τοτο. Ρτο εε οτ Εο

πιἱηἱΒι18 ειιἱε οτ οοοᾶὶιιτοτὶΒιιε οἰιιε. άο οιιπιἰΒιιε οΐ-'

ἴοοεἰοπἰΒιιε ὸοιιπιπἱε Μ; ἰτιἱιιτἰἰε εττοΒοτἰἰε οτ ο¦:Ιετἱε

ἀειτὶε πο! Ϊοο€ἱε Ροτ ἱρειπο άοπήτιιιπ1 ἰοοοΒιιπι άο

οειττοτο. οο! μοι· εποε Βοιιιἱοεε οτ οοοόἱιιτοτοε εἱιιε

οτ εροοἱοἱὶιοι· Ροτ πποι·οΜοτιοε ροπιιοτή. οοαιτιοἱ Μ:

ΪιοτοἱοὶΒοε ὶοτιιιο οτ οοοᾶὶιιτοτἰΒι1ε ειιἱ8. εευ ΜΜΜ

ρει·εοπιο ιιοΙ ιιτιἱιιοτεἱωτἱ ο τοωΡοτο αφτο Βιιοπ·ε. ἰο

ιει· ἱΡειπο ἀοπιἰοιιιιι ἰειοοΒιιτπ ετ οοπωτιο ὶοηυο. παρε

ἰο ἰιοἀἰοτηιιω ὰὶοπ›. ετ τΙοοά Ροτοετοε οτ οοπιιπιο

ἱοοιιο που οικΗοοτ δε: οοιοτο. πο:: ειιιάΜ ροττοἱτΙοιπ



ιοὅὅ 1056
Δ ΕΕ.ΠΙΤΛΕ ΐ.?.

εΪ1.ΪεΙὶεΡιο·~ωεΒὶεὡεΕιι· ἰωιιιε. ιιεΙ τιΒ)ε!ϊοιτομψο δε ιι Ρετ εοπιιιιιε ὶετιιιε εεΙυ.ο οοοε·ΡοτοΡεεω.εοτώεε

Ροεεετ ετ;·.ιΠε1:1°δο8ιτεε.·ιὶοτὶεᾶὶετὶοοε ἰετεεεωτιεπετεπτεπι· ι!ε ;ἀἱεΕο. ἀοωὶεο ἄεεοΒοι.ὰιεΙ·ἀιοοιἰἱΜ

Βιιε ειιἰε.. εε! εοεἀἰυϋοεὶΒιιε 8ιιἱ5. .εεε ·οηιπΙ›ὶτε .Ρετ-+

πιΜεκπ εἱἱοιιει11 εὶπΒιιἱειτεττ1 Ρετεοεεπτ. σε! υι1ἱι1ετ

εἱτετεττι ἰεπιιε ετ ἀὶ8τι·ἰοτιιε. εε ειὶτΡιὶΒιιε όειι11τήε

ἱιιἰιιι·ὶἰε ει·τοβετἰὶε εεε εΒΧεΠε. ἀετἱε εε! ΐεετὶε εΙὶειιἰ

Ρετ ιὶἰεωω ἀοπιἱτιιιιιι ἱεεοΒιιιιι. ιιεΙ Βοπιὶτιεε εποε εειι

ςιοεὸἰιιτοτεε ειπε. ε 1εωΡοι·ε·εεΡεε Βιἰεττε.ωεειιε›Μ

Ιιοἀὶει·εοπι ·οἰεπι. ιΙιοε- ·εεΙοοΓφιοάϊ Ρετ· Ρτεὸὶε€ε που

ἱτιτεΙΙἱεὅετιτιιτ τεπώεεε ιἰεΒἰτε @σε άεΒεβεοτιπτ Ρετ

ὸἱετιιιιι άοπήτιιιπι ἱεεοΒμετεεΙ Ρετ ἄ1οιιιὶεεε εὶιιε οτιτε

Ρι·εεετιτειιι ειιεττετε.: ' οεεεἑὶοπε ' εἱτειιἰυε οοιιτι·εειυε.

Με ἱί18 τΡιοά τιὶεοΙειιε άε κτιετἰ ΙιετοιΠε. ετ οΒεττοε

ΡιιΙΡυε ετ ΐι·επετ. Βεβειπ εοεττετ.ὶΡεοω ἀοωὶτιιιπι

ἰεεοΒυπι ιτιέιι·εΜοτιεττι οεεεἐἰοτιε εΙὶειιὶιιε ὸεΒἱτἰ. εεε

οεεεεὶοτιε ἰιιττοὶτιιε εεΒεΙ!ε Ητιετϋ. εεό ε!ε οττπιἰΒιιε

Με ιΙἰοωε πιετεΙιὶο εε εοοεοτοεΕ ειὶττι°ειἔσἀῖτοιὐΒιιε

στ. Ρτεἀὶετἱε. εε! εἰε τεεΡουάεειΓἶὸε'>ἱε9ε:°ἔσοἴτειιἰ·εϋἐ

τι1επεΗΒιιε επἰὶεἰε. σε! ει:ΒΜιεεΡεπϋπο οοτειιεξωεευθε

ε: “Δω οπού Ρετ Ρτεἀἰεω ΒΙἰἱε·ἐΙιὶοοὰεπτ;εε8ε!'ἀἰ

ι!ε τιἱτὅτο ει »Με εἰιιὶΒιιε ὶεειιε.·-τιοὶ·Ιιπε Εεε Ρτεὶιι=

δἱεἰιιπι ετ ἱιιτε εποε ΜΜΜ: εοείτεττηετεείοεεε σε11ε;

ε: εοτιτ:τε εΙἱοε·ιυετεἱιἱοιιεε#ετ οιιοε!%εε'εΙἰ0ε; εκεεἐ

Ρίο·-άοτο·Μο. ἰεεοΒο Ρτεἱὶἰεἑο ετειιὶε ΒοττὶἰτιἱΒαἐ'. εε!ιιο

"εστι 6€εωω· εεε ‹!ε ΩἱεοΙεο:Ιἰε°ιΙΙε1ἶἰ.#ετ οΒει·τό

ΡιιΙΡο ετ Μικε. εεἀ··ἰΙΙικ1·Με εἰεΪετ ·ειά!ϊΒενεοτειε

Μακάι Ρετιπεύεεε Μ: εἰωἰἱἰτετ ὸἱεεἱ ΞΡτ·ο‹:ιιτετ4›τεε

ιιοτὲιἰιτε ει: ιιἱοεἀὶειἱ τὶσιτιὶοὶ τεοοΙΗ ττιετεΙιἰοτιἱ8 Πε

επττετο. ετ ΡτοΪ ιιεἱυετεἱε οι ΙεἱτιΒιιΙἱε ΪιοτΔἱεὶΒο'ε θ;

εοεᾶἱιιτοτὶΒοε· ειιἰε.` τεεετωπ: Ραεεπι -τεΐΐ1τεύτοεεώ $'

οπιτιἰοιοὸεπττεττιἶεεἰοὴεω ετ Ρεετετε Με εε!ει·ο Με

Ρε1ειιάο ·εοωιτητ·Μπασ ετ-ιιτιὶιιετεὶε ετ εἰεειὐὶ'ε; άε

Ροεεε ᾶἱείτἰεω εἰ· ὶιιτἱετἰὶετἴοτιεΓἰεοιιεΞ ‹1ε 'οῶοἰΒ118

οἔεωἰοοἰΒιιε όειἑιιιἱε - ὶοἰοτὶἱε ω·τ6ωπ4ω> ετ -εΙ:ΜΜΒ

ᾶιπἰε πε! Γεετἰε.- Ρετ τοτουηε τεπίπεξ 5επτΡει· 'εΙΐ6Ιοο8

Βοπήτιεε 'ἰετιιΙε.°ιιεἘ .ἀἰεττἱετα 8ε1ι^εοε‹ἰΜἱοτεεΓ-ἰΡέἱε8

εοπιιιιιἱε. ει 1ίεεεΡοτε εεΡτε @ιεττε Ίετετ ἰΡειιτιι'·ᾶοἐ

τοἱιιιιπτ ἰεεοΒτιμτ ετ εοπιιιεε ὶετιιιε εεφιεΉι-Βοᾶἱετ4

πιοπι ὸὶετπὶ. ἱτειτνἀἰετιιἐεἀοιτιἱουε ΡοΖε8Μ1ε εθεοοεμ

Με ἰετιιιεἄιοτεἰηε ω: Ρἱεε εεωεεω Μεσα ε! Ρτο

ἱΡεο εοπιστιἱ ·ΡτοοΠεετιιονε; εοτιὶὶεοετὶιοτ'”ᾶἱετὶ$

Ρτοευτετοι·ΕΒιιε ετἰΡιιΙετιτὶΒυε ποιτήτω ετ °ώσε Με

ἀοτεὶοὶ ὶοοοΒὶ ωετεΒἱοοἶε ‹ὶε οεττετο ε14Ρτο εο”ε'ειΡ

ειπε ετ. ειιετοἀἰτε τεττειο1 ὶΡεἰτ1ε ἀοττιἰΜ ἰεεοΒἰ. @Μιὰ

ιω›ω ει διιδο 118Ίι1ε πειτε: Με ἀὶιτιἱιιιτετε ἱοτἰέᾶἱἐ '

ετὶοτιετιι σε! Ή000τετΙι ἰΡεἱιιε τἱοτοἰτιἱΪὶεεοΜ Πι τεττε

Ρτεἀἱετε εεε άεειι·ι1ετε Ιοοιιπι πω! 'ειπετι·ιιτοεειι τοτ

εἱωτι· ε!ἱ‹Ιιιεω, τΡιειη- ΜΒΜ: ΐΡεε ὁοπιὶτιι1ε ΜεοΒοε

Μ ἀἰετἱε ΡεττἱΒιιε. ι1ἰἀεΙἱεετ ε”ἱι1ἑ0# ι1εουε' πρεπε.

@Με :ρω εεεετιιιε ε!ε ιιιιτἰἔοτἰ°ἀεεττεἱ*ἀε!›εετ: Μπι

ἀἰεωε·ἀοτπἰτιιιε ἰεεοΒοε τιιετοΒἱο:ἀε-·`εεττετο ὸεΒεΙ

ἰιιτετε εττΙοε οΜετιιετε. εεευπάιιΜ τΙοοδ1 ἱτιεοοἰιετι

πἰοτιε 'Βετο ὶιπει· εοπιιιτιε ἱετιιιε ετ ἱΡεεπι τοετ6Μο

Λεω εἱιιε Ρειττειτι εἱυε. τειιιΡοτε ΡοΙε8Βετἴεὸοττιὶιιἰ

Ιαιετϋ τοπιο Ροτεετετὶε ἰετιιιε εοιπὶοεττιτ. εε! εοτιιὶ

ηεΒετιιτ (π): ετ Ρτεἀἰετε εοπιιετιήο ‹ἱεΒετ εοοεετιιει·ἰ

γ δ . -- τ

(1) Σεπτ” θἱτετὸἱΜ (Ηεπὸοιιἱε Μιεοιπἱε εἰνΞε, εμιἰ ΡοΕεε!εΠε οί

ΐἰεἱο ΐοεεεΒεΙοτ εποε !9Ή'. £οιινεο!ἰοιιεω τιο8.επι, «Με εμε Με πιεπΠο

Ποοετο Ιοεε ιιεΙ ἴοτοἰε οοε οιιτιεεπιἱτἱο Ρώεεάοἐ

αὐτή ἱεοοΒὶ εε εει·τετο Ρτεἀἰειἰ ε.ειιτ.το ·οεβιιε·τοετε

άεεττώ οοε άεΒεπιτ. εεεττιιπι οετοι.πεύεο€τ άεεπτιιτ

άεδ:νετ. εεεΙτιιττι πετο εἱΒτιἰ ι]εΒετ τΡοπὶΪἰιιΡοεεεἑείε

ἱεεοΒἰ ι11εΙοσειΠ. Ρτο εοιτιιιιὲἑἴ›ὶεὐεο·νεε εοπτιθοϊΒιέε

11ει1Η. πεὶ ὶΠωὶ άεΒετ τετιει·ε ετ ειιεϊοἀἱπε.·~‹ΡιοπἐεΙπιιὶ

οοηιιεοτὶο ἱετε Ϊυει·ἰτ Βι·ωετε.Ρεαεεωεοοιωύε επτά:

ετοτὶτετε ἀοτοἰοἱ ΡεΡε. ετ εετιτεητὶεἑεκεομπιτἱοοἀὰτβ

Ρετ ἰΡειιπ1 ἀοπιἰηοπι ΡεΡεττι |ετε Ἐοετὶ££=εατιττε·ῇω

πεὶ ποπ οΒεετιιετεοτ εοοιιεοτἰοοεἑΗἱπιειεππίερω.

Ρειτε άεΒετ Ροτιἰ ἱτι οϊττιι€ε ετ Με ᾶΗοτπτὶι

άε Πὶεεο Ρτο ἀοιεὶτιο ΡεΡε ε: Με φτειωεωτ

εεειιιτ τΙοοιιεουε ἀοωἱτιιιε ΡεΡειΜτὶτ ιΡιε·εἱω·ΡἰΜ

οιιει·ἱοτ ειιΡετ ἴεετο άεωτιοτιιπι ἀε2οιῖιιώεἰεεεΙεεἰσ αδ

δ Βἱοἔετιε Ρετ άοπήκιυπι ἱεεοΒιιω. εεεὁΜτοἱΕευἱεἰΪΡεέ<

εεΡτοτυπι Ρετ ἀοιιιἱιιιιττι ὶεεοΒιιττι.ε_εΒ· εΠοι1:ΜΡτο

εε. άε τεττἰε ετ ΡοεεεεεἰοπἱΒιιε:ἄεεειὲεοἱεεἱεἶετ°Μ

Ρετ τοεΙἱοτεωετιτο ετ τεεἀἱίἱεετὶοεε7ἀἱετἰ εεεττὶ. 88ο:

-τειιτἰε οετο ετ Ιειιόεε ίεετε οοπέτεοΡειιιιι:ύοτπΜΜ

ἱιιεοΒιιττι ετ ἱιοπιὶοεε ἱΡεἱιιε όοτειιτε Βιιει·τε ΡτεοΒοίε

εἰτιτ εεεεε ει υεειιε ετ ιπιΠἰιιε ιιεΙοιοε. ἀεΒ·Ϊ£οΔΡι·ἰε-.

εὶΡεΙἰ. Μ] εεε Βτπτιὶτετε τεεεεοτε.·-ωά:ετμτ ΜυεΈιπ!ε

άεΒειπ εΒεοΙοὶ ετ Βἀεἰιιεεοτεε πειτε εεεεϋτετεε εο-.

τυπο τετι1ἰττἰ. ετ εΒεοἱιιἱ ετ Ρετιε εοτιιωἰεεε:όεεε:ἱοοε

εοτιιπι ετ οοεεεἰοτιε Ρεοε εκ εεεεωπηπεεωεετεοπΌ

ωἱεεε. εοεττε εοπιιπιε ἱετιιιε ε1:·εωεο!επε:Ρετέοπεε

ετ ὶΡειιπι ἀοττιὶοιιτο ἰεεοΒιιι11 ετ εἔτιετἱιοτιιἱξπιεε τεππ-ἐ

Ροτε @ιεττε τεωὶττἰ άεβετπ. Μοτο Ρτοιιιὶεετοπτοἰοᾶ

ἀοπιἱιιιιε Ροτεετειε ετ. εοπεὶἱἱεπἱί «Βετο αοωωα#εωεω

ε!ε Ροτιιοεο (βοά ἴεεἰεητ εκΡεἀἱτἰ·εεειἐω ·ιἰο ειιΙἰιἱ&

Βιιι·ΠιοΙοιηευσι εἰττιΡΙἱεεπι= ερωΙϋΡι': τω . όοΒΙετιίε. σε

ι1ιιοά ἴεεἱειπ εεεεετἰ Ιειιοεπι τΡ:εω;·.ιποΜεοόΗιώ

Βιιετεἱυε ΜΜΕ ει1Ρι·ε ΡιιΙΡιιπι. @τι ·ετιδεΕπύ:Μοδ

άοε!ετήε ω! εετεετεε οοε ιιεοὶτ. τἰΙεὰπΪΙποπἱὶεἑΜ!

ἀἰετἱ άοπήτωε Ροτεετειε ετ οοτιεΗ5.ει·Μ τιιιοά.Βεβ1Μί

επιΒεκετοτεε ουδε άοιτήτιο ἰεεοβο εε=νεεττε1:ο @τα

πιστή εεοτιε. οιιοε ἰΡεἱ ιἰοιτιἱοιιειἱπωὶτοε ετ εοπὶιὶοε

8εοτιε ιιοὶιιετἱοτ ιιιΜεοάοε εκΡεπεὶἐ εοιππι·Με ἱεοιιε

ω] άοπήιιυπι ΡειΡειτι. εά εοωΡΙείιειιατεοτεω ·ο:Ιοπέτιβο

ΡεΡε εε ειπε τι·εετετε ειιετ Πι .εοιιἱὶεπτἰοοἰΒοε. Ρτε:

ἀὶετε οττπιἱε ε: εὶτιἔο!εἰ ἀἰειἱ εοτοΞιιοε ΡόΕεεεεε εΞεοοε

ετ εοηεὶΙἰει·ὶἰ 8110 ι1οπήτιε ετ εοτειιι1Βόετιιτε; οὐ Ρτεἔ

ἀἱειὶ Ρτοεω·ετοτεε τιοωὶοεϋἀἰοίὶ 'ιἰοἱπιὶτιἰ. ἱεεοΗ πειτ

εἱιὶοοἰε όε εει·τετο. Ρτοτοἰεετοτιτ εἀ·ὶτπιἱεειο. ετού

τευει·οιπ :Μ εετιετε όεἱ εοετιΒεΙἱε εοτΡοτεΙἱτετ Μετά

ετ ἱιιτετἰ Βιεετε Ρι·οπήεετιππ ἰτι ΡιιΒἱλεε εοπείοοε εο
Δ ωιιιιὶε ἰετιιιε ὶτι ετιἰτιιε ΡοΡι1Π ετ οιιοά·ιΒαιιε τὶοτοἱπεε

ὶετοΒιιε άε εεττετο ἱιιι·εΒὶτ πεεεάετε ετ οδεετυετε

ΡετΡετιιο ετ σου εοτιττεοεοἰτε πω: οβετετιΠεε άτιμο

εοΡὶτιιΙο ετετιιτο. οτιὶὶιιεπιετιτο υεΙ·οοοεἰΙξο· ίεοεο. ιιεὶ

τ1ιιοό Βετὶ Ροεεετ. ὶτετι1 Ρτοττιϊεετιιτ:π :ἀὶὐττἀοωἱπιοε

Ροιεετεε ετ εοτιεὶΙἱετἱὶ ὶεειιε ᾶἰετἰε.Ρτοεἱἱτε£οτἰΒἱπε πο

υοἱτιε κΠΡόζ Πιετεἱιἰοτιἰε:ειἰΡιιΙεειἰΒοω τΡιοάΒοε ετπιίο

ἰεοἰεοτ βετὶ εειΡττιιΙιιωεοιΙειὶ` Ροα1ετ11τ επ Βετο εεΡὶ#

το!οτυιτι τεετεε. ετ Μ; Βτειιὶ εοπ1ΡεΒττε. Μ (Με ἱοτεπΙ;

βατήοεε:ἀεεοτεΡεἔτιὶεὶειιι€ιε. άε ΡτεἀὶεΙἰεειΕετίἀεοὸἱε

ετ' οΒεετυεοἀἰε.?ιΡιοὸ εερἰτιιἱιιττεεὶοδοὶἰε ετιιιίε. Ρο

2.εεπετεε 'ετΐτεετοτεε ὶειιὶιεί Ιιττετε εΠεεε!ετε ετ οΒ

ΜΜΟ.ιιτ ἰεπι πορτα τειο!!ιποι τω' π." ΜΜΜ, εο!.°7'79. '° εετιιει·ε τεεεεεωι·. ετ ἰιιι;ι.ι·ὶ ΐεεετε ειιετε5εοτἰΒιιε
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ειπε. ιτε πιιοπ ρει·ρετιιο ειιεετιιεπτιιτ. ετ ει οοπτι·ε- ειιιοιπιιιετιιπ Ρτο εε ετ ιιοτπιιιιιιιιε ετ οοεπιπτετιιιπε

ιιεεει·επτ'ειιιπιοει·ι πειιεεπτ ιπ πιιριιιιπ επι αειετιι.

επιο ειιππε τεετιτπτιεπε ιππε τεειεππει. ει: επιπιε οι

πιε ιιιιιπε ιπ οοπειιιο πει πετιεπιεπτο πιοετετ πει

ειιεεπτετ εεπττε πτεπιοτε. πει επεσε Ρτεπιετοι·ιιιιι.

τιεπεετιιιι:·. Ροτεετεει πιοπε. ετ οοπεπιεε ειπιιιιτετ τε

πεειιτπτ. ει επτεττε ιιιστεε εεπτιιιιι ιεπιιιε. Ρτο πιπι·

ιιιιετ πιεε ετ ιιπιΡιιπε ποπ τεππετε. ετ ει ιιειι Βιοε

ι>επτ ιιιππιοετι πειιεειιτ ιπ πιιΡιππι ιιιιιιο επεπτιτετιε.

οτιππιιπΡετ πιειετ πιο ετ οπτειιιτ οοιπππιε ιιιπιιε επ

επππιέρωειει πιιοπιπεπιπιπε εππο. πεπιπιε ππιπετειιιιε

οοειεειε Ρτεπιοτε ειππιε οεπιιτπιειιιτ. ετ ιιποτοτιτετε:π

8ιιειπ πι Με ππιπιιιιιε ιπτει·ροπετ. ετ εκοεπιιιπιεειιιτ

ετ εεπτεπτιειπ ειιοειπππιοετιοπιεΪ Ρι·ειετετ. πποπ οε

πιοπε ετ ιιοπιιπεε ιεπιιε ετ πιοτπιτπεεπιππο ιεεειιιιε

πιετοιιιο πε εεττετε. εκ πιπι:: ειπτ.επεειπππιοετιιετ

πιπεπιε επετιιεπιετιιιε ιπποπετι. ιτε πρωι ππππιιεπι ει»

ειοιιιι πειιεεπτ. ει πι ειιιιπε εοπττετεοειιεπτ πε ετε

ειπε. ιιιειιρετ οττε πε οτειιετιο-εκοοιιτοτ οοιπππιε

ιεπιιιο πι Ριιιιιιεε οοιιοιοπε οοπει·επιι.τε πι ιντεπε πο·

τεπιπιικ.ιπ.επιιπε πιοτι πεπιιπι πετεπτετιε ιεπιιε ετ

πι:ιιπετεοτππι πε περιιιο οιιιιτετιε ετ Ρετεετεειετππι

οιπιτετιε ιεππε. ετ ειιοτπιπ πε ιιιττε ιππιιπι πιεττι

οτπειιιιπι ιεππε τιπι ετεπτ επ ιΡειιπι Ρετιεπιεπτπιπ

ετ ποιππτετε εετιιπι. ιτε οποπ ιΡει τεεεΡετππτ ιπ

επιιιιεπι επεπι ετ οιειπεπετππτ Ριιιιιιοε πετ πετ. επ

πιιοπ Ρετιεπιεπτππι πιπιτιττιπο ιπειδπε πεπτιππι πω.

επεπι πιπιιιπετετε πεπιο ιιοτοτετ. ιιιτεπιτ επ εεποτε πει

ειιετιπειιε. πιιοπ ρτεπιοτε ιιιετιπτ ε πιοτε πειπιπο πο

τεετετε ετ ε εοπιιιπι πιιιιιε ετ επ επιπιιιπε πε πομπο

Ρετρετπο οιιεετπετε. πεπιιπε οεπειιιετιοτπιπ ετ εο

τιιπι επι τιιετιιπτ επ πιοτιιπι οετιειιιππι ετ ιπτεπετιιιιτ

πτ επιιτε. εππτ ιιιι επι ιπ οοππεπτιεπε ποτε ιιοιπι

πιιιιιε εεειιε οοπτιπεπτιιτ ετ ιπτετιιιε εοτιιιτε. εοτιιπι

πετει,τιιιι. ιπ εοοιεειε εεποτι επιιιτεειι. τεετιιιπε πτε

εεπτιιιπε ετ ιιοοετιε. πεπιιπο Βιιιτει·πο πε εοτι·ιε,ιε

τΙιιι επι Ροτεετεε ιεππε. Ρειεετιιιο πε εεετειιο πιιιιτε

επε. ιεεοιιο ετοιιιετιε πε ιειιιιε. πιεειεσο πιιτεπτιε.

τιοοιιοπο ε. πιιιιοπιιπιε. πιοοιοεο πε εοπε πετετιιε.

εππο ποπιιιιιοε πιιτιπιτετιε ποοι.ι. πιπιοτιεπε π. πιο

πεπιιιιιοο :σπιπ πιεπειε ιειιιιτπετιι.

Τεποτ ιπεττπιπεπτι ετοοιιτετιεπιε πιοτοτπιπ Ρτοοιιτε

τετιιπι πιο οετ.

Αππο ποιπιπι ιιιοοι.ι. ιππιοτιεπε νιιιι. πιο πιετοιιτιι

τν. ιπττειιτιε ιειιιιτπετιι. ποιπιππε ιεοοιιπε πε εεττετε

ιπετοιιιο εεεπε. ιεειτ ετ οεπετιτιιιτ ετ ετπιπειιιτ πεπιι

πιιιιι ιεοοιιππι ιπετοιιιοπεπι πε πεπιεπε. ποιπιππιπ

ειιτιοπιπ ιιιπιοεπι τω τιπει·ιο. ετ πειιιιιπιιιπ ιιεττοπιι

ππιπ ιιιπιοεπι εποε οεττεο ππιιτιοει ετ Ρτοεπτετοτειι

ιιτεεεπτεε ετ τεοιριειιτειι ετ ππειιιιιιιιετ ιτιεοτιιπι ιπ

ιιοιιπιιπι. επ ι·εοιπιειιππιπ ειιιιθετιεπεει Ρτοιπιεειοπεε

Ρεοτε. ετιρπιετιοπεε ει:ιεοιπτιεπεε τειπιεειοπεε εεειε

πιεπτε ετ ιιιτειπειιτει. ε εετεπτετε οεπειιιο ετ οοπιιιπι

ετ ιιοπιιπιιιιι.ε ιειιπε. πειιιιπε ειπεπεπι πεπιπιι ιεοοιιι

πιετοιιιοπιε. ιιοπιιππιπ επετππι. πεοποπ οοεπιπτοτππι

ειιοτππι ετ ιειιτοιιππι ειιοι·πιπ.επΡετ εποε οοιιοετπιε.

ειπιοιειε ποτε τι·εοτετε. ττεοτεππε. τιιειειιπε ετ τιτ

τπιιππε. ετ επ ιρεεπι Ρεοεπι. οοποετπιειπ επιιειοιεπι

ιιιοιεππεπι ετ ιιτιπεππειπ. ιπτετ οιιιιτετεπι ετεοπιιιιιε

πιππε. ετ ιρειιπι πειιιιπιιπι ιεοειιπιπ ιπετειιιεπειπ.

ειπεπεπι. ετ επ ίεοιειιππιπ Ρτοιπιειιιοπει ετ επιιδε

πω” πεσει ετπιπιετιεπ·ειι. ιιιιεοιπτιοπεε ετ "επιπ

ειιοπετ.. εεετειπεπτε ει: ιι:ιτεπεεπτε. ροτεετετι. οεπειιιε

ετ οεπιππι ιεππε Ρτο ιοεο ποπιιπο ιιιοοι1ο ιπετειιιιοπε

ετ ποιππιε ειιιεπεπι. ευρω· ρεεε επποετπιε ετ ετπι

Με ποιππιετε. ετ οεεεειεπε Με ετ οεπεετπιε ετ

ειπιειειε ειιιεπεπι ιιιοιειιπε οοπττειιεππε ετ ιιτπ·ιιιιιιπε.

ιτε οποπ ππο εεε πωπω μ·επιετετιππ μπουκω

τιιιιι επεεπτιιιιιιι.· πιοιιιισπιπιπε ιιιιτει· ετεπιετε πι επι

ιιιιιιιε Μπι τιιεετε· ετ οοιπριετε. Ρτειιιιττειιε. «ποπ
τΙπιετιιιιπ ιειππιοτι π ρι·οοπτετοτεε. πει ειτετ ιρεοι·πιπ

π: πιοιππι ιτε πι ρι·επιστιε ετ πε ρτεπιετπι ετ εποε

Ρτεπιετιι Γεεει·ιπτ ετπιπεπει·ιπτ. ετιιτπετιιιτ. πωπω

πω ετ οεπιπιεπει·πιτ. εε τετιιπι ετ πωπω πω".

τππι Ρετρετιιε ετ ιιοιιο τεπιροτε πιοπε ειιι€Ιπε οοπ

τττιπει·ιιτε. επτι οιιιιΒιιειειιε ειιιιιιιιιιιι ιιοιιοτπιπ πωπω

επε ιιειιετ ετ οετ ιιειιιτιιτπε. ετ επ επε επιπιε ετ ειππτιιε

τεοιεππε ττεετεππε Ρεττιειεππε. ει5ποτπ ιιιιετεπι ετ

πεπει·ειεπι επιπιπιεττετιεπειιι επι ετ ττιιιπιτ ετ οοπ

εεειειτ. τειιιιιιιεπι πετιε ετ ιεπιττιιπιε ρτοεπτετετιιιπε.

ει: πιεε ποπιιπο ιεοοιιε οοπετιτπτιε. ετ ιΠεεεωωι

πειιιιιιιιε ιιιεειιιιιι πιιιτειιιιι ιιπππ°ι ιπεττπιπεπτιιπι ετ

με" ει πεεεεεε τιιετιτ ιιειι ρτεεεριτ τειιετιει επιιιιιε

ιιιεττπιπεπτι ρτεπιετι. εοτιιπ1 πι ειιιιτετε εεεπε πι

πωπο επτιει επετειι πε οτπτε πεπιε. ετ ιπτετιιιετππτ

ποοετι ετ το8ετι τεετεε. ιιεπτιοπε πε τοοιιε. ιιιετειιιειιιε

πε ποττε ειοοε ετ επιεπεπε πε πιοπιιιιιιο.

ΕΒο ιοιιεπποε τει·τεοεπειπ ιιοτετιιιε Ρειετιι ειο ιιοτιεει.

( οοπιοπτ) '

Οιιεπ·ι·υε πε Μετά, Βαυἰτἰ πε (Ϊασττο, 1τεεω.Μ

εο!πο ε! @ιππο :παταω ειιοπάεισπ πε (πωπο τω,

οτεεἰἰτιιπι οποπ ιπώεπατ της:: |ιπετεπω Τειιάιττἱ

πωπω δ'ταυε.ταπιαε Μ»ωττωπ , οεπιτ.

...ε

πει , 'ϊ πιιιτοιι

ω. ιι. χω. Με. ε.

ς π. π. )

Εεε ειιεττιιιι πε επτι πιω. επειιπεπι πιεειοει πε

ιιιιιιι·ι πο .Με ε: ττεπε ποιιιει πειιιπ πε οεεττο πι.

οιιεπι ιιιεοιεο ετ ιοπιιιιο πεττιιιιιε πιπε πποππεπι

:πετιοπιε πε οεεττο οπιιιιε ιιιτε τεοιοπεε ετ ιιοτιοπειι

τεειεε ετ Ρετεοπειεε ιιτιιεε ετ πιτεετεε πεο ποπ ετ

ιπιιπεε επε πιιοιιι εοπιΡετιιπτ ετ εοιπΡετετε πεεειιπτ

οοπττε ιιει·επεπι ιΙποππειπ τειιιιεττι ιπετειιιοπιε οτε

ιιειεπε ετ ειπε ιιοιιεεειιπετεπτετεε ιιεποτιιιπ ιρειπε

επεπτιιπι Ρτο ιιιιτιε εειιιιΒιιιτε πιπιιε "Με ετ ιιιιι·ιε

οεπτιιπι πιιΕπιιτι εοπε πε πωπω εειιιεππιε τετπιιιιιιπι

ι·εοεπιτ πιοτιιε τειει`εττπε ιιτ εοπτπιετιιτ πι εοτιπτιιτε

ποτε ιπ π‹;ειιιιιινι. πιε ιιιινι τεΒιετιιει·ιι (ι). ιτε επεπ

πι ιιιε ιιιτιιιπε τεειοπιιιπε ετ εοτιοπιιιιιε επετε Με ετ

ειπιετπι Ρεεειτιιι ιιτιιιτετ ετ ππ·εοτε τειιιιτει· ετ Ρετεεπε

(τ) (μπει πιο επρτε ιι.° ποοιικινιιι, εει.988.

ι:ιε
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11ωι€, εἱοοτ εΒοαιετ·ιοε!ιαε ροεεααι-αεταιιααοια Ροτιιά α ειιΡι·οἀἰοτἰε ετ ιαεαρει· τιοΒἱε τεεττταει·ε οιΡετιεοε ετ

εειιτάιοτιιε οαοιιοοπι μετα· :αιεαε ·`εοιιετἱτιιεατεε ιιοε

Ριτοοατοτοτεε ποια. ποια αεετεοια.εΡι·εάιστοια ιτοτΙοε

εεεειοαειιι ετ οιιιιιἱο ειιΡτοόιοτο ι·οτοετ @πιο 1ιοΒει·ε

ρι·οτιι`ὶττο ετ· ἰα οΠαιιο Ρι·εάιοτοιιααι·οοατι·ο· ιιοτι ιιε

ιι`ἰι·ε εοο Ρεοο άορτι ετ οΒὶὶΒοοἱοιιὸ·Βοιιοι·ατα·πιεο

που. ετ τω οαιτιιο αοβιε ΐοτ:ιο τΙαιο··σ.τε Ρι·εάιοτιε

ιαι·ιΒιιε οοιιΒτεοι· ιιιιετιι ἱτιτεετοὶἰτει· εοτιετοετααι Ροετ

ιετο.ιιι οεεεἰοιιειιι. ·οΒι·ετιιιιιεὶοιιεειιεερτἰοιιἱ τιστι πια

αιει·οτε ιρεοοιιιε ετ εστι τετ3εΡτε· ετ εοτιεϊοοτιοαιε αοιι

τοοτε ετ οιιιιιἰ ἱατἱ.·οοτι1αι·ιοιιαειπΡοτοοιο εἱαὶτοτἱε

ετ 11111°8τ. τεετεε ιιἱοοΙοαε ιιεΡἰτεΠο.· Βει·τοιιιιι1ε τω:

Βοαοι·ιο. ττιοιαοιιιαε @Με »ετο άεοο!το. ‹οιιιιο άο

ιιιἰαἰεε αοτἰαἱτοτἰε. τιιἱΠεεἱιιιο. ' ω. ςοὶιιοαοΒεεἰαιο

Ρτιιιιο. ιαάιοτιοτιε ιιι.-όιε· να. πιοι·οιι αυτοι· ιιοαοαι

ετ πεερετοε. ' · ι .

Εεε οι:ιεεΙικιαε τἰε ειΒεεττο εοο;·ἰ#ἰτιιΡει·ἰἱ ιιοτοι·ιαε

ι·οεοταε εοτιΡει. ε' ' '

·( ΠΟΠΧΠΙΠ - -

Βοειιαοιυε ετ ΜοπωεΙ, δπινεέι·απαε πιαπολίοπεε, .σε εἰε

!ἰὐτ·ἰε άαοεπτἰε εε;παιέ;έπτα Θέα Ζτοο!ιιιιπ ετ Βουατε!Ιαοι,

ίπξςοιιίε οιιοπάωπ ατε θι·ίπιαΜίε /ΣΙΞοε, ε2 Οπίπια!

όαση ιίε θι·ἰτπαἰάἰε, ἀεὐἰ£ω·εε οοπετέτιιμπ2.ν

Ι%ι , Η πιοτοἱι

βοά. Α. [Μ. δ”. ν.

. ς π. τι.)

' Νοε οοιιιτοειαε ετ ιιιοοιιεΙτιιοι·οἱιἱοιιεε ιιε οι·οοειιοιιο

ατειοαε ιιοετι·ιιαι ἰιι εοΙἱααιο εοιιίὶτεαιαι· ασε άεβετε

οιπε ιιοΒιε Μάιο ετ ΒοαοτεΠοΗτιιε τΙοοιιττοιο ὶιιιὅοιιἰε

τΙε Βι·ιιιιοΙάο ετ ΒιίαιοΙοο ιιε Βι·ιιιιοΜο Μποε άαοεατοε

εειτοΒιιιτο εεε ιο1ιαε τιιιοι·ιιιιι ειιιιτ ται ει·ιιιιοΙάι ΙἱΒι·ε

88Ρττ1οεττιτο ετ τεἱἰτΙαε ἀἱοτοτιιιιι Β·οτταιιι. ιιιαεΠοετ

αιιιο ιιοΒιε Ρι·εἀἱοτἱε άεΒεαιαε ΠΒι·οε οεαταιιι ευο

όι·οδιιιτο τΙαοε τὶΒὶ όιοτο Βιιιιιοωο Ρτο το ετ άιοτο

τΙαοιιάοιιι ιατροι: ΐτοττε τω ιΙεβετιοτ τΙαοιιτΙοαι Βο

ιιἰίοοὶαε τοιοΐει·ταιιι ιιιοι·ετιιο ετοιιειτοτιε Ροττααε ιιο

ετετ εειΙιεετ Ρτο ΙὶΒτἰε άεεειιι ετ εεΡτειιι ετ άιιιιιάιο

τΙαοε οιιιιιιοτἰαι ιιει ᾶἰοτο Βι·ιιιιοΙαο ετ αιοτο ίι·ιιτι·ι

πιο εοΙαετε αεΒετιοτ Ρετ οτιιιοε οετο. ετ ΗΒι·οε σετι

τιιιιι ιιιΒιιιτι εεκ εποε τα ιἰἱοταε Ιιιοαε εοἰαἰετἰ Ρτο

τΙοοιιάοιιι τιιοτιι!ιο πιοττε ποετι·ο ετ ειιιε Με οοτιτοτἰο

οι: οοεττο ετ τ'αοιιάοια ιὅαὶΠἱεΙιιιο ιιε οοΙτο εοιΙιοετ

ατι·ιου.ε Ρτο αιαιιαιο. ατε τΙαἰΒιιε άεβιτιε εατιτ Ρτο-το

ιαετι·αιτιειιτο. ιιιιάε οοτειιατιτιοατεε οιιιτιἱ ειιοειιτἱοαι

ιιοΒιε οοιιιΡετειιτὶ οοιιττο Ρι·εάιοτο. Ρι·οιαὶττἰαιιιε ετ

οοιιιιεαιιααε οτει·οιιε τιοετι·απι ιιι εοΠάαιιι αοΒιε ρεε

όιοτιε ΒτἱιιιοΙιὶο τοσο ετ Βοαοτεττο Λεω ετ εοιιιει·ε

ιιοΒιε Ρι·εάιοτοε ΒΒι·οε όιιοεατοε εειιοΒιιιτο εειι. τοιο

ταιιι οτιιιιιααι ΙιοΒεοτἱε Ρτο τΙαοΙἰΒετ αεετταια Ροι·τεπι

οιιιΙιβετ οοατἱαΒεατειιι Ρτο ποτο αεΒιτι. οΙἰοααἰιι εἰ

οτ εαρι·ο τιστι οοεει·αοαει·ιιιιαε άαΡΙααι ιιοπιιιιε Ρειιε

άε αιιοατο οοιιτι·οΐοεταιιι ταειοτ. αοτιἱε ετὶΡοΙοιιτἰἱιαε

όοαιιιο @Με τεεεάτιε .ετ ροεει·&ιει·ιτιε Ρτο διετα οε

Ηιτο εκιΒειιτιο αοΒιε οι·οοετιε·ά6 εκΡειιεἰε ετξά·οταιιϊε

ετ οαιιιἰΒιιε εαΡι·οοιετίει οπιιιιοι·'Βοιιο· τιοεττε αοΒἱε

Ριδιιοτι οΒΙιεοιααε <ατει·τιαε· τιοεττοιιιι ιιι:εο!ιαιιαμ ιιι

τοιιτεε οιιιιιἱο εαρι·οοιετο .ετ·..άπιεατο·οττειιαει·ενετ

οοεει·αοτε ετ· τιστι οοιιτι·οοεπιι·ε' εττειιααειοατεε εΡὶ

εταἱε @ο οόι·ιοαι ιιοιιε οοιιετὶτατἰοιιἰ·αε·ιτταοΒοει·ειε

ετ ιαι·ι ιιε ΡτἰιιεἰΡοΙΕ ετ οιιιιιι·ιοι·ι. ετ άαεαΙιει· τι»

ιιιιιιειοτιτεε ΡτὶιιἰΙεΒἰο Με απ, αβιαι1ε··ιοοει ετ ποετι·ο

οοααεαιτε Ροεειτὶε. ετηεΡεσιοϋτεαΜ «τετοιο. ιοααε.

ετ ιιιεαΡει· οιιιιιιο ἱιιεττιιπιειιτοετ τοαάεε·ιααε ·ετ·τιαοε

!ιοΒετιε ἀε··ἱρεἰε αετιετιεειιιτ ασΠε:·εο!αε:εττιιι εοο

ι·οΒοτε πεειτιε οτι άιοτοτοια οεΗτοπιαι εο!ιιοἱοιιετιι.

εειϊ εἱε εοΙατιε.ειοτ··οιιιαιο·οοοεο.' οτέτααέ ἱοιιαε ιιι

Ροττἱοιι Ιιετεοαπι έΙαοαττοιτι οιιεοΜιι πιοἱοιιἱ.*τοοπο

ττοιιιιιιιοε ιοοτιαιτοτιε. .ιιιὶ!Ιεεὶιιιο εδ.τ1οεατεειιιιοιΙαοΒεεἰιιιο ·Ρι·ιιιιο. ιιιτΗοτιοαε ω; εεε οπιπ πιοι·ειι

ιατει· ιιοιιοπι ετ· οοιιιρ!ετοτιαπι. τεετεε οοαι·οιιαε δε:

οοετι·ο οοετεΠιιειαε ειιιε ΒΙἰιιε ετ ταΒε·ιιε Πε ιιοὶτο.ινι

Εθο ειιτιοαε αιιοιιτιοαι 8αι!!ιεΙται··ιατΠοιε ιιοτοι:ιιιε

εοο” ιταΡετιι ιιοΒοταε εει°ιΡει. πιο·

..” ε' ' .. ·μ5: 'μ'

( Β00ΧΟΙν ) -·

Ϊ . . . φ ' Η ”

Γι:ιιιιιιιτουε δ'αε2εΙΖαε, ΤοΖετΖ, £ε8·Ζοπέε;τ·οτε. Γεω-Ρ

ρτ·Συέ!εέςία , ἰπιπιιιπὶτατεε, ετ Ζίύοτ·τατεε , ρτ·αεεεπωι

οοπιπιει·οϋ οααεα , Ιαπωεπι.αὐαε οοποεάίτ.

ι

Β ειοει, ο πιοἰτ

 

Ε: αιιτοετορ!ιο Πεοίί ?'αιιι·ίπεπείε Μθτώπίί.

ω. ε. χω. εεε. σ! πι. (πιο. ε. χω. Με. ν. ετ τω.

' .δ μια.)

° .ι - Μ” | ε.

· Νοε τεττοαάαε άσοι Βτοτιο και εοετεΠε τοΙετι .τε

Βιοιιιε ΒοΠεειε εὶΒὶΠεο οοι·όαβε @Με ετ ἰοιιειιι

ιιιιιαει·ειε .Ρι·εεεοτειιι Ροδἱαοιιι ιιιερεοτατιε εο!ατειιι ετ

αΠεοτιοοετο. Χ · # -

Νοαει·ιτιε αιιοό. οοιιοι!ιαια ετ οοιααιιε εἰιιἱτοτἱε οι:

αιιειιειε αιιεει·αιιτ οτἱ τιοε ιιιοΗο!οιιι οοΙααιιι οαιΒο

κοτοι·ειιι εαυτο ειιρρΙἰοοιιτεε ιιοΒιε οιιοά οοιιοεοετε

ιιιιιε ειε ίοι·οε ετ ετοτυτο. ἱιι Ψιιωε ιιιαει·ειιτ ετ

ιιιει·οοι·ειιτιιι· ιιι ειαιτοτε τιιειιοτειιεἱ απο οΠααι εο

ι·ιιιιι ιιεαιι·ε αεΠειιτ ο‹ὶ τιιετοοιιααια ιΒιάειιι. ετ ιιοε

ιιιιο απο ακοι·ε ποετι·ο τεΒἱιιο ιοτιοιιιιο ετ οοπο ΒΒἰε

ιιοετι·ιε ἰαΪοιιτἰΒιιε οιίοαεο .ΡτἰιιιοΒειιὶτο ετ-Ιιει·εάε

ποετι·ο ετ ΐι·εάει·ιοο ετ ετιι·ιεο. ἱιοΒὶτο ἀεΙἱΒετοτἱοοε

ετ οοαεΠιο οιιιιι- εριεεοΡιε ετ ιΒοτοαὶΒαε .ετ οΠιε

ρι·οΒιε ιιιι·ιε οοετεΠε ετ .ΙεΒἱοκιἱε. φα ιιοΒιε ιτιιαε

οι!ετοατ οοαοεεεἰπιαε εὶε τοι·οε ετ ετοτατο :με ιιι Με

εοι·το οοιιτιαεαται·. οοιιοεάιι1ιαε εἱε ειςοιόεια τιιιοά

τιοτιεοατ Βοι·ι·ιιιια οΙτοαάιεοαι. ΐαι·ιιαι1ι ετ Ι;ιοΙοειιιτι ιτι

οιαιτοτε Ιι7εΡοΙειιεἱ ετ τρεο εάιΠεεατ εο ειρειιειε

ευ.ιε. ετ εἰ ειιφιο ρει·εερετιιιτ εκ οΙΐοιιαιθο τοτιοαε

τιοεριτοΙιτοτιε. οετὶοτ ιιι αεαε εοτααι. εοά ει Μαριε

ιιοΙαει·ιτ οαιοιΙαοιιι οεοάει·ε εοο ειιιει·ε ἰιι εοτιεπι

  

Ρι·οιιιιττιιιιιιε τοτὶε τιιοαετιτὶΒαε οι;ιιιιιΒιιε ετ ειιιευ.Ιιε εοΙαοτ ιιοΒιε ιιε! εοοεεεεοι·ιΒαε ιιοεττιε τιιιι ιιι οοετεΠο



τοδι 1062οικον!!! Χ!!!.

οτ !οεἰοιιο ι·οοιιιιιιοι·ιιιτ !ιοο ποεττο. !τοιιι ι:0ι:ιοο(!!ιιιιιο [ο !τιιιι.ι!οιι8οο ροεειιιι. οιιΡοι·ο (Ποτε !ιοιιο. Ποιοι ε! ιι!ἱςιιἱο

(μισά !ιο!ιοιιιιτ οοο!ο5!οιιι ο! Ρ0το8τιιτοτ11 Ρ!'θ8θ!”Β!!ά!

οοΡο!!τιιιιιιιι οτο!ιὶοΡ!εοοΡο !ιι8Ρο!οτιο! οτ τ!!οτο»!

ε(:ορι15 !ιτι!ιοιιτ ιιι ιοο Μαι 8118 8!Φατιιι·ο!!!5 οο0!08!!8

οιιιιτοτιο οιιιο(!οιιι. !τοιιιιμοι!ιιοε νοο!ριοπινε !ιιιτοι

ιιοετι·ο ι!ο οιιιιι!Βιιε (μι: ιοιιιιοιτοο8 ἱιι ο!υ!τοτο !!γεριν!

!οιιε! ιιοιι(!!(!οι·ιιιτ οτ οιιιοι·ιοτ ἰιι !ιιιτιο ιιιο(!.α-ωι·ι·(!οτ

ιιιοΗ:ειττ1Γ!8 (!οεο ι!οτιι!οι·ὶτιτ οτ ιιοιι(!!ι!οι!ιιτ ι!!ο οοο

τιιιιι ιιιοι·ιι!ιοτἱιιἱε ι!ο ιμιιιοποιηιιοϊιιιοποιο Πιοι·ἰιιτ:

50!ιιοτιτ ιμτοιμο οι Γοετο οοιιοτι Μθ!1Β!8 ἰιι @Με

οσοι! οετ !ιι οι·ιι ρι·οοοιιτ!ει οιιιιτο. `οτ` οι! (!οτιι!ιοτιιιαΕ

Ροοιιι1!οπ1 ΜΜΜ οτ ιιιιρ!!ιιιιιιιτήιιτ οιιπι οοο .ο!!ιηιιι!ιιιο

οοιιιροι·ιιιιι!ιο ὶιι !ι)·ερο!ι πο! ιπέι!ιιι ιτοιιΙοφ108τΜιΜοΞ.

(:οιητιιιιι ιιιιοτο!ιο!!ιιιο ιιιιιι.ιοοιιιιιιιιιο :ποπιιπο !!ιοιιιιο.

80!ικιιιτ (!ιιοε .οτει!!ιιι!ι!ιιιιιι οτ :ή ιιτιο!ιοοιιοι!ιιτ μου

οιιτοοτἰιιο ιιιιιιιοιιε!ε ιιιο!ιοι!ιοιιο ο! το!ιο!!ιο οοιιιιιιιἱ οι.

1100:15!(!οι1ιρ0001 πιο! νορ!ιιοπι !ιοιιι!τι!!πιε τοττο 008803

!ιιτιι!οο!τ; απο! οι 8Γ5%τ πο! ιιιοτιιιι!!ει (!οτιι!οι·τι απτο·

ω!!!θωτβψά !ιΝ1Βο118οε (μι ιιι τοπιο ιισοτιο ενο ι!!τ!οιιο

ιι05τοο·ί!ιοΗιιτ ιιιι!!ιιιιι ρι·ορτοι !ιοο Ω!81ΒΡΒτιπτι;οο!

ιιιιιιιο!ιιιο!)ι28 :ιοο οτἰοιπι ιιι ροι·οοιιιο. οοε! ιρο!.μιιιι-·

!ο!!ιοτοιιοο!)οιτοπι -οοιιιιιιὶεει ι!ο!!οτ! ειιετἱιιοιιιιτι οτ οι

!ιιιιιιοειτο(!!. οτιτοιιιι!! πο! ο!ἰιιιιἱ ει!!! ιοΐοιτοιιτοει πιο!

(!ιιιοριοτιιιυο! ιιτιο!οδο!ιιιιι τοτυο ποεττο οιιπι Ρτοο!ο οτ

οιο!ιιτιο (Η ·ιιοΒιιο Μαιο πιο! οιιιιτιιτοιω πο! ι!οωτοωω

ιιιιιιιοικο ι·οοορονιιιτ. (μισά οοιιιιιιιο !οιιιιο τοοιιοτιιι·

Μοτο ΜΜΜ ιιοετιτιιιιιο- οτ ιιιτοτ;ι·ιιτο πιο ι!ο !ιοιι.!ο

ιιυ!!5ΐποιτοιίοι οτ.ιβοοτο!ιι. !οεο !ιιοτιιιο(ιι (ιοο :τυπο

Βιοι·ιο :ιτοιιιοοοοοοι!!ωω. (ιι1.οι!.Ω! ο!!(ιιι!ε οι: (!ιιιιει!ιι!ο

Μαιο· οινιιιιώιι-ο!οοι.(!Βιοιιτ εο!ιιοι·ο ι·ιιτιοτιο ριιιιτιο ο' ιιιιοττοιώο!οιιτίΔω.οοο τοριιιοιιι τω: μου οποιο οποιο'.

αιιο μπι ιιιιιο.!!!ιοτ·ιιοιιι:ο· υιιιιιιι.άοιιοι!υπι οι·οοιιτοιιιπ

ι!ο ει!ι!!!ο. οτ ε! ιιιοι·οοτιοιιοιιι (!οτιι!οι·ἰιιτ ο! απο οιιπι!

ΗΟΜΜ,!Β!2ιήθωΠ! οπο( (μοοιιιιο(ιιιο οο!ιιοιτοτ οτ

ιιιιωιι!!ιμοι! οπο· β(Ε;Ή0ΙΙ οο!ιιικιτ. οιοορτιο· ριιιιο οι

τωι;.ιοοωΣοοιιοοι!!ω!ιο οσοι! ι!ο Γι·ιιοτιιι·ο ιιοτιιιιιιι

Μάι!! !οι:!ιιοιιτ. -ιτοιιι οοιιοοι!!ιιιιιε ιιιιοι! οι ει!ιιιιιιο

ιιιοιιοιπτου!!οπυοοειο ιιο!ιιοτιτ ιιοιιοιιιιιιι εννοια ιιοιι(!οι·ο

πο! ο!!ιιι! οιιιοι·ο (μισά Ρι·ορτοι· !ιοο ιιιι!!ιιιιι εο!ιιιιτ

(!ιι·οοτιιιιι. ἱτοιιι οοιιοο(!ιιιιιιε (ιιιο(! ιειιιιιοιιοοο ο!ιετιιιτ

άσσο ιπο!ιοε !ιοιιιιιιοε ιιιιιιιοιιοοε !ιὶο πο! ιι!ιι ιιο!ιιο

Ποτ οι. (μισά Ρι·οοοιιτοιιτ οοο ιιο!ι!ε πο! ἱ!!ἱε (μι ιιι

οιιιιτο!!α οτ !οοιιιιιο ιιοι.ιιιιιιιοι·ιιιτ οτ Με μοι· Ροτοετο#

τοιιιίοΜοιιοτοι:ιτοτομι ιιοετι·ιιιιι οοιιοοι:!οιιιιιε ο!ε. οιιπι

8ο!ιιτιιιτι.-#οτ ο! ιιοοιι!18οιιτοο ίιιοτιιιιιιο μυοοοιιτοιιτ

οοε ι!!! οποιο ποε (!ιιιιιοοι·ιπιιιε !οοοι-ιιοοτι·ἰ οτ ι!!ο ο

τοιιοοτιιι· ετιιτιιιι οοε οι!ιιιιττοιο οι. οοιιδι·ιιιοι·ο. οτ

οοιιοιι!οο !ιιιὶιιοιιιιις!ἰ (!ο ιιιι!!οιο ειιιιΒιιἰιιὶε ιιιο!ι!! ιιι

ι!ιοοιιτ ποο Ροοειιιτ ιιι(!!οιιι·ο οι!ιιιιιοιιι ιιἰοἰιιιιιιι !ι)ι

ερο!οιιοἰε. εεπ! ιιιι!!ι:οιιτ ὶιιτοι·_ ιιιιιιιοιι5οο (μι (!ο τπ!ε

ιιοιιοι!ιιτ (ΙΜ ιιιο!ιιι ιιοιι Βιοτιιιτ ο!ιιιτοτιο !ι!ερει!οιιειε

οτ εἰ τοττο ιιιιιιιοιιειε πο! (!ο ΐοι·ιε ιιοιιοιιἱτ ιιιιοτιιιιοιιιοιιι

(!οιι_ιοιιισ.οιιιιτοτ!ε !ιο!ιμοτιτ οοιιιιοτιιιιτ ἰΡοιιιιι ρωτο

τιιπτοτο!οο!άοοτιιι(!:ο!5,!ηοΡο!οιιο!ο οτ ε! ιιἱοἰιιιιο Μερο

Μοτο: ιιμοι·ιτιιοιιιοιιι !ιιι!ιιιοι·ιτ ι!ο ει!!(μιο ἰοιωοιιεἱ..

ου!! ι!οι_!οιι!5_ιιοιιοιο!τ. οοιιοοιιιοτ ὶρειιιιι ρου, Ρωτώ

τοοοιιι1οιι!οε. οι οι ·ιιιοιιιιιο !ιο8Ρτι!οιιοιο 88· Βιοπο

τιιιιι°.οοιι:οι·ἰτ οι ιιιι!!ο!ο !ροοιιιιιι οοιιιιιι!ιιιιι ιιιιιιιοιι

8!ιητι ορρο!!ο!; οι! τι!(πι!ιὶοε !ιγερο!οιιοοε ε! ιιο!ιιοι!τ ο!

@οι £οο!ειιιτ οι ὶιιοτἰτὶοιιι. ιοιιιιοιιο!ο ιιοι·ο ιτοιιιιἰοἰιιιιο

Ροιν·ιτοιτοιιι " ιιι.τιιι!οιιιτ !ιιιιο!τι!!ιιιειο!ιιιτοτ!ο οτ τουτο

@οιπιιο @πιο ποο ίσοιοιιιιιε Π(!οτιιιοοιοοιο!ι !ροιι

ιιοετοι. ιιι ροι·οοιιο. .οτ τη ι·ο!ιιιο οιιιιι!!ιιιε (μια !ιιι!ιιιοι·ιι:

οι οοιιι·ρο!!οιοιιιτ ιρειιιι·ι οι !ιι!!·ιιι τοιιιιιιιιιιπι οιιοΒιιιοιι

τοστ· οι!·ιιοιιτι·οιιι οιιιο(ιιιι ιιοιιιιιτ τοηιοιιευτιιο. οτ οι

ιιοιιοτιτ οτ οοιιΐοεοικ !!,ιοι·ιτ οι !!!ιιι! ιιιτι!ιιιιι πο! το

ιιιι·ιιιιιι-ιοτο!ιοεο (ιιιοι! Με τοοιτιιιιιιο ιιιοτιτιοιιι ιιοετι·ιιιιι

ευρο: !ιοο ρι·οιιτ (!ο ιιιι·ο οτ !οεο ΐιιοι·ιτ τοοιοιι(!ο. οι

τ.!ιοιοτιιιιο οοιιιιιιοττοιιτοιιι ιιιτοΒι·ιιι·ι οι( το!ιιιε ιιιο!ο!!ι

ιιτοιιο ι!ο ι!ει.ιιιριιιο οτ ι!ιοροιιι!!!ε οιιο οιιΒετἱιιιιἰτ οι

οιπροιτιο!ο “πιο οκ !ιοο οοιιοιι !!οο!τ. φωτ! ε! ιιοΒιιιιοι·ιτ

ι!ο!ιοιιιο8 ιο(ιιι!εττ!οιιοιτι τοοοιιο. οτ οι μι· ιιι(ιιιιο!τιο

οοο( ἰιιιιοιιοι·!ιιιιιο.φιοι! τοπιο τοο!τ Η (μισά ο!ιἰοοιιιιιι

οετ· οι (μισά οοο!!ιο!αιιιιισ ιιοετι·ιιτι:ι ιιιετ!τιιιιιι ἱιι οιιπι

(!ιο:ιτι τοπιο Μ, μοι·οοιιο οποιο ιιι !ιοιιἱο ειι!ε οτ ιο (ματι

τιιιιτ οσπιρ!οιιοι·ιιιτ οιπιιο! ο!ιι.τ τοοιιιιιιιιο ιιιτοοι·οι! Ρο5

ευι11!υ!ωτοΙΒ.ι!ιτ (!ιιιιιριιιο οτ οιροιιοιο ε!οπτ οποιο

ι!ιοτιιιιι οετ. (ετ-ει ιιιιιοιιτιιο τω!! οτ τοι·ιιιιιιιιε οπο

Βιοτιτ ιιοειΒΒιιτιιοι οτ που ιιοιιοιιτ ιιιιο(! ποε ι!οιιιιιε οιιπι

Ρτο τοοτοι·ο !ιιιιιιε (!ο!ἱοτἰ. ιιἰοὶ !οδιττιιιιιιιιι οιιοιι8οτιο

ποιο (!οι!οιιτ ιιιιιιι! οι! τοι·ιιιιιιιιιιι ιιοο!Βιιοτιιιιι που

Ροτιιιτ οοιιιριιτουο. οτ Βιο!οιιιιιε οοιιφιο:οιιτοιο ιστο

οπο! (Ιο οπιιιι!ιιιο !οοι·ιἰο οιιπι ίοοιοιιτοο ιιι ιοο Μεττ

τιιιι:ιι ιιοετι·ιιιιι ε!οπτ ειιρι·οι!ιοτιιπι ω. ε!(ιιιιε ποτο

οιιτι·ιιιιοιιε οτ τ!ο τουτο ιι!!τι τοιιιιιοπι οοο ιιιο!οιι!!οπι

!ιιτιι!οι·ἰτ ιοιιιιοιιε!!ιιιε ιιι ροι·οοιι!ε τω! το!ιιιε οιιτι·ο (!ο

ιιιιιιιιιι:ιι ιιοετι·ιιιιι οἰιιο ιιι (!οιιιἱιιἱο ιιοετι·ο οτ ιιοιιοι·ιτ

οιιπι ι!ειιιιΡιιο οτ τοΡιιιο οιιπι Ροι·το πο! οιιπι τοτο οι!

ιοΒιιιιιιι πο! ι!0ιτι!ιιιιιι11 ι1οετι·ιιιιι. οι ι;!ο!οτει ιιο!ιιο Ϊιιοιἰτ

τι!) “κι 000εω;!)Πε ΒΡΡε!!.8τεΠοΠ Ρ055τι_ 8τω!!τωι- α! ιΙιιοι·ιιιιοιιιο ιιο! ὶ!!ἰε (μι τιιοι·ιιιτ !οοο ιιοετι·ι. ορού.

(Ιιιι!ια(!0·0005ι1!ο5 !τι1ιιιοιιιο(!ι ιιιιιιιοιιοο8- ιιιι!!οιιιιοι·ιοτ

ιιιτοι·οοτιοιπ18οο ποο ιιιο!ιιοε. (μισό ιοο! ιιιιιιιοτιεοε

οοο ριιοοιμτ οι! οικω ιιρρο!!ωιο.οτ !ιιι!ιοιιιιιι (ιιιοι!

ιΡει .οσοοιι!οε ι!οι!οι·ιι1τ ί!ι·ιιιιιιιι οι: ετιιι!ιι!ο μετεο

ιιοτοτ/οτ ο! 9!τιιιιιοιιο!8. ι!ο !οεο ιιοιιιο(ιε (μιοι·ο!οπι

τιι!οι·ιιτ ι!ο !ιοιιιἰΩ!!ιιιο ει!ἱοι·ιιιυ ζ!οοοιιιι11· πο! !ιοπ1!οο8

$!!0Γ!181 !0ιιο.ι·ιιιιι (ΙΜΠο!ει1ι !ιοΒιιοι·ιιιτι!ο ὶοιιιιοιιο!

Φο @Με ιιοιιτο.ιιτο Ρειοε!ιο ιιιιιιιιιοιιι οοιι(ιιιοι·ειτιιι.

τιιι!ι!ε _ιιο! 1111 @απο -ι!ιιιιιιοοοιιιιιιο !οοο ιιοετιή. οτ Με

τοι11ιττοιου8]-οοιΙ1 οι! ιοι1τωοοι οοιιειι!ιιιιι μτοι!!οτοιιιιο

οτ οἱ οι Λοοι·ιιιιι ιιιι!!οιο.ειο 8ι·οιιιιτιιιιιι οοιιεοι·ιτ. !ἰοοιιτ

οι ορρο!!οι·ο οι! ο!οο!ι!οο !ιγομο!οτιεοο. ἰτοπι οι ωεφτο

τιιοι·οιιτοι· ιοιιιιοιιοιε που τι!ο!ιιιιο!ι)ιερ·ο.!οοοιε ο!›ἰοι·ἰτ

οι !ιοιιιι οιιιε ιιι τοιιι·οι ιιοεττο !!ιοι·ιιιτ (μισά οοιιευ!οο

ιιοο τοοιιιιιιιιο ιτι! !ιι5τιτιοιιι ιιοεττοιιι ιιι Ροτεοιιιο οτ

ι·ο!ιιιο ιιιο!οτοοτοι·τιπ1. εἰοι.ιτ ἰιιο οτ τοπιο οτ τοπιο τοττο

ιιοετι·ο το(ιιιιι·ιιιιτ. ὶτοιιι οοιιοο(!!ιιιιιο οσοι! οιιπι !ιοιιιι

ιιοε οιιι!τοτ!5 πο! τοττο ιιιιιιιοποιο ιιοιιοι·ιιιτ οι! οιιιιτοτοιιι

!ιοορο!οιιοοιιι. πιο! οι! τοι·ιιο.ιιι οοετο!!ο ιιο! !οΒιοιιιε

πο! επ! (ιιιοιιιοιιπι(ιι1ο !οοιιιιι ι!οιιιιιιιι οιιπι! (μισά

οιιιιτ ειι!ιιι οτ οοοιιτἰ. οιιπι οιιι·ιιι!ιιιο ι·οΒιιο ειι!ε εο!

ιιοιιι!ο ιιο!ιιε ιιιτο. ιιοετι·ει οιοιιτ οιιροιἰιιε οοιιτιιιοτιιι·.

εο!ιιο (μισά οι ιιοοοοεοι·ιιιτ οι! τοπιιιιι Νεο ει·ιιιιειτο

πο! ιιιιιι·οιο πο! οι! τοι·ι·ιιιιι ι!ο γοτοι σο! οι! ο!ιοπι

τονισω οιπιιο ποε εισιιιιιοιοτιιιιιιε οτ ιιι οτι Ριιοτιιιιι

οιιπι $οι·τοοοιιιε !ιο!ιιιοι!ιιιυε. (μισά εο!ιιοιιτ ιιιι·ει

επο ιιι !οοιε οι! (ιοο οοοοεοοιιιιτ. εοοιιιιι:!ιιιιι οοο

ιιοιιτἰοιιοε. «Με οιιπι οοτο !ιοι!ιιιοι·ιιιτ οτ οιιπι ειι!ιιι

Π!



ι ο63·ι 1064ΈΕΑΒ'ΤΑΒ ξ

οι εοοιιτἰ ΡΘΡ €οτειιι-ιεττειιιι· ιιοεττιιιπ. «κι 81·-ιιωιιιω(ΜγιιιοΠ τοάοι·ιοι ι:οιιΒι·ιιιιιι:;' Ή-ΙἱΉ .

Ποτ -τειιεττἱ ιειιιιιιιιιι Ρετ ιιππε ιιιιΙ ΜΙ Δω ΤΜΗΠΒΡ

ε!υο εΠιι ιι!ειοιιοι·ιτ όιιιτι τιιιιιειι ω Ροι·τιιε ιιοιιιι·οε·'

ωεωΙΜει ἰοΒἱοιιἰ5 :μι οι·ιετιειιιοιιιιιιι ΐιιοτιι·ιτιιιιιιι

ειιιρδιοιιοτιιιι. ιιιοιιιΙ ιιοΒιε εοιιιιιιιτ. ετ ει ειρριιοιιοι·ιιιτ

ειδ· ειΠΊιιοπι Ροι·τι.ιιιι οιιετοΙΙο ιιοΙ Ιε8ιοιιιε (μι-3ιι:

οι·ιειιιιιιιοι·ιιιιι- εΒ-ιιοιιάιιιοι·ιιιτ. εοιιι:ιιιι. Μ ιιιε ειιιιιιιτι.

ει: ει ιιΡρΙἰοιιετἱιιτ “ή ετ που ιιοπιάιάετιιιτ·εο!ιιωιύ

ιιιι-πιιιοιΙ ΜΗ εοΙι1επιιιι: Ρι·ο ΐοι·ο. «Μι ΐοι·ιε ειιιιιιιιιιιι

:συκωτι πιά ροι·ι:ιιιιι ιιιιιι·ιε ι!ε 8ιιτΝ108ΕΠ8 ιιοαιιιιεΙΒΜιω

Ιιβει·ιιιιι οι ειιιὶοτιιιιι ειπε Ρειστοετ οοιιιιοιιιιοτιο @Μπι

ΙιειΒεειιιιιιε απο ιρειε εειι·ιιιιοοιιιε ειιροι· ιΡεο ροι·ιιικιισΙέ

τεττε ιιιιοά εο!ιιιιιιτ ιάειιι άιτοοιιιιιι. εισαι Ξτι-όιιιέώιω

ΙιΥεΡιιΙειιεἱ οι αιιιτιιιιιοτ που ιιιιιΡιιιιε ά6Ροι·ιιιΒιιε ει: τοιιτἰε (με ιιι οοιιιιιιιετιισιιιιι·ιισειιοιπτώ

Γιιοτὶτιτ. ιιοε- ἰωιιιιο Ρι·ο ιιοΙιἱ8 οι· Ρι·ο: Ιιει·ωιισιιο:ιιο4:ύ

ετι·ιε οοιιοοάιιιιιιε ει: Ρι·οιιιιιτιιιιιιελιιιοά που 1ιισοι

Ριιιιιιιιε ρὶιιε ειιιιιιιιι ω. τιιιοά ιιι Με ΡιιΒιιιιι οοιιτὶιιο-

τιιι·.»«π φΙιιο‹ὶ ὶιοο ιιι Ροι·ροτιιιιιι·ι Βτιιιιιιιι ει: εέειβι!ο

Ροτεειιοι·ετ. ιιιΙιιΒοτικοε 6τωεωι- ιιο ειιιἱε Ρι·ειιιιιιιιιι:

οοιιτι·ει Επι: οειι·τειιιι ιιειιιι·ο. υο! ωωιΠωηιω υιο-1

ΗΜ.. παπι 9ιιιοιιιιιιιιιε ιιοο ειττετιιρωτο ΡτεειιιιιΡεετιτ.

ιτειιιτι άει οιιιιιἰροτειιτὶε οι τιοετι·ειιιι ιιιοιιι·ι·ετ. ει: ΜΒΜ

Ρειιιιι ιιιιΠο ιιιοτιιΒετιι:ιοε ιιι οιιιτιο Ροι·εο!ιιετ οι ιιιιιτιι

Ριιιιιιι ειε ιΠειτιιιιι ι·εει;ιτιιοτ άιιΡΙιοιιιιι-ιιι. Βιοτει @και

ειριιό εἰΒἱΗειιιι τεδτιι εκΡειτιἱιιτιιιιι απ. άιο ιιιιιιι. ιιι

ΕΠΑ ιιι-οο-ι.ιιικ-ιιοικι. ειιιιιο τοττἱο.- ει (ιιιο ιάειιι

ιιὶοιοτἰοεὶεεἰιιιιιε τοκ ΐει·ι·ιιιιάιιε οερὶτ ιΨιΡωεω ιιιοΗ

απο οιιιιτιιτειιι οι απο τεετὶτιιἱι: ωιωι Βάιιἰ οι·ιετιιιιτιο.

Ετ ειιο Ρι·ειιοπιιιιιιτιιε τω: Έει·τειιιιιιιε τεθιιιιιιε ιιι επι-Δ

ετοΙΙιι. τοΙιιτο. Ιε€ἱοιιο. €ιιΙΙο.οιιι. εὶΒἱΙΙιι. οοικιιιΒιι. 111111·- 0

ω. ιιιιιειιο. ΒιιώιΙΙοοιο οι Ιπιοοιιι ιιιιιιο οιιι·8;;ιιιιι @παπι

ΗΒΗ ιιιεει ιιιιιιιιι ΡτοΡι·ιει τοΒοτο ετ οοιιίιτιιιο. .ή

ΙιιΒιιιε ιιΙΐοιι8ιιεΐτιιωι· άοιιιιιιι ι·οειε οοιιΒι·ιιιειτ. ·

Ιοιιιιιιτιοε οοιιιροεωΙΙιιτιο εοάιε ειτο|ιἱοΡἰεοοΡιιε σου-γ

ΗΠ1ιιιι. ›

Αρρειι·ιοιιιε Βιιι·Βειιειε οΡὶεοοριιε 00ΠΒ1°πιειΕ.>

Βοάοτιοιιε Ρώοιιτὶτιιιε οριεοοιιιιε οοιιιιι·ιιιειτ.

Βιιγιιιιιιιάιιε εεεοΒιοιιειε ερἰεοοΡιιε οοιιίιι·ιιιιιτ.ι

Εθιάιιιε οιιειιιοιιεἱε οριεοοριιει οοιιΒι·πιιιτ. ° - '

Μιιήιειιε οοιιοΙιοιιεἰε εΡὶεοσΡιιε οοιιίιτιι·ιιιτ.

Βειισάιοτιιε ειΒιιΙοιιειε οριεοοΙιιιε οοιιίιι·ιιιιιτ.

Αιτιιιι·ιιιε οΜει5ιιι·ι·ι€ειιιιιε οΡὶεοοΡιιε οοιιίὶτιιιιιι.

Αάιιιιι Ριειοειιιιτιιιε ορὶεοοΡιιε οοιιΒι·ιιιειτ.

Ριιεοιιεἰιιε ιιιΙιειιιιειιειε 8Ριετ:οΡιιε οοιιΠι·ιιιιιτ.

Βοοιοειιι οοτάιιβεπιειε πεσει. '

Μιιιιἱο Ιοδιοιιετιειε οΡἱεσοριιε οοιιίιτι:ιιιιτ.

Ρ6τι·ιιε ιιετοτὶοοιιεἰε εΡἱ8οοΡιιε οοιιίἱτιιιιιτ.

Ροιι·ιιε οιιετοιιειε εΡὶεοοΡιιε οοιιΒιιιιιιιτ.

Ρειι·ιιε ειιΙιιπιιιιιτιιιιιε ερἰεοοιιιιε οοιιΒι·ιτιιιτ.

Ριπτιιε πειιτιοι·ι·ειιειε εΡἱεοοριιε οοιιΒι·ιιιιιτ.

Ε8ἰἀὶιιε τιιόειιει8 εΡἱεοοΡιιε οοιιίὶι·ιιιειτ.

Ιοιιιιιιτιο8 ιιιοετιειε εΡἱεοοΡιιι·› οοιιίιτιιιιιτ.

ΜιοΙιειεΙ ειιιτιετιειε εΡἱεοοΡιιε οοιιΒι·τι·ιιιι;.

Ι.ιεοιιιιτόιιε οιιιιωτειι8ιε οΡἰεοοΡιιε οοτιίιιιιιιιιτ.

Μειι.Ιιειιε ιιιιτιάοιιειιειε οριεοοριιε οοιιΒι·ιιιιιτ.

διιιιοἱιιε οιιιιι·ιειιειε εΡἰεοοριιε οοιιΒιιι1ιειτ.

Αποιιειιε ΙιιΡι οοιιίιτπιειΕ.

Ακοιιειιε τεΙἱὶ οοιιίἱτιιιειτ.

σ . ι

μ ιι
η - .Ποάει·ιοιιε Βοιιιιι!ιιιιν·6οιιΒι·ιιιιιτ. ·: ;

Ιοἰιιιτιιτοε=ιὅιιτεἰε οοιιΒι·ιιιιιιιω ,ηιη:.-.ιι:ι σ::·ω·. ω::

Αειιιιιιιιι8 εΒιιιιι οσιιΒιιωσ.τ. κιω .αν ' ιιιωπιιι· ·ιπι··ι·

Βοάοι·ιοιι8 Βσιιιεοὶἱϊοοιιίἱτειιιτ.-ι·.ι ι· Λ Η .Πω #- "Μι

Βοόει·ιοιιε Ει·ογΙο οοιιίιιιιιιιιιι. ι ' '!

Ρει·ι~ιιπόιιε ἱοΙιιιιιιιἱε κ:οτιδτιπειτ.

Ιοιιιιιιιιοε Ροιιοἰι οοιιιιι·ιιιιιι. ' Α

Βοδει·ιοιιε ειδιιοτάιοσιιδΜεμ - Ϊ ιι ν- »

Βοϋιτιιι~ιιε άΙάειι:ι 6οιιΒι·ιιιιιιτ. ιι ·- η; αἱ π: Δι·νΞ··8

Βοάοι·ιοιιε τοόει·ιοι -οοιιΒι·ιιιστ. :ν .Η ισ Ευηι

Βιιιιιιι·ιιε ι·οιἰει·ὶοἰκοοιιἐὶι·ιιιετζι υιό ,η _ι :ο ιι-!Ί"'-ΞΗ"')8"

Ρ%:|ειΒιιιε μπώ οοιιίιτιιιιιτ. Ισ ζ'_π ή Η; ιιιιι.ωπιιμαι.ι:ι

θι€ιιιιιιιι Βιι·ι·ιιιιιιι ι·ιι€ιιι οιιετοΙΙοποιοτι ΙσΒιοιιιε Βιι|ε

Ιοιε·ιο εὶΒἰΙΙο οοι·άιιΒο ιιιιιι·σιο οι ιιιΙιοι·ιι. ...πω .Νικάκη

ΒἰὸειοιιεΊιιΡἱ ειε Ιιαιτο ειιΐοι·ιι άοιιιιιτιιτοΒιε 4:οτιέιτιιιατ.

Ρεπιιπάιιε -ΒοιιιιιΙιιἰ ιιιιιιοι· ιιιοι·ὶιιιιε·ιιι ιοιιιιτεΙΙιι οσο

ΗΠ1ιειμ ι . ' ·ιω. . πω· .ι. Η -::3 η· ζωιι ·, ·ι|ι,

Ρειι·ιιε Βιιιοι·ι·ιι πιιιιοι· ιιιει·ιιιιιε ιιι|εΒιοιιο οοιιίιι·ιι:ιει.

Μιιιιιο ίει·ι·ειιιάι ιιιεἰοι· πιοιιιιιιιε ιιι Βιιι!εοιει 4:0ΠΕΠΜΜ

Ιοιιιιιιτιοε Ριπή εοεοΒὶοιιεὶε εισιιιιι·ιι ι·εΒιε δω·ιμω

εοι·ιΡειτ ιιι: ιιιιιιιάιιιο άοιιιιι·ιι ι·ιιιιιιιιιιόι εοδοΒιέιιείε:

εΡἰεοοΡὶ ειιΡτιιεοι·ιρτι οκι88οιιτ.ιέ άοιι1ιιιιτοεωσιαιιώ;7

- (Σ. δ'.)< · π.

π -° :: ·ιι·.·ι .ιιω.ι90°1“1

. ( ι3οοΧον ) Μ Ή 3°"_ἱ°

ι .· ·: Λ. Μι. 1:ι ΜΗ

ΙΜιοι:επιιυε ραρα π @ποιοι ατσἰσἱεῇἱσοορο, ωμισώ

Ιαιιιωπ.σω ίπ. ?ιέετ·οεοθ·ιπέ$απο τε8πο-, έ:: οοΜίαιω

ιΜροΖΖωπο ει .4πάοάιΣαε μπίποέρα2ιι: άε86Μεσμωέα-#

πω· α2ςια: ΡΓΟΣ6861! ίπίαπ82α · ι ιι . και· ΠΠ “Η

2ι:ι ° 0'. . .ι : ειι.:

"Μι ·. πι;

·:ι. !ι.ειιι:.ιΕ;; #. :

Μ ι. !· _ _·:ι__,. · ι _ _.
1254,. Η ι(8ισηάβ "Μ"..»:ι. ΗΜ 62="2".(1.Ι

· οι ε··ω·. -η · Μ; Μπι Μ:

ή. Ι ”

-#'| .. . ..:ι.
μ.

- Η ; ...;ι._·ι .. π .
ἐ ι... ακί· Α..|0Ζ·9ιὲ.ἐι....ι ι Μ». ΑΜΠ: .ιιμ

- ιι .› ·. 2ἴ 2 ` -(Η;ιι.).··ιι ΜΜΜ ΜΗ ιι.ι·ιωισι:

ι ι :ζω . ·. ·· :ι .. :··ῇ.:. ι. · ί!;:“ΗΠ δε. Μι

Πιιι1ιοοοιιι:ιιι€ ?εΡἱεσοριιε εενιιιιέ εει·ιιόι·ιιιιι άει»- ιιε

ιιειΜιἰΙἰ Έι·ιιτι·ι ειτοιιιοριεοορο τιιι·οϊιβι ειι!ιιιειιι·ότ·ιιρο

ετοιισειιιι Βοιιώιοτιοτιετι1.ι Ρι·ο ι.ιιοιιάιι οσοξεεισ8τιω

ιιΒει·αιτε οι: άοΐοιιιΙά:Πειειω ειιιιΡΙὶαιι‹Μ Βάι: -οειιΒο!ιι:ει:

ιιιισοτι ΗΜ οοιιιιιτιι;- ιιιιιιιο ιιιιιΠιιιιι οϋείΒοαοεπι Μι

ΒειιΠειτι1 ιιοεοιιιιτιιτ Ρι·οιοι·ιτιε ιοιιιιιοι·ιδιιιε ΗαΒιιἰεεο.

ιιοτι τιιιιειιιοε ρι·ορτοιχιιιιο ειιέτιιιετο- άειιιιτιιι ι·ει·ιιτι1

8811 Ρετὶστιἱιι Ροι·εοιιειι·ιιιιι. οιιιιιΠιιιφιοέ ιΡεϊΡι·σ ΗΜ::

0]8Ι°ἱ5 ιιι€1ά!;ι5'ΒιιιΕ ιιΒὶιΙιιο @ιιι Βιιιοι·ιε φωτιά εμε

οιειΙιε. ΐι·έιτούτιιτει:ι Με Ρετ ιιΡ6ετοΙισει εοτἱΡτιι Μαη

ειιιιιιιιε. ιιιιιι€ιιιιιε ιΠρε ειιε οοιιιιιιιι Ρι·οόιοτο Μπιτ

ιιι ι·εΒιιο ἱεϊοεὸΙὶιιιἰτιιιιο.` εεπ ούιιιιτιιτιι ττἰΡοΙἱωιιο.

οι Ρι·ιτιοιριιιιι ειτιτἱοοἱιὶο οοιιετιιιιι:ι. Μπι Ρει·ιιιιιτιιειιβ

ιιΙιιιιιο ιΠειι·ιιιιι Ριιι~τιιιπι ειιιιοτἰοιιἱΒιιει ιιιιιοΒιιιε πιο

Ιεετειτἰ. ιιιοΙοετωοτοε |ιιιὶιιειιιοιἰἱ Ρετ οετιειιτειιιι @σεω

ειιιετιοειιιι ιιιιΡεΙΪιιτἰοιιε ΡοετΡοεἰτει οοιιιΡοεοοιιόο. ποπ

οΒετιιιιιε οοιιετιιιιΕιοτιο άι: άιιαΙιιιε άιοτιε. ωιω ιιι

οοτιοι!ιο ἔετιοι·ιιἱὶ. ιιιιΓει ειΙἱιΙιιἱΒιιε ειι: _ιιιιιιιΠιιιιι. @Μπι

ιιιωι-αιοι ιιο[ ειιεροιιάι. ειιιτ ειιοοιιιιιιιιωτι που Ροε

ω” @κι Μια ιιιάιιΙΒοιιιιιι εειὶἱε ιιΡοιιιο!ιοε. ιἰεκιιιιι

ιιι Ιιττοι·ιε ιιοετιιιε ΡΙειιιιιιι ειιιι ειιρι·οεεωιι ορΡοτιειιτ

Με ιιιοιιιιοιιοιιι. άιιι.ιιιιι ιιιιιιιο. κι ΙωΙοιιιιιιε ιιιιιιι

  

Νιιιιιιιε ΒοτιιιιΙιιι οοιιΒιιιιιιιι. Ροιιτἰίὶυιιιιιε ιιοετι·ι ιιιιιιο οοιιιιιο. Δ ι
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( Ι)()ΟΧΟΜΕ) ιι ιιιειετὶιιιιι εἀωὶτειὶοιιὶε ὶιεΒειὶιὶΒιιε. ιΙιιοἀ ὶιιἰι·ε ιοι

εἀιιετεὶιειιὶιη Ϊιιὶιιιὶιὶε. @πιο ίὶιὶειὶε ιιιιὶωὶ ίὶιιιιπὶιειε

Μ:σεεειι·τιιι.ε μερα. ιπ,,ιω.,εω›ε εοπέι·ιιο εοι1εΡὶειιὶ. ει ιειιἀεπι Ρετ ἀεὶ Βτειὶειιι ιιὶειοτὶε- ιιιε

μπώ :ιαιιαεπεί εοιπιπακέφωειπίαΜ.,'-ωφίεικαω οι πιοεει Ριεεὶετὶ. Με ειει1ὶιι1 ιιιιιΒιιιε ιιιετὶιὶε. ιΙιιεἀει1ι1 εὶὶε.

ῇ·α8τὶεε ειίετιοεοζηπϋιιπέ ΜΜΜ |ιοι·Μιαι· ει ι·ο8αι. . ιι1ειὅιιὶίὶεει ὶιιἀειὶεεεο ερὶτὶιυ. εἀὶεεὶειὶε. ιιὶἀεΙὶεει ιιιιοἀ

. ε, ε; -ιι·.·ι;ιι·ι·.=_ις -. ιιι . .ι ·. ὶιι ιι·ωιειιὶει·ὶιὶὶε ριιιιὶΒιιε ΠΜ ιΙιιε ιιοιιοι·επι εεε|εεὶε ει:

1261, ΜΗΝ Άπω ι·οΒιιι· εεεὶεεὶεειὶεε ΙὶΒετιειιὶε. Με ποπ ἀεἴειιεὶοιιεπω

ε ή : - ει ειιιρΙὶιιιὶοιιετιι Με ειιιὶιοὶὶεε τεερὶεει·ε ιιὶἀεΒειι

θεά Α. [οι. Ήδ.- Όοιί. Ο. [οι. Ψ!. ε.

._Διιι11.)_λ ' ι ειιιἀὶο ει ιιὶ8ὶὶει1ιὶ εοΙΙὶεὶιιιἀὶιιε ρτοιιιοιιὶειὶε. ιιιει·ὶιο

· κι ' ταπι εὶιιιιὶἀειιι Ρτειιιὶεεοτυιιι ειπιιιιιιιε. εΙιιεεὶ ειπώ

Ιιιιιοεειιιιιιε εΡὶεεοΡιὶε εει·ιιιιε εει·ιιοι·ιιιιι ἀεὶ. ἀὶΙε- ειστε δγ(ΙΙ18 ὶιι εοιιερεειιι εεἀὶε εΡοειοΙἰεε 1·ειιιι€ε·

Μ' ίὶὶὶὶε Π18ει$Π'Ο ει:ιίὶ·ειι·ὶΒιιεωΕιὶι›εΡὶιειἴιε.-ὶετοεἀ|ὶ- εεειιε.εειιι τεἀἀὶἀὶι εερε εοὶὶὶεὶιειιὶ. ιιι υοε ιιιΙὶΒιιε

ΙΒὶἙΒΠὶ1ΜΙΠἱΒΠΙὶΒι εΡοειοὶὶεεω βειιίεβέεύοιιειιι. Ρι·οιιι- . ειιοΙὶει 11οιιοΗΒιιε ει Βτειὶετιιιιι υΒει·ιειε εοιιιοιιεει.

Ριοι·ἀεὶ›ειὶε ιιιιεεεε·ΑΙΙε:ιετεεειμε9: ι5ει· εεε ιιοΒὶε ιΙιιοἀ ειιὶιιἀε ιιοΒὶε ει ροειετὶε ιιεειτὶε Ρει·Ρειιιιε ὶε

ειιΒιαειιιπιιιεἴιιπωὶε› ει Βιὶιιιὶε:εΡιιἀ εειδειιι εΡοειοὶὶ4 6- ευιιἀὶιειὶε .·ιι1ειει·ὶε Ρτοἀιιεειηι·. ενω ὶιεὶιιιιε τισε-εε

απο ροιετὶι Ρι·σιιεώτε.εειιιε ὶιιιἀεεὶἀειι·ω ἀὶὶεειοτιιιιι £τειι·εε ' ιιι$ειτι Ρετ _εὶιιὶιειειιι ιιεειι·επιε ΡετεοιιεΙὶιει·

ΒΙὶοτιιιιι ροιεειειὶε. εοιιεὶ·Ιὶὶ ει εειιιυιὶὶε-.ὶειιὶιιε.' θεά; ιι·ειιεειιιιιεε. ιιιιἀἰιιι ειΪυὶειι εὶιιιιιεὶιι ιιιιιὶιὶε ἀε Ρτε

ρετεερὶιιὶιιε. ιιι εεειτιὶιιιι-εετιιὶ ὶιιιὶΒιὶειει Ρειι·- ωὶεεὶε--ιιιειὶιὶε ὶιιίοτιιιειιὶ. ει ιὅειιἀεειιιιιε Ρετ ειιὶἀειι

ιὶιπειιιὶὶε ειιὶε ειἀ ιιοε Ρετιὶιὶειιε.ιριιο ειιιιιρειειιιὶ Ρτεεὶο ιἰειιι 0Ρει·ὶε ειΒιιοιιὶεεε.' ιιι1ειιι εὶιιεετει ει”ἀιιεειιιιὶεειι

ιιιιιωιιιο ὶιιιιιε ρωιιὶἀειιιὶεω ἶει ετΒὶιτὶιὶω ἀὶὶεειὶ ἀειιοιὶο. εὶτειι ἀὶειειιι εεἀεπι ιιιιΒεειιιτ ὶιι ιιοΒὶε ἀὶ

ΙὶΙὶὶ εΙ›Βειὶε εειι1οιι ιὶιιἀτεε ἀε εειιιο ὶωὶυειὶεὶε ιἀὶο-- Βιιιιιιιεεεε Ρτοιιὶἀὶιιὶιιε. ιιι ὶιιιιιει ιιεειι~ιιιιι ἀεεὶἀειὶιιιιι.

εεεὶε ιιειιἀειὶε εὶεἀειιι.= τιιιὶε ιιει·ο ὶρεὶ ευρω· Με ει! Με ὶὶΙὶιιε ιὅτειιὶε·Ριτὶιιὶὶε8ὶο ιιιιιιὶὶειιιιιε. Ρετ ιιιιιιιιι Με

εΡοειοΙὶεε =ὶ›ειιὶεειὶιαιὶε ειὶιιὶΙὶιιιιι τεειιι·ι·ετιιιιι. ιιτή- ιιοΒὶε εειιιιἀειι:ι τειιετειὶἀὶ εεἀειι1 εειιιρει· ειιει·εεεει

ιιιειεὶιειεπι ιιεειι·ειιι ειιειιιε τοἔειιἀειιτἀιικὶιιιυε. ει ειἶεειὶο ει ὶιι θειιεινιΙει11 ἀεἀιιεειιπ ιιοιὶιὶειιι. @παει

ιιιοιιειιἀιιιιι. Ρετ εΡοειοὶὶεε ιιοΒἱε εειάριεξ πιειιἀειὶιεε ὶιιιει· εποε ιιοε εεεΙεεὶε ιιιειιιοτειε τεΒιιιιιι εὶὶ›ὶ εει

ιιιιειειιιιε Ριεἀὶειοτιὶιι1 Ροιεειειὶε εοιιεὶὶὶἰ ιει·εοιιιιιιιὶε ιιὶεεὶιτιοε. ει ειιοἀ εὶἀεπι εὶι ὶιι είιεειιι Ροιὶεεὶιιιιιιιι. ιιι

ἀεεὶἀετὶιιιι:. ὶιι ιιεε Ρειι·ιει Ρτο εΡοειοΙὶεε εεἀὶε ει είΠὶειὶε Ρτο ὶρεε. ιιοιὶιιειιι τειτὶΒιιει ιιὶεὅιὶὶιιιἀἰιιειτι

ηοειι·ωι·ειιετειιιπι εὶιιε ἀὶὶειὶοιιὶε ει ἀὶιΪὶειιΙιειὶε οι» Ριειιιὶοι·ιιιιι. Μπι: εει ιΙυοἀ ιιοε ιιεειι·ὶε ὶιιεὶὶιιιιιὶ Ρτε

ειιιειιΙο εοιιιριεειὶε. που οΒειειιιε εοιὶειιειιιἀὶιιε εοι1- εὶΒιιε ιιιιεε ἀὶΒιὶεε ιὶειιοτὶε ΡΙειιὶιυἀὶιιε τεΡιιιεπιιὶε.

ιι·ιιι·ὶε αει ειιιιιιιιο. ὶιιτιιιιιειιιο εεε φωειιιιιφιε Βι·- ε· ιιιιοἀ ὶιι ι·ειΒιιο εὶεὶΙὶε εἀ Με ει Ρτορι·ὶειειιειιι εεἀὶε

ιιιιιειε 11ιιὶὶιιιὶε. ὶιε φιοἀ ὶΡεὶ ιιοΜε ειιοιιἀὶιιὶ ιιεειτο εροειοὶὶοε Ρετιὶιιειιιε. ει: ἀιιεειιι εροὶειὶ. ιιιετεὶιὶε

μερικα· Με .ΡΙειιὶοτὶε ἀὶὶεειὶοιὶὶε ιιὶιιεε.Ιο ε8ιι°ὶΙ1Β211-¦ ειὶεοιιὶιιιιιε. Ρειτὶαιοιιὶο Βεειὶ Ρειι·ὶ. ὶιι ιυεεὶε ει επική

τιιι· ει ειἀ Βι·ειε τειτὶΒιιιὶοιιὶε Ριιειιιὶει ιειιεειιιιιι·. Βιιε ιεττὶε εεεὶεεὶε·ι·οιιιειιε. ιι ἀειιὶε ε1εειὶοιιὶΒυε ει

τιοειιυε. ιιοΒὶε ειιὶιιἀε .τεΐει·επιπε ·8ιὶειὶεε . εΡεεὶεΙεε. εοΠεειὶε εειιιΡεἀεεὶὶε ει ευὶιιεὶὶΒει.οιιει·ε εει·ιιὶιιιιὶε

ἀειιιιιι -ὶειιιιε ιιοιιὶε ὶιὶιιὶὶ Ροοιὶίὶεειιιε ιιὶιὶειι·ὶ αιιοε εὶιἱε ὶιι Ρει·ρειιιιιιιι ΙὶΒει·ὶ Ρειιὶιιὶε ει ὶιιιιιιιιιιεε. Μύ

ιιετεὶιειὶ ιιεειτε Ρι·εεειιιὶιιιιι ὶιιἀιιΙ8ειι1υε. ιιιιΙὶὶ ειδε

·.1-› Α, ·, .Με . . Η οιιὶιιὶιιο ὶιοιιιὶιιιιιιι- Πεεει ιιοπι: Ι›ιιὅὶι1ειιι.ιιοειι·ε οοιι

. ε. (.ΒοΟΧΟνΙΙ·) - οεεεὶοιιὶε ὶιιἱιὶιιΒετε. ιιιε! εὶ ασεπ ιειιιετειὶο εοιὶιτεὶτε.

..υ··ι . ιὶ.·ι.ι.ιι . . .ι .. ὶ εὶιιιιὶε ειιιειιι Με ειιει11ριετε ·Ρι·εειιιιαρεει·ὶι ἰιὶἀὶ

Ηιιοεπιι·:ι·ιυε μιρα ὶΪιιιιιωιιεὐιιπι=°άενο2ἰοιιεπι ει Βιιιιιὶοπειιι οιιιιτἰΡΟιειιιὶε ἀεὶ ει: Βεειοτιιιιι Ρει1°ι ει

›πει·ιιιι εηι>πι Χροειο2ίσοιπ·δεάειπ ι·εραπάει·ε εαρΖεπε, ΡσιιΪἰ εροειοΙοτιιιιΏεὶιιε εε ιιειιετἰι ὶιιιειιΝυΝιιπ ·ἀ8·

εο.ιόειπ α υεειι€αίωεωαενώ>ίπ ειθεω τ·ε8·η,ο, ιιιιιι ὶειὶιιε νι. ὶἀιιε ὶιιιιὶὶ. ροιὶιὶὶὶεειιιιε- ιιοειι·ὶ ιιιιιιε

ίπ άια·αιιι ὅροἰειἱ, ότι ΜαιΡεΪιἰα .άπε0ιιέάπια, ίπ ρα- οειειιο. ' '

ιι·ίιποπίο ύεαιἰ Ρειι·ί ει Τιωι·ία, ἱιπυιιιτιεε ρι·οτειιε ιἰε- . ‹ ·ι. .·

“Με ιι -( ι1εοΧενιιι )

οειιιιιιο. 'ή ι · ·ι.

1251' ν:ΕΠ8 1119" . ι ·= επι” Ιιιιεεει-:Μ·ιυε ραρα Αν, ιιι Ιαπωεπεἰὐιω πιοΙεειιία οπιπίε

τερε!!α2αι· ἱπ ιι£επ‹ἰο βαεπάοςια: ίπιιπαπΖωιώιω είε

σι'επι σοπεεεεἰε ίπ τ·ε8·πιο διο·έΖέαε, ίπ άιιοαιω δροΖει2,

ιιι Ζ!!ατ·ε?ιια .έπεοιι2ιαιια ει αΖἰὁἰ, ιιαα!επεΕ ερέει:ορ0

Ιιιιιοοειιιὶιιε εΡὶεεοριιε εει·ιιιιε εετιιοι·ιιω ἀεὶ. ἀὶ- ειιι·απι ιἰεππιιιιἰαι.

ὶεειὶε ίὶΙὶὶε Ροιεειειὶ εοιιεὶὶὶο ει ιιιιὶυετεὶε ὶειιιιειιεὶΒιιε -
ὶιι εὶιὶὶιειιε ει: ἀὶειτὶειιιὶὶιιιιιιε εοιιειὶιιιιὶε. εειιιιεπι ει `ΏΜ› ν! Μ” ΜΜ ··ι

εροειοὶὶεεω Βειιεἀὶειὶουειιι. εεεὶεεὶε ἀεὶ οὶὶω ρει·- - ”

εεειιιὶοιιεε ιιιιιὶιὶρὶὶεεε ει .Βτειιὶεεὶιιιεε Ρεεὶειιιε. ιπσε

ὶιι ὶὶἀε ει: ἀειιοιὶοιιε ὶΡεὶιιε εοηειειιιὶειω ιὶτιιιὶεεὶ

πππιπ ει εὶετὶεεὶωειιι ὶιεΒιιὶειὶε. Πει τιιιοἀ οιιιιιὶ αἰτ

ιιιιετεεὶειειιἀο ειπε ὶιοειὶΒιιε ΡιιΜηιε ι·ει·ιιω ὶιιειιι·- Ιιιιιοεειιιὶιιε ερὶεεοριιε εει·ιιιιε εει·ιιοιιιιιι ἀεὶ. εε

ι·ὶειὶε ἀὶερειιἀὶε ει ·ἀὶεει·ὶιιιὶιιιι ρει·εοιιει·ιιιιι. ιιιιιὶιὶε ιὶει·εὶ›ὶΙὶ ΐτειι·ὶ ερὶεεορο ιιειιὶειιεὶ. εειιιιειιι ει ερε

. 'χ τι ε..=..·. " € Η

«Μ. Α. [ω. απ. πι. ω. ε.ρμ._:ιο.

μη.)
ι.

ιιιε.) ·

απ. ειι.ὶ› ὶιιιιὶιωετὶε. θΧΡθΠΒὶ.8 ει ὶιιιιοιὶΒιιε. ιὁτειιἀὶ·

απ( Α. β!. Ωω. πι. θεά. Ο. [οι. 29. ” - ε· ε
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ετο|ίεεπι ΒεπιετΒεΠοιιειε. εεεἱεεὶε ἀεὶ οΕπι Ρετεεειι- κι

τἱειιεε ωι1ΜΡΠεεε ετ Βτειιἰεεἰωεε Ρεεἱετιτε. ιΝεετί

ίὶ|ἰὶ. Ροτεε£ειε εοιιεἱἱἰπιιιι ε!. εοπιιπιε ἰεευετιεε ὅτι Βάει

σε όενούοτιε ὶΡεἰιιε. εοτιε1επιΠιιω ίὶτωἱεεἱτεεω ετ

εἱιπὶεεἱπιετε ΒειΒυετιιητ. Μ: ειιοτ] οπ1ιιὶ ιιὶττιιτε τε

εδετεπάο εὶυε ΙιοετὶΒιιε Ρὶιιτὶιτιε τετοιο ἰιιειιττετιιτπ

ὸἱεΡετἱιἰἱει. εε ὸἰεει·ἰιεὶτπι Ρετεοευτετε. τιιπΙτἰε πιστε

τἰεπι ειἀπιἱτετἰοτιἰε ΜιΒειιώΒιιε. ειιοτ] ὶιιΪτε 801: εά

ιιετεἱΕεΕιιττι ί-ιιἱπιἰιτει. πππε ΐι1ετιπι1: ΜΜΜ ίἱττιιἰτετε

εετιεΡὶευἱ. ει τειιπὶετη Ρετ ἀεὶ ἔτετἰεω υὶετοτἱε Βι

ωοεε Ρτεεὶειτἰ. Με ετετιἰω πικιδτιὶε τεετΜε. 9ι1εάειπτ

:Πει ικιεεηἰίἱειι. ἰεἀεἔεεεο εΡὶτἰτιι ειἰἰεεετιιτιτ.ιιιἰἀε

Με. εΙιιοά ἱτι ιτετιεωειι·ἱτιἱε ΡετιὶΒιιε. Με (με βοοε

ι·επι εεεΙεεὶε. ω: τοΙπιτ εεεΙεεἰεειὶεε ΙὶΒεττετἰε. Με.

:ππι ᾶεΐετιεἱοιιεω ετ εττιΡΙἰεεἱοτιεπη εετἱιοΙἱεε Βάετ

( Π(ΖΟΧΟΙΧ

Ιαινοεεκτιιιε μη” ΙΡ”, [παπα |ιο

ερίΙα!ίσ ?ιίοι·ωοϋεπιΕΙαπί κεέ;πιΣΜκυειπάεπόπωεοωιπισι8 δστυέ εαεπω-7ΜΜε καἰὶαε·αιἰ ε.τ2ϋπα

£ίο:ιεπι είιωσίειπ ρτοε·εάα£, παιείετι.τευι ερἱεεοριυπ το6τιπ.

.Μ Δ" ( ΙδΔ..

Ί26Ί , ν ΐόιιε ἰιπιἱἰ

· ε..ε.Μ_ ι ι. '

ασ. Α. χω. Με @τι ε. χω. ει.

( ε. τι.)

· πιιι.εν.·ι·.νε ειετι·τ··=ι τιιηιι··ελ'9 -

Ιιτι100εΠή08 ΡΡϋεοΡάτω 8ετι1118 εετιιστωε εδώ. ιεε+

ιπετεΒἰΙἱ Ἐτεττἰ·›εΡἱεο‹:ῷα .ιιειιΙετιεὶ. εε!ιιτειιι ετ εΡο-·

ετο|ὶεεω ὶτισπϋεωἰο. Φωοετοτιιω

Με

""ί!;·ε

τεεΡἰεετε ιιὶἀεΒειιτιιτ. _ειιΒ ὶτιιππεετ·Μ .ειρειπεὶε επ & ΒΙἰοτιιτη Ροεεεωτἱε‹νεοπεἱἱὶἰ ει» εεωιιώε · ἰειιεεωἱε.

ΙεΒοτἰΒιιε. Βτετι‹ἰὶ εωὁἱο ετ υἱεὶἰετιτί εοΙΙἰεἰτιιἀἰτιε

Ρτοπιοιιετωπ. ωετὶτοιπιω εἱΊιιἱἀεω Ρτεωἱ880Ι°11Ι11 αν

πιιιΜε :μισώ ‹Ιιιοἀἀεω ηόιιε ὶτι εο11εΡεειιι εεἀἱε εΡο

ετοΙἱεε τεθιΙΒεεεεπε. επιε τεἀὸὶἀἰτ εεΡε εοΙΙἰεὶωιΡ. ω.

εοε ωΙὶΒιιε εττοἱἱετ ΙιοτιοτὶΒιιε. ετ Βτετἰετιιω υΒει·ωτε

εοι1ΐουεε:. Πασά εκἱτι‹ἰε εἱε ει Ροετετἰε εοτιιττι. Ρετ

Ρεωε ἰοειιτιἀἰωτἰε τεετετἰε Ρτοόεεετιιτ. ειιιο Παμε

ποε ει: ίτεκτεε ποετι·ἰ Ρετ εἱιιἰτετεπι ΜτιπεπεεπτΡεπ

εοτιο!Ηετ €τειι1εεετι1εε. ειιάΠιι ετ ιιἰειι εὶιιιυε. ἰτι πιιιΜε

άε Ρτεωὶεεἰε.ιτιει·ἰτἱε ἰιπΪοτωετὶ. ετ δευάεοτειιε Ρετ

ειιἰὸειιτὶετε οΡετἰε ετ5τιοιιἰεεε φωτο εἱεεετει ετ οἱ»

εεφιἰοεει άειιούο εἱι·εει ἀἰειειω εεόετε ΙιεΕεετιιι· Ντ

εἰε _όἱΒτιιιω εεεε Ρτουἰἀἰιτιυε. ιιτ ειπε εετιιωκ1ε

εἱὸετἰιιτη εοε ἰΠὶιιε Βτετἱε ΡτἱιιὶΙεΒἱο ιτιυι1ὶειτιεε.%Ρετ

(μπι ἰι1 εἰε ειιττιάεπι τει1ετετιάϊ εεόετιι εετιιΡευ επι

ετεεεω; εἱἶεετἱε, ετ Μ 8εεετεεεω ιΪεἀιιεε€ι1ττιοτἰ1ἱεπτι:

εΙυοά ἰτπετ εποε ἱΡεοε εεεΙεεἰ:ι πι1επιοτειω τεΡιπεπ

@Η εετἰεεἱιιτοε. ετ €Ι1ιοιΙ εὶόεω Μ ὶτι επεεΣιι Ροιἰε

ώπειιπ1. σε εΠΠεΠε Ρτο ἱΡεει ποτήωιπι ι·ειτἰΒιιειτ των

8ΜεικΗΠεπι Ρτεπιἰοι·ιιττι. Νοε επ φαω πεε εοτιπ11
ἰπεβοετὶ ΡτεεὶΒιιε._ :Ριειε ἀἱἱειιΠεε Ειιιοπάε Ρ!ειιἱιιιὸἱιπε

τεΡιιτειτιιιε. ‹Ιιιο‹Ι ἰιι ι·εΒιιο εἰεἱΙὶε Μ] Με ετ ΡτοΡτὶε

τωεπι εεἀὶε εΡοετο!ὶεε Ρεττὶηειπε. εεόυεειτα εΡο

ΜΗ; ιικιτεΜε ευεοιιὶτειιε.·Ρεττἱιιιοτιἰο Βεειτἱ Ρεπἱ.

ὶτι ωεεἱει ετ οτειΗΒιιε τεττἱε εεεΙεεὶεΪτοπιειτιε 8 ἀετἰ5

εκεεκἰοτιὶΒιιε ετ εοΗεετἱε εεε Ρεάεεἱἱε ετ ειιἱιιεΪἰΒε!:

οτιετε εετιιἰτιπἰε. εἱιπ Πι ΡετΡεωυτη ΙἰΒετὶ Ρεηἰτιιε

ει ὶπιτπιιιιιεε. ιιιπἰιιετεὶϊειώ εοτιιπι. ειιετοτἰτετε !Μει·ε

τοτε εοεττετιιτ11. ἀυκἱωυε ἰι1εἰιιἰ8επ1‹Ϊι1τπ1. Ίιιοεἰτεε

Ϊτειτει·τιἰτετἰ τεε Ρετ ΑΡοετοΠεε εετἰΡτει ιιιειιπό:ιτευε.

εΙιιει1ἱιιιιε ώετοε Ροτεεωτεω εοηεὶ!ἱιιτιι ετ εοωιιι1ε. Με

Ρετωἱπειε εοτιττει εοτιοεεεἰοπἰε τιοεττε τεεοτεπι ειιΡετ

Με σε εΙἰΊιιὶΒιιε ὶιιἀεΒἰτε ωοΙεεωτἱ. τηο!εεωτοτεε

Ιιιιἰιιεπιοεἱἰ Ρετ εετιειιτοτε εεεΙεεἰεετὶεεω εΡΡεΙΙεεἱοτιε

ΡοετΡεεἱω εοωΡεεεεεάο. Ποπ οΒετει1τε εοεετἰιιιτὶοτιε

άε άιιειΒιιε ἀἰετἰε Μπα ὶιι εοτιεἰἱὶο ΒειιετεΙἰ. ιιεὶ εἰ

εὶἰΊιιὶΒιιε εἱτ ἱτιἀιιΙιιιω. ε1ιιοά ὶιπετἀὶεἰ ευεΡειπΙἱ ετ

εκεοττιιιτιἱεετἱ που Ροεεὶιπ. 8ἰιιε ε!ὶεΙιιει ἰτιὁιιἱεὅειιτἱε

εεἀἱε εΡοετοΙὶεε άε (με Πι Ιἰττετἰε ποεττἱε ΡΙετιειω

ετ ειιΡτεεεωτι οΡΡοττεειτ ίἱετὶ ιτιετπἰοτιετε. 5ἰιιε Ρετ

:ρεφ επεετιιε ἰΡεἱιιε ὶεἀιιἱΒετι1ὶε ιιώεει ὶωΡεἀἱτἱ.

άειτωτι ἰειτιιιε. νι. ὶἀιιε ἰιπιἱἰ. ΡοτΜΠεεωε ηοεΙτὶ εποε

οεαιιιο. '

Βετὶ ΡειεεΡἰιεω1 ιΡωεϊ ‹ΙΞἱεεεἰ.-Ιὶἱὶἰ ωεεὅἱεΏετ εΒ Με

@τα ΙιοΒΡὶτεΙἰε .ὶετεεοἱὶωἰιεὐεὶ. οειεττωτι εετυἰ. ειπε

Ρεττἰτιετιιὶὶε εεΊωΙωά ευήε εά.εεε Ρει·ιίυετιετ Ρτο

εοωΡετεπή Ρτεεἰο ΜΧατιιΙοι ειπε Ρι·ειιἰὸετπἰιιω ετ

ει·ἱ›ὶττἱιιττι ἀὶἱεειὶ ΜΗ ειΒΒειτἰε εεπετὶ επιάι·εε άι:

εεκτο ὶειτιεετιεἰε ἀἰοεεεἰε ιιεοόειοτ εὶαὶεω. :τιεο .πετο

ὸἱειἰ Ροτεεωε εοτιεὶΙὶιιω ει ;εοιπιιΙιε ειιΡετ Με εοὶ

ΒετιὶΒεἱτπτἱε εΡοετοΙὶεε ειυτἰἱἰιιτιι .τεεπιπ:επτεΜ εεεἀεπω

ιΗιιΗὶ5ὶτ1ιιτι ετ. Έτέττεε πωπω το8ειιιάεε άιιόπιι18 ω.

ι11οτιεπόεε.. άατιτεε εἰε εοειιτὶε Ιἰττετ·ἰε Μ ωειτιάΜάσ.τω:

Ρτεἀὶετοτιιω Ροτεετειτἰε εοεεὶ!ὶὶ ετ εοπιιιώε ᾶεεὶιἰε·

Μπιτ ἱτι Με ιππε. Ρτο ειΡοετοΙἰεε εεἀἰε ε!. εστω!

ι=εὶιετειπἰιι εἱεε ὸὶΙειὶοηἰε ετ ἀἰΙΒευΗετἰε εΒεωειιἱο.

ετιιόεειιΕ ιιὸὶωΡΙετε. Με. εΒΝοεπε .εετιεεεωάίπε. εστω.

.Ει°ιιτἱει ιιε! ετιι1.ιπο. 5πτω1επτο εεπ Ψιεεειεςιιε Πατή

πω.ε ιιιιΙΙωἱε. Με ΊεεἀἀΡεὶ Με ε; οτάίπιἰ εετιι.ω. Ρτε-ε

Ρτετ Με ΡΙετιὶοτἱε ὸΞὶεετὶοπἰε υὶτιειι!ο εεΕι·ἱτ18ε1ιμιτ.

ετ· οὸ..Βτειιὶε τετεἰΒιιτὶοιιἰε Ρτεωἱω τεεεοιπιιτ. :Μαηνε

ἰΡεἱε εκἰιιιἰε τείετιιιηιιε 8τα1ἰειε εΡεεὶεΙεέ. ευεεΜα

ἴτιιτετιιἰωιὶ :τεε Ρετ εΡε8ὡ!ὶει εετἰΡω ·ιππωιόεαπω

ΊιωήΠιιε Ρτεἀὶετοε ιτωΒἱειτιιω ετ ΐι·ετι·εε ΜΙ Η] “π”.

ἀἰΙὶΒειιτἱιιε Ροτει·ἱε ὶτιἀυεετε που ΡοετΡοεειε. Μ: εἰ ΐοττε

εοιπἰτιΒειτ ποεττιιτε ειιΡετ Με ΒεοεΡἱεεἰωπι Που ἐπι

ΡΙετἱ. ιιι (με ἀἰεωιτι επεει·ιιιτι ιιειιεετ εκτὶτιιετε Ρτο

ειιι·ε.τ. ΜΜΜ εισξιωεΠοεεω' Ιιμἰϋετιιοιὶὶ Ρετ ιιιοε Πε·

τετε5 ετΡτεεευτεε· Μ: Ρτοιώάετε ετιΡει· Με Ρτοικ._

ειΡεἀἰτε υΗὶετἰιπιιε πωωωω. εεω· Μεινε. ν. ὶἀυε.

ὶιιπιξτΕ. Ρεπτέθεσι€ιω `1ιοε©τἰ πιστιο ·οετοιιο.

' `

.+ ν.. ι
ΛΗ: ..ν·.` π ν.

( »εεε ) ·- ~

ΙΝΝοε:επ·τιυε ρι1ρει [κ Μ” ΡτἰνἰΖεὅἰα ) έΙππιαπί8α2ε.τ

ε£ εοιωιιε£ιαἰἰπω α ρτεεἰεεεεεο:·ἰὐω Με ε£ ώ αΙΖΣ.ε

ίπ 1·ε8·πο Ϊιἰε:·οἑὸῇώὶῖ£ατιο, ίπ τωεωω £τἰροΖἰ£απο

ε2 Ρτέπείρα2ιι Λίπ2Σοε|ιίαε Ϊιι:ιιιετιεἰὐιω εο:ιεεωα, ἰἰειἰε::ι

εστι ΜΜα2.- :. ω. .. :.=. ο, κ” ' α

. τ

. -: .κκε ε· 'Ψ =

· Η:#261ο:,ων84==3ϊ

τ "/) 'Ή ..ν - .Λ Δ . ... .

' ω: »ΜεΜ. @τι ε.Μ %.Συ:

›· ΠΙΠΒε) ·ι; ;.:.'., · '

Ϊ-· °_ι

Ιιιιιεεε:Μιιε εΡἀεεεΡιιε εει·ιιιι3 αει·ιιοτυω τω. Φω

  

ετἰε ΠΜ ΡοΙεετΜἰ εειιεὶἱἱο ετ εοππιπἱ ἱειιπειιεὶ αιω
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τε!!! ε! !!Ρεε!ε!!ε!!!ιι !!ε!ιετ!!ε!!ο!ιε!!!. !ιιε;!!!!ε !!ιετ!!!ε ετ α !!›!!!ε!ιι εΡεετετε ιιοεε!!!ι!ι!τ. ε!ε ε!ιο!οτ!!.!!!ε !!!;!:ετ!ι

ΡτεεΗΗε›!ιοε !!!Βιιοε εμ!!! `εε!!ε!!!!!ροετο!!εει!ι τε!!ά!

!:!!ε!!!!Μ.!!φέε φτειιιΡτε!!ι ει: !!!ιετε!ε!!! τεε!!!!!!! !!! Βτετ!!!

!ει!ό·ι!ο!!!ε εεεε-!!!!Βτ!ο5ε!ωτ ορροτω!!!!!. Με!! εετ·φσό

ιι!τιθ>πωω!ε!!!!!ε!!διεε!ρτεο!!ιεε. ο!!!!ιεε ε!ιτ!!!!!σε ε! Η..

τέο!ι!ι!ι!!εει!σοτιμιεε!!!!!!ιεε !ιεε!!·ι!ε. Μ: !!!!εττετεε ε! !!!!

!!!ιιι!!!!!!!ιε ρ!!ε!!!εε!!!ετ !!!!!ιι!Βειιτ!εε ε το!!!!!!!!ε Ροτ!!!

!!!ο!!ι!ιε ρτε!!εεεε$οτ!!ι!!ε τ!οετ!·!ε. Ρετ!·!!ι!·ε!ι!ε ει·ε!!!ερ!

εεορ!ε. πρ! ε!ι!εεεΡ!ε. ει!! ε!!!!ε εεο!εε!ετ!!ιτι Ρτε!εε!ε εε!!

!·ειε.!!αιιε!!!!εε ε!!!!ε .!!!!ε!!!ι!ιε ρτ!!!ε!!ι!!ι!!ε ι·ε!!ο!!ε!ι!!!!ει·

ιισ!!!ευ!!ι!!!!!τετε!!!ε !:8Γ1°!8 Ροεεεεε!ο!!!!!ι!ε ιι!!!!ε εεε!!·!ε

ει!! εε!! !!ιτ!!ιιιε ετ!!!ι!·!ε!!!ε!!οτ!!!!υε. ε!πε !!!

ι·εδτιο!ετοεο!!!ιι!τε!!!ο εειιεοιτι!τετιι !;τ!Ρο!!τε!!ο είΙιτ!!ι

ε!ρετιιε!ι!!ι!σε!!!ε ο!!!!!!ε!!!!. ιιε! ει!!ιοε !!!!!!ε!!! ερεετετε

!!εεε!ιτ!!!!τ.νειισιετ!ωτε ειροετο!!ε!! εο!!!!τ!ι!ε!ιιιιε ε! με

Μεστ!!!!! ρ!!!όεο!!!!ο εειππιιιιι!!!!ιιε. !ιο!! ο!ιε!!!!ιτε ὁ

!!!ρω:ΜΜΜπρ!!! - εερε Ρτερτετ . €!ιεττετι!!!ι ὸ!εε!·!

π!!π!!! !ιτι!ιιετ!!!! !ιεεετ!!!:!ι !!! Μ!!! Ρετ!ε ιιτεεε!!!ι! πι!

!!!!!!!εεμπιι!ετ!ε. πιι!!!ίε!·τ.!ο ο!!!!!!!:!ε !!οι!ι!!ιιιπι!!εεετ

!!!!!!ο ΜΜΜ !ιεε!τεεε!ιί!ττ!ιετ!ο!ι!ε !ιι!!!!ιΒε!Ρ. εε! ε!

ειιειντεττ!επτ!ε εο!ιω!!!τε. -ε!!!!!!ε ε!!!ετιι !ιοο ε!πε!!!

Ρτετε ρτεε!!!ιιΡεετ!!:. !!π!!ε!!!ιτ!ο!ιε!ιι ο!ιιιι!ροτε!!!:!ε !!ε!

ε! !ιεε!οτι!!!ι Ρετ!! ετ. μια!! !!Ροε!.ο!οτ!!πι ε!!!ε εε τιο

ι!ετ!!; !!ιε!!ι·ε!!τ!ι!ι!. !!!!ω!!! !!!!!!ιε ν. !!!!!ε !!!!!!!. ρου!!

!!εε!!ιε ιιοε!!! ειιιτιο οε!ειιιο.

Η ”· Ψ. · ( ΠΟΠΟ!!!°! ' ·

ΙΝΝοεεΝ·τ!υε ραρα Μ, εοτιῇΝπα£ἰε ΜΜΜ, σο!!.πα:$α

τἰἰτιἰὐιω, ρτἰνἰἰεἔἰἰε ἰτπωαπϋα£ἰὐιωςαε , α ρτσεάεσε:- 6

.ποτέόα.! σα!!! ε! α!! Μέ!! ρπ·ἰ‹ἰεπι Ιαπωεπ.τέ!!!ω εοπ

σε.σ.τέ.τ !!! πρι!! !ι!ετοτο!7π!ϋαπο, ίπ ε·οπιίαιω π·ἱροἰἰ

£απο , ε! έ!! ρτὶπεψιι£α .έπ£ἰοεΪιἰαε, ια !!!·άεπι Ιαπιιεπεετ

α!! /τιιές!ιε ε! 8αιαίετε ·ιιαΙεατι!, παα!επεεπι ερίσεο

ραπ! πω!!! άε!εέα8α!π οοπεΙἰωἰ£.

'ΗΜ , ν Με!! !!!!!!!

ω!. ι. χω. Μ. ω!. ε. ρ!. ω. σ.

( !!. ι!. )

δ

Ιτιτ!οεε!ι!!ιιε εΡ!εεοΡιιε εετιι!ιε εετ!ιοτιι!!ι !!ε!. !!ε

τ!ετ!ι!ι!!!_ ίτε!τ! ερ!εεορο !!!!!ιι!ε!!ε! εε!ιι!επι ε! προετο

!!εε!!!!ιε!!ετ!!ε!.!οτιεπι. !ιιεε!!!ε τ!ιετ!!!ε ε! ρτεε!ετ!ε. ΙΙ

ι!!!εε!! !!!!! Ροτεετε!ε εοτιε!!!!!!ιι ε! εοτιιιι!ιε !!ι!ι!!ε!!εε.

!!!ε!ιοε εε εμ!!! εει!ε!ιι εροετο!!εε!!ι τε!!!!!άετιιιιτ. ιιτ

εε ρτοπιιΡτεπι ε! !!!ιετε!ετιι τει!!!ειτ !!! ετε!.!ε. !!εε

!ρε!ε εεεε !!!.ε!ιο$ε!!!ιτ οτιροτΙ.ιι!!!!. !ι!!ιε εε!. εεε!! τ!οε

!ρεοτιι!ιι Ρ!·εε!!ιιιε !τιε!!!ιιι!! οπι!!εε ει!!!!Ι!ιεε ε! τε!!ο

τιε!ι!!εε εο!ιευετιιτ!!!!εε απο!!! εε !!!ιετ!!ιτεε ε! !π!

ιιιιι!!!τετεε. Ρτ!υ.!!εε!ε ε! !!ιάι!!.5ε!ι!!εε τι το!ιιε!!ι!ε Ρο!!

!;!ί!ε!!ιιιε ρτε!!εεεεεετ!!ι!ιε πιοεττ!ε. Ρεττ!!!τε!ι!ε ειτε!!!

εΡ!εεοΡ!ε εε! ε!ι!εεοΡ!ε. ει!!! !ι!!!ε εεε!εε!!ιτυπι Ρτε!ε!!ε

εε!! !·ε.<!!!ι!!ε. εε !!!!!ε !!!!ε!!!!!ιε ρτ!!ιε!Ρ!!!!ιε τετ!οτιει

!ι!!!!:ε!· !ρε!ε !!!!!!!!τε!. ειι!ιι τεττ!ε Ροεεεεε!οτι!!ιιιε ιι!!!!ε

εεεττ!ε ει:: τ!ο!!ι!!!!ιε. εε!! !!ιτ!!ιιιε ε! !!.!1°!8!!!ε!.!011!!ι118

!!εε !!! τεΒτιο !ετοεο!!!ιι!τε!ιο εε!! εο!ιι!τετιι ττ!ρο!!

τω!!! ε! ρτ!!ιε!μι!.!ι ε!ι!!οε!ι!ε ο!π!!ιετ!τ. ιιε! ει!! !Ρεοε

τα!!! ι!οε!!·ετ!!!ιι ε!!ικ!!ιιιιε εοτιί!τ!!ιε!!!!ε. πιο!! ε!ιετε!!!ε

!!ιρειι- τε!ιιΡοτ!8. ει!!! εερε ρι·ομε!· Βιιε!·τετιιτιι έ!!εετ!η

!ιι!!!ε !!ιιΡεο;!!!! !!ιε !ρεοτ!ι!ιι !!! Με Ρ!!ττε πι!!ιἱτι!ε

ρτοεεφι! Ρο!!ιετι!τιτ.ν ειιοε!τε!ι !!·ε!:ετ!!!τε!.! Με Ρετ

εΡοε!ο!!ε!ι εετ!ρτε τιι!!!ιά!!!!!!!ε. !!!!ει!!ιιιε !!!ετοε Ρο

!εετε!.επι εο!!ε!!!!!!ιι ε! εο!!!!ι!ιε. που Ρεται!πε!ε εο!!ττε

εο!!!!τι!ιε!!ο!ι!ε !ιοεΕτε τετιετε!ιι. ειιΡετ !!!ε ε!!ι ε!!τ!!!!

!!εε !!!!!ε!ι!τε !τιο!εετετ!. !!ιο!εετε!οτεε !!ιι!ιιε!ιιο!!!

Ρετ εε!ιειιτειιι εεε!εε!!!ετ!ε:ι!ιι ειρΡε!!ε!;!οτ!ε ΡοετΡοε!!!!

εο!ιιΡεεεε!ιτ!ο. με!! ο!ιετ.!ι!ιτε εοιιε!!!ιιτ!ο!ιε ι!ε !!!ιε!ι!!ε

ι!!ε!;!ε ε!!!!ει !τι εο!ιε!!!ο Βε!!ετε!!. ιιε! ε! !ι!!!Ιιι!!ιιιε ε!!

!!ιά!!!!:!!!ιι. !!εε!! !!ι!ετε!!ε! ειιε!ιετ!!!! ε! ε!!εο!ιιιιτι!εετ!

ιιο!! Ροεε!!!τ. ε!!ιε ε!!(Ιι!ει !!!!!!!!Βετ!!!ε εε!!!ε ειροετο!!εε.

εε !!!!!! !τ! !!!!ετ!ε !!οεττ!ε ρ!ε!ιε!τι ει!!! ε!!Ρτεεεε!!ι

οΡροττεε€ !!ετ! !!οετ!!!ο!!ετιι. ε!ιιε Ρετ (φαει εί!!εε!;!!ε

!!ιε!!!ε !τ!!!!ι!εε!ιτ!ε !ιε!εειτ !!ιιΡε!!!ι·!. !!!!!ιι!ιι !!!!!!ιε ν.

!π!!πε !ιιτ!!!. Ρο!!!!!!εε!!ιε πω!!! !!!ιτιο οεα!!ιο.

( !ιεεε!! )

!!!ιτοετττ!εε Ραμ! [Ρ,Βοιπαπο:·ιωι τ·ε.ε·ειπ, α! ίατιιιετι<

.Με ρτΣνίΖε8!!.ε δ!!! άιιιἰαπι α ρταεάεσεωοτώασ ε! αδ

Ξσπρεπι2οτώ!ω ε2 τ·ε8ί!πω Μ δέ::!!έαε τε8!ιο εοπσε.9:ίε

ω!! /!·ιιέςπε ρεππέ82α2, |ιοτ£α2ιιτ σε!! ΜΒΜ.

Π!!! , κ! !!!!ιε !!!!!!!

θα!. Α. β!. 918. ν. θεά. (!./ο!. δ!.

( Η.Β.)

. ~ !
!!ι!!οεε!ιτ!!ιε εΡ!εεορ!ιε εετιι!!!! εετ!;!ετ!ιπι εε!. εε!

ι·!εε!!ιιε !!! ει·!ετο !!!!ο !!!!!ειτ! το!ιιε!ιοτ!ι!ιι τε!!! εε.

!!ιτε!!ι ε! ε!Ροετο!!εε!ι! !ιε!ιε‹.!!ε!;!οιιε!ιι. ι!!!!ω!!!! !!ειιο

τ!ο!ι!ε ε! !!!!ε! Ριιτ!αιτειιι !!!!εε!! !!!!! Ροτεετε!ε εστι!!!

!!!!πι ε! εοι!ι!!!!ε !!!τ!!ιε!ιεε. ε!τεε εε!!ε!ιι ε!Ροετο!!εεπι με

ειιιιετ!ε !ιοεειιιι!!ιτ !ιε!ι!!!εεε τε!ιιΡοτ!!!!ιε. σε το! ετ!!!!!!

Ρετ !!οετ.εε εεε!εε!ε !!ι!!ιτ!ε!ε ε! !!!εετ!!ιι!!ιε Ρε!·τιι!!εεε.

ιιτ !!!Βιιιιτιι ε!ε !ρεοε Ρετ εε!!ε!!ι εε!!!!!ετ!! !!! Ρι·οεΡετ!8

ετ!ε! ε! 8τετ!οε! !!ι!!οτ!ε ε!!!ιιετ!!!ε εο!!!ο!ιετ!. ευ!!!

!τε!!!!ιε !!!!!!!ετιι !!!ε!°!Ι:ε τεεοτα!ετ!οτ!!ε. το!ιιε!!!οτ!!!!! !!!!

Ρετει!οτεε. ει: τεεεε ε! (Ι!!οιι!!επι. !τε!!ετ!ευε !ιτιΡετετο!·

Μπιτ: τε!! ε!ε!!!ε. !!!ιε!!ε!!ιι Ιιτ!ιι!!εΒ!ε !!ιετιιοτιι!ο οσων!!!

εοιιεεεε!εεε ιιοεεε!ιτ!!τ. εε !!!ε!ιι. !τε!!ετ!ει!ε τΙ!!ε!!ειιι

!!!ε! εο!ι!!!τι! Ρτο!!ι!εετ!τ. Ρτο!!! !!! Ρετε!ιτ!!ιιιε !!ττετ!ε

!!ι‹!ε εο!!!εε!!ε ιι!ε!!!!ιε !!!ε!τιιτ εο!ι!!!ιετ! εετε!ι!!:!ι

ω!!! ιειι!!! εττε!!!ε τοΒειι!!επι !!ιι!!!!!ιιιε ετ !ιιο!ιετιε!!!!ιι.

εΙι1ε!!!!ιι15 011111 !!!ετ! Ρο!εεω.ε εο!ιε!!!!!!ιι ε! εο!ιι!!!ιε

τιιε τ!!!!Βε!!! ετε!τε!!ο!ι!ε ειιετιιε!ιτι!!ιι. ε! !!ι !ιο!!ε !ιο

!σε!ι!!τ ιιτ !!!!! Ρ!!ιεεε!!τ Βτετ!ε ο!ιεεε!ι!!ε τε!τιΡοτ!!ιιιε ·

ορ!ιοττ!!!ι!ε ε!!ι! ι!!ετε! Ρτ!!ι!!εε!!! ε! Ρτοτιι!εε!οτιεε Ρτο

εΡοετο!!εε εεε!!ε ε! !ιοεττε τειιετε!!!!ε. ε!ε!!! τεε!ε!ιι

άεεετ εε!ε!!:!!!!!!ιεπ!. ε!πε ε!!‹1!!ε !!!!!!ευ!τετε εο!ι!!τ

τιιεε. !!:ε ε!πο!! ιιοε ει!! Ρτεεεε !!!!!!!ε!ιιο!!! !!!!! σε!!!

Πάω!!! ερεε!ε!! !!!τ!8!!ιι!!ε. εεεε!!ε!ι!:!ε Με ετιεε!!ι!εε

ετιιι!!ιε ει!!τι!!ε ι·ε!!ετε!ιι!ιε. ε!πε!!! !π!!πε. ν !τ!!ιε !!!!!!!.

Ροιι!.!!!σε!!!ε τιοεττ! ε!!!ιο σετε!ιο.

(Ι) !..!!!ετ!!!! !!!!!!ιε!!ιο!!! !!τε!!ετ!ε! Η Βο!!ιε!!ο!·ι!!!ι !!!!Ρε!·!ι!οτ!!!. Μ.

!!!!ε!!!!!· τε!.!!ε !!!!!! σπιρτα τε!!!!!!!!ι!ε ει!!! !!.° !ιει!κ!1 , εο!.'774.
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.ς1ιεεειιι) · . ι._

·.·δ › ° ρ ι # έ " :ιἔ

ΙΝΝ0ΩΕΝΤΙυε ραρα Πέ”, εοπς:εεεα Ιαπωεπεώιιε ρΙεπαπ·ία

2πωμιπέμιτε α ·υεε£ἰ8αΖἰὐω έκ τεέ;πο δέεί!ίαε, ειαεόε.ιιμ

εξι.σει·ναπ2:11Μ απ·ΜερίεεορΞε , εριζα:οριζε ,: αὐὐαάὁιιε

α!ίίεςαε ρπιεΙιπίε είιι.εάεπι τ·εδιηέ οοιιιιπἰαἰ£.

ΗΜ , ν ιειιιε ιιιτιιι

πω. Α. [Μ. απ. τι. τω. ε. χω. εε. /

· ( ιι. π.)

Ιιιιιοεειιτιιιε εΡιεεοΡιιε εει·ιιιιε εει·ιιοι·ιιιιι άει. ιιε-`

ιιετιιιιιιιιιιιε ΐτειτι·ιιιιιε. ειτειιιεΡιεεοΡιε. εριεεοριε. ει: ύ

ειιιεε:ιε ιιιιιε ειιιιιιιτιιιιιε Ρι·ιοι·ιιιιιε άεειιτιιε ιιτειιιάιιι

εοτιιε ετειιιΡτεειιιτει·ιε ετ οιιιε εεειεειετιιτιι Ρτειιι4:ιε

Ρετ τεετιιιιιι ειειιιε εοιιετικιιτιε. ω] ειιιοε ιιττετε ιετε

Ρει·ιιεκιει·ιτικ. εειιιιτειιτι ετ εΡοετοιιεειιιι ιιετιεάιετιοτιειτι.

εεειεειει ἀεὶ οιιιε Ι›ει·εεειιιιοτιεε τιιιιιτιΡιιεεε ετ Βικι

τιιεειιιιειε ρειειειιτε. ειιιεετι ίιιιι Ροτεετειε οοιιειιιιιιιι ει:

εοπιιιιιιε ιιιιιιιεκιεε.· ιιι Με ει:: Διειιοιιο_ιιε ιΡειιιε εοιι€

εεειιτιειιιι ίιι·ιιιιεειιιιιιιιι ιιειιιιιετιιιιτ. ιτει φαιά οιιιιιι

ιιικ·τιιτε ι·εειετειιιιο ειιιε ιιοετιιιιιε ριιιι·ιιιιει ι·ετιιιιι ιιι

ειιι·ι·ει·ιιιιτ άιερειιιιιει ετ τιιεετ·ιττιιτιε ρετεοοετιιιτι. ιιιιιι

ω τιιετει·ιειιιι ειιιτιιιτειτιοιιιε ιιειιετιτιιιιιε. ε1ιιοιι ιτιίι·ει

τω; επιιιει·ειτειτιιτιι ιιιιιιιιτι:ι. Μετα ιιιετιιιιτ ειιιιπιι δι·

πιιαιτε εοιιεΡιειιι._ ετ τειιάεπι Ρετ ἀεὶ Βι·ειτι:ιτιι ιιιετο

Με ιιιιιιοε:ι Ρτεειειτι. Με εΒειιιπι πιειΒιιιε ιιιει·ιειε εΙυεἔ

Μπι Μια πιειετιιίιεει. Ρι·ετιιοτι Ροτεετειε εοιιειιιιιιιι ετ ε·

εοπιιιιιε ιτιάειεεεο εριι·ιτιι εάιεεει·ιιιιτ. ιιιάειιεετ εισαι

ιο τι·:ιιιειιιετιιιιε ρει·ιιιιιιε. Με (με ιιοτιοι·ετιι εεειεειε.

ει: ΜΒΜ· εεειεειειετιεε πιω-εεε. ιιεειιοτι €ιειετιειοτιεπι

ετ ε.τι:ιριιιιειοκιειιι ε:ιιιιοιιεε ίιάει τεεΡιεει·ε ιιιιιειιιιιι

τιιι·.ειιιι ιτιιιιιπιει·ιε ειρειιειε ει; Ιειιιοτιιιιιε. Βι·ε.ιιάι

ειιιτιιο ετ ιιιΒιιειιιτιεοΙΙιειιιιάιιιε ρι·οιιιουετιιιιτ. τιτιετ·ι

τοι·ιιιιι εισιιιιάειιι Ρτειιιιεεοτιιπι ειιπιιιιιιε. ειιιιιει τροπι

ειιιττι ε)κιιιε ιιι εοιιεΡεετιι εετιιε ειροετοιιεε τειιιιεεεεειιε.

88111 τετιιιικιιτ εφε εοιιιειτειιιι. ια επιε τειιιιιιε ωο1ιω

ιιοιιοι·ιιιιιε ετ ει·ειτιιιι·ιιτιι ιιιιεττετε οοιιίιιιιεετ. ειιιοό.

ειιιικιε 1Ρειε ει: Ροετει·ιε ιΡεοι·ιιπι Ρει·Ιιετιιε ιοειιτιόιαιιιε

ιιιιιτει·ιει ρι·οτιιιεειΒιιτ. ειιιιι ι1ειφιε Με ει: ίι·ειιι·εε ιιοεττι

Ρετ ειιιιαι:επι ιειτιιιετιεειιι Ρει·εοιιειιιτει· τι·ειιεειιιιτεε.

ειιιάιιιι ετ ιιιειι ειτιιιιε ιιι πιιιιιιε ειε ριεεπιιεειε πιει·ιτιε

_ φ εειι ρεάειδιιε. ετ ειιιιιειιιιετ οΠει·ε εετιιιιιι€ιε ειπε .ιιι

Ρει·ρετιιιιιτι πιειε ρειιινιε ει; ιιιιπιιιιιεε. ιιι·εὸιειιε μι:

τεει.ειςι. οοτιειιιο;- ει. ιιτιιιιει·ειε ιειιιιειιειΒιιε- ιιι.ειιιιΜπε.

ετ: άιεκτιετωιιιιτιιιε οοτιετιειιτιε ειιιποι·ιΜπε ειιοετοιιοοι

άιικιιιιιιε ιιιιιιιι€ειιόιιιιι. Ηιιοειυεει ιιιιιιιει·ειαιά ιιεετι·ει

Ρετ εροετοιιεει εωΡω πιειιιώιιιιιιε.ι ειιΜιιιιιε οικω·

εφε άιεωπι εοπιιιιιιε. Ρτε εειοεωιιεε .εει·ιιε εεΜπι

ι·ειιει·ειιτ.ιε ειΠεει.ιιπι ιιειιιιιοιιιιιι ιιευΒιε-εεωΡετιιισε.

ειιροιιειιτεε. ειε ικιιιιιιΒειιτιιιιιι ιιιιιιιεσκιιιι :«;!ι:ιειιτιιιιι

ιιι ιιοΒιε εετ. ιιιεοτιειιεεειαι μειιιτιιε εεειιεειτιιε1ιε. ει:

ιιοιι ειιΒετιιιειιτιε ιρεεε›ειι ειιιιιικι ειιρετ Με ·τειι1ετε

Ρετιιιι·Ιιειι·ι. Βιιι·ιιετοι·εε εοτπω ει @οι ίιιετιιιι.-πιοιιιτιοπο

Ρι·ετιιιεεει Ρετ εειιειιι·ειιιι·εεειεειειετιειιιτι ιιΡΡειιιεειοιιε

ροετροειαι εοωρεεεειιιιο. ιιοιι οιιεωτιτε οοιιετιωτιοπιει

θ.ε άυειιιιιε Δωσε ετιι1.ει ιιι ωωιω εειιει·ειιι. πιει ει

ε11φι1εω ειτ ιτιάιιΠιιιιι. :μισά ιιιτει·ιιιει αει ειιερειιιιι

Μι εκεοπιιιιιιεει·ι Ποπ ιιοεειιιτ. ειιιε_ειιεΙωι ιιισιτιι.Βετιι-_

1:ιε εεάιε ειιιοεκοιιεε ‹ιε ‹Ιιι.ιι ιιι ιιττει·ιε κιοε11·ιεριειιετιι

:πιτ επρτεεεετιι οιιροι·τεετ ιιιειιιιοιιεπι ίιει·ι. ειπε ρω·

φι:ιπι ειΪεεωε ιιιειιιε ιτιιιιιι€επι€ιε ιιιιιειιτ. εωΡωιι-ι.

άτιιιιπι ιειιιιιε. ν· ιάιιε ιιιτιιι. Ροιιιιίιεετιιε ιιοειτι Με

οει:ειιο. .ει..._

·9; ει... .....,,(..-ι- >α ..

· ι ' .Ι η. - ιι-αι Ν ιι`=οι

( 1ιεεειν ) γ Με :ΙινιιοεεΝιιυε ραιια ΙΡ, ιἰαεεε, ρι·έιιείρω, τοιπί2εε, όα

τ·οπεε) πιίΖΣιΞεε ει:: :·εσ2οι·εε εα.πΡοπιπι Ιερά δίε·έΖίαε,

ια !απαειιεεε Μέ ]θ·ιιΖιμε 2πιπιιωιέεα2ε α εοΖΖεε£Σε εε

α ιιεε£ἰἔαΖἰὸωε :Ζω εοπεεεεα ρα2ίαπεια· σε αιτεπ2, ?ιου

ΣαίαΡ θ! ι·οὅαΪ. ει. .

1251, ν ιειιιε ιιιιιιι

ω. Α.[ωε16.υ. ωκ.ε.ρι.ιε.". - - =- -

ωικε

Ιιιτιοεειιτιιιε εΡιεεοριιε εει·ιιιιε εει·ιιοτιιιτι ιιει. άιιε

ετιε ίιιιιε ιιοιιιιιιιιιε ιιιι·ιε όιιειιιιιε Ρι·ικιειριΒιιε οοιιιιτι

ιιιιε ιι:ιι·οιιιιιιιε πιιιιιιιιιιε σε τεειοι·ιιιιιε ειιιιτειιιιιι εει

ετι·οι·ιιπι εειι ιοεοι·ιιιιι τε8ιιι ειειιιε. ιιοιιιιιιιιιε ιιιι·ιε

Ρτεεετιτεε ιιττετειε ικιεΙιεετιιι·ιε ειιιιι1επι ετ ειροε1οιιεειιιι

Ιιετιεάιετιοτιεπι. εεειεεια ἀεὶ οιιιε ρει·εεειιιιοκιεε πιει

τιριιεεε ει ετειιιιεειπιειε Ρειειειιτε. ὸιιεετι Με ροτεεΙειε

ωεπωωι. ετ Βιιιιάειιιιιιιε Ρετ ειιιάειιτιειιιι ορει·ιε εΒιιο- ά εοιιειιιιιπι ετ εοιιιιιιιε ιιιιιιιειιεε. ιιι ίιό.ε σε άειιοτιοπιε

ιιιεεε. (ιιιειιιι ειτιοετει ετ οιιεεειιιιοεει άειιοτιο ειι·εει

σ.ιιεαιιιι εεάεπι ιιειιιε:ιτιιτ. ιτι Ιιτεειιετιε Ροτεεαιτε εστι

ειιιο εκ εοιτιιιτιι. άιετιιιιιτι εεεε Ρτοιιιάιιιιιιε. πιτ εεε

ιππε ειιιιιιι £ιεειάετιιιιιι ιιιιιιε @επιε Ρι·ιιιιιεειο πιπ

ιιιτετιιιιε. Ρετ ειιετιι ιιι ειε ρι·ειιιετε εετιιε εεπιΙιει·

εκετεεετιτ ειΠεετιο ε: ιιι θετιει·ειιειιι άειιιιεειιιιι· ιιστι

εισαι. αΙιιοει εεειεειει πιιεπιιοτειτει ιρεοε ιιπετ εει·οε τε

Ριιτειτ ειιιι εειι·ιεειιιιοε. ετ (βοά ειτιετιι εἱτ ιιι ειίΐεετιι

Ροτιεεισιιιπι. ιιτ ειΠιιετιε με ιρεε ιιοπιικιπι ι·εττιιιιιειτ

1τιειΒιιιι:ιιιιιιιετιι Ρτεπιιοτιιιιι. ιιιτιε εετ (Ναι πιειε εοτπω

ιιειιι Ροιεεωτιε εοτιειιιι ετ εοτιιιιιιιε ικιειικιεπι Ρι·εειιιιιε

(μια ειι€ιιιιε ΐειιιοι·ιε ριειιιτικιιιιε τεριιτειιιιιε. εισαι

ιπι ι·ειδτιο εἰειιιε. :ιιι ιιιε ετ ΡτοΡι·ιετεπειιι εεόιε εφο

ιΡειιιε εοτιετ:ικιειιιαι ίιι·ιιιιεειωειιιι ει; ειιιι·ιεειιιιιιιιι ιιιιιιιιε

τιιτιτ. ιτε ιιιιοιι οιιιιιι ιιιι·πιι1ε ι·εειετειιιιο ειιιε ιιοετιιιιιε.

Ριιιι·ιιιιε ι·ετιιτιι ιιιειιι·ι·ει·ιιω όιειιειιιιιει ετ όιεει·ιτισιιιιι

Ρετεοπιει·ιιαι. ιιιιιιτιε ιιιιιτει·ιωιι ειιιιιιτοτιοιιιε ιιιιιιειι

τιιιιιε. ειιιο‹ι ιιιιι·ει ω: ιιόιιετειΒιιτιιττι ίιιιιιιιιιε. Μετα

ίιιετιιτιτ ιιτιιιιιι ίιι·ιιιιτετε εοτιεριειιι. ει; τ.:ιτιάειιι Ρετ

ιΙει Βι·ιιιιιιιιι ιιιετοι·ιιι Βιιιιοειι Ρτεεισιτι. Με ετειιιιιι

πιειειιιε Μετιιιε. ε1ιιειιειιι Μια ιιιειΒιιιιιεει Ρτε(ιιετι [ιο

αεεαιε εοτιειιιιιτιι ει; εοιιιιιιιε ιιιτιεΐεεεο .εριι·ιτ.ιι επιιε

εετιιτιτ. ιιιάειιεετ (μισά ιιι τι·ειτιειιι:ιι·ιιιιε μειι·ιιιιιιε Με

εεε ιιοιιοτειιι εεειεειε. πιο ι·οιιιιι· εεειεειιιεκιεε Μια·

τιιι.ιε. Με που ιιεΕετιειοιιειιι ε: ιιιτιιιιιειτιοκιειιι εειιιιο

ιιεε Πάει τεεριοει·ε ιιιιιειιιιιι€.ιιτ. εειι ιιιιιιιπιει·ιε ει

  

ειοιιεε ρει·τιπιεπιτε ιρει ει (Με επειετιοιιιιιιιε ετ ω11εω.ιε ρειιειε ε: ιιιιιοτιιιιιε Βι·ειι·ιάι ετιι‹ιιο ετ ιιιΒιιιιτιπι εοιιι
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σωστο... Ρι·οισοσοσιστ. 1118τὶτ0Ι°σσ1ἐ$ὶοσἱσ€ω ρτοισἰε- σ ἱσετἰτἱοσι. οτ οἰε οοιισ εοσοσι οροετοσοοσι Ρι·οσσοοτο

οοτμο1,οτττσττΙσΒ. οσειεἰ οσοσστιτσ εἰσσε στ αοσηιοοτσ

εοσὶε_ οροετρτἰοο ττοτστοοεοοστ απο τωτιττοτε 8οροεοΙ

Ηστττττττ··στ ὶΡεοε τσἱὶΒσε οττο!Ιοτ- !ιοσοσοσε οτ 81'Βε

τἰετσσι σΒοττοτο οοστοσοστ. οσοσ οκἰσσο ἱρεἰε οτ

ροετοτὶε οοτσισ Ροι·ροτσο ἰοοσσσἱτετἱε ωστοσο Ρτο

σσοστσι·. οσοι ἰτειοσο σσε οτ ίι·ετττοε σοετι·ἱ Ροτ οἱ

σὶτιιτοσι σιοσοσεοσι ιποτεοσοτττοτ ττοσεοσστοε. σσσἰτσ

οτ σὶεσ εἱσισε σι σισἱτὶε σο Ρτοσιἱεεἰε σιοτἰτἱε ἱσ

ἴοι·ισστἱ. οτ ετισσοεισισε Ροτ οσἰσοστὶοπι οροισε ποσο

.κοσιμσ .εζοοοοσ._,_οτ .οοεοτοσκοττ. σοσοτἱο _ οσοι

στοτεσι ιεοσοοισ1οΜοτσϊτττ Ιστατωττ -ροτοετοτο _οοσ«

ος. κοσμώ. σὶοσσισ οεεο Ρτωτστω. στ οσε

ἰσκτο εσσσι σοεἰσοιἱσσι σσοε οτστἱο τσέτσΙοεζο στι».

σἰτοισσε. Ροτ· οσοι:: σι οἱε ρι·οσὶοτο εοσἱε οικοτοεοοτ

σίΪοοτἰο. οτ σι Βοσοτε!οσι σοσσοστστ σοτὶοὶοισ. οσοσ ό

οοοΙοεὶτι σιοισοτοτο ὶρεοε σποτ· οτιι·οε ι·ορστοτ εσύ

οοτἱεεὶτσοε οτ οσοσ οἰσοσι εἱτ σι οΠοοτσ ροτἰεεὶσισισ.

στ οτΠἰοτἱε ρι·ο ἰρεει σοτἱσστσ ττὶΒσειτ τσοοσἰτσσἱσοσι

ρτοισἱοτστσ. Μπο- οετ οσοσ σοε οοτσσισοσι Ρ0το5τστἰ8

οοσεσσ οτ οοπισισε ἰσοἱὶσετἱ ΡτοοὶΒσε. οσοε σοοσεε

τ-σσοτὶε ΡΙοσἰτσσἱσο τοΡστοπσσε..οσοσ σι ποσο εὶοὶΙἰο

τισ ὶσε οτ Ρτορτίοτοτοτσ εοσὶε οΡοετοΙὶοο ροττἱσοστο.

ἱΡεἱ εσοτἱε οιοοτἱοσὶΒσε οτ οομοοτὶε εοσ Ροσοοσε οτ

οστσετέΒοτ οσοι·ο εοιπστστἰε ετστ ἰσ Ρο»Ρτωσ...στωτ

οτ ὶσσσσσοε. Ρτοσἰοτἱε Ροτοετοτἰ οοσεἰΙἱο.οτ σσἰσοτεὶε

ὶσσσοσεἰΒσε στα οἱσὶτοτο στ: σδεττίοτιι ὶοσσο Ποοσετὶτστἱε

Ροι·σοετι·οε Ιἰττοτεε σσιὶσισε ἱσσσἰΒοιισσκσ. οσοοἱτοσ

σσἱσοτεὶτοτοισ σοε·ττοσι ι·οοετσσε οτ Βοστσισστ σττοστο.

Ροτ· σοοετοσοσ σώσε εοτἱΡτο σισσσοστοε. οσετὶσσε

σσοε εοΡο σἰοτσσι οοσιιισο. Ρτο εροετοΙὶοο εοσὶε οτ ο

σοεττο τοσοτοστὶσ ΒοσὶσοΙσσι εισοοτσσι σοττσε οτ σοο

τἰΒσε οπροσοστοε οἰε ἰιισσ!ἔοστἰοισ Βσἱσετσοσἰ. οικισ

τσσι σε σώσε οετ. ἱσοοσοσεεωσ ροσἱτσε οοσεοτιιοτἰε

οτ σοσ εσΒετἰσοστἰε ἱρεοε ..ο οΠοσο εσΡοτ ΠΜ τοισοι·ο

ΡουτστΒσττ τσι·Βοτοτοε οοι·στσ εὶοσὶ ἱξσοτὶστ. Ροτοετοτο

σώσε σωστο οοπσροεοοσσο. σει οσοσ σώσε οεὶσσο

τισ εροοἱσΙοε οι·τιτσιε τοσοσιτιστ. σοσ οοετοστο οοσετἰ

τστὶοσο σο σσοΒιιε σὶοτὶε αστο σι οοσοσίιο ΒοσοτεΙἰ.

σωστη ἰοσσο ν. ἱσσε ὶιισἰὶ. ροστἰίὶοετσε σοετι·ἱ :τοσο

οοτεισο.

ς οοοον )

ροεεσστ Βτετἱοεἱ τοσοσ.ε. εσοισοστιιτσ. οσοι ειστοπι

8ἱοσϋ σἰιοοτ<ἱ ΗΜ. ροτοετοε οοσεἰΙὶτσσ οτ οοσπσσο ἱε

σσο. στα σωσει ρτοεοστἰσ οοτστοτιιστ οοοτἱοτσσι οσοι

ἱστἱοσε οτ Ροι·τὶσοστἱἱε άσε. οισσεπσ σο τιοετἱΒσε οο

οὶοεὶο τιστιοι·οστσνσε οσοσσ.τιτσ. σ·οιτοττοο τοσσισσι·σισ

ἱστοοτετοτὶ. οἱε οοετστοτϊοτ. οσο σι οοι·σσι σσισἰσσε

σοτἰσοστστ. ἰρεοε ·οττοστο ι·οοοσσοε σσετσεσε οτ ισο

τιοσσοε σοεττ·ίε οἰε σοστοε Ιἱττοοτε τσ τσοσσοτἰε.οστ

σὶοτἱε ροτοετοτί πἐοσεὶΙἰο οτῖοοτσστσ μοΒιοττισι οτι

Ρωσιω. απο ·οἰεσοσι. ἰστἰοσε οτ·Ροιτὶσο:ιτἱἰε εστι:

Μοσστοττε οτ ·σὶὶοτἰοσὶε οΒετοοστοισοετὶτσοσο τω

οστοστ.στο οσοσ τΡστ .σε σωστο: τιοοσ11τοτσο στ

Ιοοτἰοσἰε οετήσδεστσι· σἰσοσΙο. οτ σοε οτσιτσ τισ ετσ-

σσε τοσοστσσι·. οσοοὶτοσ Ϊτοτοτσἱτστἱ τσο Ροτ· τοκετο

Ιἰοσ εοτἰΡτο ιστισσεσισε. οσοτἱσσε εἰ σἱοτὶ Ροτοετοε

οοσεἰΙἱσσι οτ ωστοσο σωστο-το τσοσσοτσσι σοεττ·σισ

σοοὶοεοτἱοτ οσἱσιΡ!οτο. τσ οοε τισ ὶσ σιοσὶτὶοσο Ρτο

σσεεσ Ροι· οοσεσι·οσι οοοΙοεἰοετἰοοσι οΡΡοΠεοὶοσο το

σ:τοτο οοσιτροσεε. .πωσ οσετσστο εἰ σὶὶοιιὶΒιιε ο· :τοσο

οροετοσἱοσ εϊτ συσσττσ.σι. οσοσ εττΡωστ σο! ἐστοσσἱοἱ

οστ οκοοσισσἑοοτἰ· σου Ροεεἱστκεΐττο~οἱἱοσο -ἰσσστΒοσ

τσι εοσἰε οἰσεσοσι. σο οσο σι Ιἱττοτἱε σοεττἰε ΡΙοσοσι

οτ οκρτοεεσσι οΡΡοττοτιτ Βοή σιοστἰοσοσι. Ρτοσὶεο

σο ἰσ σσὶσοτεἱτοτοσι οἱοκσσστἰο οκοοτσσιιἱοστὶοσἰε σο!

ἱστοτσἰοτἱ εοστοστἰστσ Ισοτοι·σε. σἰεἰ εσΡοι· σα: τι σώσε

σαοσσοτσισ τοοοΡοι·ἰε εροοἰοἱο. σοσ οΒεττιστο οοσετἱ

τστἰοσο σο σσοΒσε σἱοτἰε οσὶτο ἱσ οοσοὶΙὶο ΒοσοτοΙἱ.

σετσσι ἱσσσο ν ἱσσε ὶσσὶἱ. Ροσττσοστσε σοετισ Μισο τσιπ.

( σοοονι )

Πσοι:ι:ΝΤΙοε ραρτι ί?) Μ δ'αράστασι Μ: τάσσοντα

τέσσε Β·£τἰοτἰοΖ ἰπεροπιτοτἰε Ιαπιιοπετοιιε αὐΙατοπι, οτ

σύ .έΙοα·αιιστίπίε οοοιτρατοκι, ίτεοίοπι Ροετίωσ2, καε

.τ·απώ·Σαο οοοσπσπο πιατα.

Ποτ , ν ἱσσε ἱσσσ

στι. Α. οι. πιο. ω. ο. οι. στ.

( σ. σ.)

Ἑσσοοοστἰσε ορἰεοοΡσε εοι·σσε εοι·σοι·σισ σοὶ. οι

Ισκοοοεττισε ραρα ΙΡ” πατιΖοπεοπι ορίεοορκω, μου σ Ιοοσε στο. ροτοετοτἱ οοσεὶΙὶο οτ οοισσσἱ σΙοκεσστἰσο

ποετἰτστἐοπο δ'αρτ·ισταο ..ο .4ίο.τοπώ·έπτε /αοιίοπάιι Ζο

παοπετύσε σο2οο·ατ2.ν, .εκατο οοπππιἱεεατἰαπι οοπετίωτ2.

Ί2*ό'Ι , ν ἰσσε Πωσ

θα!. Λ. [Μ. 916. στι. Π. [στ. 98.

ς Η. Β.)

τ

Ισσοοοιιτἱσε οΡὶεοοΡσε εοι·σσε εοασοκι·σισ σοὶ. σο

σοι·οΜΒ Παω. οΡἱεοοΡο σοστοσεἰ εσΙστοσι οτ ειροετο

Ιἱοσσι Βοσοσἱοτὶοσοσι. σσΠε σι σἰΙοοτἰετὶἱἰἰε Ροτο

ετστο. οοσεσἰο οτ οοσισσἰ οΙοεοσστἰσο. εσροι· Με

σοΒοτ σἰΠὶοσΙτοε τισΒοτἱ. οσο σοεοσστσι· οοστὶσοι·ο

εισστοπι οτ σΡοετοΙὶοοκσ Βοσοσἰοτὶοσοσι. σσΠο το σώσε

εσροι· Με σοβοτ σέίΒοσττοε ΜΜΜ. οσο σοεοσστστ οσο·

τσιουο ἰσετἰτὶτσσ οτ σώσε εοσσ οΡοετοΙἱοισσ εοσοτσ Ρτο

σσοοι·ο Ροεεσστ 81°τιττ08τ ἴοσοτἰε οσεισοστσισ. οσσι εσ

τοσι εἰοστ σἱἱοοτἱ ΕΜ. ΡοτοετειεοοσεὶΙὶσσι οτ οοσισσο

σισσοσεο σι σοεττο Ρι·οεοσσε τοτσΙοτ·ισιτ. οσΡι·σιτεισι

οσοι ἱστἱϋσε οτ Ροι·τἱσοστἱῖε οτσ5. οσἱσοσι σο σοετἱοσε

οοοἰοεἰο οστιοτοστἱΒσε οσοσσοσι. Ηοσοτἰοο ι·οσιεσοι·σσι

ἰπιΡοτετοτὶ οἰε εΒετσἰοτἰστ. οσο ἰσ σοετσὶε τσεσὶΒσε

σοτὶσοστιιτ. σσἱσοτεὶτστοσι σοεττεσσ οττοστο τοοοσσσιτι

σσκὶτσσε οτ τσοσοσσοσι σου οροετοσοσ σώσε εοτἱΡτο

ασιισσειστοε. οσοτοσσε σἰοτἱε Ροτοετοτἰ οοσεἰἱἱο οτ οο

...το ρτοτοτσσι οερτὶοτοσι οστσ οἰεσοστ ὶστὶΒσε οτ

Ροττὶιιοστἱὶε. εἰσο σὶσιτὶοσἰ.ε οτ σἰΠὶοιιἱτοτὶε οτεετειοστο

ΜΒ
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:ι·εετιιιιει·ε ιιτοειιι·ειιιμήκε ·ιιιιοά ψεπιισΒιε ρι·οετει· α άεπι ε!ε :με ιιι ΙΜετιε ιιοετι·ιε ΡΙειισιπι ετ εΧΡτεεε`ιιιιι

ιιεε ἰτιτειπιε= ἀὶἱεειὶοτιἱε ιιετι·ἰιιΒειτιέιιι^ιιἱιιειιΙο Νιν Με

ε1:ιειιιι ΜΙ ει·εώεε:1:ειιετιιιιιιι·τ:ιἱἱοΊιιἰιι;ιιἐιιει·εΒἱΙὶ ?πιει

ιιιιετι·ο.· εῇὶεεοΡο. :ιιιιιιΙειιει άετιιιιε·· ιιεεττἱε Ιἱττειἰε·Ξὶιι

ιιιιιιιάάΕιε. Μ· (τω ιιά Μ;ιιιοιιιιιοιιε·Ρτειιιιεεεφετ @σε

ειιι·ιιιιι εεεΙεεἱιιετἰειιιιϊ αρΡε!!ετιοιιε ι·ειιιοαι εοπιρει!ειδ:.

πιοπι οΒετειι€ειει ιιΙὶΊιιὶβιιε ε εεό:ε ειΡοετοΙἰεει εὶτ Μέ

ειιιιιιιιιι.ειιιι6ιι ὲιιερειιἀἰ ω ἰιιτετἀἰει πω. επεοέι:ιιι

_ιιιεειτι ·ιιοιι ροέειιιτι ειπε εὶἰιιιιει ιιιόιιι€ειιιισεεε&ε

εισεάεπι. ιιεκιιιέι;ιτι Ηιτειάε·ιιοεττιε .ρ!ειιιιιιιε8:εΧΡ

Ρτεεεειιι ορΡοττειιτ θεά ιιιειιτἰοιιειιιῖεοκιε:ιτιιτιοειεξάε

(ΙΜ!)Π8 (Με. ιιι ΒειιετειΙἱ εοιιεἱΙἰο εὲἰἱτε·τιοιι οι:ιστειίτε.

άειτιιιιι·ιαιιιιε. ν. ἰἀιιε ὶιιιιἰἰ. Ροιιτἱίὶοπιιε ιιοετι·ι·ιιιιιιο

οαεοο. . · · . τε ·:~

· ' ε; ε · #7

-. ε . ( εεεενιι ) ι. Σ. -

Με '·:····· ' π'

· η- . η Ρ

Ρ . ϊ!

Ιιιιιοεειιιιιιεἴραρα Ι? $ετάοπεπεε εοιπιπαπε, πι! ΙΜ

"ΜΜιωω κ!τ·ιμια!απι... Ρε£καιπ Βίω·ατ·ίαιπ. θαιοι·Μπη

αΙἰαςιιε Ιοεα ευεασ!π·ετ Ρε.πί2ιια2, πιοπε2. ι.

' ή ›. ε.: ·. · Μ!

.. ..:.:ρ Η μ. '. Μ' .η ?αν

-_-- ¦Ϊ, ....·.ιζι! .·ι

'ΗΜ , ν ἰὸιιε ιιιιιιι

(Με Α. ω. Με. σε. ε. χω. π.

( ιι. ιι. )

Ιιιιιοοειιιιιι8 ειιἱεεοριιε εει·ιιιιε εετιιοι·ιιιιι ἀεὶ. άι

Ιεετὶε ίἱΙἰἰε. Ροιεετειι. εοιιέι!ιο ετ εοπιιιτιἱ τετάοιιετιει

εειΙιιιειιι ετ ιιΡοετοΙιειιιιι βετιεόιεύοιιεπι. ιιιιΠει ιιι ιιοΒὶε

ειιΡει· Με ΜΒΜ (1ιιιιωιω ΙιεΒει·ι. ιιεε ιιοεειιιιιιιι·

εοιιιὶιιει·ε ἱιιετἱεἰιιιιι. ετ ιιοΒιε εΡιιἀΗιΡοετοὶἰεειιιι 8ε=

ειεπι Ρι·οάιιεει·ε Ροεειιιιτ 8τειτὶοεὶ Βιιιοι·ιε- ειιιΒιιι€ΗΠ1ϊ11.

ειιιιι ειιιιετιι εἱειιτ Δ1ιω.1 ΗΜ. Ροτεετεε εοτιεἱΙἰιιιιι ετ

εοιιιιιιιε ιιιιιιιειιεε ιιι ιιοετι·ει Ρτεεειιτιει τετιιΙετιιιιΙ. ιιεε

ειιειΙεπι εειεττει ετ Ιοεει ιρεοιπιπι. εειΠεει; ειικιιιιιτειι:τι.

Ρεττειιι ιιἱεεετἱειιι. εειιετΒεπι ετ εειιιἱΙὶοΙιιιιι. ειιιιι ιιι

ι·ἰΒιιε ετ εοι·ιιιιι Ρει·τἱιιειιιὶἰε. ε τειιιΙ›οι·ε ειιο ἀἰεεοτἀἱει

ἰιιτει· εεεΙεεὶειιιι ετ τιιιοιιόειιιι ΐι·εεὶει·ἱειιιιι ι·οιιιιιιιοι·ιιιιι

ιιιιρετετοι·επιι σιτε ἴιιὶεεε όιτιοεειτιιι·. οεειιΡειιει·ιτιε ιιισ

Ιειιτει·. ιιιιιιιει·ειτατειιι ιιεεττειιιι εττειιτε το.8ετιάειιιόιι

ιιιιιιυι8 ει ιιιοιιεκιάειιι Ρετ ειροετοΙιεει ιιοΒιε εετἰΡτε ιππι

ιιιιιιτεε. ιιιιεύιιιιε @σε .Ροτεετετἱ. εοιιεἱΠο ει: εοιιιιιιιἰ

Ρτεβιτειιιι ειιηιιεΙειιι. ρωταω Βἱεεει·ἱειιι. ΒειτοτΒειιι

ει; .εειιἱΙὶοΙιιιιι. απο ει5άειιι ιιιτΠιιιε ει: Ρεττἰιιετιτὶὶε

ειπε άιΙ:ιιιοιιιε ειε Διιιιω1ωω οΒετειειιΙο ι·εεήιιιει·ε

ρυσεέιτειιε. Πει ειιοά ὶΙιεἰ ιιοΒιε Ρι·ομετ ιιεε ιιιτετιιε

ιὶἰΙεετἱοιιἰε ιιετι·ιιι€ειιΙ.ιιτ ιιιιιειιΙο ει; οοε ετἰειιι εά

Βι·εύειε τειιειιιιιιιι·. ε!ιοςΙιιιιι ιιετιετιιΒιιι ΐι·ιιιι·ι ιιοειι·ο

εριεεορο ιιιιιιΙειιει όιιιιιιιε τιοετι·ἱε Ιὶιτετἱε ιιι Πιπι

ἀειτἰε. ιιτ ιιεε ω] Η ιιιοιιἱεὶοτιε Ρι·ειιιιεειι με: εειιειι

πιο εεειεειεεΠεειιι ερρεἱιετἰοιιε ι·ειιιοτει εοιιιΡεΠειτ.

ιιοιι_νοιιεΙ.ειιιε ει ειικιιιιΒιιε ει εεάε ιιΡοετοΙιεει εἰΙ: ιιι?

ΟιιιιιιιιιΔ -ςΙιιοιΙ ειι5Ρειιάι ιιεΙ ιιιτει·ἀἰεἰ ειιιΙ:.εκεοιιιιιιιι

ορτιοι·Εεετ Με ιιὶετιτἰοιιειιι._εσιιεϋἱἐτιι€ἱοιιε ειε ιιιιιιΒιιε

άἱετἱε ω ”ἐ‹εἰιει·εΙὶ>εει>ιοἱ!ὶο εάι€ει τω» 6ΒέτειιτεΜΜ

καιει Βιιιιιε;Μ. Ίειιεΐιιιιιιι: Ρ6τΜΒΒιι€11ε·ιιιο81:τΜιδιιδ

0ωιω0_ · ·:Ξ···› Και: .- ω.ώ-ιω :·°:ι:. ε; .”.,ι;

-Ι·.~ Μαϊ : . · ·. ° «·:··-ὶ ει:ι%·:·· °···· -·;

° · ' Γ :ι '· Η 5 Σ' ·ηιι.'; . 'Ι 'Η · ε

ι " · .· η: ·· ·ΒειΣονΙ:Π·): ;· ι·ιιι.ιι.Ϊ ·· '.» ο;

- ·· : ·. Πα. ε '· · ·. Με :-: κ. ·· 'η

εν· - ··ἶ) κ Η. π· .. `° .

ϊκ1ιοεεπ·ι·ιυσραρα Ϊκῇιιιιο τε.ΜΜί0ιιε ιι £ετ·σίοπεάι.6

εοπιπιωτιί ΙαπωειιέΕίιιώ]ξιείετιάα άι: .ΖΗμια!ά, ΡΜ:

Βίσεατ·ία εε θαι!οτ·&α, ιιτιιιΖεπ.9εικ ερἰεσερἑιτπ άε!ειςα!ιι.πι

:παπι σοπ.92ϋαξ2. - " "· ' 7 '

~ε· ..Η ›._ κι

.
,.....:-.

.
- . .. .

1261, ν Μιιε ΜΜΜ Α. _. _.

_ 1-·:.' . μη· " ε. ω

ή . ω.ιι1χω.ειε. σω.ε.ρι.εε >-# '( - Ἡ;

(ΕΚ) .τ . ἰ"”·_·ι·›

ίιιιιοεειιτιιιει εριεεοΡιιε εει·ιιιι5 ·εει·ιιοι·ιιπι .κι ιιε-)

ιιει·ε!ιὶ!ἰ ·ίὶ·ετι·ι:· εΡἱεεσμο ιιειιΙειιεἱ εειΙιιτειιπ ετ ειροείο

ΙἰεειιιιὐΒειιεᾶἱετἱοιιειιι. ιιιιΠιι ἰιι ἀἱΙεετἱε .ειιιε. Ρ6τε>

πιω εοιιειιιο ετ εοπιιιιιιἱ τετάοιιε. ειιρει· Με ΜΒΜ

όιίΠειιΙαιε. ΙιιιΒετἱ. εεε τιοεειιιιτιιτ εοιιτὶτιει·ε ἰιιετἱεἰιιιιι

ει. ειε :φαει εεόειιιπιροετοΙιεεω Ρτοάιιεετε Ρσεειιιπ

€τεϋοει Γειιοι·ιε ειιιετιιειιτιιιιι. ειιιιι ·ειιιτειιι «πω. ΙΒ-β

ο ἱεετι ΗΜ Ιπιτεετιιε εοτιειΠιπτι ετ··οοτιιιιὲιε-Ϊ·ἱειιιιιετιεε ιιι

τιοετι·ει Ριεεετιιἱει τετιιΙει·ιιιιτ. εμε εΙιιεάιιιιι εειετι·ει ει:

Μαι εοτιιπι. εειΠεεε ιιτι1ιιιιτειιι. Ρειι·ιιιιι ΒὶεεειιἱεωιΞ

Βιιωι·βετιι ετ εειιιἰΙἰεΙιιιιι ειιιιι ιιιι~Πιιιε εοι·ιιιιι εἰ: Ρειιἐ

τὶιιειιτἰἰε ει τειιιΡοτε ειοο ιΠεεοι·άιιι ω" εεεΙεειιιιιι ει:

τιιιοιιιιιιιιι. Ηἱἀετἱειιιιι ι·οιιισιιονιιιιι ιτιιΡει·ετοι·ειιι ει·τιι

ἴιιἱεεε ιἰἰιιοεεὶτιιι· οεειιΡειιετἰιιτ ιιιοΙειιτει·. ἱΡεοε ειττειιτε

ι·οειιτιὸοε'ὸιιιὶιιιιιε ετ ιιιοιιειιόεε. ιιοε£ι·ἱε εἱε «ΜΜΜ

ΙΜει·ιε ιιι ιιιειιάειΠε. ιιτ όἰε€ἱ8 Ροτεεωτι εοιιεἱΠο εἰ

εοιιιιιιιἱ. Ρι·εΒιτειιιι ειι·κ:.ιιιιτειιι. Ρεττειιι Βιεειιι·ιιιιιι. 'εδει

τοι·βετιι ετ εειιιἰΙἰοἰιιιιι απο εἰεἀετιι ἰιιτἱΒιιε ει. Ιππι

ιιειιτἰὶε. εὶιιε ἀἰΠὶειιΙτετὶε ετ ἀἱΙιιτὶοιιἱε οβειεειιΙο ι·εειι

τιιει·ε Ρι·οοιιι·ειιτ. ὶτει πεσει ἰΡεὶ εἰε μερια· ιιεε

ἀὶΙεετἰοιιἰε ιιιτει·τιε εετι·ἰιιἔειτιτιιι· ιιιιιειιΙο ετ ιιεε «πιοπι

:κι ει·ιιτιειε πειιε:ιτιιιιι·. (1ιιοειι·εει Βιιτει·ιιιτειι Με Ρετ

ειρεετοΙιεει· εει·ιραι τιιιιιπιειιιιιε :Ιιιιιτὶιιιιε ει ἀἰετἰ Ρο

τεετ:ιε εο1ιεἱΙἰιιιιι ετ ι:οιιιιιιιε €ει·άοιιε ιιιιιτιάτπιιιιι τισ

ετι·ιιτιι ιιεΒΙειιειάτιτ εἀὶκιιΙΗετε.ιτιι εεε ω ω ιιιοτιἰτἱοιιε

Ρτειιιἰεεει Ρετ εειιειιτειιιι εεεΙεεἰειετἱεειτιι ερΡεΠετἰοιιε

ι·ειιιοτει εοιιιρεΠειε. ιιοτι οΒετειιιτε ει εΙὶ‹ΙιιὶΒιιε ε εεόε

εΡοειοΙὶω εὶτ ιιιόιιΠιιιιι. @και ειι5Ρειιάι ιιεΙ ιιιτετἀὶει

:πιτ εκεοιιιιιιιιοειτἱ εστι ροεειιιτ. ειπε ωιφω ιτιάιιι

80168 εεὸἰε εἰιιεἀετιι. ιιε ιιιιιιιιι ΙΜει·ιε ιιοετι·ιε

ΡΙειιιιιιι ετ ειιΡι·εεεετιι οιιΡοι·τεπιτ ίὶει·ἰ ιιιειιΗοτιειιι.

Ρτοιιιεο ιιε ιιι ιιιιιιιετεΠ:ετειιι τει·ι1οιιε ειιεοιιιιιιιἱεετἱοιιἰε

εε! ἱιιτετἀὶετ.ἰ εειιτειιήιιιιι Ρτοΐει·ειε. Με ει.ιρει·· Με

ει ιιοΒιε ιιιιιτιάιιτιιιιι τεεεΡετἱε εΡεεἰει!ε. που οΙιετσιτι1ε

εοτιειὶτιιτἱοιιε ειε άυιιιιιιε @Με «Με ιιι εοιιεΗιο Βε

ιιει·ιιΙἰ. τιιιτιιιιι ιιιιιιιε. ν. Με ἱιιιιἱἱ. ιιοιιιὶίὶειιιιιε

Με που ροε5ὶιιτ ειπε ειΠειιιει ἰτιὸιιΙΒειιτἱιι Με. εἰπε
ιιοεττι ειιτιο·σεωιιο. · · ε· 'ε
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διπποοποπτυοΡαμ ίπ οοπυοπτἰοποε οτιμεσω Ιοπιιοπ.τοσ

ίπτο:·, τοΙοία8οποπεο.η· δαοποποοο , οτ Ιοοοόιωτ ιίο δω·

τ·οτο ·ιζιι22α οοπ/Μπιατ οτ αέρι·ούατ.

ιο

μ.._._

, ' Σ” _ ΗΜ, ιν ιάπε ιπτιπ

Λ | Ι.

ι ι .- - . οω..ι.οι.ει·ι. ο

_.;.,.. ο.» ω, ο (πο.) ο

οιτ' τ :ο

οιιΙπποοοπτιπο οΡἰοοοΡπο εοι·ππο οοι·ποι·πω άοἱ το

ἱοοτἱοτἱἱὶἱε. ροτοετοτι οοπεἱΙὶο οτ οοπιππἰ πωπο οοι

δπτοιπ οτ οΡοετοΙἱοοιπ Βοποἀἱοτἱοτιοπι. οπο ποτιἰ8

ω! πιοτοι·ιοπι `ττοπιΙπὶ!!ὶτοτὶε οτ Ροοιο Δω ΡτοΡἰοἰο

Ροεοο·τοοπποετο Ρ81°5Ρἱοἱπιπ8. πιω άοΙοοτοιτ οΡοετο

Ποο οοἀὶε ιπππἱτο-Ρτοεἱἀἰο. οτ πι άοποτιοπο ὶροἱπο

οτι ΡΙοπἱπε ετπιτοοτιο οιιοι·οοοοτο. οπο ιρεοπι @πιώ

Ϊποι·ἰτἰε. ποτιιο !ποκιιΒιιοποοτ Βοπιπο!οπι ιιιποιιΒοο·.

οππι ·ειπτοπι τοπικ· ποε ο: ππο [Μοτο. οτ οΙΒἰπΒοποιι

εοφ. πο εοοποπεοπι ππὶποτοἰτειτοε οι: οττοπι. ποο ποπ

ττιτοοτππι Μποστ ιιοΒιτοπι πιι·ππι ἰοοοΒππι οτο οοπιππο.

Ρτοπτ οοεοι·ιτιο ὶπτοτοοιιοτἰπτ οοι·το οοπποπτὶοποε οτ

Ρποτοι οιιοπτι ἰποΡΜοιιτὶτιπε Πττοι·ιε Μάο οοπίοοτιο

Ρτοπτω οοτιτὶποτπτ.' ποε ποεττο τ:τοποτιοιιιο ΡτοοὶΒπε

οποποοτοο.=οοοποπττοποε ιρεοε οπο Ροτ:τει οἱοπτ Ρτο

ππτο :το 8οὶπΒτὶτοι·_Ϊοοτο εππτ οποτοτιτοτο οΡοετοΙἰοο

οοπτἰτπιοιπιιο οτ Ρι·οοοιιτιο εοτἰρτι ροττοοἰπἰο οοπι

πιππιπιπο. ποτοιιτοο πτ εοπτοποἰοιπ οποιο άιτοοτπο

Βτιπε ιιτιοΒιοτοτ πιοι·τιππε οοιιροττοιιιιο ποετοι· Ρι·ορο

εππο Ροτ·ιιιοποιε οποτοτιτοτο οοεττο. πι οοπττοἀἰοτοι·οε

οπτ τοΒοΗοε. εοπ ιΠοε οπἱ οοπττοποιιἰτο ρι·οοιιιπΙιεο

:πιτ ρτοιππτειιιιιτ. πιοοιιοπεοο ΜΒΜ· ίὶι·ιπἰτοτἰε τιο

τω. ποο ὶρεο.Ροτ πΙιτΙιιοπι οτιεπίπο εΡοοὶοΗ ιιιοπάοτο

οοάπι οτιοετοΙιοο τοττικοτπι·. ππΠἰ οι·Βο οπιπὶπο ποιοι

πιππι Ποοειτ τοπιο Ροξἑἰπο-πι οοεττο οοπΙἱτιποτὶοπἱε ιπ

τι·πιδοτο. ποτ οἱ οποπ τοιποτοτἰο οοπττοιι·οτ οὶοπἱε

οπτοτπ.·τιοο οττοαιρτιτο Ιιτοεπιπροοτττοποιετποτιοποτπ

οπιιιἱΡοτοπτἰο οοι οτ Βοοτοτππι Ροττἱ οτ Ροπτι εφο

οτοτοι·πιπ οἰπο εο ποποτἱτ ἰποπτεπτππι. οοτπιο ιοππο

πο. ττ1τ.18 ἱπτιἰἰ. Ροπτἰίὶοπτπο ποοτι·ἱ εππο οοτειπο.

ς ιιοοοΧ ι

Ιππο‹:επτιιιο ραρα [π Ζιυιιιοπιεί οοπιππιπέ , .το Ρί.πιπο.:

Μ πιαπιἰατιυπ ΕοοΙοοιζαο ποπ τ·οοορτιιπιτπ .φοπείο2,

:πεί οουυπωπέ ιοο ρι·ἰιω είε ιἰαυιπἰε έ!Ζατίο εατέ.άιοτο,

οιτ [ίΖίοτε οοεττο οἰιἰοπι τ·οοτἱττσύο.

ιοεο , χιτ πιο Ντιπ '
).

τ· οόω.2τ.ρι.οιε.υ. οω.ο.ίω.οι.

τ... ι · (111.)

Ιτιποοοπτϋπο οριεοοοπο οοι·ππο εοι·ποτππι άοι. ἀἱΙοοτἰει

ίὶΙὶὶε Ροτοετοτι οοπειτιο οτ οοπιιιιιὶ ιοιιποπεὶ εο!πτοιιι οτ

οΡοοτοΙὶοοιπ Βοποἀὶοτἱοποιπ. πιοΒιιιο οτ Ρι·οο!οτιο ιπο

τ

· τι απο ποε ττι€ποε επιπά εοόοπι οροετοτἰοοπι τοἀτἰἱἀἱετἱε.

πτ 88 ΡοοιπρτοπιτοτϋΒοτοιοτπ τοάάοτ πι @πιο «πιο

ποτιιετοοεο ττιποοοιτπι· οΙιΡοτ·τπιιο. τππο οοτ οποπ Με

ποεττἰε ·ιπο!ιτιοττζΡτοοιΒπο οποτοτἱτοτο ρι·οοοπτιππι

ιῖπιἰιππο Ρι·οπ·τάοποπιπ. οποπ Ρἰεοπἰ εἰ ι·ο‹ἰἱοι·ἱπτ οιὶ

επαπττοτττιπ οοοΙοειο.- οτι ππο το!ιτοι· τοεπιπτιιιτοκ. πι;

άο2Μο Ρτο ι;Ιππιπο Ροτ εοοοπι προοτοἱἱοππτ εοπ Ιο

τὅοτοέ :οἱπο οπιιτ ποοτι·ο ποπιἰπο οοτιἀοπιπιιτὶ. πο «το

ιτπιππιο οπο ἰρεἰ ο ιποοοιιάιο οπο ιπτοι· οοοΙοεἰοτπ οτ

οποποοπι Βτοττοντοπιπ τοπποποτπιπ ἰπιροτοτοτοπι. ποο

1ιοπ'άο "Πει ράποτροπτοτ. απο ἱπ οορτὶοπο Ρποιοτοτππι.

οοτιο: ποττπιτου πιτπΙοι·ποτ. πο οποιο όσο Ιοοο ὶΠὶοὶε

τπτ πω. -οροτιτοπτο. τΙποπι ἀοτἰποπτ Ροτ' πἱοΙοπτἱοιπ

οοοπροτππι. πσΜο οοτάετοοοτο τοποοπτπι·. άτιττιπι ἰοππο

πι: ιππε ἰππὶἱ. Ροπτἱτἱοοτπο ποατι·ι :ιππο οοτειπο.

τ · '· η· το!

1 ·

- ο ; ..ι (οοοοιοι

7έπτέπιέΙίοΜέάκοτ Ισπιτοποοε ραοτα ίτιοτιπτ, Ροτ( :μια

ὐο!£ιιπἱ ω» -έπτο:·οοεάοιπ υιέ,οπο /ἰπἰτιιη οτ ρτ·Επίτια

:·οπατοΣαιτ· οοποοπἰ£α. '

τι

ιοεο , ο ἰππἰἱ

ω. Α. χω. Μ. τω. ο. χω. οτο. α.

( π. τι. ι

Πι ποπιιτιο ᾶοπιἰπι οτποπ. ποο εππτ Ροοτο οτ οοπ

ο ποποἱοποο ροοΞε οτ οοιιοοι·άίο Βι·ιποτε οτ ττοοτειτο

ἰπτοι· οοπιππο πωπο οι ππο μπω. οτ 5ἱπἀἱοοε εοπ

οπιποκοιτοι·οο οοιπππιε οτ οἰιιἱτοτἱο πἱπτἰπιὶἱἰἱ. οι: οτ

τοι·ο. πι Ιιι·ἱπιἱε ποε :πω οπττπε οτ οτἀἰοἱο ιποοι:.

τιπιιοἰἰ οτ Ρτοοιποτοτοε οτ οπιάιοι οἱπἱτοτἰε οτ οοιπππιε

ιιἱτιτἰιπὶΠἰ. ποπιὶτιο οτ πιοο άιοτἰ οοπιππἰο οτ οἰπἰτοτἰε

πἱιιτἰιιιἱἱὶὶ οτ Ρτο ὶΡοο οοιιιππἱ οσπποπιιιτιπο οτ Ρτο

πιἰττὶιιοπε ποΒιε όοπιπιο ιποποτιοπἰ ‹Ιο τπττιοοΝο οἱ

πὶτοτἰο ἱοιιπο Ροτοετοτἱ. ετἰΡιιΙοτιτἰ πσπιἰτιο οἰπὶτοτἱε οτ

οοιπππιε. πωπο. οττοιιττοι·ο οτ οΒοοι·ιππ·ο. οτ οττοπ‹ἰἰ

οτ οοεοι·ποτι τοοο1·ο. ο οοπιππιἱ οτ τιοπιττιιοπο πἱπτἰ

πιππ οτ όιοττ·ιοτπο οοπποποιοποο οτ Ροοτο ιπτωοοΦΐΡτο.

πιοοτιοοτ οποπ οὶπἱτοιε οτ τιοπιπιοο πἱτιτὶπιἱΙἰἱ οτ ἀἱ

εττἱοτπε οι·πτιτ 4:Ιο οοτοι·ο. οπἱ πιοιπάειτο οοπιπτιἰε ἱε

ππο. οοτπιο Με οπο ιπτοι·ιπε οοποοάιιπτιιι· Ροτ· οοπιππο

ά πωπο οιιιιτοτἱ οτ τιοιππιπσπε πἰτιτὶπιἰἱὶἰ. ἱτοπι οποό

οοεττο οτ τοτ·οιοο πἱιιτἱπιὶτπ άοτιοτ τιειΒοι·ο οοιππτιο

ὶοιιπο οτ τοποτο οτ οἱο τοοοτο εποπι ποΙππτοτοπι οτ οπο

ετοΙιοιιτ οοεο. ἱτοιιι τΙποο Ιιτιτιιτοοιοποε οτ ΐοτοὶο οπο-ο

τοοοι·πτιτ Ιιοπιιποο πὶπτἰπιὶἱπ ο Βιιοττ·ει οἱπο οπο άο

Βοοπτ πἰιιτἰπιἱἱὶοποοε πι ΐοι·οιο οοπιιιπὶε ἰοπιιο οτ οο

τιοπτιο ιοππο άο οιε Ϊοοἱοτ οιτ οπο·ιιτι·ποἱπτιτοτοτιι. πἱ

άοτιοοτ τΙποό οοε ροεεὶτ Βποι·ππ·ο οτ τΒεειιοι·πιτο πο!

ἀἰτιιοτο. ἰτοιιι οοΒοΠει εοπε ττο πὶπτὶπιἱΙἰο οποπ τοτο

Ρτοποιιτπ οιποοοπι οτιτιοΠο οοτιοτ οοεο οοιπππιε πιοπε.

πο Ποσό πι οιΙιοιιτι μπω πιπτπιπτπ πο! ὸἱεττἱοτπο

πὶτιτἰπιὶΙὶἰ. ποπ Ροοεὶτ ποο άοτιοοτ οοεο οοτιοΙΙο οοτιο

επιο πο!ππτειτο οοιππιιἱοἱοππο. οτ πι οετ οοτιοΙΙο Ροποτ

οοτπππο πωπο οτΪὶοἰοΙο8 πιά οττοπι ποτππτοτοτπ. ἰτοπι

φωτ πι οτὶοπο [ποτο οἱπἱτοτἰε ππιτιπιΠϋ πο! άιεττι

ιοο



πιο 1080ΟΠΑΚΤΑΒ

οτπεί ετι! ποπ Ροεειτ ποο τ!ο!ιοοτ-τοο!ιοπιοι·οτ!..π!εϋποτ ο ι!ποοπτ. ὶτοπι οπο! πιιιποιοιτοε πἰιιτἱιπἰ!ὶοιιεὶππι τισ

οστπποο-ιοιιπο οτ ω! οιπε πο!ππτοτοιο.'οτ ε! οσιττι·ο>

!!οι·οτ οοιππτιο ιτιππο Ροεεἰτ Ρππ!το οοπτιπτοο!οπτοε.

!τοτο οπο!! !ισιπὶποε πὶοτἱιιιὶ!ἱἰ οτ ό!ετιποτπε τοποοπτιπ

οποιο Ροοοπο. οτ· οποιο·οπι οι! πο!ππτοτοτπ οσπππιἱε

ἱοππο. οτ πο ιιι·.οποτο!τι!1πε το οοἐπο!οοτὶε οτ·οιποο+

πιοτιτὶε !!επστππι ιοοπιπτιὶο °τοττττοτττηπε!,: πο!ππτέτοιπ

ιρε!πε οοπιποιε.. Ποιοι ποστ! ·ττσιπ!ποε·πιποπιι!τι1:οτ

όιετι·τοτπε· τοποτιπτπι· ιπιπιέτιπο το πιππτι ·ὶπ ρο!οΒιτε

οοπεπ ·οοοσοιοιιτ!ϊ οτ τοοποπτ·ποο!τοτοττ·εο ο:οτιοι!τοο+

ι!ππι οτ ιππο πιοποπτ!ππι οι !ι!οπο.τοπος όοτιοΒππτ

πππ!Βοι·ο.τοτ εο!ποτο Ρτο οκροι!τοποιοπτοοτοποοπτπτ

ειοπτ ο!ὶἱ οιποε ἰπππο ἴοοἰοπτ οτ εο!ποπτΜτοιπ·ιοποπ

οἱποεέ ιτιππο οτ όιεττ·ιστπε ττ·τιοτο!;ιπποπο οτ··οοεουάο

!ιοοπτιήο πἰπτππἱ!ὶο οτ ἀἰετπἱοτπΏεἱπο .π!τοπο @οπιπ

τοπιο τιοπἱ πεπε πο! Ρι·οετοτἰσιιἱε οιιτ ι!οο!το ππ

Ροεὶτο πο! ιιοΡοποπάο. εοοποτ!πιπ ποσό οι·οτιτ οτ

ττοοτο!πιπτπι· ποτο οποτιπιπι !ιιοοΡτοιτι. ὶτοπι ττοοτ!

!ισπιἱιιοε πὶπτἱιπὶ!!! οτ ἀὶεττἱοτπε τοποοιιτπι· ποπἱτ·ο

ὶοπποπι :το τοο!οποποο τοοὶσποπτ οτπ!!1ποπτιπποοτ

ο!εττ!οτπε. τ!ο °οοτιττοοτὶ!›πε· 'οτ ,οσπιιοποιοο!!απε ιο

ἰοποο οο!ο!ιι·οτἱε. ἰπτοτ· ἱοιιποτιεοτο οτ·τ!ο.·τ!!ετοιοτπ

ιοπιπο. οτ πἰτιτἰιπἱ!ἰοπεοπι οτ τ!!εττ!οτπε. πο! εἰ ἀἱοτιιιπ

ε!τ πο! ι!οτ!ποτππι πι οστιποιιτἱοπο πο! οοιιττειοτπ. ποσά

ἱοππο τ!ο!ιοτιπτ οοιΙποτιἱὑἱ.°τιπτ οποπο εἰ πι ἱοιιπο

τοΡοτἰι·οτιτπτ π!ιιτππ!!ιοπεοε. τοποοπτιιτ ἱπ ἰοοπει το

ερσιιτ!οτ·ο. οτ Ρτο τοΡἱιιο πο! οποεοιπο τοοτε το !ιο

πιἰποε ἰοιιπο πο! τ!ὶεττ·ἱοτπε. πο! πο οπιὶοἱοὶο ἱοπποπ

εὶποι. τοιιοοπτπτ !ιοπιἰοοε πἰιιτὶπιἰ!ὶἱ ιτι ὶοιιπο τοεΡσπ

ποτο. ἱτοιο ττοοτ! !ισπιπιοε πἰπτἱπιὶ!!! τοιιοοπτπι· οτ

τ!ο!1οοπτ απο! οοπο τ!ο οοτοι·ο ο!ιοοι·οΑΡστοετοτοιπ

ω! τοΒιιποπ οὶπὶτειτἱε πἰπτἰπιὶ!ἰὶ. οτ ἰπόἱοοιπ οτ εοο!

!πιπι εοπ εοιτ!!›οε. τμ! Μπιτ οὶποε πιοποπεοε οτ !ιο!:ἱ

τοτσι·οε !τιππο. οτ οι·ιπτιι!! ιτι ἰοπιιο. πο! ο οσο,σ!οτσ

-πεοπο ι!οποιοι. οι! ο3φοιιεοε οσπιππιε πἰιιτἱπιὶ!ἱἰ. !το

ποστ! !!!ο οπἰ ἴποι·!τ Ρστοετοιε πο! !πο!οτ·εοπ ετ:τ!!ιο

πι πἱπτἱπιἰ!ὶσ οπο οποσ ποπ Ρσεειτ οεεο Ρστοετοε.

πο! !πτ!οιτ εοπ εοο!!ιτι ιτι! ὶπ εοοποπτι οποσ. `ὶτοπι

οπιπ! οποσ Ρστοετοε οτ !πι!οκ πὶπτὶπιἰ!ὶἰ. οιιτποπο

!ιπε !ιοπἱε !ισπιἱτιἰ!›πε οἱπἱτοτἰε πιιιτιπι!!π ἰπτοιιτ

πσπιιπο οοτπππἱε πὶπτἱπιἱ!!! τιττοπτ!οι·ο Ρτοοορτο οσ

π1πιι!ε ἰοτιπο εο!πὶε επΡι·ο οτ !π!!·τιεοι·ιΡτ!ε. Ηπα! οσ

τοποο πἱπτὶπιἰ!ἱἱ !ιο!ιο!ιιτ οτ τοιιο!οιτ. τοτειε οτ ί!τ·πιειε

οππτοε οτ ο!ι!ἱΒοοἰοοοε εοπτοιιτιοε οτ !ππτ!οε οο!ο!ιτοτειε

οτ τοοτειε :ιππο Βποι·ι·οιπ !πτοτ· !ιστπὶιιοε ιιιιιπο οτ τ!!

εττ·ιοτιιε. οτ !ισπιἰποε πἱιιτὶιιιἰ!ἰἰ οτ ἀἰετι·ἰοτπε. ἰτοιο

ποστ! !ισιπἱποε πἱπτὶπιὶ!!! οτ τ!ὶετι·!οτπε. οποπτ!σ οτππιτ

ὶπ ι!!ιιοι·ειε τοπικ!! Ρτιι·τι!ιπε ι·οεΡοιιτ!ο!›πιιτ οτ οβο

τ!!οι1τ οσπειι!!!ιιιε ἰοππο. οο! οι·πιιτ ἰ!›ὶ. οτ εο!ποπτ

πιπτποι οτ οο!!οοτοε οτ οιτοοτἰοτιοε. οπο !οιΡοποπτπτ

οοτ οοοειι!οε ἰοοπο οι ι!!ποι·ε!ε πιππι!!Ροττ!!ιπε οοπ

ετἱτπτσε εὶοπτ Ϊοοἰοπτ ἱοτιποπεοε πώ ειοπτ πι ὶΡεὶε

Ροττἰ!›πε. Ποιο οποτ! !ιοπιιτιοε πὶπτὶπιἱ!!! πο! @το

οτπε ποπ τοοορτο!αππτ πι οἰπἰτοτο πἰπτὶπιἱ!!! πο!

ἀὶετι·ἰοτπ. ποο ι·οοἱΡἰοπτ ο!ιο!ποπι τοτοετοιτππι πο! το

τοεττιτοπο εοπ τοι·οετοτοε εἰπο τοι·οετοτειε Ρτο σοιπππι!

οποπο. ποο ο!ε άο!σππτ. οσιιεἱ!ἱπιπ πο! οπεἰ!ἰππι. εοο

ι!!οε τσι·οετοτσε πο! τοι·οετειτοε. οτ! πιτιπάοτποι οσπιππἰε

τοπικ οκρο!!οτιτ τ!ο ο!π!τειτο πὶπτἰιπἰ!ἱὶ οτ ἀἰετι·ἰοτπ.

τ!

πιἱππτπ οστιετἱτποτ εἱπι!!οππι !ο.Επττιππο οστιετ!τπτπιι·ι.

απο ἱπετι·πτιιοπτο Ροιοτττωοποει εοπτο!τιά!οοετ οτι!

οπιτιτοΉΙπο πι· !ιτεϊιρτιοττε οτ.·οοοποποιοπο οοπτἰοοπτπι·

οσπθι·ιπτιτι!τ οτ ι·οτ!Βοο!αττ οοπο οοπττοτπο!;ιππτ τω»

τ!!!οο!ιππτ εσ!οτπΡιιἰτοτ· οσπιππὶ ἰοππο. ποτεοπἱοο ποε

άσπιπιπε πιοοο!οοε πο τπτττοο!!ο οὶπἰτοτἰε ἱοππο τισ

τοετιιε. τ!οστοτσ οποτστιττιτο οτ ΒοποΡ!οοἰτσ οσπεἱ!ἱοι·ὶο

Μπι ἱοιτιπο. πιο τποτππτ οτ! ἰΡεππι οσπε!!!ππι οστι

Βι·οοοτπιπ πιστ·ο εσ!ἰτσ ροι·: οο1τιΡοποπι οτ οσι·ιιπ οτ

ποοοπι Ρτοοοιιἰε οτ !ισπιπιππι εοπ τ!ο οπο!ἱ!:οτ οσοι

Ροοπτι. ο!οοτοι·ιιπι τα! !›τ·οπἰο.- ι1πστππι πστπ!πο ιπ!!·ο

εοτ·ιοτο εππτ. τισπιὶτιο- οττπἱοο οστπμπἰο.ἰοππο οτ·τπ·σ

τΡεονοοπιππι οοοποπποπε οτ Ρτσπτἰττἰπιπειποτὶεειιἐ

οι·τιι2!!στ!ε ·Ρτοοπτοτοτ·ιοπε οτ επιε!!ο!ε ·ετἰΡπ!οτιτἱ!3πτ

ποιπ!ποτοτ πιοο οσπιππἱε >πὶπτὶττιἱ!ἰἰ οττοπτ!οτο·οο σ!»

εοτπειτο οτ πττοοτ!! οτ σ!›εοτπο.ι·ἱ Βιοοτ·ο. πο·οσωππτ

τοππο. οσπποποἱοποε οτ οποτε τπ·ττοεοττΡτο. ππ!ο!ιοοτ

ποσο!. οσπιιιιιο· ἰοιιπο εει!πο!πτ οτ τ!οτοπκ!οτ οτ ἄποππτο+

ιιο!:!τ Ρτο Ροεεο επο !ισπιἰποε ·πἰπτἱπιἱΕἱἱ οττοπιττ!οτπε

οι ροι·εστιτε οτ τοΒπε. .ὶτοπι ποστ! σστπτιττο·ίοππο επ

ετἱιιοτιἱτ οτοοποοι!οτ ποστ! οσπιππο ππιτιπιι!!!·τοοίπτ

οΑΡἱ·τπ!τι οτ οτιἄἱτιπιιιοπτο επο οτ ο!›εοι·ποτ οτ τοετο

τ!ἱοτὶοποπι οιπε· ιισπ πιὶπποτ. εο!πιε (πιο επΡτο οτ

!πττοεοι·ιΡτο εππτ. ἰτοπι οπιπ! οσπιπιιο ἰπππο !!ποι·ο

οτ ”ροο!!!οο τ!!πιτττ!τ οτ τ!!ιπ!ττοτε οσποπτι! πἱπτἱπιὶ!ἰὶ

σπιτιοε πιτι·σιτπε οτ τοἀόὶτπε οτ Ρι·οποπτπε οποπο

οοι!:ιο!!οε οσπιππὶε πἰπτὶιπἱ!π ροτοἰΡοτο οτ !ιο!1οτο οι!

οποιο πο!πτιτοτοπι. πιο!ο!!οοτ πιττ·σιτπε οτ Ρεοποπτπε

οτ ι·οι!τ!!τπε οτ οο!›ο!!πε. οπο οτειπτ οπτο :οοΡτοπ1

€ποι·ι·τιτο. ἱτο οποτ! ποποε·πεπε πο! ποπτιε οιτοοτἱστιοε

ποπ ὶιπΡοιιοτιτ. εοά οοι!ιο!!ο εο!ἰε οστπππ!ε ἱοτιποιοεοο

τ!ο!ιοτιτ οτ τ!!οτπτο οετ. ετι!πσ τοπιοπ οτ οκοτοεεὶτπ

πιστα ποσά οκ· ιΡεο ὶιιττσὶτἱοπε ιπο ·πιιπσ·τοωΡοοο

τοοιππιιιε πσετιπ πἰο!ιἱ! !ιο!›οι·ο οο!ιοτιτ!ε. εοε! πι; Βι

τπτππι !ιο!ιοτο οσε ἄοΒοτιτἱε ττ·οοεοοτσ τοι·πιπισ ποπο

τοπιππιιιε. οτ οτι ὶΡεἱε !·ιιτι·σττ!!σπε εσ!ποτο τοποοπιιτι!

ΡΡοο!ποι εοο!ττοοτππι.οποτππι (τ). οποτ! !τοτ Ρτο:

πιίεεπιπ που οποεόοπι πσ!1!!οε·άτιππο Ρτο οσιππτιτ. εο

οπιιι!πιπ ποσά ἔ ἰπ τ!πσΒπε !πετι·ιιπποπτ!ε.!πτ!ο οπο

οοπτ!ποτπι·. οτ Ιπσπιἰττὶιππε πσπιἱπο ι!!οτ! οοοιπιιἱο

ἰοππο. πστπε ἀὶοτσ ιισπιὶπο τοο!ριοπτ!!$πε.οποπ το·

οὶοπιπε οοεεοι·ἰ !ισο οποσ πω· οιποσότιτστοε ο!οοτοε

οτ οστιετἱτπτοε Ρτο οσπιπτιὶ οοριτπ!πτο οπο οσπτὶποτπτ

ποστ! πιτι·οιτπε (Με οΧΙ›οτιτ!ἱ τ!ο!›οοτιτ ἰπ οροι·ι!οπε

ιιἰπτὶπιἰ!!ἱ. !τοπι ποσό Ροκ· οσπιππο τοπικ: οο!!οστο

πιπτππιπ εοπ ο!ὶοπο ι!τιο!το ποπ ιιτιΡοποτπι· !ιοπιἱπὶ!›πε

πἰιιτἱπιἱ!!! πο! ι!!εττιστπε ει!!οπτι σοοοεἰσιιο. ἰτοπι ποσά

οσιπππο !ππο ποπ οσπιΡο!!οτ !ισιπίτιοε πἰπτἱπιὶ!ἰἱπο!

ο!!εττ!οτπε ποπἱι·ο !τιπποιτι οι! τοο!οπτ!οπι τοτἱσποιο

π!ἰοπἰ πιπποιιει. πο! ε!!εττιοτπε πιππο. πο! οποιο οτι

ττοποο. ο!ε! ὶτι οστιττ·ειοτπ ε!τ ι!!οτππ1 ποστ! ἰπ ἰοππο

τ!ο!1οτιτ οοπποπἱτἱ. οοτ π!ο! οοπτιτοοτπε ε!τ ιτι ἰπππο

οο!ο!ποτπε. πο! πἰεὶ ρπ·σ οπτεοτἱο οτ τοιιτιοτἰο πτ επ

Ροι·ἱπε όιοτππι οετ; πο! πἱεἰ· πὶπτἰιπὶ!ἰοπεοε τοροτἱοπ

τω· πι πιππει. ὶτοπι οστιοοο!πιπε πο!›ὶε οπο‹! Ρσεεἱτἰε

!ιο!πτειτο ο ι!σπισ οπο τω οπἰ!!ὶο!τπὶ εοοποπεἰε !πτο

τἰπε. πεοπο α! ί!ππιοπ. ιτε ττοοτ! επΡοτ!στοπι Ροττοπι

η"

πο! οσε οοριοοτ οτ οι Ϊοτοἱοπι οοπιππιε !τιππο οοπ Θ!) Ποτ!. ().!ιο!ιοτ οωτν·αποπ. . - .
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τοι·ι·ο. αιιο οετ ειιΡι·ο ιΡεοπι ὁοιιιὶπιιἴιιιιΙΙοιιιοἀο τιιι- τι ΡτοεοιιτἱΒιιο -ι·ιιΒοο :το οττο ιιιοδιετι·ο οΠιοττο άο οτι

Βἱτοι·ο Ροοειτιο °τωο .ποπιιπο ίὶοι~ἱ ττοΒοιιτ ἱτιτοι· ιιιοοε

οτ οτιροτἱοι·οιπι Ροιττοιιι τοπιο.- ὶτει οιιοό οιιροι·ιιιε

οοοοιιάοτο ποπ Ροοειτιο. Ρτοάιοτο οιιτιιιιτι οτ εἰτιΒιιΙο

Ρι·οιιτιοοι·ιιιιτ οωτι άοιτιιιιιιο ·ροτοετοο. οτ εἰτιἀἰοἰ εοπ

οπιτιοιέὶοτοτοο οοπιιιτιἰε ιιὶιιτὶπἰἱΙΗ τοτο. τιοπιὶτιὶτιιιο

ω ιτιιιιοοπι ιἱο .οοτοτο.·:εττοιτάοτοιοτ οΒοοιτιιοι·ο οτ

οττοκιόι··οτ·οΒοοινοιι·ι·Βιοοι·ο ο ρι·οάιοτιο οοπιτιτιἱΒιιο.

:πιο μπαι .ἀοοοω.ιιιιἱΙἰοιιι ιέιιιιι·ο!ιοτιιιτι οτΒοιιτἱιιιἀ ιτι

πἱοοι1ι ^οτἰρτιΙοτο.οτ·Ρτο:κιἰεεο οτ οΒιιΒοοιοτιο τιοπο:·ιιιτι

άιοτιοπιιιιιτ οοπιιιιιὶιιιιι Μάο πιοιιοιιτιουο οιιρ1·τιόιοτιετ

τιοτιιήοιι οοιιοϋὶοιὶοτιικιι·· οτ ἰΠοτιιιιι·~ άιο οοιιιΡοΒοιο.

:τοι .ΐιτοι·ιιοτ άιοτο · οοτιειὶΙὶο ἰτιΐοτἰπε οστιτ·ϋ:ιοπιτιιτ·οτ

οιιιιτ τιιτιο. Βοιιιιειιοοεο!τοο>5οτόοιιο. ετ·ιιιιοωιιο ετο

δήπιοτάο. ΐιιΙοο›οοοΒουἰοε. οιθοτιιιι:ιο οἱΒοΙο.· ιτιοοΒιιε

ιιιιιτιοιιο. οιιιττιο!ιιιτιο όοιιοττο. οΒοτἱιιε Ριειιοτύο. οτιοι·

τἱττιιο οοτἀοτιο.:τ›οι·τοτὶοιιιε·ἱιιἀοι τοΙἱοίοττιιο οάιιοοοτιιο.

ιοτιοκιποο «Μουτ. οιιτοιιιιιο.οάιιοοιιτυσ:°ιο'Βοι·τιιε οποιο.

ι·ιιιτιοιιε ‹ἱο τιιι·οο. ΒιιὶΠἱοΙωαο ιιοτιτιιο. Βοτιιιοιιοοεο!Ιιιε

Βιιοπιοτ. ιιιοο!οιιε ιὶο ιὶιιἰτπιτιἰο. ροττιιο ειάιιοοοτιιο. 57

πιοιι τοι·τιοΠιιο. οΠσοττιιε ιιοτιτιιο. οτιι;ΜοΙιιε ‹]ο τιιι·οο.

Μοττιοιιο οοτο. οιιωοτιιε Βοιοιιιιε ειιιτιιιτο. οτιεοωιιο

τοΙοπιοιιιοο. Μοττιοιιε ΡιΒιιοτι1ε. οιτιτιοιιε οὶΒο. ιοοοΒιιε

ιιειιειιιοι·ὶε. ΒοτιιιειιοοεοΠιιο ιιοιιοι:ιοτιο. Βιιι!!ιοτιιιιιε ρἱ

οτοιιιιιιιο. ιοοοΒιιο τιοτοτιιἱιιιιε. Ιειιιτι·οτιοιιε οιδο!ει. Βο

πιιτοοιιιο ΡιοοπιΠιιιε. ΒιιὶΠἰοΙιιιιιε οπιβι·ὶειοιιε. τιἰοοΙο

οΡἰιιιιΙο. οοετοΙΙοτιιιο ετο 88υτετ10τ10. οοιιτοόιποροτοιιο.

Βιιι!τιιοΙτιιιιε Βειι·οο. Βοινδοειιοιιιιε οιι1τοι·ιοοιιο. ΒιιὶΠἰοΙ

πιιιε εο.Μοιιο. ιοτιοιιτιοε ιτιοτιοι·ιοε. ΒιιιΠιοτιιιιιε Ιοοοιιοττο.

τιιΙοο πιοι·οοιιιιο. τοιιτι·οιιοιιο Βειοτιοιιιιιο. ἰοτιοιιιιοε τή

Βοι·ιοιιο. ιτιοοτιιιε ιιοτιτιιο. Βοπώιοιιιε ειΠιοι·ιοι1ε. οττο

Βοτιι1ε Βοιιιοι·τιιο. Μο άο ιιιιιι·το. οπιτπ·ιοοιιο στο οιιεττο.

οτιι·ιοιιε οι·τἰιιιοτιιιε. ροεοοὶἰο ιιὶοοοοπιοε. οιιότοοο άο

ιιιιιοοι.ιττο. Μιιτι·οτιοιιο τιιιοοει. οπιἰοιιο οι·οοιιτυο. οδο

τἰιιο τοΙοοιιιιο. ΒιιιΠιοτιιιιιο Βοτιιοι·ι·ιιο. ιιιοοΙο ιιἱοοοο

πιοε. τιιτιειὶιὶιιε Βοτιτιοετιιο. ΒιιἰΠὶοἱτιιιιε όο πιοι·ἰ. οτι

τὶοιιο τοοοιιιο!το. Μο ετοιιοοιιιιο. οιιι!Βοταιιιε άο τι!άοτιο.

Βειιοπιοτιε Βοττειι·ιο. ιοοοΒιιο οοιιτοτιἰιιο. ειιιΠιοτιιιιιο

Βιιοοτιιετο. ἱοοοτιιιε άο πιιιττει. επιιιδοτι1ε ετΗτιιο. τπι

1ιοτο πιο2οὶὶο. ιιιοοΙο ειιιιοΒιιιιε. τοοοτιιιο !ἰἔοΡοι·οιιο.

ἐοτιιιιιτιοε ιὶο τυπο. ιιιιοτιτάιιε ετο οετ. ιοιοοΒιιο ετο

Βοιιιο. ιοτιιιιιτιοε εΡοιοΡοττιι. Ροττ·ιιε ὶοιιειἱἀοτιιιο. εοοΒΙἱο

ι!ο ιιιτιτὶοοΒἰο. τοιιτι·οικιοιιο τὶοὶιι5. ἱοτιοιιτιοε ιἰο τοπιο.

·Ιτιπΐτοιτιοιιο άοιιτιιτιιο. ὶοοοτιιιε οοοιιοτάιιο. τοεοι·ιιιο ετο

οοιιιεποπο. 8ιιἱΠἰοἱι1ιιιε άο εοτιοτο 57%. ἱοτιοιιιιοο ι]ο

ιιὶιο. οιιιιο στο οιιεττο. ὶοοοΒιιε τἰοτιοι·ἱιιε. οΥπιοτι Ρι

οιιωΠιιιο. ιοοοΒιιο οιτιο. ἔυἱΙΙἰοΙιτιιιε τὶοἱιιο. οιιοοτπιιιο

ετο. Μοτο. ιιἱοοΙο οοπιοε. Βιιι!Ηοττιοιιε ιιιοτΙοτιἱε. 87Πτ0Π

ιἰο Βοἱὸἱιοιιο. ΡΙιιτο ἱτιεττιιπιοτιτο ιιτιἰιιε τοπιοι·ιε άο

τιοιιτ Μάο τἱοτἱ. οοτιιιπι ἰοιιιιο ιτι Ρειτοοιο τοι·ιπιι·ιοτιιπι

οτιιιο ἀοιιιἱιιὶοο ιιοτἰιιἱτοτἱο. Μοοι.ι. ὶιιἀἱοτἰοιιο νικ.

άιο νικ. ἰιιι1ἰἱ. τοετοε Εοτττιοτιιιιιε ιιιάοιτ. Βοιτοιιἰτιιιε

Πιό”. ΒιιἱΙΙἱοΙωιιο ετο ιιιιτο8ἰτιο οτ ιιἱοοΙο εΡοοτὶιιε.

@το Βιιιτιοττιιο (το οποιο ειιοι·ι ἰιτιΡοτἰἰ ιιοτοτ·ιιιο

τι·οοοοτιρει οτ οκοωΡΙὶίἱοιιιιὶ οτ ειιρι·ιι ετο ι·οεὅἱετι·ο

ειιιτοιιτιοο οοιπιιιπιὶο ιεππο. Μ: πιο ιιιάοΒοοτ οοο ιιι

οοΒιιο τιοιποοιιτειιο τιοτοτὶιιε οκοπιΡΙοιιἰτ άο οοττιιἱοτἰο

οοτὶΡτο ιιιοτιιι οτιτἰοι άο τιἰεοτιιτιο τιοτοι·ιι. ιιτ ιτι οπτι

οοιοἰρτὶοιιο Δω ιοοοτιὶ οοιιτιιιοτιιτ οτ !ιοο τοοἰ άο

ιι:οτιάειτο άοπήι1ι οιιιτ]οτι άο ι·οι:ιοΜο Ροτοετοτιο ιεππο.

εστι οτ ὶοιιιιἰιιο ο5τιοτΒοτἱο εοτὶΒὶε οοπιιιιιἱε πισω!

ιιἀιἰἱτο ιιοι ἀἰτιιἰοιιιτο. πιει τοττο Ιιττοτο. οἰΠοΒει. τὶτιιἱο

οοο ·Ριπιοτο ιιιιτ οιιίιοο οτιτοιιἰοοἱοτιἱε. Μοοι.κνιι. άιο

ντιπ. ιιοιιοπιτιι·ιο.

( οοοοκιι )

@Με α.ποπ.τοε έπτο:· οτ £απιιοπεο: οοπειιΙοε ιπιιΖ2Ζο

παπι ρι·ο οοπιι·ιι ρατυι0ΡΙππ, τοΖατ·απι οι 0αππι1ὐἰ.9 ,

οοπττουοκεἱἱε, οαοτἰοπι 2αιιιιοποίο ροτο.σω.ε οι α.ποποο.9

παποίιΞ οο:προπατιτ. `

Ωω, 2ο Με ?

στι. ιι. οι. απ. τ.

. ( ιι. ιι. )

Πι ιιοιτιἰτιο ἀοπιἱιιἰ οπιοιι. ποε ιιιοπιιιτιοε στο τιιιτἰ

οοΠο ὶοπιιιο οιιιιτειτιο Ροτοετοε. τ!ο ΒοιιοΡΙοοἱτο οτ πο

Ιιιιιττιτο οοτιοΠιι οιπιιο Ροτ· οοι·ιιιι οτ οοιιιροιιοιτι πισω

οοΙἱτο οοοετοδοτι. ποο ιιοιι οτ τιοπιιιιιιπι εοπ Ρτο

τιιιοΙιτ1οτ οοιιιΡοΒιιο ιιοοοτοι·ιιπι επτ ἀἱοτιιιπι οοτιειΠιιπι

ἱιιιτο οορἱτιιἱἱ τοτπιοτιι ιιοιι:ιτιο οτ ιιὶοο οοιιιιιτιἰε ἱοιιιιο

οτ Ρτο ἰΡοο οοπιιιιιι. Ρτοαιἰττἰπιιιε οτ οοτιιιοιιἱωιιο

ιιοΒιε τ!ιοπιο ετο Βοοτιοι·ιιο οτ Βτ1τΠτοιτΙ10 άο οοετο

ΒιιοΙιε τοοἱΡἱοτιτὶΒιιε ιιοιιιὶιιο οτ ιιιοο οοπιιιτιιε τιοτοτιοἱο

οτ οοτοτἰΒιιο οικιάιοιε οτ Ρτοοιιτ·οτοτιοιιε ἱρεῖιιο οο

πιιιτιἰε. Ρι·οιιτ :το ἰρεο οοτοτἱο. οικιόιοτιτιι οτ Ρι·οοιι

τοτὶοτιο οι πιοτιτὶο ιτι ιτιεττιιτιιοιιτο τοιοτο πιοιιιι ι1ιοΠοιιἱ

ΒτἱΠὶ. ιιτοτ:ι.ι. άιο πιοτοιιτὶὶ πω. ιτιοτιειε ἰιιτιἰὶ οττοπ

άοι·ο οΒοοι·ιιοτο οτ οοπιΡΙοτο Βοτιο δάο οτ οιτιο τι·τιιιάο

οοτιιιοποιοτιοε οτ Ροοτἱοιιοε ?Μαιο ίπποι· οοπιιιτιο ιοτιιιο

οι: απο Ρειιιτο. οτ οοικιιιτιο στο οετ οι: Με. ,οοοικιάιιτι1

ιΙιιοό. ἰιι οοριτιιτιο ἱιιἴτοεοτἰΡτἰο οοτιτὶιιοτιιτ. ὶιι Ρτἰπιἱο

ιΙιιοά τιοπιιτιοε άο οετ άοΒοοτιτ οεεο εοΙιιἱ οτ οοοιιι·ἱ

ἰτι ὶοτιιιο οτ όιοτήοτιι ιεππο ιιιοι·ἱ οτ τοττο. Ροτ· τισ

ιι:ιιτιοε ἱοιιιιο οτ ό.ιετι·ιοτιιε οτ τιιιο‹ὶ τιστι ροοεἱκιτ ἱτιι

Ι

Ροάιτι οΙἰτΙιιο οοοοεἱοιιο ιιι Ροτεοοιε ιιοΙ ι·οτιι1ε. τιἰοἰ 4

Ρτἰιιε τιιοι·ιιιτ άιΠιόοτι μου ροτοετοτοιιι ιοπιιιο πο! οοπ

ευ.τοε άο οοπιιιιιι. ιιοτιιοτοτο οοτιεἱΙἰἰ. ιιοΙ πιοιοτιο

Ροι·τιο οτιτοο Ροτ άιιοε πιοτιοοε ὶιιΐι·ο τιιιοοάιιοε πιοτιοοε.

Ιιοιιιὶτιοε άο οετ Ροεεὶιιτ οιτττοτιοτο οτ Ροττοι·ο οοοιιι·ο

οπιι1ὶο τιιιοοιιιιιτΙιιο τιοτιοτοτιτ ἱτι ιεππο οτ ἀἱεττἱοτιι.

οιττο ἱοτιιιοιιι οτ ἀὶοτι·ἱοτιιιτι οιιοοιιιτκΙιιο ιιοτιιοτιτττ

Ροτ τοττοικι οτ πιοι·ο ιιετΙιιο εοοιιοιιι. οιιοοιιτο μ·ιιι

οἱροΙὶ ροι·οοιιο οτ τὶἀοἰιιεεοτὶΒιιο. τιιιι Ροοοιιιτ οοο

ιιοιιἱτι τ!ο άοϋιτιο οτ ιιιειΙοίὶοὶἰε. οτ ιτε (μισό εἰ [ιο

ιιιιτιοε όο οετ ἀἰΗὶ‹Ιοτἱ τιιοτὶιιτ. ΊιιἱΠτιοτ 0ἰυὶ8 οετοποιο

τοπιροι·ο ἀἰΠὶτἱοοὶοιιἱε τοι·ιιοιιιι. οτ οΙτιΡεο τοπιΡοι·ο

ιρειιιε ἀἰΠὶἀειοὶοιιὶο. Ροεειτ ετοι·ο ἱτι ἰοιιιιο οτ Ροτοι·ο

οι: τοοἱροτο τοτὶοιιοπι οτ εο!ιιοιοτιοι1ι άο οπιιιὶ ττοτιιτο

(Ιιιοττ τι οιιιιΒιιε ὶοιιιιο τοοἰΡοι·ο ττοΒοοτ. :!οοο. τετοιου

ὸοτιἰτιιιιι τιιοι·ιτ οοτο οιίΒάτιοιοτιοιιι. οτ Ροτοετοο οτ

οοτιοιιτοο Ρἱοοἰτοι·ιιτο ιὶο ἱΡεἰε όοτιἱτἱε τοιιοιπιτιιτ το

οοι·ο οιε οοτιετοοιοιιοπι οτ ΡΙοτιιτιιάιιιοτπ τοτἱοιιὶο

οκτ1Ποοι·ο. που ο!ιετοιιτο ᾶἰίΪὶἀοοἰοιιο. ὶτοπι φωτ εἰ

ειΠτιιιο τειιιΒοι·ιο τιοι·οτ ιἱο ι·οτιιιο τιοτιιἱκιιιπι ττο ειετιιι
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ά!ειι··Ξεω !ειοιιε τοπ! πε! -ιετι·ε Ρετ π!ηποεπιπ ποιπα!επε!ε.επποε!π!ε!ε ά!επε ωεππιπ. επΡει·· Με Ρτοι!πε

επι: τ!ο πιππει πε! ι!!εττ!ετπτ· εοιππιιε πωπω τεπεειΕπι·ε

πιπεπιπ !εεεττ; !!!!ε ετπ!!)πεεεεεπε!!»πε. πώ ι!επιπππτ

ρεεε! εεεεπτ. ‹Ιπππτππι !εοετο άε!ιετεε Ρτο ε:!π!!ιπει

ππιπεπε!!οπε ε! άει·εποππ Ϊπὶεεειι!. πε! ε!πιππππι ροεετ

εεεεπ!:. ετ ε! Ρετ ε!!πποε !!ετετ (Ιπὶ εεεεπτ ‹!ε ὶεππει

.ετ ά!εΕτ!ε!;π. ροτεετεε ετ εοπιππε πιππε !.επεεπτπτ.

πε ἰρεπ τεπ!πιτπι ι·εε!:ἰ!ποἱοπειπ εἰε ΐειοετε πετ! ω!

ιοτπιπ επππτ Ροεεε ι!ε !›οπἱε ο!!επεοτπτπ. πω:: ποστ!

ε! ει·π·τεοπτεοο!ο ε!ε εοτεε!!!ε εποε εάι!πε! ίεεετ!πτ.

!1οπποεε τ!ε πετ.!οππειππ. εποε! εἱοτ τπεἱοτἰε πο! πο!

π0τ!ε ΑΡΟΠάΘΡ!5. ε1οή ε!ε!›εετ εποε! τοτεε!!πε επιπ

ΐοττοτπιπ επ ππόεεππ ρεο!ετππ1 Ρεπποτπιπ πε επ!οπο

Ρεο!ετπτπ ττεάεο!τπ. τποετετὶο!οτππι Ρεοπιτππι απο.

ε:ππΒι·εε!!. τ!πος!εε!ιπ Ρεεὶετπτπ. !›τππὶ ι!ε τπεπεο

ρεο!ετπιπ εει!εε!τπ. πει·.8ετ! πε ρτοἱπο Ρεεὶετππι εε

πεε!τπ. ετ Ρεππἰ ποπ παρει! πε ρτοὶπο Ρεεἱετιππ

ιΙππτποι·ι!εο!ιπ. ε! ‹!ε ε!ὶο ἀ,τπρετἱε ετ τε!ἰε ει! τε

εὶοπεπι ε!πει!ειπ ροπε!ει!!ε. πετπ ποστ! ροετοΙπωπ εεπ

τπε ετ εετε!ε !1οτπἱιιππι ι!ε εεε. Ροοι!ετετε Ϊπει·ἰπτ

Ρετ-:Ι›οπε!ετε!οτεε ρει!ορποτπκπ εοτπππἰε ἰπππε. ετ

οπετε!;ε ὶπ !!8πο-πε! !οεετὶἰε. εοπεπ!εε πιπ!!οππιπ ποπ

Ροεεἰο€ ροετεει ροοι!ει·ετε πε! εκ!ιοπει·ετὶ Βιοετε !!!εε.

ετ. ‹Ιοοι! Ροτεε!πε !ει1πε Ρτεεοππι·ἱ ἴοεὶε!; ετ ε!επππ

εἱετ εοπειι!!!:·οοε τπιι!ἱοππιπ. οπεπ‹!ο !π!:τοππε !!!ε ὶπ

‹:πιιᾶπ!αὶ!μπι· πτπι!ετε!π!ι ε! ιιε!!πτ σε! Ροποετει1κ!π111

επιππεε ε: εοι·θὶεε. οποπε!ο ροιιι!ετοοποτπτ Ρετ Ροπ

(!2Π1Ε0Γ88 Ρει!ε.ἔἱοι·πιπ. πετο πρωι! επ πειτε Ρτεεεπ!;ὶ

!π επεσε ο!›εει·πετιιτ !ιοππι1!!πιε ε!ε πετ. επρετ (78

πε!:πε!!ε ετ ίωιἰΒιιε εειιε!›ἰε ετ ε!!!ε. εεεππ(!πιπ τΙποε!

Ρ!τω1ιιπε!ετππι ἐπὶ: !π!ετ ιΙποει!πιπ εοπεπ!εε ιππ!!οποπ1

Ρετ &οιιππωπ !οιει·πιπ !πτ!!εεπι ε! πεεεεεοτειπ άο

ιπἱπἰ ιπεππε!!επε πππ!!ο ο!!ιπ Ροτεετεπε ὶεππε. π!

‹!ιιε!›πε εεπτεπε!!ε εετἰριἱε ιπειππ ο!σετπ πε !επεεεοο

πο!πτ!!. πατε ε!πετπιτι Μπι τω ε!!ε ιπετύε ενππ. οι»!

ειιε!! ε1 ε!!ε ε!!ε ππετεπτ!!. πι. ποπειπ!ετ!ε ε!. εποε!

!ιοιπἰπεε πε εεε εἱπτ επεο!πτἰ. ο Ροικ!ει·οιοτε εε!π

τιππ- ε: επιιπ!)!.ε.ε ε: ε!› !Ρε!ε ΡειὶεἰοπὶΒπε ρτοπ!; ει!»

εο!πι! Έπετιιπτ Π!! πώ !!ιει·πιιτ ε!σεο!οπ π! ἰρεὶε εεπ

!ετιΙὶἰε. !εποτεε (Ιπετπιπ “πεε εππ!;. !π ποπιὶπε πο

ιπἱπὶ πιπεπ. εοφ εοτειτπ Με !ιτ!επιπο !ο2:ει·ἰἰ !πε!!εε

ετ πεεεεεοτε ‹!οιπἱπὶ πιποιιε!ἰε ι!ε πιεε!ἰο ἰεππε ρο

Ι.εειει!!ε. οπεετἱο εεπ εοπιτοπετεπι πετιετε!πτ ἰπ!ετ

ε0πεπ!εε τπο!!οπιιτπ εκ ποπ ρεττε. ετ !οι·πε!!ε πε

επτιἰιπἱ!!ο οΒετὶπιπ !›εεεετἰιιιπ ι!ε ει!!!ε. εο!ι!επιππ

π:: επτΕ!πι!!!ο. !εεοΒπιπ πε επττ!ιπ!!!ο. εε ει!τετε. (με

τριεε!!ο εεπ εοπΙ.τοπετεπι ετοτ. ποσά τω! εοπεπ!εε

τππ!!οππιπ ε!!εε!πιπτ εε τ!ε!)ετε !ιοΒετε εο!‹!οε ππὅὶπιὶ

Ρτο ππο!!!αετ πισω εειιιε!α!ε ετ εππερπε!ετπιπ ε!ε!πτε

τοπι Ρετ :ποτε !π !ειππε. ειπε εεεετ ιπεἱοτὶε ροπἀετἰε

τπ!ιοι·πιπ. κνιπ. ετ τοτπ!οτπιπ τι. ε! Ρτεε!π·Ιο ἱστ

πε!!ε ετ ει!!!ε επρτεο!επε. πε! τρια! όε!1ετεπτ ἱπτ!ε

επιπ !ρε!ε εοοεπ!ὶ!›πε εοπεοτε!ετε. ε!!εε!πιπτ ετἱεπι

εποε! ὶΡεὶ εοπεπ!εε. Ροππετεπτ ει: ι!ε!σε!ποπτ Ροπ

ι!ετετε !Ρεοε. ετ πιπ!ἱοπἱ!›πε ποπ ετετ ὶιιε !ιε!οεπε!!

εεπ Ρετεὶρἰειι‹!ἰ ε!!ετοε εο!ε!οε πἱΒἰπιἱ. ι!ε !!πι!!απε

εεπε!ο!ε ετ εππερπε!οι·ιιτπ ι!ε!ετετπιπ Ρετ ιπετε π!

!εππο πεε !πε!ε εε τ!επεεπτ επιπ εὶε εοπεοτε!ετε.

πεε !ρεἰ εοπεπ!εε ‹!ε!›ε!›επε Ροπτ!ετετε πε! τεεετε

“ῆ-~ῶ-ῷ-,πώ

οιοτπτπ·ιπ!› πιο·εο·πε ρει·τεο πἰεο··εερἰεπ!ο επρε.τ€ε

πιπ!!οπιππ .Ρτοι!πετο. ετ τω! εποπτξοτππι εππρεἰοπὶε.

ἱΡεετππι .ει ε!!επεε!οο!!απε.ετ τοποτπΒπε πιτἱιιεεριε

Ρε.υ!!ε· ω: ΜΜΜ! επεκπωευρετ Με εοπε!!!ο. ὅπἐ!!ἱε!ιπἱ

πε ·οιιἰπω ετ πἰεο!ε ·‹!ε ιπυτὶτοπεἰὸἰεοτοτο. ι!!εο·ε!.

ρι·οπππείο ά!ετσε εοπεπ!εε επιπ!!οιιππι πε ίπκἰΒπε·οπ«

πε!πε ετ εεπεΒεεἰετππι ε!ε!πωτπιπρετ πειτε πι πιππει.

ου! εππ!; ιπε!οτ!ε Ροπτ!ετεε τπ!τοι:πιπ Μπι. εντοπι

!οτπτο εεε ποπ ι!ε!:ετε εο!ε!οε ππ:ρπατ:ε ά!!ετο ἰστ

πε!!π. ε: ο!!!ε ἰπἴτεεετὶΡτὶε.1πεε οι: ἱρεὶε εε εσωστ

ι!ετε εποε ρι·εό!επε εοπεπ!ἰ!›πε. πεε ἰρεοε‹ἴεκεε ροπ

ι!ετετ·ϊ ·ὁε!›ετε. πιωιππε οππτποπτε!τ οετεπεππι. ι!ε

€!!οτει εοπεπεεπτ!!πε Ροπε!ετιπο. Μπι ἰεππε !π επιπετει

ρε!εεἱἱ. ιιεΙετἰε !αππεπε!ιε .ετο!ι!ερ!εεορ!. ειιε ἱπεε!:

ἀἰετιιε_ τ!οιπὶποε πτἰεππιιεωτεετεε ·!ιοππεπεεεε!!πε πε

εειπτο ἱπἀεκ. !πεο!;υπε πο· εεπεεοπιιτε!ε!ιιο.1π!πε!ι!πε

οε!!Ρει·ὶπε ποτει·ἰπε1ετ ι·π!›ε!ι!πε ι!ε· Βιιο!ο- πεεεωτι.

ὶιιἀὶετἰοπε κνωά!ε· π1ει·τ!ε τνιιιΙ.ιπιιππεπ. τ!!ε τοπια.

επειτα!. πεεεε!!οε οοιιεπ! ποπ!ὶοππτπ· Ρτο εε ε!:πε!!!ε

0οι1επ!!!›ιιε π-επριπιεοι·ἰΙ›τει εεπτεπιπι ορρε!!εππ. ἀἰε

Με" ππΒπε!τ εεπ Ρτο εε!οτἰο εο!άοεππρπά εποε

τεεερ!τ π1οι!!πε. εε!πο ἰπτε ρεττὶιιιπ. εοπε!!!πιπ ρεπ·ἰ

εεοὶε ε!π!ε ρ!εεεπ!:ἰε ρτοἴεεεοι·ἱει ὶπτὶε οπ!!!ἰε !π οπε

εποπε Με εεπ εοιπτοπετε!ε. ππε πει·τἱ!ιπτ ἱπτετ ἱοτ

πε!!πιπ εκ ε!ἱοε τπεταποτεε τ!είετεπτεε εειπε.!:πτττ ετ

οειιεΒεεἱεει'εὶπε τε!πε πι πιππει Ρετ ιπετε εκ ποπ Ρεττε

ετ εοπεπ!εε·ιππ!ὶοπππι= ετ ε!τετα !!εε!: ππ!!ε εφρα

τεπτ εετΕ:ι £οιππο. ὶΡεὶπε !ἰτἰε εεπ εοπ1τοπετεὶε. εκ

εεπε τοπια! εετππε εεπ εετ!ρπε επιὶε επἰὲειιτετ ορ

 

. Ρετε!. ειιε ἴπει·ὶτ ιτιετετὶεππεετἰοπἰει·“ι!ε εετ. πὶεὶε

Επιπεπ ρτἰτπο ι·οεὶοπἱ!›πε ο!!εθεώοιι!!;υπε ετ· εοτὶρτπτἱε

οιτπ1ὶ!›πε πιι·ὶπεοπε ριετιἰε ·‹!ὶ!πὅειιτἰ άε!!Βετεε!οπε

ρι·ετπἰεεε. “Με” (Με ρτοπππο!επκ!πιπ εεεε. Ρτε

σ.!!οτοε !οτπε!!επι ετ° ε!!οε πιει·οετοτεε εοοεπεπἰεεε ετ

Ροεεε !επιπιπ1 ι!εΐεττε Ρετ πειτε Ειπε εεππΒἱε ετ

ποια εεποποε!ετπιπ εεπ τε!ετπιπ. πεεεποε πε! Ρετιιοε

ει! εοτιππ πο!ππτεπεπι. ετ ρπο!!εε !εοετε εοε επο

πετει·ἰ πι τὶρο πιππετε!: Ροπὶ ὶπ !ιοερ!ε!!ε εοτππ1 ετ

!ἰ!›ετε εοε πεπάει·ε. ππ!!ο Ειστε ροπε!ετεε!οπε Ρετ

οοπεπ!εε επιι!!οπιππ- πε! Ροπκ!ετειτοτεε εοτιππ. εππι

ποπ επ. ρτο!πιτπιπ Ρετ εοπεπ!εε πιπ!!οππιπ φα!

ΐοκεε εοπο!ο!ε ετ οει1π!›πεἰοτπτπ. πώ Ρετ πιο” !επιπιτπ

ι!εΐει·ιιππιτ. εοπεπεπετ!ιπ Ροπὁετει·ὶ Ρετ ἰρεοε εσπ

επ!εε ιππ!ἰοππιπ πε! Ροπε!ετετοι·εε εοτπτπ. εεό Ροεἱπε

ο! Ρετ Ρεττει:ο ει!πετεεπι εοπττετὶππι Ρ!επἱεε!τπε επ Ρτο

!›ετπτπ. ππι!ε οοπεπ!ὶτ ε! (Ποπ. εποε! οτππἱει επεεππ1

ειιε εερτε εποε εεπ εετ!τε πε! ὶπττοιπἱεεε. ι!ε Βοπἰε

πε! τε!1πε ρι·ετ!!εωτππι ὶοτπε!!ε ετ ο!!οτιππ τπετεει

τοτοπι Ρετ ι!!ετ.οε εοπεπ!εε εεπ εποε Ρτο εὶε αρε

(Με οιπιι!πιοι!ε ι·ε!επτεπ!:πτ. ετ τεετὶτπεπτπτ. ετ Μπε

τετιτπτ. ετ π: ι!ε εε!ετο ρτει!!ετ! ὶοτπε!!ε ετ. ε!π

ιτιετ!·ετ.οτεε. ετἱεκ Ρτει!ἰεω εεπεε Ρι·ει!ἱετοε εοπεπ!εε

ππ!!ε8επιιε ιπο!εε!επτπτ. Μπι !εππε πι (!οπιο Βετε

Δω εποποεκπ ειπεε!‹!ἰ ι!ε Μετα πω! τε8!τ επτἰετπ

Ρο!εεωε. τεετεε. ο!›ετΙ:πε ρειεε!πε. πεεεε!!ιιε εεε!!ε

ὶιπ!ετ. Βιι!!!!ε!ιππε εεπεε!!οι·!πε ετο!αεττ!ππε πε εεπτο.

Μοετιιιτι. !πε!!εποπε ρτππει ό!ε ποετοπτ!!. τπτ. ιπεἀἰἱ.

ε! άοπιἰππε ι·οΒετὶπε εεροππε. ι!οιπ!π! Ρ!π!!Ρ! πἰοε

ροπἀετετἰ. πιετὶπιε επτπ ποπ εεεεπτ ρτεε!!ετε εσπ ι!οτπὶπ! ἱεππε ροτεεπιπε ἰπ‹!εκ ετ εεεεεεοτ εεεπεπε
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ιιιετιιιιι εοπει!ιυ.πι Δω ει: Ρτοπιιπειιιιιιτ ιιτ ειιΡι·ει. α ιιοπιπιπιπ άε ἱεπιιιι ιπ άιειι·ιετιι εετεπει. Ρετ Μουσε

ἰτεπι τιιιοά ιιοιπἰπεε ειε πετ ποπ εο!ιιιιπτ άεπετιιιπι

Ρετ- Μιτιιπι εοπειιιιιιιιε ιποτὶε-εἶε τεΒιιε άειιιτι-ε Ρετ

ωστε “οικω `πε!- π'ειιιἱιιπι.ιι ιεπιιει. πει ει πιιιιἱο εειι

εειοπ5ιΐ' ιππιπιπι; 'ΝΙιιι9 `άετοτύπΕπτε "ιιι-τ 8οοπεπι πει

πειιιιιιιπ. πιττει ὶΡεει |οοει ὶπ`ΐτ€ιπεἴιιπι πει ιιτ Ιππι

Βιιτάπιπι ιτειπ φαι Επιτο τετπιἱπο ττιιιπι πεπετιο

τιππ πιπτἰε. ιΙιιι ΡετεἱΡὶιιπτιιτ :ιιι ἰΠἱε επι πωπω:

πεπετειι5 Ρτοπιπειειιπ 8ο 'πιιπάιπ:ιέετ ποι πεπιιιπ1:

ιι πι.ιπάιπιε Ρετ ππατε άειιετειιε Ρτοιιιπειεπι ετ πώ

πεπιιι·ιι ειπιτ ιιεπάιο. πε! :ιεαιεπειι;ι Ρτο οοπιππι. ιι

τετιπιπο ιιι επτεει. Ιιοπιιπεε όε εετ πιοΙιιΙ εοιιιιιπτ

Ρτο με άεπειτιιε £τἱΒιιε Ρτο ιπετειΒιιε πε πιιπάιπιε.

εεά ποπ ΡοττεπτάταΡετιπιπ- πει ετε!ειει1Ιε·ε πιππει ιτι

Ρτοιιιπειειιι.- ιιιειιι· έ[ποκτεποπο τεε πιοιπτιιιιιπ: ειε'

ω: ετιιιιτ ιιοπετεπε ιιιιι€ποιιιεΙ ιι6$ειε ει; ειιΡεάιτε!

ιι Ρεόεεετιιε. ποπ Ροεεἱπτ 5ωΡωιιι·ῖιι6ιΜ ιιι·ιωιιιι

Ρετ εΙιεΙιιιιιπ Ρετεοποπι._ πιει πιεειι Ροτεετεύε ιιιιιιιε.
πει εοποπιιιπι πιιιτ·ιε νετ·ιιοο- οΙιεει·ιιεωτ ε ΐεεω Ριπ

τἰίὶεπτἰοπἱε επιπει:ε πιειτιε Ρτοιόιπε ι1επιιιτο ὶπ ιιιιιεει.

ιτειιιπιιο&·ιιΒ :ιππο Ρτεεεπτι ιπιιιιτεο- Ηοπιιπεει ειε

εετ. Ροεεἰπτ ἱ ι;επετε Βιιπειιπι ειπε Βιιπειιπτ πι ω»

τω» ιειππε -Ϊπεἰεπτἰο εεειιτ·ιτει€επτ εσ` πιοιιο. εἱειιτ (ε

εεπιπτ Μιπεπετιιιεπιιε. ιτε ειιιοά πιστα Βιιποει τεπεοπτ

Διὶ ιποιιππι ετ ΐοτπιππι οπο· ετ (μια εο!εΒιιπτ τεπετε

ιιετεποεε Μπα πι :ιεπεπ- ει: ειε Με Βει·ϊ όεΒεειτ

οιιΡιτιιιπιπ Ρετ ειπεπόποτεε. @οι πω: ειππο ετε:ιΒιιιι

τπτ; ιι:ετεειιιιοε τισε Ρτεάιοτι Π·ιοιποιε δε πωπω ει;

ΒιιιΙΙιεΙπιπε πε εει.επι€ποΗε. ιιετοτεε εἰπἀὶει ετ Ρτο

οιιτειτοτεε οοπιππιε εετεπειε. ποτπιπε ιΡειιιε οοπιππιε

Ρτοιπιτπιππε ει: εοτιυ.επιπιιιε ποΕιιε άοιπιπο ιπειιιιιιοιιι

Ροτεετει.ι ιοπιιε. τεοιΡ1επτι ποτπιπε ε! ιπσε οοιπιιπιε

πιππε.λπτεπάετε εοιπΡΙετε ετ οΒοετιπιτε Βοπιι Με

ετ ειπε ίτοποε ετ οποει ειΜιεπάεπτιιτ ει; οπεει·ιιεΒιιπτιιτ

ετ εοιπΡΙεΒιιπτιιτ Ρετ οοπιππιε ιιετεπεε εοπιιεπποπεε

ει; Ρειετιοπεε ΐπετειε ετ βιετε. ιπτετ εοπιιιπε ειε πετ

ειτ πω: Ρειτιε ει. οοπιππιε ιιιιιιιε επ ιιΙτετει. εεειιπάιιτπ

τιιιοιΙ ιιι εειΡιτιιιιε ιπΐτιιεετδΡτιε οοπτὶπετιιτ. ἱπ Ρτιπιι8

ποσό. ιιοπιιπεε ὶεππε ετ τὶἰετι·ἱειιιε επιιιἱ εεεε άετιεειπτ

ετ εεειιτι ιπ πω; ετ (ωι-ιθω ιιετεπεἰ Ρετ Ιιοιπιπεε ειε

πετ ετ όιεττιετιι. ετ ποσό ποπ Ροεειπτ ιιιιΡεπιτι Μ

εΙιοιιιι οεεπεἰοπε. ιπ Ρετεοτιἱε ιιιε! τεΒιιε. πιει Ρτιιιε

Βιετιιιτ άιΠιάειΕι. Ρετ Ροτεεαιτειπ πε εετ. πει εοπ

επιεε·.ιιιοιιιππιτε εοπειιιι. πει πιειιοτιε Ρειτπε επτειι

Ρετ άποε:ιπεπεεε. Μ” εποε άιιοε πιεπεεε ιιοιπιπεε

άε ὶειιιιιιι Ροεειπτ ειιιτειιιετε ετ Ροττειι·ε εεοιιτε οπιπιπ

τιιιεεπιποιιε ιιιιΒετεπτ ὶπ εετ ετ όιεττιετιι ειετεπει.

επτα οετ ετ όιετ.τιετιιιπ. τΙιιοειιιποιιε ποιπετιπτ ειτ

εεΡτε ΡτἰπεὶΡεΙἰ Ρετεοπε ετ Βόειιιεεοτιιιιι5. ΦΠ Ροε

εὶπτ εοπιιεπιτι ει; Ριιπιτι άε όεΒιτιε ετ ιπειιεθειιε. ιπι

οιιοά ει Ιιοιπιπεε οι: ἰειπιιιι άιΠιάειτι Ϊιιετἱπτ. πιιι!ιΒει:

ειιιιε ἰειπιιε τεπιΡοτε €ετπιιπι ἀἰΠὶἀεεἱοπἱε. ει: εΙειΡεο

τειπροτε :Ποτε άιΠιόπποπιε. Ροεειτ ιετι-ιτε ιιι εετ. ετ

Ρετετε ω: τεειΡετε τιιτιοπεπι ετ ιιοΙιιτιοπειιι. ειε οιππἱ

ἀεΒἱτο ειιιοά τι εὶιιἱΒιιιι ιιετεπειΒιιε τεειΡετε άεΒειιι:.

ποσά τιιιπεπ όειιιιιιπι ΐιιετιι: ιιτιτε ᾶἱίΪὶἀιιεἱοιιειιι. ει:

Ροτεετεε ειε εοπειι!εε-· ΡΙειειτοτιιιπ ‹ιε εετ. ι!ε ιΡειε

όειιιτιε τεπεο.πι:ιιτ. ειε _Βιεετε (ιετι επιιεΒιιετιοιιεπι ετ

ΡΙεπιτπάιπεπι τετἱοπὶε ειάιιιιει·ι. ποπ οΒεπιππε Με.

άειειοπε. ἰτειπ ποσά ει αιιπιιε τιιιιιιιιτισ ίἱει·ετ άε ι·εΒιιε

επι ποπ ειπι: πε εετ πε! πε άιεττιετιι. οοπιππιε εετεπεε

τεπεπιπτ Βιοετε Φεπιιιιιι πιο ειιιιΒιιε ιιιππε πιο ιιοπι

πιππ Ρειεεὶ εεεεπτ. πιιειπτιιιτι Βιοετε άεπετετ Ρτο ?ει

ΜΒΜ ιιετεπειιιιιε. -ει ‹ὶετειιιΒιιά ἱιιἱεεεπτ πε! πειιπποπι

Ρω.ι εεεεπτ. ετ ει Ρετ ·ειιιτιιιοε Πετε; ιιιιἰ -εεεειιτ-ιὶε

εετ εταιιιιιτιειιι. Ροτεει::ιεξετ εοπιιιπε ιιέυειιω” ιεπεπι

τιιτ ‹ιε ιΡ8ει τεπΒιιτιο τεετἱΕιιοἱοπειπΩεἶιε ΐοοετε ῆετἰ

ιιιὶιοτιιιιιιιιιιιιπ Ρόὲεε άι: Βοπιιε·τοΗ“επεοιπιιι. ὶτειιιι

:μαι !ιοιπιιιεε ιιιιιιιε ετ ιΠειτιετιιε Βιιιιάετε όεΒειιπτ

ιτπιπππιτειώιιιε ΠΜ ιιι εετ; ειιιιΒιιε αιεωω εετειιΡτει

Ιιόπιιπεεπε εει. €ιιιιάετε τιεΒετε ιιι πωπω. ιπιιιτε

Δεεω Ροεπιοπεεει: εοπιιειιτιοπεΜεετεΠπτετ όοιιιιιπε

πιππεετ εοπιιιπε πε πετ άε!ιοΑΜηάπτετε πειιιιε πιά

επποεάεεειιτ Ρτοκιππε-πεπιπτοεζ. πππιπ ιιιπιιε ἱπ

8· 8Μοο ΐοτπετιοτιιπι.' ειππο ιιοπιιπιεε ππτἱιιἱτειἐὶε.' Μπιτ.

ιποιετιοιιε τπτ. ιιιε3ιιι. πω. τεελεε Ήιπΐτειιειιε τιιΒευε

ἀε ποιτπ.·ιόπωιειιππε άι: εέιπετο €ιπεειο.- ωοσωπ Ρεπ

π.ιιπιιε.·ιιπεειάιιε 42Ιε ιιι€το ε: @ε ει·ιΠιιε. ΡΙιιι·ει ιιι

επ·ιιιιιεπωιιπιπο τειιοτιε Με Βετι άεΙιειίτ 11οιιιπΗιΓε

1586 ΒιππετΙ.πε πε πει·ιιιο εεετι πρωτ ποαιτιιι

1τεπεετἰΡεἰ ει: ειιετπΡιιίιεειιιι π: ειιΡι·ει όε τεειειτο

ειιιέεπ1ιοο οοπιππιε ιαπισε. :ιτι ΗΜ ιιιόεΙιοετ (ιιιε ιστι

αιιπιιε Βοπεοπτειιε ποΒιιτιιιε εκειπΡιειιιτ ειε οεττιι!ετἱο

εετἱΡτο πιππιι επτἰει οι: Βιεειιππε ποτειτιι ετ ιπ ειιΒ

εετὶΡτἰοπε (Με ἱιιεοΙιἰ εοπτιπετιιτ. ει Με Με ειε

ιπιιιιάειτο άοπιιτιἰ ιὅιιἱἀοτι πε τοι1οιιιο Ροτεετειτἱε ιιιπιιε.

ΡτεεεπτἰΒιιε τιιΒεο ειε οπο. ιπιιΒιειτο ειΠιεττο πετα

εειΙι ετ πιπιιιπο οεΕιετΒετιο εετἰΒὶε οοπιππιε. πιισιιι!

ο πάιιιτο πει τιιπιιπιιτο πιει ΐοττε ιιτταε ειΠει!ιο ιιωισ

εεε Ριιπετο. απτ επιιιεε εΒτειιιεειοπιε. Μεει.”ιι. Δω

τω. ποιιειπΒήε. ' '

( πεεεΧιιι )

Ιω.ι·£ἰ£ἰαε σοπειιΖω, Βοπάτσίιυπ ε2 Μαπιαε!επι 6'Μνε

α·απ«ιε τπατσ|ιίοπε.τ. υεΖω2/ίΖίο.τε$ Ϊιαετειἰετ Ταίεάπτἰ

πιατάιίοπέ.τ τμιοπάιυπ, αι! £ταάεπάωπ οππι-βιωΕΖοατ

Οοπτεόπιο , θιιΖΙΙΖε!πιο, Ιαοοοίπο ει ΡιιΙοοτιἰ ιἰε

@ιεπο πιο!επάΖπα άπο ειιπιῇιΖΖοπε, ίπ ὸατ8ιο ΡΖεύί.σ

ω: ἰιι.τ£α «κρακ» έτοεἰαε , εοπείειπ:ιαπ2. .

_....

ΗΜ , '20 ἱιιπἰι

(ού. Α. [Μ. 3$0.

( πει

Ιπιπιιε ιιι άοιπο πἰεοἱοει άε ιιιιἱιιιὶιἱοι ΒιιιΙΙιεΙιτιιιε

πε οιιιπτο ετ ιιιεοΒιιτι ΐτειιοπιιε εοπειιιεεΊεπιιε ι!ε

ιιιετιτιο ειιιΠειτιε ετ Ι:ιιιτει εοπάεπιπειιετιιπτ Βοιιἱἴο

εἰιιπι ει; ιπππιιε'ειπ τπειι·οπἰοπεε ετοιιετεπε τοπιοιιειπι

εοπτιιπιειεεε εοπτειάιπο όε εειεττο ποιπὶπε ΡτοΡτιο

Ρτο τΙπειττει ει; ποπιἰπε €ιιἱΠἰειιπἰπὶ ετ ὶεοοΒἱιιἰ δεν

πππιπ ειιοτιιιπ ειΒεεπτιιιιπ Ρτο άιιπιόπι ετ ΐιιΙεοπι ΐτιιττἰ

πιοτοτιιιπ Ρτο :πιο οποιοι ἱπ ΗΒεΠο ειπε Ρετιτιοπι

πω: ἱπΪτπεετἱΡτὶε οιιιιτιιιπ τειιοτ εετ τιι!ἱε. εοπτειιἱἱπι1ε

οι: σαεττο πω. τιιιοιιιιιιιπ ΐιιιεοπιε τἰε εεεττο ετ πειτε



ι087 1088' θΠΑΒΤΑΕ

εξω 'πο φωι·ω ετ ὶιοὶ11ὶὶὶε Βυὶὶὶὶεὶὶπὶιὶὶ ε! ὶθθ0ΒὶΠὶ α μ

ΐι·ωνιιιτι ειιοτιιι:ι εὶΒεετὶἱὶιιπι'Ρτο βὶτϊὶὶἀἱε εΒ τω,

ἱὶὶὶι.ιε ειροιιι1επι ἀὶεΙ.ὶ ίὶιὶεοΏὶε Ρτο εὶὶε εΙιιει·Ιε εθιιτικ

εωκι·;ι ὶ)0Πὶ;ΡδΟὶΠω εκ ὶτὶετὶιιεὶεσι ιεετεὶὶἱοτιεε άε σα»

ιιεεεὶὶε Βει·εάεε ε!ιιοπάεπι ιειὶὶεὶὶετι·ὶ τηει·εὶιὶοιὶὶε άι:

εεεεεεεπε.“ε1: Ρε4ιηπ_εΒ εὶ.ε ἀὶ‹·το ὶὶοωὶὶὶε πὶοὶειι

ιἰὶοε ὶεί-τεεεὶ;ὶμε απ:: Έιι!ώ|ετ._Μ Φ88·άθ00ϊετ0110Π

ὶ·αιΡεἀὶειὶΕ εεε. τεεἀεὶὶ;.ὶὶεεὶἀεεζῳιὶε Μεπι τεὶΙὶεἱἔὶ1·

Γεω εεεε3ά1ι.φοπεεω εΠετο ΕιιΙεοιιὶ άὶετε ωοΙεπ

ιὶὶΙ18'ϋΗΙΒ·ι·ΪΙ1ὶΙΩεΟΒΙΐΝἱεΡΓεεὶο :Με επο εε υοεεὶιὶτ

ΗμὶοτιὶιμηεεΠερΙιΔτιωὶ. 11Ράε ειπε -42Βεϊισε ΕεΙὶεἴεΗὶΩΠ1

1110Νυμ5 .ΜΒ ΑΜ ὶρεὶαὶε- Ιιετεἀεε`εὶΜ ρτεεὶ-ὶετἰ Βοὶὶὶίὶι#

εὶυε ω· ΜεΙΝ1εΙ ·ὶἐὶεε εεω:ι8. ετ Ρεωιττ; ιιτ ειιρνειε εἰ:

(ΜΏΠὶ ὶιπε. ὶτεαιῖὶιιιεωτὶι .πώ εὶε Β·ι1εωε εποε .ρευεε·;

Ρει·ὶεὶ1©·ϋἱ ρετοερὶτ· ὶἀεπι τεΙὶεἘετὶ·ιιω αυτι -ι›ει·εὶρεΜ

ε( υεεεειν ;› κ.
ε ν ··

Δ · · ω πο" με . , με =Ί

1ΝΝο0ΕΝΦΗΙεραΡα- Π” Ιεβεκαι2ε9: Θ! ·ἰισωωιπἑ8ςσεε°; εμά

6ιω ρΡέάεπι-ίη·δΣεϋία6. .7·εό>πο /πιιεἐὶσιιι£ιω· Ζωπεσκε.ο,

ξίεάεΠ3 σε. εοπάθΡΜΜπ:ΗΜεω . ασκ .ρΜπιαΜ διί

 

σέΖίαΙ3 τ·ηςπο /Μεηξ£,ρ0ἄωὶ 1' “Η Ϊ ; Μ:: · ·ι·

.Η α τ:ί ε ι:ΞΗ.Π ε. ·- ·.:.:

ε· ζ·› π: ε· 'Πὶὴὶ - .· .~= °.·ε···· π

.. . -ἶ. .Ί?ἔ3Ή= δ @Μάθε ωὶὶ.ἰ .._-,. , ὶ__ π ε. .,. .. ε .ι......ω ι .π. υ

.ω έ. ὶ··.ὶὶι:ὶὶ·<· ν· >::2···τ ' σ: · ·: ΠΝ :·· π.

ὶ .:!ΠΊΞυ·' τω.Α.ρωιισ.σω.ε1ριω. : ·-: ε·

=<·ι; ·· :ΠΕΑ 'Με υ* (Β·Β°)τ.».ὶ · .Ξ °.ὶ.. -#

ΜΗ :9ὶ› 2Ξσ·ὶἔ°°ώ ὶ ·Η:μ.- ν'.'

ΙΒΗθΒΒΠζὶΠ$_ὶίἶΙἙὶ$ΟΟΡΠΒ εετσιπεεετιιοτυω ἀεὶ. ώ

[εετὶε -ΒΜε ._Ρ@Ι:εε;εΙ:ὶ‹,ΩρΙ18ὶὶὶο Μ; ΟΟΙΏΠΠὶ. ὶετὶ·ιιε. επι

Ροιιεεε·ιμ1τ εἘιῇωιιὶὶε-εεἀεεὶω εὶπει εμε” ·ρσιιιειψετ δ· @παο ετ .ει›εεωὶἱεεω .ΪὶετιεὁὶοΕὶοπεπι. ΞΙΪΒΒΠὶ.8 υπε

εκ£ὶπιετιΙε ὶη ΙὶΒυὶε πιὶΙὶε εεὶιιο ΡΙιπὶ. Με: ὶιὶεσ: (ΡΜ

ΡτεεὶωαεμΚεὶὶεἱὶεττππι ὶιι ἀὶετεξ ιεεεόδώσεε- εοπιιεπϋ

ΒὶἀΩΙΒ_ΜΟβΙΙἰ`(ἱΗΟ(Ι εὶο ειὅει~ετΞ ει ωεεεεω ςΠο(12ΒΠε

ειιετὶω ιια!ετεετ- ἀὶετὶ ὶὶιττεὶωε ὶὶΜεε.5εκεΒὶηω επ

(Νεά εὶε ὶρεὶε τεπ1Ι:υπι ὶιεΒετετ. πιπὶε αυτι ὶΡεοεὶω

τυοὶωε που Βεβυεήτ ὶεὶεπι ΐιιΙεο πεε εὶεε Ισει·εόεε;

ὶὸεο εΒιππ εξ Ρετιωτ ιιτ επΡτε ετ επική ὶιπε. απ»

Ιεπιεὶὶὶιε επιε ΐι1Πο Με Με. ιιὶόεΙὶεετ ὶποὶεΒἀὶ11ε

41.110 πὶὶιὶιιε εεκτι1ω ὶρεοτιιω ιιιοὶειὶἀὶὶὶοτυω ετ ΐιιΙ!ι1ω

πωπω εεεερω (Ιιιὶὶιτο ὶΡεὶιιε Έσω εεε οππιὶε ειιοτ

ὶτι Βιιι·.Βο φ1οά εΡΡεὶὶετιιτ- Βιιτειιαι εκ ΡὶεΒε-·ὶιικ1α

εφ1ει11 φα: ΩΡΡθΠΕΙΜΠ' ει·οεὶει. εποε. Ϊὶἀεο Βιετι1ττ1 εεε.

ΚΙΠΟΏὶΒΤΠ απο ἀὶοιιιε εουι·εόΜεε Π0ΓΠὶΒΒ επο ετ θεέ

Παω ειιοτιιιιι εΒεεπιτὶιιπὶ ετ ΐιιὶεο εὶιιε Β·εϊετ· εΙε ἀὶετὶε

:Με εὶ:4Ρι°8οὶει°ὶε; Με ἀὶὅε0ε @μιά εεάεπι εροετοὶὶ

φαει τεἀἀὶιἰὶετὶε σε εε ρτ·εωρτο.πι ε: ὶὶΒεΒεὶεω πω·

εεπ ὶιι εωτὶεὶω (με πιοΜε «Με ΙΜΒΠ08βϋλΙΓ ορροι·ευΜι.

Μιιε εεε «Νεά ποε ιιεεΜε ὶι1οΙὶτὶε€ὶ·ρυεεὶΒεε ωοΜε

ειιιετοτὶτετεΡκεεεπτὶαΜ ὶιειιὶιιἘετιὶὶιε. ει! εκ ιιιππ: ετ

@επρεπε υιιὶ-ιιετεὶωε ροριιὶουπιιι·εεδὶὶὶ εΪεὶὶὶε. Με

Βτετὶε εεἀὶεὶεΡοεωΙὶοε ΡΒ1°:©0ΠΒΌΙῖᾶὶΒ!Π. πώ φω

οιιφειιε πω) π1οεΙο ι·εεεωΡϊε Ϊυετὶ£.`οτπτὶεε ειπὶΨι›ε

ετ ερ_Ρτοἱ›ετε εοιὶειιετεὸὶπὶεε @Με ε:: ὶὶΒεττιπεε ε;

ἰΠΙΠΞΠΉὶΪΒὶΖΒ$. οιπΙ1 ΡαεεεεεὶοιὶὶΒιὶε ε€ οωιιἰΒιιε ὶιιτὶΒεε

ιὶεεΕιέὶε ειε ἀ-ὶετιεὶετιιε ὶεὶὶυειὶεὶε ὶιι ειιο τοΒοτε εὶμε

ἀὶωἱιὶιπὶοιεε 8.Ήτευει Ρετεει1ει·ευτ. Με ετιὶιιι ιιὶεΒὶΙο

ι1ι.ὶιὶιιε ὶττἱωὶε ἀεοετὶὶὶΠὶιιε ετ Μπακ εὶςυὶά ειφει·

εὶεἀεπι ΙὶΒετΩεΙὶΒιιε εε ρεετιὶὶεεὶε εΙὶὶε. εοιπιε. τεπο

ΒοιιὶὶἔΔεἱο ετ ωεπιτιεΙε ωειτοΙιὶοιὶὶΒιὶε εοπε1ιιετετειιιιτ ο ΝΝ ὶΙΠἰΠ5ΙΒ0ἀἰ Π08ΕΡΘ ὶΠᾶὶ1ὶε8ιὶΕἱ·ε ΒιετΠ ετ©εϊτ1ρω·

ετ εΒει·εΙ; εοτιττ·ε εοε 111οάο ετ οτιὶἰι:ε ετιΡτεἀὶεω

οὶτπτὶε ἀὶετὶε ΒοτιὶΓεεὶο ετ πιετιιιεΙε .ίτετιάΒιιε τει· ετ

Μετα Ρετ ΙὶΕΕετεε ετ ηιιτιήυ.πι οοτιει1Ιιππ Ρτεᾶὶοτοτιιπι

εά ροετιιὶεεὶοιὶεπι ἀἰετὶ οοιιτειὶὶιὶὶ Ρτο εε ετ ἀὶετὶε

Β'ΒΠ'Η)Π5 ειιὶε ὶιιτὶ Ρετετε εε8ὶεεετιιτὶτ. (ιιιππ: ἀὶοτἱ

εουειιΙεε οο8ὶιὶτοτεε ἀὶετε Ίυεετὶοτιὶε ιιἱεο εεΡὶτιὶὶο

ιὶε εοτὶτιιὶπεεὶΒιὶε εετὶΡτιιι·ὶε ετ ὶὶττετὶε εὶτεεὶοηυω

Έεετὶε Ρτεἀὶετὶε Μει·εὶιὶοπὶΒὶιε. ὶὶιεττιιπὶειιιο ἀὶετὶ οειε

:ΜΒΜ ετ ίτεττιιπι ε: ἀὶειὶε ΡετὶεὶοκὶὶΒιιε εεπ .ὶὶΒεὶὶο

ετ τεεεΡτο ε :Ποτε εοει·ειΉπο Ρτο εε ετ ὸὶετὶε Βε

Βι·ὶὶ›ὶ1ε ειΒεετιιὶΒι1ε εεὶιιιιΨιιὶε ὶιὶτεπὶεπιο ετ ε ὐὶεεφ

ΐιι!εοπιε ε: ὶὶεΒὶτο ευρω· Με εοιὶεὶΙὶο εὶὶοτιιπιεοτι

ειιὶιπιι αὶὶετοε βοτιὶἴετὶιιπι ετ τι1ετιιιεΙεω ΐτεττεε εβ

εεοτεε τετιεΙιιεω εοπτιιωεεεε ὶτι ἀὶετε ρετὶτὶοτὶε εὶιὶε

ΡετὶτὶοὶὶὶΒιιε ρτεάὶοιο εοτιτεἀὶὶὶο ετ εὶιὶε ἀὶετὶε ΐτετι·ὶ- '

Βιιε εοπάεωιιειιετιι:π. εοτυπι εΒεειὶτὶει πιετεὶιὶοτιιιπι

Ρτεεειὶτὶε ἀεὶ ι·εΡὶετε. Ρι·εεεκὶτὶΒιιε ετ ιιοεετὶε τεετὶ

Εεε Ιετιἴτειιοο εεΡεΙΙετο. ὶεοοΒο εεΡεΙὶετο. ετ ει1ότεει

άι: Ϊι·εκετιετο εετὶΒε. ετπιο ἀοπιἰιιὶεε πετὶιὶἱιετὶε. ΜΗ

Ιεεὶπιο ἀιιεετὶτεεὶ-ι1:ιο ίΙΠἰΠΊΠΒΒθΒἰΠΠ) ΡΓἰΠ!Ο ὶτὶἀὶετὶοτὶε

0088118 ἀὶε εὶΒεκὶπιε ἱιιιιὶὶ.

Ε8σ οΒετειιε ιὶο εεττεάο ὶιοΙετὶι1ε Ρι·εεερτο ἀὶεωτυπι

εειὶειιὶιὶπι εετὶρεὶ.

τππι. ΑΜΠ ετ<6ο οπικήι1ο Ιὶοὶι1ὶεΔιὶὶτι ΜΜΜ; .Μου μι

ΒὶΠΒϊΠ :πππε εοεεεεεὶοτιὶε ὶπιἴτὶοΒετε ιιε! εἰ ειπε”

ὺειηετετὶο εεὶεττεἰτε. εὶτΙιιὶε ,πικαπ ὶιοο ετώτερτεπε

ΡΙ'Β811ϊΠΡ8θΙ'ὶὶ”·ὶΠἀὶΒΠΒΜΟΠΒΙΙΙ ·οὶιὶτιὶροτ.ε:1`τὶε ἀεὶ ω:

Βεετοτυπι Ρειτὶ ευρειιὶὶ εροεΒο!οτειιι εὶυε εε πο

ιιετὶτ ὶιιοιιὶ·εὶιὶπιω. άεπιπ11 ὶευυε ε Μι!επάεε ὶιιὶὶὶ

ΡθΒή6ΟθδΠ8 Υπεεετἰ ειπιο οε0.αιιο.

( ιπ:εοκν ό :

Ικεοεεεε·ιυε ρα” [Ϊ ρι·έσί$εέ;έα ε2 ἰπτωιιπἰω£εε Μ

δέοϋέαε :φαω «ύ ΜΜπεω, ε! ρτ·εεεετ·£ἱπι κι Βύ

ωἰετἱεοΗἰστιρεπα£οσὶε Ιαπωεπσ2&αε εοποε.τεα, εωεθι·πια2.

«ω, ικ Ιιε!ευτΙεε ὶιὶὶὶὶ

θα!. Α. χω. εινα. ω. ·ω1.4:. ει. εε. ν.

(τι π.) ·

Ιιπποεετπωε ερἱεεοΡιιε εει·ωιε εει·ιιοτιιπι ἀεὶ. ἀὶ

Ιει:Ηε ·ίὶΙὶὶε Ι›οτεετετὶ εοτιεὶὶὶο ετ εοι11υὶὶὶ ὶΒΪΙΠθ εει

Ιωεω ετ εροετοΙὶεεω Βεπὶεἀὶετὶοτὶεπτι. Μιτιτεπι ἀε

ιιοτἱο11›ὶε ετ Με ριιτὶτετεω εὶτοει εεόεττι εΡοετοὶὶεειπ

εοπετετ Ρτεεει·Με ὶὶεΒιιὶεεε ιεωρστὶΒεε. εε ετὶεω

Ρει° ὶιοειεε εεεὶεεὶε- ωι άεπιιτε ετ ὶηὶει~ὶεε ΡεττιὶΙὶεεε.

ω ιϋ8οιμιι Με ποε μι· εεάεπι εεπὶιἱεω ὶπ ρτοεΡετὶε

  

ει·ὶΒὶ. ε!. Βι·ε1ὶοεὶ ίὶευοι·ὶε εὶἶὶιιεππὶε εοιιΪοιιετὶ. ειιππ



εΑιπ:νω

ιιειτιιιε ειιιιιιειιιι ιιιειιι;ε τεεοι·άειιοιιιε. ι·οιιιιιιιοιιιιιι α'.

ὶωΡετειοτεε. Μ' ι·ειΞεε ει (μειώσει ιι·ιόετιειιε ιιιιΡε

ποιοι· πιιπο ιειι ειειιιε Πιιει:ιειιι Ρι·ιιιιιεθι_ε πιειιιοτειο

εειιιιιιιι εοιιεεεειεεε ιιοεεειιιιιιτ. ιιοε ιιεειτιε ειιΡΡιι

εειιοιιιιειιε.ειιτιιιειιιεε Ρι·ιιιιιεΒιιι φ” ει; Ρτοιιιιεειοιιεε

ιιοισιε ειιειοι·ιτειε εΡοειοιὶεε εοιιιιτπιετιιιιε. ει; Ρι·ε

5ειιιιειξεει·ιΡιι Ρειι·οοιιιιο εοπιιιιιιιιιπιιιε. τιιιιιἰ ειι€ο

ειι;ιιιιτιο1 ιιοιιιιιιιιιιι ιιεεει ιιετιε ΡεΒιιιειιι` ιιοειι·ε σου?

ιιτι1:ιειιοιιιε ιιιιτιιι€ετε. ιιει.ει ειιειι ι;ειιιετε.ι·ιο εοπ

ιι·ιιιι·ε. εἱειιἰε _ειιιειιι ιιοε ειιεπιΡιετε Ρι·εειιωΡεετιι

ιιιιιιΒιιειιοιιειιι ειιιιιιΡοιειιιιε ιιει ει: Βεειιοτιιιιι Ρειι·ι

ει. Ρειιιιι ειΡοειοιοι·ιιιιι ειιιε εε ιιοιιετιι ιιιειιτειιι·ιιιιι.

ιιιιιιιιιι ιειιιιιε νιιιι ιιιιιειιιιεε ιιιιιι. Ροιιιιιιειιιιιε Ροπή

ωιιιοεοιουο.

. ··..ειι .ιέ« Δ . ·

· ζ. . - -13800Χνι ) ` . .-- σπιτι· :· . ι · Με :

ιιιιιεεω·ιιιιιε Ραμ: ΙΡ”, εοιμῖι·πιαιἰε ρι·ίνι”Ζεέ;ιίε είαιιιιιπι

α. :Με ρινιεάεσεεεοΜεω ει! αύ ἰπιρειιαιοι·ἰὐιιε ει τ·εἐκ

έ,=ιύωε·ιέπ δΣείδι:ιε ιιε8ιιο Ιαιιιιετιει&ιιε εοπιεεεει.μ (Μ

άε·ιί2.πίειπ χω· ιαέιμε @εεπ Ϊατιαειιεεε , ιιααΖεπεί.

η02εωρ0 ω- ΜΜΜ: ιἰοπα2. - '

~ ει.. ι ···.ι.ο

ι ι . α·:;ι

ι

Με ,ιι @ιειι ω” · Δ '

. .

-.:ι "· 4 πιο . ι· · .ι

. ι ι "ι

”ω. .Με Μ. εωι.ε.ρ›ι.εο. ε. _

-.ι·› Μ· - (πω.) · · ι

. ιιιιισεειιι.ιιιε ιιΡιεεοΡιιεεειιιιιε εει·ιιοι·ιιιιι άει..ιιεε

ιιει·ειιιιι επι-ι ΔεΡὶε‹ιιιΡ‹› ιιιιιιιετιει ειιιιιιειιι ει ιιΡο-ἔ

ει;οιιεεπιι:ειιεάιειιοιιειιι. ιειιιιιιιιιι ιιειιοιιοιιιε ει: Με

Ριιιι·ιτειεπι ειπε εετιειιι ειΡοειοιἰεειιι ιιιιεει:οε ιιιιοε

Ροιεει.ει.ειιι εοιιειιιιιιιιιει εοπιιιιιε ιιιιιιιειιεε εοιιετει:

Ρι·ειει·ιιιε ιιιιιιιιιεεε:ιειιιΡετιιιυε. εεειιιιιιι Ρετ ιιοει;εε

εεειεειε τοι ειειὰιιιιι.›ει ιιιιιιι·ιεε Ρει·ι.ιιιιεεε. ιιτ ει·

Βιιιιιιι ειι εεε Ρετ εεειειιι ιεετιιιιετιι ιιι Ρι·οεΡει·ὶε ει·ιΒι

ει;ΒιιιιιιοειΒτιοιίε ειιιιιειιιὶε εοιιιοιιει·ι. ειιιιι ιιιιτΡιε

φωεω ιιιειιτε εεεοτειειιοιιιε ι·οιιιειιοπιιιιι ιωΡωε

ειπε. ει; ι·εεεε. ει:‹ιιιιοιιιιειιι ιυεάει·ιειιε ιιιιΡετειει·.

πιιπο τω: ειειιιε. ιΡιετιιιιιι Ρι·ιιιιιεΒιιι ιιιεπισι·ειο εσιιιιιιιι

εσιιεεεειεεε ιιεεεειιιτιιι·. ιιοε ἱΡεοι·ιιιιι ειιΡΡιἰεειἱοιιιιιιιε

ειιιιιιειιιιεει:ΙιτιιιιιεΒιιι ιΡεει ει Ρι·επιιεειοιιεε ειε:ιιιω ά

ι·ω·ιιιιιζιιοεττει·εω ιιετιετε ιιιιιιιωτιε εοιιιιι·ιιιιιιιτιε.ιιιιοε

ειιι·εει ιιέειει·ιιιιιιιι @κι Ρει· ιιΡοειοιιεει ει·ι·ιΡιει.ιιιιιιιΡ

άεπιιιε. ι1ιωτιιιιιε ειιειεεἔ Ρειεειειεπι οοιιειιιιιιι:ι ει: εο

ιιιι:ι:ιιιε εστι Ρει·ιιιιιι:Δε εωιω εειιι:ιτι:ιιιιιιοιιιε ιιοετι·ε

τειιοι·επι ειιΡει· Με. ειι ειιιΙωιω ιιιιιειιιιε ιιιοιεει:ει·ι.

ιιιαιεεωτοτεε ιιιιιιιετιιοειι Ρετ εειιειιτειιι εεειεειεειιοεπι

αΡΡει·ιειιοιιε ΡοειΡοειιιι εοιιιΡεεεειιιισ. που οι:ειειιιε

ει· ειιφιιιιιιε ε εεοιε ειιοειοιἰειι είτε ιιιιιιιιι:ιιιιι. -τιιιοιι

ει1εΡειιιιι ιιει ιιιι.επιιει.: επι ει.εοπιιιιιιεει·ιΡοιι Ροέ

ειιιτ.. εἱιιε·ειὶ‹Ριε ιιιιιιιιιιετιιιε; ιιε @σε ότι· ιιιιωε πι»

ειι·ιεν Ριειιιιιιι . τει ι .εαΡι·εεεειιι_ οΡΡσιτιεειινίιει·ἰ ιιιειιτιο-ι

Με” ·ει εοιιειιιζιιιιειιε ω.εωεεεεωε ει;ιιιειιιιισοτιι

ειιωΡι:ιιει·ιιιεθειιιιιι ιπποόνιιιιι:ιιαιειιιιιιειωιιιι Ραμ

ιιιιειιιιιε.ιιοε·Μι ειιιιο.ισειιιιιο1ιιυ.ι ·· Μ ιιι···.ωτι

ΧΙΙΙ. ς ι›εεεΧνιι ) λ

Ιαπωτιεεε ρασίε εαρέιωΖα αυτι Ϊ/επιειἰε Μία: ΜΜΜ.

1261, Ἑθ ιιιιιιι

θεά. Α. χω. εεε.

1 Β- Η·)

ιιι πιοιιιιιιε ιιοιιιιιιι ιιιιιειι. ιιοε ιιοπιιιιιιε ιιιειιιιιιοε

ειε ιιιι·ι·ιοειιε @Με ειιιιιιιιιε Ροι:εετεε. ιιεει·ειο επετε

τιιειε ει ιιοιιιιιι:ετε εοιιειιιι ιειιιιιε ιιιοι·ε εοιἰι:ο εοπ

Βι·εεειι Ρει· εει11Ρειιιιιιτι ει εοι·ιιιι ει; ιιοεειιι Ρτεεοιιιε

ει: ιΡει οοιιειιιιιι·ιι ιιιιοι·ιιιιι ιιοιιιιιιε. ιιιιτιιεει·ιΡαι ειιιιι.

ϊ Ρι·ιπιο ιιι·ιιιετιι ιιιιε Ρεεε ει εοιιιιειιεὶοιιε ιιοιιιιιτειε

εειιειιιι ιειιιιειιειε ει: ιιοπιιιιιιιιι εειι Ρετ φιιιιιιιιιιετ

εοι1ιΡεθιιει:ιι. ιιοιιιιιιε ει: ιιιεε εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ει: Ρτο

ιΡεογροιι:ιιιιιιι:Ρι·οιιιιιιιπιυε ει εοπιιιειιιτιιιιε ιιοι:ιιε ιιο

ιιιιιιο ιιιαι·εο.Ριειιειιο εεειεειε Μαι θετιιι.ιιιιιιιι ειιιεειιε

:Με αειιει1ιει·ιιιιι εειιεειιιιτἰο ιιιιιιεὶο ειιπιιεο ει: Ρτο

ειιιιιι.οι·ι 1ςιωειω ιιυιι·ιιιι ιιιειιι·οεειιι. ἀεὶ ει·ειιιε ιιειιε

ιιει·ιιιι:ι. ·ιιειιπιειειε ειιιιιιε ειιοειειε τιιιειε ιιιιετιε Ρει·ιιε

ειι?άιιιιιτιιε·ισιιιιε ιιιιΡει·ιι ι·οι:ιειιιε.- ιιοιιιιιιιιιιοιιιε ει

εοιιιιιιιιε ει εοιιειιιι ειιιιι:ει:ιε ιιειιειιει·ιιμι :κι ιιοε ερε

ειιι·ιιιεε ειεειὶιιιιιο. ειειιι; εΡΡιιτει εκ ιιιετι·ι.ιιιιειιτο Ρα

Μισο πωπω ι.5ειιτιειιε Ρειιιιιιιὶ ιιοι:ειι~ιι ιιιιειιιιε ειιιε

ιιειιειιει·ιιιιι ειιιιοειιετιι εοιιιεειο τεειΡιειιιι ιιοιιιιιιε ει:

»Με ιΡειιιε ιιοπιιιιι (Με ει; ιιοπιιιιε ιοιιιιε εοιιιιιιιἱε

ιιειπιει.ιει·ι.ι.ιιι. ΡβΓιΏ08 ει: ειιεεεεεετεε ιιοειτοε. «μαι

. ειπε Ρετ ιιοε ειιεπι Ρετ ιιοιιιιιιεε ιιιιιιιε ει; ιιιειι·ιειιιε

ιιιιιιιε. οι οιιιιτεε επι ιειιιιειιεεε ειΡΡειιειιιιιι· ετ Ρτο

ιιιιιιειιειιιιιε·εε ιιιειτιιιΒιιι:ιι: ει άειειιιιιιιιι: Ρετ ειπω

ειιε πιιιιιιιι Ρει·ιεε απο ιιιιτι.ιειιεεε τροπο ειιοε οιιεει·ε

ιιειιιιιιιιε ει: οιιεει·ιιει·ι Βιειεπιιιε. ιιει·ειιιι ιιι·πιειιιιιιιε

Ρεεειιι ειι::1ιιε εριι.εοι·ιιιιιιιι. ιιε(Ιιιε επι σοτο ειιιιοε Ρτο

ειιιιε εοιιιΡιειοε·ειιΡι·ε‹ιἱειο ιιοιιιιιιο εεε ει ειπε επε

εεεεοι·ιιιιιε. :ει ειιιιιιιιιιε (Ιω ιιετιειι ειΡΡειιειιιιιι· ει

Ρτο ιιειιειιε εε ιιιειι·ιιι€ιιιιτ ει ιιειειιιιιιιιι: Ρετ ιιιιιετειιε

ιιιιιιιιιι Ρει·ιεε. απο ι:ιιτιιειιειιιιιε (μπει ειιιιε ιη Ρετ

εοιιιε ει ι·ειιιιε ει. ιι: Με Ροεεε ετ ΐοι·ιιε ὶειιιιε ιει·ι·ε

ει; μμε. ει υ.ιιιιιιιε. που οιιειιιιειιιιιε εεε οίιειιιιι

ιιιειειιιι:ιε. Ρετ· ιιοε ιιεε Ρετ ιιιιιιιιειιι ειιΡτεειιει:οτιιιιι

ιιε Ρειι·ιε ιιοειι·ει. ειιΡι·ειιιιειο ιιοπιιιιοιιιιει. εεε ει»

ειιι1 ειιΡιειιιιιτ:ιοι·υπι 6ιε Ρει·ιε εεε. ιιεε ειπε ιιιιιιιιο

ιιειιιιιιειιιιισιιε εοιιιειιει·ειιιιιιιιι· ιιει εεεοειειιιπιιιι· ει·

εοο ιιιοιιο ιιει ιιιιδειιιο Ρτο ·οιιεεειστιε ιιιειειιιιε ευ

Ρι·ιιιιιειο ιιοιιιιιιο. ειιιει. εεε ειιειιι ιιε Ρει·ιε εκει.

παρε ειιιιι Με ιΡειιιιι. ιιει εποε ειιΡι·εόιευοε οιιειι

όιειιιιιε σει οιιειιιιι ιιιειειιιιιε. ει ει μι· ιιοε πει ει

(ιιιεπι ειιΡτειιιειοι·ι:ιω ιιε μπω ιιοειι·ιι. ἰΡει τιοιιιιιιο

άσοι πιει ειιι ειιΡτικιιειοι·ιιπι ιιε Ρει·ιε εεε οιιειιειο

Βιετε ιιιει·ιι αει ι·ιιΡιιιιι εεε ιιι·ι·οικιι·ιε: ιιοε Ροιεειειε.

οοιιειιιεε. πει ι·εοιοτεε ιιιιιιιε. ιιιιι ιιιιιιε ειιιιιιιε πει

Ρι·ο τειιιΡοτε ετιιιιι ιιι ι·εΒιιιιιιιε ειιιιιειιε ιειιιιιε ιει

ειειιιιιε ιιει Πει-ι ιιιειειιιιιε ι·ειιοιιειιι ει (ΙΜ ιεειιε

ίι1ειιιτ υει :ΡΗ ιιειιιιιιιιιι ιιιιισιιει·ιι τιιιιιε εΡΡειιειἰοιιε

ιεοειιιει ειιι ι·ιιιιιειο ειιο ιιει ιιει·ειιι ιιει ειιεεεεεοι·ι

ειιιε ιιιιι·ε ιιιιε‹ιι·ε8ὶιιιει ιιιεε Ροει Βιετειιι ι·εειιιιιιε

ιιοιιειιι. «Με ι·επιιιιιεει·ιι ιισειιιιε ι·εειειιιιιιιιιιε. “εστι

ι δ?
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ει (ιε ιιοιιιιιιιιιε ιιιετιι τεειιιιτιιιιιιιε ιετιιιιιιιιε πει α εε ει ιιιειε εειι εεεειιι. ει ιιετσ ιιι ι1οιιιε ειιιε (ιε

ιετιιιιιιι ιιι·οι·οειιιι εειι ειοιιΒιιιι. ιπι Ρτειιι(ιιτιι ιετ

ιιιιιιιιιιιι ν ιιει τει·ιιιιιιοε ιιιειιιιοτιιιτιιιε ιειιειιιιιιιιι· ει

ι:ειιειιιιιιιιιι· τε(:ιιιιιιιιιιιι ιιι(:ετε ιιει ιιετι ιιι(:ετε τειι(ι

ιιειιι. ιιιιι (ιιιι(ιετιι οτ(ιιιιε (Ριο(ι ει Ριιιιιι(:ιιιτι ει πιει

ιιιιιεειιιιιι ετιι ιιει Ρι·οιιιιτι Ρ(ιιετιι Ριιιιιιειιιιι ει πιει

τιιιιεειιιιτι εεεε τεειιιιιιειιιετιι ιιιιεεε τειιιιιιιιιιιι. πιει ιι

ιιιιιι Ρτε (ιιιο ιιιετιι ι·εειιιιιιιιιιο ιιιειε (ιειιει 1118 (Ιω

(Ριετειιιτιι (ιεΡοειιετιι ει(Ροτιετε (Ριειιιιιιιιειιι (ιιιιιιιιι

ιιιιιιι. Ρετ εεετιιιιιετιιιιιι1 ιιι(:ιιιιιι (ιιι ιιιο. (μι (ιιιιιιιιιιιιι

Ρ:ιεειιε ιιιει·ιι. ιιει πια ιιετε(ιε ειιιε εειι ειιεεεεεοτε

Ριιο(:ιιτειοι·ε εειι ιιιιιιειο ιι(ι ιΡειιιτι εεετιιιιιετιιιιπι ει

ειειι(ιιιιιι εοιιειιιιιιο ειιι εε (ιπι (ιιιτιιιιιιιιιι Ρι188ι15 ιιιετιι

πει ιιιι ειιιε ιιετε(ιε εειι ειιεεεεεοτεει ι·ιιε (ιιιι(ιειιι

ιιιιττι Ρ:ιεειιε ιι.ιετιι. ιιει ειιιε ι1ετεε εειι ειιεεεεεοτ.ι

ιιει Ρτοειιτει.οτ ιιι ειιΡτε(ιιειιιιιι εειζ .ιιιιιιετιι ιιεειι·- &

ιι(ιιιι ει Ροιεειιιιεπι ιιΒειι(ιι ει: εοιιιιειιιειιιιιΪιιιιιιω

εκ τειιιιιειοι·ιιιιιε πει Ριιιτεε. ιιει (ιιιπιιιιιιιι (ιιιιιιιιιιιε

ειειιι ει Ριεειιετιι. ει ει ιΡεε· ε(ιιιιτιι ιιιιιιιιι1 @Με

ιιιειιιιοιιιιιιιιιε .-Ροεειι· ιιιιιιετε ι τεει·εεειιπι(:ε(ιιιιτιω «Με

ιιιιιιιτι πει Ριιιτεε.ιιε(ιιιε· ω Ριετιεπι εοιιιιι(ιιιεπι.ι.ιιι

(ιιιο(ι ει Ρετεοιιει ιιει· Ρετεοτιε. (ιειι(Ριιι ΡΗ τ(ιιιιιιιε

ιιιειει ιιιετιι ι·εειετιιιειιο εειι· πει ετιντιιτιπιτεεετιιεει

ιετιειιιιιιιτ :ιοε Ροιεειειε.. εειι Ροιεειιιιεεω·ειιιιειιιεε

ιιει ι·εει(ιτεε ιιιτιιιε (ιπι ιιιιιιε ειιιιιιιε-ιιιει:·ιιιτο.ιεω-›

Ροτε ιιιετιιιι: ιιι ιιιιιιιιι..ειεςιΡετε ιι(ιιιιιτιι ει ιεισιιειεπι

εεειιτιιιιιειιι :ιιι ειε (ιε (Ιιιιιιιιεί ιειιιει:ιιαιι(ι εειι

ιιιετιι. ιιε (ιειιεειιιι ειιιιιει·ιιιΒετε. ειειι(Ιι:ο(ι·τειιοκι·ε‹

ειιιπιειιιιε ειιι(1ιιο ιιι€ετιιο ιιιιΡε(ιιιιιιιι·. ειιΪεει ιιι

ιπιει·ιι πιει ιιιιιιιιετιιιι Ρτεεειιεειιιει · Ρτεεειιτιεε.ι·ιιιιω

ιιιιτι (ιι: ιιισιιιιι ιιιι(ιε εσιι1ι;ιο· έιει·ι·Ροεειιιωιιιιι.ι·ειεπι

ιεπι ιτιιοιιιιε ιΡειιιε ιιει .ιΡεοτιιιιιιειιι:τιτιιι-ιιιιιιι .Μι-ιιι

(ιιι(ι(ι ιιι(ι·Ριετιεπι εοιιιιιειιετιι ειιιιιειιιι.- (ιε.ιιιτ ιιι(ιιιιιε

ιιιιι(ι (ιιιο(ι. ιιιιιειιιιιτιτι ιιιετιι τεειιιιιιιιαιιι...ιιπ (Ριο(ι

·ιι(ιεειι τεειετιιιιιιιιι ιοιιετε πει ειι(3ετε (ιιιοε ιιει ιτεε

επι (ιιιιιιιιοτ ιιοπιιιιεε. (Ριοε.ιιοιιιει·ιι- εποε ιι(›εΡοιε-λ

ειειε εειι Ροιεειιιιεε εοτιειιιεε ιιει ι·εειοτεε.ιιειιιιε.κιιιι

τιιιιιε ειιιτιιιε ιιειΡτο ιετιιΡοτε ετιιιιι Ρετ ιιιτειιιετιιιιτιι

ιιιιιιιιιεειιιι·ε εοιιιΡειιειιιιιε ιιοικι τιιοιιιιιιι ιιιιιιε εοσιιε

(ιιιειιι ιιιετιι (ιιιετειε (ιεΡοειιε;· ει.ιιετο ιιιοιιιιε πισω

ιιιιιιιιετιι. πει ιιιιι‹1 ειιιο(ι- ιιτιιιιιετιι ιιοτι ειιιιιειειιΪ επι

εοιιιιιοτιετι:ι. ιιιιι(: ειιιιιιιειιιτ ιεεειιιει·ιιιτιιιιοιιιιε;(Ριοπι

ιτιιιετιιιιιτι ιιιετιι. ει. Ροι·ιιιιιετιετε ιιε(Ριε. ιιιοι:ιιιειιτιιζ

Ρετ (ιιιοε ιιει. ιτεε ιιιοιιετιε ιιοπιιιιεε (ιε ειιιιιιιιε Με

ιιιιε. ιιει (ιιειτιειιι. Ρετ τεειετιιιιιιιετιι ειι·ιιιο(: ειεειιιευ

ει Ρετ ειιει·ειιτιετιιιιιιι (ιιειτιειοε. ειτιε ειιΡειιειε ι·εειιι-·

ιιιιιιιιιε. ει ει(ι ιιιειιι Ροειιιιο(ιιιιτι ειιιιιιιιιιιοτιε ιιιιτε ιτε

δι(ιιιι (ιιεε. ιιοε Ροιεει:ιε εειι Ροιεειειεε (:(ι(ιειιιεε εειι

τε(:ιοτεε ιιιιιιιε. (ιπι .πιεσε ει:ιτιιιιε τιει·Ρτο ιειιιΡοτε

ετιιιιι. ιειιεειτιιιτ εοιιιετε ει .ε(ιιιιειιιιιε οοιι(Ριετετιιι ω,

Ρεειιιιιιι ιιιιιιιιιιι (ιιιειιιιιιιιι ιιιιιιειοιιιιε ειιΡτιι(ιι(ιιιιπιιΡετι

(ιιειοε ειεειοε ιιιει·ιι· ειιιιιιιιιιιιιιι. ιιε (Ριο‹ι οιιιιιιέι

(ιειιιιιι εοττιΡειτειιιιε. ιετιι-Ρτειετιιε ιιτεεει;ιιιεξι(Ριειιι

ιιιιιιτει. ειιΡετ Ροεεεεειοιιιιιιιε ει ιι(ιιιιε ι·ειΡιοι·ιιιιι ειιιε

τειΡιειιιιιιιτι ειτε Ρτεεειιιιιιτιι (Ριειιιι ειιεειιιιιιιιι οοιι

(Ριιεεεειιι ει ιιοιι Ρτειιι(ιιεειιι τεειετιιειιιιιιιιε εκ (ιετιιιιε

ειπε τιιΡιιιιε. (Ριιιι (ιειιιιιε ιΡειε ιιοιι οιιειιιιιι.ιιιιιιι

ει(ιιι(ιε εε ε(ιιιιιιιιι. επι εοιιιιιοτιι ειιιιττι ιιοτι οιιειειιι

ιτειιιειι(ιιιοιιεε εειι ειιιετιιιιιοιιεε Ροεεεεειοτιιιιιι Ρτε

. τετιιι επι (ιιιοε ιιιιιιετι(ιοε οΡετιιιιι εειι

(ιιιο τεειιιιιιιιιιε ιιιει:ι ιιιετιι 11ιειιιιιιιιιιειιιιιιιιτ. πει

ιιιιι(ι(Ριο(ι ιιιιιετιιιιιιι ιιιετιι. ιι(ι Ριετιιιιιι εοιιιιιοτιεττι

ιιοσ ειιιιιειιιι. ιιιιιο Ρει·εοτιιιιτι ιΡειιιε ει ιιιιιιετε Ρο

ιετιιιιιιε. ω φωτια ιιειιειι(ιιιιιι Εστω Με 0Ρετεπι (:οιιε

ιδτιιειιι ει ειιι(ιιιιπι (ιιιι€ετιε ει(ιιιιιιειιιιιιιιε. ει ε: (ει:

ιιιιιιιε Ριιι·τιιε ε(ιιι(Ριετειιιι (ιιιιιιιιιιιε ει (ιειιιιει>ιιιιιιώι1ε;

πιει (ιιιτι ει (ιειιιιει·ιιτι ιιιειετιιιιε. ει ιιετο· ιιιιεειιε €ω·ιε

ιιιε (ιιι (ιιιο τεειειιιιιιιιο Εισαι ιιιετιι. (ιει1ει ιι0εετι

Ρ(3ι·ιιιιιετειε εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ει:Ρετιειε ιΡειιιε οοιιιιιιιιε

ει ιετιιιι,ιιιιε ει (ιετι εεειιιι(ιιιιιι ιιιοτειιι ει (:οτιειιε

ιιι(ιιτιειτι ι:ιιιιιιιιιε ιιιιιιιε. επι (Ριεπι ιιετιιτε (ιειιεει. ει:

ει ιιειιετιι ιιιιι τιιιιο εεειιιι(ιιιιιι (Ρι(ι(ι (ιι(:ιιιιιι εει. ειιΡτε

(ιε Ρτεεειιι:ι Ρετ οιιιιιιιι. ει ειιιιειιι τιοο ιιετιετιι: τιι-~

ιιοιιειιι τεειτιπιετιιιε ειιι(ιιειιιιιε ει εεειιιι(ιιιω ειιΡτιι

(ιιειιιιιι οι·(ιιτιετιτι (ιιιιιιιιειιιιιε ει εοττιΡιειιιιιιιιε. Ρετ

τεε ει ιιιειιιιιιιεε ιΡειιιε (Ριεειιιιι:ιιιει·ιι ειπε( (ιιειτιειιιιιι

ειιιε°ε Ροτιιιιιειιετιε ιιε(ιιιε ιι1οιιιιο11ιιι. ει πετο Ρετ

εοιιει ειιιε ιιιιιιετι που Ροιετιι. ιιιιτιιιιικειιιι· ει τιιιιιο

ιεπι-Ρ(ιτε (ιε ιιειιιιο ειιιτειιειιιι· πιει Ρτιιιε (ιε Ρτειιιιε

ειε εειιιειιιειιιττι ιιιετιι τεειιιιιιετιιι. ει(ι·(ιιιιιιτι εειιιΡετ

ιιιιιιειι(ιειιιι ιι(ιιιιι ιι(ιε οΡετειπι (:οιιετιιιιιτιει ειιι(ιιιιιιι

(ιιιιιθειιει ιιι(ιιιιιιειιιιτιιιε. ει ει ιιιιιιιιετιιτιιιε ιΡειιιιι.ιι·εέι

ειιιιτιιιιιιι ιι·ε(ιειι;ιιιε ει ιιιιετειιιιιι·ιιεπιινειιΡτε(ιιειιιαι

εειι ιιι ειιιιιειε Ρετιιιε. ιιει ιτε(ιι ει; ιιι1ετετι ιιιειειιιι18.

ει ιιετο Ρετεοτιειιτι ιιειΡετεοιιιιε ιΡειιιε τεΡιοτιε πει

τιιΡιοτιιιι(ι εειι Ρτεδειιἔειιιιτιι`ιιειιιετειιιοιι Ροιετιιτιιιε.

ιιιιιιιτι ιιει ειπε ιιιεεειιιοε(ιιιι ειιιι ειι ειιιιιιε εειι ειι

Ρι·ει. ει εεε ιιιιιιετε ιι(ιιετιιιιιιειι·ε(ιι ει ιιιιει·ειτι (α

ειετιιιιε ιιι ειιιιιιιιε Ριιι·πιειεειειιιιιιιιι ειπε· (:οιι(Ριε

ετιιιιτιι ει ειιι

(ιιιιιιι (ιιιι€ετιε ε(ιιιιιιειιιτιιιιε. ει: ιιι(τιιιιοιιιιτιυε Ρε

ιτειιι πει Ραιτεε· ει ιιειιετι>Ρειεειιιιι (ιιιιιιωω. .πει

ιιιιιει·ετι ιιιειεπιιιε ιια·(:ιιιιιτιιε Ρετιιιιε· τε(ιιιιπιειιιι .ειπε

εοιι(ιιιετετιιι.%ιιεπι ει ιιιι(ιιιιε ιιειιειιιε.· πει (:ιε ιιι

ειτιειιι ιιετιειιειιιιτιι›ἔεοτιιτιτ ιιοιιιε.··ιιει Ροιεειειι:ε εειι

Ροιεειειιιιιιε ε(ιιιειιι:ιιιιιιε-ι·ιιειιι·εοιοτιιιιιε ιιιιιιιεπ·Ριιοι

ιιειιιΡ(ιτε εκιει:ειιιιιιιιε.(Ριετιιιιοι:ιιιιπι (ιειιοειιετιι εά

ιιετειιει ειιι(Ριειιτ1 ιιιτιιιειιεειτι ιιει·(ιε·ιιιειίτιειιι:ιαιιιιεξ (ιε

τειιιιε <ειι(1μιιιιιε ετιιιι(ιι(ισ ιιιιιιιτειιιιιιιε Ρειειιε ειιιι.ιιιειιι

τεειιιιιιιοιιειιι ιιι€ι= (ισ εοιιι.ιτει (Ριεπι >Ειιετιί'(ιιιετειιιιιιε-ι

Ρσειιιι. @ιοε ιΡειιιιι Ρετ ειι(ιε ιιι(ιι·ιεοειι·ιιπιξ ιιιιιιιιιιιιιι ·ιιΡ

Ρειιιιιιιιιυιιεέ ειιι(ιιιι('ι..ει ιιιτέιιιειιιοι·ιιει·πεοτι(.Ριετεπιιε

(ιιι ;ι”(ιιιιε ιιιτειιπε·ιιιιιιιμιιΡΡειιιιιιιε. ιειιιιιιτε- · τε(ιιιειιιιει·ιιι.ε

ειιειιιιιι1ι:Ρεειιιιετιιιιιιειιιτιιιι(ιι.ιΡεωε ε·ΡΡειιιιιιι αει 00Π·ι

ό· (ιιιετειιιιιε :-ιΡειιιιιι(:(ιδιιοιιει·ιιιιιιε (ιει·ειιιιεπιειιιτσειιιιε

ιι(ιιιιιιεεει.ιιιειιειιιιιε ιιιιι(ωε ιιοιιιε ιΡειιιε ιιιιιειιιιε (πιω

(ΡιετειιιιεεωιωιιιυιΜεω. ει: ιιιι(ιιιιε ιιιιιιιειιειε ιιει›ειε›

(ιιιιιτιειιι ιιιειιε·ιιιοεαιτιε ιιι; ιιι(ιι(ιιο ·ε(ιιιιεεειιε.ιιιετιι

εοτει(τιι ιιι(ιι(ιιιειιε·ιιιεειτιε εε (ιειιετε .ιιιι(Ρι(ιι.ι (.ιειιιιιιιιι

(ιιιεει·ιιειιειιεε·ιιιει .ι1ε7(ιιειι-ιειω ιιειιιειοτιιω. τι(ιε (ισ

(Ριιιτιιο»ιιειεει·ιιε. ε(ιιιιιιεειιε ·ιιι.ει·ιιι·ει(ιειιι ιιειιει(ι ιιει

ιιιιιιιι(ι ι-ειιι(ιο Δια τ . Ρτοειιτειοι·ι Δε : ιι(ιιιιε : ;ιΡειιιε .εειι-ι

ιειιιιε .εεε τιιιιιιιιιιιιιιιι Ροιετιιιιιιε Δω ιιιειειιιιιε ε(ιιιιε

εισιι·ετω ειι·(ιιετοι:εοτιιιεεεω· ιιιιιιἶι·ιιιετιι εε ιιειιιιιιι1ι.

ιΡειιιιι (ιειύετε. «Μ Ροιεειεε,ι εειιι.ζιιοιεειειεει.εοτιεικ

ιεε.ιιει ι·ε(:ιοτεε· ι:ιιιιιε (ιπι Ρι·οιιιεπιΡοτε.ιιιιετιιιι`ιπ

ιετιιιιιιεκιειειιιεε (ιιειε.·ιιειιειο (ιιειἱειιιειιιιτιιιο εειι

Ρτο(:ιιτιιι(ιτι ιιιειειιιιιε ότι(ιε ·ιιετι τειιοτιετιιειιι εεειιιιι·

(ιιειοτιιιιι Ρτε(ιιιιοι·ιιιιι “σε ιιιειε ιιιει·ιτιι ιιιιι·ιιιι(ιετιι; (ιιιιιι ιιιοτειιι ει εοιιειιειιι(ιιιιειιι(ι(ιιιιιιειΕ ι.ειιιυεπιιιι
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εεεσστ!σσι ισοτεπιετεοσεσετσἀἰιιεισ σεσεσετσισ.Ρι·οστ τι εεισιι!εσι Ρεεετσ ει. εοσεοττ!!εισ Βιο!εστ !στετε σιω

τιοε σιε!σετἰισσε τ!ετ!ιιοι!ε ωτσεσ ετ εκσεΡιει!ε οΙΤεσ

εἱοσἰΒσε οοεσε!οσε Ρτει!ε σε! τεΡὶσε εεσ ι·εσ!σετἱε

ίεει!ε ε ι!σοι!εε!ιτι εσσἰε Ρτοκἱισε Ρτειετὶτἱε πειτε. σε

τΙσι!ισε ο!!!εσε!οιι!!!σε ε! ε!εσισἱε ιισσ €εσεεπιστ ΐειοει·ε

ι·σιἰοσεσι. εετ! σε ο!ΐετιε!οσ!!ισε εεεεεἱοσε Ρτει!ε σε!

τεΡἰσε εεσ τειιβετἱε ΐεετἱε. εε !ιοτ!ἰε ι·εσ·ο !σί!·ιι

τεισΡσε ι!σοε!εε!σι εσσοτσσ1 Ρτοιιὶισε Ρτετετἰτοτσσι

Φετιεεισιστ εοσσσετεστἰ εἱσε εοσσσετεσσΒσε !!ιεετε

ι·ετἰοσεσι εεειισι!σισ σιοι!σσι ετ ΐοτσιεσι εσΡετἱσε

εΡεεὶΠεειεισ. ‹!ε ο!Τεσε!οσε σε! ταΡισε εεσ σττο!ιε

τἱε. σσε ΐεετει ίσετσ. ‹!ε!›ετσσε ιιιιιεττι σσε Ροτεετεε

σε! Ροτεετετεε εεσεσ!εε σε! τεε!οτεε !ετισε τισ! Ρτο

τεσιΡοτε !!ιετ!ιιτ ο!σε!ι!εε ε! τεσΒετοτεε. τισ! σε εστεετε

σε! σε εσετοἀἰε εσΡτειι!!εσ ‹!οσιἱσὶ ‹!σεὶε σειιετ!ετσισ

σε! εοπισσὶε σειιετὶετσισ. σε! ε!ἰοτστσ σε Ρετ!ε εσο

εΡσι! !εσσετσ σε! ε!σε σ!ε!τ!ε!σε! Ρι·ο!σε!σσι !εεετ!στ.

ΡοετιΙσεττι εεἰσετὶτσσε ετ εοε !ιε!›ετε Ρο!ετ!ισσε σσσεἰο

σε! σσσεὶἰε εσΡι·ει!!ετ! 4!οπιισ! ι!σεὶε σε! εοτσσσἰε σεσε

ιἰετσισ ει!! Ρει·ι!εστ! ειστε ὸἱετι·ἰοτστσ Ρετ σεε σε! σο

εττσσι τισσε!σισ (σιτε ε! ι!ε!!!!ετστε σ! ε!σιτε!ε Ρετισε.

σσε εἰ ‹!ε σο!σστετε Ρεττἰσπι ΐσει·σ !σ ε!!ο !οοσ σ!ιἱ

επι!;ιε Ρετιεε εε εοσεοττ!ει!ισστ. τΙσετσισ σσε Ρετιὶσισ

ετσ; σσσεἰσε σε! σσσε!!εσΡτει!!εΗ τ!οσιἱτιἰ τ!σε!ε. ετ

σ!τετε Ροτεετεε εεσ εοσεσ!εε σε! τεετοτεε ἱετισε τμ!

Ρτο Ι.εισΡοτε ἴσετὶστ. !ἰεεετ εσΡτει!!ετο ι!οσσσο ε!σε!

ε: εοσισσἱ σετιετἰετσττι σε τεΒσε εστω !ιοισ!σεε -ὶεσσε

ετ ε!σε ι!ἰεττὶετσε σεσετἰεε Ρετ πιεσε ε!ετσ!ετἱτιτ εσει

τεσι Ρεττειτι εεεἰΡετε. ει: σε Με φωτ: Ρετ τεττειισ

‹!ετσ!ετὶστ. Ίσεἀι°σ8€5!ΙΙ1σΙΙ1 σεσσε ει! ιισσισ εσιισσι

Ρτοκὶτσε σειι!;στσισ εοισΡ!ετσσ1. Μισο σετο ε!εΡεο.

ιι σεσἱεσ!ὶ!!σε Ρετ ειστε τσει!!ετεε τ!ε!τεστ σσΪεττἰ.

ετ ε σεσὶεστὶΒσε Ρετ ιεττειιι. σε τσετε!!.ισε οτἱεστσ

!!!ισε εετ!!! ει; ΒετΒσι·ἱε τισἰστε Ρετε ι!ε!›ετ εισ!!ει·τ!

ε: ‹!ε ε!σε ετσει!τε8εε!πιε Ρετε σπασει: σσΐεττΞ Ρετ

ι!οσισισσι ι!σεεσ1 ετ εοισσσε σεσεΙ.!ετσσι.!!εσι εοσεε

‹!ἰσισε πω! Ρετ σσε σιιεισ Ρτο εοσισσ! !εσσε. τΙσο‹!

!εισσεσεεε ετ σε τ!!εττ!ει.σ ἰεσσε σε! Ρτο τειιιΡοτε

ετιιστ σι ἱπιΡετὶο τοσιειιὶε εο!σειστ ει; εο!σετε ι!εΒεεστ

εοσισσὶ σετιετἱετσισ. σε! σιισεἰο !!ι! εοσε!;!τσ!.ο φετι

τσσι Ρτο Ρεττε εσε. !!!ειε ι!σε!τσε.σσεε εοσεσεσετσστ

ει. ι!ε!›ε!›εστ άστε τεσιΡοτε Με!!! ὶισΡειστοτἰειἱΡεἰ τω

Ρετετοτἱ σει]σε ει! εσΡτει!!ετσισ τετπσσσττι εοσειι!εε

ιισοιΙσε ετ σἰεεεοσιἱτεε επεσε τεειστεε ἱεσσε τισ!

εσσε σε! τεισΡοτε ἰσετὶστ σι ε!ε!!!ε ετσι ΡετσΒσε

σ!ιι·εσιστἰε Θεώ! Βει·!σετἱε οοτείεε εειτι!!σεε ε! 0111·

σἰΒσε ε!σε Ρετσ!σσε εοσειἰτστὶ ἱσἱ!ἰο εσοι·σσι τεε!

ισἱτισισ σετ1σε ει! Ρτεε!!ετσισ τεται!πισιτι εετε εσσοτσπι

Ρτει!!ετεισ Ρεοεσι ε! εοσεοττ!!εστι ε! !στε!)στιτ εσωσ

ι!ετε ε! ο!ιεετσε!)σσι: ετ σε τσσβετειι·ί!ισσε !!ιεετε)ε!

Ροτετστιτ !!οσει !σ!ε εἱειιτ Ροτεετεε !εσσε σε ε!ε σ!

εἰιισετε ἰεσσε τεεετε τεσειστ. ει! τΙσσε!υξιιε!ε·σι!σσι

οΡεσι τ!εΒσσι ε! εοσε!!ισσι. εστι!!! Ησοι:Ριε. πιεσε ε!

εοσεσ!εε ετ σἱεεεοτσἰτεε ε1ησε.τεεώτεε· @σσε ει!!

Ρτο ιεισΡοτε ἴσετἰστ σΡσι! εοσετεστσ1ΡΡα!!πτωσει!

τστὶ ὶιιἰεὶο ειιἰ τεΒἰιτιἰσὶε σετισε -ισε!·Ρ1·ε&τι1ισ1:ειτω!$

ιισσ! εετε εισσοτσσι ἰιιτε!ισσι Ρτεε!άεπισι Ρεεεσιι ετ

εοσεοτάσσσ ε!τειι‹!ετε ετ ο!ιεετσσι·ε Ρστ!τετι!σεττε

σεΒσσεστ. Ίσα! οσισεε !σσσεσεεεε·τισευ!ΒΜεικτ!ιιι!ή

σποτεε ετιιστ σε! εὶ‹:σι !τε!ι!τετοι·εε. ὶ!ιἰ -!:ιε!!:!ω!ισσί.

τ!ετε ει; ο!ιεει·σει·ε σειΙσε ει! Ρτεε!!ετσσι τετισἱσσιτι

!ισἰσε Ρεεἰε. !ιοε εεισε !στε!!εοΒο σσοε! εσἱσἱε σι !.ιἱ8

ε!!Βτ1!ΕσΕσπι ο!!!ε!!ε Ροείτσε εεισε! ἰιιτεσετἱτ ει; ι!εσσο

00σ!!ΠΒετ!!. ἰΡεστσ εὶεἀεσι ο!!!ε!!ε σεεετσ!τε Ρτε

8ετ!ΡΙ:επ1 Ρεοεσι ἰστετε ιισσ εοισΡε!!ειστ. Ρτει!!ε!εισ

ἰτεσσε Ρειεεσι επεσε εοσεοτάσσ11 Μ: εοσσεσ€ἰοσε8

Ρτει!!εωε ‹!ὶετσε ι!οισ!σσε τσεσει!ιοε. !εισσε ε!σσεσε

Ροτεετεε. εσσι !σ!”ι·εεετὶΡτἱε ετ απο σο!ι!!!Βσε Ρτο

εοσισσἰ ἱεσσε εοσετσσσε ετ εε!ετἰε εοσεἱ!ἱετοτὶ!›σε

ε! εἱσἰΒσε ἰσἴτεεει·ἱΡτὶε ἱστεσσσε ει! εεσετσ σε! εσω

Βε!ἱε εττεστ!ετε ει: ο!›εει·σετε !ιοσε Με ε!σε ί-τσσι!ε

εσΡτειά!ετο οτάσιε. ε: σσοε! !!!σα! σ!ειι:ι ἰστετσεσισσι

ΡτεετεΒστσ: Ροτεετετεε εοσεσ!εε ε!σε ι·εσωτεε ἱιισσε.

πρ! Ρτο τεισΡοτε !σετσιτ ἱσἱτἰο εσἰ τεεἱσιἰσἰε. σει!σε

ει! Ρτεε!!ει:σσι τετσι!σσισ !ισἰσε Ρσεἱε. !ιι!”τε φωσ

τεττσἱσσσι. εκττε ἱεσιιεισ ει σεσετἱιιε σιτ!τισσε ε!ε

Μισο σετ. σ!όε!!εετ ἰεσσεσεἱε ε!ε σεσετσισ ττε!ιεΙ:

‹!ε σσοεσσισσε ἰστε εἰ!!! 8.ειιεετστ !τ! εστἱσ Βεσ!!ἱ

σεσετἱετσισ (με ἱ!›ἰ ετσ; σε! εοσεσ!σσι ε! σαι ε!!!ι!.

ετ ε εοσσετεο σεσετσε πεσει !ιισσεσεεσι ετ! εστἰεσι

!ετισε ετ ιισσ ε!ἱ!αἱ. εκεεΡΙ.ο σσοε! εἰ ιισσ !σετιτ. Π!!

εστ!σ ε!σε τμ! εοσσεσι:σε ΐσετσ. σεε !ιε!›σετσ εεσ

βετ! Ροεε!!: εσι·ἰε σε! Βεσἱ!ὶ. εεσ εοιιεσ!εε σἱεἱεεἰσι

εε ττει!ιετε Ροεεἱστ ει! εστἰετιι !!!!σε Με!. ει! σεε

ι!!ετειτι Ρειεεσι ει!! ιστε!ασστ εεει·σσιεστσσι Ροι.εεω

σε σισσε σε! εοτιεσ!στσ εεσ τεεωτιισι τισ! Ρτο τεσπ

Ροτε ίσετἱστ ο!ιεετσει·ε ετ ιισσ εοσττε.σειστε ει: Ρετ

ετσεσσετοτεε Ρι·οιήσιε ΐστστοε Βιο!εσισε σε! Ρετ σοσ

εἱ!ἰσπι Ροιιετε σι ετε!στο ε!σἱ!;ε!;ἱ8 ἱεισσε ι!!ετε.τσ Ρε.

εεισ Πτσστετ ο!αεετσετε. 8!σι!!!ε Ρτοσιἰεεὶο ε!ε!ιετ σετ!

εοπισσἱ ἱεσιιε Ρετ ι!οπισισσι ε!σεεπι. ειετσισ ὶεσισε σ!

Ρε!ετὶο ΐοτσετιοτσσι σι εσο !!σστ εοσε!!!ει ἱεσσε.

εισσο ι!οισἰσἰεε σετὶιιὶτετἱε σι:εσι. !σά!ει!οσε τω. ε!!ε

!σσε στι” ἱσσἰἱ. τεετεε !ιεσι·ἱεσε εεσεε!!ετιιιε ι!σεΜ:σε

σειιετἱετστσ. !εστεστἰσε τ!!εεοσσε εεε!εεἰε εσσετἰἰσ

!ἰεηἱ. ΡετΗιἱσοΡεσε ε!ε ε!ιεεὶο ίσάει ι!!ετε Ροτεετετἱε.

ο!σετΙ:σε Ρσεεἱσε !σι!ειι. ἰο!ιεσσεε εὶισἰσ. ε! !ο!ιεσσεε

εἱσττσεσε. !σ!τεεετἰΡτἱ απο σο!ι!!εε ετ εοιιεἰ!ἰστἱὶ ε!

ε!ἰἱ ‹!ε εοωΡειεσϊε σιτισε. ι!!ετεσι Ρεεεπι ετ εοσσετι

τἱοσετσ ο!εεετσετε ε! εσεισ!ετε !στεσετσστ.

Νἱεο!εσε εοπ1εε.

Μισΐι·εσεσε σε σο!τε.

(!σἱ!!!ε!ισσε σε εεισετο €ἰσεεἱο.

Ιειεο!ισε Ρεσεεσσε.

Ασεε!πισε σε σἱ€το.

!σθο ετ!!!σε.

Εσσίτεσειιε ε!Βε!ε.

Ειιτἱεσε σεΡἱτε!!ει.

Οσἱ!!ἱε!τιισε τσετ!οσἱε.

!)ε!οσιει!σε σιεσσισεε!ιε.

(!!8ε!!σσε εὶΒε!σ.

ΒοτιἰΪε!ἱσε Ρἱεεσιἱ!ἰσε.

Ρσ!εο τσεσοσσε.

()!αεττσε !εισσιε!!σσε.

Ατιιἰεετιιε έσωσε.

Πε)ο εο!‹!εσσε τσε!οσσε.

87ισοσ Ρ!εεισι!!!σε.

!ο!ιεσιιεε σε πιειὶο.

Βιι!1σ!ι!118 εει·εεὶε.

Π!!
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ΙοΪιιιιιτιεε ΒΜἱεωι·ἱυε.

Μοι·τἱτιιιε Βοωι·ὶιιε.

(ΞιιἰΙΙἰεΙωιιε οει1ᾶεετὶιιε.

8δωτοκι ωἱει·ἱιιε.

Βοι1ώιιι1οπι Π18Βὶ8ἱΒΓ.

ΑπεεΙαιιιε ΡοΙἰΡειτἱυε. ·›··

ΜιοΐΜποιιε οεὶεὅοτἰιιὲ.

Β6ηπευειεεεΙ!ιιε άο εειιιοτο ἀεοἀατα

Εοἀὶκἱιιε= ‹]ὲ οειεττο.

Μιπιθ·εικιουε ιιοιπιι5. `

ΒοιιιιευεεεώΙυε ΒοἱειοΙι118.

νετιτι1τει ερειει·Ηιε.

Βουειοιιτευε οεΙεΒετἱιιε

ΠιιὶΙΙἱοΙωιιε οιικιἀεΙει·ἱιιε.

Οιιἰ‹ὶο ερειτιτἰυε.

Βοι1ιιείἱ!ἱυε Ιιιοεκιεὶε.

Ιιι€ετιιε Ιωδαε.

ΟΒεττιιε ό.ε ιὅτἱωειΙἀο.

(ὶιιἱΠἰεΙιηιιε τὶοἱιιε.

Ρτεάίοτἱ ειιιιτ απο ιιοΒὶΙεε.

ΙοΐτεεοτὶΡτἰ ειπα οοιιεἱΙἰετἱἱ οτ ΜΗ ιιοΒὶΙεε άο οσω

Ρει8ιιὶε ὶειιιιο.

ΒιιΒουε άέε €υτοΙ1:ι.

Οοητοόυε άο οοεττο.

ΒοπιιειωεεεΙΙιιε εειτάστιει.

ΝἱοοΙειιιε άε Βιιἱιιιιἴο.

ΡοτοΙιετιιε εΕτεζειΡοι·ουε.

ΟιιὶΙΙὶεΙπιιιε εω·άειω.

ΒοοιιεικιβωΙΙιιε ίὶτιειωοτ.

ΙειοοΒιιε Ι18118Π1ει1°ἰ8.

Ρο1τιιε εάιιοοετιι5. Α

νεόο Ϊοτιιειτἰιιε ιιιώοι·.

Νἱοοἱειιιε ειιιτἰε.

ΜοοΒιιε Βεττοιώιιι1ε.

ΒεὶιπιΙἀιιε οοΒο..

Ιοβεπιπεε ειΙΒοτἱου5.

θΕιἱΙἱἱεΙππιιε Ρἰοτειιιἱτιυε..

Ευι·Ξοιιε οοπτετάι1ε. ·> ·.

Ρετιἔιιε. Μ: Μετα '· ·

ΡΙιὶΙἰΡιι5 εὅιιοτοὶιιεΞ

ΙοΙιωιιιεε αιιοΒοιήποέ

(ἔυὶΙΙἱεΙωιιε Βει1ιετι·ι1ε.

ΙσοοΒιιε ιιιτ!ιιε.

ΒιοοΒιιε τἱοβεςἱιιε. ι/-·

ΒιοοΒιιε όο ιι1ιιττει.

Νἱο6Ιειι:ε ιιἱοεοοωοε.

Μιοΐτειι1οιιε άο οει·ωειἀἱιιο.

Ιειοοϋυε ΡειτΡειἱοτιυε.

Αυεε!πιιιε όο ΜΜΕ.

ΝἱοοΙειιε οιυΒτοκιι1ε.

ΜιοΜιι1οιιε ι·ὶοἰυε.

Ροττ·ι15 ὶπιιειΙ‹ἰειι1ι1ε.

Ιοβετιι1εε ευειτοουε.

ΒετεοΒιιοπιιε οωΒτἰεουε.

ΝἰοοΙωιε πιεΙοι·Βει.

ΜοοΙειι15 άο ιιιιΙΕειΒἰο.

ΟπετοΙΙειτιυε άο 5ειι1ἱΒι1οτ1ο.

Βητἰουε ι1ιαΙΙοοεΠυε.

ΟΒοι·τιιε οεεεἰοἰιιε.

Ι!'

α 8)πηοπι αιττετο.

Ηιοοβήε όο 8Διιὶο.

ΟυἱἱΙὶεΙαιυε ΡἱΡει·.

ΟυἰΙὶἱεΙωιιε άε: ιιοΠ;ει.

ἱειοοΒιιε άε ιιειΙοιιτἰει.

Ετιτὶοιιε Βειτιοἱιετἰυε.

ΝεΡιιὶὶοπιιε ι]ο ιιιιΙτειΒἰο.

Νοωἱω ειΙἱοτιιω ηοΒἱΙἰιιι1ι οἱιιἰτετἰε ἱωιιιο :ΙΜ ἀἱοτειω

οοτιιιειιτἱοτιεκιι ἱιιτειιιει·ιιτιτ.

Ει1Πουε ειιἱοἱηιιε.

Βειἰ8Ι110Ι18 ΒοτΙετἰε.

Εεαιΐτειιοιιε ΒεΒἰηιιε.

Μιι1ΐι·στιοιιε οερειοτπε.

ΙειοοΒιιε άετάώΙει.

Οττοἱἱηυε εγωοτιι1ε.

ὁ Αηάτωε οκιιΒτἱεοιιε.

δ)π11οιι Βοειωεάαε.

0Βεττιιε εἱυε Ϊτειτοι·.

Μιηἴτειιοιιε ίἱΙἰυε επιεοΙτιιὶ οἱΒειΙο.

Μοο!ειιιε άε Νικου.

Ιοϊιοιπποε εΡειετἰιιε.

ΑτιΒΙευἱιιε άο εειιιοΙο ἀεωἱεπιο.

Ειιτἱοιιε ΒειτΒοτἱιιε.

Επτἱοι1ε ‹ἰε Ρτοάοιιο πἱο τοΡεΙἱο.

ΤΙιοπιειε (18 πιοόιιΠε.

θιιἱτειτἀιιε Ρεκειτὶιιε.

(ὶυἱΙΙὶεΙπιιιε Βτει88ι18 ωεἔἰεπει·.

Βο!Ιοιπόιιε ιπιειοεΙΙειτἰιιε.

ΡΑΘειιιιιε άο Ροτωιωιιετἰε.

!ο!πιιιτιοε πιειοεΙΙω·ἰιιε.

Ετιτὶοιιε οΝ.οβοι1ιιε πιειἱοοιιε.

ΒιιΒεωιιε εΠε.

νεο τωιΙΙοτιιιε.

Αηάι·οειε ΡἰΒυοΙπε πιοΙοτιιιε.

Αυεει!άιιε 11ιεΙσιιι15 εοἰ‹ἰειιι1ε.

(ΞυἱΙΙὶεΙιιιιιέ πιειΙΙοιιυε.

δειιτιιΒιιιιε· άσ ιιοΙτει.

ΓπΞ·οΙιο .ωετΙοτιἰε.

Μυ11°ὶιθΙ ‹ἰο οωιτΕ·ο. · - ν ν: “

Ζεοἱιμώε18 (18 ουε!;το.

ΕτιτἰοιιεεωΒτἰεοηε2σϊἰ ·; Β = :Ή

θειέι6ΙΙΒιιι€ ὰ:: οικιόΠο. · να». . ·

ΒσηπείὶΙἰιιε ΜΝ” · Η ;

ΥΒο άο· 6ειετεΙΙο; ·

ΝὶόοΙειιιε ΡθΗΡ8.1ίΠ8. - ἱ

(ί Ο8ετὶιιε ΡεΙἱΡετἰυε.

ΙειοοΒιιε οεισιωτεϊιιε.

ΟΒετΙιιωτε-ιρΡεὶἱπιι8. · ! η -

Ραιτιιε εεωόειιιι. ^ Ϊ ·· Μ'

Οβοι·τυέεουάΕπσ2 'Μ. › Μ 1

ΝἰοοΙειιε.ὁεκ1:υὶ~ι·ἰ..:7·_··.›: ω. ἰ·_

Ϊοἱιοιιοὸ·ε €ι1στοΒιιε. ο '· :

Ρειειοτἰκιιιε. Μτεψρ6ιοικ ἔ τ: ·

ΒιχττΒοδ.οιπωιε·- ΜνΒειιιΔιάει .

ΙεισοΒοε είίτώειΡότοπ5. 4 ή: .- π 5:

ΑτιιἱοιισεττεἰεΡοτοιιε; - .: .

5)πτωτι φ41Ρεποιει.η·: · . : ·- ε·

Βοι·ι!ιο!οτιιεί τςειιιοτειιε.

ΝἰοοΙειυε ΗΒΕΠσμε.

  

ΟιιἰΙΙἱεΙωιιε Ιετοετἰιιε. ΡΞΠιϊΩυΘἔΒὸιτΪὶιιΜ -



1097 8ΛΕ()νΙ.Ι ΣΕΠΕ 1098

(ὶιιἱΙΙὶεΙωιιε πιοἀἱυε ἴετι·ὶ.

απο ιιετιτιιε.

ΙειεοΒιιε άε ΒεΙὶετιει.

Απεειωιιε ωεΠοτιιιε.

Ετιτἱευε τηεΠοοιιε οιιοπάει:1 ειιεεΙεἰὶ.

Ατιεεἱἀιιε ωειΙΙοι1ιιε οιιοοόειο ὶἀοτιἱε.

ΝὶεοΙετε. όε πο!το.

Ρεκι·ιιε ωοΙοοιιε οιιοιιοεω ΒεττοΙοτὶ.

Εε.οΐτειτιοιιε Βεεἱιὶπιιιε.

(ὶἰοεπε Ρεὸἰειιἱει.

Μοττὶυιιε άε Ροι·1ἱειι.

θιιὶ!ΙὶεΙπιιιε ερεετἰυε.

ΡιιΙεΒο ιοεοἱειτἰιιε.

Ρεποε άε υοὅετἱε.

(ὶιιἰΙΙἰεἱαιιιε ἴοτωεἱετὶιιε.

ΙειοοΒιιε εΙβετὶειιε πιεἰοι·.

Εοτἱειιε Βιιετοἰιι5 ΒετΒετἱιιε.

Οιτο!ἰυιιε υἰεεοοιιιεε.

ΜὶεΙιεεἱ εεπεοουε.

ΝἱιχεΙἰηιιε εεΙεΒετἱιιε.

ΙοΙιετιιιεε εεΡεἱειᾶιιε.

νειεεεΙΙιιε εοΡεἱετἰιιε.

νεο οεΡεἰετὶυε.

Ιοἱιειτιοεε ΒειοεΒετἰιι8.

Μεττἱιιιιε οι: εΙοιιἱεε.

ΙοΙιεοτιεε ηερἰτεὶὶε.

Βο!Ιοπιάιιε 08ι88ε1τἱι18.

0Βεττιιε ἴοτππεἱετἱιιε.

Ααιοάειιε Ϊοτωεὶετἰιι8.

ΟιιὶΠἱεΙωι:ε Βιιι·δειτι1ε.

()εΡιπ: τ11οτι€ἱε.

Ιοϊιεοοεε οἱιετἰιιε.

νεο τεΒεπιετἱοε.

Εὅο ΒοἱΙΙὶεΙωυε άε εεοετο ΒεοτΒὶο εοετἱ ἰπιΡει·ὶὶ σο·

Εειτἱυε τοθετιιε ττετιεετἰΡεἰ ε: εεεωΡἰὶἔὶεοιιὶ ιιτειιΡι·ει

άε ειιτεοτἰοο ετ τεεἰεττο εοτιιιπιὶε ἰεπι1ε εετἰυτο ετ

εκττεετο ιὶε εει·τιιΙε1·ἱο τιἱοοΙεὶ ‹ὶε Ροτ·τει ηοτετὶἱ. Μειο

εετἰΡτο ετ εκειιιΡΙἱὶἱεετο πωπω ωεοὅἰετι·ἱ πιἰεοΙοεὶ άε

εει:ιετο Ιειιτειιεἰοἶ τιοωτἱἰ. τιἰοΙιὶΙ εἀἀὶτο Με! ἀἱωὶ

1ιι1ϋο..ιιἰεἰ ΐοι·τε Πττετε εἱΙἱεΒιι Ι:ΠιιΙο εεο Ρτιποτο. ιἰε

111:ιοιΜΙοϊ ἀοπιὶιιἰ Θιιἱἀοτἰ ιὶε τοό.οΜο ὶετιιιε εἰιιὶτεπἰε

ροεεετειτἰε.· τεεεὶΒιιε ΡτεεεήτἰΒιιε -ΐι1ΐυεεει·ψάεζ Μάεϋ-·

εεε τιιΒοο άε οπο. πιο€ὶεττο ειὶβεττο ‹1ε οσεεΠ ετ

ὶεοοἱιιοοεΒετΒετἱο εετἱΒὶε εοππιιπἰε ὶεοιιε. πεει.:ινιι.=

ἀἰεἶνιιι οοιιεπιβτἱε. ι: ἰοἀἰετἱοοὶε. ' ν

( οοοοΧνιιι ) . °

λ

Ιι·ικοεεΜ·ιυε μα” [β αὐ&α2εέπ πιοπασ8εΜέ .ε·απε22

δαὐὁα£ἰ έΖε.2απόπϋιε, ω: άοπιιώι επ |έσεοπ ἱπ?υὶεο

Μεσω- ιἰἰε;ο .Μάιο .ἴαπιιεπσἰὐασ υετιιἰα£ ικα 'Ιο
σε0, &οΜα2Εια ε2 το6πιε. ν

1261 , έ ιωιωωω` Με

. -.|- - -

Η
σε. Α. χω. Μ. σ. σει. ε. ρ!. εν. υ.

-_ Ί - ( π. κ.)

«Ιιωοεειιτἱιιε εΡὶεοοριιε εει·ιιιιε εετιιοειιιτι ἀεὶ Με

Ιεοιὶε ίὶΙὶἰε. 8ΒΒοή ετ οοπιιειιιιιἰ ιιιοηεετειίά εεηειἱ

Η

έί

8οΒΒειἰ εΙεκοοἀτἰε εειΙιπετο ετ εΡοετοἱἱεεπι Βεπεἀἱ

ετἱοιιεπ11. απο ὶετιυετιεἰ5 εἱιιἰτειε τετ1ηιιοπι ἱιι Βόεἰ

ροεἱτει Βιοάεωεκπο. Μος: ἰι1‹;ἱε ΑΒ ἰπἱπιἱεἱε εεοΙεεἰε

ἱο εἰιιε οἀἰιιω εοηεΙυεεεει1ε. Μ: ἰρεἱιιε ·όειιοΠοιιε

ιιιιικΙυεπι Ροτιιετἰτ εεΡετοι·ἱ. που ἰτιἀἱ8τιε εΒἱτ εεὸεε

εροετοΙἱοιι. εἰ απο εΡεεὶοΙὶ Βιυοτε ΡτοεετΙιιἰτιιτ. ετ

ποε ετ οΙἱοε οποε άευοτοτυπι ευοι·ιπιι εοπιρετὶτ οικια

1οτεε ἰιιἀιιεἱτ. :Μ ἱτιετετιτει11 ἰΒἱτυτ ειιΡΡὶἱεετὶοοεπι ὸὶ

Ιεετοτυπι ίὶ!ἰοι·ιπιι. ροτεετετἰε εοοεἱὶὶὶ ετ εοωιπιὶε

εἱιιἰτοτἰε εἰιιεἀεω. ιὶεοοτἱοτιεττι υεειι·ειτπι είΤεετιιοεε

ι·ο€ωιπιε ετ ωοοετοιιε επειπ.ε Ρετ εΡοετοΙἰεε ιιοΒὶε

εετἰΡαι ωεοάειιιτεε. οικι€ειιιιε όοπτυπι. Φωτο εΡιώ
Ασσου. ἱτι ιιἱεο πιο εειΕετιε όὶ‹:ἱωτ. ΙιεΒετε ὸὶεἱπιἱτιἰ. Υ

ιιετιἀἰιἱοιιἱε τἱτιιἰο. Ρτο ὶιιετο Ρτεεἰο. ιιει Ιοεετἱοοἱε

ιιοπήπιε ΜΒ εετιευ. ειπιιιο εοπτιΡειετιτὶ. υεφ1ε ΜΙ

ἀεεετιοὶιιπι Μ: εο ίὶτιἰτο ἱιιιἰιιεπιοἀἱ τεοοιιετιπ Ιοεετἰο

ειά αεωροε εἱπιΙΙε. Ρτο οοεττο ετ εΡοετοΗοε εεἀἱε

1°8110τ8τ1€ἱε εοτιοεἀειτἱε εἱεἀεπι. που οΒετευτε ετεπιπο

εΗτΙιιο. ὶιιτοιπεητο θτπιειο. εειι :Ιιιειιἱε εεἀἰε οΡοετο

Κα: ὶτιἀιιΙ8ει1ιἰε. ιιοΒὶε επι: οιιοουιτιοιιε “ωστε εοπ

εεεεε. Μι τ1ιιοά τιοετι·ὶε ἱτι Ι1ειε [πιπε ιιοτἱε Ρἱεοετἱε

εετὶεἴοετο. ιιεετι·ἱε εικἰτι‹ἰε ρτοἴεοτἰΒιιε ποε εΡεεἰεΙἱτετ

οΒΙὶΒετὶε. εΙἱοΊοὶπ ἱττἱτιιπι ετ ἰοοηε ἀεεετοὶκιιυε.

Ίιιἱεουὶά ‹ἰε Ρτεᾶἱετο άοτιιο. ιιεηἀἰοὶοοὶε υεΙ Ιουσ

τὶοιιὶε εεο ειιὶυεΙἰΒετ εΙὶεηετἰοοἱε Βεπετε. Ρτετει· Βο

ἰυεωοτΙὶ τωπιάειτοπι τιοεττυπι ΐιιετἱτ εττεωρτοτυω. ετ

εοτιττεΙιευτεε εκεοττιυηἱοετὶουἱε εευτεη

Ποιο ἱΡεο ἱιπε. τΙιιοτΙ εὶ ΐοι·εειι1 τιποηἱτἱε ε: ωεοὸε1ἰ5

τιοεττἱε ευΡετ Βοε ᾶοκει·ἱτἰε τειιὶτειιᾶιιπι. ετ οΒ οσε

ὶοσιιττει·ε ιιοε εοτιτἰτιΒετἰτ εκοοωιιηὶεετἱοπἱε εετπετι

Βετο ειιρτεἀἰετοω. ποε ιιετιετεΒἰΙἱ Ϊτοτι·ἰ οοεττο. ει·

εἱιὶερἰεεοΡο τ)π·ει1εὶ ἱἰτιετἱε υοεΕι·ἰε ἱοἰιιτιΒἱιιιυε. ω

ἰρεε ποε ικά Η Ρετ εεηευτεω εεεΙεεἱεετἰεειω ειροεΙ

Ιετἰοτιε ι·εωοτε εοι11ΡεΙΙετ. ετ ἀεηιιοτἱετ ετ ἀεουτι

εἰοι·ἱ ἴεοἰειτ εκεοωιιτιὶεετἰοι1ἱε εεοτεητἱε ευΒὶεοετε.

Ποπ οΒετειιιτε εοτιετἱτιιτἰοηε άε άι1ειΒιιε ὸἱετἰε εἀἰτει

ὶτι εοΙιεἰΙἰο 8εηετεΠ. άειτιιιι1 ἔειιιἱὶ ν. Ια-ιΙεοάεε ἱιιΙἰἰ.

Ροτιτἰίὶεετιιε οοεττἱ εππο οετευο.

ἰτιοιιττετιτ

. . ω» ο Λε -

' · ·- (· ΒΟΟΟΧΙΧ=) ΑΜικ.;ϊ:

Ιικ·κοει:ιν·ι·ιυε ραρα ΙΙ/_ϋτεπσετπ απ·ΒΖερίσεοριιω 'υπο

σεπστπα ἰηβἰἔεπεἰα αὐὐα£ἰ ε2 πιο:ια.9$επ·ίο εαπειἰ δα|7

ὐα2ἰ .4!εα·απάΡίαε. .εἰ νεπι1ΉΣοπί ω: Ζοεα£ἰοπἰ άουιιω

ιυιἰιω έκ .4ι:οοπ ἰπ ·υἰ‹:ο ()α$|ιεπιμ άἰσ£ο Μακ: ία

πιιεπεί&ασ #ιεἰεπιἰαε τ·ε:ιαετ·ετι2 . άε2ε8·αι.

') _ Η ξ ά1%'Ι. ν ΙωΙετιάεε ἰυΙἰἰ

θα!. Α.[ο!.Ή5. ε.

( Π. Ε.) ' ο

Ιιπιοοετιθ.ιιε ερἰεεοΡιιε εει·ιιιιε εετιιοτπω ἀεὶ. ιιε

οετεΒὶΙὶ Έωτή. ετεΒὶεΡἰεοορο τ7ι·ετιεἰ. εε!ιπεπι ετ

εΡοετοὶἰοοω `Βετιεὸἰετὶοηεπιι. ειπο ἰειιιιεοεἱε «ΜΜΜ

Μπι1ιΙοεο1 ἱτι Βόεἱ Ροεὶτο Βιιιόεπιετιτο. ΗΜ: ὶτιόε ειΒ

ἰηἱιιιἱεἱε εοεἱεεἰε π. εἰ”. οόἱιιπι εοκιοιιεεεεω Μ: ἱρεἱιι5

ἀειιοτἱοτιε οιιιπμιοπι Ροωετἰτ _εεροι·ει·ἱ οσο ἱτιἀἰἔιιε
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ποπ εοποε οποετο!!οτι. ε! οπιπ εΡοο!ο!! !!ιποι·ο Ρι·σεο- ο ποο !ειοο!οσ οοιιπο!οτ!ο πστοιι!ο. ε!ππ!οσ ρι·οοπτοτσι!

οπ!τοι·. οτ οι! !π π!!οοτοε !!!!σε. ο!ι!στιτοιπ οτ οοιιποιι

τπιπ ιιισποετοι!! εοποτ! επτιτιοτ! ο!οιιοππι!π!. οτ :ι!!οε

οποε ποποτσιπιπι επσι·ππ:ι οσιπροιπτ οιποτοιοε !ππο

ο!τ. οι! !πετοιιτοιιι !ο!τπι· επΡΡ!!οοτ!οιιοιπ π!!οοτοι·πιιι

!!!!στπιπ Ρστοετοτ!ο οοπε!!!! οτ οσιππιι!ε ο!π!ττιτ!ε ο!πε

ποιιι ποποτ!οιιοιπ Ρι·οπ!οτοι·ιιιπ ο!ι!ιτιτ!ο οτ οσπποπτπε

ππιι!πιπε οποοτπσεο ι·οοοιιποιιι οτ ιιισσοπποιπ τιττοπτο.

πσ8τι!ε ο!ε ποιιτοε !!ττοι·!ε !ιι πιοιιπτιτ!ε. πτ ποιππιπ

οοππ! οοππ ττοοοπ π! πἱοσ οτι! οοτοπο π!οἱτπο ποπ

π!τ!σπ!ο τ!τπ!ο Ρτο !πετο Ρι·οο!σ. πο! !σοοτ!οπ!ε ιιο

ιιι!πο. επο οοπεπ οποπο οσιπροτοπτ!. πεοπο οι! πο

οοιιπ!πιπ. οτ οσ ί!π!το !ιπ!πειιισπ! ι·οποποτπι· !οοπτ!ο.

οι! τοιιιΡπε ε!ιπ!!ο. πιο ποετι·ο οτ προετο!!οο εοπ!ε

ι·οποι·οιιτ!ο οσιιοοποιιτ ο!εποπι. ποπ ο!οεττιπτο ετοτπτο

οποπο !πι·οπιοπτο !!ι·πιοτο. εοπ οπτιπ!ε εοπἰε οιΡοετο!!οο ὁ

!πππ!οοιιτ!τι. ο!ε επ!! οπσοπιποπο τοπσι·ο οοποοεεει !το

οποπ ποετι!ε !ιι ποιο Ροι·το πστ!ε Ρ!οποι·!ο επτ!ε!!ιοτσ. ειπο

οιι!ιιπο Ρι·στοοι!!!πε πσε Ροεε!πτ εποο!ο!!τοι· σ!)!!οτιτο.

οι!!οοο!ιι !ι·ι·!τπιπ οτ !ιιοπο ποοοιπ!ιππε οπ!οοπ!π πο

Ρι·οπ!οτπ ποιιιο. ιιοιιπ!ο!οπ!ε πο! !σοπτ!οιι!ε εοπ οιπιιο

!!!ιοτ ιι!!οποτ!οιι!ε οοποιο. Ρι·οτοι· !ιπ!πεπισπ! τοπικ!!!

τπιιτ ποετι·πιπ τιιοι!τ οττοιπρτοτπιπ. οτ οοπτιο!ιοπτοε !π

οπιι·τιιιτ οιιοσιππιι!οπτ!σπ!ε εοιιτοπτ!οιιι !Ρεσ !πτο. οπσπ

ε! !”σιιεπιι ιποπ!τ!ε οτ ιιιοιιποτ!ε πσεττ!ε επΡοι· !ιοο !!ποιπ

οππτοε οτ οσπποπτπε ππιιοι!τ ιοπ!τοπππιιι οτ στι !ιοο

!Ρεοε οοπτἰποοι·!τ οΧ00ιπππ!οο!!οιι!8 εοπτοπτ!τιπι εορτο

π!οτοπι.τιοτοτπ!τοτ! τπο ροι· προετσ!!οιι εοι!Ρτο ιποππο

ιππε. οπτιτοππε το ιποιποι·οτοε ο!ι!πιτοπι οτ οοπποπτππι

οτ! το ροι· οοπεπττιπι οοο!οε!οετ!οοιιι οΡΡο!!οτ!οπο ιο

πιστο οσιιιρο!!τιε. οτ ποιιιιιιο!οε οτ ποπππτ!οι·! !!ιο!οε Ο

οιιοοιιιπιι!οτιτ!οπ!ε εοιιτοπτ!ο ειι!ποοοι·ο. ποπ ο!ιετιιπτο

οοιιετ!τπτ!οπο πο ππο!σπε π!οτ!ε οπ!το !π οσπο!!!σ οο

ποιο!!. πειτπιιι οπο!! ν. !ιο!οπποιε !π!!!. ροπτ!!!οιιτπε

ποτο! :ιππο σοττιπο (τ).

( ποοοΧΧ )

Ϊ/οποτέ μιά: οαρἰωΖα απο [απποιιείοιω

πο: ο!δο.ιέτπα :απο ἱιοιἰἱ οπο: πιπειπτ.

τ `. - πιο, το πιο

`.τ .` :

κ! Ε.: οιι00ΩταΡΜ Ποιο! ΤαΒΡύιοπεί.τ ωτπωω. ι " ”. '

απ. Α. οι. πο!. ·

(πο.)

!ιι ιισπ·ι!ιιο πο! οτοι·ιι! τιιποπ. οποσ ει!! !ιιοοΠτοτ!οπο

ποιπ!π! !οεπ οι!ετ! ιιι!!!οε!ιπο πποοπτοε!ιπο

τιπ!ιιοπιι.οοε!ιιισ Ρτ!ιπο π!ο ποο!πισ !ιιτι·οιιτο πιοιιεο

!π!!ο. !ππ!οτ!σιιο πω!. !ιι Ρο!οτ!ο πποειτπε ποιιοτ!ειι·ππι

!ιι ιππο ει!τσ πτ!ιο το!!ο!. πσε πιοι!ιιπε πιοπτσοοιιπε πο!

εππτ!!! ποιιοτ!οι·πιιι πο!ιποτ!ο ειτοπο ο!ιι·οοο!ο ποπ. πο

ιπ!ππεοπτιι:το ιιοττ!ε οτ π!ιιι!π!ο τοτ!πο !ιιιΡοιι!! πο

πιοιι!ο. Ρισιιι!ττ!πιπε οτ οοιιποιι!π:ιπε πο!:!ε Ρτοπιτπσ

ποετι!

. · ' .ιι.

(τ) Απτοπτ!οπιιι ιιιοπ!ο!πι·πιπ οποτποι· !!ττοι·τιι·πιπ πι!εεππι τοπ π!

τι·πιπιιισ το!ιιιισιο ιιστοετοτ!ο ι!οιι·ι!π! Μοππ!ισι!ε πο 'Ι'ιιι·ι!σο!Ιο ιιστοετοτ!ε

οτ πππο!σ πσ!›!!!ε π!ι! πιοπιι!ιο! πο τπτιι!οο!!π !οππο

ο!π!τοτ!ε Ρστοεττιτ!ε οτ !ρε!πε οσιππιι!ε !οιιπο οι! !ιοο

εροο!τι!!τοι· ποετ!πειτο ε!οπτ ειιηιοι·οτ οι !πεττπιποπτο

ρπ!!!!οο ιιιιιιιπ οπι·!ο! το !ι!επιππο ποτού! οοπτοοτο

ι·οο!Ρ!οιιτ! ιισιιι!ιιο οτ ιι!οο !Ρε!πε Ρστοετοτὶε οτ οσ

ιππιι!ε !οππο. ιιοτ πσε οτ εποοοεεσι·οε ποετι·σε. οπσπ

τοπ! ιιοτ πσε. οποιο ροι· !ιοιπ!ποε ποποτ!ιιτπιπ οτ π!

ετι·!οτπε ποποτ! οτ σιπποε οι!! ποποτ! πΡΡο!!οπτπι· οτ

Ρτο ποιιοτ!ε εο π!ετι·!ιιοππτ οτ πο!οππππτ που πἱποιετιε

ιιιιιιιπ! οππτοε. Μπι !›πι·οοπεοε οποιο ο!!σε ο!ιεοι·πο

!›!ιππε οτ σ!›εοι·ποι·! ίτιο!οπιπε ποτοπι πιπιοπιοπο Ρο

οοιπ οποπο οοιιοοιπ!οιτι. 8. π!ο !ππο π!Βοε!ιπο εοιιτσ

πιο!! ιιπΡοι· ριοτοι!το πεοπο οι! σοτο οποοε Ρι·οι!πιο

οοιπΡ!οτοε επρι·τιπ!οτο Ροτοετοτ! οτ ο!πε εποοοεεστ!!ιπε

οτ οιπιι!!:πε !ιοπι!ιι!!ιπε !οιιπο οτ πο π!ετι·!οτπ !τιππο οτ

σιπιι!!ιπε οι!! !οπποπεοε οΡΡο!!οπτιιι· οτ πιο !οιιποπε!!ιπε

εο π!ετι·!ιιοππτ οτ ποίοιιπιιιιτ ιιοτ π!ποτεοε ιππο!!! Ρου

τοε. απο !ιπι·οοιιε!!οιιε οποιο ο!πε !ιι Ροι·εσπ!ε οτ :οοπο

οτ !π τστο Ροεεο οτ τσι·τ!ει ποιιοτ!οι·πιιι τοι·ι·τι οτ που!! οτ

π!›!οπο που σ!!οπποπιπε. ποο σ!!!οππ! !!ειο!οιππε. ιιοτ·

ιιοε ποο μου ο!!οποιπ επΡι·οπ!οτοι·πιιι. πο Ροι·το ποετι·ο

επρι·τιπ!οτο ρστοετοτ!. ποο ο!!οπὶ επιπππ!οτοι·πιπ πο

ποπο επο. ποοπο οπιπ ο!!οπο πο! ο!!οπ!!ιιιε οοπτο

τ!οι·ο!›!ιππτ πο! οεεοο!ει!ι!ιππι· ο!!οπο ιπσπσ πο! !π

Βοπ!ο πιο σ!!οπε!σιιο !!ιιο!οππο επΡτοπ!οτο Ροτοετοτ!.

ποο ο!ἰοπ! το Ροιτο επο. ποοπο οπιπ ο!πε !Ρεπιπ πο!

εποε επΡιοπ!οτοε σ!!οπποιππε πο! σ!!οππ! !!ιο!οιιιπο.

οτ ε! ιιοτ ποε πο! ει!!οποιπ ειιΡιοεοι!ρτσι·ππι. πο Ροι·το

ποετι·ο Ριοεοι·!Ρτο Ρστοετοτ!. πο! ο!!οπ! επρι·τιπ!οτσι·πιπ

πο ποπο επο σ!!οπε!ο τοοτε! ΐποτ!τ πο! κομπο εοπ

οι·ιτο!›οι·!ο. ποε πιιιι ου! ποπο ειιπιπε πο! Ρτο τοπι

Ροι·ο οι!τ !ιι πποειτπ ποιιοτ!οι·ιιπι. !!ιο!οιππε πο! που!

!!ιο!οιππε ι·οτ!σποιπ ο! οπἱ !οεπε ΐποι!τ πο! ποιπιιιιπι

!ιο!›ποι·!τ. ππ!!ο οΡΡο!!οτ!οπο ι·οοοπτει. οοτ ιιιιιιο!ο επο

πο! !ιοι·οπ! ιιοτ εποοοοεστ!. πο!! οπο.πι·οο!πτο π!οε ιισετ

!!ιοτ.ιιιιι ι·οο!τιιιιοτ!οποπι. ο!ε! ι·οπιππεοι!τ !!οοιιτ!ο το

ο!οιποπτ!ε. οποπ ε! πο πο!πιιττιτο ι·οο!οπιοπτ!ε Ϊποτ!τ.

τοι·πι!ππε πο! τοι·ιιι!π! ρτσι·οοπτ! οπ Ρι·ο!!ιιπιπ τοι·

ιπ!ππιπ πο! τοι·ιπ!ποε. π!ο!ι!!σιπ!ππε τοιιο!ι!ιππι· το

ο!πιπτιπτ! !!ισοτο πο! τω τοοοι·ο ι·ιιτ!οποπι το!! οι!!

ποπι :οιπ!πο.. οποπ τ!! Ρπ!!!!οππι οτ ιποιι!!οετπιπ οιπτ

πο! τιστοι!τ Ρι·σΒοτ! Ρπ!!!!οπιπ οτ πιοιιι!!οετππι οεεο

ποο!οιποπτοπι !”π!εεο τοο!ιοτιιιι·ι. πο! !!!πιπ πιο οπο

ι·οο!οιποτ!σ Βιοτο !!!οι!τ. πο!ιοτ !!!ο οι!! οποιο!οπι

ε! ποΡσεποι·!τ οιιΡσιιοι·ο οποπτ!ττιτοιπ ποιππ! !!!οτ! πω·

εοοι·οτιιοπτππι !!ιοτπιπ :το !!!σ οι!! πειιπππιπ Ροεεπε

!!ιοι!τ. πο! :το ο!πε !ιοι·οπο εοπ εποοοεεσιο Ρι·σοπιιι

τσιο εοπ πππο!σ οι! !ιιοπιεπ εοοιοιποπτπιπ πιο!οππππι

οσπετ!τιιτο .οοι`οσ οο! ποιπππιπ Ροοεπε τ”ποι!τ πο! επι

ο!πε !ιοι·οπο .εοπ ·εποοοεεοιο οτ !!!ο οο! ποιπππιπ

Ρτιεεπε !!τοτ!τ πο! ο!πε !ιοι·οε εοπ εποοοεεσιι πο! Ρτο

οπτιιτσι· πτ επΡι·οι!!οτππι οετ !ιο!οοοτ !!ε·οιιτ!οιπ οτ

Ροτοετιιτοιπ τιοοππ! οτ οοιιποπ!οιιπ! οποιο οι! ιπποει

τσι!!ιπε πο! Ρ!πιοε πο! ποιπππιπ ποπτ!!ιπε ε!οπτ ο!

Ρ!οοποι·!τ. οτ ε! οπο οοιιτι·ο οποιο ποοιοτ ιι!ο!ι!!σιιι!πιιε

Ροοε!τ !ιο!ιοι·ο ι·οοι·οεεπιπ οοπτιτι οι!!οε πιιππι πο!

Ρ!πι·οε πεοιιο ειπ Ρ!οιιοιπ εο!πτ!οποπι. !το οποπ ε!

ροπεοπτι πο! Ροι·οσπο πο. οππτοε ι·οο!οιποπο τετοιο

`.. `_---

Κοιτώ. ο !”ποι!τ οιιππτ ιποοοιιτοε. τοποοιιιπι· ποε πια οι!! :ιππο



ΙΜ)! ΧΙΙΙ. Νοε.οπο( Ε!

ευπιυε. υεΙ Ρτο τειιιΡοτε ετἱτυεοἰΡει·ε Βοτιοτυ ετ ο που Ροτετἱωυε. ΜΜΜ ιτε! ίὶ|ἰοε ωεεευΙοε (Ρο Με·

ἰοουεεττι εεευτἰτετειο το: εὶε οε (ΙυἱΒυε ἱευιεοτειτἱο

Βετο ΐυετὶτ. εε οεΕεευτ ευΒιετΐυδετε ευ: (Ριοο τοτὶο

τεεΙοιυευοε εΠ(Ιυο ἰυἔευὶο ὶιτιΡεοἱοτυι·. ετ εἰ ἱιεΒιιετἱτ

ιτε! !ιεΒυετἱυτ Ρτεεευε υεΙ Ρι·εεεκπεε ιοτιτυιτι οε

πιοΒὶΗ υ(ιοε εοΙυιἰο Ρο8εἱτ ίὶετἱ. Ποτ. εἰ υυ(επι τυο

Βἰ¦ε ἱΡεἱυε Μ! ὶΡεοτυιυ τουτυπι που ἴυετἰτ (Με

απο εοΙυἰἱουετιι ΡΙευεπι ευΠὶεὶετ. οετιιτ πιοΒοε ἰΗυο

(Νεο ΜυεΜ.υπι Ϊιιει·ὶτ τεεΙετιιυτιτὶ. Πει (τοσο Ποσο

ι·εεΙοπ1εοή 0.οΠετε υεΪεΙἱΒετε ουοε ιτε! (τεε ου( (Ριο

τυοτ Ιιοουυεε. (Ιυοε υοΙυετἱτ. (μα: οοε ουκ (Ιυὶ οιπιιο

ευπιυε. υεἱ Ρτο τευ1Ροτε ετο. Ρετ ἰυτοπτετιτιιπι πιο

ιιἱΪεεΕει·ε. εοτυΡεΠεπιυ5 @πιο π1οΙ›ἰΙ·ἱει ὶΗὶυε (:οτιττει

(Ρετε Γυετὶτ (Ιυετε!ει οεΡοεἶτε. εἰ οοτο πιοΒΠε οοο

ΜΒυει·Π;. υεΙ ἰΠυο (Ριοο ΙιοΒυετἱὶ· ηου ευίΪἱεἱοτ ειο

εοΙυτὶουετυ. τυπο εκτἱωειυτ ὶεεοἱἱτετ ὶιτιωοΒὶΙε (Ιυοο

ἱουευτυὶυ ἴιιετἱτ. ο Βτεοο υεουε'-εο'εοΡυτεΒΒει·ἰε.

Ρετ ουοε οε! Ιτεε ἱοοτΙεοε βοουυεε οε εὶυἱτυτε υε

πευετυιο οε! εἱυε·.οἱειτἰοτιι Ρεττεο!ειτουτεω οο

Για: εΙεετοε ετ Ρετ °εεετεωεπιτυιο οἰεττἰετοε (Με εκ

Ρευεἱε τεε!επ1οτιοε. ετ εὶο Ροεττ11οοιιυι Βετο εκτἱωε

ιἰουε ὶ11Ϊτει -ττὶΒἰυτο οἰεε. εεε ουκ (Ρο τιυυε ευπιυε

πιει Ρτο τειυΡοτε ετὶ( τευεεττιυτ εοϊυετε ετ εοΙυειυυε

εοἱϊουετεπτἰ-ἰττ Ρεευυὶε τετιτυπι (τυουΚυπι ὶυιττιοΒἰΙε

ευΡτεοἰετυτιο Ρετ οἱετοε ειεεΙ:οε τυειοΙ: εκτἱπιοτιιτυ.

Μι (1υοο οππιἱο (ΙεΒἰτε οοωΡοτευτἰο. που Ρι·ετει·ὶτο

Ρτεεευιὶει οικω] ΐυτυτε. ευΡετ Ροε5εεεἰουὶΒιιε ετ ὺουὶε

τοΡΙοτυιτι εἱυε ι·εΡἰειπἰυιι1. Ι;ει11 Ρτεεετπἱυιτι οικου

εΒεειπἰυπι εοτι(ΙυὶεεεεοΒ ετ που Ρτεἱυοἰυευτ τεεΙει

ι1ιοιποουε ευ οεπιυο εἱυε τοΡτἱε. (μου (ΜΜΜ ὶΡεἰε

που οΒετατιτο$υε ἰυοε εε ετιεοΙιιου1. ευὶ εοὶυιὶουὶ οοο

οΒ5τευτ ετἰοτυ ττευεοετἱοτιεε.ν ·εευ υὶἱειπι1ὶοοεε Ροε-λ

εεεεἰοουπι Ρτεοετοτυτο (με Βιετε Ϊυετἱυτ ὶτι Έτουοετο

πιο εἰ εεεω οοο (εδω. ο υετο ἱιι Βοοἰε εὶυε οε

(με τεε!εττιετἰο Βετο ίυετΠ.- τιἱεΙτο ὶυυετιὶετυτ. υε!

ἰΠυο (τοσο ἰυυευτυπι ίἱτετὶτ ω Ρὶειιοιπτιεοἱυτἰοιιετο

ποπ ευἱΪἰεἱοτ. τυυε Ρετεοικιπι ὶΡεἰυε εἰ ΒοΒετε Ρετε

τἱπιυε. στο (Ριου: ΒοΒειτοου: Εστω Με οΡετοτ11 (του

Βτυοπι εἰ: ετυοἱυτο (ΪὶΙἰΒει1ε ε(ΪἱιὶΒεΒὶ'ιυυε ετ ὶτι εἱιιἱιοτε

Ρετοιε εου(Ιυετετιο οοΒἱιουε ετ οεΠΒετειΜτιουε. `υεΙ

οετἱ ετ οεΙἰΒετυι·ἱ Ϊυεἰειι·ιυε. εἰ υετο υΒεευε ἱὶιετἱτ

Με οε (Ριο ι·εεΙοι11υτὶο Ειστε ΐυετἰτ οεΒετ υοεοτἰ Ρετ

Πττετεε υοεττοε πο εκΡευεεε εοιυιιυὶε υεοετὶετυτττ ε(

τετπυτι1υε εἱοει·ἰ. εεευοοιιτιι κυοτευτι ετ εοοὲιιε1υοἰυετ11

υεοε1ἱοιἰυττι. ει] (τιποτε υεοἰτε οεΒεετ. ε( ετ υεοετὶτ

(Με τετὶο.7 εεευοουπτ.(1ιιοο οὶοτυιτι εετ ευΡτε οε

ΡτεεεοΗ Ρετ 'οιιιυὶο`. εἰ ευτευο οοο ιιευετἰτ τεΠοοεπι

ι·εεΙυτϊιευτἱε ευοἱευιυε. .ετ 5εοιιοουυτ "ευΡτεοὶετυω

οτοἰυειιι·-οἰΙἱὶιιὶετυυε ε( εοπ1Ρ!εΜιουε. τΡετ τεε ε( ίο

ευΗ.οτεε ἱΡεὶυ5 (μπε Βεο›υετἰτ ἱτιΪτε οἰεττἰοτιι(υ υε-.

ιιεπὶυτυ.τυ :Η @Με υε(Ιυε ενο εεΙσυτεεεειοε.-οτυετο

ι›ετεοιπο εἰυε ΒεΒετἰ τισο Ρο!.ετο ΒουιιΠετυτ ε( ουΠο

τετυΡοτε ·οε Βουυο ετοτυΙΙοττιι·. τιῖεἱ με” οε Ρτε

τοὶεεἱε ·εετὶεἴεετυω:μίυει·ὶτττεεἱυπιειιτὶ. .ειο (Ρυπο !ιο

Βεάιοετττ εεατιΡετ:·Βοου Με '·οτ›ει·οπτιαεουττι·υεω ετ

ετυοτυο(ι ,οὶΙἰΒευε οοἱιὶΒεΒὶωυε. ετ· ο ΒεΒυετἱοιυ8

ὶΡευιιι ι·εεἱε:(ι1εο.τὶ (τεοεοιυε ε: ΠΡει·εοήτουε υ( ευ

Ρτε οὶοιυτο εετ ὶομεἱυὶτοτε Ροτιτιε. πιο! Βτεοἱ ε(

ΙἰΒετετὶΈοεἰειΡυε. τι .ιιετοΔ .Ρετεοοετο .υε! Ρετ5οοεε

ἱΡεἱυε ι·ειΡΙὶοι·ἰ8 υεἱ ι·οΡτοτιιπτ εεε Ι1ι·εοείοι·ιιιυ ΜΒετε

υΒ ετπήε εετ( 811Ρτε. εἰ εοε Βεβει·ε Ροτετὶπιυε τι·εοἰ

ε( ΙἱΒειετἰ ΐεεἰετυυε ἰιι εὶυἰτετε Ρετπιε τεεἱετυεοτὶ.

εἰυε εου(Ριετευο ετ τιὶεἱιἰἱοπιἰιπυε Ρεττεπι υεΙ Ρεττεε

8ἱ ΜιΒειο Ροτετἰοτ οεϋὶπιυε ιιεἱ 'ΙὶΒετοι·ἰ ΐεεἱειυιιε ἰυ

εἰυὶτετε Ρειτττιε ι·εοΙοτυουΗ εἱυε εουουετευτἰ. ετο (Ιυοε

ΙιειΒευοοε οΡετοιυ εουει·υεπτ ετ ετυοἰιιπι οἰΙὶΒευ5

εοτιἰΒεΒἰωυε. ἱτετο εἰ εΙἰουὶε ὶευυευεἰε υεΙ οε οἱ

ετι·ἱετυ ἰειυυε εοτειπι τιοΒὶε ουεε (Ρο 11ιιυε ευα1υε υεΙ

Ρτο €ειτιΡοτε ετἱτ (Ριει·ἱτυουἰετυ οεΡοευετἰτ. εουετευε

εΠ(Ιυεπι υετιετυπι υεΙ οε οἱεττὶετυ υετιετἰοτυτ11 οε

τεΒυε εὶἰουἰΒυε ευοοοο ιπευἴτεΡετὶε Ρετευε εὶΒἰ Βετὶ

ι·εετἱτυτἱοηειτι ευ εε εου1ι·ο (Ρετε τυετΠ (Ιυετε!ει

οεΡοεἱτε. Με ουτε οε(›επιυε ἰΡευπι Ρετ οοε οε! πιο

ε(τυπι Ρυτιοἱυυτ εΡΡεΙΙυι·ε. Μ: οοτο εἰ ὶυτοτιιετπο οε!

εουουετειπἰ.ετ εἰ ί'οττε οΡΡεΠετυε ὶυτεπιευτυτο ευΒἱτε

τεευεετετ. (Ιυευτυπι Ρετ ἰυεἱυτεοοἰ ίἰοεπι ἱΡεἰυε εΡ

Ρεἰἱετἱ υεΙ εου(Ιυετειιοε ἱΡευυο εοεοουει·ἰιτιυε οε τε

Βυε τιειιἘτοΒοτἱε ΙιεΒυἱεεε. ἴοεἰευιυε ἱυοε οε Βοηἱε

ἱΡεἱυε ἱυυειιτὶε ίἱετἰ εοτιουει·ευ·τἱ ι·εετὶιυτὶουειυ. εἰ

οΙἰ(Ιυἰε υευετιιε υεΙ οε οὶεττἰετιι υευετἱοτυτυ υοοετυε

Μ Δἱυοἱεὶο εουίεεευε ἴυετὶι εοτειο1 ὶυοὶεὶΒιιε υοεττἱε

εε οεΒετε εεεειττωωτουοο οΙἰευὶ ὶοηυευεἰ υεΙ οε

οὶετι·ὶετυ ἰεττι1ε. οοε ουκ οε (Ιυευτο υοεοτυε εουίεε

ευε ἱὶιετἱτ εὶοεπι ἱευιιετιεὶ υεΙ τιυυτἰο ευο ευτ Ρτοευι·ε

τοτὶ. οε Βουἰε ἱΡεἱυε οοτιθτευοε (Ριε ἱτιυειτἱτε Ρετε

τἰιτιυε ίὶετὶ ἱ-εεἰεπτυε εοἰυεὶουετυ. εἰ υετο εοοΐεεευε

που' ἴυει·ἱτ εε οεΒἱτυτιο ὶΡειιπι οεβετε. οοε ουκ οἱετο

ἱευυευεἱ ιιεἱ εὶυε ιπυυεἰο εἱυε Ρι·οευτο(οιο Ϊεεἱειτιιιε

ἰοοείὶετἱ τυοοοετιο. του( εεευυουτο τυοτειτι ε( εοπ

ευετυοἰυευι ιιεοετὶει·ιιιτι ειτε εεουοουπι πιοτετο ετ

εοιτευ_ετιιοἱυειυ ὶουιιε εἱυἱτυιἰε. μου( οοε ουκ Ρου

Ιυετἱτουε. οεουετἰε τοτυευ ετ εκεεΡτοιἰε οίΐευεὶουὶἱουε

οεευεὶουε Ρτεοε υεΙ τοΡἱυε εεπ ι·ειιΒει·ἱε ἴεετἰε-ε

ουοοεεἱπι ουυὶε Ρτοκἰπιε Ρτετετἱτἱε τεττο. οε (ΙιιἰΒυε

οΠευεἱουἰΒυε ετ οοιουἰε που τεοεεωυτ ΐε(:ετε τετἰο

οεεο. εεο οε οίΐετιεἱουὶΒυε. οεεεεἰουε Ρτεοε υεΙ τευ

Βετἰε εευ τεΡἰυε ἴεε(ἰε ειΒ Βοοἱε ι·εΙτο Ριου τειυΡυτ›

ουοοεεὶπι ευυοτιιτυ Ρτοκἰτυε Ρτετετἱτοτιιιτι. Ιει1εοτυυτ

εου(Ιυει·ευτἰ ουτε εοι1(1υει·εο(ἰΒυε τεεετε τετἰουετο εε

ειιυουπι π1οουπι ετ ίετι11ει11 ευΡετὶυε εΡεεὶίἱεεΙεττι. οε

εΙΪευεἰουε υεΙ τεΡἱυο εευ εττοΒοι·ἱε (με ΐεειε Μετά

οεΒευουε ευτεπι οοε ουκ ι·ουΒετοι·εε ετ οΒεἰοεε. (Ρο

οε εειτοετε υει ευετοοἰε ευΡτεοὶετε Ροτεετετὶε υει

εοοουυὶε ἰειυιιε υεΙ εΙἰοτιιπι οε Ροττε οοε εΡυο υε

υετὶειε υεἱ εὶυε οἰειτὶετυπι Ρτοἴυ8ἰι1ω τεεειουτ Ρωτ

(Ριεττι εεὶιιει·ἰπιιιε ετ εεε ΙιοΒετε Ροτετἱιτιυε. τιυτιεἰο

υεΙ υυυεἰἰε ευΡι·εοὶετε Ροτεετειὶε. υεΙ εοτουυὶε ἰετιυε.

:πιτ Ρετοεπιτἱ εκττο οἰε(τἰετυπι υε:ιεύετιιοι Ρετ οοε

υεΙ υοεττυπι ηυυεὶυτυ ουτε ε( οεΙὶΒετετε ἱο εἰυἱτετε

Ροτυ1ε. ου( εἰ οε υοὶυυτοτε Ροτουοι ἴυετἰτ ὶτι εοἱο

Ιοεο υΒἰ οποπ: ΡοτΙεε εε εουεοτουΒυυτ. (Ιυετυιυ υπο

Ροτ(ἶιιω ετἱι: τιυιιοὶυε υεΙ ηιυιεἱἰ ευΡτοοἰοτε Ροτεετετἰε.

ε( οΠετε οοε υεἱ ουκ ἰΗε ου] Ρτο τετοΡοτε ἱ-υετἱτ.

Πεευτ ευΡτεοὶετε Ροιεετετὶ ετ οοιυυυἰ ὶουιιε οε τεΒυε

(Ρυτε Ιιοπιἱτιεε υεοετἰιιτυτυ ε( εἰυε οὶεττἱειυε ὶευυυπι

Ρετ τυοτε οετυἱετἰι1τ (ρωταω Ρειττεοτ εεετΡετε; ετ

οε του (.Ριοε Ρετ τετι·ειτι οε(υΙει·ἰυ( (Ριεοι·ο8εεὶιι1εττι

υε(Ιυε υο ευυυυο υιιυπι εοπ1ΡΙε(υτυ Ρτοκἰπιε υειπυ

τιικο. οεεο υετο εΙοΡεο ο υευὶευτἱΙ›υε Ρετ πιοτε πτε
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ἀἰετεε άεΒετ ειιιίετι·ὶ. ετ ει πεπἰεπτἰΒιιε με: τει·ι·ιιτπ α ἀἱετε.ε οοππεπτἱοπεε ὶπἴτε ᾶἰεε σετσ Ροετουεπι άιυι

πε πιει·οὶΒιιε οεἰεπτπΙἰΒπε ἔει·Ι›ἱ ετ ΒπτΒευὶε τΙιππτει

μπε άεΒετ ππἴει·ι·ἱ ετ θε πΙἱἰε τΙυεἀι·εΒεεἰιπε Ρετε ἀεΒετ

'πιιιΪετι·ἱ Ρετ· ροτεετετεκπ ετ εοπ1υπε ὶειππε. ποε τ1ιιοτιπε

ἱἀειπ άσε Ρι·ο ποΒἱε ετ εοπιππὶ πεπετὶετππι πιιοπτιιιπ

Ρι·ο Ρειι·τειιοεττει οοποεἀἱτπιιε τΙιιοά οοπιππε ἱεππε

ετ Ιιοιπἰιιεε ὸἰεττἰοιπε Μπιτ: εεεε άεπειιπτ ἰπ ὶπιρετὶσ

τοιπιιιιἱε εεοππάιιιπ ‹Ιιιο‹1 επιπτ τεπ1Ροτε ιιΙ8Χἰὶ Ηπ

ρειεειτοτἰε ετ πιιοιτ Ποεπτετ υπ ετ πεἔοτἰει·ἱ άεοεοπτ

ὶπ ἰρεο ἰπη›ει·ἱο οιιτπ ἱιἱὶε ἀειτἰοπἱΒιιε τεπτπιπ εποε

ἀπι·ε εοπειιεπει·ππτ τειπρ‹›ι·ε ἱΡεἰι15 ἰιπρεωτοτἱε ετ

ποσά Ρει·ππἱττεππυε εοιπππε ὶειππε Ι›ει·Ϊι·ιιὶ ετ Βεπάετε

Ι›οεεεεεὶοι1ἱΒιιε ετ ἰιιι·ὶτ›πε ἰΠἰε ‹Ιιιειε ετ ε!ιιε ὶιεΒεΒετ

πι εοπετεπτἰποροὶἱπι τεκπροι·ε ὸἰοτἰ ἱτπΡετετοι·ἰε εο

ΙειπΡπἱΒυε εκεεΡτειτἰε 11861118 Μ τειπΡπε τω” Ριιεἰε.

Ρ:·οππττπππε πεε τρωμε όιικ ποΒἰε Ρτεἀἱετο ὶεεοπο &

οεπιἱεΙετἰο ποτει·ἰο εἰπὸἰοο ρι·οοιπ·ειτοι·ἰ ετ πππεἰο Ρτε

ιἰὶοτε Ροτεετειτὶε ετ εοπιππὶε ἰεππε πρωτ Ρετ πεε πει

πιιποἱιιιπ ποετι·πιπ Βοπει πάε ἱπτειι·ε Ϊεεἰειππε. ροτε

ετ:ιτεε. ἀιιοεε ετ εοπευτεε ιιεπετἱε`ιπικπ οοπετἱτιιτοε κι

οοπετοιιτὶποΡοΙἱππ ἰπ οτετει ὶπ ιιΙττειτππτὶπἰε ΡεττὶΒιιε ἰπ

ι·οιπεπὶε ετ ἱπ οιππἰΒπε ειΙἰἱε ΡιιττἱΒιιε υΒἱειιπηιιε εὶπτ

πετ Ϊπει·ἱπτ με ποΒἰε ετ οοππιπἱ ιιει1ετἰετυτπ ἰπ ἱπὶτἰο

εποτιππ ι·εΒἱιπὶπιιιπ Ρι·εεοι·ϊΡτειπ ρεεεκπ ετ οοπεοι·

Φωτ ειττειιάει·ε ετ οΒεει·πετε πεφτει ειτὶ επρι·πὁὶετιιππ

τειππὶι1πιιι σετσ επι1οτιιτπ ετ άτε τεπΒετοι·ὶΒιιε πιεσε

εἰ Ροτει·ππτ Βοπε1 Πάε εἰευτ ποε (Με πε εἱε ἱπ οἱιιἰἑ-; ή

τοτε ιιεπετὶετπιπ τεεετε τεπεκπιπ·. επ Ίιιοό Βιοὶεπἀππτ

ορεπι ι;τειοππτ ετ οοπεὶὶὶπιπ. ποο εεπε ἰπτεΠεετο οπού.

εἱ φιἰε ἰπ Με ἀἰΒπἱτετιιπ1 οτΙὶτἱἱε Ροεἰτπε εεκπει ἱιι-

ι·επετὶτ ετ (Ιεπιιο εοπτἰπεει·ἰτ επιπ εὶεὸειπ οΙἱὶοἰὶε ο

ιϊεεει·ιιπε ΡτεεοτἱΡτυππ Ροοεπι ἱιιτπτε ποπ οοιπΡεΠε

τπτ. ἱτεπι οοποετΗιπιιε ετ Ϊεοὶεππιιε ποε όιικ. πιιοιΙζ

·πει·εάεε ΒεΙἀιιἱπἰ επεπ·οπ ροεττΙιτιππ ειΒ εἱε πει εοι·ιππ

πυπεἰο ΐπεήιπιιε τοτΙιιἰεὶτἰ τιεπεΒιιπτ ετ Ροεεἰἀεβππτ

Ροεεεεεὶοπεε ὶΠειε εποε ἀἰοτι1ε ΒεΙιἰπὶπυε πεπεπειτ»

εεττ:: εοπετεπτἱποροΙἱιπ τετπΡοι·ε πιειππεἱἰεἰωΡετπτο-.

τἱε. εὶ εππτ πι ποεττε ετ οοπιιιπὶε πεπετἰπτιιιπ ιΙιππ·τιι:

Ρεττε ετ ἀἱτπὶιἱὶει ὶπιρετἱἰ τοτπειιἰε. εε!πο εο πποιτεί

εφε ιιππε εεε ειιιετούτετε πε! επεεεεεἰοπε ιιοετι·ιι

τεπετ πε! Ροεεἰἀετ άεοεπιιιε πεε όπκ Ρετ ποε πεἱ

ιιοεττιιππ τ1τι1ιοιππ1. επτ Ροεεεεεἰοπεε ἰΙ›επε επτ εεππ

Βἰπιπ ετΙποτε εὶετὶειπ -ποπιἰπἰΒιιε πε! πιιποὶο ειιο

τϊ41ττετε ετ οοποεπενε παμε ω ειιΡι·εἀἰοτπτπ τοπική

πιιπι. ίἔιεἱεπτἱΒιιε ὶΡεἰε ποΒἱε ετ ποετι·ἰε επεεεεεοτΠ:ιπε

οπππὶε ε!ιιε τὶἱετιιε οπωιππιιε εοπεπεπετειτ Πιοετε τπε- ()

πιοι·πτο ὶπιΙ›επιτοι·ὶ. ποε τρωμε όιικ ριεεεεπτε ποτ:πε

ΣικεοΒο εειπὁεἱετὶο· ποτετὶο εἰιιἀἰεο Ρτοοπτετοτε ετ:

πππεἰο Ρτεἀἱοτοτππι Ροτεετετἰε ετ οοιπυτιἱε ἱπππε. ει».

Ρτεεετἰρτεἐπ ρπεεπ1 ετ οοπεοτἀἰειπ εετππε Ρι·εόἱοτεε

οοπιιεπτὶοπεε ἱιιτειππε ειττεπόετε ετ οβεετιιετε..ιιεφ.ιε

αἱ Ρι·εἀἱετιιπι τοτππὶπιιιπ τιιιὶπε Ρποἱε. εἰ τεπτππι ετε

τετὶιπιιε ἱπ ι·εἐςἱπιὶιιε άποετπε υεπετἱεπιιπι. ΐεοπτιπε

ετἰεπ1 πεε τω· οοπεἱΙἱετοτεε ποεττοε εεπ (ΙΜ πυπο

ε:πετιπιτ οὶτοπ·.ιιοε ·ἰιιτει·ε Ρεοεκπ ἰετετπ ετ εοποοτέ

ἀἱππι οὶτεπιἱετεἴετ οΒεετιππε. ετ πιιππόοειιτποιιε ετ

οποώεπεεπιπφιε άει πεπετὶετιιιπ ι·εποιιπΙ›ἰτιιι··ἰπ τεΐ

Βὶιπἱπε·πειὶετἰει·υκπ πάω ἀἱετιιιπ τει·ι1ιἱπιππ Ϊιπἰπε

μισώ εοπιιιιιε πιειιετἱπιπιπι Ιὶιεἰετ ἰΡεπι·π τάιιοετπ ζω

.»

ίιιετἰτ ι·εποπετιιε. ὶπΐτει οικω τετιπἱποιπ απο ιιε

πετὶειε ετ ἰεπιιεπ1 ιιτιππΦ.ιε εἰ:: τετὶο τω. πἰᾶεΙἱεετ

ὶεπιιεπεἱε εὶε ιιεπετυπι τωτιετ. άετ πιιοεπιποπε ἱιπε

εὶΒἰ τεπεειτπι· ἱπ ειιτὶε ΒεπὶΠ πεπετἰετπιπ 9118 ὶΒἱ

ει·ἱτ. πο! εοπειΠιιιπ ετ ποπ εΙὶπἰ. ετ ε οοππετεο ιιε

πετιιε ττειΒιιτ ἱεπυεπεειπ :Μ επτἱεικπ ὶεποε ετ ποπ

ΜΒΜ. εκεερτο ποσά εἱ ποπ ἴιιετἱτ ΠΠ οιπ·ἰει εἰιιε πώ

‹:οππεπτυε ίπειπτ. πεε ΙιεΒιιετἱτ εεπ πετά Ι›οεεἱτ οιιτἱε

πει ΒευἰΙἱ. εεπ εοπειι!εε πἱεἰεεὶπι εε τι·ειΙιει·ε ροεεἰπτ

ω ειιι·ἱππι Μ” Ιοοἱ. ειετωπ εετ ποο ἰπ ΡιιΙειτἱο όπ

υετιιε ιιεπετὶεπιππ :Και εορτεεετἰρτο. ΡτεεεπτἱΒπε πο

ΒΗὶΒιιε πἰτἱε. Ιεπιτεπτἱο τεπΙ›οΙο εοτπἱτε ιιεθἱεπεὶ. ἰσ

Μππε άτε ‹:επεΙἱ. Ιεοπετόο πιιἱι·ἰπο. ππετἰπο Μιάο

ιιπτἱο. ᾶοτπἰπἱοο ετππιιπσ1οζ πτει·οο ΡΙειιειπο εοοΙεεἰε

εεπετἰ Βετπἰπἰππὶ. τιιἱὶεπιεπτο ποτειτἱο εοτὶΒε πι1επτιιε

ιιεπετἰετυιπ ετ εΠΠε ΡΙπι·ἰΒιιε επτεἀἱοτπε άοπήππε

πκπἰιιιιε ιπειιτοοεπι1ε. ἀεὶ Βτετἰει ιιεπετὶετιιιπ άιικ ετ

επὶ εεκ οἱι·οππ1ετππτεε εοπεἰἱὶπτὶἰ. ετερἱιεπιιε ὶπετὶπὶεπο.

ετερ!ιεπυε ππετὶ8ποπἱ. Πιοτπεεἰπιιε Μπακ. ΡἱιὶΙἰρπε

εοπτετειπο. πὶοοὶπιιε ι1επἱ8εὶοεο ετ ὶοΒεππεε ὶιιἱἱοπο.

ἱπ εε Ηπα] εἱε εοιιτἰπΒεΒιιτ τεοτἱε εοτροτεὶὶτετ εεπετὶε

εππι1ο3εΙὶὶε ίω·επει·οπτ. '

@ερ ΒειΒιτἰεΙ μει1Ηππε ιιοτει·πιε ετ ὸποπΙἱε ειπε

πειιετΞει·πιπ οππεεἩπτἱιιε Ρτεόἱετὶε ὶπτετΐιπ ετ τοΒετοε

εειἐἰρεἰ οοπ:ΡΙειπ ετ τοΒοτειιπ.

· _' μ)οοοΧΧι)

Ιινεοοειν·Πυε ρπρα. [Ι/, τ·ευοαυ!α εοπαΜΜέοπε π

ι'‹πιιιεπεἰ ροιεσ2αιω ίπ εοπππτιπε οι |ιοπιέπε.ε δαππ·28

ΒοπιαΖἱ ρ:·οΖατα ίπ ερπ·εΔιιπι πιτ·έ.Μίο2ίοπίε ΖαπιΔεπεἰε‹

απε?ιίερόεοορέ εἰιιεεἰεω |οε·Ε α'οππίπέ £επιροπ1Με, εισπ

άεπι π: ιι πιοΙε.πέϊεπΙ:επτίαε ίπ/επεπείέσ άεεΖε2ατ, πιο

1

πεπιίιιυι α ρπ·Εοπέ (τω Τσιπο··άεσειπί8. ' - ο . .

Γ. η· . - ' η :'

-. ' ι

ο ,έ ΜΙοπιΠε εερτετπἰπἰε

9.ι

μ · · ω.Β.|ἶυἰ.θδ.ο.

7 Μ' ἔ. . '

τ Ιιιποοεπτίπε εΡὶεεορπετ εετππε εεειιοτιππ ἀεὶ. :Η

ΙεοωΉΙἱο. Ρτἱοτἰ πε απο Ρὶιιοεπτὶπε ἀὶοεεεἱε. εεππ

τεϊπ ετ εροετοΗωπι ὶιεἐιεᾶἱοτἰοπετπ..ττι·ειπεπιἰεεπ ποΒἱε.

πεπετεΒὶἱἰε πετώ παπά. τιτετιἱεΡΞεεοΡἰήεππεπεἱε. Επι-

τἰοὶο οοι1ττπεΒετ.υπποιἱ°τρστεετεε ετ εοιπιιπε ὶεπιιε

οοπιππε εεετιπ .πε @πετο τοτπυδο. ειΡιιό. ἱΡεπτπ ετ

Ρειἱεεἱπτπ εππιπ ρΪεπο . ὶοι·ε «εΡεοτεπτἱε. τΙπππιπποπι

ἰπἱᾶειὶἰεἱοπεπι πυ!!ωπ ἰπ εοιρεπὶτπε ΙιεΕεεπτ. εσπ

άειπρππτιιπτ ἱπ ΊπειἰιιιπΡεοππἰε τΙτιππτἱτοτε; ἰπ ψω

τιππ εὑεἱιἱεΡἱεεοΡϊ ετ' Ι›ε|πεὶἱ. Βι·επεπι ἱπὶυτὶετπ ετ

Βι·επεπιεπ. ππόεκἰἰοτόειΡοτεετετεω ετ εοπτιππε Με

Βιιπάοε ἀιιεἱιπιιε ατεεπεἰυεετ τποπεπποε ποεττἰε εεε

άεπτεε Ιἰττευἱεξὶιι Ιππιπάετΐεζ ιιε:.Ρτοὶπιἰε-πττοπὸεπτεε

τ1ιτοιΙ?εοεοεδεοεεδ) ε: ποπ Ριιτπιπμρετεεπτ ετ Ρεν

ετοι·ετπ ειιιὶπιειι·πιπ επεμ·πιπ οἱπἰιιτἰὶε εΒοει·ετ επτ το!

ὸεΒἱτἱε πεεεοἰοπὶβπεε ·ρει·του!ωτ·ε. .οτε τεπετειιοἱωπ

  

πια: ιπ·εεοι·ἱρμιιπ οποιοι:: ετ τ·οπεοτιπεππ παμε Ρτε εφοετοΠοε .Μπεν ετ· ποεττειππ. ' ετετιιτο $ιτεἱ · ὅττιωιτϋιτο



1105 εωτονι.ι Χ!Π. 1106

οΙἰοοο ποο οΒοτοτιτο. οοιιἀοτοροοοἰοοοτο ΒιοιιοπιοιΒ α οτ εὶοΒοΙἰε οΒοοι·οοοἀἰε το οτ Βοτιο Με οιπποο Βο

Ρι·οπορτο πιο ΗΒοτο τοιοὶοτοοτοε. άο οοετιο ἰρεο. 8ο

οο!Ιοτοιιοε ιιΙτοτὶιι8 ἱοττοιοἱοτοιιε. Ίοοοἰτοο ἀἰεοτο

τἱοτιὶ τυο μη· ειροετοΒοο εοι·ἰΡτο τοοοοοωοε. οοοτἱ

Ποε-ἀἰοτο5 Ροτοετοτοιο οτ οοκοιιιιο. 1141 Ρτοιοὶεεο οιι

οτοτἱτο·το οοεττο. τοοοοοε οττοτιοὶοε οτ ἱοἀιιοτιο οτ

οπο» το ἰἀ. εἰ τιιὶε ἰο Μο ροι·το πιοοἱτἰο που οιι

τοιιοι·ἰτιτ οΒοὸἱτο ρου οοιιειιι·ειπι οοοΙοεἱοετὶοοτο. οι:

Ροὶτοοὶοοο τοπιοτο. οοιὅοἰτο ιιοι·ἱτοτο οοιοροΠοε.

Βοτιιπι ωοἀἰοΙοκιὶ ΙτοΙοοἀἰε εοΡτοπιτπἰε. μοοτἱίἱοοτιιε

οοεττἰ οιπποο οοοο.

ς οοοοΧΧιι )

Πατ·ρο8·παο αι.πι·ί οτ οίτΩΝοταε |ιοπιίτιο.9

ἰα2ιιιοτι.9ἰ οοΙτιππωττ [άο!ίτατοπι ία:·απτ.

τ. Ό

Ε ΗΜ , τοτο 10 εορτοτοὶπἰε

“

ω. Α. [τι. Μ. στι. ο. χω. πο.

τ τι. ιι. )

. -Ιιι ιιοπιὶιιο ἀοιοἱοὶ οποοο. Μοο οιιἱοοοοἔοεὶτοο

Ρι·ἰωο. ἱτιὸἰοτὶοοο ντιπ. τἱἰο :μονοι εορτοπιβτἱε. ἰιι

ροττὶοοποὶἱε οοι·ροοο Ιοοο "Μ τἰἱοἰτιιι· ωοοε τἰο οο

Βἰοτοει. ἰι:ι ρτοεοοτὶο τοετὶιιιο ἰτιίὶ·οεοι·ἱρτοι·ιιτο. οο ὸἰο

ὶοἴι·οεοι·ὶΡτὶ τιοτοὶοοε οοτροι1ο οτ ἀἱετι·ὶοτοε οά πιου

οτιτυπι οτ ι·οοοἰεἰτὶοοοπι ἀοιιιἱτιοι·οτο ηἱοοΙοἱ οοπιἰτἱο

οτι οοτο ἀἱεοι·οτἱε ἰωιοο Ρτο οοι:οιιτή οοπιἰοο ἰροὶιιο

οοωυοὶε οτ ἱοΙ1οι1οὶε άο τιιι·οτιο ΙιοΒἱΙἰε οἱιιἰε ὶοτιοο

τετοτίε εοοι·οεοτιοτὶο οι1ειιιΒοΙἰὶε ὶιιτοιιοτοοτ -τοιιοι·οοτοι·

οΒοἀἰοητὶοιο οτ οοςΙοοΙτιπτ οοιοιιοἰε ὶοοιιο οτ ἀἰοτἰ

ἰοΒοοιιὶε άο τοτοτιο.φτοτοττττοοτοε ἀἰοτο άοπήοο οἱ

οο!ειο οοιτιἱτἰ τοοἰρἰοοττ πιοιτιἱοο οτ ιιἰοο ιὶἰοτἰ ο0ΙΙ1τ1οἰ8

οτ ἀἱοτο ὶοτιοιπή άο τιποτε ρτο 8θ ειιἰεοιιο Βοτοἀἰ

[πιο ετἰρυΙοτιτἰ άοὶτιοορε ροτοτο ιιιοοιἰοτἱε οτ οτἀἰοτι

πιοοτὶο Ροτοετοτἰε οτ οοιιοιιτιἱο ἱοιιοο. οτ ‹Ι_ἰοτἰ τιοΒὶΙἱε

οἱτἱ ἰοΒοοι1ἱο ττο τιιτοβο οτ !ιοτοοιπο ειιοτιιπι οτ το

οοι·ο Βιιοττεικο τι·οιιΒοοι οτ ροοοπι οοτσπι: οτᾶἱτιο

ποοιιτο οοοττο οππιοε Ροι·οοοοε οτ ιιοἱιιοτοὶτοτοπι Ιο

οοτιι11τ οτ εΡοοἱοΙἰτοι· οοοττο ΒοἰΒοττἱοιιτο :το ιιἰοτιο

οτ τμιοποοοιοοιιο ροι·εοοοτο τοΙ1ο11το11ι. οτ άοτοοόοτι

τοπιο ἀἰοτιιπι οοετι·ιιι11 οειτοοοο Πι οοιιττοτὶιιιο οοιτιοπιἱο

ἱοιιιιο. οτ ἀἱοτἱ ἰοτιοοοὶο άο τοτοτιο οτ Βοι·οάωο οιιο

ι·ιπο οτ 88 ἱιιοοετοΠοτο οτ ἀἱεαιετοΙὶοτο ὶωιτο πιοπάο- '

τοτο οτ οτὁἰοοπιοιιττιπι ὸὶοτοι·οπι οοπιοοἰε ἰοοιιο οτ

ὶοΒοοοἱο άο τιιτοτιο οτ Βοι·οάτιο1 ωσπου οτ πιι1τοτο

:πιο ροι·οτο πο! οΒοάτι·ο ἀὶοτο ἔιιἱβοττὶτιο του τοοτοι·ἱ

ιιοτ ροτοειτοτὶ Ροκ· οιιιο ἰτι οοεττο οοτροοο οοοετἱτοτο

που ιι!τοι·ἱοε οἱ ὶιιιιοτοοιι οιιπἰΙὶιιπι πιο! τουοτοι:τι Ροι·

οο ιιοΙ οΙὶοπι οΙἱτΙοο πιοιἰο Ρι·οετοτο. οτ οτοοἱο οιι

Ρι·οοϊοτο οτ εἱοεὅιιΙο οτ ἰο οιιοΕΒοτ οοΡὶτιιΙο Ρα· 5ο

οιιοεοιιο τιοι·οο.οε οττοιιάοτο οοωΡΙοι·ο οτ οΒοοι·οοτο

οτ τοτ:οτο ὶἀοπιοοπι εοοιιτὶτοτοτο ὸΞοτἰο οοπποιὶ ἰοοιιο

οτ ἰοΒοοτιὶ ‹ἰο τιιτοτιο ό.ο οΒοοτοοοἀὶε ρτοἀὶοτὶο οοοοἱ

οιιο οτ εὶοΒοΙὶο ειιροι·ἰιιε π1οπ1οτοτἱο. οτὶοτΙοἰο Ρουοιο

πιὶΠο τοτιι·οτιοτοιο ουδοοτἱ οἱε ετἱΡώοιιτἰΒοε ιιιιἰιιοτ

εοΙἱτοτ Ρτοιοὶοοτιιοτ τοτἱε πιοοοοτἰΒιιο οπιοἰΒιιο εορτο

τὶἱοτἰο οτ ροοο. ρτο Ροτιο ιιοτο οτ Ρι·οιΕοτάε οιοοἰΒοο

Βἰτο οτ !ιοΒοιτάο οἰε Ρἰ8οοι·ἱ οΒΙἱΒοιιουιιι1τ. ἰο Ρτἱοιὶο

Βοιοἱπιοε οο ιιΠτο οποιο. οτ πιοοτοοἰΒτο υὶοοΙὶοοτ

οοτἱοιιε ΙοοΙιουεἰε. ροττοκἰοιιε (το Βοοοτοετο. οτάοβτοο

ὸἰιτιιε άο οο!ιιοτο. !›οι·οτιοι·ἰοο. οοτοΙἰοιιο άο βατ-άστο.

οιοἰοΠιιο ΒιιἰΒοι·τἰοἱ. τοοἱοτοτοε οτ ωοι·οΒοο!Ιοε. ἱσ

Ιιοιιοἰοοε άο Βοο8οροι·. ιιιιι·ειοΙΙιιε Ροτι:ι1ε οο οΙοιιἰο.

Βοἱτὶο άο άοοο. οοοοτοΙΙοε Ρτο 80 οτ Ροττο οιιο Βο

ι1ειὶιιτο. ἱοὶιοιιοὶιιι15· ττο ἔιιοΙοι1ἀτἱ π1οοτοΙοτιιο. ἱυοοτο

Μουτ άο ετι·οοπο. ΒιιὶΠὶοΙοιιιο :το ΒοτάιιΙο. οιιοὶοτὶτιιιο

Ροττἱ. ωοτιτοτοτιιο ‹Ιο Βοοοἀἰἰ. ιιἱτοι·οττιιο οιιοοόοιο

υΒιιοΖοοἰε το οοτροιιο. εστω τΙοοοάοω Βοοοτἱ. ιιο

εοοτιτἰιιοε όο οοοΒἰο. οοοτιιι·οτοε τΙιιοοάοπο τοττΠοΗ.

ΒοΙἱοοιιο τΙο 0οτΡο11ο. που: οι: οοοὶτιο8οΙο._ οο!οτοε

τΙυἰιιτοιιοΙΙἱε. Βοοοοὶτο πιοττἱτιἰ. εοΙοοτοε ἀυτοτιτὶ. Βοτ

τοΙοτιιο τὶο οοοὶιιοἔοΙο. οι·ιοοοἰοιιε Μοοοἰ. οοτὶοοτιιε

Ε·οττοε. ροιἰοκἰτιυε οιπτὶουε οτ ΒοοιιετΠἱοο "ιιτοτ οἱιιε.

Βοττοτοτοο ρτο το οτ οτι·οοοο οτ 21Μ8 ίΗΠε “το Βο

ιιοΒοοε. ἱοοοτοτἱοιιο ιΙο οΙορδι·ο. Βοι1οιιιιοτυο. Βοοοε

εοδοοι·ιιο. ΒοοΒἰοιιε οτ Βοι·ίοοτοε ίι·τιτι·οε Βοοοτὶἱἱ οἱ

οει!ό1 ιιὶτο οτ τοετοι·ο-Ιτιιε Π·οττοε 8ιιὶΠὶοΙπουε Ροἀοκἰιιί

οτ οἰτοι·οΙΙιιε Γι·οτι·ο$. Βοουεὶοἱιοηὶουε οιιοοάοι1ι ιιτοτ·

ιοοἱ-οτ εοιιιοτιιε άο Βοιιοο. ἰτοοο ττο οοι·ι·οοο οτ το

ιιιἱιιἱ, οὶἀοΙἱοοτ ιιὶοοΙἀοε ο7οοττΉ. ΒοΞΙΙἰοΙτουε φτου

σ1οπ1 ιιἰοο!ἀἰ οοιιοἱ. Ροττ·ιιε τ:οι·οοοουε Ρτο το οτ [Μο

οπο. πιοτοοτοε. Βοι·το!ὶοοε ώιιοττΠ. οἱιιοἱὸἱοοε τοιιτοι·.

ι1ἱοοἘοοε. ὶοΙιοοιιὶοιιε εοἱοοτἰ. Ροτι·οε ΡοΒοοἰ. ΐοετο στο

οοι·ι·οοτιο. Βιιὶ!ΙἱοΙοιὶηιιε ητήΠο. ὶοΒοτιι1οΙ|υο ιἰο ιιτο

ι:οοπο. ιιοΒοοοτιιο κοι·το. τοοΙἀὶιιιιε άο Βιικοοο. πιὶοο

το” οἰυε ττοτοτ. Βοι1οτοἱουε ττοκοοἱ ὶοοοτοτοΙΙοε ιιτοτ

οοτὶ οτ υοοουοτοο ττ·οτιοε. Ιοοι·τἱ8οοτιιιε τοιιοτοοιιο.

οι·τὶὶτοο Βοοοι1εοΒοο οτ εοροτὶτιιο οἰοε ίἱΙἰοε. οττοπι

ττοι·οτΙοε άο Βοι1οοο. ι·οἱτοοοἀἱτιιιε (το εΡὶΒο. εὅτἰπιοΙ

€1ττιιιε ττο τοι·τΉουο. ΒοπιτοιωΙοουε τοΙΙοιν;τοτοε. Βο

οοοεοΒοο. Βοοοοοτιιε Βοι·τοΙοτιιο. ιιοΒοοοτιιε οο Ιο

αιἰοἱ. ὶοτιοιπιοε ‹Ιο Ιοιοὶοο. Βοοοθόοο ‹το Ρτοτο. πιο

οοοΙΙιιο ΐοετοι~οΙΙιιε. τοοΙοοίἱοιιε. τ·οοεοε οἰιιο Ποιο ρτο

εο οτ ίὶΠἰο οτ ττοτήοοε ευἱε. εττοοοτοΠοε τΙο ρτοτο.

τοετο άο Ρτοτο. ἰοΒοοιιἰοιιε άο ΒοοοοεοΒοο. $,τοπι άο

Β¦οΧἰο. ιιὶἀοΙἱοοτ οιτιιτοοε οιιοιτάοιο ἔιιὶἀοτιἰε Βοττή.

υἰιιοὶιτὶοιιε ΗΠιιε @το τοτο. ὶιιτιοτο άο εοἱοθἱο. οι·

ἀἱτοε άο ΒοΙοτιο. ΒοοτοοοοΠοε τ]ο Ρτοτο. ιήιιοτάιιο

οτιΙοοτἰ. Βοοουοτιιε ατο Ροετἰοἱο. οοιιοτοε Ροτοοοτοε.

οἰοοΙοιιε τυποι· ιιἰιιοΙτἱἰ. τοττοτυο ΠΠοε τἱοοτἀὶ. οἱοο

τοπο ότι Ροετἰοἱο. Βοποιτιι Βοετοτάι1ε. ΜοοΙοοε (Ι.θ

Βοοτειτοο οτ οΙοοΙ)τοοάτιο ττοττοε. τοΙΙὶοἴοττοε ρτο το

οτ ίΠὶἱε εοἱο. Ροι·οοι·οΙΙιιε. οϊοοτειιιε άο ΒειΙοοο. Βοο

κιοτοε ἴτοοοοεοτιἱιπἱ. άυτοοιιο τὶο οοτοἔὶο. νοεεοΙΙιιο άο

Ροοτἱοἱο. Βοηοοτιιο τΙο Ροετἰοὶο. Βοοτιοτοε τοάοΒοήυε.

οΠοοι·τυ.ε πιιιτοτοι·. οοιιτι·ιιο ίὶἱἱυε Βοοοοοοτἰ. τοοοἰὸἰτιιιο

ατο εοΙοΒὶο. ιιιοττὶιιιιο ΒΙἱιιε ιιὶτο οο Βι·ορΡο. οὶιιοἱἀιιο

οοπιοε οτ ὶοτιοοοοε ττοτι·οο. ΒοΙτι·οιηἰι1ι1ε τοτοΠοο.

ιιΒιιοιοτιἱ ιοτοἰοιιε. τοοοοΒοιο οι: τοοι·οοτο. οοτο¦ὶτιυο

ωοΒἰετοι· οιι·οοοει άο Βοοοοο. ροεοιιυε ιἱο 5οτοετο.

οοάι·οοε ιἰο εοΙοΒὶο. ι·οοοι·οοτιιε τἰο εοὶοοὶο. ὶοΒοοιιἱιιοο

ιιὶιιοΙτΙὶ άο ἱοειιι·ο. ιιὶιιοωοο Ροτοτ οἱοε. ιπιτοΠοοε τΙο

εοΙο8ἰο. τιοιιτιοο οοΙιιὶ. ΒοοιιεθΒοο ι·οἀοὅοι·ἱιιε. τουτο

οὶοιιε 8οΙι1ἰ. ΒοἰΠἰοΙπιὶουο εοΙοἰ. εοροτἰτοε ο5ιιο2οοἰ.

ΒοιιοειιὶΙΙοουο. πήοτιοΠοτοε 8ιιὶΠὶοὶιοἱιιἰ. Βιιοττοεπι15

οὶὁο!ὶο. ίτοἀοι·ὶουε βοοοιι-οτὶ. οττοοοὶοοε Β·οοοοοοτιἰοἱ.
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ωεΙΙιοΠιο τοτοΘο. ιίοεεοΠιτέτ ιτειιοιουι. ΒοττοΠιιιιε

ιστέιω1ιο οΠδοι·τοιιι. ΒιιὶΙΙἱοΙτιιἱιιυε άοοτοτο.·οοτιιτιιε

ΒΪἰιτὲ1ΒοιἰοιιάτΠι·ἰοΗοΙιιιιτε ΒΙΐτιε ιιτάρτιο."οιτάϊτιιε άο

οιΙΜΠο'.” ι°τἐιὴ 'άο τοΒιοιιοτ ιιἱάοτἱοοτ ι1τωοοε άο το

τάΐοιιοζάτοϊιοτοοιιευά. Ροδοτιιιιιιο Ρτο εο οτ .Βοι·τοτοτο

Μάο οιιο. Ί1οιιοάιι @το άο ΈοιιοΙἱ. τἱοοιιιοιιιιε άο

τἶιιιο1ἱ.“άοἀιιἰιιἱοιτ5. ιτιοιιτοιιιιιιιεξ ιιιοοΙοιιοάο ιιιοτιτο.

Βι1Μιοτιιιιιιυέ Βοεοἱἱοτιξ ἱοτιοιιιιὶιιιιο·άο οοτειιοζ ιιοτοἱἱ

ιιιιετοεάιιἱ. Ροττ·ιιε 10ιΙ11Μ1°άι15 οοι·τοοτιιιτι1ε. Βοιιοιιοτι

τοτο ΡοτοΒήιιι. Βοιιιιιιιἱοιιο ΒΙἱυε τοετο άο ιιιοἱιιειτάο.

ροτι·ιιὲ άο οιρο οτ ιιιιιοτο άο οὶΡο. τἱοοΒοιιιιε άο

οοΙοοοιιο. οΠ:οι·Βοτιιε οοΙΖοἱοτὶιιο. Βοιιοτιοτιιε άο ΒιιοΡο.

πήοτιοΙοτιιε άο 8τοΡο. Βοιιοιιοπιιτιιε άο Βοι1οιιοοΒιιοι.

Βοιιοοοτιιε. Βοιιοιιοτιιιτιιε Ροιιοἰει. ιτοιιι άο οοι·οοιιο.

ΒιιΙΒοτἰτιιιε ΒΙοτιοιιε Βοιιοὶιιτἱ. Βοτιοὶο τὶἱἰιιε ιιΡι·ἰΙὶο.

ιιιοὶοτὶιιιιε Ροττιιε τω. ιιιτο ιιιοι·τἱιιοΠἰ. ΒιιἱΠἰοΙιιιὶιιιι8

τοιοιιιε. άιιι·ειιιτιιε Βοιιοιιοοιιττι. Βοιιιιοιοτιοιιιιοε ττοτοι·

οὶιιε. Βοιιουιει Βιιὶάἱ. οἱΒοιιτὶιιιιε άο τπιπιοεοο. Μικτο

ι·οΠιιε οττοτιιτι Ροι·οιιτἰιιιι5. Βοιιοι:ιιοιιε. οτιοοτο. τοετο

ρἰοοτιὶ. οριιο ἰοἱιοιιιιἰε. Βοτιειιιιὶοιιο ΙοιιιΒοι·άιιο. Ρω

ΙἱΡιιε οιιιο Μιτου. ιιιιιοτο ΒὶΒοιιιιε. ἰτοττι άο Ροτιοοοιιο.

ετοΡΪιιιιιἰτιιιε άο υοἰοΙο. τοΠοιιάὶιιιιε ιιιοειι·άι. ιοτιοιιιιοε

ετο τσιιι·Βοι·οιιο. ιιιιιοιτάοΙΙιτε άο άιτι·οάτι. Βοτιοιιάιιε.

Βοιιοιιοιιιιτιιε ιιἱιιεάάὶ. ιιιιοτιοΙοτιιε οιιιε Β·ειτοι·. Βοτιοάιι

άο το ετη». πιιοτιοτοτιιε ίὶΙἰιιε ιιιιιοτάιιιι. ι·οιιιοΙοτιιε

άο ο)ιιοι·ιοτο. τι·οάοι·ιουιο (το ειιι·άτι. οι·ιιιοτιἱιιιιε άο

ΡΙο2ο. ιιο.Βιιιιτιιο φοτο. ιιιοτοειάειιιτιιε ι·ιιετὶοἰιιἱ. τἱοἰιιε.

ιτοιιι άο ιιιοοτι. Βοιιοιιοιιιιτιιε Βιιδοτειτυο. τιοιιιοάοιιε

άο οι·Ικι Βοτιιι. ιιιοοΙοιιε ιΙιιοιιάιιπι ιιοοτιιιἱ άο ευιιιιιιιο

ιιιοο. πιοτοτιιοιιιε άο οοιιτιιιτι. οιιι·ὶοοτιιε ΠΠιιο ιιοειιιιτἰ

στο Ροιο. τ›οιιειτιιὶοιιε 8οι·οι·άοΙἰ. ιὅιιἰΠἱοΙιιιιιε άο Ποιο.

ιτιιιτιτάιιε ττοτοι· οπο. ΡοεοτοΙΙιιε άο Ποιοι. ΡοΒοτιιι.8

?Μιτου άπο. Βοιιοιιἱτιι Βοιιοι· ΒιιὶΠὶοΙιιιἱ οοΡἱ Ρτο ἱΡεο

ιαο8τιι1οτο. πιω ιιτιι·οτιιε. ι·ιοτιοτιι5 άο Βι·ιιιιοτο. τιιεοτιι18

τιιιιτοι· οιιιο.' ΒοΗοτιιο. Βοηειιιιτοι άο οοιιτι·ο. Βοτοι·άἰιιιι5

τι·ειτοτ οἰτιε. Βοιιοιιι άο βοεοΙο. Βοιιιιιιοι· άο ειιτιιιτιο

ιοοο. Βοι·ιιι2τιε ίΠιιιε ιιιιιοτο οιιΡοιιι. οιιι·οτιιε οὶιιε ιιο

Ροε. Βο.τοι1ιοτιιε οιιιε ττοτοτ. ΓοοοιιΙιιε άο ειιιιιιτιοιιἰιὅο.

οιιι·ἱοοτι1ε.άο ειιιτιιιιοιιἱτὅο. οιιεοΒιιὶιιιι5 άο ειιιτιι1ιοιιἱΒο.

ετι·οιιοι·οΠιιε οιιιε Ποια. 1ιοΒιιιιοΠι18 άο ειιιιιιιιιοιιἰιὅο.

Βοτάι1οιιιο 41ο Βο5οο. Βιιοι·ι·οιιοτιιιε οιιιε ΐι·ιιτοτ. Βοτ

άοιιιιε οὶιτιο τι·:ιτοι·. ιτοιιι άο ιιιοιιτοτιοι·ο. ειιτιιοτιιε

άο Μοτο. ιοτιοιιιιιοε τιιἴοτάὶ. 8οτοι·άοτιιε οτ οιιιιοΒοιιιιε

τέτιττοε. τβοιάάοΠιιε ΒιιιΠιοΙτιιιιε άο ΒοτιιιοΒιιο. Ρτο

άοιιιιιε. ιιιιιτοτοιιιιε. ιοιιοι·ιιιε. ιτοπι άο πιοιιτοτι. :δυά

ΗοΙπιιιιιιε :το ιιιοιιτοτι. ττιοοιτάιιε. Βοιιοιιιιοιιε. ι1ιοιοτιιε.

ἱτοιιι άο άοΒιο. ΒιιιοοΠιιε @οι άο άοΒιο. Βοτιιιιιιι8

ἴτοτοτ-οἱιιε Ριιιοοιιτο στο οοιιάιιτίιιιο. ιιοΙεο οτ Ρτιἰἱἰ

Ροιιιιε πιοάιιι5 οτ ιώοι·οοιιιιε ΐι·ατι·οε ετιΡοι·ιτιιε οἱιιε

Ι:ι·ειτοι·. ιι)·οοι·άὶιιιιε άο οοιτοοΠοττο. @Με οτ Βιιτι·ιιε

ττοττοο.· οιποε ιιιοι·τιΒιιοιιιιε. Βοιιουουτιιτο άο Ρἱοοιιο.

ιιοΒιιοοΠιιε Β·οιιοοεοτιιιιι. Ποιο άο οειι·π·οτιοο οτ ικά

οο]ιιιιιτ›ἱ ΠάοιιοοΙιιο. πωπω ιιὶιιιυιὶιιιιε. ιοτιοιιιιιιιε άο

ιιιττοτο. οιοιιτειιο. Βοτιουοιιιιτιιε ποιοι. Ροεουοτιιο.

τιιιοτιοτοτιιε Βοεο. ΒιιιοοΙΙιιε. ΒοιιοΗιτοε Ι›ὶεοοτὶ. άσωτ

ιιιοιιε· Π·οτοι· οιιιε. ι·ιιετὶοἱιιιιε τοιιειιε. ιτοιιι άο ροιοτο.

Βο.8ττιοτ11ε ΡοΒοπιιιιιιε. Βιιἱάο Ροτοειι·ιιιε. Βιιιάο Μάιο

τιιιο.· ιιὶτιιτοΗιιο. πιοπ·ιιε ιάβοι·τοιιι. ειιιιιοιιε ροιιιΒοοιι.

Ο

- τ›οιιοιιοτιιε εοΙιιἱ. άιιτοάιιε ιιἰοοΙοὶ. ιιιτο ιιἰάοτἰε, το- α :τύπω ιιὶοοὶοιιε οοιιιοε οι: οοτο άὶεοτοτὶε ιοτιιιο ειιι

οτοτἱτοτο οἱ ἱιι`›ἱιοο Ροι·το Ρτοετιτο οτ οδιιοοεεο ο οο

ιιιιιιιτ ἱοὶιιιο 'ιιτ άἶοἶτ ιιοιἱιἰιιο οτ ιιὶοο ἱΡἔἱἱιε οοπιιιιιὶο

ρι·οάιοτοε τιοιιιιιιοτ άο“Ρι·οάΐοτϊ5 Ιοοιε οιιιιιιοε ἰιιεἰπιιιτ
οτ άιιοιιιἰἰΒοτ οοι·ίιιιι ἱι·οοοοἱτειιΒ Ρτοτοοτἱοιιο οοπιιιιιἱε

ὶοιιιιο οτ ἱιι οσωροοτιοάΡέιιιο οοπιιιιιὶε Ρτοιιτ ειιιιτ

οΙἱἱ άο άὶετι·ἱοττι ·ιτιιιιιο; οτ Ρτοιιιἰεἰτ οἱε ὶιιειιΡοτ το:

οοτο εὶο οτ οιιτειι·ο ι1ιιοά οοιιιιιιιο τετιιιιο τιωωττιτ

οἰε οτ ι·ιιτἰίὶοοΒἱτ ιιι οιιπιὶΒιιε οτ Ρον οιιιιιἰτι οοιιιιοιι-'

τἱοιιοιιι τροπο άοιιιἱιιἰ οοι·Ροιιο οτιιιι τιοΒοΒειτιτ απο

άἱοτο οοιιιιιτιἰ Ρτο το οτ τιοιιιὶιιἱΒιιε ειιἰ άἰεττἱοτιιε. οτ

ἰάοιιι οοιιιοε ιΡεοπι οοιιιιοιιτιοτιοιιι οιιοτοτὶτοτο Ρτο

άἱοττι ρτοάἰοτἱε τιοιιιὶιιἱΒιιε ειίἱὶτιιιοιιἰτ οτ οΡΡτοΒοιιἰτ.

Πο ιιτ οπιιιιοάο Βοτιοτἱοἰο ἱΡεἱιιο οοιιιιοιιτἱοιιἰε οτι

Ρο58ἱιιτ οτ άοΒοειιιτ ειιιο οοιιττοάὶοτἱοιιο οοπιιιτιὶε ιοιιιιο

οτ οιιιιιιιιιτι άοπιιιιιιι Ροι·οοιιοι·ιιιτι Ρτο ιΡεο οοιιιιιιιἱ

απο ιιι οιιιιτοιτο ἱοιιιιοιιεἱ Φωτο απο οτ ιιΒἱεΙιιο εἰοιιτ

Ιιοιιιἰιιοε Ροι·τιιειιοιιοι·ιε. οιιιιιἱτι Ρι·οάἱοτο οτ 5ἱιιΒιιΙο

ιιοπιιιιο Ρτοάὶοτι οοιοποιε Ρτοι1ιιοιτ @το ΙιοπιιιιζΒιιο

Ρτο 88 οτ ειιιο τιοι·οάἰτ›ιιε ετἰΡιιΙοιιτἰΒιιε οττοιιάοτο

οοιιιΡΙοι·ο οτ οβεοι·ιιειτο οτ (Μοτο εἰο οιιοά οοιιιιιιιο

ὶοτιιτιο ἰΠιιά τοτιιιτι ἰιιτοΒι·οΙὶτοι· οΒεοι·ιιοΒἰτ οτ ειάἱτιι

ΡΙοΒἱτ. ειΠοτΙιιιιι ΙἰΒι·οιε πιάτο ιτιιιιιο ιιοιιιιιιιο Ροτιο οἰε

άοιιι ετὶΡιιΙοιιτἱΒιιε άπο Ρι·οιιιιειτ τοτο ιιιοιιοιιτο Ρειοτο

οτ Ροιιο. οτ Ρτοἱιιάο οτ Ρτοάἰοτἱο οπιτιιΒι;ιε οτ εἰτι

@Με οΒεοτιιιιιιάἰε ιιιιιιιοτειι Βοτιο άἱοτἰ οοτιιιιτιι8 τιο

Βἱτο οτ Βοβοιιάτι οἱε Ρἰἔιιοι·ἱ οΒΙἱΒοιιἱτ. ιιιάο Ρτ·οοο

Ροι·ιιιιτ Ροι·τοε βοτι άιιο ιιιεττιιιιιοιιτο οιι1εάοιιι τοιιοι·ιε.

ιιιιιιιιι εαυτο οετ Ρτο ΙιοιιιἰιιἰΒιιε άἰοτοτιπιι Ιοοοτιιιιι.

τοετοε ειά τα: τοΒιιτἰ τιιοι·ιιιιτ ι·ιιτιοιιε άο τιιι·οτιο.

πιοττιοιιε Ριοιιοτιιε. ιιὶοοΙοειιε οτιιιοΙοτιιιε. ι·οΠοιιάἰιιιιε

εοτὶΒο ίιΠιιε ιιιοιιτοιιιιιι άο ΒΙοεοιο οτ ΜΗ ιτυοιορτιιτοε.

ποο. οιιιτιοιιοδοειιιιο ρι·ιιιιο. ἱιιάἰοτἰοιιο ναι. άἱο οοιιτο

εοΡτοιπιβι·ιε. ἰτι Βιιι·Βο Ροττιιειιοιιοι·ιε. ἱιι άοιτιο πιοτιιιιὶ.

οοι·ιιιιι τοετὶΒιιε ὶιιΙὶ~οεοι·ἰΡτἰε. εοτιιτιιε άο Βὶοεοἰο Μ·

τοιιιτ οΒοάὶοιιτὶιιιιι οτ 8οτ111οτοι11 οοπιιιιιἱε ἰιιιιιιο οτ

άοιιιιιιὶ ὶοτιοιιτιἱε άο τιιτοτιο οτ τιοτοάιιιιι ειιοι·ιιιιι οο

άοιιι πιοάο. οτ ιιιι·ειιιοτιιιιτ Βοιιιιιιοε άο ΒΙοεοἱτι οτ

ΜΗ άο ὶΠὶε ΡοττἰΒιι5 πιο άοπιιτιο ιιιοοΙοο οοιιιιτο οκ

οοτο άἰεοτοτἰε ιειιιιιο Ρτο οοιιιιιιιι οτ άοιιιιιιιο ιοτιοιιιιο

άο τιποτε 8οοιιιιάιιιιι ιΙιιοά οοτιτιτιοτιιι· ιιι ἰι18ττιιι1ιοτιτσ

ιιιάο Βιοτο Ροι· πιοιιιιπι οΒοττἰ άο οοετοΒιιοΙο ιιοτοτὶἱ.

ιοοο. άιιἰιιάιιοἔοεἱιιιο ρι·ιπιο. ἱιιάὶοτὶοτιο τοπ. άὶο κ. εο

ΡτοιιιΒτι5. ιιι Βιιτοο Ροι·τιιευοιιοτιε ιιι άοιιιο ιιιοττοι1ΐ

ΒοιιιιειιὶΙΙοιιιιε άο Βιβιοτιο οτ τιοπιοάοιιε ἱιιτοιιοιπιιιτ

οΒοάὶοιιτἱιιιιι οοιοποιε ιοιιιιο οτ άοιιιἱιιἰ ἰοτιοτιιιἱε άο

τιιτοο. τιιιοι1ιοάιιιοάιιπι ἱιιτοιιοτιιιιτ οΙἱἱ τιοπιιτιο8 άο

ἴοΒἱοιιο ειιτ› άοπιἱιιο τιιο_οττιο οοιιιιτο άο οοτο άιοοι·οτιο

ιοιιιιο οτ ειιΒ άοιιιιιιο ιοτιτιιιιιο άο τιιι·οο. εἱοιιτ οστι

τιτιοτιιι· ιιι αφτο ὶιιάο τιιοτει Ρον ιιιοιιιιιι1 οΒοι·Η άο

οοετοΒιιοΙτι ιιοτοι·ἱἰ. τοετοε ιιτ11τοΙ1118 άο Βει!ιοο οτ ετώ

ιιιιε. οτ πιτιοτιιοιιιιο.

Ειι άἰο ἱιιτοιιἱτ οοάοπι ι1ιοάο ἰοτιοιιιιοε Ποιο ιιοΒιιο

άο τοΒιοιιο οτ 50 0τιιΒουιτ ιιτ :ΜΗ ιιἰοἰιιἱ ειιΞ. τοετοε

ιιοττοι·ιιτιιιε οτ ιιιιιεειιε άο Ρουιοιιο. .

Εοάοι:ιι άἰο οΡἱιο άο οοι·οοιιο ιιιτοιιιτ οΒοάιοτιτιοω

οοπιιιιιιε ιοιιιιο οτ άοτιιιιιἱ ιοτιιιιιιιιε στο τιιι·οτιιι. τοετοε

ΒοΗιοοτιιε τΠιιιε ιιὶιιἱοιιι οτ ποτΙοι·οτιιιε.

Βεο ιοοτιιιιιιε άο Ιοτιθοεοο ιιοτοτἰιιε 811ΡΓοάτοτει ὶοεττιι-'

  

Βοιιοπειτοε άο·ροι·οιιι·ὶο. -- ιιοτ8οι1ιοο οτ άὶοτιιε άο πιοιιτο οιιτι·οπι οτ οκοιιιΡΙἱτἱοοιιἰ οτ ιιι ΡιιΜὶοοιιι τοτ
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πισω ι~εσεΒι σ ειισ€σ!στιο εστεσσεο !σεσ·σισεσωτσισ α ε!ι·ἰε8;σε !ειισε. σιιιι σει· πιεσε σσειιι Ρετ £επσσι.

εεισροεσοι·σσι σει· ο!ιει·σισι σε εσετιιΒιιο!σ σοσιι~ισισ

εισοτισσσι. ιι!ε!ι!! ιισσιι.ο σε! σιισ!σσΒ0 σιτε! ἴοι°£ε !!!;

0ιεισ -σε!ει!!ε!ιει σ€σ!ο εεσ ρσι;ιετο σ!στεσσιτιοιιιε ειισειι

8011Μισειιι. ιιιισσιστεσι σε ισειιισστο τεσιειι σοσιιιιι

ο!ιετιι! εισεισ!ε εειρἱσισει εοσιισιιε ει; ροιισ!! σιιισειιε!ει

σεεωσσ τετοιο σὶε κα. ιιιστειι. ειπε εοσιΡ!ε!οι·!σσι.

ρεεεειισ!ισε τεει.!!:σε σιισ!σο εστεθεσε. σεσσε!ε σε

£ο!!!!ΒΠθ!!3. ετ εστεσἱο σε ο!εσει:ο.

ς σεεεισειιι ι

Ισπισειιεεε α Ποι·επάσέ, ρσεϋε Με», ιτιιααισπρα

σ·οειισιωι εοι·ιωι -|ιοιπέσίύσε -ιπει·εαΜπυκ εσεει·εειι

ΖΣὐαε ὶυιρει·££ι·2 ρο!!ίσειι2ατ.

!%! , !δ εερ!εισ!ιι·ιε

πω. σ. [Μ. εεε.

( σ. σ. )

Δ Η Ισ σοιιτι!ιιε σοισσιι σσιειι. τε!!ε εοσιιειισσ ει; εοσ

φωσ εε!ε!ιτειισ εετ ε! ίσπισεισι ισπετσοσιιιισισ πιεσει

!:ιοσεσι σε τσι·ι·ιεε!!ιι ισιισε ροτεει.στεσι σοσισιε ιρε!σε

εοιιιισισε ει. εοσει!ισπι ετ εοιιιισσε ὶσσσε εκ σΙισ Ρεισ:ε

ε; ειρ!σιισι !ειει·ιεειισι εισεσι ειιισ1εσισετ Ρι·οοσι·στο

ι:εσι εοισστιιε Ποι·ειιειε εκ ιι!!;ει·ει. σιετσε σεΠισσε μπε

εισε.ιεησε σεεεεωεοσεειιεσ ε; !ιεσερ!ειειτο σοιιε!!!ει

ι·!οι·σισ εοσισισε !εισσε εσσει·εσστοι·σσι·ισοτε εο!!το

σει· .οεισρσσεσι ει: επεσα σοοεσι ρι·εεοσιε ε: σε

@πιστη εεε σει· εσεισ!!σετ εοσιρε8σωσ ε!εοτει·σΙσ

ει! !ιι;εει!ει εεεσιισσσι ίοι·ισσσι εειΡιιισ!ι · τιοσιἱσε ει:

Με. οοιιισσιε .ισσσε,ε© ρτεὶρεο εοσισσι.εκ σιιε ρσισε

ε; σωσσω Βιετιεεισιισσειισ σετεσε!ε 8!ιισιεσσι ι ει:

Επρεστε!στεσι σιιεισιιεισ ερισσιιἰε !!οι·εσε!ε ετ !ιοΐ

!!!-!!!” 9!Π!!ει!ιε-ει!. σ!8ΜεΕσε εισεσεπι ·εοσετιτσισισ

ε_σοσιισσιι!!ιεισι σε ;ισσιισε!Ιο ιιο!ε8$ιι€ε !!οτεσσε

%ιυθπ_9008σ!!ρ εσεεζιι!! ε! -Βεσει·ε!! ειιιιισσε !!οτειισε

εσςιμεΒιισι- σα! σεισρεσσειιη ετ . σεεεισ σιτεεοιισσι

ισσ3ι·ει_ερ!!το_. ἰιι__-ε;ιε!ε8!σ σεισετε ι·εριιι·:ιτε. ·ο.σκισοσ

890$!!!ΗΠ·· Ρ>θΡ9!!ιι ωΘεσσε Ρετ εοεσεισ ριιεεοσεε. εοσ

ε!!!σι·σσερσ!εσσεζι_Βοιρσ!! Ποι·ετισσἱ ω; πεσει!. σοσι

"ι·ι!η"!Ήδ 8ι!ιι!σεω!·σσε!σοτ σου! ει: σετει·εε σεοεσι

ερσε!!ισμιιηιεριεεΜεσμ ετ σεεεσι σσἰσσσσεὶστει εοσ

ε!!!σε!!μρετήειισσημει; εειρισισισεε σκάσω ε: σαι!!!

ξει;!.εφό σεε80ιισ8.60Ω!ετεσσσι. εὶεσ! εοτιτσιετσι· σι σε

“τα πιεση !ι012ιετιεθ8σθ οοιιεὶ!σ ισσἱειε ετ

σωσει, σεμιτιιΜιιες:σι-. ἱσσἱειἱοσε πιω· σιε · σιει:εισσ

ΜΒΜ) !σι!ιεσσειε εεμειιι!ιισε εσιιει· !!ιστο τσετσσιισ!ε

9!ιισ!τετεωσεεεεσιισσσε σοσιιτιε ει: ισοε εοπισσιε ετ

σεισισσσσεεσμσετεετοισσι εισιισσε ί!οτεσσε ε: ιι!

ιει;ε5 @σε σωσει ε!ε εοσ.σεστ!εσεεΡωστ ισέ'ετισε εοσ

σιι;ιεσσιωσι μ-ἰσιὶε εισαι εεε” Ροτεεωε ιιοπιιιιε ει

ιιισε _ερσισσἱ8. σε αισε!!!ετ!οι·στιι σσειισισ σεισιισ:ι

ειι!ιερει!ισσεσει;; σιιτι!ι Ρ!εσεισι σσεσσεσι ε! εεεστ!σι

Ιειιι φετοισστ!!εσε ε!. !ι0σισιιὶ!ισε !!οι·εσι.ιε. ει. @σε

ε!μερετεοιιιε ετ ι·ε!ισε εσιισο εισιισο ε: .πεσεσσσε

σι σιτε σ,!ε!τιεσι σιιισε σει· !ιοσιισεε σσισε ετ σε

σπα ι

εε!σο Ίσοσ ε! !ιοισισεε_ !!οι·εστὶε σεσσεειι·εστ εισαι

ἰιιἰσιἱεὶε εοισσισε ισσσε ιιοτι εσιτ σεεεεσισσ σε! σ!σ

σετ!. εκ ε! σει·ετ ε!ε ο!!εσειο εοσιισιε ιεσσε σσ!!σσι

ιιισε !!ιο!ετ ι·σσοιιεσι. εσ!σο εσειιιι εισοσ ε! ΜΜΜ

εοιισ:σισσε σεΐει·ι·ετιι. `ἰσιισεστι σε! σεΐεττι ΐειοεσετι!;

σιει·εεε εει!!εετ σσε σεΐεισ·εσπστ σε ειστε ισ :μια

ιιιιιε :Με εεεεστ. Ίσα! ωσσωιι σι ρεσειε ειιρισι!ο

τυπο ει; εσιτστοι·σιτι σιιισε. ειι!σο εισιτσ φωσ !!οτεσ

τσι! σιισισειι~ε τιοο σε!ιεειστ σε ρι·οσιιιεσι ισ ρε!εισσε

σε! ε εοσσεεεο. Μπι Ρι·οισιε!!: σἰε£σε ιιο$εε!σε σεεσεω

ε! σσετοτ!!;στε Δω εοσε!!σ Ρι·εσιετο ε!ιο!σο !σει·ιε

ε!ισι εἰσσὶεο εοσισιιι8 ε! !ιοσιἱιιιισι ί!οι·ειιτΞε› σοσιιιιε

σιε!σε εοσισσἰε ετ !ιοσιιιισσι !!ει·ειισε ειιιισ!ειστι εε!

σπσ·ε ετ οσει:οσιτε !!οιεσστιοε εσσιεε ετ σε εισε σι

ε!ισε!1σ σι σισσ:ι ει; σὶετι·ὶε!σ ιειιισε Μισο Με ετ σ

Πισσσεο-_σεσσε ρ!ιισισιιι Ρετεοσἰε ετ· σώσε σει· ωστε

ε! σε: σεισ·σσι. σσειστσιιι εε! σε: !ιοσιἰιιεε σωσει ει:

σ!ιεισ!ετσε. ετ ε! σισε σιιισεσειε σε! σε σἰεσ·ὶει.σ εεε

οσ”εσσει·ετ. εοσισιιε σπισε σιιισιεσισι !!ιε!ει σε ιΡε!ε

ετσι σωσει εοι·σισ σε ε! οσ”εσσει·εσι -ιεισσεσεεε ε:

Όσσα ι!.!οτσσι εμ! 0σειισει·εστ σεβ!! Ποτειισιιιε εισ

!ισε ΐοι·ετ οσειιεστσ. σισε!!εετ ωστστιι σε !ρειε Βοιι!ε

σσοσεσ.!!!ε!στ στο σώσε ειΒ!ει.ιε. ετ ε! σιιιτισσ σε

!ιοσἰε _εοι·σσι ιιοσ-ιιισειισι€στ ίοτεετε!ιιτ εεε. σε εισαι!!

ιιιι!!ο τετιιιροι·ε ι·εεσισειιιστ. σ!ε! Ρισσε ε!ι!ιισι πιεσε!

!σετιστ. ε: ειιιιείεεει·ιιιι σε ἰιιἱστἰε ετ σεισιιο.· ετ ε!

εισΙσι εισἱ :ιοει εεεειιτ σιιισεσεεε σε! σε σἰεττἰεσι

!σσσε εσετισει·εστ ε!ισσοε !!οτειισιιοε ισ τετι·σ σε!

τσιπ! ὶσΪισ σιειισετσισ ισιισε. ε! εοπιιιιιε ισπισε ·ιΡεοε

. Ει6ι!ε!εσ80τεε σε! σε ι·ε!ισε εοι·σισ ισ σιετι·ιεισ σιτισε

σισειιει·σ. σε Με σιιισιετσιισ ίσεἱει; σε ε! οσ”ειισ!ε

ασκ !εσσειιεεε. ει: σε ι·ε!;ισε εοι·σσι σε!ι!τ σιιιιιτισιιι

ι;ισεε!ε ισστσσι σσεσι:σσι σσ!σει·ἰιιτ :σε σ!ι!στε. !ιοο

!σ!:ε!!εειο ε! !!!ε ί!οι·ειισσσε εσἰ σιισισσισ Ρεεεσε

εεεετ.ι εσρισε εεεεπ σε! ι~ο!ισισε ιισσιεσιισο ισ @σε

ισιισειιεὶ. !!;εσι :ιειι ίσε!ετ εοσισσε ισιισε ἰστει·σἰετ,σσι

σε!σεσετισσι !!οι·ειισσιε σε σιει·ει!ισε τι·σ!ιεσσἰε σε

!ειιιισ,σε! εισσσεειισιε ισιισιιισ σ!ε! εἱεσι Βιειετ ετ

!!ιο!Ε !!!θθΠ5!!Η15;;88!Π!8 !ιὶε σσε εσιιτ σι Ρι·εεειισ

0σσσεσσεσε ειιΡι·εεεσ. σε ρεεσιιισ τοτε σωσει σεισ

!ΩΡιστ !!οτεσιισι σιει·ειι.σσι εσσεσ σε!ιετιι εο!σει·ε σι

εσσσο·σιειε σσεισ!!!ιετ !ι!ιτειιιι σειιιιι·Ξοε εειι σσισε ε!

!τιιι·εσιτσ- σ!ε!ι!!. σε ι!!!ε πιει·ε!!ισε σσιιε τεσσεετεστ

ι:εσσεσε ειιτρι·ιοισ ρεεσσιε σε Ίσα εο!σἱεεεστ. ε! σοτο

ά !!0ισσε!σι·ει!!σιιι σε! σε· σἰεπἰειισ !!οι·ετισε ισει·ιιιτ

σε! σεισ8εσευ!σι σε σωσει ισ Ρι·οσισεισσι·σε!ιεστ

8ι0!σει.·ε· σε: !!!ιι·σσι ε!εσι: ισσσεσεεε εσιισο ε! τεσ

ειιισσε ει. 1::ιιστσιτι ιισστιτσσι σισσειιεεε σε 6ο σσσσ

σεΐεπτεσί ισετεετισἰ εεισεει. σε Ρεεισιἱσ σει·ο σσεισι

!!0Γειισιιι οοιιιΡετσ!ιιιστ στ σωσει σε! σιεττ!ε!:σ πιει·

εεσσιεσσεσι σκεφτο εεισι!σο εστι σε! στΘεσσ. σε!

ισεσε$ειτσισ εεσ !πιπιιισ!ιε ετ σε Με φωσ ωστε

Ειστε σετσ!εισσι: ετ. σει·εσε Ροισ:σσισεσει·εισ μεσω»

!ι·σιιτ. σε!ιετιι5 εο!σει·ε με ΡεσεΒεε Ροι·σιεσεσει·ιε σε

σειι·ιοε. απο ισιισειιε:· !ι!ιτσισ. ειι!σο σσο‹! σε σωσει

σπιτι ροεειιιτ !!οι·ειι1ὶσἰ ει·ει!ιεσε !ισιοσεισισισ. σε ιι!σε

σει·ο εοσιιε εεσ. ειιι:σσε εμε σε!”ει·επιτ Ρετσσιισσισ

ει. σιετισεισισ με: ωστε σε! Ρετ· ι.ει·ι·ιισι σεσει·εσε

σ·ιιιιε!στιι εεσ ισ σ·ιιιιεσισι σε!ιειιτ εο!σει3εΪεοπισσὶ

Μ!!
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ειιιιπισ.- σε ιΙσοιιισει ιοτεειιο συ.επι εκιικιε :ιει”ετειιιέ

ιιει:εσι εειιιετε ειισιιιιετ εοιιιοε ειιιιιισσε ισσιιε εισε

Ρετ σιει·ε εισε Ρετ ιετι·εισ ιιειει·εσι σι ιιιειστσ εει

ει' ιιοσ στο ΡετιιιΒιο Ροτισειιεσετιε. ‹ιε φωεω σετιί

εεισισει @σε ‹ιε ιοτσιιει·τιιε ιιειετεσι εισε ισ ιοπιι:ει·

ιιιιισσ άεβεσι εοισετε εοιιιοε «τι. ιεσσε ει: ιιοε·εεισιε·

Ρειισειιε. Βεσιι ει: ιιιιιι:ιιΒιι ει ειιιε ΡειισΒιιε άτιειιε

εισιισιιε ιεσσε ιισε εοιιιει εσσι εοιιιέι. ειε ιΙσοσι σιι

ιΙσοει σειισσι Ρειιεθισισ εσΡετ εεε ιιοσ ειει:εει ιπι-ι

· Ριπή. σε ειειιι εσρτειιιεισισ εειι. ει ιστει:σσι ιιοτειι

ιισι ιΙσοει Ρεειισιεσι σει τω: ειιεσισε Ρετεοσε εεε

σου εειι. ι·ιε ιιοτεσιισ σει εοτσσι ιιιει:τιεισ :κι σεΒο

ειιισιισσι εεσεε εκεσεεσιιι ρειιεεὅιι ει ιιτιοισε εοωσσιε

ιιισσε τιοσ Ροτιε.Βσσι. σεε εσεε ιιιοιεσι ιτεσιισιεσιετ.

ει οι ‹ιεΐετετιι ιιιιιιισ Ρεεσσιετσ ει τεε ωεσιι'εεισΒσσι δ

εοσεσιιΒιιε :επιε εοπισσιε ιεσσε. ιιεπι τιοσ Ροεειι

ειισσιε ιιοι·εσιισιιε σει: εισε ρεεσπισ εεσ τω εεΡι

σει ισ1Ρετιιτι ισ σωσει. σει ισ ιιιειτιεισ Ρτε ειισσο

ιιειιιιο οι:ιιδεοιοσε σει :ιιιο ιιιειο :πιει εεεειρτισει

ρειιε Ρετεοσει σει ιιιιεισεεοτ. ιΙσε ιιειιιισσι εοσπ11ι

ειεεει σει εισε ιιειοιιστσ ιιεΒει·ει. Με Ρεεσσιε σει

τω εειι Ρει·εοσε ειιεσισε ιιοτεσιισι σει ιιιειτιεισε ει»

τεσι:ιε. Ρτε ιιει)ιιο εισαι σιισσιε ιιοτεσιισσε πιεσε”

εειι ειει:ισει·ιι σει ιιειιεΒιι ειισσιιιεσσε σφι εεσ- ισι

Ρειιιι·ι σει σιοιεειιιτι Ροεειι. πιει εοισσιωοιιο Ρετεοσε

ει τεε ·ιιιισε ιΙσι :ιεΒιισισ σει Ρεοσσιωσ σεΒετει. ει

οι ιοτιε Ρτε €σεττε σει ιιιεεοτιιιε εισαι ει›ειι ιπιει·

σεσιεσιε ισιετ ιΡεεε εοσισσιι:ειεε εειι εεισιιτιο σει

σιισσει ειιε πιε εεισεε εεειιιετιι εισαι εοσισσε-ιεπισε

εειι ιιιιφε εισιε ιεσσε τεε Ρετεοσεπι εειι Ρεοσηιεισ ο

ειιεσισε ιιοτειιιισι σει σε ιιιειτιεισ ιιει:ετει: ε·σι: σειιει

ιπιΡειιιτε. ειτιιειε Ροιεει:ειε ει εοισσσε σωσει μι

ι›ιιεε ειιιετισετσ ειιιισοιι ισ1ρεάιωειιισπι Ρτεειειστ

σει ειιιισιτι εσΡιεισι· εειι ιισΡετιιειστ. ιιιειεσι ι1επισιτι

εειι Ρτεεοσει·ι Ρετ εισιιει:εισ ιιισσε εισαι οπιπεε ει:

εισεσιι ιιοτειιιισι εσσι τει:σε εσιε επεεσι εισιιιιιεπι

ιειιιιε ει ιιιειτιεισσι ει: ιεττσισστσ εοσειιισεσι όσο

τσισ ισειιεισσσ. σει: ιιιιἶι·ε ιΡεσσι ιετσιισσπι ειιτισοι:ι

ισιΡετιιισεσισσ1 ειε σει ι·ει›σε εοτσπι Ρτεειεισιιιιτ.

εεισο εε ιισοιι ιιιεισσι εειι ιιε ΡτισειΡειι Ρετεοσε ἀε

ιισσσεσιε σει ιιεΒιισσι ιιεΒεσιε ει εεισιε ισειτιιισεσιιε

ιιεΒιιοτσισ ειπε ιιεΒειιι: ιιοπιισεε ιιισσε εοσιιε ιισ

πειιιισοε. σετεεσιεε ιιιεισε ειοιιισε εισιιιειιε ει·Ρτο

εστειοτ εοπισσιεει: ιιοισισστσ ‹ιε ιιοτεσιιιι ιιοπιιι1ε

εοπισσιε ει ιιοσιισσαι ει ωετεει:οτσπι ιιοτεσιιε ρτοἐ ά

πιιειι.ει εοσσεσιι: ιιιειο ιιοσιισο Ροιεειειι ιεπισε ετι

ριιισσιι σοτσισε εοιπσσιε ει ιιοπιισιτισ ιτιετεειοτσιτι

ιιιτισε ιΙσοιι οοισσιιε ει ιιοσιισεε ιιειιιοτειιιιε @ισε

ιισισι ει εσειοειιεσι ιιοσιισεε ιεσσε ει: ιιισιτιεισειΡετ

εοσιε ει τει›σε σπιτι ει. ι:ει·τσ ει··ειε ιιιιιι Ριεσεισ .

ιιιιετιι:ιεσ1 ει εεειιι·ιι.ειιεω σεσιετιιιο εισσιιο ει έται

εσσιιο ει ιιοσ Ροεειι ειισσιε ιεσσεσειεεσεε··εισε Ρε

ουσια εεσ τεε .εειρι. σει ιισΡειιιι·ι στ ιιοτεσιιε σει

ιιιει:τιεισ Ρτε ειιιΙσο ιιιει›ιιο σ·ει οΒιι.8εειοσεω σει

στο `ιιιιο ιιιειο. ·σιει εεεει ι›τισειρειιε Ρετεοσε σει

·ι.ιιιεισεεοτ «με ιιειιεισπι εοπιισιέιεεει - σει επιε ειειή

ισσι ιιεΒετει.· σεεϋρεεσσιε σει τω εειι Ρετεοσε Διι

εσιιιε ιειιι1εσειιι :σει ιιε κιιει.ι·ιεισ ιεσσε ρτο·ιιεΒιιο

ι":

- ιειισε @Με εσιικισε ιιισσε ιστο εισειιι:ει εετειε εειι ιι ι›ιι ειιιισειεσιιεεειιιεεσ ιαιρειιιτι σειισοιεειετι ροεειι

πιει εοισσπσοιιο Ρετεοσει ει τεε ιιιισε εειι ιιεισιισσι

σει ρεοσσιωσ άεβετει. ει ει ιοτιε Ρτε εισεττε σε!

ιιιεεοτειιε σσοτι εισειι ισιετσεσιεσιε ισιευ·ιΡεσε εο

π1σσιι:ει:εε εειι Ρτε εετσισιο ειιισσο σει Με ιιε εσσειιι

εεειτιετιι. εισαι εοιιισσε ιιοτεσειε σει σιιισε εισιε ιιο

τεσειε. τεε Ρετεοσεσι ειὶεσισε ιεσσεσειε ·σειιιε .εειι-ι

εισ ιιεισετει ειιι σειιει ιππΡειιιτε. ιιιει:α Ροιεειιιε ει:

εοσιιισε ιιοτειιιιε ρσισιιεε εσι:ειΙσσσι ωιιιΙσοιι · Πεμ-ι

ιιισ1ειιισσι Ρτεειειστ σει ειιισσιό. εεριειστ εειι ισ1Ρε

ιιιειστ. ιιιειεισι ιππισιτι ει: Ρσι1ιιεε Ρτεεοσιιτι Ρετ

εισιι:ειετσ ιιοτετιι.ιε ιισοιι οπιπεε ει εισιισιι ιιπισε11εεε

εσσι τειασε εσιε ε.κειισι εισιισιεσι ιιοτεσιιε ει ιιι

ειτιεισπι ει ιιοε ειε ιετισισσισ εοσειιισεσι ει: ιισΒσσι:

ιισοτσαι σιεσεισιιι. σε:: ισιτε ιΡεσισ =ιετπιισσω ιιι-ι

:μαι ιπιρειιιτσεσισπι ΡτεειεΒσσι ε·ιιεσι ιεσσεσει. σει

πιε τειιιιε εισε. εεισο (βοά ιιιεισιισ εει. ιιε Ρήσει

Ρειι Ρετεοσε ιιειιστΙσεσιε σει ιιεΒιισπι ιιει:ετιιε. ει:

εειιιιιε ισει.τσισετιιιε ιιειιιιοτσσι επιε τιει:εσι ιιοσιισεε

ιετιιιε ιιοπιισιΒσε ιιοτεσιιε. ει ει ειιιΙσιε επιτεπεσε

οιιεσιιετει: ιιιιιΙσετε ιεσσεσεεισ ιιι ιιιειτιεισ ίιοι·εσιιε.

εοισσσε ιιοτειιιιε ισιιε ιιισιιιειεσσ Γεειει ισ Ρετεοσσ

ει: τεΒσε οιΤεσιιεσι:ιε σε ει εεεει: ίεειε οιι”εσειο Βοι

τεσιισο ει σε τεισσε ιιιισε οιιεσεοι·ιε σσε ισ ι:ιιειι·ιεισ

Ροισετισι ισσεσιτι τεειιισιιοσεπι ίιετι ιεειει: εοπτιπιε

ιιοτεσιιε σεισσσπι Ρσεεο. ει εσιεισ εεεει εισιε ιισι·εσιιε

οιιετιεοι· ειιεσισε ιεσσεσειε εοισσσε ιιοτεσιιε ιπιιε

ιιισιιιειισσ ιεειει ισ Ρετεοπτε ει: τειπιε ειεσι Ρτειιἱἔ

εισσι εει. ει: ει τεε τιοσ ετσσι εσιιιειειιιεε ιΡεσισ

οιιεσεοτεισ Ρσιαιιεε ιοτεεισι:οιι ει ιιε ειιειτιεισ ίιοτεσιιε

επρειιει: Με ιΡεσισ τεειιισει σει ισ ·ιιι1εωεω ιιο

τεσιιε ιιεΒιιετε Ρεπιιιιιει. ιΙσοσειΙσε σε ιιιισιιιοει

ισιστιε εειιειεεισπι ιιιετιι εισπισι.ιπ1 Ρεεεο. τ1οπιιεσιι

Βιιιισσι ιιοτειιιισι οιιιε ισισσιειε εοπισσιε ·ιιισσε ει

ει σεσιδει·εσιβει ισ ιιιο ιιιισιδειιοσε ιιειι:ι·σσισ «ω»

ι.ιετει: σει οιιεσειο ειιεσι ιιοτεσιισσ :με ιΡειε ιιετει

Ρετ ιιοσιισεε ιεσσε σει άισιτιεισε··οοωσσε ιιοτεσιιε

σσιιιιιιι ισ‹ιε εεεω τεσσιειειοσειιι εοιιισσι·ισπισε. σει:

ειιειιι ιεισσεσει. σει: εοσεειιει ιιιιππισιιι Ρεεεσιιεεσιιειιι

οεισΒιεσιιι ει: ιστεΒσσι ιιοτεσιισι πεσει Ρεεσσιετιι·πιει

τεεισιιεσισε ρετεσσε. εμε τιοσ ειι ‹ιε ιιοτεσεισσει

οιιιε ιιιειτιεισ σει·σσσιθεσιισσι εεσεει εκειιειισιιι εει

ιιεειε ει ιιτιεισε εοιπισσιε ιεσσε σοε Ρωσσσει.°εεε

εσεε ΐσειεσιιιιι·εσάσιεσιετ. ειζει εειωεπιιισιω-ω

εσσιεισεει τει: τσεσιιεει:ει:ιισι εσεειιιιβσ'ε ωιειιτει:

ωσσιε ιιισσε. ιιεε οπισιε-ει: εισ€σιε·ι›τοιιιἱιιιι επεσε

εισιιιεσε ει; εσει:οτ εοπισσιε ιιστεσιιε -·Ρτειιιειοψύ:

ιεειιιιι τεειριεσιι Ρτε εοιιισσι ιεσσε. ει·ιΡτειεισδσιιε

ιειισειιειιισε ειιεσιιετε εσιπΡιετε -ειιιοΒεετσεά·ει ει:

ειναι ειιεσκιεσωτ ει: οιιεετσ-εισσσισιι-“ιρετ· εσπισισε

ιιετεπιιε ει: ιιοσιισεε ιιοτεσι:ιε ιιιιΒπισ.εσιιι :ΜΜΜ
ιιεεεπισιε Ρεειε εοσσεσιε ει ι στάισειιτ·ειι εισισιιι:

ισιετ Ρτειιιειεε Ρετιεε ΡτειιιειιεσοπιισιιισΦ ει» εσιιἔ

εεσεσ σιτι·σεσσε Ρετιιε. ιι ι‹ειεστιιε ιιιιι·εωι-μει

κισιε σεσιστιε σεσσε επι εσσοεσιιισιισε ·εσωμειεε.

ιισ ·ιαπιεσ. ιΙσε‹ι ειιιιισ ιιιιτειιιεισισ ιιετιτιιιισ·ω :σει

ιεετιι ει οΒεει·σεσιστ η εεπιμετ μιιιεπιιιιιτ Ρετ ' ιιιιετσ=

ιτεισΡει·ιτιιιιη σιιετι ιιετιστπειειι1ω-ετιιιΡι·εόιει:ε Μέι·

ΡΙισε σοιιε ιισι·ω·ε ει: ισσε μπι εισαι ιιεσσσιιιιι6

`ιιιιαισιιιΙσιε ιειισεσειε -ιιεΒεσι: -εεσ ιιεισσιι-. σει :ιιειιε ι:ιεσι -ιισιειισι ειοι18ετιιειιισι··Ρει€'ιισσε'ισειιεεεσηε
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πισω ειστε!!! εοσε!!!ετ!οτιιισ ετ !!!οτιιισ σε!! σε εοπ» α. Δτε!ιειστιιε στε!ιειστσε.

Ρεβσ!ε εσστ !ιεε !- ·

!εσε!ισε- σε. 8ισισε!σο.

Μ:ι!!!σσε σε τω!. ·! ! ν!

Βστ!εσε = εοσσιτσσε. ο η· τ.

!ο!ιισισεε θεστεεσε. ξ. -. .. η..

Μει·τ!σσε ττεεεεετε!!!. - ι -

Ν!εο!εισε σε σαιτ!. · ι - ·

Ρσ!εο εσε!ιεισεε. . . · . τ· .

Μστ!σιιε σεσεισστ!ε. .. . -- Η

ΟΕιεττσε πιεσε. · - .

Βεττο!!σσε !σσεκ. ν ·ἱ!· ! : · . ι - .

Α!!3εττσε σεστσε. ι ··ι ·· · =· ἰΝ!εο!ιι εσιΒι·!εεσε. -· ι .. - · ·

!ο!ισιισεε εΡ!σσ!σ. ·ι ·. · -

Ο!›εττσε εσιιοεστσε. . .. πιτ· υ

Βοσσεσσεεε!!σε εστσεσε. · .' ·

Οττο!!οσσε σε εεισ!!!σ. · -

Οσ!!!!ε!σισε σε Βσ!ιὅστο.

Βοσ!!!ιεἰσε Ρ!εστσ!!!σε.

- Μ!π!ιειιε Ρ!εσο!σε.

Ραπ!!! σε ε!σε.

Ασεε!σσεεΡο!!ε!εσε.

Θσ!!!!ε!ισσε σε 08εττο. .· :

Αστωι!σε σσ.ιιοεετσε. - ·

!ο!ιισσεεε εει!σσε. ] . 1

Ασ1στεεε σε τστε!ισ.

Βεεε!ισ!!σσε σε τι!Βτο. -

Οισ!!!!ε!ισσε Ρ!ετεσ!σσε.

!!οι·ε!ιετσε εττε!σ Ροτεσε . ο · σ

δ!εο!εσε ιι!!›ετ!εσε.

Ιεεο!οσε ι !!Βει›οι·εσε..·

Αισσε!σσε σε !ισ!ι!!ιοτιο. ι

θσ!!!!ε!ισσε !!εσσεττιιε. · τ

0ισ!!!ε!σισε·Βει·ι:!ισ. ·; σ. .· . .Ε ω.

Ιεσωισεε σε στ». - ·. .

Ι0!πισι!σσε σε πισω!. - .···.› ο.Φωτ!. εΡἰιισ!ισ τι! ·

(.!ισ!!!!ε!σισε εισ!ιτοιισε. ' · :

Εαιτ!τ:118 εΒιιΡΡσ. ·:

Ρειιισσσε Ρεσιεσσε. - . . ·

!!ε!τιε!σσε εε!›σ. -

Βιι!πι!σιιε !›ε!ισσετσει .· σ.

Βε!ισσσσσε !Φσεσσσε.. ` ν! -

Ν!εα!ε!σ;τε!ετ!Η.. .ι . 6-. Η· _ι ..-ι·έ .:

Ω!!εττσε ίει·ι·ετ!σε.- · = ··ιἱ ··ι 'κι 1 Μ· Ε!Ιε!σσισεε-σε τσστἱσο.· : ·. ° ι .~›ι·τ· . ·

Βιι.τ!εσει !!ε1°ετε!ι!σει- `

0!38Ιστ18 σε.·11Μτ!._ ›.· τ.: .. η °;> :. ι - :ε

Ν!εο!ιισε σσι·!ει. › τω· ζ! α.. ·· Π·

Ειιι·!εσε.ασε!οεε!!ιιε.· ο :.ι:-'·! Ξ .

ΟΡ!εο £ε!ειισσε!εσ.. ι Μ: ε! ·

8)ισιοσ Ρ!εεισ!!!σε. π ·.ι

Ιεισ!τεσειιε τ:!8ισε..ε·ι σε. ε ; Με ι τι !·›

ε··! :›ι·· ..: σ.

ζ!!! .· ' Έ!!

10!ιειισεεε!!!ετ!εσε. ω. · ›. :ων-ι › σ:.ι.·... - ·

(!ισ!!!!ε!ισσε Ρ!Ρετ. -·······= ··· ε ε

Αιιειι!σσε !!σιισιοσιεε. ·.ι σε :τι -- η!» · σ := ··

Ισ90!ισε !›ετι·οτσὶσσε.›.ιε -· · · ι ·. . Η 5! ·ι· .

148Ν)!!'8ΠΟΠ8 Π·8Π8ΙΠΒΕ!8. ω, ··- σε· ΜΗ' σ. .ο : ! ή'' τ
σ

- υ
; Πω!" τ !ιι-.'Ιεσρι!!·σσεσε σε τστε!ισ-. κι . ει” σ

Α!!πεττσε εεεε!ε!σε. . . :

Β.ιι!ισ!σσε ισσε!ει. .:. .. . . .. .: ..

Ν!εο!εισεσε σο!τε. τω· . .. ..!ο!ισσσεε εεεσετσσε. .. · · ζ · . .Ν!εο!ε ε!σοτι!ε. . . · . .. .

!ο!ιεσσεε ιιεΡἰτε!!ε.

!)εεε!ισ!!ε ιι!εεεοσιεε. . · ·. σ· ..

δσ!!!!ε!ισσε σε !σεσ!:ι.- . σ - - . σ.. ο

(ὶσ!σοτσε εΡ!σσ!ε.- , . . . ψ . . σ. ·

Βιι!οσσε. τ · ·

Ασεει!σσε Ρ!!εσ!ε!σσε. · . .. .

Πσ!!!!ε!σισε σε σιετ!οσε.

Εσι!!!!ειεσε σε εεετι·ο.

Οοστεσσε !σετιοε!ισε.

Ρει8:ισσε εσσετσσεσε.

Οσ!!!!ε!σισε Ροτεσε.

Ασ1!εσε €τ!!!σε.

Τ!ιοισεε σε εεετε!!ετο.

Βοδετ!σε σε εεισ!8σοσο.

!σεο!ισε σε εεΡτεισ.

0Βει·τιιε !οσιε!!σσε.

0σ!!!!ε!ισσε σιε!ετ!›ε.

Εστ!εσε !πιιιε!ιετ!σε.

Ν!εο!εισε σε Ροττε.

8)σσοσ Ρ!εεισ!!!σε.

δ)·ιτιοσ σε σωστο.

Εσσίτσσεσε !εσσσε.

Ρεττσε Βστσε!σε.

!ειεο!!σε σε πιστα!.

!

ι ο Βοσ!ίεε!σε ίοτσιιτ!σε.

νεο σε ε!8σ!ίο.

Ροσε!σε τ!ε!σε.

8)σσοσ !εσσιε!!σσε.

Βε!ισσετσε σε εετισσσ!σο.

Ισεο!!σε σε Βιισ!ο.

Βειστετιεσε !›ο!ετσε.

Ρεεε!ιε!!σσε σε πιο!! ·

Οοστεισιιε τ!ε!ιετ!σε.

(ὶσ!!!!ε!σισε ι·!ε!!ετ·!σε.

θσ!!!!ε!σισε Ροτεε!!σε.

ί!ισ!σοτσε εΡἱσσ!ε. . - Η - σε.

Αστοσ!σε εσσοεετσε. .

Βσ!σε!σσε εε!!ει.

Βεττο!οισεσε !ισε!ι!πισε. !· · ' ' ·

Ιειεο!!σε φτ!ε!ιετ!σε. .- -

Ατσ!εσε στε!ιειιτσε. - · -· : -· '

Ασεε!σσε σε σ!ετο. · μ!

Ν!εο!σσε σε εοσι!τε.

!ειεο!!σε σε σ!σε!σο. ·

Εστ!εσε ττσσετἰσε. ·

Ισιδο ετ!!!σε.

Βιισ!!·σσεσε σε σο!τε. · ›

Ρεττσε σσιιοεεισε. _

Αετσισ !εισσε σ! Ρε!ετ!ο ἴοτιισι·!οτσισ εστω σοπι!σ!εε

ιιστ!σ!τστ!ε σσοε!. !σσἰετ!οσε στι!. σ!ε στι!. εεΡτεπι

!ιτ!ε τεετεε Ροτε!ιετσε εττε!εΡοτοσε. !στ16°Μ1008 τσ!!εσε

σε σο!τε. !”σ!εο σε ετιεττο !!!!!ιε εοσι·ιισ!. Θσ!!!!ε!σισε

σε εσσετο Β!σεε!ο. ετ σ!εο!εσε !εΡειετ!σε σοτιιτ!σε.

Ρ!ιιτει !σετι·σισεστε σσ!σε τεσοτ!ε !σσε ειιστ τοεστει σετ!.
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ΒΒο Βυι!!ιο!υιιιε ‹!ο οουοτσ Βοστειο υσττιττυο τοστ! ο υιτιιτ!!ιυο. ροοουτ=το·ουΒοοιιι. τιιοτυπι οοτιοστά!οτυ. ιιο!

!υιΡοτ!ι τσΒοτυο ττοτιεοτἱΡεἰ οτ οιτουιρ!!Βοουι ιιτ :αυτια

τ!ο τοειεττο οτ ουτουτιοσ οστυυτιιο !ειιιυο πόστο αυτου

ουτἰοἱ ‹!ο !ιἰοοιιιτιο ιιοτοτὶὶ τι·ουοοτὶρτο οτ οτοτυρ!ὶίἱ-'

οοτσ υιοιιυ ἰοοο!ιὶ !ισιιτιουτε! ιιοΜ.τιι,. τιιο!:ι!! :ιτ!ι!!το

ιιο! ἀἰττιἰυυτο :ιιο! τοττο !!ττοτο ε!!!ο!ιτι τἱτυ!σ οοιι

Ρυτιοτο Ρ!υε τυἰτιυευο. ‹!ο τυουτ!οτο τ!ουυυ! Βιιιο!στ!

τ!ο τστ!ο!ι!ο ἰοιιυο οἱυἱτοτἱε Ροτοοτιιτιο. Ρτοεοτιτ.τ!ιιιε

τοετι!ιυε ιτι!ττιεοτυιτιο. υιτ!ο!ισοτ .τυ!ιοσ τ!ο σττσ υιο

Βιεττσ ο!!›οττσ τ!ο οοεο!ἱ οτ ιτιτιυιιισ οο!ιο.τεοτιο οοττ!:ιιοϊ

οουιυυὶε ὶοτιυο. Μτ10ι.ΧνιΙ. ἀὶο ντιπ. τιουουι!ιτιο. τι. τυ

ἀὶοτὶουἰε.

( οοοοΧΧιν )

Ιαπιιοτισο.τ, ΓΙστοιιτίιιΞ οτ Ζωοοοιιτο.τ Μπιουτ τητα· 86

τυπο οτί ιἰοοοπτ Μουτ οοπττα ΡΖ.εαποευθοάτω τποατιτ.

πω , το οοτο!ιτ!ο

τω. τι. χω. πιο. τ.

( τι. τι. )

Ιυ τισττι!τιο ἀουιὶυὶ ουιοτι. ι!ουυιιυο υιοτιο!ιοο τ!ο

τυττἱοο!!ο ἱοτιιιο οὶυὶτοτὶε Ροτοετοε οτ οστιοὶ!ὶυπι ιουυο

πιστο 5σ!ιτσ οσιιοτοΒοτυττι ροτ οοτ11Ρουτιτυ οτ οστ1ιυ

οτ υσοοτυ ρτοοοτιὶε. οτ! φωτ! τυοτυ1ιτ οοτ !ιοτιιυιοο

Ροτ ττυουι!!!σοτ οουιΡοουτιτυ ο!οοτἰ ιιτ! !ιτουὶο εαυτο·

ε!υτιι τσττιιοπι οοΡἱτυ!ἰ ιοτιυο. υοο ιιοιι οτ ἰΡεἰ οστιεἱ

!ἰοτὶἰ οτ ο!οοτἰ ττυοτυττι τιοττιὶτιο ευ!ιεστ!!ιιιυτυτ. τισ

τιτιιιιο οτ ιυοο οσυιυιιιε ἱοτιυο ο_τ Ρτσ !Ρ5σ ·οσίουτύτ

οτττυο !ιοιιοιυοΒιιιι τ!ο !ο τυττο ιυτ!οιι οτ τιστοτὶυ8 Μ»

ἀἱουε. οτ υυτιοἱιιε οὶυὶτοτἰε ροτοετοτιε οτ οοΡἱτοτιοἱ.

οσιιεἱ!!! ΡσΡυ!ἱ οτ οοττιυτιἱε τ!οι·οιιτιο. 5τουττσιι€ντοτ οτι

τουοτο ρυ!:!ιοι !ιιετι·υτυουττ80ι·ιμτ! πιουυ !ιουοι18οδιτο

οοιιε!!!ι !υτ!ιτ·ιε οτ Ρυ!ι!ιοι ιιοτοτἱἱ._ Μοοτυ.· ιτιο!!0τισυο

ντιπ. τυο υουοι·ἱε. !τυ!οιιτ!!ε εορτοωττ!ε.-ιιστυτοο το·

ιιιυτιιο οτ υυιυοι·ειτοτ!ε !!οτοτιτἰο.ιτιοο οσο οτ -!ισΒοι·

υοιιτυτο τ.τυοτοιιιε ὶιιἀοκ οτ ιιοτυτὶιιο ε!τ.ιό.ιουτ ο: ιππι

οιυε οιυ!τοτιο Ρστοεττ·ιτ!ε οτ οστιει!!! οτ οσυιυιιι8 ·!υο!ιο.

οιουτ οσιιετοτ τουστο τυ!ι!ιο! ιυετι:υυιοιιτι !οετ! τυο.τυι

8υὶ!!ὶο!υιὶ τ!σιτιἰτιἰ. . . . . . . . . . . . . . !υτ!υ:ιε οτ οσοι-ετ

οτ !υο!ιουι οοιτιυτιἰε οοτιοο!!οι·ὶἰ.οιοοτ.ον”. ἰἀυοετοο

Ρτουι!ιτ!ε. ἰιιἀἰοτἰοτιο κ. τιοιτήτιο οτ ι!ιοο οσιττυτιἰε

!υο!ιο ω! !ιστιοτουι οτ οτο!τοοιουουι ι!ιοτοτυπι `τι:ιιιυι

οἱυἱτοτυτυ οτ υτιιυοτειτοτυιιι οτ τ!ορτοεο!στιοτυ άτυπο ο

τ!οεττυοτισιιουι Ρ!εουστυιτι οσυττοιτοτυπτ'οτ! τουττω

ἱτιτοτ 88 εσοιοτοτοτυ οοτιυουτἰσυουι‹ 5πιτοίτι!τοτΒΜιιοτ

οστιιυτιιτοτοιτι. οτττυο οουτοάοι·τιοιστιοιτι οοιιττο· μιτουσο

τ!υτοτυτοιτι. υεττυο οι! οτιτιοε τ!οοουιο εοουτιτ!υυι οι·

ττοεοτυ1ιτοτυ τοττυοτυ. Ρτσυιιττυιιτ ου!πι Ρτοτ!ιοτι ιοιο·

5ο τα! ἱιιυἱοοιιι. ττιιι!!!ιοτ Ρτοι!ιοτσι·υιτι ΡΙ'0.8118 ιιο!

υοτεἱτοτο οτ τουοι·ι ι!ο!ιοιιτ εροοἰο!ἰ ιιιτοτυοιιτσ. συιτιοε

!ισιτιὶτιοε οτ εἱτιΒιι!ὶ τ!ιοτ:ιτυττι οιυιτοτυοι οτ όιεττιοτυυττι

![18οτι1τυ 811 8τι0!εω·15ιτυ1. υεττυο οι τω. φωτ! άο!ουτ1τ

Ντιπ τωο..οτ ουκ τοπιο:: .σρουι οΠ!οτιοοιιι ιιτ! τοοίοιο

@υοτ Βυοττοιη ;υ!υιιυι ο οι! οουευιυοοι οτ οτ! ιδτιοπι

ΡΒου!Η;οτζ!ισυι!υ!!ου5· ο!εττιοτυο ιρεστυπι μοι: 1.τιοιτο

οτ Ροτττοι·τοτυ,.ρτο οαεοο ιροστυιιι. ιιοο!!ιοιοτο!!οοο

τοπιιεεισιιοττι ρἱεοιιὶε ιιο! ι!!!ε τ!ο τ!ιοτττοτυ !τιτοτυυι.

τιὶεἰ τ!ο ιιο!υτιτοτο οτ οιτρτοεεσ. οσυιιουευ ἀἰοτοτυττι

ττ!υιτι υιιιυοτειτοτυπι σιτιιιἱυυι οτ ουιυε!!!ιοτ ἱροοτυττι.

ὶτο φωτ! εἰ οπο! ‹!ο τ!!οτ!ε υυιυοτειτοτ!!τυο ιιου οστι

εοτιτἰτοτ. :μου ο!ιο ι!υο ο!ἱτΙυο υισι!ο. ι!!οτουι Ριιοοιιι

ττουΒυοτυ υο! οουοοτάιτιιυ τοοοτο.ιισυ ροοεὶυτ ετι!υο

ττυοτ! ‹!ο ρτοόἰοτἰε ο!ιοοτυουτ!!ε ἀἱοτο οοιιιυιι!τοτοο

εὶ!ιἱ οτ! ἱτιυἱοουι υστι τουοοιιτυτ ιιι Ροττι!ευιο υ!ττοτυο

τιτιιο οτ τοττιοτιὶοτ ουτ οτἱουι ιιι τοθυσ οἰοἱ!ἰο. ιιο! ιιι

τοπιο εοτι·οοοτιοτυτυ. υοτυωτοτυου !ιοτυιιιοο ιροιιτυυι

οὶυἱτοτυιιι τουοοιιτυτ 88 οι! ἱυυἰοουι οι!!υυοτο οσυττο

Ρ!ε:ιτισε. ἰτι συιιιι!ιυε !σοιε οτ Ροττι!ιυο του οο οι! ιιι·

υιοουι τοροτιτουτ. εἰ οσο οτ! ποιο. ιιο! άιοοστι!!ουι

οοτιτἱιιττοτοτ Ροτυοιιἰτο_ουυι Βουττ!ιυοφΒουστυυι πιο!

Βοτιτο. Ρτοτοι·οο ρτοπιιττυυτ εὶτ! ιιτ! υιυ!οουι. ποστ!

Ρτοτ!ιοτο οοιιιυυὶτοτοε οτ τιιιο!!!ιοτ οοιιιυι. !οτ!ιοιι·ι

!›υτιτ οτ οκρο!!ουτ οτ που τοοομτο!ιιιυτ ἰτι οστυιτι

ἀἱετι·ἰοτἱ!›υε Ριοουσε. οτ οὶε ετι·οτουι. υο! Ηι!οτιο!ουι

τιστι τ!τι!ιυιιτ οτ ὶΡεσε τ!!!!!τ!ο!ιυτιτ:οτ ουριοτιτ ω! οοτιιυι

Ρσεεο ἱτι Ροτεοιιἱε οτ το!ιυε. οτ οτιΙ›τσο ·τ!οτὶτιο!κυιτὶυ

οοτοοτο οτ που όὶυιἰττοιιτ υοτ: ι·οοτιτυουτ. τιοσ ττὶυυττ!

Ροτιιιιττοτιτ. εἰτιο οΧΡι·οοεσ οστιεοιιου. ουιυε!!!ι!ιτ τ!!

οτοτυιτι υτιἱυοτεἱττιτιιτυ οου ο!υ!του:ιτυ. οιι!υσ :αυτή

ττυο!ἰ!ιοτ σο Δτωο οἰυὶτοτἰΒυε. _ ε!υοι οουοοιιου.ο!ιο

τυπο. Ροεο!τ !!!σοτειτο οτ ι!!υιιττοτο εου οτουο!!ατοοι

881108 οειΡτοο. Ρτο τοάοτιιροισιιο οτιτυ!υο οου ιιιτουο!

!οοἰστιο ευστυπι οορτοτυπι. Ρτοτ!!οτει οιιιυ!ει· οτ ειιιου!ο

Ρτοπιἱττυτιτ ε!!ι! οτ! ιυιιιοουι ι!τοτοι Ροττοε. ιυτοττοτ

οττοτιόοτο οσυιΡ!οτο οτ ο!ιεοτυειτο οτ ιτι τιιι!!ο οστι

ττουουιτο. ευ!) ιιοιιο ιυειτο!ιοτυυι .υἰΒἰτιτ! ιτιι!τυπι τα

Βοτιτὶ ο οιιο!ι!ιοτ ουἱ!ἱ!ιοτ τ!ιοτοι·υπτ·Ιιοτοιουιε.ωσυιέ

υιοουι ετἰρυ!ειτο οτ Ρτοπιιεεει. οτωττΡωτοτοιτοοτμο

τ!ιοτιο. ευ!) ο!ι!!Βοοιοτιο !ιουστυπι ι:!ιστοτυτυτοτυ!τοτυω.τ

οι! ιιιυιοοιιι τοοτει οτ οσιιττοοτο. ΡΜωοοτμτοτω

οετο !οοιιτιυοΒιιο οτ !ιοιιουουτυι·ο.. οἰιιἀἰοιοτ !υο!ιο. Ρτοτ!ιοτο τ!στιιιιιο. πιοττο!ισυ!. ·ΡστοοΜΒΜ

ιιυο. τοοἰρἱοτιτἱ Ρτο οουιυυἰ ιουυο. ττυστττυο!ουττοτ

οιιτο!ιιιυτ ου: τΙυστ! Ρτοτὶἰοτει στου!ο>οττοτυμοντι[ψτω

!ιο!ιιιιιτιιτ οτ τοτιίιοο!ιυτιτυτ. ΡτοιτιιττουτυιμΕτΜ;!

τω· οτ ὶιιτο!ιιιτιτυτ ευιι!ιοσ ιιο! τιιιιαοισιοσυιυτιισ τοποσ

υοτ Ροτοετοτοε οουε!!ιτι υτιὶυοτειτοτοο οτ οὶυεωσε θί

οτοτυυι υτιιυοτε!τοτυττι. !!στοιιτιοωοτιτ!υο!ιο :ττυου!!τί;

ουυιττυο Ρ!οουοτὶτ οσττιιιτιι ἰτιιιυο.- ττοττι:οετ ιιιτοτττ!ιστοϊ

ροττοε οοτιοιτυττι φοιτ! ετοτυτυπι τυ!ττττοικ!!!Νότι!!

οτοτυυι ο!υ!τοτυπι ι!ο Ρτοὸἱοτἰο συι·ευΒιιοιοτ οὶιιευ!ἰο

ο!›εοτυειιι‹!ἱε. φτου ετοτυτυπι οιιυυίιττιτι τιττο!ιιιιιτ-οο!

τοετοτοο οτ ε!τι.8υ!! ου! ιυτοτιτ οοςυο!οοϋΡοτοετοτοττιι

!ιοο συιυιο ικιοτο ευτιτ οτ !!τυιειτο υττ$ουρττι! το!!-Ρτιτττσ

οτ τοιιστο οιιιιτοετο. :μου υοτ ει!ιουοι! Ρτοόιοτοτυτέ.

τιυ!!υττι Ποτ Ρτοιυτ!το!υιιι άιούε Δυυ!ἱἐτοτἐἱτοτὶ!$υέ ιιο!

ει!!ουι οοτυιυ τὶττο οουυοιιτιστιοουιυιο`τοττοτυιτοτ

ο!ἰ‹1υιιε τ!ο τ!!οττε οὶυἰιοτὶΒιιε οο!ο!ττιιουοετ-εοτ! ίετο ιιι
ουσ ετοτυ οτ τσ!σστο ι›οι·εουοτουτ.ιἱιτουτνοι· τ!ἰοτοιο-ἀοἶ

ιτι!ιιιιο τυουο!ιοε Ρστοετοε ἱουυο. ουσουο!Βοτ!ι-οτ ι!!!

τ!ο οσυιτιο8τιιο ὶοτιυο. του ὶτι ι1ιεο-οοηέ!!ιοΣ οτουτ- ιιο

ιτιἰιιο οτ υἰοο οουουυιε ἱοιιυο. οτ τ!ιοτυο !ιοτιοτυοουο

οιυτ!ιουε τ!οτοτιτἱο υσιιιἱιιο ὶτιεὶυειοοιτιυτιἰο. ΜτΙιτο Ρτοι

τιιοτυο !ιοικιιιοιιτιιτο Βιιοι~οὶυε. ετοτ!ιουε οοιιιυτιτο· !ιιτ!ιο

τ!ο.ι!!οτιο τουιιιτι!τοτ!!τυο οου υιιιυοι·ειτοτ!!τυο. ιιο! το υστυ!τιο ο!υοι!ουι οοττιιιτιὶε. ὶυι·οιιοτυυτ τοσττοττ!οττ ουτε!
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ΘεΙἰἰε. ευοιὶ Ρι·ειΠετε 0ππ1ὶ8. ετ εἰιιΒεΙε εττει1όεετιιτ α Βοηεειιτειιε ιιο1ετἱιιε ειεωΡΙειιἱτ ‹ἰε εεττιιΙετἱο ετιτὶεὶ

ετ οβεετι1εΒιιιπιιτ Ρετ ἀἰετε εοιπυεἰε ετ ἀὶετιιπ1 εεΙ:.

τιοπιὶιπι ιιει·ο εοεεἱΙἱετἰοτεω ετ εετει·οτυπι άε οοπι

ΡεΒτιἱε ἰειιιιε.ειιἱ εἀ άίετιιιε εοι1εὶΙἰιιτε ΐι1ετι.ιετ εππτ

εεε. Βι·ὶπιεΙἀιιε ιἰε Βι·ὶτεεΪἀο. Με Ιετεετἰεε. εοπτετωε

άε εεετεο. ΒετΙ:οιϊειιε ἱιιἀεκ. ΒιιἱΙΙἰεΙωιιε εε Βιι!εέετο.

ΡεεεΙιεὶἰεεε εε τιἱΒτο. ιιὶεοΙε εωΒτἰεευε. Ιεεΐτεεειιε

εμ... εεεείωιιε ἴεἰιιιιιοιιἰεε. τιὶεοΙε ειπἱε. Ρεϊτ·ι1ε εε

ηἰΒι·ο. εετἱειιε πιεΙοεεεΙΙυε. ὶοὶιετιεεε εε!ιιιιε. πιετΒειιε

Ρίεεο!εε. :φταιω τει·τει·ο. ΒιιὶΙ!ὶεὶπιιιε Βεεεεἱιιε. ἱε

εοΒοε Βετι·οειἱιιυε. ὁειτὶεΙ εΡἰτιιιΙε. ειιτἰειιε Βετετε

τἱιιε. τεἰιιεΙὸυε εεΒε. οΙἱιιετἱιιε τεκιιε. οΒει·τιιε ΙΜ·

ι·ει·ἱι1ε. ἀεἰοπιειὶε ωειιἱειιεεΙιε. ὶοΒετιιιεε ἱεεΙιετἰεε.

ΒιιἰΠἰεΙτειιε Ρἰετειιὶπιεε. ΒεΙἀιιἱεεε άετεεεΙυε. Βοεὶΐε

εἱιὶε εωἘπἰεειιε.τιἰεοΙειιε εε ιιιιΙτεΒὶο. Ιεεΐτεεειιε πεπιε

πιετὶε. σιιἱἱΙἱεΙωι1ε επιΒι·οι:ιεε. Ρεττεε άειιτιιτιιε. Βεἰ- 6
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άετιιε εΡὶειιἱε Βεἰοοιιε. εει·ϊειιε ειιΡε. πιειΙιευε εεεε.

Ροεεἱιιε εὶεὶεε. ὶεεοΒι1ε πιεπεπε. ί:ιιΙεο άε εεετ:·ο.

Ρετειιε άε τεετἰεο. εἱεοἰειιε πιεΙει·βε. Βοεἱἴεεὶιιε Ρὶε

εεεεἰ¦ἱεε. ΙεεΒ·εεειπε·άε ἔιιὶειιΙΓο. ὶεεοΒιιε άε εεΡ1εω.

οΒει·τιιε επεΠοετιε. ειιἀι·ἰοΙιιε εε τετε!ιε. εεετε!!εεεε

άε · εεοὶ€τιοτιο. ΒεΙιεεετιιε τἱε εετωειΉεο. ωοτειιεΙ

πιεΙοεεεΠιιε. Μο εε ι1ὶιιεΙἀο. ΘιιἰΗἰεΙιιιιιε εε ἰτιειιἱἱε.

ΡεεεΙιεΙἱε ιιἱεεεοιεεε.· Ρειτπ ιιιεΠοευ.ε βοεεεεὶιιε.

€ιιἱἱἱἱεἱπιιιε ΡἰΡεπ·. ε)πεοε Ρἱεειεἱἱὶιιε. ΒιιἰἱΙἱεΙιΙιιιε

πεει·Ιοτήε. ίοεεεεεε εΙΒει·ὶειιε. εγειοε ετεεἰεΡοι·ειιε.

εεεεωιιε Βοιιἰειιε. ΒιιἱΠἱεἱειιιε ‹ὶε ιιεΙειιτὶε. εοει·εάιιε

€ι1ει°Ι°8ει18. ετετΙὶιιιιε εὶὅτἰειιε. ειιιἱειιε εεεεεεεεε. εγ

πιοτι Β·εκοειιε. εΙΒει·τιιε εεεεἰεἰιιε. ΡΙιὶΙἰΡιιε Βιιετεὶιιε.

ι·οεει·ἰιιε εε εειιἱἔτιοεο. τοΙ!ει:ιόιιε Ιετεετἱιιε. ειικΜοΙιιε

άοιιιιιεεε!τε. εεεε!άπε εεΒε. ΒοειιειιεεεεΠεε ιιειιειεε

τὶε. πιετἱηιιε εε Ρετε:ιο. εἰεοΙειιε εεΠ€ε ΡεΙἰἱ. ὶοὶιεειιεε

άε 'ετεΒὶὶὶ. Βοεἰΐεεὶιιε εε ι·οοοεεο. Βει·ΠιοΙοειειιε Βε

εεεειιιε. ἱτυὅετιιε Ιοκ18ιιε. ἱοΒεετιεε άε πωπο. Βοηἱἴεεὶιιε

εΙΒετὶεεε. ΙΒοτεεε Ιειιεεἱιιε. εεο άε υἰΒιιεΙἱ. εεεεΙπιιιε

ΡεΙειιἱεἰιιιιε. ΒυἰΙἱἰεΙιευε εε ιιοΙτει. ωειπιεὶ ειπἱε. Μ.

ΙἰεΙπιεε .ω εεπιὶΙἱε. ὶΒει·τἱειιε ΒοἰεεΙιετι. εεεε!άιιε άε

εετετε. ἱεεοΒοε ΡετΡεὶοιιιιε. εἰεοΙειιε εε εεπήΙΙε. ἱοΒεκι

εεε ιιἱεεεοπιεε. ὶεεοΒι1ε ΒεΒὶειιε. εἰεοΙε Ϊεπετὶιιε. επι

τἱειιε εοιιτεεόιιε. ΙεοΗ·εεειιε Ροτειιε. επιβήεειιε. ὶοἱιειι

πιεε άεωι·εΙιε. 11ἱε0Ιε !ιιεειιεἱε. ἱεεοΒιιε άετεεεΙυε. Ιετι

Ϊτεπευε ΒετΞΙιιιὶεε. Ιεεΐεεεειιε ΒοΗετιιε. ΒεΙἀιιὶεεε

εεοτεε. ὶεεοΒιιε ιιεεωε. ΡεεεΒεΙὶε άε πιετὶ. ΡΙιΠΕΡιιε

εεεει·τεεεΙιεε. εοιπεάεε Ροτειιε. εετὶειιε εε θειιἱο. εἰ

ιιεΜιιε ἱευεΒἱιιε. εει·ὶειιε ΡὶεεωἰΙὶιιε. εΒὶτιιιε άε Μετά.

ἔιιὶΠἰεΙιτιιιε εΙἴεεΙιἰειιε.ἱοΙιειι1εεε άε εεώο. εε(Μοιι1ε ά

υεεειεετἰε. ειπήειιε ετ·ΠΙιιε. Πιοπιεε άε ιήιιεΙάο. οβεττι1ε

ΙοπιεΠἰεεε. ΒοοιιεεεεεεΙΙιιε Βτιεπιοι·. Ηιοπιεε άε εε

ετεΠείο. ΒιιἰΠἰε|τειιε Βε:ιεεει·ιτε. Ρετιεεεὶειιε Ρεοιε11υε.

τι1εεει άε Πεμ-ο. ειιτοηἱιιε εάιιοεετεε. πιετΗ11ιιε Ιππι

Βεκει·ἱιιε. εεεεΙάιιε άε εἱΒτο. ειδε 8τἰΠιιε ετ ηἰεοΙε

ιιἰεεεοιεεε. εαυτο ἰειιι;ιε ἰτι ΡεΙεεὶο ἴοτεετὶοτιιπι.

εεεο ἀοπιὶπιἱεε ιπεεἰιιἰτεϋὶε. Μεει.ι. ἰεἀἱετὶοι1ε νε”.

άΞε τα. οετιιΙπὶε. τεετεε οΒετιιιε εε Ιεεεεεεο εετὶΒε. εἰ

εοΙειιε εε Ροι·τε εει·ΞΒε. πιἱεοΙειιε εΡεετὶιιε πιστεύω. ετ

ἰοἱιεεεεε εὶτιττεεεε. Ρἱιιτει ἰιιεττιιπιεετε σώσε τεποτἰε

τοἔειιετιιετ Ρει·τεε θεά άε Ρτεἀὶετὶε.

Εεε ΒιιἰΒεποε εε τιετιιὶο εεετἱ ἰωΡει·ὶἰ εοτετἱιιε πεπι

εεεἱΡεἰ ετ εεεπιΡὶἰἱἱεειιἰ ω ειιΡτε κ1ε τεΒἰεττο ειπει1

τἰεο εοωιιεἰε ὶειιιιε Με ἰΠὶε υἰᾶεΙἱεετ επε ἰεεοΒιιε

άε Μεεπεεε ω: ὶιι εεεεετἰΡεἰοιιε ἀἰετὶ ἱεεοΒἰ επώ

ιιετιιτ. ετ Με ί-εεὶ εε τιιε1ιόεϊ.ο ἀοιεἰοἱ. @ΕΜΗ ιὶε.

ι·οἀοΒἱο Ροτεε1ετἰε ἰεευε. ΡτεεειιτΠεεε πΡεο εε οπο.

ιιιε8ὶετι·ο εΠοεττο άε εεεεΙἰ εε ἱεεεἰεο οεΒετΒετἱο

εει·Π:ήε εοοειιτιἰε. ιιἱεὶιἰ! εάάΕτο εε! ἀἰιιιἱτιιιτο εἱεἰ

ΐοι·ιε ἱὶττετε. εὶΠεΒε. ιἰΕιιἱο. εεε Ριπιετο. ειιτ εεεεε

εετευἰεεὶοεἰε. Μεει.πνιπ. ἀἰε κα”. πιουεπιοι·Ξε.

ς εεεεΧΧν )

Ιαπωεπεεε ε2 Ραρἰεπεεε εοπιπισίετε |ιοτπίπε.ε ·πιεπειι

Ματια ε.τετεετιεεε .εατ·2οε ·£εεεοεςαε, εοΙα£Ξε £α:πεπ

Φεε$ιε·αΙϋαε εοπι.εωεάε, εεπ·νατε, Σίεάσπαμιε ΜΜΜ

ίπ α8·επιτ'ο :·α£ἰοπετπ εοπεεάετε, ροΗίεεπωτ·.

126! , 50 οετοΙσι·ϊε

-

Βοά. Α. [Μ. Ώ'Τ5. ε.

( ε. ε. )

1η εοιιιἱεε ιὶοτεἰιιὶ επιει1. άοπήειιε π1εεεΒοε εε

τιπτἱοεΗει Ροτεετεε ἱετιιιε ἀεΒεεεΡὶεεἱτο ετ ειιετοτἰ

ωω εοεεἰἱἰἰ ἱετιιιε Ρετ εοι·ιιιι εεωΡετιεπι ετ ιιοεεω

Ρτεεοεἱε ωστε εο!ἰτο εοεετεεετἰ εοπήιιε εε εἱεε

εοιευειε ιεπιιε ετ Ρτο ἰΡεο εοπιιιεἰ εκ ειπε Ρετιε ετ

οοπήεεε πιετιὶευε εΒεεΠἱ εἱειἰἰει1ε εοπιιπιὶε ΡεΡὶε

εἱειιτεοιιετετ εε ἰΡεο εὶοᾶὶεεω Ρει· ἱεεττυωειιτιιπι

ίεετιπ11 πωπο εἰἱετ1ἰ εε ο!ότειιε. 11οτετἱἱ. Μεει.ι. Με

ετἰοι1ε νιιι. ιὶἰε ιιε:ιει·ϊε να. τεεεεἱε οετιιετἰε εοπιἰεε

ἀἱετἱ εοπιιιιιἰε ΡεΡὶε ετ Ρτο ὶΡεο εοππική ει; εΙτετε

ΐεεετιιεΙ: Ηπα· εε Ρεετε ετ εοειιετιτἱοεεπι Πι Με

ΐοτ11ιε εεοιπιάιιιι1 ειιοά ἰεἴετἰιιε εο:ΜεεΙ.ι1ε. ὶε Ρτὶπιὶε

ιΠετιιε ἀοπιἱτιιιε πιεεεΒοε Ροτεετεε ὶεειιε Ρτο εοπιιιιιἱ

ἰεειιε ἀεἀἰτ ετ εοτιεεεεὶτ όἰετο ἀοιεἱεο τεεττἰεο τε

εὶΡἱειπὶ εοπεἰεε εοιευεἱτειὶε εε πιει·εετοτυπι ετ εἱεἶ

ΒιιΙετὶιιω Ρετεοεει·ιιω εἰιιὶτετἱε ΡεΡἱε ετ ἀἰεττἰετιιε

ἰΡεἰιιε ειι·ετεω ειπιάο ετεεάο ετ τεεεεπάο Ρετ ευ!

τεεὶιιε:ι ετ άειιετειιε εἰιεεΙἰιιπι ιιετειιε πιοιπεΙάιιω.

ὶτε ειιοά όεεεεεόετ ετ ιιειάετ Ρετ ΜΜΜ. ιπιιὅιιΙοεἱ.

εἱἀεΙὶεετ ε εετἰιιἱε εὶιι·ε ιιει·ειιε επειιΙοειιω ετ που

υΠ.τε. ετ εποε ΡεἀεΒὶε ιιιιΙτεΒἰἰ ετ Βειιἰἰ ετ εΙἰει Ρε

ὸεεἰε ετ Ρτεειεεὶοοεε επε εοεεεειιετιιητ εοΠἱἔὶ ετ

ι1εεεετ. εο!!ὶΒει1ιιιι· ε: Ρει·εἰΡἱεητιιι· εΡιιεὶ ιιιιΙτεΒὶιιπ:

ιιεἱ εΙἱΒἱ Ρι·οιιτ ΡΙεευετἱτ εοπιιιεἰ ἰεειιε. ἱτεπι Ρεο

τιιἱεἱΙ: ἀἰετε ΡοτεεΙεε εἰὸει1ι εὶεεἰὶεο ἀἱετἰε εοωἱεὶΒιιε

εἱε ΐεεει·ε ετ ειιτ·ετε. τΙιιοά Ιιοπήεεε εὶιιἱτετἰε ἰειιιιε

ετ ἀἰεττἰετιιε!εε που οίΐεπάειιτ πεετεειοι·εε εεε εΙἰεε

Ρετεοιὶεε ΡεΡἱε ε: ἀἱεττἱετεε εἱιιε Π: τει·τε εεε ετι·ετε

Ρι·εεΠετε εοπιιιιιὶε ἰετιιιε. ει; εἰ εΙὶ‹ιεἰ εε! εΙἱευἱε ε::

Ρτεἀἰετἰε εοεττε Ρτεἀἱετε οίΐεεάετετιιτ. εειι άειτπειιτε

Ρεεὶετιιτ ε. τεΒιιε ειιὶε. τεεεετιιι· Ροτεετεε ετ τεετοτεε

εοιειιεἱε ὶετιιιε (ΙΜ Ρτο τεπ1Ροτε ἱὶιετἰε!. ἀεΙἱτκΙιιεε

Μπι εε! ἀε|ἰεοιιειπεε εεΡετε με Ροεεε εεο ετ

άετηι1υτ11 επιεεόετε εε! επιεεεετὶ ΐεεει·ε άειεεεω

Ρειεεο εε! Ρεεεἰε ετ εοιειωτι Ρει·εοιιεε Ριιιιἰτε. εεευτι

άπιπ: εἱιιειἰτετεω εκεεεειιε. πρ”. Ρετεεεεε ἀεἱἱεειιεετὶε.

εἰ Ιιεεεεε που Ροτει·ἱτ τεεεετιπ Ροιεετεε ἰεειιε (Π

ετεπι εκεεεάεπι Βιεει·ε εε τεΒιιε ἱΡεοτετι1 ἱε Ρεειιτιὶε

πεπιει·ετε. εεε εεε ει Με ιεπεειτευτει·. εεεϋευτετἱο
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Ποτ οι:ιΡτο880 πο! ορπτοεο!ε ιιοτ ποτοετοτοιππ!ο Ιοο- κι όοπππο!οτπι·οοποππ! Ι›οΡ!οτροι· !!ττοτειε οοιππιπε πιππο

οπο!!! οοιπππ!ο !οππο.ι οπο τοετοπτοτ!ο οι πω!

ιποπεοιπ. ΡοετοΙποιπ !ππο οοποτ!τοτ!τ. ε! !!ιοτπιπ τποτ!τ

τπιποιι οοτ !ιοιπ!ποε !οππο οτ π!εττ!οτπο. πι! ποσο!

οοοποεοοπο!πιπ οττ!ιο!οποπππ ~ροτοετοε οοιπππ!ο !οππο

απ! Ρτο τοπιποτο Ϊποτ!τ Ρτοοοάπτ ροτ ο!!!τ!ππ1 οτ

ε!πο εττορ!τπ !πι!!ο!οτπιπ. οτ οι ποπο τοΒἱιπ!πο

Ρτοπτ οἰο!πε οτ ιπο!!πε ροτοτἱτ πο!! πο!!! οετ οτι!!

ποτπιπ οτ Ρτοιπ!εεπιπ. πω· ι!!οτοπι Ροτοετοτοιπ !οππο.

πω!! ο!!!ποτπτ εττειτο !π τοτιποιπ !πἴτοεοτ!Ρτο!π. π!

άο!!οοτ πποε! ιπἰττοτπτ σοιπππι!! οι!οκοπότ!ο. οποτ! οπιπ

οοιπππο !οππο οτἀἰποποι·!τ !ιο!›οτο εττπτοιπ ιιοτ τοι·

τοτπ 5ππιπ. ποτ.οπο τοικ!οποπι. Ρτοροο!τπιπ οετ οο

ιπππ!ο !πππο οπο! τοποτο επ!ποιπ οτ εοοπτπιπ οτ οπο‹!

τοΒοιιτπτ. οτ !πτ!ποοπτπτ πππτ!!ε οιππ!!›πο ποτ !!ττοτοε

ο!π!τοτ!ε οοιπππ!ο !οιππο. οπο!! !Ρε! ο!οκοιικ!τ!π!. ποο δ:

οι!!ππ! ‹!ο οοτπιπ τ!!εττ!οτπ. ποο ο!!(Ι11! !!πτ!οιπ τοο!

ι!οπτοε. ποο ο!!πιι! ου! !!πε!οιπ τοοοπτοπτπτ. εοπ οι!!

ροι· τοτι·οπι ο!οτοπτ!τ!ο ττοπε!τοπτ ο!Τοπτ!οπτ ΡοιΡ!οπ

εοε. ποο ι!!εττ!οτπο!οε οοτπτπ !π Ροτεοπἰε πο! το!ιιιο.

οτ ε! ο!!οπε!ο !!οι·οτ π! ει!!‹ιπο πο Ρτοτ!!οτ!ε. οοτπππο

!οππο Ρτορτοι· !ιοππιπ οτ πτ!!!τοτοπι ιποτοπτ!οπο!ο εοπ

ποΒοο!οτἰοππτπ οοποοποτ !ππι!οιπ οποιο!! π! ο!π!τοτο

!οππο οτ €!!8ττ!οτΙ1. !ιοιπ!πἰ!›πε ο!Τοπε!ε !οε!ε πο! π!τπ

Ροεο!ε. οοοπιπ!πιπ τοττπππι οτ ιποάπιπ. ιιπιππ οοποο

οοτ οοιπππο !οππο ο!π!!›πε 511!8. οοπττο οοιπππο οτ

!ιοιπ!ποε οτ τποι·οοτοτοε οτ ε!πππ!οτοε ποτοοποε δ!θ

τοπτ!τ!ο οτ ά!εττ!οτπε οτ !Ρεοτππι πιοι·οπο!οποε οτ

ποπο. οτ Ρτοι!!οτοι οιππ!π οτ ε!ιπ.Ξπ!π Ρτοιπ!ττ!τ αποτο!

ροτοετο.ο. ποιπ!πο οοπιππ!ε !ποπο Ρτοτ!!οτοι ε!πι!!οο

ποπππο επΡτοι!!οτο οι: ο!ποτποτπτπιπ. !τοιπ ειπα! !π9

τ!ποοπτπτ ω! Ρι·οι!!ο.τοι ο!οτειπε!τ!π! πτ Ρτοι!!οτππι οετ

π0τ!!!οοπτ!ο ο!ε. οποσ! Ρτο πτ!!!τοτο πιοτοειτοτπιπ οο

ιπππο !οππο ε!ο τοο!τ !πτοτ! ΡπΡ!οποοε οπο ο!οποπτ!τ!ποε

οτ ά!εττ!οτπο!οε εποε ο!!!ι!οπππτ εοπ ποπ !οποπτ !ρεοε

ο!οιτοποτ!ποε πο! .τ!!ετι·!οτπο!οε οοτπιπ ττοποοππτοε πο!

οππτοε εοπ οκ!ετοπτοε μι· ἰπ!”τοεοτ!Ρτοιπ εττοτοπι !π

!!·πτ.!ιοε!οποτοπ1. εττοτο ι!ο οπο ί!τ τποπο!ο επΡοτ!πο οτ

π! οπο ο!οΧοικ!τ!π! !οσ.!!· πο! οποπο! ποπ ι!ο!›οπτ που

ροπ!οποο5 ποο οετ. ππ!ο!!οοτ τι π!ο!›ο !οιπο!! ποτοπο

εππ!ιππ. οτ ε!οπτ ποι!!τ Μπιτ!! οι!) !ρεο Ρ!ο!›ο @οπο

οι! επποτπιπ πτ!εμοτοι·ππι. οτ ο 8οποτο στ!εΡοτοτο ε!οπτ

άοεοοπο!τ οι! οοππ! (πιο ι!!ο!τπι· ο!πποεπ. οτ ει!! ει!»

εποε! ε!οπτ ι!οεοοπτ!!τ πετιπο οι! οοεττιιιπ ποτπε. οτ

π!› !ππο ποι:οπο ρο!οτ!!πιπ οτ ποτοπο !ππποπι οτ ποτοπο

οπετο!!οτππι. οτ ε! οοπτι·ο!!οτοτ ροι· οπο πο! ο!!φ1ο111

οοτππι οοι!οιπ ιποο!ο. οοπττο ο!π!τπτοτπ πο.ρ!ο Ρτο

οοποτπτ πω· οοιπππο !οιππο οι! !ππε!οπι !π τιιποτοιπ

ο!οκοππτ!ο πο! ο!οποπτ!τ!!1! 8οοππι!πιπ είπω! οοπτρτο

ποποτππτ οετ ροΡ!οπε!!›πε. οτ Ρτοι!!οτο. πτοιπ!ε!τ ι!!οτπε

ε!.πο!!οπο ποτπ!πο οοτοππ!ε ροΡ!ο οοιπππ! πιππο οτ 8ο

!!ιοτπτπιπ οτ οπτοτπτπιπ. οπο!! πτοτ!!οτπ ο!›εοτπο!›ππ

τπτ Ροτ οοιπππο ροΡ!ο. ποπ! Ρτοιπ!ε!τ οπο! Ροτοετοο

οι! ποπο οοιπππ!ο !οππο 8π!ιιοτο οτ οπετοο!!το τοοτ

οοτοτοε ο!π!τοτ!ο ρορ!ο οτ !ιοιπ!ποε !ρε!πο οτ ι!!εττ!

οτπο!οε π! ο!π!τοτο !οππο οτ τ!!εττ!οτπ. !το ποστ! ππ

Ρο!!!τ! ποπ ροοε!πτ πω· οοιπππο !πππο !ρο! ποο π!!ππ!

ἱπεοτπιπ π! Ροτεοπ!ο πο! τοπικ. π!ε! πτ!ιπο οοεοπτ

ο!!!!!τ!οτ! Ρπ!1!!οο !π ο!π!τοτο !οππο. εοπ !!οοπτ!πτ! οτ

ιπππ!τοο ο!πε ο!Β!!!ο. ποο οοοοε!οιιο °ο!ΐοπε!οπ!ε πο!

ο!!”οπο!οπππι οπο ί!οτοτ πο!!:!οτοπτ:ροτ !ιοπι!ποε !πο!πε

τοττο μπήκε. Με! Ρτ!ιπο !!οοπτ!οτ! ττιοτἰπτ πτ επρτο.

οοτοτπιπ ε! !ιοππποε ΡοΡ!ο πο! ά!οττ!οτπο π! τ!!εττ!+

οτπιπ !τιππο ποπ!ι·οπτι.οτ οοΡοτοπτ πππτ!!ε!!! !ιοιπ!ποιπ

πο !ιιππο πο! ι!!8ττ!οτπ. .Ροοε!πτ ροι· οοτπππο ·!οππο

ποπ! οτ ἀοτ!ποι·!. οτ οοτ Ροτοετοτοιπ !π:Ροι·οοπ!Β οτ

ι·ο!›πο. οτ οπο !ιοτπ!ποε !πππο το!πτοτ! οοεοπτι π!

Ροτοοπἰε οτ το!οπο. ποτπιπ ε! ΡοΡ!οποοε. πο! π!ἱπιπε

πο οοτππ:ι !!!εττ!οτπ. ιπο!οπο!πιπ οοιπιπ!ττοτοτ !π !οπππ

πο! τ!!οττ!οτπ. ροεο!πτ οπο! οτ ·ππροι!!τ! οτ πππ!τ!

!τοιπ (ιππο ε! π!!‹Ιπ!ο ὶοπποποἱο !!ιοοτο πο!ποτἰτ οιο

τ!οπτ!εππ πο ιποτοιιο!οπ!!›πο εοπ: π!!οπ! Ρορ!οπο!. ποπ

Ροεο!τ Ρτορτοτοο !ιιπι!οπι !!π!›οτο επΡοτ !10Πτ!ΠΒ8:ΡΒΡ!Β;

εοο! οοποοοποτπτ !πο εππτ!! οποπο ι!οΒ!τοτοιπ ειιπιιι

οτ ποπο ο!πε οτ Ρτοοοπἱιοτπτ Ροτ ο!π!τοτοπι !πτοτ!

ππ!οπιποπο οτού.!τ!οτ!τ ιιιοτοοε π!!οιι! ρππ!οπο!. ποπ

οκροοτοτ !ππο !ππάοιπ!πιποιο οοπττο π!!οο .ΡοΙ›!οποοο.

εο!!οοιπππο ροπ!ο απο οτ οπ!!!!›οτ πππο!ο.επο Βάπτι

ο!οτπ Ρτο όοπ!τ!ε τοοπροτοπά!ι. !!;ΒΙΙ1!..ΊΙ10τ!Ιέω

εοπτ!τοτ πο! εοι·ππο.· πο!.ο!!πε εοτπ!οπε πο!·οι:!οπο εοπ

εο!οππο. πο! ροά!οοοιιπο.!πι·τ!πο οπἴπεὅο1·!τ πο ΡπΡ!π

πο! ιοοοοεοτὶτ ε!πο ιπππι!πτο.άοω!π! ω!. οπιπ.οππ!ε

πο! το!υπε π!!‹Ιπ!!›πε οτ Ροτποποτ!τ ω! ο!π!τειτοιπ !πππο

πο! ε!!εττ!οτπιιι !πο!πε. τοποοιτπτ ροτοετοε οτ. οοιπππο

!ειππο. οτ ι!.οποπτ !Ροπιπ:πο!·ἰΡεπιπ τοιπ!ττοτο. ε! οπιπ

πο! οπιπ !πι!ιοτο ροτοτ!τ οπιπ τοππε ιππ!τ!ε. εππ!!!τοτ

τοποοπτπτ τοιπ!ττοτο ρποτοο ο!!!ι.ι·τ!πο ι!οπποοπτπτ πι!!

ι!!οτπιπ ο!π!τοτοτπ. πο! ο!πε ι!!εττ!οτιππ. πο!!εππ!οο ι!!ο

απο όοιπ!ππο ιππττ!ι!πε τ!ο π8πο!!π. ε!πτ!!οπε πππτ!πε

οτ Ρτοοπτοτοτ οοιπππ!ε ΡοΡ!ο..ιιπιπ!πο !πε!πο οοιπππ!ε

Ρτοιπ!ε!τ ι!!οτο Ροτοετοτ! !πππο -τοο!π!οπτ! ποιπ!πο

οοιπππ!ε !επιπο. οπο!! οοιπππο Ροπ!ο Βιο!οτ»οτ.οπτπΜο

επ: οποσ! ιποτοπτοτοε πο! π!!ο ποτοοπο!!πππο οτ (Πω

εττ!οτπο. οππτοε πο! ττοποοιιπτοε οοτ .οτ:το.τοε οτ τοτ-·

τ!τοτ!πιπ πορ!ο ο!πτ οοοιιτ! οτ ηπα! ο!ε ποπ ο!!οπτ!οτππ

π! Ροτεοπ!ε πο! το!ιπο. οτ ο! ο!!οπτ!οτπτ πο! ο!!`οπε!οτ

!!ιοτπ οεεοτ πο! άππιππιπ ι!.οτπτπ π! τοΒπο !Ρεοτπιπ.

!οποπτπτ Ροτοετοο Ρορἰο πο! τοοτοτ !Ρε!πεοπροι·ο πο..

!!πι1ποπτοιπ πο! ι!ο!!ποποπτοε οτ Ρππ!το !πε!οε πο!

!ροπιπ οοοιιιπ!πιπ ππο!!τοτοπι οκοοεεπε οτ τοετ!τπτ!ο

ποπ! πἰιπ ροεεο πο!! !!ιοοτο. πο τ!πιππο ποπο επ!!

ετ!ππ!οεοτ !π Ροοππ!ο ππιποτοτο. οτ ο! !ιπ!›οτ! ποπ

Ροεεοτ πο!!ποποπε. τοποειτπτ ποτοετοο πο! τοοτοτ !ρο!πο

ο!π!ττιτ!ε ΡοΡ!ο. !!οπιι!το οτ πο Βοπ!ετ·!Ροοτπιπ ε! !π

ποποτ!τ τοεπιπτοο!οποιπ !!ιοοτο!π Ροοππ!ο ππ!ποτπτο.

ποσο ο! !ιο!ιοτο ποπ ποτοτ!τ. ποο τοετοπτπο!οποτπ πο

ποτο. τοποοτπτ !πτο Ροτοετπο. πο! τοοτοτ ρπρ!ο.τ!ιππππιπ

!Ρεπιπ οιιιοπα!οτο οπρι·οοεο πο! ορρι·οοε!ε π! ροοιιιι!ει

ππιποτοτο πο οοιπππ! Ροιπ!ο !π!!·ιι ιποποοιπ 'πππιπ

Ροετιτποπι !ππο οοπετ!τοτὶτ. πο! ιιποτ! οοπποοοοπτ!ππτ·οτ!

ι!!!!!π!οιπ!πιπ τ!!οτπε ποτοεπιο πο! ι·οοτοιπρτοοοπτηοοΝ

ο!!!ο!πιπ οτ ε!πο.οττοππ;π πιι!!ο!οτππ1›=ο!ττ!Ιοπο!το8ἰ->·

1π!πο Ρτοπτ τπο!!πο Ροτοτ!τ. οτ πο:: Ρα -οποτοο!Ιππο

οοπιππο ππΡ!ο οττ!!πο!πτ οτ.ππο οτά!ππο!οεττοτοτππι

Ποτ οι! ιπο!οι·οιπ εοοπτ!τοτοιπ.οτ οοποπ:οο!!τοοοιιι επ·

ρτοοοτ!ι›!.οτπιπ ττοποοππππτπ. οπο πο!! Ροτοπ!τ οποπο

ιιεππο πο! τποπεοπι πππιπ. ποιο ρτοιπ!ε!τ τ!!οτπο ε!π

ποτο ο!ε τοτπι!πο ι·οοοε!οπά!. κι.. τ!!οτιππ οτ π!ο! ποο σ.!!οπε ι!!οω ποιπ!πο. οπο!! ε! ει!!ππ!ε πορ!οπε!ε. πο!
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ἀἰεπτἰοωε ἱρεἰιιε Βιοοι·ο ιιοΙοοτἰτ οτοοοοϋοοι άο τ:ιιοτ- ιι ἱοιιιιο ἱο ΡοΙειοἰο ἰοττιοτἱοτιιω. οικω ‹ἰ‹οπιὶοἰοο τοιο

οειοἱοοἱοοε εοἰε οΙὶοιιἱ ἰιιοιιοοεὶ οοο ροεεἰτ ρι·ορτοτοο

Ιειοόοιο ΙιοΒοι·ο ειιΡοτ Ιιοκτήοοε ἱοοοο ιτε! εἰὶεττἱοωε.

εοά οοοεοοιιοτιιτ Με 81111ιο οοιιττο άοΜωτοπο ωστε».

Με! Μπα οοτο. οτ ρτοοοι›ἱιοτοτ Ροτ οἱιιἱωτοπι ΡοΡἱο.

Ίοοά φιἱοιιιτιοιιο οτοόἰὸοι·ὶτ π1οτοοε οΙἰοοὶ ἰοιιιιοοεὶ.

πιο! ιΙὶετι·ἱοτοε. οοο οκροοτοτ. Ιειοάοπο ὶο‹Ιο !ιοΒοτ·ο

οοιπι·ο οΙἰοε ὶοιιοοοεοε. οοο Με οποιο ροεεἱτ ρο1οι·ο

ὶτι ἱοοιιο. απ οοιτιοι1ο ἀοοἰΙ. οιιἱἱἰΒοτ οιιοοὶο επο ΡΗ:

τιοπι ΒάοΠώοι:: Ρτο ἀοΒἱΙἰ8 τοοιιΡοτοοὸὶε. Ποιο φ1οά

εἰοιιὶε εοιιήΐοι· οεΙ εοτιιοε. ιιοΙ οΙὶιιε εει·ώοοε πο!

εοΙοιπι εοπ εοΙοιιιιε πο! 'ιοἀἱεεοοιιο εΙοἴοΒοτἱι τ!ο οιπιιο

και τοοοεεοι·ὶτ. άπο πιοοοειτο ἀοιοἱοὶ ειιὶ. οιιπι ι·οοπέ

οοι «Νώε οὶἱοοϊοιιε ὶρεοτιπο. Μ! εὶοο ποπε. οτ Ροτ

ιιοοοτἰΙ; επο οὶιιἰωτοτιι ΡοΡἰο πο! ὸἰεττὶο€οτι1 ἱρεἱιιε οο

τοοοο ρορὶο. 1οιιοεπιιτ ο: άοΒοοτ. ἱρειιπι τοιιιὶττοι·ε. οἱ

οιιπι Με! οωιι ΙιοΒοτο Ρο!.οτΙ8 οιιπι ποπε τιοτἱε. εἰ

οτιὶἱἰιοτ Βοοεοωι· τοιοὶιιοτο Ριιοτοε εἰ Βιτήιιο άοάιι

οοι·οοτιιτ Μ οὶιιἰωτοιο ΡοΡὶο. πο! κά ἱοοιιιτι ἀἰεπτΒοτοε

φώτο. Ποιο ΡΙοοι1Π οιιοτἱ τὶοιιοοοὶοτιιτ οοο1ιπή Ρορὶο

Μ» Ϊοοὶο!: τοοϋτι13 εφωτο εαυτο εἰιιο ρο!οΐτοοιιιο οΒοττἱ

ειυιἰο. ειΠοοιήτι Ποτ Ιοιιε ὸὶοτο οΒοττο άο Φακο ειμαι

8ὶΙΙθ Ι›οΙοΪι·οὁο εοτυοΒο Ρτἱπιο ΐοτιιπι οοΡἰτιιἱὶ οοτπτο.

Βοιτιοιοε ΡΗΡὶ8. ὶτοι:ο τοοτιπιτ ὶτι οοιιοοτὰἰο οσοο Ρο

Ετώσ τοοοιή άο οΙτοιιὶοιιε Ροοειωτ :τά οοοεἰΗοττι. οτ

ιτιιοτἱ μΙοοοοτἱΒ τιιοἱοτὶ ΡοτΙἱ οοιιεἱΜ 8οτοετιιτ εοΡοτ

τειοΒοι·ἰο. οιιοο1 Μάι εἰΒὶ ΒιοΙοτο οἱ: ὶΠἱε ‹Ιο :οοπ

τοΜο. ρι·οὰἱοτο οιιιιιὶει ετ εὶΠΒιιΙο Ρτοο1ὶ5οτιιοι ώστε

μπακ Ρτοἀἱοτὶ,5 τιοτοὶιιἱΒιιο ἰτι€οτ 88 οΝ:οοάοτο οοππ

Ι›ἱοι·ο ο! οΒοοτιιοι·ο ο! ἰιι ιιιιΠο οοοττοοοοἰτο ειιΒ ροοει

ιει·οι·ο·Ιιοι·οπο ι1ιἱΠοοτΒοοΩὶ. ο ιΙοοΗΒο1 ὸἰοιοτιιττι μαι·

οἰωτιζ Μ ἰιιιιὶοοιο εΠΡι.τΙοτει οτ Ρτοιιιὶεεο. Ητωὶε τοετ

ι1οιι€τοοε Ρι·οιἱἱοτἰ57ειιΒ οΝή.Βοώοτιο Βοοοτιιοο τουτο

πιο:: οἱωἰ$οτιι›:ι οιΙ ἰιιιιἰοοτιι Βετο ετ οοιιττοοπι. οοτοἱικι

οοοεὶΙὶωτἰοι·οεο όο φ:ιϊΒοε θα ττιοοτὶοι ει:Ροττοε οιιπι

Μα Ιοοιιιιε οι: 8ι·λιοει!άο. οοιποΜιιο·οο οοεττο. οιο

τὶοοε οοτιτοτάιι8. ΒετΕΕιο!ἱτιιιε Μοι·. ο!ποι·τιιε ΐοιτιιτἱιιο.

Βαιιἰἴοοἱυε οττοοι·ἱοοιιο. ·ιτιιΕκευε. ‹ὶο οπου. ΜΜΜ άι:

Βιιὶειιἱ£ο. οδο άο ίΠεοο. Βοίιλο.8ΨοιΔω ωαὐιοοε οοΒο.

ΒιιὶιΙο Βοὶοιπιο ερἱιιοδειτ τοὶιιοὶιὶοε το]ω- Ιιιοίτοοοοε

ο]ΒοΙο. ἀιιοἰο! ερὶοιιἱο. €ιιἰΙΙἱοΙωιιΩ Ι›οπποτι·οεζ ὶοἱιοοο·οο

ἱειοΪ18ΕἰΒ8. 811Η.ΒΘΙ111115. ΡὶΡοτ. Ροτιπιε οε]οοοετοο. ρο

Ιτιπο Μ: ΜΒΜ. ὶοοοοιιο Βιοττοιοὶοοε. οἱοοΜ ότι οετ-

ιιιίΠο. Βοοἱΐοοἰοο μἱοειωὶΕιιΒ. τοΒοι·ἱπω «Ε. οοπιἱΒοοοοτ

τιωοοειε Δε ηἰιιοἴὸο. οο!οι1ιοό118 πιοοἰοωοἱιο.. οοτἰοοε

εποε». ἔιιἱΙἱἰοἙπιοε επιβι·οοιιο. ἰοἐιοοιτιοε ειΙΒοτἱοοω

Ψὶ!ἱἰοἰιτιιιε. άο· ιιοΙοοϋπ. ἱοοοΒιιο. άει εορ1οιο.. Πιετ

Ιἰοιιο οἰει·ἰοιιἐ. οοἱφο άιο: οοοτι·ο. ΒιιΜοε εοοτοει.ἔιτὶ-Ι

ΗθΙΙΒΒΒ ιοοτΙοοἱα ΒοιιὶΒιοἰιιε› «Με το.άοειοα. ΡΜΙὶΡιιε

ΨΒΡ0ἱΠ8οΒΙ1ἱμἱΒΙ1Ἐ1Π$ι οὶΒοὶιἰοιιε.. οσοτιοοι ΡἱοοοιΗἰοε.

ΘιἱΙἱὶοΙωἑοοο οι:: οοΠε. οἰποΙιπι8 ίΙΒ·Ι3Ι1Ιἱ8Βὶ0ω τοσο

Μαιο ι11οΙοτοο. οοτὶοιιο ωειΙοοεοΠοει -οεισ1οΠωπε Μ.

Μθτ1οοοτ οοτἰοοε τα·οιιοι·Βιε.. ειοαΜοιιισ άει. οποια.

οοο-ρω; οοεεἰοἰιιιι. ἰοοοΒοο, ιὶο Βουἱοι. οτιτστιἰοε. Μ·

ιιοοοουο. οωὶοιιε ετοΙοεώοοεοτιοε ᾶο:ετοΒἱΙο ροτιοἰιιο

ι·ὶοἱιιε.4 τὶιοπιεε. Φ: οοετοΙΙοτο. οΒεττιιεΙσοιεΙἰοιιε. το»

ΡιιΙἱοοιιε άο ι:.πωϊ.ο. .ΒιιιἱΙΕοΙοτοο.Ρἰοἱοι1ὶοιιε. οτιτἰοιιο;

Βοι·ο£οτἱι1ε..·ἱοοοἱ›ιιε οι: ιατιωΙάοι.οόοο!ετοε άσε οοτιιἰτο.

εὁοἱΗἱώιοοε ιἱο 8οοο1;ο Βὶτισιἱο. ἱαοοΙ›ιιο. Ροοιιοποε.

ΒιιἰΗἱοΙΜιι5 τὶοΕιιε οι. Βι1ΗΠεΙ111ιι81τ18 ΒιιΙΒοτοτ εαυτο

ιιἰτοτἱε. Μεσοι. ἱοἀἱοτἱοοο νιτπ. ἀἰο κα. οοτιιΒι·ἰε.

τοετοε οΒοττοε άει Ιιιοττοεοο. οἱοο¦08115 ιἰο Ροττει πιο

τειτἰιιε. ἱοΒοτιοοε οἰοττοοιιε οτ ἰοὶιευιὶοιιο οτοεοει. οπο

ἰοετι·ιιπιοοω οποιο τοοοι·ἱε τπιπ Μάο ο Ροτοἱοοε το

Βιιτο Ηοτἱ.

@το ΒοἰΒοτιι1ε ότι οοτιιἱο εειοτἰ ἱιοροτὶἱ τιοτιιτἱιιο

ιτοπιεοτἰρεἰ ο: οκοτοΡ!ἱίἱοοιιὶ οτ Μοτο 4ἱο >τοΒἱεΕτο οιι

ιοοτἱοο οοτοιιοὶε ὶοοιιο. στο ΗΜ. οἰὸοΙἱοοτ οπο: Μοσοοε

Βοτιοοιιτεο8 οοτει·ἰυε οκοτορἱοπἱτ άο οεπιιΙετἰο οοι·ἱοὶ

εὶο Βὶεοπιτιο οοιειτἱἰ εἱοιπ οι ειιοεοτἰοοἱοοο ἀἱοτὶ ἱε

οοΒἱ οοοτἰιιοτυτ. απ. οοο ΐοοἱ ιἰο π1οτπ]οοο όοττιὶοἰ

ΒιιΜού ώ: τοἀοβὶο Ροτοετοτἱε ἱοοιιο. ΡτοεοτιτἰΒοο

ι·ιιΒοο άο οττο πιοἔἱ5ἱτο ο!Ι›οττο 6ο οοεει!ί σε τοοιιίτιο

ο5ΒοτΒοτἰο εοτἰοὶε οοιοοοὶε ιιἱοἱιἱ! οάοϋο πιώ (Βοή

ό ποτο. οὶώ τοττο ἱἰττοτο εϊ!ιοΒει τἰτιιἱο εεπ @ποτο αυτ

οοοεο οοι·οοἱοοἱοιπἱο. "επανω εΠο πο. ποιτοοιΒάσ.

ς οοοοΧΧνι ;

Ταοιι2αε ραπ ετ απτὶοϋἰαο Ιαιιασπ.το.τ ΜΜΜ

ε: ΜιωΕΖΕοπ.τε.τ Μπα· Μ άοοε›π @σε ἱπἰτιιε. ·

ΠΠ , θ οονοποοτἱο

απ!. Λ. [Μ. 9$3. σ. επ Έ”.

( Π. Ε. )

Μ. ιιοοτὶοο επιιοκο οτ ἱιιιἰἰιιὶἀιιε ττἰιπἰΜ1ἱε οοο :τισ

ιιοΒοε «Με τοτττοοΠο οιπιιο οἰιιἰωτὶε Ροιοετοο. οἱοοἰειιε

‹ οοτιοοε Μοΐτοτιοοε πιιτουο όο οοΗ:οζ ΒοὶΠἰοἰπιιιε

εοπν::το θἰοοεἱιοτ δοοο!1οε ροπποποε. οοεαδάπιε οἴο Μετα

ἱιπυἔο ΒτἰἱΒιιο. «ποεττοε άοειντεοο!άο Μ: ΒιιἰΙΙὶἱοΪττιιι8 Πάω

οι οοτο ἀἰεοτοιἰε. Ρτο ο·οΜε οτ Ρτο απο οποιοτοττοτο<

ἱοοιιο άο· ΒοιιοΡΙεοἱω στ. οιιο8οτἰτοΒο οοιιοἰΙἰτ ἰοτιιιο:

Μοτο εοΗτο οοτιΒτοΒοτἰ Ροτ οσωροοοκο οτ οοτοιι. οιο

οοο ιισοοπτ Ρτοοοιιἰε. οοο που ο: Ιιοπιἰοοτο εοπ Ρετ

ΊιιοτοΙἰοοτ οοποροΒοοπτ. @οἱ ἰοἱἀοιο ΐι1οτιιοτ στο οο

οο·τιιοο εἱοοτἱι επτ οτοιιἰο εοοαοάιιιιι ἔοτωοιο οορὶτιι!ἱ;

Ριεοιτιὶτάονοε οοΜε- οτιτὶοο τοτοοΙΙοτ οι υ€οϊιἱ ών φύ

Πειι1σ οτιιτΒιιο οτ οττι=οοτοοοι·ὶοιιε οτιιΉοττ5· πιοεεὶΙὶο το

οἰΡὶοοοἰΒιιε= στ. ειἰΡοὶοτιάΒιιε ποτοἰοο οὐ Μου οοτο11οτο

α. οἰιιἱωοἰο πιοοεὶΜ οτ Ιοοἰιιο οοὶοοτεἱϋοτἱο ωοε5ὶεϋἱο

ο1οτοἀΡεοιτιιιὶτοοτεὶιοτο. τοοὶοἰοτιοἱοιιε-οτ οοτο οοπήιιο.

ο·οοό: «Με οοτοτο ποεττο Μ. ποσο οΙοοοπιω οοΜο ο!!

οοτοτἰο Ιιοιιιὶοἱοοε πιοεεὶΙὶο= 69.- ο ἰΡεο ιπτὶιιοιτοὶιοϋο

τοοεοὶἱὶο Μ: οοτοιο ι!έετιάοτοει Ροτ τιστι οτ Ιιοτιπἐοοο

οιπιιο οτ ἀἱεττἱοτιιο ου Ροι>τοο Βοιι€ΐειο·τϊ. οΒεοτιτοΒὶοιοτ;=
οι: οοεοτιιοτο Βιοἰοπιιιε ιιοτοο1 Ροοοτο οτ νοοοοοτέίοω·

οι: ' «σκετο οοιτήετ ού 8Π1811Ι8 · (με ἰιι!ἱετἱοε οοποοοοιοοτ

ιωὶποτεοο πιοεοὶΙἰοοεοε στο Ρτοἀὶοιἐ οοΙοοτεἰτοιἰε ωεε#

@Ευ ο» ιποτἱ ο! τοττο του” οτ πΩοίτ·ι18οο ἰο- ΐοινωι

ου @το όΜπάο1:ο ειιΙοοΒἱπιιτοοΙΦ οποτοοίοι1τιτε. Ρτο·

ροεεοι πισετινω οι Ροτεοοἱεν ουτσΒοο ιιοοΦοοο= οΙἰοὶ Μ;;

ΐοοιΙοπιιιιο. πω! εοΙοο· φωτ! εἰ πιοττιἰτοτιτ Μ τοποσ· πο!

ἀἰοιτἰοω. οιιιττοτοάο 8011 τοΡἰοει τετοιο ειιρετ· Μπιο

ποε ἱεπ1118 ΜΙ: άιο: οιιιἱοΞοἱο..οοτι› τωιοοωτιτ Παντα

οοετιιι·· ·οοιτιοοο· ἱοοιιο Μοτο ττιοεεἱ|ἰοο5ο8 8οΜοτο

Μίιτιιειτο ΜΗ άοΐοοάουοι οοο οτἰοπι οποτιάστοι τει·

Ποοειτι ἱὶιοἱοιοιιε ρτοἀἱοτὶε ιοοεεὶΙὶοιιεὶΒιιε οι δε: ω:

Μι
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·" τό·πεπττττ·τ

πιω εετππε εοπ(μετεπτττιπε. (τει ττιππετιετττπε :ετ τη ττεππτπ.ττπ °ἱέππιτ1ιετ'επτετ·(ττεττττ:τιίξεϊπιάτιἱττιτ.ίτττπἀ

τιοιπτπἱΒπετ τοπικ Ήτεττ·τοτπε' ετ (τε·εετεττετ εεππεε

πω; @σε 'ποε πτει·επτπι·.. ετ ετιπετιπι' ιιετιτττετιι Έπειτ

τωε τετττωτιωιιέ ευ (τττΕπτε(πιιεξ Με (με(ττεθτπτε

εσειπποε Ροετ ττιοτειτπ τεοτειππττοπειπ·. πτετ

(μεπτππι °τπετσ (τετ τιπΡε(ττιπεπτ(ιτ·ειιπιπεει·ττ; (πιτ

ττ(·επττπτοοποπει·επττε με! [στο 'ἀἱτετἱοπε 'τεεττττιπε

ἀιιτει. ττε Ρτεοττο·τ ἀεπο”Ρεοι1τιἰπι·ἰο. (μοἀ επ τπτει·

πιΔεετττεπεεπι ·ετάπειεετττεπεειπτ ποπ ιιεε τπτωπιτττε

πω. εἰ Με Ρι·ο (με τπιπεπτεττο τεετιιττιεπτ. ιιοτιιει·ττ

τιι;τε?·ετετε επτ: επιπιτπε ετ:τπ(ττετο. ' ιιπὶπε πετ πτυ

ττπιπ- πιειεετττεπετππιτ (μτ ττιἱ ετπτ ετ ἱπἀε εε πεττπτ

τπτιτο(πτττετε. ετ πετο πιτ πιεεετττειιετε ποπ εεεετ. (μτ

τπ(τε εε ιιεττετ ἰπτι·οιπἰττει·ε. πετ τττε ἀε (με τειπιεπ

τετἱο Βετο τπει·ττ. ιιοττετ ετειι·ε ειιο ει(ειιπτιιε ετ τπ

(ττοτο ιπειεετττειιετε. τυπο ἀε Ρτεοἰτο Ρεοππτεττο. ποε ό

Ροεεἰιπιιε ετ τεπεπιιιιιι· τιιτι·οιπιττετε ετ Ρι·ο πατε οι·

(ττπε ἱπἀἰοπι·ε ετ εεεππ(τππι εοπεπετπ(ττπεπι ετ αιμ

τιιτε ετιιττεττετειππε. ποπ εοδεκππε ετὶ(μ.ειπ τπιιττπιπ

(:οπ(μει·τ (το ιππεεἰτἱεπεἱτεπε ετ τιοπιτπττιπε (ττετι·τετιιε

πιεεετττε. (τε εττ(μπ ἀτεεοτἀἰπ (με τπτει· ὶΡεπω ετ

πιειεεττττειιεεε οοπττπέμιτ. πετ ουτε τ`πετἰτ. ἀε ειι πετο

(με εοιιττπεετττ πετ εοπττπΒετ. εἰ ἰπἀε τεττε ττιετττ

εεπτειιττε πετ εοπεοι·(ττπιπ ττιετπιπ. ποπ ποε ττιτι·οπιττ

τεπιιιε. πεε πττ(μπιπ τπἀε (μεττιποπτεπι επἀὶειππε.

τιοε τιιπιεπ εετιιο (ματ ἀε οττεπετοπε. (με ττει·ετ ἱιι

τειππε πετ εμε ἀἱετιτετπἐΡοεεἰπιπε ίτιοει·ε τπεττττειπ.

εεεπιι(τιππ εοπεπετιιἀἰιιεπι ετ εειρττπτε ετπττειτιε τεππε

ετ (:οιιττιι€ει·ττ εττ(μειπ πιπεετττειιεειπ πετ ἀε (ττετι·τοτπ

πιπεεἰτὶε. πιοι·τ πι ἱεπιιε πετ εἰπε (ττετι·τετπ. τεετετιππ

πετ ἰπτεετετπιπ. ἰρεὶπε τσοπε ετ ι·εε ιπτεεο ιπεεεἱτἰεπ- ε·

ετιιιπ οοπεπτιππ (τε οοπιιιπἰ. πετ Ροτεετετἱε εεπ ι·εετο

μπι πετ εὶπε ειιι·τε. ττττειπε εἱΒἰττο οοιπππὶε ιππεετ

Πε ετετττετεε (τετει·ειιτἱ. (μεπι Ριιορτει·επ πιτττετ·ετ.

Βοππ_ττ(τε άτι(:τειιιιιε εοπετεπειι·τ πετ ὶπ‹τε ττεττ εεοππ-τ

ἀππι ποτππτετειπ οτε.τπποττ. εἱτεοετἰτ τεετειιπεπτιιιπ.

πεε ετἱτετ.ἀε/τετοπε- ἀεἔπιιοττ ιιοε πιτι·οιπτττειππε. ετ

τπτει·τιπ πετ11ετττπ1πε Ξετ ειιετο(τἰεπιιιε :εε ετ τ›οτιπ

(μεττιειάπτ πω( ἀετ`πιιετἰ. ἀοπε(:· εοιπιπιε επειεετττε.

πετ'επιε Με πιτεεπιπ ειιππι ετειιτ επρτε(ττετιιπι εετ

Ρκοττοιιτε (τετιιπετἰ ειιἱἔεπἀτε ἀὶι·εεει·ὶτ.εὶ εοπττπ

8ει;ττ;(1ιιο(τ πει(-πεττπιπττιιε εει·ι·ειοεποτππι τεεετετ

εετππε ι›πεετπ;*πὶε5εττὶεπεἰιιιιι. ετ ποττετ τττπἀ επιεπ

ἀειιε. επεφτε( ιιι(τε_ι·ε(μἰεττπε ·εεεετ τι πιπεεὶτἱειιεᾶτιπε.

ετ ιππεεττὶειιεεε _-Ρι·οπτετεει' (τεπετιιπι τεεει·επτ ετ απο

σε πω( επ εἱὶιἔ'*ἀἱέττ·τοττἱιειἐΐι·ε` των εετειεττω

`πτεΐΡέτπε`εεεπτἱτετεπι εοπιππττεππε πτεεττττέιτττ; (τεΜε

εεωιετεε τιιεεεω πτεττιιθετεπωτει ειτε εεωεπε

ετ' ἀεἀεπιποΪ τεετττπεπ(το ετ εοπττεττιοτιππττιετττ1 Με

τεετρτειιιίιε εττ(ιπειππε τ πωπω πετ (Με (ττεττ·τετιιε

πι τιτιοττπειιτπιπ τιετ*τπιι·Βεπέττιπι τπτ ΐεπιιτεί πετ'ετιιε

(ττετήετιι.' ποπ τεοοτττέεπιπεεττ(τπειπ (τε 'πιεεεττττϊ πετ

εὶπε ἀἱεττἰετπε. πει· Ρετ(ιεπε Ιιιεπτειιτειιτι ττιππειιπ.πιετ

πι εὶπε ἀἱετι·ἰετππι. πεε .πεε °ετεεξ· πεε (1ε'ιωτ(πεε1

εἰπε ἀὶεττἰετιι ἀἰιπἰττειπιιε τπ Ρετειέπε πέπτέετετ πεε

πεε ετιιε. ετ ετ τεττε τπτ πεπττετ ἱπ πεπτ τπιιπε. πετ

πττει·τιιε εετππε ποε ποπἀἰτπἰττειππε επιπ εκτιοπει·τιι·ε

πι τεττε. πεε ιιειι(τει·ε. τιπο ὶΡεπω 'επιπ _1·ετπιε ειπε

ιπειεετττεπι πε οοιππεττεπιπε. _εποεπτεττε (ιο τιοε οτι

Ρττπτο ἰττἰε ιπεεετττεπετεπε ετεοτπϋπ πεπττ)ιιε ετ ωεε·

εττ1πε. (μτ πετ (με Ρτοπτει· τοττππειπι τειπροττε. πετ

επιιεε πεπτε τετἱοὶεπἀε'. πετ (Ξεπεε πτοτπειττπιπ επιεπ

ἀοτπ(π επίττετεπττππι εὶε (Μ εο:·πιπ πετ. πετ εεπειι

τι)ιειπεπ(ττ. πετ εἰ πεπἰτεπτ τειιπειιπ. επιπ πτοτιιτιτττιπε

ἰπ τεπιιει ιιεπἀεπἀὶε. επτ εἰ τεττε ττιππι·επτπι·ε εὶπε

ὶπἱιπτοἱε.·ἀιιιπ τπιπεπττττ (μτ τπεπιτειιτππ ποπ εεεεπτ

οπτε:ιτεε. επτ ιπΡὶππιπ τ-εοἰεεειιτ ε(τ ποπειπ τεππε

πετ εὶπε (ττετι·τετπιπ πΡΡτἱεεπει·ἱπτ. εποε Ρτεἀτετοε ει(

ἀἰετἱε ἀε ο(ιπετε. πετ ει( εττ(με τΙιεει·ππι πεπτεπτ(ε

τη τεππει πετ ετπε (ττετιιτοτιι. πεπ(τετε ποπ Ρετ·(πτττε

ιππε ιπει·(:εε επειε ρι·ε(ττοτπε (μπε ἀε πετειπο:(τετιι

τει·τιιτ. εκεεΡττε πτετπετττιπε ετ πτεἱ Ρι·ο πεεεεεειιτἰἱε

επιπΡτττ1πε επιειιἀἰε. πετ πεπε ειρτειιι(τε. 'ετ (ματ ωεε

ετττειιεεε ιιοεετπτττπ ετει·ε (τοιιεοπτετπεττε πειι(ττἀει·ἱιιτ.

ετ πειιτε εοι·πιπ ε.Ρτετιι τπετττ πετ (Με ττεπεποτε ετ

ιιτοτιιειΠει εεπ ιιεεεεεπτ·τε τεοπρει·επειιὶπτ ετ (τοπια:

τι(ιτ:πει·τιιτ οεροι·τιιιιἱτετειπ πεπὶ8πιι(τἰ. τω(1εω ει( μπε

εοε.. επιπ Ρι·ε(ττεττε πιειεεἱτ›πε ετ πππὶτιπε (τε -πιππει

ετ .εμε (ττετττοτπ (ιιππε εοπεπιιιε. ετ ετ Ρι·ετεεΡι·ε

ἀὶοτεε (:ιιιιεειε πιππειιπ πετ ιπ ἀἰετττοτπιπ ἀε Ρετεποἔ

πειιἰεπτ...εππιιιπετοιιττοπττιπε τιπτετεπιπε ΠΠ (μτπε-

ιιειπτ ιπε(ττετιιτει·π ετπε τοττιιε (ματ ειἀἀπεει·ἰτ.'ποπ

Ρετ·πιτττειππε-ετπιιπ. (ματ τιοπιτιιεε ιπέιεετττε πετ (τἱ-_

ετι·τετιιε ·ιιειιπιπτ τοπιιππι πετ πι εἰπε (ττετι·τοττιπτ επιπ;

πιει·πεττοιιττιπε (με εππτ (τε Ρει·τττιιιε οι·τέπτετττιιιετπετ·

ο(::οτ(τεπτετττιπετ πεε ἀε εποε πετ τπιττπιι·πι Ρεπιβεφ

τε(με-τιιετ ' πει· ιπΡει·πιιπ. πτετ τεττε ι·ειτἰοπε πἀπετεἰι

τεπιροιπε ·πιτιπι·επτ Ροι·τιιιπ τειιιπε πετ (ττετι·τοτπιιι. τω(

Βιιιιττο· ·ειπετιἀοτιιιπ ιιτετιιιιττπιπ. πετ Ρι·οι›τετ τάδε

πει·επτ.- ποε ἰττπἀ ἀειιετιιιπ_ττεπετ›ἰιππε πει· ποε--ετ-ώεεπεεε .ἱπ μ·οιττιπο ἔεερἰτπτο τ(ττετεε.· ετ ετπειιτι·επτ

τιριιππεε= τεππεετ ἀἱετφἱοτπ:·1 1)0Π83 ττἀε. ειι(μο τεττε

τε(μτετττ Ϊπετττππε-ἔειπεεεἱτἰεπεἰΒιιει πεε τττιιἀ τεττε-ε

ιπιτφπππε πτετ η1ΕτΠ10 οοπιιιπε πιεεετττε επππι·τετειιιι-›

Με, πως( πεπτετεπιττε; πι"πεππε.. ι πετ εὶπε( (ττετιπετπ (Με

που:: ἑπἰιπτοιιΜωιιΘτωὶπἰιιιὶςσε ιππιεετττεπετππιππετ- ω»

πιπΜττεττ°τετπε-·τεπτε ιπετεϊποτε ετ φτεἀεωπειεεἱτἱεπ-ε

ετπ(π .πετ ττοιππιπιπι εοτππι 1ττετι·τοτπεπεε'εττ(Ιπεπτ

εττιιπι. οπτεπεεετττεπεεπι. πετ εττ(μεπι εμε ἀἱετι·ἰετιιε!

Φτεπι·ε(τεπεπτ; απο( πικαπ ΙπεεεἱΙἰεπεὶΒιιεεΒΙιιτε. ιιεττ

πττοιιί_Ξεοι·πιτι ἀἱετεὶετπε.. ιιεε Ρειετεπιπι·.ι(μο(τ -εοι·ιππ .

τιππιτοτ ειιππε11τ_ ειτἰ(Ιποἀ ττ8π.πιπ πι? τοπππ ·ιιετετιιε.

ἀτετιτἱοτπ. πεε εττεπτ ειπ·επτ·τ (μτιπεεετττεπεεε ετ εο

ι·ιιιπ 5ττεττ:τετιιε τιοπιἰπεεἀετιεπτ οίΐεπ(τει·ε τεεεπτεοπ

που ειι.ρτε(ττεττε(τε επιιετε επτει·ετπιιε εἰε<ἀἰιπὶἀἰεπι

ιπετεειττοππιπο·τρεπι·πιπ. επ επτπο (μοἀ τιοιπτιπεε μπε

ετττε ετ ἀὶετττετιιε- εππἀο επιπ ιπει·εππ(τττε πετ πππ(ττ

πειετετ (τει πππ(ττπτε (κτ πτττιε ιπιιπἀἰ Ρ(ιι·τεε. .(:ιιιτι

ιπειπεπ(τττεμιιεεπίτ τιππετι·ε πεπτειιπετιπ ποπ τπιπεπ

ιιεπτ8επτεέ .1τιτ.ερετειέπε.ι-ιτετ .πεε 15ετ:ιειιε. εὶπε πειτε·

τιιι·τπει (πιπττιιττιτ((τιτιπιιτειπεπτιποπ ιιειιἀππτ επετεπιπτει·-··

οπτι(ττεεπτπιτπτιποτιιποπ τ·εοτρττπππε (τωεωω εττ(μειτει

ἰπ τιατιττποπτιιπιεπετ τιπι·πεπετεπι π πιππε ίιετιἀἰετὐἰετπ

ετπε..πτετ.πι1Μεπτ'ι841Μπ ετττεππι ττετιπει·ττΉτετο
111121 πετ πω» αττετι;·τετπε τ εεεππι .ο (ιιππε τ τττιτιτττττππιτ

ετ·ετ εειιιι ποπ τιετιπειττ. (μπι ·(τε ἱιιιιιιἑι. τπεττεϊπε·

(ττετι·τετιιε.- πετ ειττππ(τε πεεπιτειτ.τετ εεπι ειιρεπε πο

τιιιπ πετ Α115τττΙΙΙΙι·πττφΙ.0ττ τιπρεπ(τειιιιιε.= ετττ(μο(τ. τπειττττ. ετ.·πτετ. (τε(τει·ττ τει·ττωπ επτ ·πιοτπττε τπττ·ε:άπ
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ιιοπι ιιι ροσοο8οιοπιππο ροοἰτἱο πι ἱιιιιπο πο! οιιο-ι α ιποοο!!ιο. ποτοειτοο. οοπεπ!οε εοπ ι·οοτοι·οο πππιπ τποι·ιπτ

ππιτι·ιοτπ. οτ πιο! ἱπι·οποι·ἰτ πο !ιο!›ἱτοοπ!ο πιππο πιο

οποιο ιπιπιιπο ι·ο!!πιιιιοππο. ποπ μοι·το!ι!ιππε ποο πο!

!ιοιιιιιιοο ποπιοττ·ιοτπ ποετι·ο !ιοιιιιποο πππιπ οοπ

οοεοππι οετ οιιπι ιποοο!!!οπο!!ιπο ιιοπιιιοι·ο. ποο οσε

οποπτ!οιππο ποποο τππο πιοοοιι!.ιοπε!!ιπο ιιοπιτ.μποτιπτ.

ριτοτοι· πιοοποο οτ ποποτοο. πππιπ π!ιἱοπιππιιο οιιροι·ο

ποοοιιιιπ5. οι οπιιι ο!ε ποοοπι πο! τι·οπεποιπ ποπ πο

!ιο!πιππο. ε! οποποιο οποιοι πππιπ ο!ιοιτ. πιο ο!ιοπο

πι.πποπε!. πο! πο πδετι·ιοτπ ἱοππο !ποτο. τποι·ιτ ιιι ο!!

<οποπι ιπποο!!ιοπεοπι. πο! πο πιετι·ιοτπ ιιιιιεει!ιο μια:

ιιι οπο ι·ο!τοι·ο ,οιιἰοτοπτο. ιιοπι πππιπ ππο πιο! τιπο

πιππιπ,το. οοιιτιπποε εποε τοο!οιππο οιποιιποι·ι. ροετοποπι

!οιποπτοτιο πισω @απο πο! πιο τοτ!ο!!οιιι. ιπ οτι!!

ποτἱοπο ι!!ιπε οπι @στο 0880!! ο!το<ιιειο. ει! τοπτπιπ πο

τοπικ !πειπε οποποοιιιε ροτοι·ιιι.ιπε ιπποιιιι·ο. οπτ πι

@κοπο πιω πιο!οτοοτοι·ιε πἰιιπΞοτοιπι τοοιοιππε. οι

οοπι. ΜΜΜ. Ρ0τοιπιππ8· πι οιιπιποτιοπο πιπι Ρπ58ι. ε!

ποιο !Ρεπιπ πιο!ο!!ιοτοι·οιπ !ιο!ιοι·ο ποτιπιποτιιππο. το

ποστο!ππιπο οπιιι οι ιιοι·ροτπιιπιοτ-πο οιιιττοτο οιοιο

ιπποἱ ποο πιππ!!πε. !ιο!πτοι·ο οοποοποιππο. ποποο εο

ιπωωτ πο οποποιοπο πιπι Ρποεο πο! Ρι·οιπιπιοι·ι

τππο. οτ οι ροετοο ιπο!οτοοτοι· ιιι !οπποιπ πο! !π πἰεττἱ

οτιππ ποιιοτἱτ οτ ἰτιι_.ιιοι· πιοποοπι Ρο!οιπ οτοτοι·ιτι

ποοτοποπι Ροτοετοτι πο! οοποπ!ἱ!ιπε ιοιιπο τιιοι·ιτ τω

ππιιτιοτππι ποπιιιππι !Ρ8πιπ ποιοοπιππι οπιοπποι·ι το·

οιοιππο. οι ποιο πο! οεοοτ τοοτο οποποιο οποποοιοιπ

!πτ!τοιιτοπι ἱπποποι·ἱτ πι ιοππο πο! οιπιι πιετι·ιοτπ. οτ

ιιιπο Ροτοετοτοπι πο! ι·οοτοι·οπι εοπ τοοτοι·οο πο! οοπ

ε.π!οο πο οοπιππι ιοππο οοι·τιποοποτ!τ οτ ο!ΐοιιεοι·οιιι ο!ε

οετοιιποι·ιτ. ο! στι! Βιοτο οπτ ο!!οποιο εοτιο!!οι·ι πιοιο- τι

ιππο.·οοοππππιπ πποι! Ριιοπιοτπιπ οετ.. επι .ιιπτοπι πωπ

ιιππι ὶιπροιιεπιπ πο οοιπππἱ οιποπποι·ι-τοο!οιππο. ισο

οοιπ ποιο ιποοιπ!.ιοιπ!!ιπο οτ !ιοπιιπποπο πο πιετι·ιοτπ

ποοτι·ο οιιο ποετο ποετι·ο!!ιοπο οιπποο :τοοιοπιπε που

:ιπιιιτεε τοι·οοτιιτοε ποπτι·οε.οτ··εἰ οοπτιπποι·ιτ ποστ! οιιο

οτ! Ροτ:ΒΙΙΙ ἰρεοιπ ιιοπποοπι ποπ ποσοοιππε,ιιοπ πιο

οτο!ιιιππο ο!ε ο!π1ποπ τοοοοτοοπ!ππι. πο! οπει!ιππι εοπ

οοιι.ει!ιππι. πιιο ο!ε οοιιτι·οτ!! αιιπιιε. οτ οι οι·οπιοτι

τοι·οοτοτι πο! ο!ἰππἱ ει!!! οπιπο!οε. πιοεο!!ιοπεοε πο!

!ιοπιιποο πο οοι·πιπ πιοττιοτπ ο!τοπποι·οπτ. οτ οοι·πιπ

Ροοππιοιπ. πο! Με !πειπε ίοι·οετοτ!. πο! ο!ιοπι ο!!! ιπ

ἰοιιπο πο! οιπε πιοττ!οτπ ποτπ!οι·ιπτ οτ ιποοει!ιοπεοει

οπο !πποποτ·ιπτ ἰιιπο Βι.οιοιππο ιπετιτιοπι. εοοππππιπ

πποπ οπρι·οι!ιοτπιπ οετ ιιι οοιπτπ!ο !!!ο ι·ασιοποπι|ασίο

πιο.: οτο. οτ πο !ι.<(ιιιο πο! Ροοππὶο ο!!ππο ιποειοι!!οποιε

πο! τππο πιεττ!οτπο. οπο ιπτιπ!ιιτ πο! ποπ !πττο!:πτ

ι,ιοι·τπιπ ιοιιπο.'ππ!!πιπ πτἱοτπιπ πο! ποοἰτοπι οιιο!

τιιοπιπο. πιο! πο”. οοπειιοτπιπ οετ οιιτπιιιιτπο. «πιο

τ!ι·ιοτο ποια οοπεποτιι οπιππο οοο!Ροι·ο. πο!ιοιππε π

Βιιιποοι·ο. ποπ ππ!ι!ιππε !!οοπτιοπι !ιοιππι!!ιπο ἰοππο

πο! πιοτιιιοτπε οοιιι!π.οππι 5ο τππο: !ιοπιιποο ιπποει!ιο

πο! π.ιετι·ιοτπε. πο! ·επιιοι· το!ιπε οοι·πιπ. πιο ο!ὶτιπο

ι·ιιπ!ιοι·ιο πο! ιπο!οίοοτο. οποπι !ιοπιἰποε πιιπιει!ιο πο!

πιπι-οπο πο οοτοτο τοοοι·ιιιτ. εποοι· !ιοιιιιιιοο πιιιιιο

πο! ι!!έτι·ιοτπο. πο! οποιο· το!ιπο οοι·πιπ. ποτιπο πιο

ο!!οπο!πο!ι!το ροι·οοπο!ι πο! ι·οο!!. ποστ! !ιοιιπποε

ιποοει!ιο πο! πιετι·ιοτπε πο!ιοοπτ ο!ἱοπὶ ιοπποποι πο!

πιετι·ιοτπε. ποο !οπποιπ οοιπ!πι πο! ο!ἰπποπι οποιο

!ἰοοιιτ!οπι πο!ι!ιππε εοπ !οοἱοιππο. πιο! Έστω οοιιιππο

ο

ι·οοπιοιτι ποι· !ἰττοι·οε οοπιππιε ιοππο εοιπο! οτ 8οοπππο.

πιο! πο !οεο τορἱπο οπτ ιπο!οΐοοτο. εοπ το πο!ιιτο

!οιιποποιε πο! πο ι!!ετιιιοτπ πιππο τοοιοπτ εοτιεποτι οπτ

ι·οτιοποιπ οτ οκοοπτἱοιιοπι σπιτι οποοτιι πο !οεο °τοπιπο

πο! ιπο!οπιιοτο. οπτ πιο πο!ιιτο οοοπιιπιιιπ τοι·πιοιπ ρτο

8οιιτἰε οοπποπτιοπιο ιιι οπο (ποπ οι ποπ ι·οοπιειτιοπο

τοπιο! οτ ιιοοπππο. !ιοο τοοοιιο ιιοε!οιιοι·ιιιτ. οοπιππο.

Ροτο8το8. οοιι ιτοοτοι·οο πιιιοει!ιο ροτειιιτ !ιοοιιτιοπι οοπι

!ποππι ποι·ο οτ !οπο τω. οτ πο Ριιοπιοτιε ιιοιΙπιοιτιο

πππιπ Ποτ πιο που Ριι!ι!!οο ιπετι·πιιιοπτο. οτ ποπ

ρι·ο!ιι!ιοοτ. εοπ οοποοποτ το!)ο!!ιοιιι!ιιιο οιπιτοτιο οπο

ιππο τοοοι·ο !πετι·πιποπτππι. οτ ἰοτππ οοριτπ!πιπ πποπ

ιιιοΡιι. ποπ οπο” Ιίοοπτέαιιι οτο. οποσ· τοοιοππιο

!οπτ!ἰ!›πο !οοπιιι !ιο!ιοοτ ε! πο ιιιο!οποιο. πο! οπο».

Ρι·ιιπο Βιοτο οπτ πιο πι οιπἱτοτο ιεπιπο. ποπ Ροτ

ιπιττοιππο πο ἱοππο ἱπ ρο!οεπε πο! πἰοτιιὶοτπ ιιοπι

Βοιιο. οοπεο ιποτοπτἱοπἰο. οπιιι πιοι·οι!ιπε εοπ ροοπιιὶο.

ο!!τιιιοπι πο τι·οποιο. !ιπτ8πππιο. ο!οιιιοπἱο. οοοι·οιπο.

!!!!οο!ιιπο. πἰοποιιἱο οπι.ι!ιο. το πιοπτοροοπ!οπο πο τποοιιι.

ποο ο!πιποιπ οπετοιιτοπι. πο! !ιο!ιἰτοπτοιπ. ο Μοτο επ

Ροι·ἱπε Υτο!ἰοπι πωπω. οιοοιιτιο !ιοιπιπ!!ιπε πο !οπι

πππιπ !ποοιιε!!ιπο οτ οιτοοπτΞε ρὶεοπἰε πποππο οπιπ

ο!ε ροοοιπ πο! ττοποποιεπ !ιο!ιο!ι!ιππε. οτ οιιοοιιτιο πιο

πο πππιπ τοποπιιιι· οτ !ιοπιιιιι!ιπε τΙποτποι· πο ιποπ

τοΡοεπ!οιιο. οπιπ ι·ο!ιπο ειπε ριιορτἰἱο οι ιιιιιιιοπειιιιιι.

φωτ !ιοοπτοι· Ροι·τοι·ο ροεειιππε. ποο ο!πιποιπ ιιτο

πιοτοτππι πο ιιο!οι5ο ἱοπποιπ ποπὶοπτοπι πο! ιιι πἱιιτι·ὶοτπ

ι·οοιοιοπιπο. ποτπιπτοιιιοιι !ιοιπιποο πο επΡι·οπιοτιε

!οοιο. τΙποο πιοεε!!ιοιιοοε ποτπ!οι·ιιιτ πο Ρο!οΒο. πο

πἰοπτοο. ἱιι ποπἱ οιιτι·οποοι·πιπ οτ ποπ ιοπποπειιιπι !!

οοπτοι· ι·οο!ροι·ο οοεοπππε. ε! τππο ποιο πο επρι·οπιοτιο

!οοιε ιοπποπι ποοοι·ιτ πο! πι πιετι·ιοτιιιπ οιιιπ ποπ ι·οοι

Ριοιππο. πιο! εἱοπτ επΡι·οπιοτπιπ οετ. οτ οι οπιπ υποο

Ροι·ιπιπο. εο!ποο οποτποι· μι· !!!ιι·οιπ ο!ε οπίοι·οιππο.

ποσο Ροειτοο ποπ ι·οπποιππο. ποο ι·οππι τοι:ιοπιπο. !πε

ποπι οτ πὶοτπο!ἱο οπο πο ο!ιοπο πιετι·ιοτπ πιοεο!!ιοπι

ποτοιοιιτπι· οοιπ ι!οτοι·οπτ!!ιπε ππ!!πιπ ἱπιΡοπἰιποπτπιπ

ΡΝοτο!ιιπιπε.ποοιποοιπ!!οπι ποπιι·ο Ρι·ο!ιι!ιο!ιιπιπο. πιπι

πιο! ποτοιιοπτοε. οοεοπτ ἰπἱιπἰοι ἱοππο οὶπἱτοτἱε. οι

οοιιτἰπιὅοτὶτ πποπ ο!ὶτιπἱε πο πιετι·ιοτπ ιποοε!!ιο. ω

πιππ!τοτι πιοοει!ιο

πιετι·ιοτπ ππ!!ππι ι·οοορτοοιι!πιπ ιποετο!ι!πιπο. πο οιπ

π!!ιπο ιπιπι·πο τοο!ι!ιπο οτ Ροι·εοπο!!!ιπο. ι·οο!πιε πιο

ποιο οτ οιππι!ιπε ποιπιπο ποτἱε ποι· ιποοει!ιοπεοε πο!

ο!ιπποε πο οοι·πιπ πιετι·ιοτπ. πι Ροι·ειοππι πο! τοπικ

!οπποποιππι. πο! !ιοιπιπππ:ι πο πιοττιοτπ ιοιιπο. πετιπο

ιιι πιοπι οπο οπιιι·ο!ιοτ. ιιιοοιιισιιιι. πιο να πιοπιι.

πιο οοπιππ! ἰοππο οτ επιππ!!ο !ιοιπιπ!!ιπε ιοιιπο οτ

πἱεττὶοτπε. Εποιπ τοοιιππο οτ ι·οπποειοποπι οτ Ροοτππι

πο ποπ Ροτοππο. οκοοιιτο πο οποιο οτ οοοοπιοππο

.τ!οιπ!ιπε οτ ιππτπιε οτ οιιοοπτο πο τοΡἰπὶ8 οτ ι·οιι!ιοι·ι!8

οτ ιιιιιιι~ιιο ι·οο!πιπε τιιοτιο ποι· ιιιοοει!!οποοο οτ !ιοιιπ

ποο πο οοι·πιπ πιετι·ιοτπ πιπποπει!!ιπε. οτ !ιοιπιπι!ιπο

οοι·ιιιπ πιετι·ιοτπο οοιπιποπο !ιοι·οπιτιπο. ιιπι!οπο τοπ

!ιοι·ιο Βετο εππτ πο! τοπ ο!ι!οτο που πιοτοε ιπποει

!!οποοε ο!ι οποσ ποοιιι. :πανι πιο ποποιπ!ιι·ιε. πειΙπο

οι! ιιιι;οιιιινιιιι. πιο ιπι ιιιιιππ. πιο! ιοτιποιιεοε οτ οοι·πιπ

ι!ιετι·ιοτπε οοεοιπτ Ροτοι·ο ι·οτιοποιπ ιιι ιποοει!!ο οτ πο

οοιιππι ἱπι·ο οπππιπτιιι·. ο Ροτοετοτο πο! ι·οοτοι·ο. εοπ

Μ?

ι·ο!ιο!!ὶε οιπετιιτ. οι πι ιοππο πο! _
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ι·εετοτἰτ›πε τππεεἱ!ἰε. εεεππἀπιπ·επΡἱτπΙπ ετ εοπεπετπ-> σε πὶεε ἄΡεἱπε ·εοπιππἱε :οι 'στο ιπππει·εττετε πιπεεππε

ιππεπι εοιπππἶε ππιειπΗε. επετ πΙὶιΙπεπι πε ιπεεεἰΗπ

πετ ιτὶεττἱετπε. ιἰε ἀἰετὶε ·τπρὶπὶε πεἱ ἱπἰπτἱἱε ι·επΙἱΒπε.

ιτ·επετο τειπποι·ε -εἰττε· £οετ°ἱε Ροτετππτ οοππἱπεετε.

ροτεετπ3. επιε τεετοτεε ιππεεὶ!ὶε- ιΙπἰ Ρτο τετπροιε

Γπετἰπτ υΐπεἰεπτ· ἱπππεπεὁΒιιιτ εοπππετεπτὶΒπε· πππε ειι

πιιεπτ.νπε-ωπε πιπ!εί`πετοτὶε.··ιιεὶ- επιε πει·ειΒο εεπ

πετεππτπ “πω ·τει·εὶπιπ··Ρεττειπ ἱΙΙἱπε ιΙπεπτἱτετὶει

ιιε προ. ιππιετποιοτ Ξεοππὶππιπ·ετπτ. εἰ τοπτιιτπ - πε

Βοπἱε μπεὶεΐπστοτἰε.τ πε!ι εὶπε· πει·ειπε εεπ πετεπ.ππι

Ροτετἰτ ἱππεπἰτὶ.: πἱὶοππὶπἴ Ρτοοει]ειπτ Ροτεετπε πε!

οοπεπ!εε ἱπππε ·ι:οιιτιεπ επτπ εεεππόππι Γοττποιπ π-.

πω· ι:ερΞτπΗ Ρτεεεπεππε.1ι!ποπ ἱπεἰρὶτ :έ οάεπείο

α!ϊπαιτιετε·. ετ ππι: ὶπτ·ἰΙΙοιεπΙ›ὶΕπΙο··οοπτἱπεπτππ Ρτο

πιιπι- ι·εΪ›ὶπὶει·πειΙπε ω ρι·ειὶὶετπιπ τποπιππ ετ πωπ

τττετεπι τεπεεπτπτ πἀἱιπΡΙετε. επΡετ τεπππτἱὶε πετο ύ

ετ :ἱπἰπτἰὶε ·τεοΗΒπε ι·ιιΡὶπἰε ετ οτππὶΒπεἩἀπτππἰε πιι

τἰει πει:: ποπ ετ πε ·ιὶε!›ἰτἱε ππὶΒιιεεππιιΙπε ὶπὶπετε

ιΙετεπτἱε. ποε ποπππεε πιππε. ετ ιππε ὸὶεττὶετπε

τεεἰρετε ιἱεΒεπτ π εοπτππἰ τππεεὶΙὶε εεπ ποιπὶπἱ

Βπε πππεεὶΙὶε πο! ιππε ὁὶεττὶετπε ετ τΙπε ποτππο

ιπω ειιπτ ετ ·ι·πιπἱπε τιποτε πιο! τεπΒετἰε. πω: επο

ιποιἱο ἱπἱπετε ιὶετεπτε. ει' εοπιππἰ ιππεεὶΙὶε πε! ποιώ

ιιἱΒπε. επΡετ Ιιοιπἱπεε ἰεπιιε πεΙ ιἰἰεττὶετπε. πε] πε ,

τοπικ εοτππι ει!) πππε Μ00ΚΧντιΙ1. πει]πε ὶπ πωπω·

ιιιππ ιΒεπ1. ιππε ἰπιἰε εκτεπτ Ιεπιὶεε εἰπε ποπ. εετπει·ὶ

πεειετ τοτπιπ ὶπίετἰπε πεεπεπετε. επΡετ-πι·Βὶττἰε επ

εεπιΠε ετ τεττἱο ιΙππάο. ετ επΡετ ιτοΒπὶτἱοπἰΒπε ετ

ιἰπἱἱπἱεἱοπἰΒπε παμε εετὶεἴπετὶοπὶππε. ιιτ εοπτἱπετπι·

ὶπ τοτπ·ιει ὶπίετὶπε ττπετπτο. ιΙπε οιππὶπο πετεπτ οβ

ρτοτπὶτοὶπιπε· ἱ πσΒἰε =ιἰοπ1ἰποἰ· ιπεπειτοπἰ ιΙε « τπττὶοεΗιι

πστεεταπ πππε τεεὶρἰοπτἱ· ετ επρπΙππιπ ποιπἰπε ετ

πἰοε ιεοπιππἱε ετ πιιἰπετεἰτοτὶει· ὶεππεπετ Ρτο ἰΡεπ

ππἰπετεἱτπτει :ιΙποιὶ· πε οετοτοοει1πειειτ ιιπποε ι!ει:επι

εοπτΡΙετοεμι-οοιπππὶ .πεπε·ωπτωιωτ ἰπππε ετ επιε

άίετ:ιπι:τπο ετ' ροπτπεπωιίθεπ. Ρετ ποε ετποεπτπεε

πι: ἀὶετπιτππἰπετεἰτειτο ιπεεεἱἱἰει›ετ εοτπιπ ἀἱεττἱετπε

οἱοεετπεΒἱιππε·ετοΒοετπεΗ ιί-πεἰειππε. Ητππιιπ ετ πετιιιπ

Ραοεπι ετ οοποοι·όιπτποενεετετιιι-οπιπὶπ πω: ὶπἘετὶπε

εοπτὶιιεπτπιπ ππἰπετεοὲ· ὶιιππἐππεειετ=ἀε!-ὸὶεττὶετιι π

πω; ἱπ ιπιιτἰ>Ϊοτ πειτε! εποε ετιπιιπίϋεθοε·ἱπ πιιιεεὶΙἰπ

ετ-εἰπε ἀἰεττἰοτπ -ειιὰιπϋἰτπωτ επιιτοι!ὶε·ιππε ετ πεπιε

ι!επιπε ετ πιἰἐππεπἱπιπα ρετεοπἱε ετ πετοπε πτοιΡοεεε'

ποεττο. πεε πιω εοε οίΪοπἀεπιπεζιιποἰοπειπἔΕιεὶεπιπε

ὶπππεπεἰΒπε ετ ΙιοπιἑπὶΒπε ιτε ὁἰεττὶετππιιππε οοικιπο-ι

τεπιἱΒπε. πι: πιπεέΜεπετϋποτ ετ·έπιππιπτΕπε εοτιππ

ιὶἱεττἰοτπε- εΛιιιἰε·εετετἰε -Ρετεοπὶειππε φωτ ποε πτε

τ·επτπτ ετ εππεοπιι πε!πΙἰτεπτ -τρεοι·ππτ - τει·ιπἰιτὡἱπιπε

ετἀἰἱἰὶπἰεπιπε ὶπίἴτει ιΙππιἰτπεἰπτπ› ἀἰεε ·οοπττπιπιε ρω

ίπετειτπ τεοΙεπιειὶοπετπ πὶεὶ ιΙπππτππιτπετσ πώ ππΡεπο

τπεπτο τειπιιποτετ·οπτ Ρτο ιΠΙοτιοπε Ιειὅὶττὶπιε πετε.=ω

Ρπωω .πειιοΡει:ππτειπο τρικ! ΪὲὶΕ-ππτετ ὶπιιπεπεοπτ ετ·

Μποεπεετω ποπ πω: ὶπττοπ1ὶττοτππε: ετ Με πεπιτε!)

Ιεπποπτειπο πω, Ϊπετὶτ πο!πει·π: Με ειπε πιώ θΧ8Π1τΠθ;

ετ ἰπιὶἰοἰο ιπιππο·πε!9 ΡΙπτἱππι ίειππε. πώ ἰτιἰ Μπιτ ετ

ἰπιἰε εε ιιεΠπτ πιττοππττετε. εἰ πετο άΙπ ἰππιιεπεἰεπιοπ·

εεεετ πώ ἰπιἰε ιιεΠετ εε ἰπττοιπἱττετειπετ ἱΠε άσπρα

τπετπ τουτο Ιπιπειιτετἱο ποΗετ ετπτε επτ εκπτπἰπε#ετ

ἱπιὶἱεὶοὶεπιιἔἔπεἰπτπ. τππι: οι: Ρἱπεἱτο Ρεεππἱειτὶο. ποε

εετππτἰ. επΙπο πποιϊ Ρτο ἀεΙπτὶε εἰπΒπΙιιτἱΒπε. ι1πε ε· Ρ085ἰπ1πειετ7τει1εεπιπι· ὶιτττοπιἰττετε οτ Ρετ ἱπτἰε οτ-·

πεπεοπτπτ ει ἱιιιιπεπεἱ. πιεεεὶΙὶεπετ Ροεεὶτ τππεεὶΙἰεπεὶε

επιππ Με εοπεειΙπἰ. επΒ ιππιπετιπτπ ππιεεὶΙἰε εἰ πο

Ιπεπἱτ. ποπ οΒετεπτε ρτεεεπτἰ εοπιιεπτἱοπε. Ρτετει·επ.

επ: πΙἰιΙπἱε.ιοἱπὶε ιππεεΗὶε. πεὶ πε· πἰεττὶοτιι πωεεἰΙἱε

εετΠιπτ ΗΜ ιἱεΒἱτοτ π!ἱεπὶπε Με τπεεεἰΙὶε. πώ επ

εττἱοτπε. εἰ ἰΡεε εὶπὶε τπιιεεἰΙἱεπεὶε άεΙ:πτοι· εετ τεεεπτπε

πετετἰτ ἰπ εὶπειπ ἰπππε πεΙ τιιιΒἰτπτοτετπ. ποε ἰρεππι

εο8ειππε πε Ιππ85ἱἱἱπτ11ιετ τει:ετε τιιτἱοπειπ εἰπὶ πιπε

εὶΙὶε. πω: ὶὶΙππι εκπεΠετππε πε ὶπππο ετ πἰεττἱετπ.

πἰεἱ ιὶεΒἰτππι εοὶπει·ὶτ τππεεὶἱὶειιεἰ. ετ πω: επρἰτπὶπιπ

Ιοεππι ΙιοΒεπτ. εἰ πιει: ιἰεἱπιοτ ετετ ιἱεΒὶτοτ πππε

πιπεεἱΙἱεπ5ὶε. ππτει1πιππ ίὶετετ εἰπὶε πε! ππΒἰτετοι·ἱπππε.

ποε ειιΙπο ιΙποπ π εοιπππἰ ἰπππε πετ ΙιοιπὶπὶΒπε πι

ππε. Μπι Ροεεἰτ Ρετἱ πεἰ εκἱΒἱ ιΙε επ ιΙποιτεὶτ

ιὶἰπειπ· ἱπιΙὶοπι·ε. ετ εεσιιπιτππ1 ιεοπεπετπἀἱι1επι ετ επ

Ρἰτπἰπεὶπὶτιιτὶε ετιεπτπε π1πεεπὶε.'ποπιεοΒετπιιε :απ-ι

ιΙπεπι> ἰπιιἰπιπτ οοπιΙπετἰ πε .ἰιιππεπεἰ ετ ποιπὶπἰϋπε

ἰεππε ετ :πωπω πε εΙἱιΙππ ιὶἰεεοτἀὶε. πιω ὶπτετ

ὶΡεππ1 ετ ἱεππεπεεπ1 εοπτἱπΒιιτ πεττοττο @ετα πε

επ· πετο πω: εοπτἰπΒει·ὶτ πετ εοπτὶπθπτ. εἰ πππε εεπ-ι

τεπτὶπ πιω ίπει·π πε! οοπεοι·ἀἱπιπ›ξποτππι. ποπ πω:

ὶπτι·οιπὶττεπιπε. .πεε·'πΙἰτΙπιιτπ ιΙπετἰτποπἰπιπ πππε επ

ιἰὶεπιπε. ποε-·ει:.Επο φωτ εἰ ιὶε:οίΪεπεἱοπε. πω: πω”

πι τππεεἰὶἰιι πει ιππε ιἱἰεωἱετπιποεεἱιππε πεπετε ἰπετἰ

τἰππι εεεππάιπ:π επμἰτπ!ιι· ετ εοπειιετπἀἱποιπ οἰπἰιπτ:ἰε

ετ επτὶε ιπεεεὶΙἰε. εἰ οοπιἰπ8ετἱτ ε!ϊιΙπεπΠεπιιεπεεω.

πε! πε εἰἱεττἰετπ πιππε πιοτὶ πι ιππεεἱἰὶε πε! επιε

ιΙἰεττἱετπ. τεετιιτιιιπ πε! ὶπτεετπτπιπ ἱπεἱπε ποπο ετ τεε

τεεεπτπιπ Ρετ εοτπππε ἰεππε επ πΙὶιΙπο πιπεεἱΙὶεπεὶ. ιἰ τπἱ55ο ἰοιιπεπεὶπιπ εοιιεπιπιπ ιτε εοιπππὶ πε! Ροτεετπτἰ8

πε! ιτε πππε επιε. οεεπεἰοπε πΙἱοιιἰπε ιὶεεἰτἰ εεπ

Ρτεετπεἱοπὶε. πεΙ πεετὶεὶ εοπετἰτπτὶ Ρετ εοτπππε ὶπππεζ

Ρτοτπὶεετππτ ὶπεπΡετ ιὶἰετἱ Ροτεετοε ετ οετο. ποπιἱπε.

ετ·πἰεε εοιπππἱε ὶιιππε Ρτειἰὶετἰε ετπΒεπωτοτἱΒπε. πποπ

πππε ρπεεπτ·ετ εοπεοιπὶετπ ετ οιππὶο επρτπεετὶΡτιι

ετ ἰπίὶ·εεετἰρτο· ππὶπει·επ ετ ΜπεπΙει ὶπτεΒπι1τπτ ετ

ἱπτπτὶ ι!επεπππτ Ρετ Ροτεετειτεε τπτπτπε. πετ εοπεπΙεε

εοπιιιπἰε ἱπππε. επ πετ οοπεπιππι ὶπππε ετ Ροτεετπτε8

ετ επ5τεΙΙπτιοε ιὶὶεττὶετπε πιππε πά ποἱιιπτπτειπ παππ

πἰε ετ ιππππκετοι·πιπ επιε ππποπ ετ πππεἰοτπτπ πππε

8ἱΙἱε πι: ππἱπιΙπεπἰο ἱπ ππὶπι1πεπὶπτπ. πει]πε ιιιὶ τετ

ιπἰπππι Ρι·ειΠετοπππι· επποτπιπ πεεειπ εοπ1ΡΙετιιππ ι·

νει·ειιιιὶεε. ποε επτἰεπει τοτιιεΠπε ετ πιιο πε ιΙπὶΙἰοπο

ιπ·ειΠετ.ι ειιΜκιποιοι·εε ·οιπππιιὶε τππεεπἱε ποπιἰπε ετ

εεπ εοπειιἱπιπ ΡΙπειτοτπτπ. επί Ρτο τεπ1Ροι·ε ἴπετἰπτ πτ

τει·πε εὶἔὶΗο εοιπππἱε ἰεππε ιἰεΪετεπτὶ. ιΙπεπι Ρι·οΡτετεε

ππττετεπτ Βοιιπ Με Ϊπεἰεπιπε εεεἰιἔππτὶ. πεἱ π.ιάε εεττ

εεεππιὶπιπ πο!ππτπτεπι ἀεΪππετἱ. Η τεοετπ τεετεππεπ

τππι. πει: πΠτετ ιἰε τεΒπε ιἰείππετἱ ποε ἱπττοπιὶττεπιπε

ετ ὶπτετἰτπ ειιτποΒἱπππε ετ ιτπετοιὶἱεπιπε τεε ετ ποπο

πω» τπετὶιιτ ιὶὶετἰ ιἰεἴπποτὶ. ιὶοπεε ἱπππεπεεε τπὶεεπτπ

εππτπ εἰεπτ ιπετππ: εετ Ρτο Βοπἰε ·ι!επιπετο επἱΒεπιἱὶ8

ιἰἰτεκει·ἰπτ. ιἰεπετιιτπ ἴπεἱεπππε ετ τεπεπἱιππε »ποπο

Επι: ετ επιε Ϊτοπιὶε ω οτππεπι τει·ιπππ επττπεεποι·πιπ

στο τΙππτπ ἱπππεπεεε ιΙειιετππτ ἴεεἰεπτ ετ τεπεΒππτ €ε

πετπιε Ρετ τοτοτπ επεπι τετι·πτπ ετ›ἀὶ8τι·ἰετππι εππτπ.

πεο- ὶΠπιΙ ι·ε!πτώπιπιιε πὶεἰ Ιπ·ππο εοιπππε ὶπππε

ειππιπ πιε!ιιτποἰτ. ποπ Ι'00ηήεπιτ'Ι8 πι ππιεεἰΙὶπ πε! Μάικ

ω· ι
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π!οιιι·!ιιι.π ιι!!οποπιπιι!πι!οπιιι πο! !π!ιπ!οοε. !οπιιο πο!! α. οι!. ο!!ιιοιππππ! Ριιιιι:οε. ροεο!πι σπιτι πιοι·οιιππ!!ε Βιοπ

οπιιιιπι ι!!ει.ι.ι!οιπο.. οπιπ ιπο!ο!!ιοπι ποι:ορι·οπο- !ιιπποπη

ε!πιιιιιιιο! ιιοοιιπιπω πι!οιι·!οι.πε.ιιποο ει!!πιιοιπιιιι!!πιπι ππ!

ιι!!ιΙποιιτ!ππιιοπεοιπι. πο!.ποοοπιειιιι π!ειι:!οτπο· πορι·οπο-;

ποιπτοοππι:Ρι·οππι!ππποπε!!ιπε πωπω πο! ο!!οιι!ι οοι·ππι

‹!ι!!ιιι·!οιιιιι.|ποο ροι!!οιιπιππ:‹ιποπ=.ο~!!ππ! !π!ιιιι!ο! !ιιπποπ

ε!ιιιιι!ιι:οοο! .ιοοι·ππι π!οιι·!οι:ιιο ·ιιι·πιοπι ο!!πποε!π!εππιπ

!π;.ιιιιιιεο!!!ο.·..ιιο!νοοι·ππιιιπ!ειιποοπι ποο!! ο!!οπ!· “που

οιοι·οο!!ι. ιιιιοιι!ν!ιιπποποοε πο! !ιοιιι!ποε ι!!8ιτ!ιππο !ιιιιπο

ο!!ππι!οποιο!ο!ιοοι. ιι!!ιΙποπ ιοοοιιιιιοιι!πιπ πο! ιιπε!!!ππι

Ρι·ι:οΒιι!ι!ιιιιιο;οι ο!οιιοι! !!πιιιιιιπ !π ιποοο!!!π πο! ο!π8:

@κάποιοΆιιι·οοιι!ιππιπτιι!!!ππο!!ο πιοεε!!!ιι πο!-ἔο!πο π!

ΜΜΜ οπι·οιιποπιιΙ›ο.ιιπι!ι:τοπιιιο. ιπο! · Ρι·!πο ιοοοπι·!ιο

απο ιοοιππι1!ι ·ι!ιο56°!!!ο!οτοετ!ι.οτ!Ι. πο σιοιιπο!ΐοιιποπποι

Μπι!! !ππποποοπιι. πο! .!ιιπποιιο!ε π!ειι·!οιιιε οι» = πο!

πιιπιιιόἶἶιιοοι!ιποιιπο!ε! οοπιιο!!ιοιπιπ !!ιοιπι. ποπ· Μ!!! ο

ιι!οιπποιο!πΙποιο-!οιιπππεοιπ. πο! πο .π!ειο!οπι.!!!ιιπο..

οι ιιοτωιιοινοιι!ο που!!! πιοπιιο!ιπιιι οοο Ρο!ιιιΒπο ποπ

ιι!οιιτοπι.π!ιι !ιιι!ιπιιοο!ππι:πο!!ιπι·οοπε!οιπ πι ιιιοεε!!!ιι

ιιο!· ο!ποιιπ!εττ!οιπ.-.-ποοι ι·οοοοπιιιιι. ποο πιο ιπιιεε!!!ει

ιιο!·>ιο!ιιο/ι!!επ·!οιπ ιοπιπιιπ!ιπ!ιιοπιπε π! Ρο!ειΒιι8 πιι

οποιο πο! πιο οοιοιπ. οι· ε! Ιονιο !!!πο ποπ!ι·οπι..!π

ιιππ!πποεο!!!οπο!· πο! !ι!τοτ!πο ποωο. ποπ πιπι!ι:ιοιππο

!!!ππ·ι.ιοιι!ιοποιοιιο·!πιτοι·ι·ιιιπ ποο ποιιποιιο. ππο !Ρεπιπ

απο το!ιποι επο 'οοιιιΡο!!οιιιπε !ιιπποπι ποιι!ι·ο. οιι

οοιιιιιι!ε ιι!1!ι00 οοιι!ιπ!ο !!!!ε !ειπποπε!!ιπε οι οοι·ιιπ:ι

ιποιο!!ιιιο οι: ιιοπ!!ιι·ιο. οι!! πο! οπο ΡιοΡιοτ !πτ

τοτπιπ τοπιροι:!ε πο! οιιπειι πιιπ!ε ιο!!ο!οππο. πο!

οιιιποιι π!οι;ιιιι!!πιιι οπιοιιποιοπι οπί!!ο!οπτ!ιιπι ο!ε οι!

οοι·πιπ που. πο! οιιπειι 7οιποππ!. ιιιιιεε!!!ειπι. πο! ε!

ποια!ι·οπι πιοεε!!!οπι..οπιπ π!οιπο!!!›πε πι πιοεο!!!ει ποπ

ποππ!ε. πιο!. ε!·ίοι·ιο !!ιΒιιτοιιιπι· ει επ!ε !π!πι!ο!ε. ποιο

τιιιποπ !!!! ππ! πιθιιτοπιπι· ποπ οοεοπτ οπτειι!οε. οι!!

ιοΙππο.ιπ !-οο!εεοπι:. ει!! ποιοι!!! πιιιεο!!!ο οοιι!!οοποτ!ιιτ.

πποε πι ιτιοεο!!!ο οι: π!οτ!ο οιιπε!ο. πο! οι! ιι!!πιιιι

!ρειιι·πιπ ποιιι!οπιοο.!ιιππιιιπ πο! !ιι ο!πο π!ειι·!οιπιιι ποπ

ποι·ο ιποι·οοε εποε Ριιοπ!οι.πο. πποε πο ρο!ιιοο ποτο

!οι·!ιιτ. ποπ ροι·ιπ!τιοπιπε. οικοοιιι:!ε π!οιπιι!!!ιπε. οι

ιπο! πιο ποοοεεοτ!!ε ειιτποι:!!ιιιο !!ιο!οιιπ!ε οτ Ρι·ο.π!οτπιι

!!!ιπε οιποιιπ!ει. πο! πιιπο ποιοιιπο. οι; πο! πιπποπι

ροοο!ιιι: Μοτο ποποο π!οιιιιι!!ιι ποππ!ποι·!ιιτ. οι πιιπο

!!ιοι·!ι πρωτοι. πο! μπω ιιοπειιοι:ι. οι π!ο!πο!!ιι εοπ

ιιοοοοεοι·πι ι·οοπροι·τιποι·!πι;. οι. ποιιοο !ι:ι!›ποι·!πι ποιπ

ιιπο οι; ορμοι·ιππ!ωιοπι πιιπ!Βιιιιπ!. πο ειιιοπ οι! ιππο

οιιιιι Ρι·οπ!οι!ε ιποιο!!ιπε οι πιιιι!!ιπο πο πιιιοο!!!ει οι: ο!οο

π!οιι·!οιιι !!!σε οι!!ι·ο οοποπιπο. οποιοι· Ρτοπ!οπιε οιιπειιο 62

ο! ιιιι188!!!οιπ. πο! !π π!ε ιτ!οιπιπ. ε! πο ιιο!οΒο ιιοιι!οπτ οπιπ

πιοι·οειι:!οο!!απο ιιιιίοι·οπιπε !!!! πο! ποιιοι·!£ ιποπ!οιο

τοιιι ο!οο ιοι!πε. πποε! ιιπππκοι·π. ποπ Ροιοι!ι:ιοιππε

πποε! !ιοπι!ποε !ιιππο πο! ο!πε ι!!ειι·!οτπε ποο!οπι ιππο

ε!!!ιιιι:ι. πο! !π ο!οο π!ε£ι·!οιπ οππι ιποιοιιι!οπ!!ιπε. οπο

επι! πο οπτι.!!ιπο οι·!οπτιι!!!ιπε. πο! οοο!ποιιτο!!!ιπε. ποο

πο Βιιι·οο. πο! Βιιι·Βιιτ!ο Ροτ Ρο!ιι€πο. πο! Ροι· ι·!Ροι·!οπι.

πο! !οι·ι:ο ι·οι;!οπο ιιπποι·ε! ιοιπΡοι·!ε !πιι·ιιτοπι Ροι·ιπιπ

πιιιε$!!!ο πο! π!ε!ι·!ο!πε οι!! ιΒιοι!ιι οπιοπποι·πιπ ιι!

οιππ!!πιπ. πο! ι.ιι·ορτοι· ει!!π8 οιιιιειιο !π Ριοι!ιπο οιι

Ρ!ιπ!ο οποο!!!οποιε. οι ε! ποιιοτ!ιιτ ποπ οι! Ρι·οπ!οι!ο

ο οιιπε!ε. ιι.π!οι·οιππο Β!8 π!ιπ!π!πιπ πιοιοοιιι!οπππι

!Ρεοτπιπ. οο εο!πο. οπο!! !ιοιπ!ποε !ιιπιιο οι ι!!ειιι!οιιιο.

οιιππο οπιπ ιποι·οειππ!!ε οι! πιιιιπ!πιιε οι πο πιιππ!ιι!ε

ε!πο ›ροτ πιοεε!!!οιπ. ποιο τιιιποπ ποπ τιιιπ!Βοπι πι·

Ρο!ιιιιπο. πο! Ροτ Ρθ!θ.ΒΙΙ5 .πο ιπειεο!!!ο πο! ο!πο π!-.

$ιι·!οι:π. ππ!!ιι μπει ιι!3 ο!ε ιιπ!!οτοππει. πιιιπ τοπιο!!

πο πιοιιοοιιπ!!ε !π ιποεε!!!ιι πο! ο!πε π!ειιι!οτπ ποπ.

ποιιπιιιιι:. ποπ ι·οο!ιι!οαιπε ο!!πιιοπι πο οοιοι·ο !π !ιοο!

ιοοπ!ππι πο! !ιπι·οοιιο!οιπ !π πιοεο!!!ιι πο! ο!οο ι!!εττ!οιπ.

ιπο! πιιοιοπι εποπι ε! απο !ιο!1ποιι!ι: !π ιπειεε!!!ο πο! .ο!οο

π!ετι·!οιπ οοοπτι:ι πιιιιοτ!ι: !ιο!ι!τοιππι. οι ε! οιιπι ποπ

!ιιι!ιποι:!ι.. πιι!π πο πιιιοε!!!ειπο! ο!πο ι!!ειι·!οτπο οιιιι!ειι:.

πο! ιι!!πιιπο ο! πο!ποι·!τ οιιΙ›οι·ο. οι ιπο! ποποτ!τ ω!»

ποιοι ·5π!·.ιιιο!ι!!!ο !ιι!!ει πιιππιπ· ποπεπι !π Ροοεοεε!οπ!

!›πε ισοο!πε !πιπιπεε!!!ο.·ιπο!ο!πε π!ει:ι·!οι.π..οι;:π!ο!

!πι·ιιπιοι·!ι .πο !ιιι!!!ιτιιιπ!ο ιιιιιεε!!!ο πιο ιι!τοιο πι!·π!ιπο

ι·ο!!ππποιιι!ο.ο! ο!!οπε!ο ο!!ιΙπει ι1ποπ ΑΜΠ. Μ) ει!!τιπο

ιπποε!!!ο πο!! πο π!επ·!οιιι ιπιιεε!!!ο. !ιοο! πιω!! π!

ιι!!οποιπ !ειππο πο! ι!!ε!ι·!οιιιε !ειππο. Ροοο πι επο ιο!ιοτο

οι;!ειοπιο. οπο! Βάια !!πο !ιι!!ο ιΙποι!ι·οο!ιιτει π!οο .οοπ

ι!ππο5 !!ιο!οιππο οπιοπποι·! ρο5ιπποπι !ειιιιοπι.ιιι!ο !ππο

πω! βοά!. πο!. !ππο 5ει!!8!!θΓ! !π οτπ!ιιιιι!οπο !!!!πο

οπ!!!ιοιπ οοεοι ο!!οιιε!ο. ει! ιιιπιπιπ (ο ι·ο!ιιιε !ρο!πε

0!!!:Π801°!8Ρ0!οΓ!!!ιιι8 !ιιιιοπ!ι·ο. οιπ!: !ιι Ροιοοιιο !Ιιε!πε

ιπο!οίἔιοτοι·!ε ιι!ιιι!!οιππι !!ιο!οπιπε. ο! οιιιπ !ιο!ιοι·ο Ρο

τοι·!ιππ5 !ιι οιπ!!πιιο!οιιο π!ιπ Ροεε!. ε! ποιο !ι›επιπ

ιπιι!ο!!ιοιοτοπι !ιει!ιοι·ο ιιοππ!ποι·!ιιιιιε. !!›ι·οειιι!ι!πιπε

οπο! !ιι·Ροι·Ροιπππι οι; πο ο!π!τοιο ο!!ο!οιπιιο. ποο πιπ

Ρ!!πο !ιο!ι!ιοι·ο οοιιοοποιππε ποποο επι!ε!'οοοι·!ι πο ο!!

ΐοπε!οιιο ιι!ιπ μπω. πο! Ριοο!πι!οτ! ο!πε. οι ε! Ροετοιι

!Ρεπιπ πιο!ο!!ιο!οι·οιπ. !ιι ιιιο8$!!!ι1 πο! ο!πε ι!!εττ!οτπ

!ιιποιιοι·!ι.- οι; πι! μοι· ιποπεοιπ Ρο!πιπ ετοιοι·π. ιιοε!

·. πιπππ Ροιοετοι! πο! οοπεπ!!!ιπο ιπιιιιε!!!ο πω! πο

ιιππο!πιιιπι πιιιπιιππι !Ροπιιι πο οοπιππ! !!ιο!οπιπο

οιποπποι·!. ε! ποιο ου! !!ιοτιι απο! ο!ΐοπε!ο. ο!!”οπεοτοπι

!πτ!τοπιοπι !πποποι·!ι πι ιιιιιεε!!!ιι πο! ο!πο π!ειι·!οιπ. οι

!ππο Ροι:οειιιι.οπι πο! ι·οοιοι·οιπ. πο! ι·οοιοι·οο εοπ οοπ

επ!οιι πο οοιπππ! ιπποε!!!ο οοι·ι:!!!οιιποι·!ι οι: οποπεοι·οπι

ο!οο οοιοπποι·π. ο! ου! !!ιοπι οι!! ο!!!οπο!ο εο!!εἱ!οι·!

Βιο!οπιπο. 5οοπιιπιππ ππο!! Ρτοι!!οιππι οετ. ε!π :ιπιοιπ

πιιιιιπππι !πιοοιιεπιπ. πο οοιπππ! ιποεο!!!ο !!ιτι!οπιπο

οιιιοππιιτ!. ποπ πει!ι!ιππο !!οοπιπιπι !ιοιπ!π!!ιπο ιποεο!!!ο.

πο! π!ει:ι·!οιπε οπιπ!ι!οιιπ! 5ο ειιροτ !ιοιπ!ποο !ειππο

πο! π!ετι~!οιιιε. πο! επΡοι· ι·ο!ιπε οοι·ππι. πιο ει!!τιπο

ι·οπ!ιιιι·!ιι. πο! ιπο!ο!!ιοτει. ιιπειπι !ιοιπ!ποε !ειππο πο!

π!ειι·!οι:ι:ιε ο σοτοτο ΐοοοιι!πι επιιοι· !ιοιπ!ποε !ιιππο

πιοοε!!!οποοε πο! π!ειι·!οιιιε. πο! επροτ το!ιπε οοτπιπ

ιιο‹ιπο πιο ει!!οπο πο!ι!ι.ο ροι·εοπιι!! πο! ιοει!! οπο!!

!ιοιπ!ποε !ειιιιιο πο! ι!!ειι·!οιπε πιο!ιοοιιι π!!οπ! ιποεε!!!οπε!

πο! ι!!οιι·!οιιιε. ποο !οπποπι οιιιπ!ι!! πο! ιι!!πποπι !!

οοπτ!ιιιπ ει!!ιιιπ πιι!ι!πιπε εοπ Βιο!οπιπο. ιπο! !οτ!ο οο

πιππο !επιπο. Ροιοεπιο. οοπεπ!οο πο! τοοιοι·οε Ρτ!ιπο

ἔποι·!πι ι·οτιπ!ε!τ! Ροτ· !!ιτοιοε οοιπππ!ε ιποεε!!!ο εοιπο!

οι οοοπππο. ππ! πο !Ρεο ποιππε! εοπ πιο!ο!!ιοτο ιιο!:

πο πο!ι!το ιπποε!!!ο. πο! πο π!ειι·!οιπ ιπειεε!!!ο. !!ιο!ειιιτ

εειι!8!!οι·!. οοτ ιοι!οποιπ οι οιιοοπτ!οποπι σπιτι οποοιπ

πο !ρεει ι·οο!πει. εοπ πιιι!ο!!ιοιει πο! πο!ι!ιο.”εοοπππιιπι

!οτιποιπ ι›ι·οεοπι!ε οοπποπτ!οιι!ο. !π (πιο οειοπ ε! πιιπο

ι·οππ!ε!ποπο. εοιπο! οι εοοιιππο !ιοο !!ιιοοι·ο ποο!οιιο

πο!. οοιπππο. ι›οτοειιιε εοπ ι·οοιοι·οο !επιπο. Ροεε!ιιι.

!!οοιιι!ιιιπ ποιο οιιιπ!ι!οππ! οι !ιιπποπι !!ιοοι·ο. πο πποε!

πο Ρτοπ!ο!!ε τοπιι!ε!ι!οιι!!ιπε Επι: πποε πω· Ειπ!ι!!οει
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!!!επτπιπε!!!!!. ε! πο!! ρτο!!!!!εειπτ εεε εοπεεεε!π!· ε! !!! !πεεε!!!ε. πε! !!! ε!εττ!ετο τ!π!!ππ! τεεερωεπ!π!π

τε!!ε!!!οτ!!!επε ε!π!τε!!ε π!ε:ε!!!ε. ε!!!!!εε !!!εετε !!!

ε!!·ππ!επε!. επ!!! εποε!! επεεεπεπ! !επεεε !!!!!!τεεπ

!!εε!!!!!! εε!π!)!εοε! Δε”. ρτ!!!!ο ε!!! !!εεε εε !π!!!ε

!!ε!ο Μ!! Δεε!ω. εε !!Β!!ε πε! ρεεπο!ε π!!επε ἱε

!!πεπε!!!!!! πε! εστω!! ε!εετ!ε!πε εεε !!!ετε!!!!ι πε! πο!!

!πιτε!!!! Ροτ!π!!! !ππεε!!!ε !!π!!π!π ετ!ετ!!π! πε! ε!!

ο!5επτ πεο!ρ!εττ!πε π!ε! εεε!!! εοπεπε!π!π εετ επ!!επ!!πε.

αμε ε!!ε!!ε ε!επτ εοπεπε!! εοτπω εεε!Ρετε εε!!επιπε

ε!8π!!!οετε. πο!! Ρεττπ!Η.ει!!πε !!! ρε!ε8πε εε !!!εεε!!!ε.

πε! εε .ε!ε1τ!εω !πεεε!!!ε !!επ!Βετε. εεπεε !πετε!ι!!ο

Π!8 σππι π!ετε!!:!πε εειι ρεεπο!ε. ε!!επε!!! εε ίτε!!ε!ε

!!πτ8π.τ!ε!ε. ε!ε!πεπ!!!. !οιπ!πετε!ε. εεοτε!πο. ί!!!!!ε!!!πο.

π!επε!!!ο. εοε!!!!. εε τποπτερεεπ!ε!!ο ε!! επεε!ε.· εεε ε!!

επε!π εκ!ετεπτεπ! πε! !!ε!›!ω!!!επ!. ε! !!!Βο επρετ!πε

!!ετεπε »ω1ε!ω. εκεεΡ!!ε Ρ!εεπ!ε ε!. εκεεπτ!ε επε!;ποτ ύ

!!οπ!!!!!!!πε εε τοοπτερε8π!ε!ιο. εε!!!εετ Ρεττο εε του!!

τεΒε!!ετ!!ο. ε! €π!!!!ε!!πο ε!! εοε!!!ε ε! !!ετ!!ετεο

Ρεε!ε. ε! επ!!!!ε!!!!ο !!οε!!ετο. επιπ τε!!πε εοτπω με

Ρτ!!ε ε! !πεεε!!!ε!!ε!πτπ. εποε !!εε!!τετ Ροττετε Ροεε!

ιππε πεε ε!!!!πε!π Ρτεε!ετοτππι εε ρε!!!εο. !πεεε!!!ε!!ι

πε! !!! ε!ετ!·!ε!π!!! πε!!!ε!!τε!!ι. εεε ε!πε Ρεεππ!ετ!ι !!!

!πεεε!!!ε πε! !!! ε!πε ε!εττ!ε!.π τεε!ρ!ε!ι!πε. πετι!!πτε

πιε!! !!οπ·!!πεε εε εποτεε!ετ!ε !οε!ε. εποε !ε!!πεπεεε

εειπ!ετ!τιτ. εκεεΡ!!ε !πεεπε!!!πε ε! ε!!!5 επ! εο!!εεεε!

επ!!! ε!ε μπειτε. εε Ρε!οΒο πεο!ετπ:εε. !τ! πω! εκ

τι·επεο!·π!π ε! τω!! πιεεε!!!ε!!ε!π!π. !!εεπτετ τεε!ρετε

Ρο:ε!!ππε. ε! πετο ο!!επ!ε εε επρτεε!ε!!ε !οε!ε !πε8:

ε!!!επ! !!ε!!ετ!τ. πε! !!! ε!εττ!ετπ!π ειπε εεε τεο!!!!ε

ιππε. !!!ε! -ε!επτ επΡτεε!ετπ!π εε!. ε! ε! επ!1ι τεεε

Ρε!·!!ππε. (μπεστ εο!εοε Ρετ !!!!τετπ ε!ε ·επίετε!!!πε ο

εποε Ρεε!ε!! πιο!! τεεεε!ππε. εεε τεεε! !!ιε!ε!ππε.·

Ρ!εε!!οε ε! !ιο!!!!πεε εεετε εοτπρ!ετο !ετ!!!!πο Ρεε!ε.=

πε! ε! μ!!! !ρεει· επτε τε!·ι!!!!!πιπ Έτε!!!.τετετπτ πο!!

Ρεππ!!τε!ππε εε ιπεεε!!!ε πε! εἱεττ!ετι!. !π Ρε!ετ.Σπε

ο πεπἱ8ε!·ε. εεε εε Ρε!εδο πεπ!ε!πεε π! επεεε!!!ε τεε!

Ρ!ε!τ!πε. !!!!! εποε Ρ!εεπ! Ροεε!οτ πεπ!τε α!εεε!!!ε!!!.

Ειτε!! ε! επτε!!!.ε εεε !τ!τετ !ε!!πεπεεε. ε! !εεποε.ζ ε!!
. Ρ η ο Ρ ε

(με !:ετ!π!!!π$ Ρεε!ε τΙπε εετ !πτετ ποε ε! Ρ!εεποε !!!!ετ!!.

ε!!ρ!ετπε. πε! ε! επτε !ετ!π!τ!π!π !ρεππ!. με !τεπεετε!

τπτ. ε! !!!!τε εεετε !!!!!! ε!εε πιο!! ετοεοεε!·ετπε εετ
Ί Β · Ρ

!!!ε!.επι τεε!εα!!!τιοπεει. ρ!εετ!οε εε!!!εε Ρτε !!!!!!!!ε!ε

.!!ε!!ε!!!π!πε. εεε ρεεε!!! επιπ ε!ε !!!ε!ε!τ!πε. ε!πε !!!

ππει!ε!!!πε. εεε !ε!ιπε!!εεε Ρεε!ε!!! πε! 8;τεπεπεπι !!!.

ε!ε!ιτ. !!! ει!!! !!!εεε!!!ε!!εεε πο!! ρεεε!!! απο ε!ε ε!

!!! ει! εεεε εο!πει·!ο!. ε! !ει!πεπεεε εοπεπ!εε εε εο

π!πο!. πε! οτεεεπε εε!! ίπτπτε Ροτεετεε ε!!! Ρτε Εεε!

Ροτε !!!ετ!οτ. Ρτε εο!!εετε ει!Βεπεο. σε: ε!!επο πε!

ε!!επ!!!πε !οεπε ι!ε! ε!εττ!ετπε !εππε. ε Ροττππεεετ!ε

παρε πιοπεε!!π!π επ! !πετ!!!τ !!!εεε!!!ετπ. πε! Μ!!! εε

εε!πεπ !π!εεππι εππιτ! !!!πε ε!τε!!ετ!!!!; Ρετ !:ιο!!ετπ

!!εε!τ! ε! εεε!!! ε! εοεε!!!π!π Ρτεετε!;!!!ππε. εε εε!

!εεε!!π !Ρεε!!ι Ρτε επο !)επει)!εε!το !!ε!!επεε!π. ε! εε

!!ιε!ε!!επτπ Με!. ι1π!ετ1π!ε εε ε!ε Ρ!εεπετ!£. !!!επε!!!

Μ; π!ετπε!!ε (με εε ε!!ε!!ο ε!ε1τ!ετπ !εππε!!! (Με

τε!!τπι·. εε!!! εε!ετε!ι!.!!σπε ππ!!πιπ !π!ρεε!π!ε!!!πτ!!

Ρτεε!ε!:!!πι!ε εεε !εππε!π πεπ!τε Ρτο!!!!›ε!!!!ππε. τ!!ε!

!ρε! εε!ε!·επτεε ἴπετ!πτ !πεεε!!!ε !τ!!!π!ε!. ε! εο!!!!τι

δε!!! εποε ε!!!!π!ε εε ε!ε!!·!ε!!! !εππε. ε ροττιιπεπε!·ὶε

ρτεετε!:!!ππε. εε ο!π!!!!επε !π!πτ!!.ε τεε!!!!πε ετ Ρεπο

τ!!!!!Βπε. τερ!π!ε ε! ο!!!π!!;!πε εεπιο!ε εετ!ε Ρετ !!!

!!πε!!εεε πε! ε!!εποε εε εοεπ!π ε!εττ·!ετπ !π Ρετεο!!!ε

ε! τε!›πε. τπεεε!!!ε!!ε!πιπ ι!ε! !!ο!π!!!π!!! εε ε!ετ!τ!ετπ

τπεεε!!!ε. παμε !!! !ε!πρπε ·επι·ι·ετ!!!ε !!εεκτν!.!!!. ε!ε

ν!! !πεε!!. Ρτε εο!πππ! !πεεε!!!ε ε! ε!π8π!!ε !ιο!τ!!π!

Με !πεεε!!!ε ί!!!επι !!!ε!ιππε ε! τε!εεεε!επεπιε!! Ραε!.ππ!

εε πο!! Ρε!ε!ιεο. εκεε!πο εε εε!1!!;!ε εεεο!πεεεε8.!σ

!!!!›πε ετ !ππτπ!ε ε!. εκεερτο εποε εε°τερ!ο!ε ε! τεπ

!:ετ!!ε ε! !π!πτ!!ε τε!!!!!!πε !Δε!!ε Ρετ ε!ε!οε !ε!!πε!!

εεε. πε! !ιοτ!!!πεε εε ε!ε!!·ὶε!;π !ε!!ι!ε. !:εεεε!!!επε!!1πε

ε! !ιο!π!π!!)πε ε!ε!.τ!εΕπε εοτππι..!Ρεετο!π !!ετεε!!1πε

επὶΒπε τεπ!:ετ!ε !!!ετε επιε. πε! τα: ο!›!ειε πετ ε!ετε!ι

!εππεπεεε. ε!) εποε εαπ!. ταν! ε!ε ποπετπ!:τ!ε. παρε.

!!! ε!ε!π επττε!!τε !!!εου!ν!!!!..ε!ε ν!! !εεε!!. !Ρε!

πιεεε!!!εεεεε πε! εοτπω !!ετεεεε ροεε!οτ Ρετε!τε τε

τ!οπε!!! !π !!!!!πε. ε! εε εοτπω .επε!ε!π!ιτ!ετε. ε

ροτεε!ετε πε! τεετοτε !ειππε εε!! εοπ8π!!!!πε. εθεω

επιε εερ!!π!ε ε! εοπεπε!πε!οεε εο!ο!ιπ!ε !ε!!!ιε. ε! ε!!

ε!!επε!π εε !εοπε πε! εε ε!ε!.τ!ε!ιι. εε ε!ε!!ε τερ!!:!!ε

πε! !!!!πτ!!ε !·εε!!!›πε ροεετππ!; εοο!!!πεετε εε!ε!!0

1ιε!!!ροτε επιε !!ιε!!ε. πε!Ιπε ει! ε!ετπιπ !!ε!πρπε.Ρο-·

ιεετεε εε!! εεοεπ!εε !επ!!ε..:Ρ1! ΙποττεωΡοτε-ἰπετἰπε

Γεε!!ιι!τ !πεεε!!!επε!!!πε. εοπεπετεπτ!!›πε· πε! !!ε!π!ε!·

!:πε εε εοτπω ε!ε!τ!ετπ. !!!εε-εε!!ε!!ετ! εε !›οπὶε ε!

τε!›ι!ε !πε!ε!εε!οτ!ε. εε!!!εεΙ: 1ετ!!!!!π Ρετιεπι !!!!πε·

ει!ε!!!!εε!.!.τ. εε ει!!! !πε!ε!!!ετοτ τοοι!!!!εετε!.π!·. ε! Μ!!!

Ι.!!!π εε !!οτ!!ε !!!ε!ε!εετοτ!ε πε! ε!πε !!ετεε!!π!. ρεεε

τ!τ !οπε!!!τ!. ε!!οεπ!!! Ρτοεεεετ ροτεε!ε: πε! εο!!ε!!!εε

!ε!!πε .εο!!!!τε εποε εεεππεπ!!! ἴο!·!1!ε!εεεεμἱ!π!! Ρτε>.

εεεε!!!!ε. εποε !πε!μ!!›. ..ε ς#'επείο· ιιΖεμια.εει. εεε.

!!! !!!ο εερ!!;!!!ο οο!!!!!!επτπ!·. Ρτε ε!ε!;!ε τε!!!!!!ε.ετ.

!π!πτ!!ε:·ετ ε!!!!!!!!ε εε!!ε ε!. !!!ε!!ε !!!εεε!!!ε!!ε!!!πε πε!

!!ο!π!!!!!!π.ε εοτπω ε!εττ!ε!πε. παμε εε ετεε!απ!!η.

ε!οεπ!π ε! επεπτ!τετε!π. τ.εοεεπτ.πτ !!ε!πη!!ετε. ε!!

εερτε!!ε ε!! !!οε εεε!τπ!σ !·εε!π!ε ε! !π!πτ!!ε ε! εεπι-.

Με εε!:!ε εε !!!ε!;!ε π1εεε!!!ε!!ε!!›πε πε! !!ει!!!!!!!!πε εοτπω!.

ε!εττ!εΕπε ε! π!πετ!!π!!!επε!!›πε! παμε εε !ε!!!ρπε

πω!! Ί110·Ι'θΠ1!8$!0 ω!!! Ε!!! Ροτεετε!! !επεε. πε!

ε!!επ! Ρτε π!!!ετ!!πὶ!!εοε!!›πε Ρετ εε!πππε ·!πεεε!!!ε

πε! ε!!π!!! Ρτε !Ρεο εοτπω!. ε!! ε!!εεΡτε!!ε τεο!π!ε ε!

!!!!ι!τ!!ε ε!. εει!π!!!ε ε!!!!ε ε! !!ιετ!ε !πεεε!!!επε!!!πε ε!

!!οπ!!!!!!›πε εοτπω ε!εττ!ε!:πε. Ρετ !!ο!π!!!εεεπ! Βιε

το!!! π! ετ!ε!!πε πεπ!!!πε. εε!!!εει εο!πιπ!›ε ε: εο!δε!ο.

τε!προτε ροτεεε!!.!ε ο!!ετ!:! !!οεεε!ο!!!. εε επ!!›πε τε!)!!!!ε

ε! !!!!πτ!!ε ε! εοπιπ!ε !!!ε!τππε εεε!!! ε! τε!πτε!!επεπι ε!

ΡεεΕπ!π εε πο!! Ρετε!!εο. Μ!!! Ρτε εο!!!ππ! ειπε!!! με

”ε!π!εο ι:οεεε!!!ε εοπιπο! !επ!ιε ε! !ιο!π!π!!›πε ε!π8π!!ε

!!!!ιπε ε! !!!ε!ι·!ε!:πε. επΡετ τεποε!·!!ε πετο ε! !!!!π!·!!ε

τεε!!!›πε. τιιΡ!ο!ε ετ ο!ππ!!!πε εε!!!π!ε επ!!ε. εεε πο!! ε!.

εε!!!!!ε επ!!:›πεεπ!τ!επε (με !!οπ!!πεε !πεεε!!!ε ε! ε!πε

ε!εττ!ε0:πε τεε!ρετε εε!›επΙ;ε εο!ππο! !επιιε. εε!! ε!! !!.07

ε!!!!!!!πε !!!!!πε πε! επιε ε!ε!.τ!εΕπε ε!;.επε·-εε!ποε εετ!! .

επ!!! ε! τε!!!!!ε εε!! τεπ!!ετ!ε ίεετε. ει!! εε!!!τε !!!!πετε

εε!.ειι!ε ι! εο!ππ!!! πε! !!ο!π!π!!:πε !ε!!πε. επΡετ !!!ο

!!!!πεε !πεεε!!!ε πε! ε!ετ!·!ε!πε. επ! εε τε!ίπε !!!οτπ!πΊ.

εε ε!!!πο !!!:ε:αν!!!!. παμε !!! !ιο!!!ετεππ! ε!ε!π. ε!πε

εμε!!! !!!εε !επεεε ε!πε ποπ. εετπετ! εε!πετ Εεε!!!

παμε ε!ο!!εε!!ππ!. εο!!!πι!! !ε!!πε τε!!ε!!!ε ε!!!ετε!. ε! !!!Γε!·!πε ι!εε!επετε. επρετ ε!·!›!!!·!ε ε!!Βεπε!ε ε! ιετ!!ο
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σειισοζ'°στ εσΡετ εοΒιι!τ!οσ!!!σε ετι!!!!!ι!!τ!οι!!!!σε ετ- α σ!!ιεε!!!εξ' ιισοσ ”εσΡετ !εσσ!!!σε ετ !!εεστ!!ε σετ!ε ε

ε!σε· εετ!ε!!!ζεσε·ι!!Βσε: σ! εοστἱσετστ σ! !Ρεε σ!!!ε!! σι

τ'ετ!ι!ε σεε!τιτσετε. εεε οι!ισ!!!ο σε!!εετ ο!!εετιιετ!. εε!σο

ιστό!!! σε! σε!!!τ!ε ε!!!ει!!ει!!!!σε. σσε σε!!εει!τσι· ε σ!εε

ε!!!ε!ιε!·°!ι!!σσΐ !ειισεσε!. 'Ροεε!°τ σε!!σεσε!ε εσσιι! !σε

εσσεειισ!; Ή!!! ιι!ετσεττετσ °ιιιιιεε!!!ε ε! σο!σετἱτ σο!!

σεισειιέ ρεεε εοσσεστ!οσε. Ρτετετεε ε! ε!!ι:Ιι!!ε ε!σ!ε

τεσσε:··σετ σε'·σὶετι·!ετσ· εετ σε! Μ!. σε!!!τοτ εσειιισε

εισιτ·ιεεεε·-σει σ!εττ!ετσε. ε! !Ρεε ε!σ!ε !ειισε σε!!!τοι·

εετ 'τεεεΡτι!ε. . σε! ετσ !τ! ε!σε!!! ιιιεεε!!!ε σε! !ιε!!!τετο

ι·εσι.' σοεεοσε!σσε !Ρεσσι !ειισει!ι !τε ετ !”εεετε τε

τ!ο!!εισ |ε!σ!°·!ειισε'. εστ !Ρεσιιι σε ι!!εεε!!!ε ειιΡε!!ε

ιι!σε:';ετ' σε 'σ!εττἰετσ. !!!ε! εο!σετ!τ σε!!!τσισ !ειισειιε!.

εϊ'!ιοι! εσΡ!τσ!σι!!!οεσσι !ιε!ιεετ. ε! !Ρεε σε!!!τοτ ετετ

εστεε °ε!!ι!ε !ει!!!ε σσε!!! !!ετετ ε!σ!ε σε! !ιε!στετοτ

ιισσισε. σοι: σεε!σο ιΙσοσ ε εοι:ιισι!! ιιιεεε!!!ε. σε!

1ισειισιτσέι ε!σει!!ϋτι!ετσε. ι!!ε!!!! Ροεε!τ Ρετ! σε! ε!σε!.

σε εσ'°τιιιοι! ε!!! τεεεΡτιιισ Ρετ εοιιισιιε ιιιεεε!!!ε ει!!

ε!ΐτΙτιι3°!εσσεσε!."σε! σε °τε!!σε ε!σε οεεεε!οιιε ε!!ειι!σε

σσε!τε'Έσσ”ΡτεετετΕ!οσ!ε σε! 1ιεετ!ε!. εοσετ!τστ! Ρετ

εοισσι!ε` σιεεε!!!ε. Ρι·ετετεε σο!! ο!!ετεστ!!!σε εστιώ

Βσε“ι·εισ!εε!οσ!!!ιιε. Ρεετ!ε. εστ !!ι!!!!σε ειιΡετ!ιιε

ΐεσσε°.'”σ'ιττ`εετ!Ρ!!ε. ει! Ρεετο εσ!ι!!!!το !ιι Ρτεεειιτ!

εο!!!!εστ!σι!εζ·Ρτοι!!!ττ!σισε ετ: εοιιιιειστιιιιε σο!›!ε τε

ε!Ρ!ετιί!!!σε 'ι·ιοι!ι!σε ετ σ!εε εοιιιιιιι!ε !ειισε. σετε
ετσεο!ι!ει^ε !!!ιτεε σσοι!!!!!ε !ειισε. Ρτο !!!ε σσε Ρετ

σε'σετιιστ ]εσ εο!!ισσε σε! !ιοιιι!ιιεε ιιιεεε!!!ε. σε !!οι!!ε

_Ρεττ!ε!Ρισσ ετ ι!ιετεετοτιιιιι σεσ!ε ε!σε!ε. σσε !Ρε!ε

Ρεττ!Ο!Ρ!!!σε ετ ιιιετεετοτ!!›ι!ε εο!ι!! σε!!ειιτ. σ!σε!!εετ

ε!! τω!! 'σειΙσε εσ ειιιισιτι σιισιιι. !!!!τεε ι!σετσοτ

εε!!τσι!ι ετ !σσειιειισε ει! ειιιισιιι σιισισ !!!!τεε σσε

τσοτεεστσι!! ετ ε!ε σε ειιιιο !!ι ειισσιιι !!!!τεε σσε

τσοττειιτσι!ι. τΙσσσειισε Ρ!εσε εο!στ!ο σε !Ρε!ε !!!!τ!ε

σ!!ο!ιιιε 'τ!!!!!!!σε!εετε ετ!τ. ιισοσ. ε! Ρετ εοιιισιιε

!!ιεεε!!!ε σο!! !!σειστ ο!!εετσετστιι. Ρει!ει!! σσΡ!! !!!ετσισ

σι!!!!ε ετ!Ρσ!εστ!!!!!ε Ρτο εοιιισιι! !ει!σε Ρτοι!!!ττ!ιιισε.

σε' ιΙσοσ Ρεσε εοιιιιιι!εεε !!εεετ εοι!!σ!!! !εσσε σε

!!οιι!ε εοιιισσ!ε !!ιεεε!!!ε. ετ !ιοιιι!ιισιιι ε!σε εο!στ!οιιει!!

εεε!Ρετε. ετ σι!!ειΙσ!σ σο!ιιετ!τ !εεετε. σσε εο!στ!οι!ε

Βιετε."'εοι!ισσε !ε!!σε σε!!εετ ε!ε εστετε ετ !!!εετε.

ιΙσοσ !Ρε! Ρεττ!ε!Ρεε ετ ιιιετεετοτεε σ!ετε ιιεσ!ε σιτε

ι:οιιιΡετεστ!ιι' ε!!!!εοιιτι·ε εοσεσιιε ισεεε!!!ε εεσεστ ετ

τει!!!ττειιτ ε!σε!!! 'εοι!!σιι!. ει! φωσ σεε Ροτεετεε !ειισε.

Ρτο' εοτιισ!ι! !ειισε. σο!!!ε ειιι!ισιιετο!!!ισε ισεεε!!!ε.

Ρτο ιριο··τσωσσι· 'ισεεε!!!ε. ιιοε ο!!!!ιδειιισε. !ι!εσΡετ

σ!ετ!°τιι!ι!ιε!!ετοτεε. ιιοιιι!σε ετ σ!εε εοι!ισιι!ε ισεεε!!!ε

ετη Με' !Ρει$'- εοισσ!!! ° εοιισεσετσιιτ ετ Ρι·οιιι!εετσστ

σϊετσ“σεισ!ιιο“ισειιε!!οσ! !ει!σε Ροτεετετ!. τεε!Ρ!ειιτ!!

ιισιιι!σε·ετ σ!εε εο!ι!σιι!ε ει: σιι!σει·ε!τετ!ε !ειιι!ε. ιισοσ

Ρ°τεσ!ετει!! Ρι!ιτειιιιΞ ετ εοσεοτσ!εισ ετ ο!!!ι!!ε εσΡτε-ι

σε; ετ ε!!!ει!!ε. σεε σο!! ει! σσε !σ!`ει·!σε εοιιτ!σειι

τστζ τιιι~ιισσεισε · ετ !στιιτ! σε!!εεστ Ρετ·Ροτεετετεε

σεστστε8 ετ οο!ι!σι!εε εοι!ισ!!!ε σιεεε!!!ε ετ Ρετ οο!!

ε!!!σ!!ι°'!!!1ει4!!!ε.Πετ Ρετ Ροτεετετεε ει:τ εεετε!!ειιοε τ!

Ρετ!ε σ!ετι·!ετσε ιι°ιεεε!!!ε1·εσ σο!σι!τετει!ι εοσισι!!ε σε!

εισ!.σικετοτσσι Δεεσ7ιισι!ε!!. σε! !ισσε!οτσισ εο!!ιι!!ι!ε

!εσιιε: σε“ι!!!!σιισε!!!ο !!! ιισ!ιιιισειι!σσι. σει!σε εσ

Ρτεσ!ετσι!ι .τετιιι!σσισ εισιοτσισ σεεεισ εοι!!Ρ!ετσιι!.

!τε!σ`!!!ετσιιτ !!ίεοι!εοτσ!ε Ρτεσ!ετ! Ροτεετεε ετ εετε

Ρτο' εο!ιισ!!! !ειισε. ετ σ!ετ! ειιι!!ειιετοι·εε Ρτο εοσισιι!

εοιιισιι! !εσσε εοιιττε ισεεε!!!εσεεε. ετ ε εοι!σετεο ε

εοιιισιι! ιιιεεε!!!ε εοι!τι·ε !εσσει!εεε. σεε σο!! ετ εσΡετ

ε!ἱἱε !ιι!σετε εεΡτ!ε ετ; σετειιτ!ε !ι!ιιε !ιισε. τει!! ει!

Ρεττε ι!οι!ισιι!ε ετ !ιοισ!ιισισ !ειισε. σσε!!! ει! Ρεττε

εοσισιι!ε ε! !ιοι!!!!ισιιι ισεεε!!!ε. ετ τει!! ε ε!σ!!›σε

ετ !ιοισ!ιι!!!σε σττ!ιιει!σε ε!σ!τετ!ε ετ σ!εττ!ετι!ε Ρετ

εο!ι!σισε !Ρεετσι!ι ε!σ!τετσιιι. σσε!!! Ρετ !ιοι!!!ιιεε

σττ!ιιει!σε ε!σ!τετ!ε ετ σ!εττ!ετσε. εσστ ετ!!!ττ! ετ ει·

!!!ττετοτεε. εεσ εισ!εε!!!!εε εοιιιΡοε!τοτεε εεεσιι!ειισ!

ετ ε!!εδειισ!. σιισε ιισοτσισ ε!!!δετστ ει! Ρεττε εοιιιιι

!!!ε !ειισε ετ ε!!σε ει! Ρεττε εοιιισιι!ε ισεεε!!!ε. ετ

τεττ!σε σετ! σε!!εετ Ρετ εσιιιιιισισ Ροιιτ!!!εεισ. ε! σιιο

ε!εετ! σ!!!ε !ιισε ετσιιτ σ!εεοτσεε. ιΙσ! σσε ετ!!!ττἰ

ε!ιιτ ε!ει·τ!. σειισε εσ εετσ!εΡτ!ι!!ιιιιι Ρτοι!!!!ισιιι. !τε.

δ! ιΙσοσ !!!ε τισ! Ρτο εοι!ιισιι! ιιιεεε!!!ε ετ σ!εττἱετσε ετσ:

ε!εττσε !ειισειι! ι!ε!ιετ σειι!τε. σειισε ει! !εετσιι! Ρεεε!ιε

ετ !!!!σειι! ε!ιιισ! εσιιι !!!ο εοιιισι!!ε -!ειισε. !στε τει!!

ε!ιι!σιιι !ειισε. σσε!!! ε!σ!σιιι ισεεε!!!ε ετ σ!εττ!ετσε

ειισ!τε σειισε ει! Γεετιιισ Ρεστεεοετεε. ετ σε!σσε

σειισε εσ τεετιισι ειισετ! !ο!ιει!ιι!ε !!τιΡτ!ετε !!!ε ιΙσ!

ε!εετσε ει·!τ Ρτο εοιιιιισ! !ει!σε σε!!εετ σε ιιιεεε!!!εισ

ετ !!!! εσσ!τε τε!!! σιτε ε!σ!ιιιιι !ει!σε ετ σ!εττ!ετιιε.

ιισεισ ε!σ!ιιιιι ισεεε!!!ε ετσ!εττ!ετσε ε!ιιισ! εσιιι !!!ο

τι!!! ετ!τ ε!εετσε Ρτο εοιι!ιιιι! πιεεε!!!ε. ετ οτσ!ι!ετε

ε! εοιιεοτσεε ετιιιιτ. εεειιιισσι!ι ιισοσ Ρτοεεσετε σε

!!ιιετ!ιιτ. τει!! ει! εοΒιι!τ!οιιετι! οιιιιι!ιιι!!. ε!σε!!! ει!

σ!!!!ιι!τ!οσειιι. !τε φωσ ε! !!ι εοσεοτσ!ε σο!! ετσιιτ.

ειιιιιιιιιιε Ροιιτ!!εκ τεττ!σιιι σετε σε!!εετ. εσ σσε!!!

σειισσιιι σττειισε εοιιιιισ!τεε !ε!!οτε!!!τ σειισε !εετσιι!

εειιετ! ιι!!ε!ιεε!!ε Ρτοι!!ιιιιιισ !τε ιισοσ οιιιιι! πιεσε !Ρεε

ιισεετ!οιιεε σσε!!! εεε!Ρ!ειιτ ε !!εετο Ρεεε!ιε Ρτοι!ισε

σειιτστο. σειισε ει! εσιισσι σιισσι. ιιοτο ι!σοσ σ!ετ!

ετ!!!ττ! ετ ετ!!!ττετοτεε. σε Ρ!ει!ο ετ ε!σε εττεΡ!τι!

!ιισ!ε!!. ετ ιισο!!!!ετ οτι!!ιιετ!ο !σσ!τ!ο. εσσ!τε σιτε!

!!!!ετε ετ σ!!!ὶι!!τε σε!!εειιτ Ρεττ!σι!ι τετ!οιιεε. ετ

σσοε! σ!!ιετ!ιιτ !!τι!ισιιι !ιε!!ετ! σε!ιεετ ετ τειιετ!.

Ρτοιιι!ττεστεε ε!ε!. ει! !ιισ!εειιι. σ!σε!!εετ Ροτεετεε

!ειισε Ρτο σωσει!! !ειισε ειιι!!ειιετοτ!!!σε !!ιεεε!!!ε.

ετ !Ρε! ειιι!ιειετοι·εε σ!ετο Ροτεετετ!. Ρτο εοιιισιι!

!ειισε εττεσσετε εοιιιΡ!ετε ετ ο!ιεετσετε. ετ !ιι ιισ!!ο

εοσττεσει!!τε. εετε εΡεε!ε!!τετ !ιιτετ εοε. σσοε! τει!!

εοιιισιιε !ειισε. σσε!!! ιιιεεε!!!ε σε!ιεετ εστετε ε!ε ετ

!εεετε. ιισοσ ε!σεε εσ! ετ εσ! σ!εττ!ετσε. !ισ!!σι!ι ει!

ε!τετε ε!σ!τετε σε! σ!εττ!ετσ. σεε ετ!εσι ε!!ειιι εο!!ισ

·ι!!τετει!ι ττε!ιετ εσ!! ε!!ιισο !σσ!εε εεε!εε!εετ!εοισε!

εεει!!ετ!. Ρτετει· σσε!!! εσ!! σ!ετ!ε ετ!›!τι·!ε. σσοσει!σε

τετι!ι!!!σε εσΡτεΡοε!τσε. σ!σε!!εετε !”εετο Ρεεε!ιε. σειισε'

εσ ειισσσι σο!! ετ!τ ε!εΡεσε. τεστ σ!ετ! ετ!!!ττ!·σο!ι

τετσ!!σει!ετ!στ σσε σε!ιε!!σιιτ; τεστ σ!ετσσ! εοι!!Ρτο

ιιι!εεσιιι σσε!!! σο!! -!ιε!!σετ!τ. ετ ε! !”οττε ε!!τΙτι!ε· ε!

ε!σ!!!σε σε! σ!εττ!ετσε!!!!σε ε!!ειι!σε ει! !Ρε!ε ε!σ!τετ!
!σ!ε. εοιιττε Ρτεσ!ετει!ι ΐοτιιιεσι ε!!τΙσειιιι σε Ρτει!!ετ!ει

εοιιισιι!τετ!!ιι!ε. σε! ε!!ιισειιι σε ε!ε ττε!!ετετ. ι·οιιισσε

!!!!σε ε!σ!τετ!ε σε ει!!! ετ!τ. σε!!ετ !!!! εεεε εοιιττετ!σε'ετ °

!ι!σε !!!ι!ισ σο!! εσ!ιισετε. σε! εε !ιιττοι!ι!ττετε σε ε!σε!

!!!ετε. Ρτοιιι!εετσστ ετ!ει!ι εσΡτεσ!ετ! εισ!ιειιετοτεε

ισεεε!!!ε σοιιι!σε ετ σ!εε !Ρε!σε Δε!ιι!τετ!ε. Ρεττο σε

1!!8το τεε!Ρ!εστ! ιιο!!ι!σε ειιτ!ε! Βιιτετετ!!. ετ!Ρσ!ειιτ!

Ρτο !Ρεε ετ σεΡοτ!!!ιιε εσ!ε σ!!!ε 8σ!!!!ε!ιιι! ιισο!!σειιι
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ἴι·ετι·ὶε ΜΜΜ ετιτἰεὶ εκ [Μοτο εάΜΜΙο ἰττ Ρτεεεοιὶ τι ωετοἰΒιιε πε! ωετοιιιιἀἱἰε Μ· Ροττιιτιάοπι Ρετ :Δειτε

εοιιιιετιιἱοεε. Ρι·εεετι;ο ετ εοηεειπτὶειπε ἀἰετο Ροτεεωτε.

ΠΠ άειτε ετ εο!υετε ΙἰΒτεε εειπιπο οετιιεεἰιιτε Με..

εο!άοε εε›ι. ἀεπετἰοε οετο. 11ι1:15 ἱΡεε ειιτὶειιε ετ ιιε

Ρο1.εε. ε Ρτεἀὶετ.ο εοτοιιοἰ τοεεεἱΙὶε τεοἱΡετε άεΒετπ.

‹ἱε εο φα! ι·εεωτ ὶΠὶε εο!μεοάιιφ. όε ΙὶΒτἱε ὸοοειιτὶε

εεΙ›τιιειΡΡιτε ςιιἰτηυε. εεσιιτιάιιτη ΐοττοεπι ΡΙοτὶοπι ἱε

εττιιωειποτιιιτι εοτι€τεετοι·ιτφ ὶιιτετ ἰΡειιπι επιτἰειιτο.

Ρτο εε ετ άζετο ττσιττε ειιο ετ ειυΒεκεΙ:οτεε ποεεεΠὶε.

ετ “πε ΙἱΒτε εεεωω οετιι8Βὶιιτε ιιεε εοΙ‹ὶὶ εεκ ετ

ἀετιετἰἰ οετο. τεετωπ εἱειὶετο ει]τὶεο ετ πιεΡοιἰΒιιε εά

εοΙιιετιειιιο. Ίο” Ιἰοτεε 08Ι1!ι1111 οετιιεεψιτε ττεε

εο!άοε εεκ ετ άειιετ1οε οετο. εἰε άστε ετ εο!ι1ετε

Ρτοωἰεετιιιπ. υετΙιιε Μ 1εΙεε τει·πιὶιποε ιήόεΠεετ

ιτιετἰἱεϊετεω κι Ϊεετο ΡεπεΙἰε ὸοπιἱοὶ Ρι·ο›ιὶωε ιιειπιιι·ο

ιιεκτιιε ω ειι:πιιιττι ιιοιιιιι ετ εΙἱετο ιτιεᾶἱετετεω Μ»

Μάι: παρε Διὶ εΙἰιττο ει1οιιω. εεΙιιο ςΙιιο‹Ι εἰ άο

εετεωτ εκ Ρειττε οοιτιυοὶε τοεεεὶΙὶε εοΙιιτὶοτιετε εεεε

ίειετεω άε ‹ἱεΒἱιο ᾶὶετε Ιειιἀὶε πιοπι Ροεεὶτ τΠετιιε εο

ι·ἰοιιε. πει πιεΡοτεε Ρετετε. εε! Βεβετε εοΙιιτἱοιιεω.

ιἰε εε άε απο εοΙιιτὶο ΡτοΒετετιιτ. ετ εειΙιιο ετ εετο

ίοΙ:ετ Ρεττεε. ιΙιιοά εἰ εΙἰΊοὶἀ ειιἰιιεετετιιτ. ε ἀἱετο

εοι·ἰεο πε! εἱιιε ιιεΡοτἱΒιιε. Ρετ εΙἰοιιεω Ρετεοπεπο

Ιε5ἱπτὶοιιε. ιἰε εο ετιιοεὶ ἰΡεε. εεε ΐι·ετετ εἰιιε ΒιιὶΠἰεΙ

πειτε. ιιει Νώε Ρτο εἱε ἱιεΒιιετἰτ ὶιιΪτε εοΙιιτἱοΡεοι

ἀἱετε Ιειιἀἰε. ε!ιιοά Μπι επα εἰτιτ εε.Ιιιε ἱΡεἰε ετιτὶεο

ετ ηεΡοϋΒιιε. εοιιπε οοπιιπιε ετ. Βοπιἰι1εε ιτιεεεἱΙἰε.

ιιεςΡτε ἰτι Ίιιετιτἰ£ε£εω ευἱετεττι. ετ; εἰ Πει οοε Ϊιιετἱτ

οβεετοετιιττι Ρετ εοπηι11ε ιΡεεεἰὶὶε. ἀιιΡΙιιω ι1οωἱτιε

Ρεοε Φωτο Ρεττο ετὶΡιιΙετιτὶ Ρτοτοὶεετιιοτ. ποπιἰοε

εοτιιωιἱε ιτιεεεἰΙἰε απο ιοειεειιτε Ρεετο. ετ πιοπι ταύτισε.

εἰ εοΙιττο που εεεει1Ι: ἀἱοτε Ποτε εειιωπι οε8,ιιεθωτει

ττεε εοΙο:Π εεκ ετ ἀειιετΞὶ οετο 0ι1111ἱε Μπι ἀἰετἱ ετι

τἰεὶ εἱτη;_ εειιι1ε. εο11Με τιμεεεἰἱἱειιεεε. ετ Ρτο ὶΡεει Ρει1ει

ετ :Μ εἰο οΒεετιμιι1ἀιμη οεχιτιἰε Βοι1ε οοπιιπιἱε πεπε

ετ[τε εἰ ΡἰΒιιοι·ὶ οΒΙξ8ειι·οοε Ρτεὁὶοτει ε11Ξετε οτηοἰει υπή

ιτετεει ετ εξ,Ρ8Με ὶεττιἀΜμιε Ρο;,οετεε τιοτηἰμε ετ 1Ποε

εεκπιυπσέ6 ΜΒΜ: ε; Ρτο Με <:0πτυοϊ 00ουεοϋ «ε» Ρτο

ιτιὶεἰρ ω.:ετι‹]ει·ε ε; οβεετι,ιετε Ρετ Ροτώ.οεε ὶεοιιε εε

εὶπε ὸξεμ·ὶειυε. ε; (βοά ε ίτιιτμτἰε_ εφετιβεβοτὶοοε. τω.

Με επιειν1ει·ϊ- σοφνειε @σε «Με οοοειδκε εε σε.

:οετο με! Ροτεεεεε.ν (τω Ρτο εεφΡοτε ἴοετἱομ Ρεεεημ

ὶρε==Μ 5ἱιεἀϋ4εΙκ «Με. 8νφετἰ=ιε <έσεεεΦεπιτ- επτοπιάειιυ

ε; οοεετιμειττ ε; τ:οιπι·ει πω; ηεοῇεω εε οΒεεεηετἱ°_

ίεοετεεεηρεμτητ. Ρετ ΙὶιομιῇΡεεἱεηηε ετεἰοε άΒΜειι;ε._

εἱε εοεοτ:.ιετιάειτε. ω: (ΡιεοάοειιιοεΙυετ τω ὶΡεεω εαν

εοταΠειω ετ Ραοεπτ ιιετιἰτε ιιοΙιιει·τοτ. Βέτο π:εεεεπι

Ροετοιιιεκτι ὶοεὶε Ροεεεωε Μεσα πεὶ τεοτοτεε Ϊιιετἰω:

τεςιιὶεἰτὶ. ει ἀἰοτο οοτοιπιἱ τοεεεὶΙἰε. πεὶ τεοΙοτε εεε

ι·εετοι·ἰΒιιε εἰιιεἀειιι πιο Ρτο ιεπιΡοτε τιιειτοτ. τετιεειτι-·

τω· ετ άεΒεεκπ. εἰ ἀἱειο εοιοιπή ΡΙεειιευἱτ στό ἱΡεεω

εοτιοοτἀἱεω τεοὶΡετε. ὸἰετοε αιεεεἰΙὶειιεεε. ςιιἰ ποπ τε

Βι1τπιιτ Ρετ ἀἱετιιω ἀοωὶτιιιτι1 Πιοιτηιιατ Ροτεετετεπι Ρεειε

εἰ|ὶε. ετ εἰ εοτιτὶιιΒει·ἰτ φωτ! ἀὶετἱ (ΡΗ οοε τεΒιιιιτιιτ

Ρετ ἀἱοτυι1ι Ροτεετετεπι ΡιεεεἰΙἱε ιιεΠεκπ ιιετήτε ειά

ἀἱετεπι Ρεοεπι ετ εοηοοτἀἰεω.ετ εειτι εοτΙει1ι ττιοάο

Ρτοπιιττετε ετ ιοτει·ε ω: ειιΡετἱιιε -οοιπἰιιετιιτ. τεεεει1

τω· πιεεεἱΙὶεοεεε (ΡΗ τεΒιιτιωτ -Ρετ-ἀὶοιετιι ;Ροτεετετεπι

εοτιεετιτὶτε ὶηΓι·ε ι1ιευεεω. Ροετιτοετττι Ρετ οοιοιιιμε

ὶειιιιε. ιιεΙ ιιιιΡοὶιιττι εὶι1ε Ιὶττετεε εοτεοτιἱε ίο.ιπιιε ίξιιετὶτ

εἰ όει1ιιοεἱει£υιιι εὶυε τεςιιὶεἰτιιιτι. ετ εἱ ήοΠειπ εοπ

εειιώτε. οσοι] οο111ιΙοε ὶεπιιιε εκ .τιιιιε εεε τεεἰΡετε

Ροεεὶτ εά ἰΡεεπι εοτιεοτἀἱετιι ε: Ρεοεπ:Ξετεοοευετεο .

Ρτεἀἰετὶ ειιτι11εκετοτεε. Ρι·εἀἰοεεεο1:εεἰε υοὶυει·εε. ετ

εὶοΒιιἱει. ιιοτηὶτιε ετ ιτἰοε εοπιιιτιἰε ωεεεἱΙἰε. ε: Ρτο

ιΡεο 00Π111τ1ι ιυτειιετιωτ ετ Ρτ‹›πιἰεετιιω ετ οοουε

ιιετιιτι:. ετιειιὸετ·ε εε οΒεετιιετε Ρετ- Ιιοειὶτιεετ ιιιεεεἰΙἰε

οι εἱι15 ἀὶετιήεωε. ετ οιιο‹ὶ ἀἰετιιε Ροτεεωεωεεεϊ!ήε

Ϊεεἰετ ε Ϊιποτἰε ειπιειπάετοτΠ.1ι1ε ε1118ιιθ.ετε. ποσά. οσο· 4

ειιΙεε τ]ε οοειατιἰ πτεεεὶἱὶε. εε! Ροτεετέε :μή Ρτο

τετοΡοτε ΐυετἰιπ_ Ρεοει11 ὶΡεειω εἰιιτήΙἰ€ετ πρωτ -ευΡεε

τὶυε εοιπἰεετμτ εεεετιιΙειι€ .οι οΒεετι1εοτ ετ· εοιπτει.

οοε ιιειιτειιτ α; οὶ›εετιιετἰ τεεει·ε τεοεοπτιιε. Ρετ Βιο

ιηἰοεε ττισεεΜε ε: εὶτιε ἀἰεττῷετιιε. ει ΐεε.ετε εετε. ω..

τετε Βοικι Με οι;τιπϋριιε τηεεεἰΙὶε-οεἱΒοε¦ ετ-Ροτεεωιε.

ΙΜ Εοεοτιιπι τἰΡετἱε ετάΜι·ζετιιε ει11εεεΜε ετεεϋ

ε£εὶἱει1ὶε. στο οιη1ἰε.όεοεπι ε; οετο παμε ἰι1 εεΡτιιεΒἱτιτε. .

ετ Ρτεἀὶετε οπιοἰε ιιτιὶιιετεε ετ εἱτιΒιιΙει Ρτοωὶεεει Μπιτ

ε: τιιι·εμι Ρετ ἀἰειοε- επιβε1ετοτεε εκ Ρεττεοοεωωιἰε

πμιεεἰτἰε. Ρτετἰἱετο άοπή-τιο τ11εοε!σουά ὶεειιτε Ρο1ιεεΙειΠ

τεε|ἱΙ›ἰετιτἰ_ ε; εά.Ρι1Ιει1Π_ ηοτοἱτιε ε;; ιιἱεε εοωποτὶε εε

ιιμ-ὶοεπεἐωτἱε ὶετιιιε ετ «Με ὸὶειι·ἰεετιε. Με εἰ εοοιἱυε

8εμΗχ πυρά Μ! εΙὶεΙιιὶ άε ι11εεεἱΙἱε. πεὶ όήεττϊετιι

αυτή που ευεε__ά,ε Με ιιτιὶιιετεὶτετε ηπεεεὶλἱε- οιιἱ τε

Βμτιτμτ._ Ρα· ἀὶετιιτο τἱοπιἰμειυπι_ εΙιοωεω ἰ11. ιΠε.8;ε 80Πτη

εοτάξε μου ξεεπάτη ετ ε” ιιοε. ἱιιτειιετἱω είπω Πι.

ΦετὶπΜΠεεεὶΒεπεΘε φύ ιτεεεπτιιτ Ρετ Δεωω. «ΜΒΜ

Μπι Φοτοεπτι όσο εοΙετἱε Με -ρεττοΜεπτ. ἰρεεε·.ουτο,

τηει·εξΒιιε ιιειιὶθετε Ρετ ωετε. ηεο πιετεεε εοτιιπι

ε; ὶῇεετε;ῇετεηε Βοηε βετ; οτοοἱΒιιε_ἱεοιιεεεἱ_βμε εεΡο- ά)Ρομ:ψετε Ρετ τιωτε. ιιεε 61ο ειτἰε πιετε_ἱ&ιυε πεὶ ιτιετ- '

ΜετεεϊΜΜοοεττω ώεετϊοτυ5 @φωτ εἱρετὶε. πω·

8Μἰεεἱε. Με Μοἱ8 άεσεω (ασοεε νεαυε Με εερεια·

Θ”. εε Ρτρβἱε;ε, οττιιιἰει ιιιιἱιιετεε ετ. εἱηθιμὶε Ρτρ,ι;ιήεεε,

εισε σε ἱυπεεε· ε; Ντα: σοιουοὶε εποε επιβεκεεεε;

τε;με.' .Ρτεεἰἰε;ζε;·τεοὶΡὶεητὶοηε ετ ετερο]ρημίβοεμεοε

πήρε εξ, οοπτυεὶε. ε; ιιιιἰιτει·εἰωτὶε τηεβεἱΙἱεε_ Μ.:

ΜΜενω Φειεὶϋε σε ἀὶεο·ὶοΦω εεε τεεεεωι: με::

@ΜΜΜ ΜπεεΦ (Ιβ 8ρΙει·ἱο ροτεεωτεοε ΦεεεἱΠε»

εεεε..οοεεεεετε ενεό-εΙΝυ5ε πο!! εΙὶηιψ (Μ ΜΜΜ

Με Με <1ωτ3εεε ειε ποπΜε εε ἀιοτεωιοὶνετεὶτεεε

05.9ϋ88· @Μετα οι οϋσει εσεεστάϊο οοε Βιετ·ϊπτ σε

οετο στο» ὶιεοεεεἱοπ- φαι ὶοιετὶτυ που υετω5Μετ

ϊσΠεεεεε=π Μοε «Με -ΦετοὶΒιι8 ο_ενὶεατε;ρετ- @τα

επιτόξ.Β ειε Ροττετιάωμ -Ρερ ωστε; εἰε εεεοτεεηάετε.

ε; ττιμεμβοεφμεμε :Μ ἱΡεειη Ρεοεπι ετ εοτιεοτἀἱεω

υεμἑε·ε_ι.ιοἔιρετἰςιτ. ἱ11£ι°ει πι1ε:ιεειη ΡοεαΡιειτι ἱυἀετε

Ψῇεἰεζ Ιἴη_Φυἰτι& Ροιεε_φε ιεεεεὶΙἰε ιιεΙ ι·εοτοι·εε, ει! ἀὶετο

εΩωπεἰ. ἱεηειεε-εε! Ροτεεεπε- Με .οουειιΙὶὸιι5:›ὶρεὶυε

σειεετιἰετ.τχυᾶ. Ρτο. 1εεεροτεε ΒιετἰΠτ πεεεεετειω ετ Δε .

13124825- ·εὶ‹_ἀἰεΦο›.0Ω4εειΙΦ ιοἱεενει·ἰε. σΜο5επτι επεφτε·

@Με τεεἰρεεε @Με ΦεΩΘὶἱἰΘι1εεε.φτηοα_τεΒιιοΕΜε

μα· ἀἱεεπο (Ιοτεεενω- τ!ιοτεεια.ροεεετωεκε τεεεεὶΙὶεΊ

α. εὶτ οοοτἰεεετὶε φιιο<$ ρι·εἀὶο0ἱ με· 110πω:εΒιιΜτε.°,ε

με; Φεπιιο .Φεπ%επιε ροτεεεπετιι. ϊ11858ὶἱἱεωιιεἱἱεοἱι.

ιιεεἰιπε ω. ᾶἱοεετικ ρεεεπτο εε οοπεοπ3εεει ει” εστω

εεοἱετω πιοιἰε μεοπτετειτο ·εΜιιτετε› να ειιρετἰοε Με»

Πε9.·ηπετρεε Βιστω- υστ "Με ι›οττει·θ- Με: Φ Με Φ.1εωευ Φεπεεεεω: ίσωει1εεω <:οπεευοιιε ΪΜΗΜΙΠΩΝ
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ιιδ8οττοπι ΧΙΠ.

εοπι. ροετοΙπωι:τ Ροποοτπππο ππιεεἰΠο. πο! ππποἰππ1 α πωπο οτ ποοορὶτ ἰπ οποτοτπο ρι·οοτοι· πιοπε οπο το

εοπ ππποὶοε οοιπππἰο·πιοεεπἰο. τποιπτ οἱο ἀοππποἰοτπιπ

επιο ι·οοπἱεἰτπιπ..τοτ·εἰ ποποπτ .οοπεοπτὶτο. οποπ οο

ιπιπιπο ΜΜΜ. οττοπι: οσο ι·οοὶροι·ο Ροοεπιτ οετ ὶΡεοπι

οοιιοοτόπτω οτ. Ρο.οοιπ. οτοἀἰοτο ποτο ἰπτοπἰτ πποο

Ιοεπε πο ροττο^ποτποἱπε.--ππππἀοτο. άτοτο ροτοετοτἱο

ἰοππο. οτ οοτο ἀἱεοτοτοτππι πιο οοπιππἱ πωπο.

οποά Ροτ οοιπππο ἰοππο. οπιπἰο Ιποτποττι οπτοτππ

Βππτπι·. ποτπιπ πωπο ε.. πο!ποἰο·ἴοι·ιτοι·ἰοτπτπ. »ιππο

ἀοιπἰι1ἰοο ποτἱπὶτοτἱε τπἰΙΙοοἰτπο ἀποοιιτοοἰτπο οπτο

οιιοεοεπιπο ρι·ππο. ὶπἀὶοτὶοπο ντιπ. απο νπιτ οο

ποπππτἰε. τοετοο ἰοπτοτἱπε :το οοεττο. πὶοοΙοεπ;5 ομοοτἰπτ

ποτοι·ὶπο. άοππππο Ροττ·πε οοπὶο. οτ ἀοπιἱππε οπτπιππο

ππἱΙἱτοε ἀἱοτο Ροτοετοτὶ-ε πωπο. ρ!πτο ὶιιεττππιοιιτο

ππἱπε τοποτἰο τοεοποτππτ Ροττοοδοττ Μάο. Βιοτππι

οετ πππιπ Ρτο οοπιππὶ ππιεοὶΙὶο ἰπ οοπτο.

Ροετ οοπΪοοτἱοποπι τιπὶπε Μετι·ππ1οπττ το ρτοεοπτἱο

πτὅοπἰε πο οπὶ!ἰππο. ἰπτοποτππτ οοπεὶ!ἰ.τιι·ὶἱ ἱοππο τΙπἱ

οι·οπτ οιἰ οοποΗὶπιπ οοπει·οοπτπω που οοτπιο. οτ απο·

Ροποπι οτ ποοοπ: Ρτοοοπὶο :ποτο εο!ίτο. οποπ οοιπππο

ἰπππο Ρι·οοποτπ οιππἱο οτ εὶιπΒπΙοι οττοπτιοτ οτ. οΒοοτ

ποτήτ οτ οοπτι·π ποπ ποπἰοτ. οτ πο:: εποπιπιοπτππι

τοοοιοππτ ἱπ ρπὶοτἰο ΐοτποτἱοιπιπ ἀἰοτο. τπὶἱΙοεἰπιο ἀἱο

οοπτππο άοοοτπΜο. τοετοο 811ΗΠΒιτΠ.τ18 πο ππτοΒἱπο οτ

πὶοο!πιιε άο ιποπτο ποτοτἱπε. '

Εδο θπἱΠἱοΙιππο πο εοποτο Βοοτ€ἰο εοοι·ἱ ἱτπΡοτἱἱ

ποτοτἱπο ι·οΒοτπο ττππεοιἱΡεἱ οτ οποκπΡΙὶἱὶοοπὶ πο το·

Βἱεττο οτ οπτοπτἰοο οοτπππἱε πωπο. εοήΡτο οτ οπτο

οτο πο οοττιππτἱο οπέποἰ πο Βἰεπιππο ποτπτἰἰ. οτ ατοπι

ΡΙἰθοοτο ιππππ ιποΒὶετΙ·ἰ πὶοοΙπἱ το οοποτο τοπτοπτἱο

ποτοτὶὶ. ..Μπι :πωπο πο! ᾶὶιπἰππτο. πἰεὶ τουτο Πττοι·ο

εἱΙΙοΒο τἰτπἱο εοπ ρπποτο ΡΙπο πιὶπποπο. το πποπάοτο

ἀοτπὶπἱ Βπἰἀοτὶ πο τοποτπο. ἱππποοὶιιἱτπτἱε ποτοοτοτἱε.

ΡτοεοπτἱΒπο τοετὶΒπε ἰπίι·οεοι·ἱΡτὶε τπΒοο πο οι·το ιποἱ

8ἰεττο πΙΒοι·το πο οπεοπ οτ ἱοππἱπο οεΒοτΒοι·ὶο τω

Με οοιππιπε πωπο. ποοι.πνιι. ὰἱο του. ποιιοιππτἱο. π

ὶπἀὶοτἱοπἱο.

ς ποοοΧΧνιι ) . `:

Ιαπιιοπ.τίο ροτο.ττα.<π κΙΖὐἰΖο!αο οα.τοποπ :ΗΜ αεί οποιο

άἰοτιεἰαπι £πιἐἰὶ2ιιπι ώ (Μαιο Με κ!ΖωοοΖα ο: ο οοπ

.τοπ·τώιω, .το 2ί.πίοιπ τ·οπΞτιιαιτ·ιτπι, ἱἐεάοπιφτε ιιάι>οτειι.9

δαοποπσο.τ ρα21·οοίηα2ιααυι, .φοτιτία.

αν: '·

_' Ι τ '

ΏόΊ , ? ποοοιππι·το"_ ω! - · "'

τ; τε··:. .

απ. Λ.|οΙ.839.9. οτα.ο.|οι.οοπ β '
τ!. τι βη!

. Ι.«

πωπο ἰπ ροΙοοἱο ΐοτποι·ἰοι·ππι. ποπιἱππε π1οποποο

πο τπττἱοοΠπ ἰοππο οὶπἰτοτἱε Ροτοετοοτποιπἰπ.ο οτ πἰοο

οοιπποἰε πωπο οτ Ρτο ἰΡεο @οποπ οττάοοτ·οτο οτ

Ιἱοοπτἱο οτ ΒοποΡΙοοὶτο οοπεἰ!ἱοι·ἱοτππτ οοι:οπποι ἰαππο

...ιποπτο οοποὶἱἰπτπ πωπο οο!ἰτο οποτροποτπ οτ

οοι·ππ οτ τιοοοιπ Ρτοοοπἱε Ρτοπιἱοὶτ πτοπο οοπποπἱτ

οττοπὶ πο οἱΒὶιοἰο 8ττΡιτΙοτ1ττιο0τπωο οπο οτ οΙὶοτπιπ

οοιππιοτπιποάΒτεοΙοτοτ Μοπποι οποτ·πιπ οετ Ρι·οοπ

τοτοτ. οποπ οοιπτιπο πιππο τοετὶτποτ ιἰοιπἰπὶο πΠποοΙο

οπετι·ιιπι ΜΜοοΙο οποπ πιιπο τοποτ ιπιιπττπιπ οοιπππο

τιιπτπτ πο ιοεο οπιπτοπο πωοποοτ Ρτο ἰΠἰε Ροι·τὶΒπε

οποε ΙιοΒοπτ ἰπ ἰΡεο οοεττο όοιπἰπὶ οΙΒὶιοΙο οπτιπάο '

οοπιππο πιππο ποπ τοποοπτ οπιπ ιπππὶτπιπ οτ οποπ

ποπ ποτ Ρτοἰπἀὶοὶπτπ ἰρεὶο ἀοπτἱπἰε ἰπ οοτπιο ππο

το οο οποπ οοιπππο ὶΡεπιπ οοεττππι οοοοΙπτ πι οποπ:

.το οτ πιππἰπἰτ. ἰτοτπ ρτοιπἰεἱτ ἀἱοτπε όοππππρ ποτο

οτοε πωπο ποπιἰπο οοπτππἰε πωπο οτ πο!π.πτειτο οτ

άοοι·οτο άὶοτἰ οοπεἱΙἰἱ ἀὶοτο. οττοπὶ οπο οτ Ρτοἀἰοτο πο

τπἰπο οτἰρπΙοπτἰ :μισά οοπιππο πωπο ποπ εΡοΙἰοΒἱτ

οοππποε οΙΙπποΙο ποο οσο εΡο¦ἰπι·ἰ Ροτιπἰττοτ ο οο

ιπππἰ οτιοπο «το ΡοττὶΒπε οποε ποΒοπτ ἰΡοἰ οοπππί

ἰπ ἰρεο οοεττο. ποο οι: ἰπτἱοὸὶοτἰοπο οοπτὶΗ οτ εο

Βποι·πι Ροεοοοοὶοπἱβτιε οτ ἰποἱππο ἱρεἰπε οποττἱ πἱΠο

οτ ποιπἱππιπ οποε ιιιοάο τοποπτ ἰΡοὶ ἀοπιἰπἰ οτ το

ο εππτ τοποι·ο. εεππο φωτ] ποι· ποο ποπ ποτ Ρτοἰπτἱἱ

οἰπτπ οοιπππὶ πωπο ὶπ ριπ·το οποιο τοοπτπ οοτπππο

τοποτ οτ ροεοίοοτ π. πτΜιοΙο. τοετἰΒπο ΡτοοοπτὶΒπε

7 οτ ποοοτἰε π.Βοπο πο τΙἰεοο ΒπἰΗἰοΙιπο τππο πὶοο|οο

πο Ροι·το ποτοτἱο. :τππο ἀοπιὶπῖοο ποτἰπἰτοτἰε τοποπτ.

ἰπἀἰοτὶοπο ντιπ. ἀἰο ἰοιιἰε τω. άοοοιππήε.

Εφ επο.8ϊετοτ πὶοοτοπο πο εοποτο Ιοπτοπτὶο οοοτΞ Ρο

Ιοοἰἰ ποτπτἰπε τι·πποοι·ὶρεἱ οτ οκοπιρ!ἱίἱοππἱ ποο οττοπι

ΡΙππι οἱο οποττοιπ ρορἰτο εἱπο ίοἱὶποἱο εοτὶρτο ΜΜΜ

ΒπὶΠὶοΙτπὶ όο ποι·οΒἱπο εοι·ἰΙ›ο οοπιππἰε πὶοτιὶΙ οἀἀἱτο

πο! άοιπΡτο πἱοἰ τουτο Ιἰττοι·ο ποΙ 5ἱΗοΒο τὶτπΙο εοπ

Ρπποτο ΡΙπο πιὶππεπο εοπτοπτἰο π. οποπο ποπ ιππ

τοτο ρτοοορτο τοπιοπ τὶοιπὶπί ἰοοοΙπ άο οἱτπ!ἀὶπἰε

ἱπἀὶοἰε οτ οοοοοεοτίο ἀοπιἰπὶ ι·οππΙΒ πο Βτοὶὁοπο

ροτοετοτϊε ὶοππο. ρτοεοπτὶΒπο οπτἱοο πο Βἱεοιππο πο

τοτίο. πἰοοΙοο Ροποὶοπο ποτοτὶο οτ ΒπὶΙἰἱοἱπιο το πο.

τποππο Ρτοᾶὶοτο. οππο ᾶοτπἰπὶοο ποτἱπὶτπτἰε. ποοι.ιιιι.·

ἱπἀἱοτἰοπο πι. ἀἰο πιο. ππΒποτἰ.

( ποοο:οινιιι )

Ια.καοπ.τίσ ροω.<τα.ε ροτέτα Μ: απένο:·.Μαιτο οι οὐ λο

πιέπέίπω ΒτοΙϋ οοποοιἰἰτ, οποια: ἰἰσιἰοτπ .το .τοτυαταπιτπ

.τροπιίοτ. - ο

Ώδ2, 2ᾶ πτοτοἱἰ 'ή

Δ Οτο. Α. [Μ. 940. ο.

' ι ο· ( Β- )

Ιπ ποπππο ποτπππ οιποπ. θ.οιπππιε οἔπἰοοοτἀπο το

Ροττο τοποτο ὶπιιποπεἰο οἰπὶτπτἰε Ροτοεττπο 61ο Βοπορτο

οἰτο οτ οποτοι·ὶτοτο οοπεΠπ που οοι·ππ οτ οοπτροπωπ

οτ ποοοπ1 Ριοοοοπὶε πωπο εοΙὶτο ι:οπ8το=<ἔπτἰ οτ οοιππ

ππιπ εοπ άο τΙποὶὶΒοτ οοπιτροεποι ποοοτοτππι οτ οτο

οτοτπτπ το Βι·οπίο ὶιικτο τοποιοιπ οοΡὶτπΙἱ. ποτπἱπο

οτ πιοο οοιπππιε πωπο οτ πιο ιοεο οοπποπιτ οτ οπο·

πιἱοἱτ ι·επιπππάο τοετοτ.Ξπο οτ ἱοποππἰ οΙοιἰοο εὶπᾶὶοἱο

ειποτοτὶΒπεοτ Ρι·οοπτοτοττοπο ππἱποτοὶτοτἱε ποπιτππω

οι·οΜ ι·οοἱΡἰοπτἰΒπ5 ποπππο ὶΡεὶπε ππὶιιοτεἱτπτἱε. πο

οπο εἰπἀἱοοτποοπ ρι·οοπτοτοτίο αΡΡοι·οποτ ὶπεττπιποπ

τππ1 τοοτπιπ πιοππΘπἰΙΙὶοΙτπἰ ι·οετοἔπὶ ποτοι·π. τποοτ.11.ν

ἰπἀὶοτἰοπο π. ἀἰο π- πιπιοἱἰ. οποπ οοιπππο ἰοπποπτ

τοπάοτ οτ οΒοουποΒἱτ ἀὶοτὶε τιοκπὶπἰτπιε ΒτοΗἱ. @τι

οοιπππιε οτ Ροτ οπιππι οοοιιπττπππ τοποτοπι Ροτἰοἱο

ΜΒ
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ποπο ικιίι·οιεοι·ιΡτοι·ιιιιι. οικω ὸἰοτἰεἱιιἀἰοι τοοιοΒοιιτ Ρτο α οοοοΡτο οτ αυτή :ΜΗ οικοοοτιοιιι. οτ Ρτ·οιαιιεοτιιιιτ οἱ

ιιιιὶιιοι·εἰτοτο άιοτοτιιτο τιοιιιἱιιιιιιτι Βι·οΙιι. ο Ροτοετοιτο οτ

οοιιιιιιιἰ ιιιιιιιο. εοοιιε τειιιιοτι οιιΡιτιιΠε οοπιιιιιιε ἱοτιιιο.

οτ οοοιιοιιτἱοιιἱΒιιε. τοιιοι· Ροτιτιοιιιιιιι τοιΠε οετ. ιο

!ιοιιιιοε οιοι·ιοοε οτ ι·οιιιιιιιιάιιε ι·οετοιο)τιιι5. ειιιάιοἱ οτ

Ρι·οοιιι·ιιτοτοε οτ ειιιοτοι·οε οοιιετἱτιιτι οτι ιιιιιιιοτειτοτο

|ιοπιιιιιιιιπι ιἰο Βι·οτιο ρτοἀἱοτο οοιιιιτιο Ροτιιιιτ. ἀἱοτο

ιιτιἱιιοτεἱτοτἰ ειπο ἀἱοτἱε τιοτιιἰιιἱΒιιε τιτοΙιι οττιιιἰιιο το

ιιιἱττὶ ο οοοιιιιιἱ οιπιιοε. οτ οι οοιιτιιιιιι ιιιιιοτιιιιιΠι οιπιιοε

ι·οοάιτιιε οτ ιιιτι·οιτοε οτ τΙιιἱοοιιὶἀ ιἰὶοτι τιοιιιιιιοε Βι·οΙἱὶ

τιιιΒοοιιιιιιτ. ο τοιτιΡοτο ποο τιοιιιιιιοε ιιιιιοτιπιΠιι οιοοτι

τιιοι·ιιιιτ ετο ιιὶιιοτὶιιιἰἱὶο. άο Ροιιιιο οτ τοττὶτοι·ὶο Ροιιτιο.

οτ τιο ΡοιόιιΙο οτ τοι·τιτοτιο ιιἰιιοτἱπιὶΙἱἱ. ειιι€ιιιοτιτοτ

ιιει Ροι·τιοιιΙοι·ιτοτ. τιετΙιιο τικ] ι·οοοΙΙοοτἰοιιοιιι Επταπ

ι~ιιιιι ιιιοοεὶιιπι Ρτοεοιιτιο Μπιτ. ὶτοιιι Ροτιιιιτ τΙιιοά Βο

ιιιιιιοε Βτοἰὶἱ Ιιοεεἰιιτ οτ άοΒοοιιιτ οιπιιοε τοι·ι·ειε οποιο

οιιοοιιιοτιιι·ιτ 8οιι ιοΒοτειιιοτιιτιτ. ιιοτ Βοεοειιιοτιιιιτ ιτι

τοπ·τιτοι·ιο Ροιιιιο τοιιοι·ο ιιεςιιο πιο οποτε οιιιιοε Ρτο

πιιιιοε. οκοοΡτο οοπο ρτοεοιιτἰ.'ὶτο τΙιιο‹ὶ τιστι τοάοειτιτ

οι: ἱρεἱε τοιοι·ιε ειΠοιιι Ροτεοιιο ιιΙΙιιι1ιοτιοτωτι. εοο

ι~οάοιτοιιι. ἱτοιο ροτιιτιτ τρσο Ιιοπιἱιιοε ΙιτοΙἰἱ Φο τιο

Βοοτ τοτιοε εὶιιο απορω ιιι τιιοτο τοιιοιτοτἰο Ροιιιιο.

τΙοειτιάο ἱρει Ιοτιοι·ιιτιιιιιτ ἰΒἱ άιοτειε “εποε οποιο. Βοιιοε

ειιἰ οοιιιιττι οποσ οιιἰΒιιε Ιοτιοτοιιοτἱιιτ τιιιιο που άο

Βοοτιτ άστο Βοιτιιιιιιιτι ἱοιο ροεοιιτιτ ὶΙ:ιἱ εἰιιο Βιιιιιιο.

ἰτοιιι φωτ οποτε· άιοτοι·ιιιιι τιοιιιἱτιιιπι Μοτο τιστι

ροεεἱτιτ ιτι το1·ι·ιτοι·ιοΡοτιιιο Ροιοοοιιάο τουτο .Ρτο ιιτιο

τιοοιιοιιιττιιο εοΙοοε άοοοπι ἱοιιιιο. ἱτοιο ττοοτ! τιστι

ροοε;οιτ τοπιο ιιετιιιο το οιιτιοε οιιοτιιοτ .Ρτοκἰιτιοε ιππι

Ροάιτ·ι οτι ειΙὶεΙιιοιΙἱοτὶ οοπιιιιιὶε ιοιτιιιο οτ ιιὶτιοτἱπιὶΙἰἱ

οοοοεἱοτιο άοΒιτοτυπι οοιιιιιιοτιιπι ειιοτιιιιι οοιιιιτιιιιι

-ιιιτιοτιτοιΠι. οτ ο άιοτο τοιοτιοτ·ο ιιΙττο τιστι Ροεοιιιτ

εἰιιιὶΙἱτοι· ιιτιοοάιι·ι. πιει οιι·οο .ΐοετιι.ττι ετιιιοτο ιιιοτἰο

οειιιἀοΙΙοτἱο ρτοάιοτει οοοοιειοτιο. οτ τιοο ιιι τοτιτιιπι

οιιοιιιτιιιιι ἰΡεἰ τοτιοιιτιιι· ισιο· οοπο οιιοιιτὶτοτο ἀἱοτὶε

οοτιιἰτἱΒιιε. οτ τοπιο τΙιιιοιιιιιοιιο Επι” ιιοΒοοτ τοοι

μετά .οποπο τ·οοιΡιιιτ 'Ρτο οοοιιο οοπιιτιιιιι·.άι

οτοοιιιιι. ιτοιιικΙοοο ο!ιοιιιοιάο άιοτο οοπιιιτιὶ ιιἱιιοτἰ4

πιἱΙἰἱ που οοΒοοτ τιοο Ροεεἱτ οτι οἰὶοιιο άο Βι·οτιο

ροτοτο ιι!τι·ει 5οοικιι εοττοκιι Ρτο άοΒιτιε Ρτοτοτἰτὶε.

ιιετΙιιο ὶιι τιοοιιοτιιιι_τοάιοπι. ἱτοιο τ1ιιοά οιιιιιἱ8 οοΡτἱο

εοο ο(ΐοιιεο Βιοτει οιοτοτιιιε τοπιιττοτοτ οιιιτιἰοο οτ τιο

πιιιιοε οειτιτὶ 1·οοοειιιτιιο οτι ιιττοικ1ιιο Ροι·το. ιτοπι ιΙοοά

τιοιτιἰτιἱΒιιε οοετι·ὶ Ροιιτιο τοπιιιττοτιιι· οτ ειιΡτο. οτ

τρσο εοΙόὶ κι.. Ποσο οοιιιιιτιο ἱΡεὶιιε οοετι·ἱ άο1ιοΒοιτ

οιιτιιιοτἰιιι οπο οοετοΙΙειτιἰε οἰιιεἀοιιι Ιοοι ιιαΙιιο ιιιοόο.

ει.Βι ι·οιιιιττοιοτιιι· οτ οποιο τοιοτιιιιι οοπιιιιιο. οοΒοοτ.τοπ

οοππ οτ ττειοτπιτι. .ειοπτ οοιιει1οιιιτ τοιι1Ροτο.τ1ιιο~ιιιιι

οτὶιιιὶΙὶοτιεοε..-οιιἱιιοι·ιιιιτ :ιο ιιὶτιοτὶιιιὶΙὶο.- οτ ιιοΙιιιιτ

ι=·οδόοι·ο οι :ίοι·οιοτιι οοιιιιιτιἱε ἱοιιιιο οειεττοιο· Ροιιιιο

οτ:Πιοτιοτο:·Ρι·οιιιόο τι οοπιιιιιἰν1ἰΒτοεοιιἱιιτΙιιοΒἰιιτο

ιειιιιιοπιμοοάιοτει. οιιιιιιο:οτ εἱοΒιιΙο Ρτοοιιειτ όιοτο Ρο»

τοειτοε·ιιοιιιιιιο οοιιιιιιοιο ιιιιιιιο ·ἀἱοτὶε εἰοἀἰοἱο τοοτ

ΡὶοιιτὶΒιιε ιιοπιιιιο* ιιιιὶιιοιεἰτειτὶε ὶιοιιιὶτιιιιιι τιι·οοι.

ιιττοιιοοτο οτ ιοἄοεοπιειτο εοΙἱιὶε οοοτιοτιτἱοιιἰὶιοε οτ οτι?

ιιὶτιιΙὶε. οπο' ιγροτοο!ιο Βοιιοι·ιιιιι ·οοιιοιιοιε ἱοιιιιο. οτ

ιὶἰοτι ειιιάιοι· ιιοπιιιιο ιΡειιιε ιιτιιιιοτειτιιτιε οοιιτοεεὶ Ευο

τιιτιο.εο διοΒιιιεεοιο ἀἰοτο τιοτοετοιτο. ιιοιιιιιιο οο.οιιιιιιε

ιιιιιιιο· [τοπιο ηιιιιιφιοΒικιτει άειιιιιο. .ιιιιοἀἱοτειε. ι°οτιιιιι

οοπο Ροτοετοτἱ ἀὶοτἰε ιιοτιτιἰιιἱΒιιε ι·οάττοι·ο οοετι·ιιπι

Ροιιτιο ἱιι Ἐοτοἱοι:ο οτ-ιιἱττιιτοιτι οοιιιιιιιὶε ἱοτιιιο :ιο

ιιοΙιιτιτειτοπι άιοτο Ιιοτοετοτἱε. ιιοιιιιιιο οοιιεὶΙὶοτἰοι·ιιιιι

οτ ιΠοι·ιιιιι :ιο οοπιιιοΒιιιε. ι1ιιι ΐιιοι·ιιιιτ οτἱ ἀἱοτιιπι

οοιιεὶΙἰιιιιι ιιι οσο -ἀὶοτιιιτι ιιοΒοτιιιπι Ροειτοπι τω.

εππτ Μο. '

ΟΙιοι·τιιε ΡιιΙριιο.Ροι·τοι·ιιιε άο οτιεττο. ' -

Βοοιιοιιοοεο!!ιιο ετιι·οοτιο.

87ιιιοιι -τοιττοι·ο. _

ΒιιΒοοο άο ιιο!τει.. · - τ ' Μ · -θι·ιιιιοΙοοε ιἰο Βι·ιτπιοΙοο. - .· -_ ° ει..

Διιότοιιε ἀοιιιιιεοιιἰτο. τ

Ιοοιιιιτιοε· οι» οτιετι·ο. Α' › ' . '. Φον

Ειιι·ιοιιε ρἱοοπιἰΙἰιιει - · - ° π

διπιιοιι οπιτιι·οτιοε. - ·- ·'
οτιοι·τ.ιιε οιιι·ὶο.Δ

Οοιιτοοιιε άο οιιεττο.ΝιοοΙειιιε ιὶο ιιιοι·ι.

ΟΒοι·τιιε οποιο. ο ' 5. ι

Μοτιιιιιε ιιοιιοιιιειι·ιο. . ·

Αι·ειΒιιε ΒήΠιιε. . .· -· ὶ

ΟΙιοτ·τιιο οάιιοοοτιιο. ' -°

ΝιοοΙο οποτιι·ιοοιιε. . .. 2 π. . . .

Βιιτιουο πιο τιιι·οτιο. Α τι. - ' Η Σ ._ '

Ετιτιοιιο άθ τιι€το..· :·· .. · ω' ο Σ 'ι· .. -

Ροττιιε Βι·ιιιιιο.· · · .:=Ι 'Μη . -

Ρι·οοιιιοι! εοοιιε. '. - -

ΠΒο τοι·ιιτιάιιο ιιιοὶοι·. ._ . τ. τ

Οττοτιοτιι.τεοο οτιτιιιΙ!οι. .. . ι . - . .

.Βοιτιο·ειποιιώάρΙΜ.. οι. ·ι·ι. · ο· Ϊ . Μ"

ἱιοιιἄοτιοιιειμιειιειιιοιιἱε.-ῖ ·ι .- Η :. Ί . .ο . :ι

Ιοοο!ιιτοιιιοΙιτο. ω: .

Βοιιττ·οοοιιε · ιιΙΒοτ·τουε.ε

θιιἱΠἱοὶιιιιιε· τον ιοτιεττο. . ο·

Νιοο1οιιιε οοπιοε.

Ιοτιοιιιτιοε εριτιιιΙο.

ΔΗΜ”. ριιΠοιτιιιε. ...τι

ΒΙοττιοιιε τιι€τιοΙιι5.

Ιοοοτιιιε οι: ιιοτοιιιτιο-· οι'. :'.ἔ. ζ τι ι.· ν, ."_

Μουτ-ιι οιιτιο:"·''τ . ~ιιιι.3:". ·” .. το.-Υ..-. τν: ν...

Οτιοττιιε άο Βτἰιιιοὶἀο.

Ιοτιοιιιιιοε οι: τΥΒο.' .ιι

8)ιπιοπι ΡἱοοπιἰΙἰιιε.

θιιιΠιοΙιιιιιε :ιο Βιιτεοι·ο.Μ; χ.

Αοάτοειε ΒειτἱΙιιεὶιιε.

ΤΙιοπιοιε άο ιιἰιιοΙᾶο.

Οιιιοτει οοιιοτιιτιοΪιιι5.`›'

Ειιτἰοιιε οοτιτοτάιιε.

Ντοοιτι118 ιττιτσότ182Φ18.εω.· ιι.·ιωπ::ι ·ι: .οι

ΒΩτἱο118 Βτττττοττ18ιι:Ητω· ·ί ·-.Πιι!ιτή·ι @Η : · ..

Μοο1ττ1τεχάο, οπιιφυοι θκξΙἰ οο!· το ο.:

Επιτιοι15.;ΙοοαΜΠωιιιι·: :ἱἰἔ::ιο·› τλΠθΒΙι!"ιΚΑ¦ 1ο :ήτο .Μ

θιιιΠιοΙο:ιοε.·ιτιοΜμε-Π” Β'50ιτ ' '

ι ο
| 'Η ) η · .. τα” ι'

..ιι-ιω- - ι ο ιι.

.

· .ο · ο
'Ι α..) Ι!.=,'" ο οι Ϊ ..”.Ι .' Η.: -'

.ί 'ΜΒ' .' ΓΠΑ; ι..'. (-'.ι Ϊ. `

..ποιο θ.*·' ι. ο πι.

`:. _ιτιι°ι·ιι'ι-.°. τ:.'ι° · Ώ.'.'Ι.ιΜ'ι.τι'. Δ

' κ: .·τ ΡΜ; .δ τ |ι Άν· ι

ι Η .ϊ '

  

·.5 2Ϊ1:ι:.· ο ι

ττ.ἶ. ων. - π. ε .Με

θτιπτικώΠΙ118.β8. 0ΒΙΙτωθο: οἱιιτι··5νι·¦ μπω ν: ι:› ε πιτ :·

Ιοτι:ιοοοε ιοοτιοιτιει8. . .ι Η.ιι·ὶ:·ιἱἰτο ..-Ξ..ά . .Ή τι. 6 τ.

ΜοοΙοιιο. οο ιιιιιτοβιο. Ω88$οδτοοτιεΞ·οο .8οιιἰ€οοο0ἰ

Εζιιτἰο'ιιο τοειιιοιιιιιε. Μη: πιο( ·ιιιιι:..‹›· .5ο. ο ΠΟΠΗ

' ."
Η

οιιιιιτοε οκοορτιοτιἰ ποο ιιιιιιιο.τιιτο ροοιιιιιο. οτ που
:ι ιΟΙιοττιιε οοτιο.ι. ι· ι :ι!ιτ'ΙΙ.τ.ο.' ..οι .
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ΒοοιιετιιΒουε ιιὶοοοοπιοε.

ΑποοΜπο ΒοοΙιὶωιιε.

Μοι·τ.ἰοιιε ΒιπιοΙιοτὶιιε.

Εηι·ἱοιιε Μιτοβο.

ΡοοὶοΙιιε τΙο ιιοΠ:ο.

Ορὶοο άο οπου.

ΙοΙιοπιιοε οΙΒοτἱοιιε.

Αι1εοἱιι1ιιε Βιιἱἱοι·ἰιιε.

ΟΙἰιιοι·ἰιιε €οκὶυε.

ΙοοοΒιιε Βοπω τΙιοπ1ο.

Ειπἰοιιο οι·αἱωοι1αε.

δ)μιιοπι εττοἰοροτουε.

(ἑιιὶΙΙἰοΙωιιε ΒιιΗοτἰιιε.

ΟΜ;οΒοοιιε Βοιὶιοιιιιιε.

θυἱΠἰοΙιιιιι8 οοτἰοἱυε.

Απόι·οοε άοπ1ιιο οιιΠ.ο.

ΒιιΒοιιο άο οττο.

ίἔἰΒοπιο οοἱιιοο.

1οΒοιιτιο5 8ιιοτοοιι5. .

Βοπἱί-οοὶιιο τὶιὶιοτἱιιε.

δτομΙιιιιιιιε Ιοι.·ειιο!Ιο. _

ΚὶιιἰἱΙἱοΙιτιπιε τΙο ωοτἰ. ·

ΔιιεοΙάιιε άο οετ. _ '

Βειοΐτοοοοε άιο ιιιιιττο.. - - · υ -' '- =· ".

Ροιιοὶιιε ·ι·ἱοὶιιε.' ' ·- ;

Νὶοοἱοοιιε οιπἰο. .

θιιἱ!ὶἰοΙιτιιιε Βιιοοιιτἱιιε.

Ροοιοι1ἰτιιιο Ροπιοι1ιιο.

Ιοϊκιοτιοε τΙο Βιιἰειιἱί-ο.

.Διιόι·οοε άο οπο.

ΙοοοΒιιε .άο ωω-ω.

(ὶιιὶΙΙἰοΙτιιιι5 οιιιΒι·οτιιιο.

Ωι·ὶτ11οΙἀιιε ΡἱΡοι·.

[:ιοοβυε όοιιοΠο. · τ. ο

ΗΒοροτουε. '· ° ·· . °·>

Ευτὶοιιε ΒοΙιοΒοτἰιιε.

Εποει·οοοιι8 ΜΜΜ.

ΙοοοΒιιο ‹ἰο τιὶΒτο οιιοικ!οιπ ο1τοιιὶε. ' ·`

Ιοτιιιἱοιιε άιο Ρι·οπ1ο1ποτὶο. · ›

ΙοοοΒοο οοΡοΙἱοτπε. . 'ο :· : '=

Αιιοο!πιυε άο εαυτον Μ] · `·

Ροεοπι118 08ιέ8Π1τ10ύ8[ ι. . . ξ · ° ' :'·

Ειιι·ἰοτιε άι: ἔουἰο.

ΟΗο (10 οτι:ιοο. Ϊ =· ; · ;

()Βοήιιο άο ΡοΠο.

Μοι·ύτωο ΒοοΒὶπιιιε.

ΟΙΒΜΠθήΙ18 ΩοΡοτοΒἱο.

Ιοοοβοε άει ξΐοοεὶ‹›.··

Αιιΐιιεοπο οι·οΒειωπο.

Ροττυοοώτοτυο. '

ΤΙιοπωιε τΙο οοετοΙΙοτο.υ · Η Ι ; -:·

Νιιοιιὶὶοπιιο ἀο. ιιιιΜιοὶοω -1 ° , Γ: ἶ"ϊ

Βοτιοοιωεε:Μ!οε Φο @πιο

ΡοετονοΙΙιιο ιὶο οσον». Α ' ο· Γ ο '·

ΙοοοΒἱοιιε οἀοοοοιοε. · ο - ο ο μ·

Μο άο πωπω. · ° ,Δ·· -· · η·τ·

Ιοοοουε Ηειιιοιιε. ·· »Η |· - Απ'

Βοοΐτοοουε ΡἱΒΙ10Ι118. ·°› Α: ' ;- ' Μ· Ν” '·

Ειιι·ὶουιο Βο!πιιιετιιο ' - !·- -

(Ξιιὶὶἱἱοἱοπιε ιοτοοτἰιιε. μ· · Ή·

')/1

< > πιω 'Ραπ

Ε

Ω

«

ΡινοιιοΒοΜουε ιἰο Βιιοτποτἱο. - .ο . υ

Βοιιίι·ειιιοοε άο εειιιοτο Βἱοοοἰο..

Γυιοο άο οοεττο.

ΡΒὶΙἰριιε οιυΙ:Μοοιιε.

Βοωιιἱι1υ.ε ἀο€ο82ω€.

θιιἰὶΙἱοἱτιιιιε ωειΙοοοἱἱιιε.

(ΜΜΜ ΡοΙἰοἱιιυο.

ΑτιεοΜιιε οὶΒοΙο.

Μο ιὶο εειυὶΒιιοοο.

ΙοοοΒιι5 Βοετοεπιι1ε.

Οιιὶιἰο εΡἰοιιΠει οτ €ιιοιπιοτἰιιε ἰοἀοκ.

:λαικο ἱοηιιο ὶο ΡοΙοιἰο ΐοι·οοήοινω. Μισο ἀοωἱτιὶοο

ποτἰιιἰωτ.ἱε Μοοι.π. ἀἰο κ”. τιιοτοἰὶ. τοετοε Ροι·ο!ιοτιιε

εποἰεροτουε. Βιιοτιιοτἱιιε ὶιιἀοκ. ΒιιἱἱΙἰοἰωιιε άιο 11ο

τειεὶτιο οτ Βιιοτ·οοιιε άο εειιιοτο Ιοιποητἰο ΡΙιπο ίπ

ετι·ιιτι1οιπει υτιἰυε τοοοτὶε εππτ Μάο τοεόειτο Βοή.

Εδο ΒιιἰΙΙἰοΙωιιε όο εεωοτο Βοοτξὅἰο εειοτἱ ὶωροτὶὶ

τιοτοτὶι1ε ι·οδοτιιο ιτοοεοτἰρεὶ.οτ οιιοπιΡΙὶΒοοιιἱ πιτ 811Ρτο

ιἱο τοΒἰετι·ο οτ οιιτοιιτἱοο οοπ1ιιιήο ἱοπιιιο. εοήΡτο

«ποιου οιιι·ἰοὶ τ!ο Βἰοοιιιιιο τιοτοτὶἱ. ττειιιεοτὶρτο οι οικειο

ρἱὶΐὶοοιο οποιοι ἱιιοοΒἱ Βοτιοοοι·εἰ ι:οτοι·ὶὶ. τιἱοΒἰΙ οἀἀἱτο

ιιοἱ ἀἱιοὶοιιω. ηἱεἱ ίοι·το Ιὶιτοτο. εὶἱΙοΒο. Εἰτιιἱο εοπ

Ριωοτο. ΡΙιιειπο γιτιἰοιιε. άο ποοπάεπο ἀοπιὶπἱ Βιιὶἀοτιἱε

‹ὶο υοάοΜο ἰοτιιιο οἱιιἰτοτἱο ροτοὲτοτἱε. Ρι·οεοτιτἰβιιε

€οετὶΒιιο ίοΐι·οοοήιΜε. ιιὶἀο!ἰοοτ τοΒοο ιἱο οπο. πιο

Βὶοιτο οΙΒοι·το ‹Ιο οοεοΙἰ οι ἰοοιιἱιιο οοΒοτΒοι·ἱο εοτὶΒὶε

οοοππιὶο. Μοοι.κνιι. ιὶὶο νιιι.τιοιιοπιἰ›ι·ὶε. κ. ἱοἀἱοτἰοιιἰε.

ς οοοοΧΧΙΧ )

δωΣΙΖέο!υπω, ο Μ)·οιίιω ο2 ΟουιΜάαε, πιατο|ιίοποσ

τίο Βο.<εσο, ο£ [Μαοπεο.9, Ρο:πίεσίε ἰπἰαΡὶΞε .τἰὐέ φέ

σέ.:.τϋπ £Ιζαιέ.σ , ςοηβτπωάσςειο απεέςαέε εοπνοσπίοπώασ ,

απ! ρι·ΜΜι ραοεπι επ οοποοπίίιυπ τουοαυιωι·.

ΗΜ ,' 2 :ΜΗ

οσο. Α. οι. 958. ω. ο.Μ 989. υ.
- - . υ

( ο π.) '

-ω· ·

= . ίεπιιιο ἱιι Ροὶοτἰο ἴοτοειι·ὶοι·ιιπι. οοε ειιἰεοοτἀυε ιἱο

ροω·ει ΜΜΜ: ὶωιι1ο οἰιιἰωιἰε ροτοετοε άο ΒοποΡΙοοἰω

οοιιεἰἱἱοτὶοτιιω οοιηὶιτιἱε ἰοι1ιιο οοιι8τοΒοτοτιιω εά ίΡεοπι

οοιιοὶΙἰιιπι :ποτο εο!Η.ο Ροτ οσωροιιαπι οι οοι·οιι οι

ιιοοοπι Ρι·οοοιιἱε α ὶιοπιὶοιπιπ αεκ 'σου οιιοωἰἰΒοτ

οοιιηπιΒιιοπο οίοοιοτιιιπ «Μ Βτονὶα εοου.οάιικ1ι ΐοι·ιιιοπι

οοΡὶτιιΙὶ ιιοωἱιιο οοπιυπιἰε ἱοουο οτ Ρτο ἰΡεο οοπιιπή.

τοοἱΡὶωυε οοε €ιιἱΙ!ἰοΙιτιι1το. ωοηΒ·οάυπι α. οοππο

άυπι πιοτοΒἱοτιοε άει Βοοοο :Μ ἔιοτὶοτι·ι οτ Βοκιαπι

οοΙιικιΙ:ατοπι οοιιιιιιιἱε @απο ι·οιτ1Μοοτοε ιιοΒἱε οπιοοπι

ἰτιἱιπἱειιτι φωτο αειφο- ὶο Βοι:Ηοττιιπιι ἀἰοπι οου1υ.ώ

ὶοπιιο ἱοτιιἱὶεπἰο. υοι·ε:ιοἱοο ποε εὅιιἰΙΙἱοΙιιιυε. τοειοθ·ο

άπο. Μ; οοιιι·οοιιε πιοι·οΜοοοε άο Βοοοο ιιοΒὶε όοωΞτιο

.Βτιἱοοοὶ·άο άο μπαι εοκιοτο ΡοτοειοΙἱ ὶοτιιιο. τοοὶρἰοπιτἰ

Ρτο οοιιιιιπιὶ ἰοτιιιο· Ϊειοἱοιοε Βιιοπι οι ιοποἰεεἰοιιοπι

ιΙο οπού ἱοἰιιτὶει τιοΒἰε ἰ!!οτο. Ρτο οοτ11ι1ηἱ ἰοτιιιο παμε:

οι Μὸἑοι·οιιοι#ἀἱοω·. οι άο οπιοὶ άοΙ:Μο οτ μ·οοτευ

οὶοκιο`·ροουιιὶοοἱο.-ω1ιιοπι ιιετ1ιιο ὶο Ιιοἀὶοτιιιιω ἀὶοιτι

οοπιιιτιο ὶοιιιιο τιοΒἰε άοΒιιοτΠ πο! οΙἱοιιὶ πιοεκτιιπι.

ΙΜ
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πο! ο!ἰοπἰ ο!!ι τμ! ότιτπιιι !πι!ιοι·οτ ο ιισ!ι!ε πο! τισ- α !!ο!πισ Ρι·ο ιιιοάιοτοτο. οτ τιιιιιιτι·οι:!σ οττιπο οσιιι·ο‹:!ο

εττἰε οιιτοοοεεοι·ιτιπε ο!ιοπιι τ!ο οοπεο. εε!πο πποι!τιοι·

!ιοτιο Βιιοπι εοπ τοπιἱεεἰσιιοπι ππ!!πιιι Ρτοιπάιοιππι

8οποτοτπι· οἱι·οο Ροτὶοὶοποπι !ἰ!ιι·ο;ι·ππι το”. οιιιιποτἱιιι

ιιο!ι!ε Ρι·οετοιιτ!τιι·πιιι. πιο τπτπι·σ τοιιιΡστο ο οστπιπιι

ιιιτιπο. πιο Ρτ·οοιο ἰπτἰπιπ οορι·ιοτο οτ !!!ιι·οτππικιν.

Ρτο τοοτσ οτ οπτἰτιπο τοποσ. ππἱπ Ρι·οάιοτοε οπτιπτο

τοτοε πιο τ”πτπι·σ τοπιΡστο Ρσεειπιπε Ροτοτο οτ τετοιο.

τ!πιτι τοπιοτι τ!ο τι!!τΙΙ10 άο!ιιτσ. πο! Ρτοετοοἱοπο ρο

οπιιιετ!π πο! τοποσ ιισ!ιἱε πο! ο!ὶοπἱ πσετι·ππι τ.!ο!ιιτσ

πο! τισετιιἰε οτιτοοοεεστιτιπε. σο! ο!ιοπι πο! ο!οτιιπι !ιο

!ιοτοτ τι πσ!ιὶε ο!!τιπιι! Ροτοτο πο! !ιο!ιοι·ο Ρι·ο τοπιιιστο

ρι·οτοι·ιτο ποπ Ροεεἰιππε. τοετἱτιπε Ρι·οεοπτὶ!ιπε οτ πο·

οιιτιε ε)ιπιοιιο τοι·τιιι·ο. πιοο!ισ πιο!σοο!!ο. !οπττοποο

οἰΒο!!ο.'πἱοσ!οσ τ!ο Ροι·το. ιπσοι.ιι. πιο ἰοπἱε εοοπτιτ!ο

ιιιιιτ!!!. ο

Πι πιο !οοο οτ τοετἰτιπε επτιτειάιοτιε. ποε Βιι!!!ιο!πιπε

ιιιοιιττοτ!πε οτ οσπτιιτ!πε πιοτο!ιισιιοε τ!ο !ιοεοσ πσ!ιιε

τ!σιπιπο οπιεσοτάσ τ!ο Ροτι·ο επιιοτιι Ροτοετοτι ἰοιιπο

ι·οο!ριοιιτ! Ρι·ο οοπιππ! ἱοτιπο ι·οτἰτὶοοιιιιιε οριιτσ!ιοπιπε

οτοσπΒι·ιτιοιιιπε σπιιιοε ι!οιιοτιστιοε πο:ιτ!!οιοτιοε τ!ο

ο!οποε οτ οοεεἰσιιοε τι ιιο!ιἰε πο! ο ιισεττἰε οπτο

οοεεοι·ι!ιπε !ιἱπο τοτι·ο τοοτοε οσπιππἱ ππιπο. πο!

ο!ἰοπἰ Ρι·ο οσπιππί. ρι·οιιιιττοιιτοε οττοιιι!οι·ο οτ ο!ιεοι·

ποιο οτ οοπτι·ο ποπ ποιιἰτο. εοοιιιιι!πιιι ιιππε! πι πι

ετι·ποιοπτιε τοοτιε τ!ο Ρι·οάιοτιε ιι!οιιιπε οσπτπιοτπι· ειιο

Ροιιο ἀπτι!ἱ τ!ο οποτιτο οττιπσοιοπε οοπττοίιοι·οτ. πο!

ποπ οτιεοι·ποι·οτπτ οτ επτι σ!ι!ιΒοοιστιο !ιοπιστππι πιο

ετι·οι·ππι. ο

Επ πιο !σοσ οτ τοετι!ιπε Ρι·οάἰοτἰε. ποε €ιιιεοοτο!πε τ!ο

Ροττει επιιοτο πιτιπο οἰπὶτοτἰε Ροτοετοε ‹!ο πο!πιιτοτο

οτ !ιοιιοΡ!οοιτσ οσπει!ιοιπστπιπ οσπιπιιιε !οιιπο. πιοι·ο

εο!!το οοτιΒτοΒοτστππι [πιο οεπιΡοτιοπι οτ οστπιπ οτ

ιισοοιιι Ρι·οοοπἰε. οτ !ισιιιιιιππι εοκ πω· τ111τιττι!!!τιοτ

00Π1τιτ18τ18τΙ1 ο!οοτοι·ιιιιι οι! οποιο εοοπτιι!ππι τοι·πιοπι

οορἱτπ!ἱ ιισιιιἱπο οοπιπιιὶε πιτιπο οτ Ρι·ο ιΡεο οσπιπιιἱ

οοπτιτττιππιπε τοτὶτἱοοπιπε οτ πΡτιτσ!ιοπιπε πο!ι!ε ἔτι!!

!ιο!πισ πιοτιτι·οτ!σ οτ ο0τιι°οιτ!0 τποι·ο!ι!οιιι!ιπε τ!ο !ιοεοσ.

ππ!ο!ιοοτ πο!ιιε Βπἱ!!ἰο!πιο Ρι·ο τ!!πιπ!ιο οτ πο!ιιε :ποπ

ττοι!ο οτ οσιιι·πτ!σ Ρι·ο ο!!ο ἀἱιπἰἀἱο Ροιοτο οοπποπ

τ!οποε οτ Ρτσπιἱεεἱοιιοε Βιοτπιε Ρι·ο οοπιπτιἱ ἱοιιπο Ίππο

τ!οπι οττοπι ιιιοι·ο!ι!σπι ‹!ο !ιοεοσ οτ πσ!›ἰε ττι!ιπε

Ρι·οάιοτιε ροκ· άσπιπιππι πτιτ!ει!ο τ!ο !ισιιστιἱπ τυπο Ρο

τοετοτοπι ἱοππο οτ πιιοτπιιι τοιισο!πτοι·ιπε οοιιτἰιιοτπι·.

Ρτσπιἱττοπτοε Ρι·ο πσ!ιιε οτ οοπιπιιἱ ἰοιιπο. τιττοιιάοι·ο

οσπιτι!οι·ο οτ σ!ιεοι·ποι·ο τ!ο οοτοι·σ πι οπιπι!ιπε οτ Ρα.

σκοπια εὶοιιτ οοπτιποτιιτιπ ὶΙιεἱε. τοπσι· οπτοπι ἰΡεοτππι

οσπποπτισιιππι οτ Ρτσπιὶεεἱσπππι το!ἱε οετ

τ!ο πιο !σοσ οτ· τοετίτιπε επΡι·ο‹!ἱοτιε.; ὶοππο πι Ρο!ειο!ο

.τοτποι·ιστπιπ.. ποε επιεοπα!πε τ!ο Ροττει ειιιιοτο πικιπο

οἰπἰτοτἰε ·`ρστοετοε ιιοπιιιιο οτ πὶοο-οσιιιππἱε πιιιπο οτ

το” ιΡεο οσπιππἰ. τ!ο πο!πιιτ.οτο.οτ !ιοιιορ!επιτο οστι

ει!ιοι·ιστππι οσπιπιιιε ιοιιπο οτ εοε !ισπιιιιππι μι· οσοι

ο!οοτσι·πιπ οτ! !ιτ·οπιο -εοοππάπιπ τσι·πιιιιιι

οοριτπ!ι. άτιιιιπε οτ οσιισοπιιιιπε» @το Βπἱ!!ἰο!πιο πο

!;ιοεοο._ ιποιιτι·οτ!σ.οτοπο οοιιτειι!ο ιιπιτο!ιιοιιι!ιπε τ!ο

!ισεοο οοιιειιποπιιιοιε ποετο!ε.* πιο πο!ιιε οτ ί!!πε πο

ετι·ιε πιοεσπ!ιε οτ .τοκιιιιιιε όοεοοπτ!οιιτιτιπε οιιωπο!ιιε

ιιοιιιιιιο κα! οτ .Βοιιτι!ιε τοπτ!!. πἰᾶο!!ιιοτι-πο!ιιε-·ιιὅπὶ!

Ρι·ο ο!ἱο πιοάιοτοτο οοετι·πι1ι ειπα! ποσοτπι· ππει;!τι οι:

οτιεττππι ειπα! ποοοτπτ οοπιιιει! οτ οοεττ·ππι φωτ! πο

οτιτπι· ι·πει!ισιιπε οτ οοεττπιιι φα! ποοιιτιιτ τοπσ!ο. οτ

οοετι·ππι Ηπα! ποοπτπι· ει!πτιιιπε οτ οοεττπιιι οποτε!

ποοετπι· οοπιιιιιε οτ οοεττππι Ηπα! ιιοοπτπι· ΙΙιο.εοτιπε.

οπιιι τστο οοετο!!οπιτι πο! οοετο!!οιιὶἰε οτ π!!!ιε ιΡεοι·ππι

οοετι·στππι οτ σπιιι!!ιπε ροττὶποιισἱἰε επἱε οτ Ροποθτπω

οππι οπιιιι!ιπε ροττὶτιοποἱἱε επἱε (μσά πι τοπιο ποτε

οο!!!ειτπιι. πο! οο!!!ποτιιι·. οτ οπιιιιο ιπτο ποτισποε οι;

ι·πτισιιοε οπο !ιο!ιοπιπε πι !σοιε ἱ!!ἰε οτ οσι·ππι τοπι

τσι·ἰσ οτ πι τοι·ι·ιε οπιιι!!ιπε ὸσιιιοετἰοἰε οτ ετι!ποτιοιε

οτ οπ!τἱε οτ ἰιιοπ!τἱε. οτ ιιι οπιιιιτιπε ι·οι.το!!!ε. πι τοποσ

οτ πι !ισετο οτ οοπο!οπτει πι !ιοπιιιε πι Βοο!ιτοτττιω,

εἰο οπσά τοοιοιιτ πσ!ιἰε Πάο!ιτοτοπι. εο!π.ιε εοπιΡοι· Βοο

ο !!τιιτι!ιπε οτ εοοι·ειπποπτιε οσιιιπιιιε ιοιιπο-ιπ !ιοπιπι!!ιπε

οτ !ιο!ι!τοτοτ!!ιπε πιεστπιιι !οοστπιιι οτ οτΙποτιοι!ε. οτ

σπιιι ποιοι ἰπτἰεἀἰοτἰοιιο οτ ἱπιτιοτἰο οπσά !ιο!ιοτ οσ

πιππο ιιιτιπο ἰιι Ρι·οι!ιοτιε !σοἱε. οτ οπιπιο ιπτει (πιο

οοπιππο ιτιππο !ιο!ιοτ πι ιΡειε !σοιε οτ ιιι Ρι·οτ!ιτ:τιε

οπιιιι!ιπε πο τιπι!ιπε οπτοοοεεοι·οε ποετι·ἱ άοιιεο·ιοποπι

τοοοι·ιιπτ οσπιππι ιεπιπο.· τιιισπτ πιει πιοι·ο!ιιοιιοε Ρι·ο

τ!ιοττι οστιθτοιιτπι· οτ ε.ΡΡτιτοτ ιιι ιπετι·ππιοπτσ ιιικ!ο

τοσο μι· πιοπππι πιοτο!ιἱεἱἱ εοι·ι!ιο; οτι:!ο @ιιππε ποε

τ!!οτι τποτο!ιιοποε οοτιτὶτιιιοοὶοποτιι τοο!ετιεοοπιππι πι

οπο. εἱοπτ ιιι οποτε οοπτὶτπιοοὶοιιἰε τοοτει πωπω πιά

Βπι!!ιο!τιι! ιιιτι·τιεοι·ιΡτ! οσων!! οσιιτπιοτιιι·. οτ ποε τ!ο

Ρτοτ!!οτιε σπιτπ!ιπε ιπποετιπιπε. ιιτ! !ιο!ιοιιτ!ππι τοποτι

τ!πιιι οτ Ρσεε!τ!οιισ!ππι Ρα· ποε ποεττοεοιπο !ιοτοτ!οε

πιοεοπ!οε οτ τοπιιιιειε άοεοοιιι!οπτοε οι πο!ιιε ιιοπιπιο

τοστ! οτ Βοτιτὶ!ἰε τοπτ!ι. ε!πο σπιτι! ιιοετι·ιι πσετι·σι·ππιτιπο

εποοοεεοι·ππι οσπιτι·ιιτ!ιοτιστιο. το!! ιιιοτ!σ οτ τοι·πιιι Ρι·ο

άιοτο πο!ι!ε άειπιπε. οποσ! ρτοι!ιοτο οοεττο 8πει·πιτο οτ

ι!ιε;5ποτιι!το. τ!ο!ιοτιε ποε οτ !ιοι·οτ!οε ποεττι τοι!τ!οτο

οοπιπιιἱ ιιιππο πο! επο οοι·τσ ιιπιιοισ. οτ τ!ο !Ρειε οττιπο

!ιοπιιιιι!ιπε ιρεοι·πιιι !οοοι·ππι. Ροοοπι οτ ιδποι·τοπι το

οοτο ἰπ σττ!!ποιιιοπτο οσπιπτιιε ιεπιπο εοπ οοι·τι ιιπποἰἰ.

τιποοἱοτιεοπτιιοπο οτ πποποσοππιππο πω· οστιεπ!οε

οοπιππιε πιιιπο πο! Ρστοετοτοπι τμ! Ρι·ο τοπιροι·ο Βιο

ι·!ιιτ πο! Ροι· !!ττοι·οε εποε ε!ει!!σ οοπιππιε ιοππο ει

ει!!οτιιε τποτιτ ι·οοπιειτππι. οτ Ηπα! που !ισπιὶτιοε πιπιτ!!

οτσι·πιπ !σοστππι !ιτ!ο!ιτοτοε τοο!οτιε τω; οτ τοπσποτι

οοπιπιι! !επιπο. ππσοἰοιιεοππιιιπο οτ τΙποιιτ!οοπτιιοπο

ο οστιειι!!!ιπε οσπιπιιἰε ιοππο. πο! Ροτοετοτο πο! Ρι·ο

τοπιμοι·ο ἴποτἰιιτ Ροι· εο πο! εποε !!ττοτειε εἱΒἱ!!σ οο

πιπιιὶε ιοτιπο ειδι!!τιτοε. πο! εππιιι οοι.·τππι ιιππο!πιιι Βιο

ι·ὶτ ι·οοπιειτππι πι τιπ!!ιπε οοπτιπο!ιιτπι· οποτ! ὶΡεὶ :ιιππ

ι!ειτο οτ σιιτ!!τιοοισποε οοιιεπ!ππι οοπιππιε πιτιπο πο!

Ρστοετοτὶε. οτι! Ρι·ο τοπιιιοτο τποι·πιτ. τιποιε οἱε τοοο

ι·ιτιτ Ρον εο πο! !!ττοττιε εποε επτ ππτιοιππι πτωτι

τ!οπιτ οτ ο!ιεοτπο!ιππτ. ποο οπ οπτ!π·ο πο! οιτοπιιιι·ο

ειι!ι ο!!τιπιι ττοπτ!ο πιτει!ιππτ. οτ ποστ! Βιιο!!τοτοε

ιιππε οσπιππι πιιιιιο ο!ιεοτπο!ιπιιτ- οοτιτι·π τοπιιιοε

ιιοι·εστιοε. ποο οτι οιε Βάο!!τειτοπι οιι!ΒοτΞε πο! οο

οιιιιοτιε ποε πο! ο!!τΙππ Ροτεοπτι [πιο ιΠ0Β!δι πο! !ιο

ι·οι!ι!ιπε ποετι·ιε εοπ ιι!ιτΙπο Ροτεσιιο Ρτο πω. ιιι οπο

ποπ ειι!ποπτιιι· οτ οικοοιιτοτιτπι· !!τ!ο!!τοτοε οτ εκτο

ιιιοπτο οπο ἰι›εἰ !ιοπιπιοε οοιππιιιιπιππο ιπτιιποι·ιπιτ.

ιπεπιιοι· οτ !ισπιπιοε !τιιπάιοτοι·πιπο!σοσι·πιπ ιιι οποιο
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τσσ1 εΧΡεσεεε σε ΐεεἰετἰε σσεσάσεστσσσε ετ τΙσο- α

εἰεσεεσσισσε εκΡεἀἰετἱτ. ἰσ στά!σετσεστο εσσεσ!σσι

00τ11σΙ1!5 ἱεσσε. σε! Ρστεετε!:!ε εμ! Ρτο τεισΡστε τσε

τἱστ. εεε σετε εσΡτεᾶὶετἱ Βσἰ!!!ε!ισσε τσεσΒ·εάσε ετ

εσστει!σε ισετεσἱσσεε σε Ροεεε σε Ρτεά!ετ!ε σσ1σἱ!›σε

ετ σε σσἰΒσε τ!σσ1!σσε οιιο τσετε!σσ ε!ε !›οεεσ ετ

εστεεεεεστεε σοετ.τ! εσπισσἰ ἰεσσε άσσεε!εσεισ ίεεε

τεστ. ετ σοε εε εσσί!τωετιισε εσπσισἰ ὶεσσε Βἀε!ἰ

τεΙ.εσι ἰστεεεε ετ σε σσσσ ίἱἀε!ἰΙ:ετεισ ἰστεσιιιε. Ρτσ

ισΜεστεε σώσε ‹!οισἱσσ ›δσ!εεετάσ σε Ρεττε εεσετε

Ροτεετετ! ἰεσσε σσισὶιιε σσσισσἰε ἰεσσε. Ρετ τισε ετ

σσεττσε !ιετεε!εε. Ίσα! Ρτεἀἰετε εεεττε 8σετσἰτε ετ

τ!!εΒσετσ!τε σοε ετ !ιετει!εε σσεττἱ τεσσεσισε ετ εσε

εἱΒσεΒἰισσε εσκεσσὶ ἰεσσε. σε! εσο εεττσ σσσεἰσ. ε!ε

‹!ε ἱΡεὶε επεσε !ισσιἱσἰ!›σε ἱΡεστσσι !οεστστε Ρεεεσι

ετ εσεττεισ ἴεεἰεσισε σι οτἀἰτιεπσεστσ εσσισσἱε ἰεσσε

σε! εσἰ εεττἰ σιἰεεὶ. σσσε!εσεεσσπ!σε ε: σσετκ!σεσπι

:με Ρετ εοσεσ!εε εοπισσὶε ἱεσσε σε! Ρστεετε!;ετσ τμ!

Ρτο €εισΡοτε ΐσετὶστ.. σε! Ρετ εσεε !ἱττετεε εὶιὅἰ!!σ

εσσισσἱε ὶεσσε εἱΒὶ!!ετεε ίσει·Π; τεσσἱεἱ£σσ1. ἰσεσΡετ

Ρετ !ισσσσεε !εσπ!!ετ.στσισ !σεστσσι. Βάε!σετεσι ετ

εεετετσεστε τεε!εσισε ίὶετἱ ετ τεσσσετ! εσιι!στι! ὶεσσε

ςσεεἱεσεεστσσσε ετ σσεσάοεστσεσε Ρετ εοσεσ!εε εο

επιισ!ε-Μεβσε! Ρσεεετε€εσι εμ! Ρτο τεσιΡστε ἴσετἰστ

Ρετ εε. σε! Ρετ εσεε !!σετεε ε!ε!!!σ εσωση!ε ἱεσσε

.εὶΒἰ!!εϊεε σε! Ρετ εσστσ εετισττι σσσεἰσσι ίὶιετἰτ τε

τ1σ!ε!εστσ. σι σε!!)σε εοσσσε!Μστ. τΙσσά ὶΡεἱ πιεσε!ετε

σε στὸἱσεεἱσσεε εσσεσ!σσι εσσισσὶε !εσσε σε! Ρστε

ετετἰεσιιἰ Ρτο εεισΡστε ἴσετὶστ. ι!σεε εὶε ίεεετἰστ.

Ρετ εε σε! !!ττετεε εσεε εστ σσσεἱσισ εσ;εσσεστ ε:

ε!1εει·σε!πιστ. εεε εε εσά!τε σε! επεσα!!τε εσ!› ε!ἰτΙσε

ίτεσσε σἰτεΒσστ. ετ φωσ !!άε!!τετεε !Ρεεε εσιτιστιἱ

!εσσε σ!›εετσε!›σστ. εσσιτε σισσεε Ρετεσσεε εεε εε

είε Πόε!!πετεπι εισεεισσε σε! εεεὶΡὶεσισε. Ρετ τισε

σε! ε!στσεω Ρετεσσεσι Ρτο σώσε. σε! Ρετ !1ετει!εε

σσεττσεσε! ε!ὶσ.Ισειιι Ρετεσσεσ1 Ρτο σώσε. σε! ἱΡεἰε

σ! σιτε σου εε!σετπστ ετ εχεεΡτεστστ Βόε!ὶτετεε ε:

εεετετσεστε αΙσε ἰΡεἰ !ισσσσεε εστεσσἱ !εσσε ἰστεσε

τσιπ. ὶσεσΡετ ετ !ισστι!σεε ἱετσἀἱετοτσσ1 !σεστσσι ὶσ

επετε!τὶ!›σε ετ σεσε!εετ!ε εστσσσἰε ἱεσσε ει! ΡτσΡτὶεε

εστσισ εκΡεσεεε ίτε τεε!εισιιε. σσσσἰειιεεσσησε ετ

σσεστ!σεσισττσε ετΡεε!!ετ!τ. ὶσ σι·ά!σεπιεσιο εσσεσ!σσι

εστσσσἰε ἱεσσε σε! Ροτεετετὶε. τμ! Ρτο τεε!Ρετε τσε

τἱστ. Με εστεσι ίεε!σ1σε εε!σὶε εεσπΡετ ετ ὶσεσσεσεεἰε

σκ!ετεσσΒσε εοσσεστὶσσἰΒσε Παει· σοε ετ εσσσισε

!ειισε τεστ!ε ετ Ρτεε!!ετεπι ε!σσεε!οσεπι εσσί!!εσιστ

εεεεΡ!εεε ε σώσε. εε!σο ἰστε ε!ἱετσπι Ρετεσσει·σσι.

σε Με εστεπι άσο ἰιιετι·σσιεστε σσἱσε τεσο:·ἱε ίἱετἱ

τσἔεσετσσ!.. _

Εεε ιδσ!Βει·ισε σε σετσἱσ εεετἱ ἱισΡετἱἱ σστειάσε

ιι·εσεετὶΡεἱ ετ εκεισΡ!ἰίὶεεσἱ στ. εσΡτε σε τεἔἰεττο επιτευ

σεσ -εστσσσἰε ἰεσσε ε!ε !!!!ε σ!ι!ε!!εετ :!σε ἰεεσΒιιε !εο

σεεστεσε σσΕετἰσε εκεισΡ!εσἱ!: ι!ε εετισ!ετἱσ ευ!!!!ε!σι!

εειιεἔσἱ σστεν!!. ε!εστ!σ.εσΒεετ!Ρτ1σσε ά!ει! ἰεεσ!›ἱ

σοστἰσετστ. ετ !!οε Γεώ σε τσεσσετσεστσ!ιι! Βσἱἀστἰ

σε τσό.σ!;σο Ρστεετεσε !εσσε Ρτεεεστ!Βσε τσ!1εσ σε

στα!. ισεε!ειτο-ε!Βετωτ ι!ωεεεε!! ετ !εσισιισ σεΒετ

.8ετΞσ εετἰΜε =εοσ1σσἰετ-σἰε!τὶ! εἀἀὶτσ. σε! σἰπιἰσσεσ.

τεστ (σττε- !!!πει·ε σε! εἱ!!ε!›ε στα!0ι8εσ Ρσσετσ σε4ιεε

. ε!›ι·ειιὶεεἱσσ!ε.εεεεωινιτ...σ!ε νιιωσσιιεισΒτἱε.:

( !)ΟΠΟΧΧΧ

ΜΑΚΤΙΝΙ18 άε Ματαὐο£ο ίαπιαεπείε εοπιπιατιἰε παπεία.ε

ροεεεεεἰστιεπι έσωσε ταίαετίτυπ, έτι ΜοπτερεεωΙαπο

πω: ΡτσΡε εστΖεείαπι θεαωε Ματίαε, σ εο›ιεαΙἰὐιω

Μοπτέερεεα!απί σωίπετ, εαππάεπιςαε θιιίτατιι!ο Ρτο

`υεωεωε Ιοαι2.

ΏΒ2, Ρτἰἀἱε σσσεε τσεἱἰ

θα!. Λ.[ο!. 9!Β. σ. θα!. Ο. [Μ. 495.

( Η. Π. )

Ισ ἀεὶ σοσιὶσε. εστω ὶι1εετσετἰσσἰε ε!σει!εσι. ιτι!!

!εεἱσιο σσεεστεεσσσ ιΙσἱστΙσεΒεεἱσισ εεεσσε!ο σὶὸε!ἱεετ

σ Ρτσ!!ε σσσεε ΜΜΜ. σοε ἰσ!ιεσσεε σε τεεεεεε. τ!ισιετ

άεσεεε. !πετσετι!σε τἱε!ιετ‹! σε εετσΡσσσσσ. Ρεττσε σε

!εεε!εε. Ρεττσε !εσττε. !›ετσετι!σε ά!εσε!οίεε ετ ἰσ

!ιεσσεε Βσἰτεστ!! εσσεσ!εε τσσστἱεΡεεεσ!εσἱ. Ρτο σώσε

ε: Ρτο ε!ἰἰε εσσεσ!ἱ!›σε πισστὶεΡεεεσ!εσἰ ετ ι!ε εσισιε

σε!σστετε ετ εεεεσεσ εκΡτεεεἱε ισΜ!ωσε ετ ι!εσ1σε

ετ. ἰσιτσἀσεἰισσε. τε σιετύσσσι σε τσετε!σσισ ἰεσσεσ

εεισ. ιισσε!σσι Ρστεετετἰε ετ εοσισσἰε ἱεσσε. ει! !ιεε

εΡεεἰε!ἱτετ ε!εετὶεεΕσω ε «Με Ρστεετετε ετ εσωστή

ἱσ εστΡστε!εσ1 Ρσεεεεεὶσσεσ1 σ!σε!!εετ Ι.οτ!σε εισσει!εσε

άσκησε (με ε!!εσ:στ ίσιωσε !εσσε. :με σσἰἀεισ ι!σσισε

εετ σι ισσστεΡεεευ!εσσ ΡτσΡε εεε!εεἱεσι !πειπε σπετἰε

σε τεσσ!ἰε. @σε εὶσσὶάεω τ!σσισε εσσΕι·σστετστ εκ σσε

Ρεττε εστσ σἰε ΡσΒ!ἰεε. τΙσε σετ ε τσττε στ»!!!οσ!ε.

σετεσε τεεσ!εε πισπιτἰεΡεεεσ!εσἱ ε!. εκ ε!ἱε εστι: σ!ε.

εεε ἰτστ εε εσε!ετἰε. σετεσε σοπισππι Ρεττἱ εε!σετο

τ!ε. ε! εκ ε!ὶε εστσ άσσισ Ρεσ·ἰ εε!σετσι·ὶε Ρτει!!εσ.

ετ εκ ε!ἱε Ρεττσε εσππ !ιοσστε !ισ8σσσὶε ΥσιΒεττἰ (μοσ

ι!εσι εσάτοσε σεει!!ε. !σττσάσεεσάσ ετ ττει!εσάσ ι!!›ἰ

εστΡσι·ε!εσι Ρσεεεεεἱσσεισ τστἱσε άσσ1σε εσΡετἱσε

εσσττοστετε. στα (σετε ι11ει·Ι.!σο τεεἰΡἰεσσ ετ ετἱΡσ

!εστ.ἰ Ρετ ε1ὶΡσ!εεἰσσει11. σσσπἰσε ὸἰετστσσι Ροτεετεσε

ετ εοτσσσὶε ἱεσιιε. Ρετ εσσ!σσι. εεσ εσιι!στι! Εεεε!!

ι!!ετε «Ματσε εοιι!!·σστετε. ε! σσ!σσπσε ετ εσεεεε!σσσε

Ίσα! (Πού Ρστεετεε ετ εσωσσε ἰεσσε τστεσι ἀἰετεσι

σοπισππι εοσττσστετετσ. εσππ σσπιἰΒσε ετ εἰσ8σ!ἱε εσἱε

Ρει·τὶσεσιἰἱε. εεσ! ΡτεεεστὶΒσε (μεσα τστστ!ε !1ε!εεεσί;

τεσεεστ ετ Ρσεεἱὸεεστ Ρει·Ρετσσ !!!:ετε ετ ε!:εο!στε

τεσκ1σεπι εσεσι ΡτσΡτ!εσ1 ετ ε!πε σσεττε σσεττστστσ

τΙσε ισο!εε!ετἰσσε. ετ ὶι1‹ΙσἰεΕστ!ἱσε. εε εσεπσ εσεεεε

εστστε σσεττοτσσι. εἰεστ σσσιιεισ !ιεετεσσε σ!ε!! Ρσ

τεετεε ετ εσωσσε ἱεσιιε εεισ !ιε!›σει·σστ ετ τεσσετσστ

ε: Ρσεεει!ει·σστ. σε! ε!ὶσε εεσ :Με ιισιτιἱσε εστσισε!εισ.

εεε! !σε οσ1σ!!!σε ετ εἰσΒσ!ἰε εσΡτεά!εσε.!Ρεσε σ!

ι!ε!στετ Ρστεετετεισ. ετ εοτσσσε εσσετἱτσἰτσσε ετ !!ι

εἰπισε Ρετ τε σετσε Ρι·σεστεεστεε ε: τ!σπισισε ἱσ τετη

εσεπσ. ετ τσισισ !σε ετ εετἰσσεε ετ Ρετἱτἰσσεε ετ Ρετ

εεεσσσσεε. φωτ! ετ σσεε !ιε!›εττ›σε εεσ σ!ε! εσπισε

!ιε!›ετε ἰσ εε. σ! !Ρεσε Ρστεετετεστ·ετ εσισσσε ἰεσσε

Ρετ τε σε τσετε !ὶ!εετε!ἰτετε ιισεσ·ε Ρετ σοε ετ. ε!!σε

εοσεσ!εε ετ εσεεεεεστεε σοειτσε εσσεσ!εε ισσεσεΡεε

εσ!εσἰ στσε!σσ ττει1εἴει·ἰπισε. ευ εσσιτε Ρτεε!!ετετσε!

ε!!εσσε!»ΡτεάΞεΕσι·σισ. σε! ε!!Ρσ!εστ! Ρετ ετὶΡσ!ετὶε

ιιετσ. σσω!σε τ!!ετστιισι Ρστεεπεσε ετ εστσσε!ε-ειστι

«μασ ιιεσὶεσισε. :10εσε!.ε!!!εο118σ!88 σε! 1εσεεεε-!
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εοτεε ιιοετι·ιεοιιειιιεε τιιοιιτιεΡεεειιιιιιιι.ιιει ωιφιι5 ιιιιιιε α ειιε ετ ειιιιιειωτοτιιιιιε ειιΡιετιιετιε. τεειΡιειιτιιιιιε

ιιιοε ιιοεττει. ιιοτιιιτι ειιοτ τεετεε. Ρεττιιε τιιοιιιε. θειι

ιιειιιιιιε ιιε ειιιιετο ιιτειειο. Βιιιιιιειιιιιιε ιιετττειιιτιι.

Βιιιτιοτιιιε ιιιτειιειιιει. Ρεττιιετιε τιιιιετιει. ιιιιιιιιοιιιιιε

ιιιιιιιιι. ιιετειι€ετιιιε εοτιιτετιιιε. τειιιιιιιιτιιιε ιιιιιιιιτιι

Ζειιιιιτετιιιε. ειτιεπιιτιιιε τειιιι. ι·ειιτιειιιιιιε Ριιιειιι. ιιιιιτΒιι

τιτιιε ‹ιε Ροττιι. £ωωι ότι τιι:ιτ. ιοιιειιιιιιιιε εειιττεΒιιε.

ετ εεε Ρεττιιε ιιε ιοιιτε ειιετιο ιιιοιιτιερεεειιιειτιι ιιο

τιιτιιιε. @ιιι ιιιεειι Ρειτοιιιιιι Ρτετιιετ:ιτιιιιι. ΜΜΜ άι

ετοι·ιιττι εοτιειιιιιιιι ετ ειαε ιιιειττιιιι. ιιεε οπιιιιτι ετ

ειιιΒιιιιι εετιΡει. ιιι τιιιοτιιτιι Ρτε$ειιτιτι τεετιιιιτι τιιετιιε

ιιιιιττιιιιιε ιιε ιιιει·ειιιοτο._ ιιοιιιιιιε τιιοτοτιιιιι Ροτεετετιε

ετ οοιιιιιιιιε ιειιιιιε τι·ειιι‹ιιτ ιιιοτειιτι (ιοπιιιιτι ειιιι·τιιιτιο

Ρτοιιιτιειειιι. ιιτ εστι τετιετετ ετ ιιειιιετετ. τιοιιιιιιε Ρο

τεετιιτι5 ετ εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε. ειιιι ετιιιιιε Ρετιειοιιε. ει:

επιιι5ει ιοεειτι. τιιετιε Ροτεετειτι ετ εοπιιιιιιτ:ιτι Ρτεετιιιιτιει.

τιιιτιιιτοειιιιιφιε τειιιΡοτε ιιιετιε Ροτεετετι ετ εοπιιιιιι

τετι ιιιετιτ εοιιιΡιεεετιιιιιιτι. τιιιι τιιιιιιεττι Βιιιτειιιιιιιε Ρτο

ιιιτιειειιε εισιιιιιιιι ειιΡετιιιε εςιιιιι·οτιτ:ιτειιι τεοιΡιειιε

τι άιοτο ιιιιιττιτιο οοετιοιιιτ ετ εοτιτεεειιε τω εε Βιμ

Μαι ετ τειιετε εειιιιιιεπι ει όιετιε Ροτεετετε ετ εοτιιιιτιι.

ειε ειιιιιιτι Ρετιειοιιε Ρτεετειι.ιόπ ειετιεπι εκ εειιιεει ιο

Μιά. ειστε Μπιτ ιιεε οτιιιιιιι ετ ειιιΒιιιε ειιΡτειιιιεττι ετιτιο

ετ ιιιε τΙτιο ειιΡτει. ιιι άοιιιο ειιΡετιιιε εοιιττοιιτπιτε.ιτι

Ιιτεεειιτιει τεετιιιιι;ι Ρτετιιετοτιιιιιτ ετ πιει Ρεττι ‹ιε ιιιτιτε

ιιιετιε_ Ριιιιιιει ιιιοιιτι8Ρε88ιιιειιιι ιιοτειτιι (Ιω ιιιεειι Ρετ

τιιιιιι Ρι·ετιιετιιτυπι ιιεε 5τ:τιΡει ετ ει€τιιιιιι τιιειιιιι ιιιε

ιιΡΡοειιι. · ; '

Ετ εδο ιιιεπι ιιοτειι·ιιιε τω ειιΡετιιιε ιιι ΨιιΠω-1ιΠω

εμ Ρτιιιιει, εοετΡιιτειιιιιε τιιιιιαιτιειιιιιιιτετιιιιεετιιι·ειιι (μια

ιιιειτιιτ ρυ.τσετείοπευι.

ιι

.Ρ ς 1ιεεοΧιωτι ι
; ι

Ιαπωσιε.τε: α .Μοιι2τερε:ιιΖαπέ |ιόπιιίιτε.9 ιιιατιωπι ἰπι2ετ

σε |σεάιιε, Μιιειπί ωζ,εέτι22 :πωπω κίω·ατιυ·απι, έπειιπ2.

σ

°1%9,Β τω;
·- · ··ξ .· .ε ·

. ιν __·ι_·.μ..__ ..Ρ

. σω.ιι.ριεεει. Η ( Η
χιι;ιι.) τ'

ιιιιιοιιιιιιε άοιιιιιιι :ιιιιριι.1ιιοε ιιοτιιιιιιιε Βιιιεεειτιιιιε

ιιε Ρεττιι ετιιιεττι οιιιιτιιτιε ιειτιι.ιε Ροτεετεε τιεοτετο ετ

ιιετιεΡιειειτο οοιιειιιιιτιοτιιιιι ιειτιιιε εοτιετε8ειτοτιιτιτι ειδ.

ιΡειιιιι `οοιιειιιιιπι ωστε εοιιτο Ρετ ειιιιιΡειιιιιιιι ετ`

00τιιιι.-ετ ιιοοεπι Ρτεοσιιιε: ετ .εεε Ρετ εοιιιΡει€ιιειιι

Θιεετοιτι.ιιιι τα ζιιι·ειιιε εεεειιτιιιιιι. ΐοτιιιιιιιιιεεΡιτιιιιι

ιιοπιιιιιιιΗιιετιιιιι·.ιιιϊει·ιιιε εετιΡττι ειιτιτ. τιιισε('ετ·ιιισ»

Πίττ18ι00Φωε ιιιιιιιε ετ· Ρτο ιΡεο ·εσιιιιιιιι οι τω

Ρειι·τε. Κιτ πω.. τιοιιιιιιι ιτ;ιιιτιο- ειε· ειιΡιτε Ροτει., τει

τιιιιιι€ιιιε-ειε.ί!Μειιιιοειετ:νεο τιτει-.ωιιιιτιι ετ ειιι

ιιεκειτοτεε] οοτιειιιιιιτι ι ετ ι ιιιιιιιει·ειτιιτιε ιιιοτιτιεΡεεειιιιιιιι

110111ιιιεετ ιιιοε.ιΡειιι8.πιιιιιιετειτετιε ετ :Μεινε Βιεικτιιιέ

στι. ιιιιιιεειιι εοτιιιειιειοιιεες μειοιεἱ ετ .·αιιει.εοτ‹ιιετιι. ιιι

Με ιοτιιιε. Με ιιετο ιιοιιι-ιιιτιε ·Βιιιιιειιιτιιιιο ειε Ρεττει

@πέτο Ροτεετεει .ιετιιιε·ιειιι.ιωτιε .ιιτιιιιιιιε .ετ .Με ει»

ιιενι1ιετιειιιιε.μτ Ρτο: ιΡεοτοιιιιιτιι ετ·ιιιιιοτριιττωτιετ

Βε1ΙΘΡι88τι0ι·ιτιετ0τωτιωσιιειιιιιιιιοΜπι ετιιιιιετιιιιιιιε ·ετ

ιιοτιιιτιε ετ ιιιοε ιιιιιιιετ5ιτετιε ι1ιοτιτι8Ρεεειιιετιι τΙιιοτι

‹ιε οετετο ιιε(με επι ειιιτιοε ιιιΒιιιτι ετιιιιιιιιιιιιιιε ιιο

ιιιιιιεε ειε ιιιοτιτεΡεεειιιιιιιο τειιιιε ετ Ρετεοιιιε ιτι τεττε

ιιιετι ετ ιιτιιιτι ετ ιιι οτιιτιιιιιιε ιοειε Ρετ Με ετ ιπιι

ιιει·εοε ιιε τιιεττιετιι ιιοεττο ετ Ρετ ειιεεεεεοτεε ιιοεττοε

ιιι ι·εΒιιιιιτιε τωιωτιε ιειιιιιε. ιιι τοτο Ροεεε ετ τιιεττι

ετιι τιο5ττο 52008 ετ τιειιἴτεὅοε. Ρτετετ ει ιιειιιι€ετειιτ

Ριεεε. ιιε! τετιιτειιτ τι Ριειε τιιιικιιιτε Βιιεττει ιτιτετ α»

ιιιιιιιε ιτιιιιιε ετ οοιιιιιιιε Ριετιι·ιιιιι. ετ ειε Ρετ Ρτειιι

ετιιιιιι τετιιΡιιε 6ι-ιωιιι° ετ ιιετετιι Ρεοειιι τετιειιιιιιιιε

ετ οιιεετιιτιιιιιιιιιε. ει τιιιιιιιιι Ρετεοιιει ιιε ιιιτιεάιειιοιιε

ιτιοτιτιεΡεεειιιειιιι φω-τωοεωω σπιτι: εοε τεεετιτ. ει·

ειεττιιιε ει ιιε! Ειετι ιιιειειιιιιε ιιιετιειε οοιιιΡιειιιειιτιιτιι

_ιιιιι·ε ειιειιτειΒιιιτει εοτιτιιιιιοε ιιιεε Ροει: ιιιετοιιιι ισι

ιιιειιτειοιοιιετιι. ιιιει τιιιιιιιτιιιιι ιιιετο τιει ιιιιΡετιιτιιειιτο

τετιιωιεετιτειιτ ιιεειιτιιι εοτιτιιιει·ετιι.ιε. ιιει Ρετ άιιιι

ειοτιειιι ιειδιττιιιιε άιιτειττι. ει ιιοιμιιιε5 ιιιοτιτιεΡεεειιιειιι

πιει ιιε τιιεττιετιι ειιο. Ρετ εε σε! ειπε ειιιιε τιιιιιιειιιιει·ιτιτι

ιιοε ιιιιιιειιιιιιιιε ιΡεοε ετιιιιοε ετ εεειιτοε. -ι·ειιιιε ετ

Ρετεοιιιε. ειιεεΡτο. τιιιειιτιο απο ιιιιιιιιειε ιιιτιιιε ειπε.

τετιε Ρετ Ρειειέ.3ιιε ιιιι.ιιι€ειιιετιιι.τ. ιιιιπι τιιτιιειι εοιιιιιιιε

ιτιιιιιε ιιειιιιτιειετττεε-τοτιιιιιε εειι-οοιιειιιιιιιιιε.°·ιιει Ρο

τεειτε-τι ιποιιτι8Ρε88ιιιετιι.· · ‹1ε -Βιεε·ιτιιτιιιειε · τειιιτε τω»

Ροτε ουτε. (Με τεετοι·εε: ειτιζεάεττι. ισει Ρ·ο8ειτιτ ειε?

ιιιιιιειειτό' επιε· ιιοιτιιιιιιιτιω Ρετ : ιιιιιιει·μιε Ρειττ88.Γ ιιε

ιιειιιιδετιτ ειιτιι ειειιειιι ιιιιιιιιειε ιειιιιίε;.ιτει Ψιω‹1 τετιι

Ριιε τιετιιιτιειετιιιι ιιειιιεειιιτ τι επιτιεπτ Ρτειιιιιειιι Ρετ

ιιιετιεεε τιεο. ιιι εοιιτιτιθετιτι·ιιιιε Ρι·ειιιιιειιέ ΡειΨεειι

ιιιετιεεε. ιτι εοιιετετιτιτιοΡειιτειιιε Ρει·ττιιιιιιέ ετ · ιιιττω

ιιιειτιιιιε Ρετ ιιιετιεεε τιοιιετιι. τεττετειιιιε ιιιιτειιι 4:08

ετιιιιοε ιιιιιιειιιιιιιιε ετ εεειιι·οε ιιιιΡει·εοτιιε ετ ι·ειιιιτ.

ειιτεΡτο τιιιιιιιιιο· ειιιιι Ριεειιιιε ειιιετειιτε Βιιει·ι·ει ιι·ιτετ

ιιοε ετ ιΡεοε ιιιιιιι€ει·ειιτ: ετ Ρτετετ ει ιι:ιιιι€ετετιτ

Ρι5ειε. ιιει ι·ετιιτειιτ ιι Ριειε άιιτιιιιτε ειιεττει ωτοτ

Με ετ Ριετιιιοε. ιτειιι εοτιεε‹ιιιτιιιε ιιοιιιε άιετο ιιι»

πιιτιε τιιιοιι ιιε(με ιιε ιτιοιιτεΡεεειιιτιιιο ειπε άιεττιετιιε

εεειετ επτα ιιιτιιιτιπι. ετ @τι Ροεεετ ιιιιιετιιτε ιιε(με

ιιειιιιττι “σε τιειιιιΒετιετ ιιι Ρει·τιιιιιέ ετιιε. πιει· ιιι @το

ιιιιιιιιιεοτιιιιι ιιιιιιιε.ι ετ ιιεειιτετ Ροεειτ ιιειιι€ιτι·ε ιιι

Μπιτ ιειιιιετιειιιιιι ετ ιιι ιΡειιε ιιιετεεε ειιειε ιιείεττε

ιιιιιιιιιιιι ιιει ιιιεττιοτιιτιι. ιτε τιιιιιειι ειιοτ] Ροεειτ- ιΡεοε

ιιιετεεε άειεττε ιιιιει·ε ετ ειπε ειιιτΙιιο άτιετιι επι

Ρειττεε ειπε.. ετ ·ει ιιετιιιετετ ιιι ιιιιιιιει ιιε! τιιιιττιετιι

·τειιεετιιι· ότιτε τιεοετιιιτιι ‹ιε εσειιοτι ιιειιάει·ετ. ιτειιι

εοτιεειιιιιτιυε ιιοιιιε αυτιά εειΡτειετιι _ ειιιε εεεοτιιειιτιτι

τειι·ιι. εεττ ιιριιιιιιεε ιιιετεειτοτεέ- εει τιετετιιιιτ ιιιετεεε

ιιοπι ιιετιτειε ειε ιοει8 ιιοπι ιιετιτιε ιειιιιειιιτειιιτ ιιιιετι.

τιιιιιιιτιιιιι εττιιιετ εει Ρεειιιιιειιιι σε! τεε ιιοττιιιιιιω

ιιιειι6ι8Ρεεειιιετιι ετ εει τιιιιιετετιειιιτιιτ Ρετ ειιιιιιι ω:

τπιτιετιτιιιιτιζ τω ι σετιεετιιιιιιιέ .τοτε αυτή· ιιεειιτετ

πειιι€ειτε- τιοεειιιΕ·ιιόιιιιιιεει ιιιοιιει8Ρεεειιιευι (ΜΜΜ

ιιω:ειωι όιεττιετιωι @επι ιετιιιετιειιιιιέπιιιι ιιοιιιετιιιτ

Ρι:ετει· ιιι ιειιιιτιιιι‹τετιόιεττιεύιιιιι0ιιιειιιτ ειιΡτεάζετιιτιι

εετ..ετ ει ιοττε·ιτιιι>ιετιιιε τει ιιιεττιετιι ιιετιιτειιτ ετ

ιιειιιιειτειιτ ιιιιτει·ιεπιιτιιτπιετε ειεεειιιιιιι ‹ιε εε φαιά

ιιωιιιιεκτε ιιετιι Ρι·σιιιιττιιιιιιετ #ιτειιισιιιοτε ιιοιιιιτιε

«ΜιὰΦωτ τιτιιιιιιιιειε ΠιιΪιιιιιιικιτ ι·τεττετιτ ΜΒΜιιωτιιιιι

πιιιετιτιεΡεεειιιιιτιιω εει" Μ πιιεττιετιιτ: ΡεΝτιιιιι·σει·ιειιι ιιε!

Ρινιιιιττιιιιιιε ιιοιιιε·Βιιιιι.ότιι.Σ·ιιειπιιιιιιιο·ετ-Ειδοτιι. πω»
ι·ιιτιιιιετιιιει πιιιιιι.ιιιιειιιιει·ιτ ιιιιιτι6780ιιιιιτ ιοτεεΒέΒιιιιιιτε
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ειππ. ιιεε ιΡεπιπ τεειὶιπεπιπε ι!οιιεε εει!ε!εεετιι πιιπ ιι επο ππππει:ιιπ Ροεεἰπι εκιτε!ιετε ι!ε ε!πιιιιιε πιππε

Ρειεεο. ει ιοτεειειιιεπιπιπ Ρπ!ι!ιεε πι Ρετ!επιεπιο Ρετ

ποε ει επεεεεεοτεε ιιοειτοε Με! Ειειειππε. ἰπ Ρι·ππο

ιπεπεε εοτπιπ ιπιτοιι:πε ει τπΡιοτ εοππεπιτι Ροεεἰι

πΡπε! ιποπιεπιΡεεεπ!εππιιι ει: ππιππε Μ! εο επ! οοπι

πιιιι14!ει!ετ!! πποπειιιιε 58!2!8!!ι0!ε!ι. ποπ ο!ιειεπι:ε

εοιιπεπειοιιε Ρεεὶε. ιιεπι εοππεπιπιπε πο!πε πποε!

Ρτο πιιπο τεΒιε ετειεοπε πε! !ιοιπιππιπ ιετι·ε επε.

ςΙποι! ε!ε εειετο πεσπ!ετει ποπ εοππεπιεπιπτ πε! ιπι

Ρει!ιπιιιπτ !ιοιπιπεε τποπιὶεΡεεεπ!επὶ πε! ι!ιειτιειπε.

πεε τεε εοι·πιπ. εε!πο ὶπτε ειπιππι πιππε πποε! πιιπο

!ιΜιεπι πποε! σε !ιοο ποπ !ει!ειπτ. ιιεπι εοπεει!πιιπε

πο!πε Ρι·ει!ιειο ποπιιιιε. πποε! Ρτο ε!!επο ι!ε!!ειο πε!

εοπιτεει:π Μὶτιπἰε ι!ε πιοπιεΡεεεπ!ππο πε! ι!!ειι·ιειπε

ποπ Ροεειι επΡι πε! ππΡει!ιτι πι πιιιπε πε! ι!ἱειτἰειιι.

πιει Ρτιπιο ι!ἰί!!ι!ειἱ εεεεπι: !ιοπιιιιεε πιοπιἰεΡεεεπ!ιιπἱ

ει ι!ειιπε εεεει ε!ε τετιπιππε τιιιετ!ι·πιπιιιε ἀἱετπτπ

πποε! ειιὶτεπι ε!ε ιεττε σπιτι τε!πιε επιε. ἰιειπ εοπεε

ι!ιπιπε ιιο!ι!ε πποε! ε!ε τεΡὶπἰε ει: Ρτει!ειειοπιππε ει:

ι!επιιιιε ι!ειιιε παμε ει! ιειπΡπε !ιτεπεε!εοπἱε ο!ππ Ρο

ι:εειει!ε πιππε ιπ ποιππε!. (ι) πει τειπιεειο !ιοιπιπι!ιπε

τποιιιὶεΡεεεπ!επἰ. ‹!ε ε!πε επε εεειι!ετιιιι Μι ι!!ο ιεπι

Ροτε ειιτε ει πε ι!ε!ιἱιὶε ει Ροεεεεε!οιπ!ιπε πει ιπι!ε

ιπειιιπι Ρετ εοπιππε ιποπιἱεΡεεεπ!επἰ εεεππι!πιπ ιστ

ιπιιιπ εοππεπι:ιοπιε. ιι:ειιι εοπεει!!πιπε πο!πε ι!!ειο

ποπιιπε. ειπα! επιπιε ι!ε πιοπιεΡεεεπ!επο..επει·ππο

ππιπι ΐεεετε πο!ιιετ!ι εοπιτε Μπιπειπ πιππεπεεπι.

επτιέι πιππεπειε ιεπεαιπτ ε! (!πτε ιιιιειιι ει!ποεπιππι

πο!πετιι ε!ππ!ιεπιεπ ποπ! εοεπιπτ..‹ιπἱε ει!ιππιιι·ε.

εοπιτπ ίτιιιτεπι πε! πετιπειππιπ εοπεεπειπιπεππι. πε!

Μπιιιειπ ι!ε ΡτοΒειιιε επε. πε! εοπιτε Μιτιπεπι ππ!

ε! ειιιιπειιι πετιπε ιπ ιετιιππι ετιιι!πιπ. εεεππι!πιτι

εαπ! ι!εετειε ι!!ει!πεππιιι. ἰιειπ εοποει!ιιιιπε ιιο!ιιε

ι!!ειο πειιιιπε. Ηπα! ιεππεπεεε ι.επεεπιπτ ει ι!ε!ιεεπι

ει!ιππετε !ιοπιιπεε τποπιὶεΡεεεπ·!ειιι ίπ οπιπι!ιπε ιεττὶε

ετιειιπποτπιπ Μ: επιπι!ιπε =Ρετεοιιἰε Ρτειετ εοπιτει

!ιοι;πιπεει·επιε ετε8οιιε ει: !ιοιπιπεε ιππεει!ιε. ὶιειπ

Ρτοπιιιιιιππε @ποπ επΙπιε ε!ε ιποπιεΡεεεπ!επο πε! ι!!

ειτὶειιιε ετἰι ιπ ιι!ιι:Ιππ πιω! ίειιιπεπει. πποι!Ρτο Ροεεε

Ρετεοπιιιπ ει τεε ειπε εε!πΜπιππε ει: επειοι!ιετππε

ει ι!ειεπάειππε. ει: ε! ει!ιππιε ε!ε πιοπιεΡεεεπ!επο πε!

ἀἱειτἰειιιε δεοετιι οι!επειοπειιι ιι!!ιΙππιπ !π εει·πιειο

εοπιππιε πιππει ιιποι! Ρετ ιεππεπεεε ει Ρτεεεπιεε

εε!ιππε!πιπτ ει ι!εΐεπάειπτ Ρτο Ροεεε. ει τεε ειπε.

ἱιιεπι ·εοπεει!πιιπε πο!πε ει επετι·ππι νεοιπππε ιιιππε

!ιιι!ιε!ιιι επιπ π:ιεεει!!επει!ιπε ει. ειιι:ε!επιε εοι!ειπ

ιει:πΡοτε πι ›εππι επιε!επιε επεπιπετε Ροεειιιε ει: ποπ

επιπ ιιιεεε!!!επει!ιπε. άτιειπιιι ι π!!ππι ειιιιειιοπειιι

πε! Μπιππ! οεεε.ειοιιε: ‹!ι·ἱει:πε πε! ειπιειιοπιε Ρτειετ

ι!τιειπτπ πὶεεοοιπἰιπιπ·:ει: επιπξΙππιιι ει: εοπεπειππι

Ρεπιι€πιιιι.ι ε!:ω!εεεππιπι πι: ι!ιειπιπ εει. ποπ εεειΡιε

πιπε πεε εεειΡεπε Βιο!επιπε. πω Ρεειεπιπτ επιετι·ε

ε!ι!ιοιπιπι!ιπε πιοπιιεΡεεεπ!επἰ ειπε ε!!ειι·ιριπ επο

:πει ε!απι.!ιοι:οιπεε πιππει!ιιπι ει! ιιιοπιεπιΡεεεπ!ειππιπ

ειζιεσιιιιιοεπι !ι!πεπιειεκπ πωπω ιιιππεπεεε- !ιε!ιεπι ει!

ιιιοπιειιιΡεεεο!ειππιπ. !ιει!ιεειπιξ ει: ›!ιοιπἱιιεε. ιιιεπιἰεΡεε

επ!ππὶ πιππε Ρ!επει·ιε ει: !ιοπιιπεε εἱπε ι!!ειτιοι.πε. ιτε

ιπιπιεπ ι!ποι!··ι!ιοπιιπεε.πιοπι:!εΡεεειι!επι ει ι!ε ειειπωπ
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μ) Βι·επεει!εοππε ε!ε Απι!ιι!ο Βοποπιεπειε.=·

ειπε ι;!τιειπ ει ΡεπεΒιο Μιππο παμε ιπ !ιει!!ιιε εεπ

ιπιπ ΐπειεπεοτπιιι ει ποπ Ρ!πε. ιιεπι εοπεει!!ιππε

πο!πε (Ποιο ποπιἰπε. πποε οπιπεε ι!ε ιποπιεΡεεεπ!επο

ετει!πιιιπτ επο επετειιιεπιο πι ιιιπιιε ι!ε ιπετε!!ιπε

έρεε τ!ἰιιει·ἱπι επειε εεεε. Μ! !ιοο πι εἱπι !ἰ!ιετε ειιεπιΡιε

ει ι!ειειιιε ει: ειπιειιοιι!!επε. ποππιπ πεπιπ επι Ρει!ει

Βιππι π!!πιπ επΡετ !ιοιπιπεε ιιιοπιὶεΡεεειι!επἱ πε! ι!ε

ε!ιειτιειπ ειπε ποπ εοπειιιπειιιπε επι εοπειιιπετε Ει

εἱεπιπε. πεε Ρετππιιειππε ιπ Ρετεοπἰε ει: τε!ιπε. εἰ

ΐοτιε Μἱππιι ο!!”επειο πισω εεεει Μι ε!πΙπε ε!ε Ριιτι.ι

!επε. ποπ ι:ιπιεπ ΡτοΡιετεει μπι πιο!ειπτ εεε! ί!τπιι-ι

ει ι!!ι!·πιιε επο ι·ο!ιοτε Ρετεεπετει. παμε ει! εοιπ

Ρ!ειπεπιπιπ Ρτει!ιειι ιετιπἱπἱ. εεπ επι ι!ειπιππιπ Ρειεεπε

Βιει·ιι: επειιπ ὶπειἱιιεπι εοπεεεπειπτ. ἱπεπΡετ ε!ε ε!επιπιε

ιπιπτπε ε!πιιε ει ΐεειιε εοπιππἰ πιοπιἱεΡεεεπ!επὶ. πε!

Μ: Μιοπο Ρτο εοιπιπιι ιι!!επι πιππεπει πε! ι!ἰειτἰειπε

ιπ Ρετεοπιε πε! ι·ε!›πε ί!πειπ ιεειιιιπε ει τειπιεειοπετπ

ει: Ρεοιιιιπ ε!ε ποπ Ρειεπι!ο Ρετ εοιπππε ἰειιπε πο!πε

τεειΡιεπιι!ιπε ιιοπιιπε ππ!πετειιπι.ιε ιιιοπιὶεΡεεεπ!πιιὶ

Ρτειετ Ρεεεειπιπ επιπιε. εο ειι!πο πποε! ε! Μἰππἱε

ε!ε ιιιοπιεΡεεεπ!επο πε! Μειι~ιειπε επι ε!επιππιιι ι!ει!ιεεει

ιππεπιτειπτ πι πιππε πε! ι!!εττ!ειπ Ροεειι εοππεπιτι

ει ι!ειιπετι ει τεε ειπε ποπ ιετπεπ Ρετεοιιιι. εποε

Ρω πποε! εἰ εεπεε Ρει·ειέτιπεειοπιε ἱτει. ποπ Ροεε!ι:

εοπιιεπὶτἰ ἰ!ιὶ πε! ι!ειἱπετἱ επι τεε ειπε. ει: ε! !ιο

ιπὶεἱιὶὶππι !εειεεει ι!!ε ιποπιἱεΡεεεπ!επἰ πε! ι!ε Διεπι

ει.π. ιπ !ιοπιἱπε πιππε πε! ι!ὶειτἰειπε Ροεειι πι! εοπ

πεπἱτι ει: Ρππιτι εεεππι!πιπ !εεεε τοιπππεε ει τιιππἱ

εἱΡπ!εε ε! πε τεΡετὶτειπτ. εκεεΡιο. ει πι Ρτε!ιππι ιΡειιιιι

- ιπιετίεειεεει. ιι:ε πποε! ποπ εοπ)ειπτ εε ιπε!ε ‹!ε!”επ+

ι!ετε Ρετ Ριι€ιιιιιιι. ε! πετο Μπιποι! επΡιιπ!πιπ εει

πε! ιιιετιι: ιπ !ιτεπι εοιπππὶε ιιιππε. ειπα! εοπιτιιΪιε

ποτειπ ιειιπε Ριιειε εοπιιπειιιπτ ὶ!!πι! Ρετ ειπεπτ!πε

ιοτεε τειποπετι ί!ιε!επιπε. ιΙπιιπιππι ει! !10Π!!Ι188:111011·

ιι.εΡεε8π!επι ει: ε!ε ι!ιειτιειπ ε!πε'Ρετιιπε!ιιι. ει φα!

πι εοπι:τιιι·ιπιπ!ιπιπε Ρειειε πετ! ποπ Ροεειιι ει Ρετ

εετ!Ριππι ιπιι·πιπτιε Ροει: ποε -Ροιεειει:ι!ιπε πε! εοπ»

επ!!!ιπε. ειπε ι!ε Με οπιιιι!ιπε ιεπειιπιπτ ει: ιΡει ε!πε

ει: ε!ε Ρετ ιειπΡοι·ιε επεεεεειοπειπ πεεΙπε ει! εστω;

Ρ!ειπιπ·ιετιιιιπππι πιιέιπιι επιιοτππι ι!πιιιιιειππε. Ρτεβ

ι!ιειιιοτππιε εοππεπἰιιιπε ει Ρτοιιιιι:ιιιππε πο!πε τε

ε!Ριεπιι!έιπει!!ειο ποτπιπε πιιεπάετε εοιπΡ!ετε ει σ!ε

εετπετε.: ει! ππο‹! Ρετ επεεεεεοτεε ποειτοε επι Ρτο

ιε·ιιιΡοτε ιπ τεΒιιπιπε εἰπἱιειιἱε ιειππε !!ιετ!πι:. Μπετ

πε!τιιι:πτ ει: εοι:ιιΡ!ε!πιπτ πε εΡεεἰΜἱιετ ιπι!ε·'ιεπε

!ιππιπι· ιιιιεπε!ετε πι επΡτε. ει· Με ιπτεπιιι ει! ειιπειιι

τ!ε! επειιιΒε!ιιι ε!!ιετιπε ι!εεεπειο ειεΡπεπο επεεπιφ

εοιπππιε ιπ.ιιπιιπει ι!ιειε Ροιεειιιιιε ει οοπε!!!ει·ιοπτιιι·

ιπππε.· ἱιιι πποε! ἱΡεἰ τεεεΡετππι: ιπ επιππιπι-επειπ>

ειι·επέ!ετεεοιπΡ!ετε ει: ο!ιεετπετε !ιοπιι ιιοε ειειπε

” !!ιππάε Ρτο .εοπιππἱ πιππε πι: επΡτε. ··

νετειιπιεε ποε επιι!ο ε!ε εεΡἰιε Ροτεἰ. τιιιιπππι!πε

‹!ε·!πει5πεε!ιο ει ππο ει” πππεπ ει πιπ!ιπιπιιοτεε

εοπεπ!πτπ υειἄππἰπει·εὶιειὶε πιοπιὶεΡεεεπ!επἴ ποιτιιπε

πιιιπετειιπιιε δΡειπε!οει ει: Ρτο. ὶΡεε ππιπετειιειε

Ρτοιιιιιιιπιπε:ει: εοππεπ!πιπε πο!πε ι!οπιιτιο διπεειιτι!ο

ε!ε Ρειτιτ ειιπειιι Ροι:εειειιι πιππε. τεειΡιεπι:! ποιπιπε

οοιιιππἰεὶεπιιε ει Ρτο ιΡεο εοπιππι. ιΙποι! ε!ε ειπε-ε

παμε πο! ππποε ΜΒΜ-ιι !ιοτπιιιεε ιποιιιὶεΡεεεπ!ειιἰ ει
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ι!ε ‹!!ειτἰοιιι ειι!ιιιι!ιιιπι: !ιοιιιιιιεε ἱειιιιε ει ι!ε εειι-ια". ο ιετιιιἰιιιιε ιιιιιιι!τει.ι!ιιιιι ι!!ετιιιιι οοοι! ειι!τειι! οι: ιεττιι

πι ι·ε!›ιιε ε! Ρει·εοιι!ε τεττιι ει. ιπιιτἱ ε! εφ ει; ἰιι

οιιιιι!!ιιιιι !οειε. ειιποε ει: πιιιιΐτεΒοε ει; εὶε Ρετ ι!!ειιιιπ

ι;ειπΡιιε Πτιιιιιιιι ετ ιιετειπ Ριιεειιι τεπε!ιιιπτ ει; ο!ιεετ

ιιιι!ιι.ιπτ. ε! ει!ιαΙιιιι Ρετεοπει ι!ε ιιιιιιιιι πε! ‹!ε ἀἰετι·ὶειιι

ιιιιετ!ιποιι!ιιιιι Ἐετετἱτ ειπε ειιτἱιιιπ ιιιοπτὶεΡεεειι!επἱ

ειιτ!ιι τιιοπιἰεΡεεειι!ειιἱ Βιειετ ε!ε ἱιιειὶοὶε εοιπΡ!ειπειιιιιιιι

Με τι.. εοπτ!ιιιιοε ι!!εε Ρεετ Βιετειιιι !ειπιειππειοπειπ.

πιει ‹ιιιιιιιιιιιπ !ιι5!0 ι!ε! !ιιιΡει!!ιπεπτο ι·ειιιιιπ8ετἱι τω

!ὶεειιιὶιι εοπιιιιετειιι!ε. πε! Ρετ ι!!!ιιε!οπειπ !εΒἱιιὶιπε

ι!ειαιιιι. !!ειπ ε!τιιι!ε !:ιτιιιεπε!ε ιιιιετἰιιιοιιἰειιι !!ιεετε

ιιο!ιιετὶτ εοπιτει ει!!τΙΙ18ιπ οι: ιιιοιι€εΡεεειι!τιπο. ειιτιιι

ιποιιι!εΡεεειι!επι τειιεετιιτ ε!ε τ!ιιτε ιιιιειιι ειι!ιιοειιτιιιιι

ε!ε8ετἰτ. ι!ιιιιι τειιιεπ ποπ εοΒιιιιιτ τιιιιε ει!!ιιιιιιτε

εοπττιι ΐι·ειιτειιι πε! Βεττπιιπιιιιι εοπεεπΒιιἱιιειιιιι. ιιε!

ει!!τιιιεπι πε Ρτοἔεπἱε εειι πο! εοιιιτει ε!ἰ‹τιιειιι απ!

ε! ιιττ!πειιτ παρε πι τετε!ιιτπ 8Γ8ι!ι1ΙΙι εεειιιιι!ιιιιι

ειπα! ι!εετετιι ι!!ειιιιιιιιιιιιτ. ιτειιι Ρτοιπὶττἱιιιιιε ε: εοπ

ιιειιὶιιιιι8 ιιο!ι!ε. (Ποιο ιιοιπἱπε. ειπα! εἰ ὶειιιιεπεὶε

πε! ε!ε ι!ιεττ!ετιι. ιπι: τεε επιε ει·ιτ πι Βτειι!ο ‹!ε πιει

Βιι!οπιι. (μισά !ιοιπ!πεε ιποπτ!εΡεεειι!ειπ!. ε!εΐεπάεπτ ε!

ιιι!!ιιιιει!ιιιιιτ ἰιιτιιιειιεειιι ετ εει!ιιιι!ιιιπτ ιΡειιιπ ει τεε

επιε τι οιππ!!ιιιε Ρετεοιιἰε. ὶιετπ Ρτοιπια!ιιιιιε ε! εοπ

ιιειιἰιιιιιε ιιο!πε. ειπα! ιι!ὶ‹ιιιἱε εοιπιιιιιε !επιιε ποπ τε

ε!Ρ!ειιιτ ἰπ !ιιι!ι!πιτιι!ιιιπ ιποιιτὶεΡεεειι!ιιπἰ πε! ἀἱειτι

ετιιε ι!ιιτειιιε ιιιιεττει ει: ε! τεεὶΡει·ετιιτ ποπ ι!εΐεπ

ι!ειιιτ πειιι!Βιιπι!ο. πεε τεε επιε Ρετ !ιοιιιἰιιεε ιποιιιἱε

Ρ888ιι!π.ιι!. !ι:ειιι εποε! πι πειιιε τιιιε ε!! !ιοιιιὶπιιιπ πιοπ

Ε!8Ρεεειι!ιιπ! ποπ πιιιι!Ρ)ει ει!!ιτιιιε ἰπὶιπὶειιε εοιπιιπἱε

!ε.ιιιιε. ι!ε ι!ειιππ!ε ε! ιιιιιιι·ϋε ι!ιιτ!ε ετ Βιετ!ε Ρτο εο

ιπιιπ! ἱιιπιιε πε! ιι!ιιιιιο Ρτο εοιπιιπὶ ε!!ειιιιποπτ!εΡε5

8ιι!ειι! πε! ι!!εττ!ειιιε ἰιι Ρετεοιι!ε πιε! τοπικ; ίἱπειπ

Βιειιιιιιε ετ τειιι!εε!οπειπ ει Ρειετιιιιι ι!ε ποπ Ρει:ειιι!ο

Ρτο ιιπιιιειππ.ιιτε ιιιοιιιἰεΡεεειι!ιιπὶ εοτπιιπὶ!επιιε Ρτεοετ

Ρεοπτιιιιι :ιπἱιπε. εο εει!ιιο τιιιοι! ε! ιι!!ιιιι!ει ἱεπιιειιεἰε

πε! ε!ε ι!!εττιετιι πο! ι!ιιιιιιιιιιιι ι!ει!!εεει ιπιιεπιτειιιτ

ὶπ ιιιοιιτεΡεεειι!ιιπο ιιε! ι!!εττ!ετιι Ροεειτ ὶ!ιἱ εοπιιειι!τι

ει ι!ει!ιιετ! τει: επιε που ιιιιιιεπ Ρετεοπιι. ειιεεΡτο ε!

οπιπεε Ρετειιτιπιιε!οιι!ε !τει ποπ Ροεε!ι πι! εοπιιειιἰή

πε! ι!ει!ιιετι πιο! τεε εὶιιε. εετ! ιεπεειιιτ ὶΡεε ει!τε

πάτε .πετ ι!ιεε. :ι!ε! ιΡειιιιι !πί!τιπ!τειε ι!ειιιιετει:. ετ ε!

!ιοιιιἰεὶι!ἱιιιιι ίεεἱεεετ ἱιιιιιιειιεὶε. πι !ιοιιιἰιιειιι ιιιοιιτ!ε

Ρεεειι!ειπ! ιιε! ι!ιεττ!ετιιε. Ροεειτ ιιι εοπιιειιἱτἰει Ριι

πἰτι εεειιιιι!ιιπι !εδεε τοιπειιιιε ει: ιιιιιιιιεἰΡε!εε. ε! Πι!

τεΡετὶτειιιτ ιιἱει π! Ρτε!ἰο !ιιιετ!εε!εεει. πει: 00Βιι!Σιιτ

εε ἰιιι!ε τ!εΐειιι!ετε Ρετ Ριιεπιιιπ. επιιι!!τετ Ρτοιπ!τιιε

ιιιιιε ει εοιιιιειι!ιπιιε ιιο!ι!ε φωτ! ε! ει!!τιιι!8 ι!ε πιοπ

ι.εΡεεειι!ιιπο πε! ι!!εττ!ειιιε άειιιιιιιιιιι ι!ει!ετ!ι: ιι!!ειι! π»

ιιιιειιε! πε! ι!ε ι!!εττ!ετιι Ρετ ειιτειιτιιιιιι πε! ιτιΡ!ιιιιιιι

ει: ποπ !ιε!ιιιετ!τ ιιπι!ε ειο!ιιιιτ ΐοι·εετε!ι!τιιτ Ρετ .ειιτὶειιιι

πιοπτ!8Ρε5ειι!ιιπ!. πει: τεει!τιιετιιτ ι!οπει: ειιτιεϊεεετ!ι

πιω Ριιεεο. ει: ΐοτεειιιιπειιιιιτιι Ριι!ι!!εε ιιι Ριιι·!ειπειιιο

Με! !!-ιε!επιιιε πι Ρι·ἱιιιο ιπεπ8ε· !ιιι:το!τιιε ·τεετσιπιπ

ειιτἰε ιποπτ!εΡεεειι!ειπ! ετ τιιΡτοτ ,ιιι ·ιιιιιιιιι ε! ιι!ιἰτιιιε

οοπιιειιἱτὶ Ροεεὶτ ιι!ι εο ω! ι!ειπιιιιτπ ε!ει!ετ!π τιιιοιιε

τιιιε ειιτἰεΐειεἰιιι. ποπ ο!ιειιιιιτε εοιιιιεπιιοπε Ρεε!ε. !ιεπι

Ρτοιπ!Η.!ιπιιε ιιο!ι!ε. ειπα! Ρτε ε!!επο ε!ε!!ειο σε! σου:

ιι·ιιειιι ε!!ιιιιιε !επιιεπε!ε ποπ Ροεεἰι ειιΡι πο! ιιιιΡειι

ι!ιτι ιιι ιποπτ,εΡεεειι!ειιιο πε! ι!ιεττ!ετιι.. ·ιι!ει Ρτιιτιο

ὁ

σπιτι τε!›ιιε ειπε.. ἱτειπ Ρτοιπιιι!ιιιιιε ιιιιοι! ειιιιιιε ἱε

ιιιιειιειε ετ!! πι ιι!!τιιιιι :ιππε σππι !ιοιιι!ιι!!ιιιε πιοπ

ι!εΡεεειι!ιιιιι σε! ἀἱεττἰειιιε. ηπα! Ρι·ο Ροεεε Ρετεοπιιιιι

ει; τεε επιε ειι!ιιιι!ιιιιιι ειιετοι!!επτ ει ι!εΐειιι!ειιτ. ετ ε!

ε!ἰιτιιἱε ἱιιιιιιειιεἰε ιιε! ιὶἰειτἰειιιε ίεεετ!τ ο!ΐεπε!οιιειπ

ε!!(ΙΙιειιιι ἰιι εετιιὶοὶο ιιπ!ιιετε!τει!ε ιιιοιπἱεΡεεειι!επἰι

ιιιιοι! Ρετ !ιοιιι!πεε ιποπτὶεΡεεειι!ιιιι! ει: ι!!εττ!ετιιε ἱ!ιἱ

Ρτεεεπτεε ει!!ιιιιιι!ι!ιιιτ ε! ι!εἴεπι!ετιιτ Ρτο Ροεεε ει:

τεε επιε. ἱιειιι Ρι·οιπ!ιι!πιιιε ει εοιιεει!!ιπιιε ιιο!:ιἱε

ιιοιπἱιιε εοιπιιπἰε ιιιιιιιε 4110!! !ιοιιι!πεε ιποπτ!εΡεεειι

!ιιιιι ιεπειιιιιιιτ ε! ε!ε!ιεεπτ ικ!!ιιιιιιτε ιιιιιιιεπεεε ἰιι

οιππ!!ιιιε τεττ!ε ετιιι!!ιιιιοτιιιπ Μ: οιπιιι!ιιιε Ρετεοπἱε

Ρτετει· εοιιττε !ιοιπιπεε τεε!ε ει·ειδοπε !ετ !ιοιιι!πεε

ιιιεεε!!!ε. ι!τιει:ιιιιι ιι!!ιιιπ ειπεύοιιειπ ιι!ιτει ιιιιιιιιι

εοπειιειιιιιι εετ. πε! ιι!ἰιιιιὶ‹! οεεειεὶοπε ι!τ!ειιι5 πο!

ειιιιει!οιι!8. ποπ εεεὶΡὶειιιτ ιι ιειιιιεπε!!ιιιε. πεε πο

ιπ!ιιι!ιιιε ειπε ι!!εττιετιιε ἰιι τοτο Ροεεε ε! ι!!εττ!ετιι

πιοιιι!εΡεεειι!ειιι!. ἱτειπ εοπεει!!ιπιιε ιιο!ι!ε ι!!ειο ιιο- -

ιιιἱιιε. ιιιιοι! οπιπεε ιιιιιιιειιεεε οτει!επτιιτ :πιο ἱστο

τιιειιι:ο πι ιιιοτιιεΡεεειι!ειιο ι!ε ιιιετε!Βιιε ιππε ι!!ιιετ!πτ

ειιεε εεεε ει! !ιοε ιιι. εἰιιτ !ἰ!›ετε ειειιιΡτε τι ι!ιιε!ι!ε

ει; ειεειὶοπἰΒιιε. που” ιιειιε απ! Ρεε!ειες!ιιιιι ιι!!ιιιιι

ποπ εοπει:!τιιειιιτ Ρετ !ιοιιιἱιιεε ιποπτ!εΡεεειι!ειπ!. πει:

Ρεττπιιιετιιτ εοπεπιιι! ειιΡετ !ειιιιεπεεε πε! !ιοιπ!πεει

επιε ι!ἱειτἱειιιε ὶπ Ρετεοιιιε ιιε! εοτπω τε!ιιιε. ἱτειιι

ιιιιοι! ειιΡτε!ειτι! εειι εεεοιπειιι!ειετ!! επιε !ιοιιιἰπεε ει;

ιπει·οιιιοι·εε ιιιι! ι.!εΐετιιπι ιιιετεεε ποπ ιιετἱιιιει σ.!ε !οε!ε

ποπ ιιετιι!ε τιιοπτειπΡεεειι!επιιιιι επιτ !!!ιετ! ιιιιιιιιιιιτιι

ιιιιιιιει: ει! Ρεειιιιἰειιι ιιε! τετ! !ιοιιιἱιιιιιιι ιιιιιιιε ετ ‹!ε

ο Με ετει!πιιιιιτ Ρετ ειιιιιπ ἱιιτιιιιιειιιιιιιι. ε! !!οτιε οί!επε!ο

ιι!!ειιι:ι τω! εεεει. επ ιι!!ιιιιε ι!ε Ρετι.!!πιε ποπ ι;ιιιπειι

ΡτοΡτετεει μια ιιιο!ειιιτ. εεε! !!!!!ιιιιιι επο το!ιοτε Ρετ

εειιετει. ετ ιιιιἰ ι!ιιιιιιιιιιπ Ραεειιε ἱὶιει·ἰι ειιιιιπ Με

παπι 00π8ειΙιιπ!1ιιτ. ιι.ειπ εοπεει!ιιιιιιε ε! Ρτοιιιι0ιιιιιιε

ιιο!ι!ε ι!ιειο ποιπιπε. εποε! ι!ε τιιΡἰιιἱε ει·Ρι·ει!εεἱοπἱ

Βιιε!ετ ι!ιιιιιιι!ε ι!ιιτ!ε ιιειιιιε ει! τειπΡιιε!ιτεπειι!εοπδο

πι Ματια. !ιοιιιιπ!!ιιιε τποπτ!8Ρεεειι!ειιι· πετ τειιιιἰεεἰο

!ιοιτιὶιιι!ιιιε ἰιιπιιε. ι!ε ει!!!ε ιιετο ειπε πεε!ι!ει·ιπι τι

ι!!ο ιειπΡοτε απτο ε! ι!ε!πι:!ε ·ει·ιΡοεεεεε!οιι!!ιιιε Πει

ἱιιι!ε !ιιειιτ!ει Ρετ-εοιπιιιιε ἰιιιιιιε εεειιιιι!ιιιιι ΐοι·ιπειιπ

εοιιιιειιΩὶοπἱε. Ροεεεεεἰοπεε ει; ὶιιτει (με εοιπιιιιε !ιιιιιιε

!ιπ!›ετε ‹!ε!ιετε ιιἰειιιιι εετ ιιι ιποπτ.εΡεεειι!τιπο σε! ι!!

ει.τ!ετιι ει. 5Ρεε!ει!!ιετ ι!οιτιιιιιι οοιπιιπἱε ιιιιιιιε !.ιοιιι!πεο

πιοπιι!εΡεεειι!ειι! ειι!ιιει!ιιιιιτ εοπιιιπ! Με. πιει: εἰ

ΐοτιἱιιιιι πε! ιιιιιιιτιειιι ιιιι!ε Ρετιιιἱτιεπι: ὶιιΪεττ! 'Ρειιιοε

πε! ε!ιειιπ Ρει·εοπειιι. εἰ πετο ε!ιιιιιοι! εειΡιι:ιι!ιιιπ εετ

ιιε! Βια!! ιιι !ιπειι! εοιπιιιι!ε ιιιοπιἱεΡεε5ιι!ιιιιἱ. φωτ!

οοιιιτιι τεποτειιι ἱειιιιε Ρεε!ε εοτιι!πειιτιιι·;ειιιει:ιάιιτοτεε τεπαιιιιτ! ΐει:ιειιιιιε..ιιιιεπειιιπ πι! !ιοιιι!πειι

ιιιιέιιιενετ ι!ἰεττἰειιιε Ρεττ!ιιιε!ι!ι...:.ετ Ψιω‹1 ἱπ εσωτε

τιιιιιι !ιιιιτιε Ρεε!ε πετ! ποπ Ροεεἰτ ιιεε·ίἱει·ἰ Ρετει!τι

τειιιιιε. Ρτει!ιειιιιοιππ!ιι !ιιιιι·ιιιιιε ιιττειιι!ετε ει: ω»

εει·ιιιιτε Ρετ ποε ει. ι!!ιεετε ο!ιεει·ιιιιτἰ ει !!τιιιιιτ! Ρετ

!ιοιπιπετ πιοικ!εΡετεπ!επι ε! Ρετ τεεωτε: ετ οοπι.ι!!!εω

τιοε ε!ιιει!ειπ !οεἱ :ετ Ρετ εΡἱὲεοΡιιιιι τπεΒιι!οπιτ-ει

εποε !ιοπιιιιεε ει οιιιπἰ ιιππο !ιιτειιιιεπτο ί!τιπιιτι Ρετ

τεετοτεε ει εοιιει!!ετ!οε τω! Ρτο ιειπΡοι·ε Βιετ!πι Π!!

ιιειιιιε ει! εοιπΡ!ετιιιιι Εετιπ!ιιιιιπ ιιπιιοτιιιπ ιιὶΒἰιιΙ! ει.

  

ι!!!!!ι!ειιι εεεειιι !ιοιιιιιιεε !ιιιιιιε. ει ι!ιιιιιε ειιεει· είε ιιιε!τιιιτιεπιιιπι οοιι!!τιιιιιο!οιπε ι!!τι.ε τοιιι:οιι!.ιε ει Ρεε!ε
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ἱὶοτἰ__τἱιοἰοπιι;ιε |τιοοοἱο οοιιιοιιἱε ἰοιπιο ρου τοοτοτο8 ο

οι; οοοεἰΙὶοτἰοε ιτιοτιτἰεροοειιΙοοἰ οτ οοττωι ἰιιτοιοοοτο

οτ εῇ8ἰ[Ιο.ἰρ8ἱο8 οοωττοἰτοτἰε πιοτιἰι·ἰ τοοἰοιηοε. ι1οτ11ἰοο

·ορι1ώ.ττοττ0τω11_8τ10τ_ Με οπο ίπ Μπο οοοοὶΙἱοτὶοτιιπι

ΞΡεο ἀὶο εοτἱρτο ετ111τ. οοτι;ιτο τοπικ το ΡοΙοοἱο τοι·

ιιοτἰοτοιτι το5τἰΒιι.ε Ρτο8οοτἱΒοε οτ ιιοοοτἰε. ἔιιοι·ηοι·ἱο

ἰιιἀἱοο. ἱοοοτιο τἰο_μὶοο.τἀο. ΒιιΠΠοιιοο Βιιοτοἰο. πἰοοἱοο

‹λο [τουτο. οτ ιιἱοοΙειο εροοι·ὶο ιιοτοτἰο. Μαιο ὸοτοὶοἰοο

Μι;τ:τ.ΙΙ., ἀἰο ν. ἰιιιιἱἰ. ·

Επι οοττιιἱοτἰο ΒυΗΠοτού οοιιοδοὶ ποτοι·ϋ.

Ο::

'τ η

. ( οοοοΧΧΧιτ )

.εζοςτο μ. ΜαπαοΖο οι! Γταποί.τοο, Οιἰάοπἰσ ιμιοπέα:π

ατονοφρμαο τπατο|ι20ιιέ.9[ΙΜ, θαἐΙΙὶοΖπιο είε (ὶιιτοοωἰο ύ

ἰτι_.οοτ·ιςοτ ομπατοτ·οοι ρω ωοπιἰοπιἰο οιππο, ·υΙΖΖα ετ

@οπο όπέ0Μ8, ο!οι:2Σο |ια2α.ταποιίέ, ρι·αο.ττέω στο οο

6°ρτστέομα> οτοἱπἰο ω ‹ἰο ὐοπο τ·οετοιμι.ο αδοπιίο, α

@Μποξ ροΙοετοτο. οοπή1·ιπατιιι·.

¦' τπτ το

. Ή..ΞΒ2, ? ἰιπιἱἱ

 

' ' ' (Σοά.Α.[ο!.Ήθ.οτ Μ!. εστίο.|ο!.864.υ.

πο. ..·τι··.4 ·. (ΒΚ)

τ.. .οι 'π. .. .τ .

.. Μοιηιοτ .οτ Ρτοοοὶεοτιιιε ΜΗ οτιιοπάοω ἀοκοὶοἰ οττ

άοιήο πχοκοωροἰε τἱο οτοιιοκοπο Ροτἱοιπιτιτ οτ οΙοι..το

Μπιτ οιιτοτοι·οπι .ΒιιἰΙΙὶοΙιιιιιω άο 8οποκὶο οιὶ Ϊοοἰοιι

«τοτο ιιοιιἀἱτἱοιιοπο οτ ττοἀἰοἰοιιοπι οτ Ρτοοἱιιπι τοοἰ

Ρἰοτιἀιιπι οτ οοτοτ·ει οπο ἱτι ἱρεἰε οτ οἰτοοι ὶΡεο οι·ιπιτ

ἴοοὶοπιἰο ἰρεἰιιε ουτοτοτὶε οιιοτοτἱτοτο. άο οοετι·ο υὶΠο.

οιιτἰο οοιιτἱΙὶ. εοΒιιοτὶο ίἱἀοΙἰτοτἰΒιιε τιοτοἰτιιιιο οτ αυτή

ἰιιτἰεἀἱοτἱοτιο οιπτοιτο οτ τοτἱιιε οἰιιε Ροεεο οτ ἀἰεττὶ

απο. οτ άοιηιιω οιιπιὶιιιτι Ροττἰτιοητἱιιπι οὶε. τοτο ἱ:ι

ἰιπὶεᾶὶοτὶοοο ΒἀοΙἰτοτἱΒιιε οτ τιοτιιὶιιὶἰε. φταιω οι ρο

Φιεύε οτ οπιτιὶΒιιε ρτοιιοητἰΒυε οτ ἰττττοἱτἰΒιιε ὶΠἰε

ΡοττἰηοιιτὶΒυο. οτ το ἀοιτιιιἰοοτΞο οτ οοτοτὶε τοΒοΙἰΒιιο

οτ ηοο τοΒοττοιιε οά οσο ττιιοοιιαιοιιο ατο οποτε οτ

Ίιιοοπτ1ηιιο τοοάο .5Ροοτειιιτίτυο. οτ άοπήιτοε Βιο

8οοι·ιτιιε άο Ροττο οοιιοτο ὶοοιιοτιεὶο οἱιιὶτοτἰε Ροτοετο8

οποτοτἰτοτο ΡυΒιίοο Ρτοἀὶοτιιω ΒιιΗἱἰοΙιιιιιπο ὶΠἰο οτι

τ·οτοι:οπι ττοιΠτ οτ οοοετὶτιιὶτ. τυο οιποτοι· Ρτοπιὶεἰτ

οἰε οτ ὶοτοοἱτ ιιτΠὶο οοι·ιιιιι Η» Ρτοἀἱοτἱε τοοοι·ο οτ

ἰοιιτἰ!ἰει ρτοτοι·τοἰττοι·ο ειιτ› γροτοοΒο Ισοτιοτοπι οιτοτυπι.

οτ Βοοὶτοοἰιιε Β·οτοτ ἀὶοτοτιιω τιιοτιιιοΙἱε οτ ίὶοιιιοὶοοτιὶ

Ρτο ἰΡεο οιποτοι·ο ίὶὸοἰιιεεὶτ ιιοτειι.ο ᾶἱοτοε π1οιιιιο

τοτο οτ ττοι1οτεοτιιιτο τοοιιοτἰοιιἀο ΜΗ τἱο ΡτἱτιοἰΡοΙἱ.

αοτιιτο ὶοιιιιο ἱ1ι ΡοΙοοἱο τοιοκτήοτυπι. οικω ἀοπτἱτιἱοο

ποτἰοὶτοτἰο. πιὶΠοεὶωο οοι.ιι. ἀὶο το. ἰιωἰὶ. τοετοε

οΒοι·τοο Ροἔεἱιιο. ΒοττοΙὶοιιε ὶιιἀοκ. τοιιίτο.τ10τ18 οἰΒοΙο.

τοττοττιιε ττο οοεττο. οτ Ροττιιε όο οἰτὅι·ο.

Εκ οοττιιτοι·ἰο οιιτὶοϊ ιτο τττεοπιι1ο.

(. ΒΠΟΠΧΧΧΙΙΙ )

Ι/οπιιτΣτέο ο ΜαπαοΙο οτ Ρπυιε·2.τοο, Οάάοιιί.σ ςιιοπάτυπ

δηινο.τιιιιαο ηπιτο|ι2οπ2.οβΙω οτ ?ιοτοά2ύωε , δαίΙΙίεΙπιο

άο δαπ·ο.α:·2ο @ποπ οατ·ατοπ·ο ρπιοεοπτο, οτ αποτο

Ντατοπο ρι·αοόοπτο, Ροπ·|ιοτο δτι·οἰαροι·οο /τιο·τα ώ:

οαΜ·ο, ·υίΖΙτι, &ωο;ο, σωα·ίο οτ οοπτϋί ώιιἰοτ·αο αυτι

ίια·Σύιω οτ ροτ·ώιοπτ22.9 ρω ρτοτέο οστο πι2ΖΕιυπ Ζέ

(2ππ·ιαπ £α:ιαοτι.τέτιω.

του, 7 ΕΜΗ

Οοο'. Α. [Μ. 9!!). τ. ετ 941. στο. Π./ο!. 854. σ.

( Π. Π. )

Νοε π1οπιιοτ ατομο ίἄ·οτιοὶεοΒιιε ίἰΙἰἰ οιιοοάτιπι οο

ὰοιιἰε αιοτοΒἰοτιἰε οι·οοοικοιιο. οττοπο οὶιιο τιο:·οοοο ποο

:τοπ οτ τιοι·οοοε ΒοοἱΒιοὶἰ τοἰοίοι·ι·ἰ. ΊοοοιΙοιτι Ϊτοττἰε

ἀὶοτἰ οιτοοιιΕο. Ροττὶο οοεττἰ. οιιἰεοιιο οοετι·υιιι Μ εο

Βόιιιτι ιιοοἀὶπιιιε οοόΠιιιιο οτ ττοἀἱωι.ιε οιιοτοι·ὶτοτο

ΒιιὶΠὶοΙιοἰ άο Βοττοκὶο ουι·οτοι·ὶ8 οοοτι·ἰ ΗοοοὶοοΜ οτ

ιι1οιιιιοΒ8. τἰτ›ἰ ροτο!ιοτο εττοἰοροι·οο. οοετι·ιιιτι οτ σωστο

οπόοτο. απο Βιιι·Βο τοτο. οιιτἱο οοοτἱ¦ἰ οοΒοοτἰο οτ

ᾶοπιἰοὶο οτ τοττἰτοτἰο οτ ᾶἰεττἰοτιι οττοπο ἰιπὶοἀὶοτὶοοο.

τετοιο ἰιυΡοτἱο οττοπο ιτιὶιιτο τιοωἱοιιιο ἀἰοτὶ οοοττὶ οτ

ιιὶἱτο οτ τοτἱιιο ροεεο οτ τοττἰτοτὶἱ οποιο ἀὶεττὶοτυο

οοάοι·ο. ποο που θάοΒτοτοε τιοπιὶοιιιο οτ τιοωἰοἰο.

οοτοτοφο οοι·ιιὶτἰο τοοΠο οτ ροτεοιιοΒο. οο.Βοήο .οτ

Ροιϊοοὅοτἱο Ιιοιοὶοιιο1 ρι·οἀἰοτἱ οοοττἱ. ιιὶΠο Βιιτ8ἱ

:Μοτο Ροεοο οτ τοτι·ἱτοι·ἱὶ ὶΠὶιιο. Ποιο ροὸοθἱο ἀοοἰ

:ττοε ερο!τοε. Ροοοε. οιιιοεὶοο. Ηττοι·ο 11τοττε οοΒοττοττι

Ρἱεοἰιιω εἱιιο ίπιτυοίτιπτι ὶρεὶοο οοΒοΗο. ἰτοπι ὶοττοἱ

τω:: Βοοοοι·ἱο οτ Βοοτἰοτιιιι1 πιο οετ.

Ποιο ἰοττοἱτιιιιι οιιὶιιοΙὶΒοτ τοοὶ οπιάοτο τΙιιἰ οετ. . . ..

ττοο1 Βοιωτοι ὶιοωὶοιιιπ οτ ἀοωιιπι οι1ιοοε ἰοττοἰτιτο

οτ τοἀἀἰτοο οτ Ρι·οοοι1τυο ε!πο οτ τ!οσ:: ττοε οτ οστώ

πι” οάο οτ Βοι1ΕΪοοἱι1ε οΙἰπι τιοΒιιὶπιιιο οτ τιοΒοοτυοτ

οτ οττοπο σ]οΒιιοι·ιιοτ το ρτοἀὶοτἱε οττοπο ττττΙο Ι›ιιι·θο

οτ τοπἱο τοι·ι~ὶτοι·ἱο οτ ροοεο οιτάοι·ο οτ ἰκι τω1ώ.τ1ΗΜΙ8

οἱυειἰοπι Ιοοἱ οτ ιουι·ὶτοι·ὶἰ. ἱτοπι οπωοε ᾶοπιτιὶοοτοο.

Ρι·οτο οτ πιοιι:ιοι·ο. Μ ττοε πο! οά οττοοοκο οοετι·ιπο

Ροι·τὶτιοοτὶο οτ εΡοοὶοΙἰτοτ Βτοἰἀοιτο οπο οετ.

Ποιο πιοΙοοἀἰτιυτο οιιο‹:Ι ι.ιοοοτιπ.. . . .

Ποιο τιπ·οιπτο οιιὶ οετ. . . . .

Ετ ττοπιιιιο (Ιοἰοοιιἰά απο ὰοτοὶοἰιιιη οτ 8οΒιιοτἰοπτ

οτττι1ο ι·οΒοΙἰο Ροττἰοοτ οοτιτὶἱὶ τΠοΗ οοεττὶ. οτ Ραο

ποιο άοΒοτ. τοστ ἱιι :Με οττοπο οι τΙιιιοὶτιἰΒυε. ι·υρίε

υοτιοτἰοοὶΒιιε. ΡὶεοοοἱοοὶΒοε. πιοτιποιοΒιιο μτοτἰε. οροτἱ

ττοε Ιιοποἱιιιιω (Εσύ τοοὶ. οτ οροοἰοΙἰτοτ οπιοἰο οτ εἰπ

ΒιιΙο. οπο Ροι·τὶοοοτ οι! οσε οο! Μ. οΙἰοιιοπ:ι ποετι·τιπιτ

Ροι·τΒιιοτο άοΒοοτ ἰοί-το οοι1Βοοο τοτήτοι·ϋ επ1άοι·ο.

οτ οιιοοοωοοο ἱτιΪι·ο ἀἰοτο οοτιίἱιιὶο ἀἰοτἰ οόο ροτοι·

οοετοι·. οττΙιιο Βοτιἱἴοοὶιιε τοὶοΪοτπυο ροττοιιο οοετοι·.

τ.. Ρι·οἀἱοτἰε οτ τπτ-Ροτ Ρ:·οάτοτοο οοοΒοοο τιο1τυοι·ιιοτ.

οτ ΒοΒοτο άοΒιιοι·οοτ τοοιιοι·ιωτ οο! μοοεοιτουιιοτ.

ιιοἱ :μετά τοΙἰτοτ ς!ιιοά ὶΡεο οποιήο οτ εἰοδιιτο ττο

Βοοε τοιιοοε οτ ΡοεοΜοοε Μοτο τὶτιιΙο οπιμτὶοιιὶε. οτ

οιιβοοιιὶιτ οο!ιιοι·ἰε Μοτο ἴοοὶοε ἱιιι·ο Ρτορτἰο εὶιιο

οιππο οοετι·ο οτ οιιπιἰιιπτ Ρτο πιοτήε οοιιττοὸἰοτὶοιιο.

οπο ιιοτιἀἰπιιιε ΗΜ. οοὸἰωιιε οτ τι·οὸἰττιιιε ίὶτιὶτο Ρτοοἱο

ΜΒ
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Μποτιτοι οοτοοιἱΠἱιοο ὶοοιιοοεἰοιο. οικω οι·οἱοιἰο ο α τὶτοιοιτι· οοε οεοο τ11οὶοι°ο5 οοοἰε οἰΒὶοτὶ. οτ τοοτοτττο

το οοοοοἰεεο οοοτὶτοιοοτ. οτ άο τροπο ο το Βοοο

τΙοτοτοε οτ εοτιιτοε οοοτττοτ15. ι·οιιιιοοὶοοτοο οκοορτἱοοὶ

οσο οιοοοι·οτο Ι›οοιιοἰο οτ οσο 50τοττ Ρτοοὶὶ. οτ οτοοὶ

ὶυτὶ. οτ εἰ Ρτι15 ι1ειτοοτ εοἰοοτοε ιιοτοοι οκτἰιοοτὶοοοπι

ὶΡεοι·τιτο. ἰρεοκο Ρτοο οτο ττοοοιοοε οτ τοιοἰττὶιοοε.

τοοοιιοὶοοτοε ὶοι·ὶ :τοο οοιιοτιιι·. ετ οοοἀὶτοτ ἀοοοΡτοε

τυπο οτττει τἰὶτοὶᾶἰοκο ὶοετἱ Ρτοοὶἱ. τΙοοετ ροεεὶτ ειδοτο

:το ι·οετὶτοτἰοοοκο τοἱ οοτ ἱοετἱ Ρι·οοὶἱ εοΡρτοποοοτιπο.

Ρ058ο88τ0οοπτ οτ ἀοιοἱοἱιιτο. οοτ: οσο οτ (μετά Ροοεοε

εἱοοοιο. οιοοἱιοο οτ οἰοΒιιτοτοιο ρτοἀὶοτοτιιτο. πιο

οοοίἱτοιοοι· τι·οὁἰἀἰεεο. οοοετἰτιιοοτοε οοε τοο οοτοἱοο

οτ ο το Ρτοοοι·ὶο ἰρεει οτοοἰο Ροεεὶάοι·ο οτ φωτ.

τΙιιοιοτοιι Ροεεοάοι·οοιιο. οτ ττοτοοε οτο Ιὶοοοτἱοοι ἰο

τι·οοτἱὶ οτ οοοὶρἰοοἀὶ οοτοοι·οτοπο οοι·ιοο ροεοοεεἰο

πιοπι. οτ φωτ οτοοὶοιο ρτοτἰἰοτοτιιπο εἰοΒοΙοτοοι

Ρτοιοὶττοοτοο οτο οοἰετΙιιο οοεττοπο οι εοΠάιοο τΙοοττ

το τοάοοοποοε οι οοι·Ροτοτοιο Ι›οεεοεεὶοοοιο οτ (μετά

οποοἱιοο Ρτοἀἰοτοτιικο οτ εὶοΒοΙοτιιτο τ-οοὶοοτὶο οτο

ἱιποτο τιοιοὶοοε τοτἱιιο Ροοεο οτ τοττἰτοτἱὶ :πιάσω

τἱἀοτἱτοτοτο οτ οοτοτο τΙοο ἱοτοι·ο οοοεοοοοτιτοτ

οοτοε οτ οοτοοο85οι·τοοε οοεττἰε οτ ιοιο ἀοτοὶοἱο

ἰοτοι·ἱ όοΒοοτ. οτ οοε τοποοοοοι άοποοοε τοοοΒοο

εοοι·ο. τοτο οι ειιἱοοοτἰοοο ἰοι·ἱεἀἱοτὶοοο. οαεοο το

οτἱἰε οοτοἰτὶἰε ΡοτεοοοτὶΒοο οτ τοοΙὶΒιιο. τΙοο ττοο1ττοε

άοοοοτοι·. οτ οοε: οοιορτοοἰτοιιε οποιο τἱἰοο φοιτ

ττοοοο-. ττοιοιιο οτὶοιο οτι Ρι·ο Ρτο:Ποτο Ρι·οοἰο οτ οτι

ἀἱοττι οοοοτι οοοἀἰτὶοοὶε οποιοι οπο τοτἰοοοε οτ οοτἰο

οοε. 1·οοτοε οτ Ροτεοοοτοε οτ τοὶκτοε οτττοε οτ ἀὶτο

οτειο. τΙοοοιιοιττιιο οτ τΙιιοεοοιοοιιο τιοΒοιοοε οτ οοΒοτ

τΙοἰτὶοοτ οοεττοτο οτ οοτοοοεεοτοε οοετι·ἱ ΙιοΒιιοτυοτ

οτ οοτοε εου. οἱἱοιο οοεττοπο οοκοροτιιοτ οιττΙοο οστο

Ροτοτο ροοεοοτ. 3ο οιοοὶΒιιο Ρτοτὶἰοτὶε οτ εἰοΒιιΙἱε.

απο οι τοττοοὶἱε οτ τοἔοτἰΒιιο οτ ἰοτὶεἀἱοτὶοοἱΒοε.

τροπο ἱο τιοτοὶοἱΒιιε οτ ίἱἀοΙὶτοτἱΒοε τιοτοἱοιιτο οτ οΙἱἱ8

εοτοἰοἰἱο. οτ οι οοτοτἰο οιοοὶΒιιε οτ εἰοΒιιὶἱε οοεἰτἱε

ὶοττ·ο Ρτοἀἰοτοε οοοΒοοε τοὶἱτοι· (τοσο ἱρεο οπο. το

τἰοοὶΒοε οτ οοτἱοιιὶΒιιο ιιτὶ οοοι·ο οκοὶΙ›οτ·ο οτ τοΡΙὶ

απο οοεεἱε εοοιιοοοιο φωτ] οοε οτ οιιἱεοιιο οοεττοτο

οοτΙοοτο Ροτιιὶιοοε οοιι ροεεοοιιιο. οοοετὶτιιοικτο το

Ρτοοοτειτοτοιο ιιτ το τοτο Μοτο. Ριτοτοτοο Ρτοτοτττι

ποιο οτ οοοοοοὶτοοο οτο τΙοὶοτιιιο το εοτὶττοιο. ὶΡεει

οποιοι οτ εἱοΒοΙο οτο οοτοτο ι1οοἱτοΡοτἰὶτο. οοο τοο

ττοτιοι·ο.° οοτ! Ροοἱοε ρου οοε ιιοετι·οοτμο τιοι·οττοε πιο

οτ σοὶ τιοΒοι·ο οτοτοοτἱε οκροτΠτο :το οπού Ροτ

εοοο οοΠοΒἱο οτ οοοτὶΒοτ οοὶιιοτεἰτοτο. οι ἰοἀἱτἱο οτ

οππτ. οοεττὶε οκΡοοεἱε ρι·οΙ›ι·ἰὶο τοο1ἱεεο οοοοεεὶτοτο

ἀοοιιοοὶοοιἰἱ ΙοΒὶττὶτοο οοτοοττοτο οτ οοοτοτὶιοι·ο. (μού.

εἰ οσο τοοοι·τιοοε οοτ τοοοι·ο οοο Ροτυοτἰιοιιο ποτο·

οτιοε άοοοτο ιοἱΠἰο οι·Θοοτἱ. οοοιτοο ροοο. τοτὶο τοο

οοοτἰουε 5οΡτοἀὶοτὶε τοο ετὶοιιτοοτὶ τΙοὶετΙιιο οοεττοπο

οι εοττοιιιο Ρτοιοἰττἱιοιτε. οτ Ρτο οοε Ροοο οτ :το εἰο

οοεοτιιοοάοπο οτοοἱο Βοοτι ι1οεττοΙιοΜτο οτ τιοΒοι1ττο

οτο τ1ιο5ι1ιιο οοετοιιιο οι εοΠοιοο ΡὶΒοοτὶ οΒΙἱΒοτοοε.

τοοιο1οἱοοτοε το οιοοἰΒοε οτ εἱοΒοΙἱε εοοι·οἀὶοτἱο Βο

οοτὶοἰο οοιιο οοοετἱτοτἰοοἱο ττο οιιοΒιιε ι·οἰε. ορὶετοτο

ἀἱοτ οάτοιοτ οτ @το ττο ΡτἱοοἱΡοΠ οτ οιοοὶ ὶιιι·ἱ. οτ

ἰιο·οοτοε τοοτἱε οοτροτοὶὶτοι· εοοτο εοοοτἰε όοἰ οικοτ

Βοτὶὶε οτ ειιΡτο μου οποοοι οτ εὶιιΒιιτο οττοοττοι·ο οστο

Ρτοἀἱοτο οοοεἰΙἱο οοοτοἀἰ ττο οοετι·ο οτ τιιΒοἱ τἰο ιιοττο

ΡτοΡἰοτΙοοτιττο-οοεττοτοιο. οτ τΙοοε ρτοΡἱοτΙιιο5 οοεττ05

οοοοιοοε. :το τιοο ἀοιοἱοοε τὅοὶεοοιπὶοε στο ροττο εοοοτο

ἰοοοοοεἰε οἱοἱτοτἰε ροτοετοο. οκ οοοτοτττοτο ροτιοοτι

ρτοἀἰοτἱο οποοὶΒιιε οτ εἱοΒιιτἰο εοειο1 Ρτοοτἱτἰτ τοποσ

τἰτοτοτο οτ ττοοι·οτιοο ἰοτοτοοοοιιἀο. Ρι·οοοοτἱοοἱτ οτ

τοοἀοιιἱτ. ἰΡεο- εορι·οἀὶοτο οοιοὶο οτ εὶιτἔοτο τοπιο

οοεο. οτ φωτ Ρι·οἀἱοτὶ οιοοοοτ οτ ττο11οτ5οτ1τ18 ἰΡεο

τοπιο τιοΒοτο τοοοοοτιο·. οτ τπτ ἱρεο οτοιοο οτ εἰοΒοτο

8ἱοτ οττὶοοοἱτοτ οΒΙἱΒοτὶ ἱΡεἰ οτ οοι·οοι Βοοο. τ1οο το

οἰοοε τΙιιὶο οοΒοοιοτ ἀἱτἰΒοοτοτ οοιιεοσοκοιοἱοοτο οτ

οοἔοἰτο. οιιοττ ρτοἀἰοτἰ ιοοοιιοτ οτ τὶ·οοοὶεοτιιιε. οσο

ιοοἀὶοο οτο οΙἱοοο Βτοοοτἰ οποιο. (τοσο ἰιοιοὶοοΒοτ

οἰεἀοιο οκ Ροι·εοοἱε ειιοτιοο -Ρι·οοοοο85οτοτο. φωτο

οτο Ρι·οοοε ἱροοτιιτο οοοτο οιιοτοτἰτοτοιο οτ άοοι·οτοπο

ἰοτοτΡοειιὶτ ιιτ οποιο τοιιόειοττο. οιιι·οοτο [στο ὶΡεἱο

ἴτοττἰοοε Βοὶττὶοτοιο ό.ο ἔοττοκὶο. οοτιοο ἱοοοο ἱο Ρο

Ιοοἱο τοτοοτὶοτιιιο. οποιο τἰοιοὶοὶοο οοτἱιιἰτοτὶε. Μοο.

τΙοὶιιοιιοἔοεὶτοο εοοιιοάο ἱοᾶἱοτἱοοο νου. ἀἰο νο. ἰοοἱὶ.

τοετοο οΒοττοε ΡοΧἱοε. οοττοΙἱοιιε ὶοᾶοκ. τοοττ·οοοο8

οὶΒοΙο. τοι·τοι·ἰιιε ττο οοεττο οτ Ροττ·ιιε άο Μοτο.

Εκ οοττιιτοτἰο οοτὶοὶ ττο τοεειο1οο ιιοτοτἰὶ.

( οοοοΧΧΧΙν ) ·

Ροιιτ:οο·τυο δτι·οἰαροτ·οιι:, .οπσίοπιο οα.9ο·ιιππ, απο

υ222α. &ιωΒ>ο οτ απο οοτ·ιυπάοπι ροπίποπτέί.9 οοπιέπο

οοτποιαπΖε Ιαιιιαιο .το οπιτ.9.το, οτ τἰο ροσωπέα οοουπιιπί.τ

οίιωτίοιπ ρτ·ο22ιαπ τοΖνί.σ.το οοιιῇτοτιτπ·.

τοτε , ο τω;

στο. Α. χω. οι. μ. τι πο. στο. ο. οι.οεο. τ.

τ ο. ο. )

Εο,ο ροτοτιοτοε εττοἰοΡοτοιιε οοοίἱτοοτ ιιοτοε 41ο

ιοἰοο ειοεοοπτο τΙο Ροττο εττοοτο Ροτοετοτἰ ἱοοοο οτ

ΒοἱΙτἰοΙοιο Βοοτοἱο. ἱοοοΒο άο τοοοτάο. Βοἰἀοοἱ ερἱ

οιιτο οτ ὶοοοβο βοετοΒοο. οκ οοτο οοΒἰΙἰΒοε τοοὶΡἰοο

τὶΒοε οὶοο οτ οοιοἱοο οοοοιοὶε οποιο τΙοοά οτορτἱο

οοπο τροπο τοοτ ο ποοοιιοτο οτ ἱτοιτοἰεοο τοοτοτ1ἰοτ1ἰΒοε

οτοοοκοιιοο άο οοεττο οὶΠο ὶοτἰεἀὶοτἱοοο οτ τοττἰ

τοι·ἱο οιιττοτο. οτ οοτοττο ττο τΙοἰΒοο οτ τοοοτἱο οι

ὶοεττοοιοοτο άο ὶΡεο οιορτἱοοο τοοτο οποιο οοι·ἰοἰ «το

Μοτοοοο· οοτοτττ τιοτἱ. Μοτο τοοὶ ττο ΙΙτοΠτ18.τ0 οοετι·ο.

Ρτο οοιοιιοὶ οποιο τοἱοτιἰ τοοτο οοιι τοοοττοτο ὸἰοττ

οοιοοοἰε. οτ Ρτοοἰτοο Ρτο ἱοετι οιορτἰοοο εοτιιτοιο οτ

φωτ] εοττιἱ άο11οτ (το ροοοιιἱο οοιοοοὶο τοοοο εοτοτοπο

οετ οτ εοτοἰ οοΒοτ. οτ οοο άο τοοο. Ιὶοοτ οι ὶροο ὶο

ετοιοοοοτο ὶοτει οσο οοοτἰοοοοτιιι·. ιιο‹ὶο απο Ρτοἀὶοτο

τοοοτἱιο ιιτ τΠοτιοο οοτ το οιοοάοτο οοιοιιοὶε ἱοοιιο

οτ Ρτο ὶΡεο οοτοοοτ. οτ Ριοοοἱιιιο οοτιιτιοο εὶτ οτ οοτιο

ττοοοειτ. άο ΡοοιιοΕο ἰΡεὶιιε οοτοιιοὶο ιιοοττο οαεοο οτ

ττοτ].ο οοΒἰε τοοὶΡἰοιιτἰΒιιε οοιοὶοο ἀὶοτἱ οοτοιιοἱε. οτ

Ρτο ἰροο οοοοιοἱ οοιοὶο οπο τοτὶοι1οε οτ οοτἰοοοε

ι·οοτοε οτ Ροτεοοοτοο ούτω οτ ιτοοοτοε :αφτο οποτε”.

οιιοοοο1τΙοο οτ οοοοοιιοπΙοο τιοΒοο οτ ποἱοτο οοιουο

οπο: οτ οοιοροτοτο Ρο55οοτ Ρτο ἀἰοτο οποοτἱοοο οτ

  

τ›τοτ·ο οτ οΒοοι·ιιοι·ο. οτ ἰο οιιττο ι:οτ1τι·οιιοοἰι°ο. οτ οσο οοοοετοιιο ὶΡεἰοε οι ἀἱοτο οτιεττο οτ οτττο οτ τοττ·ὶτοι·ἰο
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ει οιιιιιιι:ιιε ει: ειιι.Βιιιι.ε ΜΗ: άι: ιιιιιι:ιιε ιιοιιτιιιετιιι· ει. ειιιιιε ιιιι:Ηιιιιιιιιιιιιιωιιι: -0ῦεἱι0ϊιὶ£90ἱἰι-Φξι18 ίιιιι,εΕΑιιη

ω ιιἱιπο ιιιειι·ιιιιιειιτι:. απο οι:ιιιι·ει ιιιιιιιιιι:οι·εε Ι:τειιι

στα ει εει·ιιω Μπα @Με ειιιιιι·ιι-ιιιαιιιίεειιιιιι εο

τιιιιιιι Βιει.ι·επι ει ιιιιιιιι·ιι ιιιιιιιιιωιει πωπο ι:ετειιιιιιιιι

ι:ι:Ηειιιιιιιι ει ιιιιιιιει·ιιιιιιιειιι. ει εοιιιι·ιι ιιιιιιιιι ει ιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιἰ Με ιιιιειιι ΗΘΗ!. ιιειιιιιειιιιιιιι οιιιπι:: ιιειιιιιιιι

ττιιιιεΪετειιιἰι: ιιι ιι:ειιιιι ι:ι:ιιιιιιιε. ιιειι: ιιιἱοιιι οικιώ

ειιιι ειπα Ρετ ιι:ειιιτι ειιιι:ιιοι;ιειι:. Πισω! ι:ι·οι·ειιε

ιιιιοιιἱ ι·ειιτιειιιιο. ει ι:οιιειιιιιο ιιοε ι:οιιιιτιε ετ ιιιι:ε

Δω οοιιιιιτιὶε ει Ρτο ιι:$ο οι:ιιιιιιιι Ρι·οοιιι·ιιτοι·εε. οι:

ιι: και: οοιπππιε ιιιιιιιε. ` ιιειιιε ιέτΕι:οιιοει:ει:ε ιιι:Ι:ιε

μι: ιιιι:τι: ι:οιιιιιιιι ι:ιειιιιι:ιι ιιι:ειιτιιιπι ει ι:οιεειιιτειι:.

εναι ιδιιιιιιάι:οιιιτι:ιιιιε ιισι,ιιειιιιιε ρι:ερειιιιιοι:ειιιι άρει:

Ειιι11 οιιιιιιιιιιι ειῷιιιιιιεἱ Ροεεεεεὶοιιειιι ωρα: ιὶιιιιιἱ-ι

ιιιιι.ιιιι ειιιιιιιε:ειρειειιιιιιε ει: ι·ει:ἰΙ:Ξειἰειι:ι:ιιιΕι:,ε ›ἀι0ιἱ

ιισιιιιιιιιε. ιιικιιι.ωπιιιωιιω εεειιιιι!ιιιιιιιιιισά-ιιιΜιι ὁ

ιι:ειιιει·ε ι:σι·ιιιειιετιιιιι. ει; ειιιιιιι ιιιιοιΙ-,ιιεεττε_ειιι:ω

ιιιιιιιε °ιι:ειιιιι ι:ειρει·ε ι:οεειιιιε ιπο Δω: ι:ιιιιιιιΒιι άσοι

@Με ει; ιΡει ει:ιτιιιιιι ι:ιιιιιιιει·ιτ. ει εκ τιιιιιο πεσει»

ειιιιιι: μι: ι:οιιιιιτιι ιιοιιο οι ει: ει: ιι:ειι Ρι:εειιλειιε.

ρι·ει:ιιι·ιο. ιιι:ιιιιιι ιιιιιιιε ιι: ι:ειιιτιο ιιιι·ιιιιι·ιοιπιιιι. Μπι:

ιιιιιιιιιιιι:ε ι:ιιιιιιιιιιιτιε.ε ιιι:ει.ιι. ιιιι;Ιιεύι:ιιε νιιιι. εξι: πιπι

ἰιιτιἰἰ. ιεει.εε ι:ι:ετιιιε ι:ιικιιιε. Βετιιιοιιιιιιε ω”. Ρει:ι·ιιε

ιἱε ΜΒΜ» -εχιιιιιιι τιιιιιιιι·ι: ιιιωιωω ιἱιι ι:043Βιι ωωιω.

ει ιιιοι:Ιι:ειιιι ει:σετιιιε ιιιιτει·ιιιιι. ·

Εκ ειιι·ιιιιιιι·ιο ειι.ι·ιιιι «λε ιιιειιιιιι:ε ι:οτει·ιι.

ι

, Ι

( 1:00ι3ΧΧΧν )

ΗΕΝιιιι;08 ΟεριιΙΙιι .έΕσαι·ι!αιπ δερα!ιιιυι ρι·ο σειίεπέιζι

Μπιαπιει σοπιπιιωέ ἰιπἱὐιω, φαω Ωω ιιιἰυει·ειω Βοπί- ε'

[ασίιυπ δι·ανε.κιιπαε· πιαι·σωοτιεπι, ε£ ιιάνει·.ιιω Με;

Μάσι ΜιιὐἰΖἰιιε ειιωάεπι πιιιι.τ·ιε, οι Μασάει Ταέα]'επί

οοιιιιρε2εδαπ!, ρι·οοιιιι·ιιιοι·επι οοπιιάΜά.

γ Με, ιι ιιειι

οοι. Α. χω. ιιι.

( ιι. ε.)

Ιιι ιιοπιιιιε ιιοιιιιιιι ιιιιιετι. εδο Ιιειιι·ιιιιιε εει:ιιΙΙιι

Βάι: ει. ι:οιιιιιιιιιι: τε ώει:ι·ιιιιιιι ι:εριιΙΙιι.ιιι ι:ι·εεειιτειι:

ει: τει:ιριειιτειιι πιειιιιι ι:ει:τιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι ετ ·ι:ι·ι:ι:ιι

ι·ιιι€οτειιι ει; ιοεο πιει ει: -ι:εάειιιιιιιιι ιιιι·ει ει ι:.ι:ι;ιοτιεε

·ιτειιιεε ει: ι:ει·ιιι:ιιιιιεε ιιιιε ει ιιειι:: ιιιιι:εο ει: ιιιιι:ιιι

ι:ιιιι:ρετιιιιι Με: ιι: εοι·τειιι ιιιιιιιιι :τι ι:ειιιιιιι. ει;·ει- ά::

ι:ειιεειε οοεττο. ιιωεωεω ιιιειι·ειιὶι:ιιειιι ι:ε ι:ι·ειιειιιιειι

ει ιιει·ειιεε ιιιιι:ιιιιιιπι ιιιιιι:ι!ιε τιιιιιι:τιιι ιι:ειιιε ι:ι:ιιιΒιιιιι

ει ι:ι:ιιιι ιι:ιιι:τιιιιι ετ ι:ιιιιιι·ιι ιιιιειιιιιι:ετ εοτιιιιι ιι: ει:

ιιιιιιιιι. οι:ι:ειειοιιε Μ:ι:ιιτιιιιι ιι·ιι:ειιι:ιιι·ιιιτι τιι·ιΒιιιιιι ιιιιιιιε

ιιιι88 ει: ει.: ι·ει:ι1:ετε ιιει:ει: ι:ι·οιιι. οοι:ι.ἰιιειιιτ ιι:

ιιιετι·ιιιιιειιιι: ὶιιιἰε Βιετιι πιιιιιιι·ιιΠ:επι ιἰε ιιιιιει:ιο ιιο

ιιιι·ιι οιιι·τειιτε ιιιι:ειιιιιινι. ιι:ιιιιιιιοι:ε νιιιι. ιιιε νιιι.

ιιιιιιι(ι ).ει ει:ιιι:ι:ειι ει ιιιι·ι: ιιιἱειιἱ ειιιιιι:ειειιιεε ει; ιιειι:

Ρει.ειιιιιι ι:οιιιι·ει Ιιει·ει:εε ιιιι:ιε ιιιιιι:ιιιε ει ιιετιιιιεε

τεΙιιι.ΐει·ι·ι ιιιειι·ειιιοιιιε ιιε ει·ιιιιειιιιιιιι οοι:ι:ειι:ιιε ιὶε Π

Βι·ιε ι:ειιιιιιιι ιι·ιθιιιι:τι εει:ιειιι ει: ιιειιιιτιιε :ιιι. ἱιιιιιιε.

ιιει ιιιιιι:ιιε ιιιιι::ιτει ιιιει.τιιιι:επιιιιι: ι:οιιι:ει:ιιιι:ιι ιι: ιιει·

(ι.)·Ιειιι ειιρι·ιι ι·ειιιιιιιιι ιιιιι Κ" ι:ι:ιπι.ι.·ει:|.97Ι.

ιιιιΐει·τι ει ιι: ρειτοιιιε οιιιιιιΕΜΜιοιιιιιι ισ Μιιιιιιιι

Βιι:τιιιιι πιιιιιιι ιιιιιωιι ιἰε ιιιιι80ιι0 ι1ι:Μιτιι ιιει: ιιιειιιιιιικνι

ιιιιιιιειιοιιε νιιιι ει: ιιιιιιι. @ΜΑΜ (ιιει ἰΡειι ιιιιτιι ει

ιετιιιιιεε ιιιιι:Ιιι ει:ιιιιι:ειειιτειι ετ ι:ι:ιιιι:ειετιιιιε @σε ιιι

παπι ιιιιιιιιιι ιιι ιιιιτει:ιιιιιιι εοιιιιι·αι:τει:διοι.ιιε :ι:οιιιιειιιιιιι

ιιιιιιιιιτιιιιιι .ιιιισιιιιιιιιτιιιιι ΗΜ ι:ει:ιο ει ΜΜΜ οι; ιιι ιι:

τι:ειιείει·ι: οι .ιρεε πιπι ενιιοιιοι:ειοειιετιι_ ιιιιιιιιιε ει

:ΜΑΜ ει:ιιιιιιιι άιιιιιιε ιιειι εΙἰειιι-,τειιἰρἰιιιιτἰ ποιοι-εε

οιιπιιιιιιε.ιειιιιιεεοιιιιιε ιατειιιαΕιιιΜιιιτι ιιιι8ι:Νειιι τρωει:

ιι: ι:ειιιιιιι ε: ιιιιιμειιεεεει ·ι:ιιιιι ιιι.ιιατιι ιιιιιιιιι ιι: ιιει·

ειιιιιιιιιιι. οι ιΙἰοιιιιιι εοιιιιιιιε ι:ι:εειι ει:: ιιἰ8 @στο ε:

ιιιτειιιιει·ε ειιι:ιι:ει·ε ετ τεριιιιιι1°ιι:οφιιΜεφαιεώιραμ

Ι:ι:ιιιι -ιρει:ι·ιι.ιιι άουτ :εει:-ωεωΡι:εεεω ωοιιιηιιιιιξι

Ροι:ιιι. ει; Ρι·ει1ιοιιιιιι εεεειοιιειιι ιιει Με πι: ειιιιι Ει- '

ι:ιιιε ι:οιιιιιιιι ιι-ιιιιιε εειι ιιΠ:ει·ι ι·εοιΙ:ιειιτι ιιοιιιιιιε

ι:ι:ιιιιιιιιε Ρτο ει: ιιιιοιι ι:οπιιιιιε ἱιιιιιιε Πωιι εο!ιιει·ε

ιιεΙ:ει: ε: εοι·ιι:ι Βιιι:ει·ο ευρω· ι:ειιιεο ιιι:ιιιιιιε ιιι οιιι

ιιι!ειι·ιι: ι:οιιιιιιιιε ιιιιτιιιε ιιιι:Βιιε ιιιιιιιιιἰτιιιεε εοι·τιε ετ Βι

οιιι·ε ΗΜ ἱιιιὶε ιι:ειι·ιιιιιειιιιιιιι ει εεοιιι·ιιιιιεε εοιιιοιοιιιε

ι £28ιθιιιιι: ιιιοιιιτιιιιιιιιιιιιιι.ιωιιιιιι ιιιι_ειιε-ιιιιιιιιι ιιιιιιι]ιιε

ει--ει:ιιιειιιιω ιιιίιιιι εειιιιιι·ιι -τετιιιιιιιμιι._ ει ρι·_ι:ιιιιι.ι.ι:ι;ι·ε

ιιειι 4%ιίιπιιιιιιι ΜΒΜ ει ΜΜΜ: ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιε Ω:

εει·ιε ει: εεεεετιιι ει:ιιιιιιιι ιιιιιιιε σε! ιιΙιει·ι μι: ει:

ιιιιιιιι ιὶε ι:ι·ειιιι:τιε ιιιι·ιι:ιιε ετ ει:ώοιιιιιιιε επι: [και

ιιιιι:Ιι ετ οι:|ιΒιιειοιιε Ι:οιιοι·ιιιιι ιιιεοι·ιιιιι. εαυτο ιιι

ι:ιιι€ι-ιιιε σπιτι: ιιιιεττιιιιι. ιιοιιο ιιι:ιιιιιιιι:ε τιιιιιιιιιιιιιε.

ιιιιΠεειιιιο ιιιιοετιιεειιιιι: ι.ιι. ιιιιιιι:ιιι:ιιε ιι. ιἰἱε :ιιι.

ἰιιιιὶὶ. τεετεε ιιοιιιιιιιιε ι:Ι:ετιιιε ιδει·ιιιιιιιι. ιιΙΙ:ει·ιιιε ιιε

ιιΙιικὶοῖ Ι:ει·ιι:οΙει- ιιιιιιει·εΙΙιιε.

Ειζιο τιι:οι:ι:ιιιιε ι·ιιι:ειιε ειιι:ι·ιιιιιρετιι ωιω·ιω τι:Βιιιιιε

ει:ι·ιι:ει.

Δ .ε .·Π..ι..Ι

( ι:οι:ιιιιΧ:ινι ι ι ι.. .. _" ή

Ηιιιιιιιευε δεριιΖΙα .4έσιιπίαπι _δ'ειιιι!!απι μι: .ισσαι·ί

απο θ! οί:ίίεπιιέέοΜ ιι ίαπιιεπεἱ ι:οιπιπαπί Ρεεῷιζεπιἰα -ιἰε

.ιοἰνειιιἰο ρι·ε$έο σεισιοπί.ι έια·έιιιιι , φωσ :Ζω αάμει·.ιασ

Βοπ5&είωιπ Οπινεα·αιιαε πιαι·οβίοπεπι, ει αιέισει·.ιιιιι

ΪιαεΙ°ιιιἰ€.9 ΜαύιΙέιιε ε2α.ιιίεπι Ματιά σοιπιρειεύαη$ ,

ρι·οοαι·ιποι·επι :Μπι οοπαί2αέ2.

_ ω, ιι =ιιιω '

-| ' . --· ....ιιι:":ι ξι::::Α

Μ' Οοι!.Α.[ο!.364.υ:)'. .' , _ __

. ι(Ι.ιΒ') ι.Ι Η 'ι' .Η ': ..ΕΠΕ

_, ι . · τ ν

ι. . ε· - ι - ·- ι

ΠΠΣ _ιθ›ΗὶΜ

ιιειι: ιτει:ιι!Ιιιιιι. ριεεειιωπι απ· ι·ειιιριειιιειιι_ ιιιειιιιι

ι:ει·ιιιιιι ιιιιιιι:ιιιιιιι ει ριτοι:ιιι·ιιιιιτειιι ει; ιιι. ιοεο .ιιιιιἱ

ιιἀ ι·εειριετιιιιιε εει:ιιιιιιιιεε ει; ιι:Ι:Ιιδεύοιιειιι ιι: .με

Μια: ιι:ιετι·ιιι:ιειιτο μι: οιε ει: πιει: ιιιιιιιιιιε ιιοι:ιιιιιιιιι

ιιιιιιιε εεε ει: ιιΙιι.ιιιι: ιιει: Ρα: @μπει άι: ει: ιιιιιιιι

ιτιιιοιιι ιιιιι~ε ι:ει:ειιιι· εειι ιει:ιειιιιιιιι·ι ιισιιιιιιιε ὶιιιιιιε:οι:

.ιιιιιιοιιε οεεεὶοιιὶε ιιιιιιιιι Βιι:ιει: ιιειι !”ει:Σιιι·ιιιι εε·ιειάειιι

ει:ιιιιιιιι ιἰε ιιιιειιιἰιιιιὶὶιιιε ιιει ιιιιι.ιιιι8-εεεειωιδιιι ιιιιιλιε

Μπι: ι:οιιιι·ιι Βοιιἰΐιιειιιιιι ιιιετοιιὶοιιειιι άι: ετειιιειιει:ιιι

ετ ιιει·ειιεε ιι:ειιι!ιε ιιιιιι.ιτιε ιι:ειιιε ετιιιει·ειιικ, ΜΙΜ

.Ε8ι: ιιειιιιιιιιιε ιιει:ιιΙΙιι ιΐιιιι:ιιι ιιιώοιιιιιι

(ι) @ιιειι νιιιιι ευρω ω: Μ' ι:οι:11ια.ειι!. θΕ8.

Μ6
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τοι·ι·ι. οτ πο οπο οοοειοιιο τιιοτποι οετ ιιοπιο Μοτοπ

ιιιοτιτοττι ττιοοπτιιοι ι·ιοοιιοτιι ιιοτοτ·ιι οτ οτι τοι-ιτι

ιιιοιοιιππτο ιτι οοι·τπιτι-τιο οοιιιοτιιο ιτιιιοο οποιο το

ιιιοο ιιοιιιιτιο ιι;ιεοο ττοοιιτιτοτοε ιιτ·ο ιτιειε ττιιοιιι τιοιιπιε

οτ οοιποτιπιο ιοί-το οοι·τοττι τοι·τιιιτιοιιι οτ ποο οττο οτ

οοτιοτιοε πιο οο58ι οτ οτι οοτιοτ·οο οοιιιοιιι ιοιτιοο τοπ

οιτοι·ι τ·οοιιιιοτιτι τιοττιιιιο οοττιπτιιο- οτ :οι .οιιιτιιοτ ποο

ιτι Ρι·οπιοτιο οτ οιι·οο Ρτ·οπιοτο τιιοτιιιτ τιοοοεοοι·ιτι.

ι·ιι·οιιιιττο τοτοτιιι°ιοτ ιιι·τιιοττι ιιοιιοι·ο οτ τοτιοι~ο οπο

ι·οι·τιιτι οιοοι·οιιι οτιιτιιπτιι γροτιιοοο. οοτπττιοιιιιοΒοτιο

οτιτο οοετι·πτιι οοπο ποιτιιιιιοο ιιοτιιιιτοτιε ιιοοι.ιι. ιτι

πιοτιοιιοικ. πιοικτιι ιιιτιιι. τοετοε ποττιιτιοε οιιοτ·τοο

-Βοι·πιιτιο. ·οιιιοοτπο· το οιοιιιο.

Βετο τ·ιοοιιοτιπο ι·ιιΒοοεισιστοι·ιοε τοετιτπο οποιοι.

-1. Η 1ιτ .· τι "'

. .. : - ο τι.
ι Π» ι ο '.. τω..τ'ι.¦.· _.

·.τ·' τι. 2: .ι°ι ·ι τι· ϊ τω'

...τ τ;,__!-:__. , Β800ΧΧΧγΠ ) _πιμ_ι '. .

¦_ι . -‹ 'πω' Μ.. ·.1.-; ···τ

. ._· . ,τι
τ·!· τ τ 'ο

Βοσιοτιωτι τατιτιοτιοι.τ ρο2οο2ατιο, οττο Μοπιιο! οποία

Ζτιπ/τ·ακοιιιτιο· .άων·ίτιο οτα: ποροτι οιιτ·ατοτ· ροσ·τ·ο.ν

πω: /οοίοιτάττ°ταιιαοποπ οοπτιιιιιτι2- Ζωι·ίατιτ Μπάσο

οοπο οι» ·ίτι ·οττοτττο, .πιο οτ οτιτοο .έπτιιοι·αο οοπο

Ροτούαπτ-, οοωι€ωττιο·.· · - ΐι Μ' ι

· τ' ' ' τ· . ι Ι τι τι!

πι· ι Α; ···-~ ° .. ν· _··!

ή τω ο . _ι252, το ιοιιιι . ' _. Δ ' ..

(:οπ.Α.|οι,ῖἰῖ. οτα.ο.)·ω.οτο.Ψ έ

μη..) ο.

Βοιιτι·οιιοιιιιιοε οπτ·ιο (ιππο τιποιιτιοττι οτιιοτοε ιιοΒοτιιε

οπι·ιο οτ ιιοι·οο Ρτο πιιιιιπιο τιιιοτιποιο ιοιιιι·οτιοι οποιο

Ροττ·οι επι Ροτιιτ οτοιοΒιτ ποτι ειι›ιοπι·οτοι·οιτι τιιοτιποιοτιι

οποιο Ροττ·οοιιι 8τ1τ1τιι. οπ τοοιοτιποιο οοεοιοιιοττι οτ

ττοπιτιοτιοττι -οοιτιοιιι ιοτιιιο πο Ροτ·το οι οοοτιτιο)οτιτο

οι: ιοι·ιιιοο οτ τοτιοτιιιιιιε οι οοιιιΡοτοιιτιιιπε. οτι εοο

οοεοιοτιο πιοτι ιοτιτι·οιιοι. ιτι ττ1οπιοτοτο Ρτο ιτιπιπιοο.

οοειτι·ι οιιιο ιοτ·ιοπιοτιοτιιε οτ τιιοττωο οτιποι·ο οτ

οτιιιιι οοιιτιιι οτ εοΒτιοι·ιο οτ πιοττ·ιοτπ οιοεποιο ιοοι

ιρει τοοπιοτοτι Ροι·τιποοτι. πο ποο ιιιοπιοτοτο ιιοτιιιο

οιπε τοιοτοττ·πε ιιιοι·οιιιο τοοιτ οοιιπιτιοτιοιτι πιο πιο

ιιοοιι οτ πιοτο ιοοττοποο ποοιιποιτι οτ οοτιτιτιοτοι· ιτι ιτι

εττοιοοτιτο οττο τοοτο ττιτιιιο οιτιιιι·οοιι τιοτοι·ιι ιιιοοιιιιιτντι.

ιτιοτιεο ιοιιο(ι) οτ οτι ιΡεποι Ρι·οοιπττι ι·οοιι›ιοτιππτιι. οτ

ποττιπτιι οτι οτιιτιιο οτ ειιιτιπιο. ποο το Ρτ·οπιοτιε οτ οιτ·οο

Ρι·οπιοτο τιοοοεοοτ·ιο τιιοτιπτ.- τιπι οπτ·οτοι· Ρτ·οιτιιειτ

πιστα ιιιιτιοιοιτ οτ ιπι·οπιτ οτιιιο Βοι·οι·ο οτ ιτιοτιιιο

Ριτοτοτιιιιττοτ·ο. οπο Πιοτιιοοο ιιοτιοι·πιιι οποτπτιι. οτ

Ρτο οο ιιποιοοειτ Βοιιιιοιττιπο εοιποτιοε ιτιοιιοτιπο.· επο

7Ροτιιοοο ιιοιιοοπιπ οποτ·οιιι. οτ ποιτιιτιοε επιιιοοτποε

το Ροτι·ο Μοτο ροτοετοε ιοτιπο. πιοτοττι πιοτιποιοτιι

ττοοτ οτ οοποτιτπιτ οοι·οτοι·οττι ιΡει ιοτιττοιιοιιιιιο οτι

ιιτοπιοτο οιιιτιιο. ιιοτπιτι ιοτιοο ιτι οετι·ιοο τοι·ιιοι·ιοτοττι.

οοπο ποτιιιοιοο ιιοτιοιτοτιο ιιιοοι.ιι. ιτιπιοτιοτιο ντιπ.

πιο τιν.. τοοτε. τοετοε 8οοι·ιιοι·ιοε ιοποιτ. ε)ιττιοτι τοι·τοι·ο.

οιιοι·τιτο ροεοιπε. οτ οιιοι·τιιο πο .ιδοοι·τιοτ·ιο. 1

Π

Ο

τ!

· τ· οοοοΧΧΧνιτι ) τ

'..τ'ιθιιι. . `

δο.τοιο τι Ματιωοίο οτ Ζατοι·οποιοπο κίω·ι2το τατιιιοποί

οοπυιιιιπτ ρθω τοττωτοτ οτ αοιτίοπώιω οπτυοι·.τίο,

:μια .τἰ|›£ οἰτιιἰἰοοὐαιιτ το οα.τττο, υτ!!α οετ οιιητιτο

.4τιποι·οο ρου ιιοτ-ο- ΪττιἰΖΙο -οτοοπτιττπ τοπττοιιστοπ.τ.

τι, · .το

. Ε . _ ;

τω, το τοοτε
"ιι"

ι που. " τ .

τι. [οπο. πο. ο. [το. 8β8.

- (πο.)
· ι'ι ·ιτι.:ι τ ι:·π:..7ιτ η .· τι..

Νοε ·ιτιοτιποι··οποιο τπο τι·ιιιπετρτιοτιιιιιο. οτιιοιιτι·οτι

οιπιιοε Μέ ποοτιποιοιτιοςοτιιο οοιιοι οοοτοι·ιτοτο πιοτι

πιοτιοοιι8 ·οοιι·οτοι·τιο το τωτ-ωοτοττττ. Ρτο οποιοι

οοπιιιιιτιο ποτιιιιο οτ τιτοπιιιτιοο οοιιιο ποτο-ιπο Βοιοοοι·πο

πο οοπο ετιιιοτο ι;ιοτοοτειτι ιοτιοο ττοτιμ·ωτι τιοιτιιτιο οτ

οιοο οοττιπτιιε ιοτιοο οτ Ρτο ιΡεο οοττιοιιι. οποπο ιιιι·ο

ι·οτιοτιοε οτ ιιοτιοιιοε.- ι·οοιοοιοτι-Ροι·οοιιοιοε ιιτιιοει οτ

πιτ·οοτοοοττΙπο τιιιιττοει ποοοοιιιοτιο οτ τιιιοεοιιιτιοπο

ιιοιιοιιιοο οτ ιιοιιοτ ιιτοι·‹Ιιιο τιοετι·ιιιιι ιτι ιιιοπιοτοτο

Ρτο ιιιπιοιεο. τ:·οεττ·ι οιιιο ιοι·ιοπιοτιοτιιο. εοοιιοι·ιο οτ

ΜΜΜ τ-τοττοι.οοττττιτι οτιτιοτο οτπιοτιιιιττι ιιι- οιο

ιτττιτοοιιτιο του'τιτοιοτιιιΣιπο τοιιιιιιιιοτοτ-ποτεοτιοιιι:ιοε.

οτιιιιιπο οτ πιι·οοτιε οοτιιροτοοτιιιοοιιτιοεοποιοπιοτοτο

οοεττ·ι οιιιο ττοοτι-ιττω ττοοτ οτ οοι·ιττιπ οοοοειοτιο.

τοττι ιιι ίιποιιτοτιιιοε ιιοττιιιιοπι οιι€οτιιε οτ Ροι·οιι€ο

οπο. ιιοιιτιιε £ωτο οτ,οιιιοτ8οτ·ιτιο. οοοπιοιοιιιιιπε πο

τιοτιοοιιιοε Ριοοιιτιοτιιιιοε Ροποειιο. τοιοτιοιε οτ οοτοι·ιε

οτιτιιτιιιοο οωτοτττοι πιοτο ιτιοτιιοτοτι μοιττοττοτοτ.

πο ττοιιτιπο7·οοιιιιιιπο ιιοτιιιοοιοο τοιοτοι·ι·οο ιτιοι·οιιιο

τοοιτ οοτιπιτιοτιοιτι. τιιιοιιι πιοτοτττιτιιιτιοιιοτ τιιιοτιποιο

ιοτιιιτ·οτιοο ·οοιτιο ιι·οτι·ι τοοσ. οτ οοιιτιιιοτοτ· οι ιιιεττ·ο

τ

ιτιοιιτο τοοτο ιιοτ· ιιιιιιιοτιι οιιιιιτιοειι· ιιοτιιι·ιι ιιιτττ:ιτιττονιι.

τι1οιιεο ιπιιο. οπιο8 τιτιττττττοι οττο ιι·ιοιιοοι οτ πιοτπε

Ποιο τιοοιιποιο. ιιοτοποε τπιιτιοε οτ οοιιτιιιοτοι· ιιι

τοετοττιοιιτο τοοτο. τιιοτιο Ροτι·ι πο οιοπιοο τιοτοι·ιι

ιιοοιιι.νιιιι. ατο κ”. πιοοττιιιι·ιο. ττοοπ ιτιεττ·πιτιοτιτοιιι

οοιιιε ποτο Ροτοετοτι Ρτο ιΡεο οοιιιπιιι ιιιτοοι·πιτι

ττ·οπιπι55ο οοιιιιτοτιιπτ οτ ττοτιιτοοε. ιτο τΙοοπ ιΡειε ιπ

ι·ιιιπο τοτιοιιιιιοε οτ ιιοτιοτιιιιτιο "τι ροεεο πιοτπιτι οο

ιτιπιιο οποτιπο οιοιριοτιπο τοτιιιοιιπο ποιοτιποιιπο οτ

οτιποοοιιπο οτ οττι.τιιιιπε ττιοπιε εοοπτιππιτι ττποπ ποε

οτ οτοτ·τιτιο ιιοεττ·οτοπτιτιοτιιο Ροτπιττιπε οτ Ροεοοττιπε

οοιιοτιτποτιπο το Ρτο ιΡεο οοτιιοτιι οτ ιιιοποι οοιτιοτιο

Ρτοοοτοτοτ·οοι. οτ ιτι ι·οτιι ιΙιειοε οοττιοτιιε. οτ Ρι·οιιιιτ

τιττιπε ιιοτ τιοττιιιιο.οτ οιοο πιοτι οοττιπιιιε πιοτο ιοιιο.

.ττοοτιτπιτι Ρτο τιιοτο ποετι·ο. οτ οι: τιοιιιε ποοοοτιποιιτι.

οτ τιοιι οι οιιο οοπετι. ιοΒιττιτιιο ποιοιιποι·ο οτ οποτο

οποιο. οοιιττο τιοοττιιιιιοτ·Ροι·οοιιοττι. τοττιιεοο ιιοοοε

ειτοτοτιοιιποοιοτιπι; οοτο οιιιιι·οοειιτι. τιιιοπ του οιιοιιο

-τιιοτο. πιο ιιι·ο.τιοετι·ο οτ πιοτι οποτιποιτι ιοπιι·ειοοι

.οοιιοτοοπο τοτιοοπιπτ το Ρι·οπιοτιο. ιιοτ: οτιοιτι ιππο

ιΡεο οιιιοοοιο τοοοι·ο.Δ εοπ οο ειο·οοπιττιοε. 8οοιιιιποτιι

τΙοοπ ιιοτ ιιοιιοτιιπε οτ τοιιο φωτο εππτ ιιοτιοε πω.

οοτο οποιο τιοοπ το ιιτ·οοιι τοετιτοτιοτιοιτι τοτιοι·ι τιοτι

τιοιιοοττιπε. οι οι οιιτιοοοιιοεο ιτιοτιιιο ορτιοι·οι·οιιτ

ρι·οπιοτο τιιοιττιοε. ρι·ο.ιιιιι·ιο τοπιο οοτιτοιο ιοτιπο.

τοοτε οιοοοριεεο οοιιιιτοιτιοι· οι τιι·οοιο ιιιιι·τιτοττι οοτο

  

(τ) νοιιτιιτιοιιοτιι ττοοτ· ιοττι οποιο τοτιιιιττιπτ οπο Ν."ιτιοοιτοιι.τ οο! 973
ττιιιιιοτιι ιοτιπο. Ρτο τιιιιιιιιε τιιοοποι οτ ιι·οοοιεοιιοε
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ιιιειτσιιιοαεε στειαειιιιιιε ίεσει·αιιι; αεααιιιοαεπι. ιιοι·- α αιιωι- πι; ιρειε ιαι·ιιιαε σειιιοιιιιιαε ει εισι.ιοιιιιιαε. αιἱ

ειιει;ο ειι·εισΡοτσο. ‹ὶε σεισιτο ει. αιΠε ει ιαι·ιεθ.ιειιοιιε

ιιαάοτε. ει: σετειιιε οιιικιιιιαε. .αμε σοιιιιαεαιαι· ιιι ιιι

ει:τιιιιιεατο Βετο σπιτια ετιι·ισι ασ Βἰεσιιιιιε ιιοιει·.ιι.

ιιΒιειιαιιιἰιιιιιεε ειισεριιοιιι ιιοιι ιιατιιετιιι.ε.ρεσαιιιε ει:

οποια ααι ειισεΡιἰοιιἱ. Ρι·εάισιιι οιιιιιιο ει εὶαιὅιιιιι.ρι·ο>

ιιιιι;ιιιιιαε ειιιιειιαετε ει οιιεει·αειι·ε. ει ααα σοιιιι·ιιιιε

πατε. εαιι.Ρεαα ιιιιΠε ιιιατσιιει·αια οι·Βεαι.ι. εοιεαιΡτιιιει·

Ρτοπιιεειι ει; ειιρα!ειτει ει γροιιισσει τετατιι ιιοειι·ειιαιιιι.

σε εεε ιααιτειασαε απο ιεστιε άει ειιιιααειιισ. Ρι·εάισιιι

οιιιιιιιι ιιι:ιετιάετε ει οιιεει·αοι·ε. αεσ ιιι οιιααο οσα-ι

ιτααειιιτε. Εισιετιε ιιεσ εαστοι·ιι:ειιε ωρα σιιτειιοτὶε πιει.

εισιααι ·ιειιιαε ιιι Ρειειιο ΐοταειι·ιοι·αια. ιικιιιο ιιοιιιιιιισε

ιιιιιίαιι;ειιε Μσει.ιι. ιιιιιισιιοιιε ακα. (Πε Π. ιαιιιι. ιε

ειιεε. οιιειτιαε ρειεειαε. ε)ιαιοτι ωτιιιι·ο. 8αιΠιειιααε

ιιοιιιιιααε ιιιεΠοι·ιαε. ει εαιιι·ιιει·ιαε ιαάειι.'. . Τ·

Εκ σιιτιαιει·ιο @Για ειε ιιιεειαιαε πιστευα. 'ι ..

( ΠΟΠΟΧΧΧϊΧ )

θιιιιιιι.ουε ειε δι·ίππι!είο , Σπάικ: θ( Βοσαι·εΠα.ε άι:

δι·ίπια!άίε ιιιιίνετ·.εα απο φαω .ΜΗ σοπα·α Βοπί αυιαπι

Τα2ι9Έπαιιι, ΒΙαπωεΖεπι ει .ΒοπωισΞαπι ιπαι·::|ι2οπε.ε·

‹ἰε στουε.ά·απα εοπωιςιιε |ιαετ·ε‹ἰω σοιπρειάιαπ8 Με

"Μπα σοιιιιιιιωτιέ σεάιιιι2. -ι ι

πω, κι αππε

-

Ποιά Α. [οι. 9ΐ9. ο.

( Η. Π. )

ροεειι; άισιιιιιι σοιιιαιιε ιιΒειιαο εισιιιιειιάο τειἱτιειιαο

ει όεΐειισειισιο ει. ειάαοσειιαο. ει τιιοειιε οιιιιιιιιαε

εεσιιαάαιιι “ααι ασε ει ααἰεοαε ιιοειι·αιιι αιιααιιιιι

μοιαιαιαε ει Ροειειι αει ροεεει;. σοαειιιαεααο ισ Ρτο

απο σοιιιαιιι ρι·οσαι·ιιτοτειιιατ ιιι ι·εια ιΡειαε σοπιαιιἰε.

ει Ρτοιαἱιιἱτιιασ Με ιιοιιιιιιε ει: αισε ιιιστι σοιιιααιε.

ώστε ιαι·ιι. ιιαιιαι:αιτι Ρτο ιιισιο ιιοειι·ο ετ εκ ιιοιιιε

αεεσειιάεαιι. ει που εκ Μαι σωσει άει-επιασε Με»

α” ει ειασι:οτιιιιι·ε σοιιι;ι·ιι ααιιαιιιιιει Ρει·εοαειτα.

τειιιιεεε ιιεσεεειιιιτε αειιαιισιιιιιαι. αστο ειφι·εεειιιι (μισά

Ρτο ειιιειιο ιιισιο. “κι Ρτο ιιοειιιο ιιαιιιιι:ειιαε τετιεε->

ακα· ασ ρτσάισιισ. ιιεσ σώσω ὶατιι ιΡεο ειιισιισιει Ει

σει·ε. εεα Με ειε σειιιιιιαε. εεεααάαιιι πιαοα εε αιι

Βειιιιαε.ει Μαιο οιπιιο εαιιι: Ρειιεε -ιιοε. απο ειιαιιι

Ζ) Πασά ει] Ρι·εσὶι ι·εειιι.αιιοιιεια ι.ετιετι εστι άειισειιιιαε.

ει αιιεΙαει οι @Με ἰααιὶιἱα αρραι·ετειιτ ρι·εαισιε. θα

σιιααε Ρτο ιιιιι-ιε .- .·: . . . ιιαειε εισεεριεεε σοτιίὶιειιιατ.

ει; Ρτεσιο ιιιιτειτααι οσιοπιιΠιαιιι ιειαιαε. Ρτο κ.ιαιΒαε

πιιιιιαει ει ΐι·σασιεσιιαε πιιιτσιιιοαεε στειαεκειιιε !εσε

τιιιιι··αειιαιτιοαεια Ροτσιιετο ειι·ειειροι·σο. ειε σειειτοει

αιιιιι ει ιαι·ιειιιστιοαε ειιιαοτε ει σει.ει·ιε (με εστια

ιιετιιατ ιιι· ιαειτατιισιιτο Βετο ιιιιιαα ειιι·ισι ειε ιιι

ειιιαισιειιιοι;:ιτιι. ι·εειαιισιιιιιιεε ειισειιτιοαι ιιοιι ιιααιετετε

μεσαιιιε ετ οιιιιιὶ ιιι εκσερι:ιοιιι. Ρτεάισιο οπιιιιει ει

ειιιααιιι .ρι·οιαιιιιιιιαε αιιειιοει·ε ει οιιεει·αιιι·ε ει ιιοιι

οοαιτειαειιἱιιε. σαιι Ρειιιι Μπεταιιι ααιαθειιι:ειι·ατιι ιιι

ιιαε. εοιειιιΡιιιι.ει· Ρι·οαιιεεε ετ ειιραιειωει: Με Πιο

ι.ιισσα ι·ει·απι ιιοει.ι·ειι·ιιιιι. εισιαιι:ι ιιιιιαε ιιι εει;ι·ισο ιω

τιιιτιοται:ιι. Μαιο άοιιιιαισε.ιιοιιαιαιιιε ιιισσι.ιι. ιιιάισιιοαε

· ο νιια...ιιιε Μ. ιατιιι. τεετεε ιιιοιιιααιιτιαε. Βοαπεσιαε

Νοε ετιαιιιιααε ειε ἔι·ἰκαει‹ὶο ιασιιαε ει Βοαιιι·ειιαε

άε ει·ιιιιαιάο. σοτιίιτειιιιιι· αοιιιε ιιοπιιιιο εαιεσειαιο ειε

μπαι ειιτισιο. Ροιεειειιι ιειτιαε ι·εσιριετιιι ιιοιιιιιιιε ‹ιὶσιὶ

σοπιαιιιε. Πασά ιιι Ρι·οιιιιεειοιιε. φωτα ιιοιιιε £ωεω

Ρτο σοαιαιιι ιειιιαε ειε εοιιιειιαο ιιοπιιιιε σοιιιααιε ιιιιιαε

-ιιιιι·ιιε . . . . . . . . εκ αεΒιι.ιε ουσ τεσιιιετε αεΒεβαιααε

ειιι ιιει·εαιΒαε Βοαιίεσιι ωιοΐει·τι. ιιιει·σιιιοιιιε σι·οαε

:ειπε εσιαπι Μι αι άειιει·σιιιαε σώστε αοΒιε με ιιισιο

σοιιιαιιι ιατει ααε σοιιιι·ε αισιαιτι Βοιιιΐεισιαπι ει ειιιε

ιιει·σάεε σιιιαε ιιοιιιι ιιιιΒειισιιιαε ει; ιιιιιιειιιαε. ατιιιε

εκ Ρεισιο εκιιιιιιιιο ιιι άισιει Ρι·οιαιεειοιιε.αιιαιαε σε

άιιιιιιε ει: ιτειαιαιαε αοιιιε τεσιιιιειιιι ιιοπιιιισ σοιιιαιιιε

ιιιιιαε. οιιιιιαι απο τειιιοιιεε ει. ιισιιοοεε. τεειιεε ει; Ρετ

εοαειιεε ει ιαιιιιιιε ατιιεε ει αιτεστεε. ααεσαιιιααε ει;

ααειεσατιιοιιε ιιιιΒεαιιιε. ει ιιοΒιε σοιιιΡει.αιιι ει. σοιιι- ά .ο

ιιετει·ε ροεεειιτ σοιιι.τει ιιει·ετιεε ει Βοαιι αισιι ισοπα

Βισιι ι:ειιεΐει·τι ει ερεσιειιιιετ· σοιιι.ι·ει Βοιιιΐεισιαιιι ει:

ιαετιαεισι1ι ειαε ιιει·εόεε. οσσιιεἱοτιε ιιιιι·ει·αιιι άασετι

ιειι·αιιι εειαιΒιιιτει εειι. ‹ιε ααιΒαε ιιοιιιε εε οιιιιι6ιειαε9

ι·αιιι Ρτεάισιι ΒοαιΒισιαε ει; αιιιιιαει. αι σοιιιιασιατ ιτι

εαυτο Πωσ Εισαι ιιιιιιια εατισι ιΙαοπιάειαι 8αιΠιειαιι

ιαάισιε ιι‹τσι.ι. ειιε κα”. ιιιιιτσιι(ι). ει οσσεειοαε ιιιιιαι·αιιι

ιιιιτειι·αια σιαιιιααο8ιαιει ααειι·αια ει; εοιαοι·αιιι άσκοπα.

ιΙαειε ιιιιισιιι ει·ιιιισιωο εοιαει·ε ρι·οιιιιειι ειιιιιαειιιιιι άισιαε

ιιοιιιΐασιαε ι;ειιει_ει·ταε. ιιι; σοαιιιιειατ ιιι σπιτια Βισιο

ι1ιειαιι εαιΠισιιιιι ιειειιτοιε ιιι:ι:κιικν. ειε ιι. εΡτἰιἰ5

(η @μια πιο Δαρια ω» Ν." ασσια:ιιι. σο!. απο.

(θ) Ηοσ Ρωιω »Με ευρω ειιιι Ν.° ιισοΧ1ιι. σο!. 961.

ειιιιιι·ιοσα5. Βαοταει·ιαε ἱαἀειι.ι ει: ιοιιιιιιαεε Βἱεεοἰει.

Ε:: σειι·ιαιιιτιο ειαι·ισι ειε Βιειιιιιιιε ιιοιειι·ιι.

Ι

ς ιισσσΧι. ι

Αν‹:.ιιιιιυε ()ερωΙΖα , Ηειιι·£ε·ἰ θερα!ίαε ρι·οσιιι·αιοι· ,

Μπι οπιιιία ε|ιιαε ιἰἰσιο Ηεπι·έσο αάνει·.πω Βομβι

σθωπι ιπαι·σΪιἰοπειπ Ο·αυε.τατιαε , ει αάνει·.εαε ΜαὑΕ

Ειπα είπε ιπα2ι·ειπ ε: εοι·απι όοπα σουιρεωίπατι2, ία

ιιισειι.εί σοπιτπωιέ σειἰΖ£.

Ωω, επ ωιιιι

(Μ. Α. Μ. 9%. α.

ι α. ιι.. ι

Νοε εγσει·άαε σειιαΠει ιιαιισἱαε ει ρι·οσατετοι· ειι

ι·ισι σερα]ιε σοαειἰιιιιαε. επι σεάειιααιιι απο ει; εισασ

ιιεε τεειιεε ει Ρει·εοαοιεσ ααι: ει ιιαειε ιιιιιιαιι άισι;αε

ειιι·ισαε σεΡαΠο. ει: ει σοαιΡειιιιιι ει σοιιιΡειἰει·αιιτ.

απο ιιι εοπεαι (μπαι ιιι ρειιιιιιι ει:_εΧρειιεει5. σοιιι:ι·ε

ι;ιοτιιιεισιαια τιιιιτσιιιοαεπι ασ σιειαειιιιαα ει. εἱαε [ιε

ι·εάεε. ασε τιστι ιιει·ει.ιεε ααοιιαειιι ιιιιιΒιιιε ιαεττιε

ειιιε ει. Βο:ιει εοι·αιτι. οσσειειοαε ιἱΒι·ει·αιιι ιι·ισειιαι

ι·αι1ι ιτἱΒιαι.ει ιιιιιαε. ι1αιιε ει: ιΡει αισιαε ειιι·ισαε τε

σιρει:ε αειιαιι. ει αειιει. αι; σοιιιιιιειαι· ιιι σειι·ιει Βισι;ει

Ρετ πιιιιιααι ιιιιιει·ιι ειε ειιιικιο ιιοαιι·ιι. ιισσιιιικνι ααι
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νιιι.ιππιι(ι). οτ ο!ιο ιπι·οοτ.πιτιοποε οτ οοτισποε. οιιιοπι ο Ρι·ο οσπιππι ιοππο. πιιο!ιι πιοσ!σεσ Ρι·ο πιοοτ οπτι

οποιοο οοπιιιοτοπτοε οτ οοιπΡοτοπτιο. οοπτι·ο ιιι·οιιιοτοε

!ιοι·οι!οε πιοτιι!ιο οτ !ιοοοιιοε τοιοτ'οι·ι·ι .ιιιεπ·ο!ιισπιε τ!ο

οι·οιι.οιιιιτιο. σοοιιεισπο !ι!ιτοι·πιπ οοπτππι τι·ιΒιιιτο εορτοιπ

οτ ι!οποτιοτππι. ιιι. ιιτ: τιιιι!ιπε οετ ιιιεττππιοπτππι ιιι

ροτεοπιε τιιοτσι·πιπ ιπο!ιι!ιο οτ !ιοπιτοοιι πωπω εστι

ιιτππι που πιοπππι ο!!ιοττι πο ο!οιτισ πστοι·ιι ιιιτ:0ΧΧΧΥ..

πιο πω. το!ιτποτιι εοοπιιτιπιιι ιιιι.στι τ!ο ιΡεο ιπο

οιιτοτιοιιο. πιο πιο τοοτο ο ι;ιτοτ!ιοτο οπτιοσ. Ρι·ο οο

ι:!οπιιιε ιΡεο ιπι·ι!ιπε οτ ι·οτισπι!ιπε ιιρτιοι·οτ ,ιιι ιπετι·π-ε

πιοπτο τοοτο Ροι· πιοππιπ τιι!ιοι ποτοι·ιι ποπειπ. πιο

ιιι. ιππιι. τοπι Ρτο πιο ·τιπιιιιι ρι·οοιιτοτοι·ιο ποιπιπο

τιιοτι οποιοι. οοιισ πο!ιιε ιιοπιιπο Βιιιεοοι·σιο τ!ο παπι

εοποτο Ιιστοετοτι ιοπιιο τοοιιιιοπτι πσπιιπο οτ πιοο οο

πιππιε ιοιιπο. οπιπιο ιπτιι οτ ι·οτισποε οτ οοτιοποε

ι·οο!οε οτ ροι·εσπο!οε οτ πιιιττοε. πτι!οε οτ ιιιι·οοτοε. ο

πποοππιππο οτ τιιπιεοπιιιτιπο ιιιοτπε οπι·ιοιιε !ιο!ιιιιτ οτ

!ιο!ιοτ. εεπ οκ Ροτεοπο ι!!ιπε. οοπττοιοι:οτ!ιοτσε :ποτ

ο!ιιοποε πιτιο!ιοοτ !ισπιτοοιππι οτ οιιιε ιι·οττοε οτ οσπτι·ο

εΙιιοπι!ι!ιοτ οοι·ιιπι οτ !ιοπο οπο. οοοοεισπο ιιτοιιιοτο

Μπι τ!οτιιτσι·πιπ. Μπι πιο εοι·το τιποπι Ρι·ο .ροπο οτ

οιτροπειε στπιιι!ιιιε οτ ιι!ιιε :πιο Ρι·ο Ρι·ο‹ιιοτιε ιπεττιι

ιποπτιε ροή ρσεεοπτ. το!ιτιοι· ιιπστι ιΡεο ιπι·ο οτ. πιο

τιοτιι!ιπε πτι ιισεειτιε οτ Ροεειτ οσπιππο ιοιιπο. οοοιιτιο

τιοτοπιιοπτιο. οτ σιππι!ιπε πισιιιε. ειοπτ ιιιοτπε οπτιοπε.

οπτ οπο οι; οιπε Ροτεοπο ππτ.1ποπι Ρστπιτ εοπ Ραεεοτ.

πο! ιισεεοπιπε. οοπετιτποπτισ ποε ιιι·οοπτ·οτστοπι πιο

οοπιππι ιοππο. ιιτ ιπ ι·οπι ιιιειπε οσπιπιιιε. :ιπο τετοιο

ππιο πο τιο!ιιτιε ι!ιοτιε. πιο ιιιοτσ οπτιοσ πιιο!ιι σοπ

τιτοοτ οεεο εοτιετοοτππι ο τιιοτσ οσπιππι. τοπιιποιο.πε

οποοπτισπι ποπ πιιι1ιοι·οτο ροοππιο οτ οπιιιι ιπι·ι. οοτο Ο

τιποτ! πιο ιιοτοπεισιιο ιρεσι·πτπ ιπι·ιιιιπ ποπ τοποοτιιι·

ιιιοτπε οπι·ιοπε ποο οπο Ρι·ο οσ. πιο Ρι·ο τοοτο- επσ.

οοτππι ιοππο ιπ Ρο!οτιο τοτποι·ιστπιιι. οτιπο τ!σπιιπιοο

ποτιπιτοτιε ποοι.ιι. ιπάιοτιοπο ιπιπ. πιο ιππι. ιππιι.

τοετοε επι!!ιο!πιπε τ!ο ποι·οτιιπο. οιιιιο πιο ο!οποι·σ οτ

πιοσ!οεπε ειιοοτιπε ποτοι·ιιιε.

Εκ οοι·τιι!οι·ιο οιιι·ιοι πο Βιειιιιιιιο ιιοτπι·ιι. ι

ςποσοιπ.ι οι ζ. 0 τ.

?ποσο , ΝἰοοΖοειιε οτ Ζζοιειαε ί!τοπ·Ζοπίε ‹ἰο δ'αεττ·ο

πιιοτιἐαπιῇἩἰ, ποπ ιιτιἱυοτειι οποιο οι» αιἰνοτειιε ?ταο

π·οείοε ΜαδιέΖίαο , παοι·ιζε πιιοπάαπι Οάάσπἰε ()'πινο

α.·αποο ππποτιίοπτε, οτ ιιάνοι·επε τιαοτ·οτἰοε @τοπιο α!

πιαπ·τιιοπέε οοοιροτοὐαιιτ, £απιιοπεί οουυπιιτιτ οοιἰωπτ.

!%Ώ , 'Η ιιι!ιι

ή

ι ω!. Α. χω. πι.

( π. π. ι

Νοε τιι!οσ. πιοο!σεπε οτ !ογειπε ίι!ιι πποπτιοπι πιω·

!οπιε τ!ο οοετο!!σ οοπτιτοπιπτ πο!:ιιε τ!οπιιπο Βιιιεοοπισ

πο Ροτι·ο ειπιοτο ιιστοετοτι ιιιππο τοοιιιιοιιτι ποπιιπο

Διοτι οοπιππιε. οποσ ιιι Ρι·σιπιεειοπο ιπποπι τοοιετιε

(τ) οποσ Μάο ειιρι·ο ειιο !τ.° οποιοι. ω!. ω!.

!ιπε πιοιε. πο εσ!ποπιιο !ι!ιι·οε οοπτππι σοτποιιιιπτιι. οι:

τ!ο!ιιτιε οπο τοοιιιοι·ο τ!ο!ιο!ιοπιιιε ει!ι !ιοι·οτιι!ιπε πιο·

!ιι!ιο. πιτσιτιε τιιιοπιιοιπ σιιτιοπιε πιοι·ο!ιισιιιε στοποιοτιο.

οτ ιιτ !ιοι·ο‹!ι!ιπε τοιοτοιπ·ι πποποοιιι πιοι·ο!ιιοπιε οι·οπο

κοπο. οοτππι πιο πτ οοτιοι·ο ιιο!ιοι·οιπιιε πο!ιιε πιο

ιιιοτο οοπιππι.4 ιπιο οπο οοιιτι·ο Ρι·οτ!ιοτοε !ιο!ιο!ιοπιιιε

οτ !ιο!ιοπιπε. ππι!ο οι Ροοτο οτ!!ιι!ιιτσ ιπ ιιιοτο.Ριπιπιε-ι

εισπο. τ!οπιπε οοιιιπιπεοτ ττοιιιπιπε πο!:ιιετοοιιιιοποι

πσπιιιιο οσιπππιε ιοπιιο. σιπππι ιπτο τοτιοποετοτοοτιο

ποε ι·οο!οε οτ Ροτεσιιο!οε. οτ ιπιιττοε πτι!οε οτ3 ι!ιποοτιιε.

τιποοιιπιππο οτ οιιοεοπιι:ιτΙποι!ιοτιοιπιιεοτ πο!ιιε τοπιπ

Ροτιιπτ οτ οσπιτιοτοτο Ιιοεεοπτ. οοιιτι·ο !ιοτοι!οειοτ

Βοπο ιιιοτσι·πιι.ι ιιιο!2ιι!ιο οτ τοιοτοι·ιι οτ ειιοοιο!ιιτοπ

οοιιτι·ιι !ιοι·οι!οε ιιιεστιιιπ οοοοεισπο !ι!ιι·οι·πιπ εοιτοπιπτο

ιοππο. ιιππε τιιοτπε τοιοτοι·ι·πε !ιο!ιπιτ ιπιιτιιο ο.ττιοτο

τιποπιιοπι ιποτ!οπο. ειοπτ οοπτιποτπι· ιιι οοι·το· @στο

πιοπιι .ιδπι!!ιο!ιπι ιιο ο!οπιοο. ποοιικιπιιι. πιο πι. οπ

ιΒιιετι ιτοιπ οοοοειοπο ιπτιπιπ οπο !ιο!ιποτιιπτ άοπιτι.

τπ!οσ. πιοσ!οεπε οτ !οτειπε Ϊι·οτι·οε. τι!ιι τΙποπιιοπι

ιποτ!οπιε ιι.!ι σ!ιοι·το τ!ο ιιιοι·ι. πποπτπιιι ιπο !ι!ιοιε

εοκοΒιιιτο οοπττο τιοτοσιοε ι!ιοτι τοιοΕοι·ι·ι οτ οιπε τοπιο

ιιτ οοπτιποτπι· ιιι οιιι·το τιιοτο ιποκιπ οποο!ιπι πο ει

Βοετι·ο. ιιοοι.ι.ι!ιο να. ιπιιι·οιι (ο). ιτοιπ σοοοειοπο ποιοι

!ι!ιι·οι·πιπ εοπτποπιπτο οτ σοτο οτ εο!τιοι·ππι τιιιιιιτιο

οιιπ οοιιττο !ιοι·ο‹ιοε οτ !ιοπο ιιιοτο πιο!ιι!ιο. ιιο οπο

οετ !οπε τιιοτο πιοππ ιὅοιιτ!ιι!ίι :ιο εοιττσ. ιπ‹:οιιι.νιιι.

πιο πι. ιπιιιι(3). το!ιτοι· πτ ιΡεο ιπι·ι!ιιιε. ι·οτιππι!ιπε οτ

οοτιοιιι!ιπε. το ιιοεειτ τιιοτππι οοιπππο. ο8οπιισ οποι

Ριοπιιο. ι·οτιποπτ!ο τ!οτοπιιοικ!ο. οτ οιιποοοπτιο οτ πιστι.ιε

σπιπι!ιπε. εοοιιπιιππι ππο‹! ποε ιισεεοπιπε οτ Ρσεεοτ

τιιιι!ι!ιοτ πσετι·ιιιπ. οοπετιτποπιισ ποε πιο ιΡεο οοπιππι

οτ ιρεππι οσπιππο Ρι·οοπτοτστοιπ. πτ ιπ τοπι ιρειπε

οσπιππιε. οτ ιπστπιττιπιπε πο!2ιιε πσπιιπο οτ πιοο τ!ιοτι

οοπιππιε αποτο πιω πποπτππι Ρι·ο τοσο ποετιιο οτ

[ιιππε ποετι·ι πποπτ!ιιπι οτ οι πο!ιιε ιιοεοοπιιοπτι οτ

ποπ οκ ο!ιο πιο οοιιεο ιιοτοπιιοι·ο !οο,ιττιππο.οτ επιστο

ι·ιιοι·ο οσπτι·ο οποιπ!ι!ιοτ ιιοι·εσποιπ τοιιιιεεο ποοοεει

τοτο ιιοππποιο.ιιι:!ι. οοτο οιιιιι·οεειπι. ποσά Ρι·ο ο!ιοπσ

τουτο. πιει πιο πσετι·σ ππ!!οτοπιιε τοποοπιπτ τ!ο Ρι·ο

ι!ιοτιε. ποο οτιοπι ιΡεο ιπτο τοοοι·ο οιιιοοοιο. “τι πιο

ιπο οοιιιιππε. εοοπιιιιπιπ ποστ! !ιο!ιοπιπε οτ πιο ιΙπο!ιο

.εππτ Ροποε ποε. οοτο οτιοπι. ειπα! πο τιι·οοιι ι·ωτιτιι

τιοποιπ ·τοποι·ι ποπ ιιο!ιοοιππε τι ο!ιτιπο οι: οιιιιεο ιππ

τι!ιιι .ιιιιιιοτοι·οπτ. Ρωτιιοπ τοοιπιπε Ρι·ο !ι!:ιι·ιε οοπτππι

οοτποΒιιιτο ιοππο ιιππε οοοοιιιεεο οοπτιτοπιπι·. οκ Ριποοιο

!ι!ιι·οι·ιιπι σοτοπιι!!ιπιπ ιοπιιο. Ρι·ο οπιτιπε σοτοιιιι!!ιιιπε.

ιποππο! οτ τι·οποιεο!ιπε πιοτο!ιιοποε οι·πιιοκοιιο Βοο

ιιιιιτ. ποπτ!ιτιοποπι τιστο!ιοτο ·εττοιοτιστοσ. ‹ιο οοεττο

,οτ πι!!ο οτ ιπτιεθ.ιοτιοπο επιιοτο οτ οοτοτιε οπο οστι

τιποπτιιι· ιπ ιπεττ·πιποπτο τοοτο πιοππ οπτική τ!ο το

εοιπιιο ποτοτιι.ιοππποιοπτοε οποοιιτιοπι ποπ πππιοι·ιιτο

ι›οοππιο οτ οπιπι ιι!ιι οικοοιιτιοπι. Ρι·οτ!ιοτο οπιιιιο οτ

ειπιιιι.ι.!ο μ·οπιιττιπιπε οττοπιιοι·ο οτ ο!ιεοι·ιιιιι·ο οτ ποπ

οοπττοιιοπιι·ο. επ!ι Ροπο !ι!ιτ·οι·ιιπι οπιπιδοιιτοι·ιιιπ εσ

!οπιι›πιτοι· ιιι·σιπιεεο οτ ετιιιπ!οτιι. οτ ειιο πρστ!ιοοο

(τ) πω: πιο ευρω ειιο Ν." παπα. πο!. 949.

(9) Πω: ιιοι·ιτοι· πιο οποιο απο Ν.° ποοποπ. απ. "τοπ

(θ) οποσ! που οποιοι πιο Ν." ιιοοιιιιι. πο! 959. (8) !.ιιιιιιιοπι !ιοπο πιω πιο" ι·οτιι!ιιιιιιε ειιο Ν.° Μπακ”. οο!.τ038.
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τετσσι σσετι·ετσισ. εσισιε !εσσε !ιι Ρε!εε!σ Ϊστσετ!ο- τι Βετο πιεσε εστ!ε! σε !ι!εεισσε σσιετ!!. τεσσσε!εσε

ταπι. εσσο σσισ!σ!εε σετ!σ!ιει!ε επειτα!. !σσ!ει!σσε

τω!. σ!ε τι. !σ!!!.Δ ιεει:εε 8σ!!!!ε!ισσε σεσεισετἰε. σ!

εο!σεσε σε Ρστιε. ει: σ!εο!σεσε εΡεετ!σε σσιετ!σε.

Ε!! εετισ!ετ!σ εστ!ε! σε !ι!εεισσε σσιετ!!.

( ιπιεοια.!! )

(!σσιωι›σε σε @απο απ! επεσα φωσ αάνετειω Με

τεσεε ΜεωΙίαε, Οάιι'οπ2.ε Μτε|ιίοπέε σαοταίαπο Οτα

υε.ταπαε σ.τοττε, εοποιηιιε σοτιε !ιαύεύαι3 , ι2ιπαεπεί

::οσωπισιέ σεε!ί2.

Με, ιι Με

θα!. ε. χω. εεε.

( σ. ε. ι

Βέτο εοστεσσε σε εεειτο εσιι!!ιεστ ιισ!ι!ε σσισ!ιισ

Βσ!εεετσο σε Ρειτε εεσειε. Ρστεειει! !εσσε. τεε!Ρ!ειιι!

ιισσι!σε σ!οτ! εσσισιι!ε. (ισεσ !σ Ρτσισ!εε!σσε τισε!!!

Ρτο εσισσιι! !εσσε !εε!ει!ε τισε!!! σε εσ!σεσσσ !!!ιτεε

σεισει8!ιιιε ει! σε!;ι!ιο Ίσα! τεε!Ρετε σε!ιε!ιει:σ ε σσ

ισ!ι:ιε ισε!ι!!!ε. ιικστε εισσσσεισ σσσσσ!ε σε ετεσειιεσε

τσετε!ι!οσ!ε. Ρτο εε ει !!!!!ε εσ!ε. τΙσστσισ ισα!!! ετσι;

εστω!! σε σι: σώσε. Ρτο σ!εισ εσισσσ! εεσετε σε!ιε

τα!! !στε τισε εσιιι;τε !Ρεσε !ιε!ιε!ιεισ ει !ιε!ιεσ. σε

τΙσε !ιι-σ!ειεσι εσεστ!τειεισ. Με ει! Ρεειο εσ!ι!!ι!ισ

!σ σ!ειε Ρτσισ!εε!σσε. σε εεσσ ει. ιτεσσ σσ!ι!ε τεε!

Ρ!εσι;! σεισ!σε σ!ε!! εσισσσ!ε. σιιισ!ε !στε. τει!σσεε ε

ει εει!σσεε. τεε!εε ει: Ρετεσσε!εε. σι!!εε ει σ!τεετεε.

ει:τισε σι!ισεε. τισεεσιιισσε ει: σσεεειιισσσε !ιε!ιεο ει:

σι!ε!ι! εσσιΡειεσσι. εοσιτε Ρτεσἱεισε ει εστσισ σοτιε

ει; !ιε!›ετε Ροεεε!!! σεεεε!οσε σ!ετετσισ !!!ιτετσισ σεισε

αστε.- ειι !!!!ε τισε εσιιι!ιιειιιστ !!ι εετι;ε !εειε πιει!!!

Βσ!!!!ε!ισ! σε ε!εσ!τε σσιετ!!σεειακν(ι). τε!!ι:ετ σι: !Ρε!ε

!στ!!ισε τεσσε!!ισε ει: εει!σσ!!ισε στ! Ρσεε!ι; σ!εισισ

εοσισσε. εεεσσσ. εκε!Ρ!εσσσ. τει!σειισσ. σε!εσσεσσσ

ει; εσσα:εσσο. ει: σισσ!ε στσιι!!.ισε. εεειισσσσι Ίσα!

Ρσεεσσι ει Ροεεεισ. εσιιει!ισειισσ σοε Ρτο !Ρεο εσ

ισσιι! ει !Ρεσισ εσσισιιε Ρτοεστειστεισ. σι: !σ τα!!

!Ρε!σε εοισσσ!ε. ει; Ριεπατιο σώσε σεισ!ιιε ει σ!εε

σ!ει! εσισσσ!ε σ!ειε !στε. σσετιισσι Ρτο ίεεισ ισεσ

ε: ει! !σε σεεεεσσεστ! ετ σαι ει: ε!!ε εεσεε !εε!τι!

σιε σεΐεσσετε ετ εσει;στ!σετε εσσι.τε τΙσεισ!!!ιει Ρετ- τ!

εσιιεσι. τεισ!εεε σεεεεε!ιει:ε σειισσε!εσσ!. εει.ο εκ

Ρτεεε!ισ. ιισοσ Ρτο ε!!εσσ Βετο σ!ε! Ρτο ισεσ. σσ!!ε

τεσσε σε Ρτεσ!ειὶε ιεσεετ. σα: ει!εσι !Ρεε !στε τεεετε

ε!!!εεε!ε. εεσ σ!ε ε!ε εεσσ εεεσσσσισ (ισεσ !ιε!ιεσ ει

ιε!!ε εσε!!ε εσιιτ Ρεσεε σιε. απο ει:!εσι Ίσα! εε!

Ρτεε!! τεει;!ισι;!σιιεισ τεσετ! ιισσ σε!ιεεισ. ε! ει! ε!!τισε

εεσεε !ιισι:!!!ε εΡΡετετεσι;. Ρτεσ!ειε !!εε!ο Ρτο !!!ιτ!ε

00€σεΒ!Ιιτε. ιΙσεε εεεεΡ!εεε εσσί!ιεστ ει! Ρτεε!σ !!!ιτε

τσσι οετσισ!!!!σισ!εσσε. Ρτο εισ!!ισε σιεσσε! ει σεισ

ε!εε!ισε σιετε!ι!σσεε ετεσειιεσε τεσετιιστ σεσσ!ι!σσεισ

Ρστε!ιεισ ειτε!εΡστεσ. σε εεειτο σ!!!ε !στ!εσἰει!οσε

ειισστε ετ σειετ!ε τισε εσιιι!σεσι.στ !σ !σεττσισειιι.σ

(η Πισω σεισΡε σε εσΡτε τε!ειε εσε Ν.° σεειιιαιιι. εσ!.969.

ειισεΡι;!οσ! σα! ιισσιετειε Ρεεσσ!ε ει ασε! ε!!! ει

εεΡτ!οσ!. Ρτεσ!ειε σισιι!ε ει; ε!σΒσ!ε Ρτσισ!ιισ ειτε!!

σετε ει σ!ιεετσετε. εσ!ι Ρεσε σσΡ!! σ!ει;ε σσεσι!ιει:!ε

εσ!εσιΡιι!ιει· Ρτσισἰεεε ει; ει!Ρσ!ειε ει; εσε ΡΡσι!ιεεε

τετσισ ισεετσσι. εει.σισ !εσσε !!ι Ρε!ει;!ο Ϊστσετ!σ

τσιπ!. ειισσ σστσ!ιι!εε σει!σ!ιει.!ε.ι Μεσα!. !σσ!ει!σσε

τω!. σ!ε ει. !σ!!!. ιεετεε ειι!!!!ε!ισσε σεσεισετ!ε. σΡ!εσ

σε ε!εσετσ. σ!εο!εσε σε Ρσττε. ετ σ!σο!εσε εΡεετ!σε.

Εκ σετι.ιι!ετ!σ εστ!ε! σε !ι!εεισσε σσιετ!!.

( σεεεισ.ιιι ι

Ιισιιειιτσε (ΜΜΜ σε ιι ίατιιιεπεἰ σοπιπιιυιἰ εοΖιι£ἰοπεπι

ό Μειώστε μετά α!οιπιιε ειιέατα'αυι σουιπιιυιἰ εΖάεπι,

ρτο εατισπξεα πίτι8ϋπίΖίί αειἰῇεαπιἰα, υεπιί!2αε, εοπ=

[Μπιτ.

1262 , εε εσεσει! ι

θα!. Α. [Μ. σε. σ.

( Η. Β.)

Ισ σασ!σε σσισ!σ! εισαι. εσσί!ιεισι· !ισ!ιετισε εστ!σε

εε !ιε!ισ!εεε ε: τεεεΡ!εεε ε !ιεττ!ισ!οτσεσ !!εττετ!σ !σ

σἰεε σΡετετ!σ εεσσσ!εε σ!σει;!ισ!!!! Ρτο εσιι!στι! !ειισε

!!!ιτεε σεεεισ !εσσε σε Ρτεε!ο σσπισε· εσε Ρσε!τε σι

σ!σει!ισ!!!ο ει ειιι!ισειε Ρετ εστσσσε !εσσε !σ τισε

σε!ιει σετ! εεσσσ!εε σ!σει!ισ!!!! ε!ιτεσσσε!εσε εικοσ

Ρι!σσ! σα! σσισετει:ε Ρεεσσ!ε ει' σπιτι! εΧεεΡι!σσ!

Ρτοισ!ι.ιεσε τΙσσσ ιισ!!εσι τεσιι!ε!ι;!σιιεισ !εσ!ει εσισιε

εσισσσε !εσσε σεεεε!σσε σ!ει:ετιισι !!!ιτετσισ σεεεισ

σε! εσ!σι.ετστσ εσε Ρειιε σσΡ!! ετ!Ρσ!ειε ει; Ρτσισ!εεε

ει εσε σ!ι!!θει!σσε !ισσστσσι εσετσισ. εσισιε !!ι ισσ

σι!σι!!!σ. !σ σοισσ σιιαι!ε !ισσεισ!ιε!!ε ει !”τειτσισ.

!!ι τισε !ιε!ι!τει σ!εισε !ιετι!ισ!σισεσε !σσειι. εσσσ σο

τσ!ιι!εε σει!σσει!ε ισεει.ιι. !σσ!ει!σιιε τω!. σ!ε Με.

εσθσει! !σι:ετ ιισσεσι ει: σεεΡετεε. τεειεε ετσ!ι!σ !σσει

ει σ!ιετισε !ιετ!ιειιστε σε σ!σει!σι!!!σ.

Εεε !σ!ιειισεε Εστιιετ!σε σσιετ!σε εεετ! Ρε!εε!! τσΒετσε

εετ!Ρε!.

ς σεεεΧι.ιν )

Οει:ε·τσε Βατίπωτοτα, .σε τι σιτιωεπεί σοιππιιιτιἰ Ρτε

2Σωπι αιιπιιε ειιἰιιεεἰαιπ, ρτο εαπσπίσα Ϊ/ἱτι£ἰπιἰΖἰἰ αε

ιἰῇεαπσσ, εἰσἰεπι ·ιιεπείέσιε, αεεερΖετε σοη/ί$ετατ.

!26ΐΣ , !!!! εσ€σει!

Γεια!. Α. [Μ. 338. ν.

( Η. Π. )

Ισ σεισ!σε σασ!τι! εισαι. εσιι!!ι;ειστ σ!τιετισε Βετ

!ιεκστε εε !ιε!ισ!εεε ει τεεεΡ!εεε ε Βετι:!ισ!ασεσ ία·

τετ!σ !σσ!εε. σΡει·ετ!σ εειισσ!εε σ!ιιει!ισ!!!!. Ρτο εσ

ιι!στι! !εσσε !!!ιι·εε εσ!σ‹Ισε !ειισε σε Ρτεε!σ σοσισε

εσε Ρσε!ιε !σ σ!ιιει;!ισ!!!σ ειιι!πιειε Ρετ εσισιισε !ειισε
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ὶκι (με ἀοβοτ τὶοι·Ξ οοηοτιὶοει υἱι1οτἱπ1ἰΙἰὶ. οβτοιιιιιιοὶοτιε α ι·οοοΡἱεεο τι Βειι·τ!ιοΙοαιοο Ϊοτι·ειι·ὶο ἰιιἀἱοο οΡοτπἱο απω

οκοορτἱοπἰιιοτι ηιιτιιοτοτο ροοιιτιὶο. οτ οπιιιἰ οκοοΡτὶοιιὶ.

Ρωπηἱττοπε φ1οά τωΠοπτι τοοιιἱεἰτἱοηοιη Ρεοἱοτ οοτιττο

οοπιιιιιο ἰοτιιιο οοοοεἱοι1ο ἀἰοτοτιιπι ΙὶΒτοτυπ1 ῳιἱιπΙιιο

εὶΒἱ οοιιιτοτυπι ειιΒ Ροικι όπ:ΡΗ ετἱΡυἱειτο οτ Ρτοωὶεεει

οτ :πιώ οΒΙΜΒοοίοπο Βοποτυπι ειιοι·ιπ11. ιιοτιιπι ἰτι ώσ

οτἱτιιὶὶἱο ὶτι άοπισ οττοτιἱε ΒοτιοωΒο!!ο οτ Β·ειττιπιι ὶτ1

«πιο τιὡἱτοτ ἀἰοτιιε ΒοτττιοΙοπιιοτιε ὶιιἀοκ. πωσ ἀοωἰτιἰοο

ποτἱιιὶτειτὶε Μοοι.π. ἰτιἀἱοτἱοιιο νιπι. ἀἱο κκ οιιΒιιετἰ

ἱτιτοτ τιοτιοπι οτ τιοεροτεε. τοετοε οτἀἱοὶο ἰιιἀοι. οτ ἰπι

Βοττιιε οιιι·Ιιιε άο ιιἱιποτἱωὶΙἰο.

ΕΒο ὶοτιοπιηοε ΐοτιπιπ·ϋ1ε ποτοτἰιιε εειοι·ἰ ΡεΙοοἱἱ τοΘειτιιε

εοτιΡει.

( ΒοοοΧι.ν )

ΙσπΑπινοε άι: Ερίωορο τα» ιι ία:ιιιοπισί οοπππαπί έτι

2ο8·τ·ιυπ ρτ·ετέιιπι σαία.εάαπι άουια.9, οἰτἰοιπ ρω απισ

τιίαι οοτι.πτ·ιιοπάιι Ι/ἰποΔΣτπΖΖἰΖ ·υοτιάέταο, εοΖαταπι/α2.εω

/ατεται·. '

ΠΕΒ, 20 ευΒιιετΞ

τω. Α. χω. οι”.

( τι. ιι. )

Η πιστεύω ὁοπιἱιιἰ επιοπι. οοπτὶτοτιιι· ἱοἱιωιτιοε άο

οΡἱεοορο 5ο Ι12[111τ88Β οτ τοοοΡἱεεο ο Βοι·ττιοΙοπιοο

ΐοττοι·ὶο ἱιιἀἱοο οΡοτοι·ὶο οοποπὶοο ιιἰτιοτἱωἱΙἰἱ Ρτο σο·

ωιπ1ἱ ἱοιιιιο Μπακ εὶοοοπ1 ἰοοιιο (Η: Ρτοοὶο άοπ1ι15

οιιο Ροεἱτο ἰιι ιιὶυοτἰιιιἰΙἱο οτ οκτἱωοτο Ρετ οοωιικιο ο

ἱιιι1υο Πι Ίπο άοΒοτ Βοτἰ οειτιοτιὶοει ιιἱτιοτἱτιιἰΙἱἱ Μπο

τιιιτιοἰωιε οκὸορτὶοιιὶ πο:: πιπιιοτειτο ροοιπιἰο οτ σιωπή

οκοοΡτἱοπιἰ Ρτοπιἱττοτιε φοά πιιιΙΙειω τοΊυἱεἱτὶοοοω

Βιοἱοτ οοηττο οοπ1ιιπο ἰοτιιιο οοοοεἰοηο ΗΒτω·ιπιι άο

οοπι εἱΒἱ εοΙιιτοτ·ιιω ειιΒ ΡΘΙ1ει όιιΡΠ ετἱΡυΙοττι οτ Ρτο

πήεεε. οτ ειιΒ οΒἱὶΒοτἱοηο Βουοτιπυ ευιοτιιπ1. εαυτο

ίτι ιιὶιιοτὶωὶΗο Πι άοιτιο οττοιιἱε Βοι1οττιΒοιΙο οτ τιο.

τι·πω ἱιι (Για ΙιοΒὶτειτ ιὶὶοτυε Βεπ·τ!ιοΙοπιιουε ἱιιἀοι οποσ

ἀοπιὶηὶοο ιιειτὶιιἰτοτἱε πεειετ. ἱηἀἱοτὶοηο ν1ιιι. ἀὶο ΧΧ.

οιιΒιιετὶ ὶητοι· πιοτιοπι οτ υο5Ροτεε. τοετοε οτἀἱοἱο ἱιι

άοκ. οτ ἱτιιΒοττιιε οιιτ!ιιε. οτ ἰιοΒοττιιε 138ΓΒοΧ0Γ8 άο

ιιἱποτἱωὶἱἰο.

ΕΒο ἰοτιοιιτιοε ἴοτιπιτἱυε ι1οτοτὶυε επτά ΡοΙοοἱἱ Γ088.τ118

εοτἱΡεἱ.

( ΒοοοΧι.ν1 )

Βποκει.Μυε είε ?Μα οτ Ρφοπίατια, ΘίΡαππί είε Τεπάτι

α.:τοτ·, .σε α ἰαπαοπεί ο·ουτπιαπέ .εοΖατίοπεπι ρτ·ο2Σέ ατα

πιω σαία.πίατπ, οἰεἰουι ρω πέπτϋπίΖά σαποπίαι οοπ

:21·ιιοπεία τυοπάίΣαο , ?ιαόιτέσσε ρτο/ἰτοπτω·.

ΠΩ, θ!) ειιιδιιετἰ

τω. Α. χω. ων.

ς π. τι. )

Μ οοπήπο ιΪοιυἰυἰ ειιτιο:ι. οοιιίὶτοτιιτ τὶοτιοΜιιιε ττο

ιπἰοο ιιὶποτὶτπιὶἱἰἰ Ρτο οοπιιιτιἱ ἱοοι1ο ΗΒι·ειε εε: οτ εοωοε

ττοἀοοὶιιι οτ ᾶοπιιπἱοε οοτο Μισο Ρτο άιι.ειΒιιε ΡειττἰΒιιε

άο Ρτοοὶο σώσε όοπιιιε ροεὶτο ω ιιἱι1οτἰωἱΙἱα οτ οι

τἰπιοτο Ροι· οοπιππιο Επιασε. ἰιι απο όοΒοτ ίὶοι·ἰ αιτιο

ι1ὶοει υὶι1οτὶτΙ1ἱΙἱὶ οτ οικω: Ρτοἀὶοτὶ ΙιοΒοβειι1τ Ρτο ἱι1

άΜεο οιιπι ειὶοΙοΧἱει οοΙοὶει. οΒτοτιιιοοἱοιιε οκοοΡτἰοτιἰ

Ποπ ηυωοτοτο Ροοιιτιὶο οτ οωπἱ οκοοΡιὶοτιἰ. Ρτοωἱτ

τοηε Πασά πιιΙ!οπι ι·οε1ιιὶεἰοἰοοοπι ΒιοἰοΙιτ οοτιττο οο

πιιπιο Μουσε οοοοεἱοιιο ἀὶοτοτιιπι ΗΒτω·ιιω ει:: οτ

εοΙάοι·ιιαι ττοἀοοἰπι οτ ἀοκιοτὶοτιιπι οοτο εὶΒἱ εσωτειωιο

ειιιΒ μπει όιιΡΗ ετὶριιΙοτει οτ Ρωιπιὶεεει οτ ειιΒ οΒΙἱ

Βοοἱοτιο Βοιιοτιιπι ειιοτιιτ:ι. οοτυπι ἱιι ιιὶιιοτἰωἱἱἰο ἱτι

θ.οπιο οττοτιἱε ΒοιιοιυΒοὶΙο οτ ἴτοττιιιιτἱτι (με ὶπιβἰτειτ

ἀἰοτυο ΒοτττιοΙοι1ιοιιε ἰυάο›ι. οποσ ἀοωὶτιἱοο πιειτἰιιὶτειτἱε

ὁ Μοοι.ιι. ὶηἀἰοτὶοηο ν1πι. ἀἰο κι. ουΒιιετἱ ἰοτοτ πωπω

οτ υοεροι·ειε. τοετοε οτἀἰοΕο Μιά”. οΒοι·τιιε Βιιι·Βεκοτο

οτ ἱωΒοττιιε οιιτΙιιε (το ιιἰτιοτἱυοἰΙὶο.

Ειδο ἰοΙιετιτιοε ΐοτιιοτἱιιε ι1οτειι·ΐιιε εειοτἰ 'ΡοΙοτἱἱ τοΒοτιιε

εοι·ιρει.

ζ υοοοΧ1.νιι ) .

Ρυι.οο ιἰο θα.πι·ο, .το α Ξαπιιοπεἰ οουιππωιέ εοΙιαίο

καπ ρωτά σα.εαΜ· οιιέιωει'απι, εἰάεπι Ρτο αυιοπέω

Ρέτιώπί!ίί οοπστΡωτεΐα υοπιἰἰτἱ, ?ιαίπαίωο άου!ευ·ατ.

'Ι%ΕΖ, Ε!! ευΒιιετ.ἰ

στο Α. ω. :τη

μι. τι)

Πι ηοπιὶυο ι:ιοπήκή ειπιοια. οουΒτοτυτ Β.1τοσ :το οο

ετοΙΙο 5ο ΜΒιιἱεεο οτ τοοοΡὶεεο ε. Βει·ττιο!οπιοο του

Μάο ἱιιἀἱοο οΡοτοτὶο οοηοπἱοο ιιὶτιοτὶωἱΙὶἱ Ρίο οο

πιιπιἰ ἰουι1ο ΙἰΒτοε οοτο ἱοιιιιο. άο ρτοοἰο_ ι111ἱιιε 0888.Η8

ροεἱτἱ ὶτι υἱτιοτἰπιὶΙἱο. οτ οκτἱωοτἰ ροκ· οοι11ιιπο ὶειιιιιο

ἰτι (με όοΒοτ Βοτὶ οειτιοιιἱοει ιιἰΠοτἰωἰΙἰὶ. οΙ›ι·οτιιικιοἰειιιε

οκοοΡτὶοιή που τ1τ1πιοΙ°ειτο Ροοιπιὶο οτ οιιπιἱ οΧοοΡοἰοτιἱ.

Ρτοωὶττοτιε οι1οά πι1Ποτυ τοτΙυἰεἱτἰοτιοιτι ί-οοἱοτ οοιιττει

οοιοποιε Μουτ: οοοοεἰοτιο όἱοτοτιιω ΙἱΒτοτιιω οστο

εἰΒἱ εοΙυτοτιιιπ ειιΒ μπει άι1ρΠ ετἱΡιιΙοτο οτ Ρτοπ:ήεεε

οτ επτα οΒΙὶΒοτὶοτιο Βοηοτιιπ1 ειιοτιιπι. εστω:: Πι υἰτιοτἱ

πιἰΙὶο ἱιι όοπιο οττοπιὶε ΒοήοαιΒοΠο οτ ττοττιιιτι ἰι1 πιιο

ΙιεΒἰτοτ ἀἰοτυε Βοι·ττιοΙοπιουε ὶιιὁοκ ειιπιο ὸοτιιἱιιὶοο 11ο

τὶοἱτοτἱε Μοε:ι.τι. ἱιιἀἰοτὶοπο ντιπ. ἀὶο πω. ειιιειιετἱ ὶιιτοι·

πιοιιοπι οτ ιιοεροτεε. τοετοε τιιἰΙειτιυε οκοοιιτοι· ιιἰκιοτἱ

πιἱἱἱἱ οτ τιἰοοὶειιιε Βοτάιιε άο ιιὶποτἱπιἰΙἱο. .

ΒΒο ὶοτιτιιιιιοε Ϊοτκιοτἰιιε τιοτοτἰιιε εοοι·ἰ ΡειΙοοὶἱ το.ιδιιτιιε

εοτιρει.

τοπό2 οτ ιιοτάιππι ι110ΡΒτι·οηπτττοτοΠόΒ 8ο Βοβυἰεεο οτ
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( πισσεΧπ.νΙππ )

Ουππ.ι.πεπ.πιπιππε /!είιιΙα.κίαε ΠαΙσίαεΜιισ, τπ£εὅτιιιππ .σε

α σουιπιπιπέ Ζαπιαετι.92 εοΖα22οπεπι ρι·ε2ί2 είοπιιι.ι οποίω

ιἰαπι Μία». Ρτο πίπωπέΖά σα1ιοπίαι εοπι.88α·αεπέα Φετι

ιίέ2αε |ιαδιιίε.τε ρτ·ο#£ε£ιω·.

1252 , 2 εερπεππιστιε

πω. Α. ει. εεπ.

(πι. πι.)

Πι ποιπιπε άοιπιππ εισαι. εοπίπτετπτ ΒιιιΙΙιεΙππιππε

. υ . ι . · ο

Βιιπε :ιάπάεπιππε σεπισιε πποππιππε άισπε πιππιπτιε επε εε

τπεβπιιιεε επ τεσερπεεε τι Βετάπο!οτπεο ίεττειι·πο ππάισε

η Παπ Ειιπεππ Ρει!εε. άπιπιπτ άτιστπε.

Μειὶιπο άε πιτοιπὶἰε. ετετἰπιπ άε ΐτππ1επτο. πωπω άε

οτάεο. επιτιπππ άε ερεπτει. ερεΙππιτπ. ππεεεεππιπ επ πιιιιπππ

σοπάισιοπεππ ει: Μπιτ Ρτο Ρτεάἰσπἰε εοπά. ιι. άεπ. ππππ.

Ι)πιτπτ άτὶστπε.

Μειἱιπο άε ἰπιποΙἰ.ι. ετπιτππιππ άε ίτππιπεππιο. ει::ιτππιππ άε

οτάεο. επιτιππι άε ερε!τε. ερει!!επιππ. πππεεεεπιπ. πωπω

σοπάισιοπεπι. ετ άειικπτ Ρτο Ρτεάπστπε εο!ά. ιι. άειπ. ππππ.

Βπιππι· άτπστπε.

Μπἱιπο άε Μαι άε πει σοεπε επιπτιπι άπο άε πτπππεπτο.

επιι·ἱπ άπο άε οτάεο. επει·ιει πιιι. άε φάτε. 8Ρεπιπε

άπει:ι. πιπεεειπε άπειε σοππάἰσἰοιιεε άπειε

ποιά. ππιπ. άεπεπτ.. πω.

[Μπι ΐειπεπι άποε πιάστε. άειτπτ άτπσ0;πε. άὶσπιππι ιπποά

εεκ άεσεπει άε ρτεάπσπε εππΡπει επιπ άε :πιιπο άε

ορετιιτιο στπποπισε πιπσπιπππάπι Ρτο σοιπιππι πεπτππε Ππιτπιε 6 Βπσει. εεά ποπ ω. οεπεπιεππι ππιεπτπππιειπιπππ.

π.τεε ει; εοΙάοε εειπ. ετ άεππ:ιτιοε πιππιπποτ ποιππε άε

Ρτεσπο άοιππε ροεἰτε πι πιπστπιππΙπο ετ ειιιιπ:πιστε Ρετ

σοπιππε ποιππε πι ιππο. ώστε επάεπισιππι πωπω: τετσἱπιιπι

Ρειττεππ Ρτο ἱππάὶπὶεο σππιπ τισιπειπ1πο άε πατάει ετ σπιτι

πετάσπε πιποτε Βιτπιπιππι άε πατάει πΒι·επππσπεπιε εποε

Ρπιοπιὶ ποπ πππιπετεπτε Ρεσπππε ει: οιιιππὶ ειισεΡτιοπιπ.

ρι·οιπππεπε άὶστπε επιΠιεΙπιπππε ει: οβετππε ἰπάειπ

πππἰΙἰΒεπ εοτπιπ πι εσΠάπιπ εε Βπστπτοε ει σπτειππι·οε

ιτε τιποά πω. επάεπειπιπι άπστεππι εοΙπποπεπιπ πΡεπ επά

Πεπιππιππο ΐειστπιππ τοτπιπ επ ίιτιππιππι ΙπειΒεΙπἱτ επ1ι Ρεπει

άπΡΙὶ επ οΒιιΒεσιοπε Βοποτπιππ 5ποτπιππ. πωπω π:

σειριΕππο πιπστπιππιΠπ πιιπο άσπιππισε πιπσσι.πι. ἱππάὶστὶοπε

παπι. άπε πι. εερτειππΒτπε.

Εφ ἰοΙπιιιιπε8 ἴοπ·πππτἰπε ποτε.τιπε επιστι ριιΙπισπι τοιδπιτπε

εστὶρεἰ.

( πισσσιππ.πΧ )

7ετπάί22.9 α ΜαπαεΙε ει! Π·απεί.ι·σο, ΟάιἰοιιΕι· σιωπ

τἰαπι Ότανεα:απαε πιαι·σΜοπέ.ι βΖά.τ ε£ |ιαετειίέ&ιω,

ἱαπαστι.ιἰ σοπιππιιπέ ωωτο, ·υί!!α ε£ ὑιιτὅ=ο ιώιάοΠασ,

Μ:: εοτιιππάεπι μα· εΙεσωπι @ΜΜΜ άεσόαταιι2ατ.

Ή.262

ω

πω. Α.|-π1ι. εοο. στα. σ. τω. εεε. υ.

› (πω.)

·· Ιππιππιπειτ.πο επι Ρετ άσππιπππι πεισοπιπππ Βεστεεππιπ

ε: σοτο πιοιππω;ππε άε τεάάἰπἰβπε σ.πάοτπε. ·πιισσι.ππ.

Ιππεπεσεπρι:ι εππιτ τεάάἰτπε ειππάστιε. ·

Μεπἰιπο τπι;πιπάοτπππ άειτ εππιππιπ.ιππ επετιπιπ άε ΐτπ- ε!

απαιτει. επιτιππ.ιπ άε οτάπεο. πιτπιτιπππι άε ιιΡεΙπει. 5Ρπιππιππιπι

ιπε:εππππ πωπω πὶάεΙὶσετ Ρεπιπεε (πποε πωπω σοπιάισιο

πεππ.σ!πε εεε. . . ' άεπειτ. πι.

Ετ ΜΒΜ; Ρτο.εριιΙΙπ άΞστιι επ Ρτο ππεεεει ει: Ρτο σοπ

άπσποππε 8οιά. ππ. άετπειτ. 'πω.

Παπ Βιιιεπιπ 'ποπεπι. άπιππτ άτπστπε. '

Μετπιππε. τιπΒεπΙάπε σππι επιε εοιπεοτώσπε. Ρτο πειτε
άε τ.τοπει·επι€πιε εοΙά. π. Υάεπιπτ. ππιπ.

Π; πωπω Ρτπιππάιππι πει σεππιππι άπεπΙσπε ρετεοπιπέ. ετ

εοπεπτ. άεπτε εοΙά. ππ.

Μεἰιισ άε πεποστπιε επιππ Βοτπ·εΠὶε επιπτιπιππ άε τιπ

ππειπτο επ οτάεο ππαιτιππι άε εΡεΙπει ππεάιπππι ερεΠεπιπ

ετ ππεάπεπιππ ιππεεεπιππ πππιππ σοπιάισποπεππ. πεσειπάἱπ.

π ω. ·· εοπά. π. άεπιπιτ. πι.

Μεπικο άε ιὅοτι·εο. ετεπτἱει Σπάει άε ΐτιπππεππτο. Μάτια τω

άσ οτάεο. επ.:ιπι·ιει πιο άε φάτε. σοππεπεπἱπ: ι!επτε ττεε

ερειΙΙπιε. πει ππεεεεπε. “σε σσπάπτιοπεε ετ παπι εο!ά. πω.

Τπ·εε τπιιπεε μια: άπιτπτ άτπστπε. πιω ΙεπιιΒει·ιπε παπά

επιπτ εΙπππιτειππ Ρπιττεπιπ ο άοπππἱπιο βοππϋπισιο. 8Βά ποπ

οεπεππάπτ ιππεπτπππιεπιπππ. άισιτ πωπω τιποά ΜΜΕ.

Μεικο άε Ιπποεσο σοππεπεπἱτ άπιτε @στα επΡι·εάὶστπππι

εεπ: πωπω άε Βοττετο άπιπ:πτ άι·πστπε.

Όισπππτ ιπποά ποπειππ πειτε άε άπστο ππεπιπο επρτει τοτπιπ

εεπ άὶπππἰππιιτεππ. Ρτο άπιπάτιπι σοππΡετε.

Μεπιπο άε επιπάιπ!πει ετ άε ΜΜΜ επιτιπιππ άε έιπππεπι2ο

είπιτιπιπι άσ οτάσο ετ άπο επιτπει άε ειιεΙτ.ει. ερεΙΙτιπππ.

πιπεεεεπτπ. άπειε σοππάιποπεε επ άπΕπιτ Ρτο Ρπτεάἰστἰε

εοΙά. ιπι..άεπ:ιτ. πι.

ε· Παπ Ϊπιπεε άποε ρεπεε.άπιπτ άτιστπε.

Βίαια.» άε ετπΒεπ·πε ει; άε ΐοπ·πιππε επεπτἰπιπι ππππι άε

Ετππιπεπτο ετ στάσει επιτππιτπ άε φάτε. ιππεάπιπ:π$Ρπι

Μπι επ πππεάἰπι:π ππιεεεεπιπ. πιπιπππ σοππάἰσὶοππεπτπ

εοΙά. π. άεπειτ. νιι.

Ιπειπι ΐτικειπι ΡειΙεε.άεπιπτ άτπστπε.

Αιππε ρπειππιπε σπιτι σοππεστΗΒπε άειπτ τοτπάειππ. άεπιπτ

άτπστπε. '

Μεπιπο άε· ΐπιἔπιπἱἱε. ετπιτἰπππι άε· ίτπτπεπτο επιτιππι άε

στάεο ετειι·ἰπππ άσ ερεπτε. ερειΙΙειππ. ιπεεεειππ πωπω

σοπάιπποπιειπ ε: άτα Ρτο Ρτεάπστπε Με. πι. άεπ. ιιππ.

Βεπι @και ρπιὶεε. @τπτ άτπστπε·. `

Μειπιπο άε άσππο επιτιπππ άε ίτπιπεπτο. επιπτιππππ άσ

οτάεο. επιτππιπ άε φάτε. 8Ρ8"8ΙΙ1. ππιεεεπιππ. σοπάἱ

τιοιπεπιι. ει: άειπ. με ρι·εάπετισ. :ιοΙά. πι. άεππ. ππππ.

Παπ Ρπιἱεε ΐπιεπιπ. άιιτπτΒιιππαιι·άπε άπιτ πιπιππειτππιπ τιππιτπειππ Β·ππιπεππιπ.. τιποτ

ιπιπιπ οτάει. πιιιππτωππ «πε πρώτο. πιτειάιππι σοπάιτιοπεπιπ

πω: πιιεάπε εεπ: άεππιτ. ν.

Ρτο 5ΡειΙππ επ πιπεεεει πιάεΙισετ Ρτο φωτια άε ερειΗιπ

επ πιιεεεει · άεπεπτ. υπ κ.

Πει:: ππεάἰππιι Βιιιεπιπ Ρ.·ιι!εε.άπιππτ άτἱστπ5.

Ηετεάσει άε σοτπιβεπ πιππιττειππ ΐπ·πιππεππ. άπετ1;επι άπο

οτάσο.·πιππτππιππ άε ερεπτει. ιτισά·πιππ σοπιάιποπεππι. ειπε

ππεάιπι εεπ άεπιππιτ. ν.

?το :μπω άε ερεΗπι ει; πιπεεεπ άεπειτ. πιπι κ.

[τσιπ ιπεάιπιππ ΐεπιπεππ Ρεπεε. Φωτ άι·ιστπε.

Ηετσάεε άε πετΙιππο σπιτι σοπεπτάβπε σε ετπιππάπ το

Ιοεπιππ σπιπι ειπε σοπεοττιΙσππε. επιι·ιπππ οτάει. επιτιπιππ

άε ερεΙππ. ιιππειππι σοιπάΠποπεπιπ. αυτ: εεπ άεπετ. πι.

Μ?
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Μει!!ιιιτι εΡε!!ειιι. τιιει!!ιιιτι ιιιεεεειτι εο!ι!. τ. ι!ειι. ντι. α Με!ιτο ι!ε !ιοπειτοτε ι!ειιει πειτε Ρτε πτιο τιιε!τιο πι

!ιειτι ττιει!!ιιτιι !!ιτιεττι Ρε!εε. ι!τιιιιτ ι!τ!σιπε.

Αιιι!τετιε ι!ε !ιε!ει!ιε. Ρτε ιιτιο τιιιι!ιιο ειιιτ!πιπ ι!ε

ι!·ιιιιιειιιο. ει:ιτ!πιτι τ!ε οι·ι!εο. ειιιτ!πιτι ι!ε εΡε!ιιι. ειτε!

!τιιτι. ιπεεειιττι. ππειιι σοιιι!!σ!οτιειπ ει πει Ρτο Ρτε

ι!!σι!ε εειι!. τι. ι!ειιετ. ιττι.

!ι.ειιι !ιιιιεττι Ριι!εε. ι!ειπτ ι!τ!σιπε.

Μτι!ιιο πε σοειε. ειιιτ!πιτι ι!·πιτιετιι!. ειιιτ!πιτι ειπε!.

ειτιι·!πιπ ι!ε εΡε!ιτι. εΡε!!ετιι πιιιιττι. ιπεεειιττι. πτιιιιιι

σοτιι!!ι!οπειτι ει ι!ει Ρτε Ρτει!!σι!ε εο!ι!. τι. εειι. ιττι.

Ιιειιι ιετιειπ Ρε!εε. τ!ειπτ ι!τ!σιπε.

Με!ιο ότι τοεεε!!ο σοπεπειι!ι ι!ετε ειετ!πιτι ι!·πιτιετιι!.

ειιιτ!πιπ οτ‹!ε!. ειιιτ!πιπ εΡε!ιε. 5Ρε!!ειτι. τιιεεεεττι. σοπ

ι!!ι!οιιετιι ει ι!ει Ρτε Ρτει!!σι!ε εο!‹!. ιι. ι!ειιιιτ. τιτι.

!ιειτι !!ικειτι Ριι!εε. ι!ιιιπτ ι!τ!σιπε.

!)!ε!ι Ρειτπε τιπσε!!πε. εποε ετιι!ι ιετι!ιιιτι Ριιτιειιι. ὁ

εετ! ιιοτι οειειιι!!ι !τιειτιιιτιεπιπιπ.

Με!τιο πε ε!σετι!!πο. ειιιτ!πιτι ιτπιτιετιι!. ειιιτ!πιτι οττ!ε!.

ειιιτ!πιπ 8Ρε!ιε. 8Ρε!!ειιι. τπεεειιιπ ει σοιιι!!ε!οπεπι ει

ω Ρτο Ρτει!!σι!ε εο!ι!. τι. ι!ετιιιτ. ιιι!.

!ιετιι ιετιειτι Ρε!εε. ι!ειιιτ ι!τ!σιπε.

Μει!ιι0 τ!ε !!!ιιι!ι!!. σπιτι !!!›πειτ·!!ε ειιιτ!πιπ ι!ε ιτιιι:πετιιο.

ειιιτ!πιπ τ!ε οττ!εο. ειιιτ!τι άπο ι!ε εΡε!ιιι. ιιΡε!!πιπ.

τπεεεειιτι ει ι!πιτε σοτιι!!ι!οτιεε ει εειι Ρτε Ρι·ει!!σι!ε

. εοπ!. πι. ι!ετιετ ιπι.

!ιεττι !!ιιιεττι Ρτι!εε. ι!ειιπτ ι!τ!σιπε.

Βε!τιεΡοε τ!ε σ!τι!τιπο. ειιιτ!πτιι ιι·πιπετιι!. ειιιτ!πττι οτ

ι!ε!. ειιιτ!πτιι εΡε!ιε. εΡε!!ειτι. ιτιεεειιιτι. πιιιιιτι σαιτ!!

ι!οιιετπ πει Ρτε Ρτει!!σι!ε εο!ι!. τι. ι;!επιιτ. πι!.

!ιετιι Βιιιεπι Ριι!εε. τ!τιιιιτ ι!τ!σιπε.

Με!ιιο Ρτιιτ!ε ι!ι!ε!!ε !ιπεστιτ!τι! ειιιτ!πιπ ι!·πτιιεπι!. τω

τ!ιιττι ιππε!. ειιιτ!πιτι εΡε!ιε. 8Ρει!!τιιτι. ιτιεεειιτπ. πτιιιττι

σοπτ!!ε!οπειτι ει πει εο!ι!. τι. ι!ετιετ. ιιτι.

Ιιεττι !!πιειιι Ρτι!εε. τ!ειπτ ι!τ!σιπε.

!ο!ιιιιιπεε Ρετο!πε. σπιτι σοπεοτι!!ιιιε ιετι!ετιι Ρετιειπ

εεττ!! ιττιιιι!. ιετι!ιιιπ ετι!ε! ει ιετι!ειιι εΡε!ιε. !τι ι!ε

πιιιτ!!ε Ρτε τιιεεετι ειιΡιι!!ιι ει σοτιι!!ε!οτιε εειι. νιιιι.

(Μάο έτοιιιτεο σιιιτι Ϊτειι·!!›πε !‹!εττι.

Ο!!πετ!πε ι!ε Ροά!ο. 8ιετ!πιτι ι!ε 5Ρε!ιτι. σοτιι!!ι!οπειπ

τιπε εει . τ!ετιπτ. τι.

Ιιεττι πιασει Ριι!εε.

!!!!!ε τιιιοιιι!ετιι τιιιι!τεε ι!ε ιεττ!ι!ο ειιιτ!πιτι ι!ε 8Ρε!ιτι.

πιιιιιτι σοτιι!!ι!οπεττι τιπε εει . ι!επετ..τι.

Ιιεττι Βιιτειπ Ριι!εε. . ..

Ρτιιετ Ρεπ!!. ειιιτ!ιιιιι ι!·ιιιιιετιι!. ε.ιετ!ιιιτι οττ!ε!. επι

τ!πιπ ει ι!!ιπ!τ!!πιπ εΡε!ιε. σοιιι!!ι!οτιειιι πτιιιιτι ει τ!!- 62

ιπ!ι!!ιιττι ειπε εει ι!ετιιιτ. τιν.

Μει!!ετιι εΡε!!ετπ ει ιιιει!!τιιιι ττιεεεειιι ειπε εει

ι!επιιτ. νιιτι.

[Μπιτ ι!τ!σιπ.ε.

Με!τιο ι!ε ι8!τετι!ο. ειιιτ!πιπ ι!ε ι!·πιτιεπιο ει οτ·ι!εο.

ειιιτ!πιτι τ!ε εΡε!ιε. ιι1ει!!πιπ εΡτι!!ιιιιι. τπει!!ειπ πιει

ειιιπ ειπε εειι ι!επειτ. ντιπ.

Πιιιιτιι σοιιι!!σ!οιιειτι. ιτπε εει ι!επετ. ντιπ.

!ει! τιπειποτ τιιιι!ιι! εππι πετιι(τπε!!π!.

Με!τιο πε !ιετιι!. ειετ!πιτι εε ιι·πιπειιιο. ειιιτ!πιτι ι!ε

οττ!εο. ειιιτ!πιτι τ!ε εΡε!ιιι. εΡιι!!ιιιιι. ιπεεεειπ. πτιιιιτι

σοτιι!!ι!οτιετπ ει ι!ιιιπτ εοπ!. τι. ι!επιιτ. ιιι!.

ιτιει!!ειτιε εει ιπτιτσ!ι!οιι!ε. ει ιτιει!!ειειε τιπεε!ιτι! τ!ε

ειιΡτιι. ττιει!!ειεε σει ι!οιπ!ιι! τιιιεε!τιι! ι!ε π!τιτὅιι!!!ε. ει

τιιει!!ειτιε τιιετσ!ι!οιι!τι. ει ι!!ε!ι Ρειτπε ιτιιιετ!πε. ειπα!

Ρτε ι!οιιι!τιο επεε!ιιιο τεσεΡ!ι τι εττπιιι!!πο εοιιιεεειι

ει ο!ιετιο !ιε!!ο τιπο.ει!ειτι τ!επιιτ!οε. .

Με!!ιο ι!ε Βιι!ι!ιεο ι!ε!ιει πατε Ρτε ππο ιιιιι!ιτο ιππε

!!σει ειιιτ!πιτι ι!·πττιειιι!. ειιιτ!πιτι ειπε!. ειιιτ!πιπ εΡε!ιε.

8Ρτι!!ιιιιι. ιπεεειιτπ. ππετιι σοιιι!!ι!οτιειιι ει ι!ιιιπι· !τιι!ε

εο!ι!. ιτ. ι!ετιιιτ. τιττ.

ιιιει!!ειιιε ι!οιπ!ιι! ιιιιεε!ιιι! ει ιτιει!!ειεε ιιιιιτσ!ι!οιι!ε.

Με!ιτο ι!ε Ρτεε!ι!ιετο πε !ιεεοσ!ι!ε !ι!ετιι. εε!!!σει

ειιιτ!πττι ιτιιιιιεπι!. ειιιτ!πιπ οττ!ε!. ειιιτ!ππι 5Ρε!ιε.

8Ρε!!τιττι. ιπεεειιτπ. πιιιιιτι σοιιτ!!σ!οτιετπ ει ι!ειπτ !ιιι!ε

εοπ!. τι. ι!ετιιιτ. ιττι.

Βετιο!οιπε ετπετι!ιι8. σπιτι οΒετ!ο ε!πε. πειτε τιιει!!ιιιτι

8ι8.τ!ι1ι11 ίτπιπετιι!. τιιει!!πιτι ειπε!. τιιει!!πιπ 8Ρε!ιε.

Ρτε εΡε!!ε τπεεετι ει σοιιι!!ι!οπε εοπ!. τ. ι!επ. τι.

Θπ!!!!ιιιι2ο ει ε!ειιτι!ιιε ε!πε ιι·ιιιετ ιετι!τιιιι εειι!! ιττι

ττιεπι!. ιετι!ειττι ειπε!. ιετι!ιιτιι εΡε!ιε. Ρτε ιιΡε!!ε. ει

τπεεεε ει εοπτ!!ι!οπε ι!επετ. ντι.

Ρειτπε ιππε ει !ειττι!ιετιπε τ!ε!ι!πε ιετι!ιιιπ ειιιτ!! Ειπ

τιιετιι!. ιετι!τιιιι οτόε!. ιετι!πιπ εΡε!ιε. Ρτο 8Ρτι!!ιι Ρτε

τιιεεειι Ρτε σοτιι!!ι!οιιε ι!επιιτ. ντι.

Ριπ!πι!ι!πε επιιτιι!τι ει _τιιοι·ετιπε !ιι!!τιιιιιε τι;ιει!!πττι

ειιιτ!πτιι εΡε!ιε. !ιι ι!ετιιιτ!!ε Ρτε Ρτει!!σι!ε ι!ετιιιτ. ν.

!ο!ιτιππεε πιιε!ι!πε σπιτι επο σοΒιιειο ει σιιττι Βιι!ι!ειο

επο σοιιεετιἔπ!τιεο. ιιιει!!πιπ ειιιτ!ιιττι εΡε!ιε !τι πεπε

τ!!ε Ρτε Ρτει!!σι!ε ι!επετ. ν.

Βε!ιππιιι!ιιε τ.ι!ιιεειε. σπιτι εοτοτ!!ιπε ιει·ι!ιιιιι ειιιτ!!

!πιει· ι!·ιιιτιεπιπιπ ει οττ!επιπ. ει ιετι!ιιιιι εΡε!ιε. !ιι

‹!ετιιιτ!!ε ι!επετ. νι.

Ε!ι!οσειιε ιετσ!τιιπ ειιιτ!! !τιιετ ιτπιιιετιιπιπ ει οτε!επιπ

ει ιετσ!ειιιι εΡε!ιε !ιι ι!ετιιιτ!!ε ι!ειιιιτ. νι.

Α!σιιττ!ιιε εττειπε σπιτι εοτοτε ιετι!ειιτι Ρετιεττι πω!!

!τιιετ ιτπτιιειιιιιιιι ει οττ!επιτι ει ιετι!ειιι εΡε!ιε. !τι

ι!ειιιιτ!!ε ι!επειτ. νι:

Μιι!ιτο πε σοειτι ι!ε ιι!!!!. ειιιτ!πιπ ιτπττιετιι!. ειιιιτ!πτιι

οττ!ε!. ειιιτ!π άπο ι!ε εΡε!ιε. 5Ρε!!επι. πιεεεεττι. ‹!ιιτιε

σοτιι!!σ!οιιεε ει ι!ειπτ εο!ι!. ιιι. ι!ετιετ. τι.

Μτι!ιιο τ!ε ιππε. 8ιετ!πιτι Ϊτπιτιεπι!. ειιιτ!πιπ οττ!ε!.

ειιιτ!πιτι πτιπιπ ι!ε εΡε!ιε. 8Ρτι!!ετιι. ιπεεεειττι. σαιτ!!

ι!οπετιι εο!ι!. τι. ι!επιιτ. πι!.

δειτε τ!ε επι!!ιι!ε. σπιτι εοι·οτε επιι πειτε. ιιιετ!!πττι

ειιιτ!ιιιτι !τιιετ οττ!επιιι ει ι!πιτιετιιπιτι. τπει!!ππι τω

τ!πιτι εΡε!ιε. Ρτε ιιιεεεε ι!ειιιιι·. ιττι.

Ρτε σειιι!!ι!οπε ι!ειιιιτ. ν.

(!!ιι!!ιι τιιιει σπιτι εοτοτ!!ιπε ειει·!πιπ ειπε!. !τι πεπτι

τ!!ε τ!επιιτ. ιιιτ.

Με!!ιο ι!ε ε!ειεσο. ε!πε ετπιι!ι!πε ι!ε ιιτι!ειιιο σπιτι επιε

σοιιεοτι!!ιπε. ε.ιετ!ιι επιιιποτ πε εΡε!ιιι.

8Ρει!!ειττι. ιτιεεεειιι. ει

σοπτ!!ε!οπεττι. ει ι!ειπτ εοπ!. τι. ι!επιιτ. ιττι.

0660 ιτετιτι!!!τι - ι ;· γ ·ς!αιω·. ντ_

Μιι!ιτε εε !! τ·τιπετι!ε ειιιτ!πιπ ιτπιιιετιι!. ειιιτ!πιιιι ιππε!.

ειιιτ·!πιιι εΡε!ιε. εΡε!!ετιι. τπεεεπτιι. σοιιτ!!ι!οτιεπι.

. τ· εο!ι!. τι. ι!ειιιιτ. πι!.

Ηετει!εε ι!πτετιι!ε ‹!ε Ριιιεο ειιιιτ!πιτι στε!ε!:ι ειιιτ!πιτι

εΡε!ιε. ‹!πεε Ριιτιεε ειπτ!! ίτπιπετιι!.

Ρτε εΡιι!!ιι ει τιιεεεε τ!επιιτ. ντι”.

ιι!τιιόιι!!!ιι. ι!ειιιιτ. τι.σοτιι!!ι!οιιιε
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Μοἱιτο άο ιιιιάι·οο ώσττιιπ5 οτοτἱπιπ τιιτοι· οι·άοπιιι οτ τι άο μονο .Ιω ποπάττπι· οι ττοοτιοι··το..

ττπιπο·ιιτπιπ. ετ.οι·τπιιι άο εροττιι.

Ρτο οροττει οτ ιποοοιι άοιιτιι·. νιιιι.

οσπάτττσιιοιπ άοποι·. τι.

Η ιποιιτοττι άποο Ρωτώ ετοιττ σι·άοτ οτ τστὶάοιιι άο

εροττο. άο Βι·οπισ ιιτοτιιτ. Ρτο οσπάτοτσιιο. Ρτο εροττιι

οτ ιτιοετο. οστά. ι. άοπειτ. πω.

Απάι·οοε Βιιι·ι·οοτιπ8. ιιορσε ι·σάπτττ ιιιιάι·οο. οπιιι τυο

τι·ττιπο. ιποάτππι ετοι·τπιπ τητα· τιπιιιιοιιτπιπ οτ οι·άοπιιι.

οτ 5Ροττοιιι.

πι άοτιοι·ττο «τουτου. πι.

Γἰτἱπο ι·σττοιιάτ άο τοι·ι·οι·ἱο τσττάοιιι. €πτττιοτιιιπο Ροτ

τἰΒτσοοὶ. Ροτο1° ι·στ:τιπ τσττάοιπ. Βιιι°ι1ιτ1ιιάπ8. ιιιοι·σιιο

ι·ὶπε ὶπτοι· Β·πιποιιτπιπ οτ σι·άοπιπ τοι·ττοιιι οτοτττ οτ

τοι·ττοιιι ετιιι·π ερώτο. το άοιιοι·ιτο άοποι·. ν.

άοπιιι·..ιι- τ Π,

άο τ›σπο πιά ποσάττπι· τι: ττο
' Γ' !'

οτιοι·το ττιι€πο.ιπ. .

τ)τοπι1τ ιιπσά άο τιο8τττ8 οτ άο ι·ἰΡο ποπ οοοἰΡἱτιιι οτι

τισιιιἱπἱΒπο ειιοπο πειΙπο ιιἰοἱοιιι ιπιτο τιοιπτιιοο οπάοι·το

σποτ ίπ πππο ππι·τττιπε τττιοι·τ ο άοοὶτἰο.

άι·τοτπε «το τοσο οποοπάττ τω. ι..· οι Ρτπο.

άο ιπώτσι·τ ίσου άιιτπι· οστά. πι.

άο πιοάτσοι·τ .·. .- οστά. τι.

άο [πππο οστά. ι.

άοοτιπο τττιι·. τι.

άιιτπι· τιιοπροι· άι·τοτπο :το Ει·πιποιιτο οτ οι·άοσ οτ ππιιο.

οτ άι·τοτπε τιπτιιτοάοοτιιιο ποιο τη τιτοπο. ι!ποπάο ποπ

οετ τιοττπτει. τιιιοιιάσ ποιο οετ Βοττπτο ι1ποι·τοάοοτιιπι

τ)σιιοτο άο ρπττιοσ ιιιοάτπιιι ετοι·τπιιι στάοὶ. το άοπο- τι οπο.

ήτο άοιιιιι·. ν.

..Μάο τοπιο ιιιοάτιιιιι ετοι·τπιιι ττπιιιοπτὶ. πιοάἰπιιι στάοτ.

ιιιοάἰπιιι εροττο. ιιιοάτοιπ οσπάτοτοποπι άοιπιτ. ν.

ομοττοιιι οτ ιι1ο85ιτι11 άοιιοι·. νιιιι.

Μοτιισ άο ιποττποι·ττε ετοι·τππσ ειιώτο. ετοι·τπιτι τοπ

ιποιιττ. ετιιι·τπιπ σι·άοτ. εΡοττοιιι. ιιιοεοπιιι. οσπάτοτοιιοιπ

οτ -άτιτπι· οστά. ιι. άοιιιιι·. ιιιι.

Οοι·τοποιτπε οπιιι οσι·οι·ττιπο ιποάἱπιιι οτοττπιπ ερώτο.

πιο οσιιάτττοπο άοιιοι·. ν.

επιπιπο το άοιπιι·ττε άο οροττο οτ πιοοεο οτ οσπάτττοιιο

τττιι·. ιιιι. οστά. :πιο άοιιοι·. νιιιι.

άο εροττει ετοι·το ι.ιιιι.

(το σι·άοσ ετοι·το ›ποινιιι.

άο ττ·πιποπτσ ετοι·τιι πανι.

άο ιιιστοιιάἰιιο τοάάττπι·. άο οΡοττει. ιιισάτο μπι. ο

άο οιππο ιιισάἱπιπ τ.

άτοττπι· ππσά άο Ρτοάτοττε ετοι·πε άοτπι· οοοτοττο οιισοττ

τστιοπιιτο άο οιιάσττιι. ιιιοάἱπιιι πιιπιτ:ι.

ιτο Μοτο ππο εστώποτ οοεο ντιιοοτο άο ππο εστοΒοιιτ

απο. τΙποιιάσειπο. ιιιιιιι·ττιιτ εοε. ντιπ ροοεοπτ ισοάσ

τιιιτιοι·τ . τττιι·. κ.

‹το ππιιο εστοΒοπτ πω. το... ›ινιιι.

οτ Ρτπο. ρσεοοιιτ ιιισάσ τπιτιοι·τ τττπ·. νιιι.

άι·τοτπε άοτπι· άο σι·άοσ τ'ι·πιιιοπτο οτ ιπιτο οτ οετ ιττο

άι·τοτπο. ιΙπτιιτοάοοιππι οπο. τ.. τιτοπο οτ το ιιι·οιισ.

σποι·τοάοοτιπο ιπιτο. οτ Ρστοοτ ποτοι·ο Μπι πι.

Ροάοετπιιι στο οιιάοι·το ττο οοοτρττιιι·.

άο οεἰπο ποιιὶοιιτο ποτ ι·οάοπιιτο τισπποτο

άοποι·. · ι κ

άο ιιιπτσ άοιιοι·. πι. τω. πι. οτ

άο ι·πιιοτιισ «τοπον. π. ο

άο Ροι·οτε ποτ Ρσι·οιιιιι. άοιιοι·. ι.

άο ιποι·οτταπο οοοπιιάπιπ πι·τ›ἰτι·ἱπιιι ιισειι·οτιτοπτε Ρτο

ποττιιιοπτ.σ. άτοπιιτ τοιποιι ιιιισά ιισσ οοοτρττπι· Ροτ εοπ

ιιιιιιι1. πτττο οστά. ι.

ποιπιιιτοιιιοπ ιΙπσάιιιιι τοιποσι·ο οοι:οΡοι·πιιτ ιιιοτοτιισποε

εστάσε άποε Ροτ οοττοσ.ιπ.

«το ρὶοοἰτσπε οτιτιΡττο ιιι άρει οοοὶΡὶτπι·

οστά. τ. άοιιοι~. ι.

ρι·οτοι· τισιιπιιοο ..ιτι...Β...

ιιοιιοοο. άο σιππτ τοπιο

ειπο ιποο)σο ειπο Ριπ·πο

:μισά τισιιοι·ιιτπι· το ιππο.

ρω άι·τοτπ Προ

τω. πι.

οστά. ι.

ο

Βτοττ ι·σάπττπο οσάι·οοο. ιιιισά οοοτρττ σοτοιιοιιι άο άο

Μάο οτ άο άι·ὶοτιι πτπτττιποττ·οοπιιι. οοά ιισσ οετοιιάττ

ιπετι·ιιιποπτπιπ.

Βτοττ ΡτοΡοεττπο :το οπάοι·το ποσά τοι·ι·ο πτοοοοιιττττο.

ειπο ττιττ άο Ροτι·ο οπτοττοι·τσ οετ τὶτ›οι·ο οτι οιιιιιτ

άιιοττο οτ οετοπάττ τσετι·ιιιποστπιιι.

Ποιο άτοττ ποσά τιιιτιοτ άοοτι:ι1ιιιιι άο πἰποο άο Ρτοιιο

ιιπιι·οτιτσιιπιπ οτ άο ιιιστοιιάἰιιο οτ τω... οτ οετοιιιτττ

τιιετι·πιιιοπτιιιιι.

Ετ άο άοιι:ιιτοΒτ8 οποσ ττοιιττοττπε ιιιιιι·οτιτσ τιοτ:οτ τη

οπάσι·το οτ το τοι·ιττοι·το οτ οποο ατο οοτοι·σ τιοΒοτ:πτ.

οτ οετοιτάττ τπάο τιιετι·πιιιοπτιιιιι. οποτττοι· άοιιιτοπο

τοσιτττοττπο ποιιάὶάἱτ Ρτοάτοτο.

Ποιο ιιπσά οπτ τισπιτιιοο σποτ τιιιτιοιοτ οτ άο @τοτο

τιοτιοτττ. ετιιτ τἱτ›οι·ἰ τι τ`οάι~σ. άοοττο οσιιάτττοπο οτ

τοοροιιεὶσιιο οτ οετοιιάττ τοετι·πιιιοιιτπιπ. ·

τιιτι·οεοι·τΙιτσο ὶιιττοἰτπο τιπΡσιιώιοιιτ οοποπτοε οιιάσνι·το

πτττο επΡι·οάτοτσε.

οοιιιΡοι·τοε τκιιιάιι Ρι·οοορτο πι.. και.

ΜιΒοτττιιτι ιιιπι·το οπο Ροτοετ ποτοι·ο οιιπποττω Πτι. τ.

άο πππο Ροπτε οπο ιιοπάττπτ· ιπτιιπτττο άοιιοι·. τι.

άο τιποι·τττιο πὶπτ άοιιιιτ. ι.

στο ττΒοτσ οοε.οτ «τοσοι. ιι.

άο ιποιοιιο άοιιοι·. ιι.

:το οτετο ρὶοοἰπιπ άοιιοι·. ι.

άο εοιοοσ ...οι άοποι·. ιι.

άο ιιισιιτοιισ άοιπιι·. ιι.

άο οοετι·οπο «Μιτου. τι.

άο Βοπο άοιιτιι·. π.

ττο οιππο άοιιιιι·. ι.

άο νι·οτιο άοιιοι·. ι.

άο οάσ άοιιιιι·. Χ

άο οποιο άσο”. Ζ

ροοεπιιτ πιιτοτο που. πι..

ΒΒο επίτποττπο στο ιιοτιιτο οι.ιοι·τ πιστωτικο

τι·οποοιτροτ οτ οΧοιι1Ρττττοοπτ πι ι.πρι·ο άο ι·οδτοττσ

οοιιιπιιτο πισω τι·οιιοτιιτο οτ οκοιιιρτοτσ Ροτ· πωπω

ιιιοθ·τοττ·τ ιιτοοτειτ άο εεισοτο τοπι·οιιτἱσ ιιστοι·ττ. «το

τΡισάιιιιι πιοιτποττ. ιιιιιτιπ ττοστισιιτ οοκοπτ ποτοιάἱ

οοι·τρτο οἱοπτ τη οἰπο επττοοττρττοπο οσιιτἰιιοτπι·. οτ ποο

τοοτ άο πιοιτάοτσ άοιιιτι:ιτ οπτάσττ άο ι·οάοτιτο Ρστο

εκατο Μισο. ιιτοτήτ οάάττσ ποτ άτιιιτιιπτο. :ποτ τοτο:

ττττοι·ο ποτ ετττοτιο τίτπτο εοπ ρπιιοτσ ιιπτ οοποο οπτο

πτοοτοιιτο. τΡοτ ιιιοπάοτσ Ρι·οοοπττοπε ι·πτιοο άο στα»

ΜΒ
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ιττοοτεττο οττ1οττσ ττο οοοοττΪ οτ τοτ·τοτοοτ οοΒοτεοτ·το τι οοτο οτ ΡοτοτΡοτο τοτττοτττ-·ροι·τοτο -εοτοοττοοιτο. ττοτο

εοτττοε οοτοοοτε.· τνττ:οι.ττνττ. τοο ντο. οοιιοτττοττε.

..Ι ' τ τετ

ττ<' ': :Νο τω. τν=( τ '

·- - . «··›:·τ ο: -. ·:

ΟΒΕοτυο οίιττ·έα, οτ·Ποττττοιι.τχο!πεαΜέ οποτιάαττι το:

Νττ;το,·αϋτοπο ρΖιιτο.ε, ο ἰατιωοτιποοπιπιττπέ οΙοοτἰ Ρτο

οωτω τ:οτοτπαπΖε οία.τιίοπι ίποιτίτοπτιτί.τ ίπ οίΖωοοΖα,

ρεστα. μα· οοτ τ·οοπτιτοιί οΕατοπι πιιποοιπτ, φοτο τι σοπ

.τί!ίοτ··οίωιίοτο αττυτοόοπτατ. κ·

.π ο ο

. τοπ· ..τ μπε.

το;; το τττωτοι _
τι

- λ

: : ·»·>ττ·.·- :ο

.τ .··τ. η'
|.τ τι..».-ττ

Μ-°.ττ ·ο·τ τ· ο

στο. Α. το. οτο. στο. ο. τω. το.

ςο.ο.)

τ. τ·. νη ·-ττ. ·τ'τ<·.

τοπικ: το Ροτοττο τοτοοττοτοτο το Ρτοοοτ οοοετττοΣ

οοτ οοττ1Ροοοτττ. οοτοιι. οτ οοοοτο ρτοοοοτε τοοτοεο

τττο τ:οοττοοοτο ιιττττοο τοοοεο ροτοετοττο ττοοιτοτοοτ

εοοττττ ‹το Ροττοεοοοτο. τοοο τοο1το μοτοετοττο οοοι.οτ.

ττὶο τι. τοοοοτττ. Βοὶτττοττοοε οττοοτττοοο. οτ Βοοτ·οοι·τοε

οοροι·οΒτο .τττοι·οοτ οτοοττ οάο·οιοτοτοοοιτοττι τττοτοτο

οοοετττοιο.- 8οοττοο οοτο τττοττ οοοεἰτἰὶ οοτ οττοιτττοοτο

οτ οορτοΒοτο οοτ εορτοτττοτοε οποιτττοοτοτοο οτ ρτοοοττ

τττοτοτἰ φοτο οοτιεττττ; φοιτ το ττοοττ οετ τοοοοτοτο

οτο τοττοοτττοο- οοτοοοτε το.τοοτο οττοιοτο. εοΡοτ το

.τΙοτοτττοοο τοοτοττο οοοοτττο οτ οοοτοο5τιτοτο οοτ ττο

τοτοοε οττοτοοτο οοτττωτοτ το τοοττοττο οοτοοοτε. οοροτ

οο οοτο_.ττο τττοο οσο οοοτ οοοτοεοἱ ττοτοἱοτ οττ1ττοτο

τοττοττοτιιτροτ εορτοοτοο. οοτ τοοτιιοτ οοοετττοττ οοΡοτ

τοο οοτ οττοε.οοτοε.οεοο ττοτ:νοτ οοτ οοτοοοτο οοτ οτ

τοττοο. τοοοτοτττοττι εοττοττ άοττοτοτττοοτε ττττ:το .τοοτο

το οοοεὶτἰο τοτοττοε οοοττοοτοτ. _ -ο·` -. - . τ'

ττοτο.τ›τοοοὶτ τοοἱοτὶ ροτττ οοοοττττ ‹Ιοοττ εοττττοτ.τττοε

ττο οοτοετττο 8οτττω ττοβοοτ τοττοε οοε οοοττοοοτοτ

το εοτοτοοτττΒοο τοο τιιοττοτοοοττο. οτ οοο εοοτ το

Ρτοοο οττοοοτο. οτ οἱ ττττοτττοοτιιτ. οοο ττοροτττοοτοι· οτ

.ττοο-τοετ τοττοτοτττο οτ εἰοιιτ τουοοοτιτοτ οοοἱτοοοττἱ

τοτΙοτοττοτοε οττ οοτ: οοοετττοττ οκ ττοοτοτο οοοεττττ

τοοοο. οοττοοε οτ15οττττ ττο _ οττττο.

τοο0τ:τοο ττωτοοοττοε. οτ €οττττοττοοε Βοτ)οτοτο ττο τοττο

οττ)οε τοοτττοοτε το οττοιοτο ττοο τοττοτοτττο οτ τοοοτιττο

τοσοι οτο το Ρτοεοττττο ττοτοὶοοτοτο οττ›ἱοοτο οτ οσο

τοε5οτο οτ ἰοττο Ροτ ἱΡεοε ττοτοτοοε. τΙοοτο τοτΙοτετ

ττοοοτοτττοττ οοτοτοε τοοοτοοτ τττττεοοτοτ. τοτο Ροτ

εοτ·τοτο ΡτἰιιἱτοτΞτο οτ τοεττοοιοοτο οοτοοτττε εοοοο.

Ψ1οτττοττοτο οτττε τοοττὶε ττοὶΒοο τοοττοο ροτοοτοοτ.4

1ο_.ρτττοτε ἱοοοοοτοοτ ττοοττ οοτοοοο οοοοο οοοτοτ:οτ

το· οττοιοτο Ρτο τοτττο ττΒτοε ττοοοτο τοοοο. ττοτο Ρτο

οττ›οτεοτἰο οοτττοε τττετοτο οοτ: Μοτο οοττοοὶτο οτ οτ

τοττττο οορτοτ)οοτοτ εοΡοτ τοτοτο οἱττοτο. οτ οτ τω·

τοτοττ1οε τοτοοτο οοτοοοτο .οκοορττε οτωοοΒἱε τοτττοττι

οτοτ οτ ττοτοτοτο ττο τ.ττοοοτοτ.ρτο Ροττοοοττο ο τττοττο

_τιοτοἱοττ›οο Ρτο οοΡΡο τΙοοττοττοτο οτίοτο ετττοτοτο·οτ

Ρτο Ροτο τ1οιιοτο ττοοτττοοο1 οοοτο. τΙοο οοΡἱοΒοο

τοτ. οτ τ:οοεοοτοτοοτοτ οορτ. ττοτο οοοτττοοε.κτιντ.

οετΙοο το τττιντττ. οοοοοοτ ττο ττοττοοετοιοτοοο εοΡτο

τττοττο οοοτττοτττοτ ττοτοτοτ οττοιοτο.. ττοοττ ο0τοιιτιο

‹

οτοοττοε οοττο.

οοΙστοτσοτ 00το11ττο εοοοο ττοοε ροττοε ροττοεττ οττοιοτο.

ττο ττοοροττοδτο οοοτττοοτοτ ττοτοτοὶ οττο2οτο. τΙοοττ

οοτττοοοτοοοο οοτοοιτοοττο οοΡὶτ οτ οοροτο ττοοοτ

τοτττοτο Ροτ·τοοι. ττοτο οοροτο ττοτ)οτ οοττ:τοοο ' οποιο

ετοοτ οοοτττοοτοτ ττοτο.τοτ οτοττοτο τοτττοτο ροττοτο το

ττοττοο ορο οοτ οοτ ττοτωτ. το. Ρτο ροοττοτο τομο

τοτοτε. τΙοοττ Ροττοτοτ ο οορττο οοτττ άτττοττο8.› ττοτο

οορττ οοτοοοο ·τοοοο Ρτο τοο τοττ:οττο το·οττ1τιοτοοοτ

ττοοε οοτο. ττοτο ετττοτε τιοτοο τττοττ τοτοοτο. τοοοτ

τοττοιο το τοοοεο ττο οοτο.εττε. οοτ ττο οτοττἱε. οοτ ττο

τοοοτοοοτοο οοο ττο τοττοττοο οοοτττοτττ Ροτοοτο ο

τοετο οοτοττο ττοτοἰτο. .ο:ορτο οοτοοοο τοοοο οΡοττοτο

οοοτο οτο ττοοττττοτ Ροτοο. οετο τωττοτ οοιοοοο τοοοο

τοτττοτο φοττοτο το οιοτοοτττοο ότι οοιιτοι·οτοο. ττοτο

οορτοΒοτ οοτοοοο οοοττο το ττοοττοο οττοιοτο οτ οσο

εοοτοτοοτοτ. ττοοτο ττοοτττιοτο οοτοοτιο τοοοο οοΡοτο

ττοττοτ. ετοιιτ τοοοεοοτοτο οτοτ τοπιο. οοττ.τττοιιοτ άο

τοτοτ οττοοοτο τΙοοττ·ττοτοτοοε Ρορο ττοττττ οοτο οοοτοετο

οττοιοτο. ττωτ οοΡἰτ οοτοοοο τοοοο -οιοτττοτοτοτο ττο

στοοἰ οο. τΙοοττ οοεοἱτοτ. εοροτ τοι·τοτο φωτο τοοο

τοοοτ οττποττοο οοττοτ.τοοε οτ ττοτοτ οτο: Βοοττοττοο οοτ

οοττοτοτ εοΡοττοο οτο οττοιοτο τοτοττοε τοεεοτοε οοτ

τωεοτ οτοοτ τοτ)οτο ττοτοττοοτέτοτο τΙοτοτΙοοτ οτ φοτο.

ττοοο ·οοΡἰτ οοτοοοο τοοοο Ροοετοοοτο ττοτοοε ττοο ·τττ

τ:ττοτ οοτττἰοοτο οοτ: οοτ οοτο οοοτοτοοο·τ οοοοττ οἱ

τ:οτοτ. .ττοτοξοοτιττοοο1τοτο οποιο τττο·οιο οοοτο ΡὶΡοτἱε

ο τοττοοοο τοττοτο Ρτο ττοτοο το τΙοο οττο.. ττοτο Δοορττ

οοτουττο τοοοο τοττοιτοτο οοτοΡι. οτ ιοοοο. τΙοτ·οτττΙοο

τοοτοοτ Ρτοετοτοττ ττο οτοτττοτο οτ οοτ οττ·ττοοτειτοτ

το οοοιἱοοτο' οτ: οτιτοττοοτ.;ττοττοοτ'τοτοτ ττοοοοτοοοοτ

οτ οοτοροτο οτ οοετοΒοοτοτο οοιοοοἰο. οτ οοτ τττοτοε

ο·οοτροο. τοΒοτο·αιτοττο οτωτιο.-·οτ. οὶοοο› τιιτιοτοτ εοπτο

Βτοτο εορτοτο. ττοτο..οοοτττΣοοωοοο τοοοο Ρτοοοοτοοι

Ρτεοτ ττοοττ οετ Ρτο. τοτττοτοο τοττοτο -:τττττ. οτ οοτόττττο

οοττ.ττοττοοτοττο οτοοο. οτ οτο οττο Βι·οοοοοοτοττο οιιτ›οττοε

τττοτοτο ττο 0τοτττ8. ο ττοοττο τττοτοτο ττο πιοοτοοοτοο.

ττ:ιοτο τωττοτ οοτοοοο τοτοιο τοτ·τοιτττοτ οτοοοτο. το το

Βοοτοεοο. τΙοο οετ τοΒοτοτττττ.ττοοι·ττοτποτ οοτοοοοτοοοο

τοι·ι·οο. το οοττοττο.τττοοι οοιοτ οοτοοοο· τοττοο: Ρτο

οοτιτοτο. τοττοετ τοοοετοο.τ. οετ το οοττοττο οτο· οετ

οτοοοοοτ οοοιΡοο. ττοτο οορττ οοτοοοο οποιο τττ·τοτο·το

οτ ττοτοιο. ο ττοοτορτοττΒοο τ1οτοτοτττοετοττττοοτο.τοτττοττ

οοτ οτ ττοοιτοττοτο οοοιοοτοττοοοο ετοοτ τττοοοτ ττοττττοοε

οττοιοτο.. ἰτοτο ττττοοοτ ττοτοἱοτ οττοιοτο. τΙοοττ ττττοττ

τοτοε· ττοιοτοοττι οττοιοτο ειιοτ οοτοοοοε. ττοτο οοοιοτιο

εοοοο τιοτ›οτ›οτ οτττοοε τοτ·τοε τοι-ο τοοτοοτ 5Ρτοοτττ. οποιο

τττοοοτοτ οεεο. οοτοοοτε τοοιιο..οτ οοοίττοοτοο·τιοο οο

τοτοτ οττοιοτο.· οοττ τττοοοτ τΙοοττ τοτοτττοο τοοοτοοο. ττοτο

τττοοοτ ττοτοτοτ· οττ›τοοτο -ττοοττ οοιοοοο- τοοοο τωττοτ

τοτττοτο ροι·τοτο οιοοτοτο τωοττοτιιιο οτ Ρτοοττοττττο

οτ οοτιτττττο οτ τττοοτιτοτωοτ εοοοοοετοοοτο. ττοτο τιοΒοτ

οοτοοοο οποιο οοτοΡοτο οο.οτο τοττο τοοοοτοτο οττ

τ·τροπι. οοτ οοτιοτοτοτττοττοο= ττο οττττε.οτο .τοτοττοε οτ

εοΡοττοο ττττ ττο: ροιτοττο;·_οτ› οττο οτο. οτ οτ οττο Βοτ

Βοοοοε. ττοτο τωτ›οτ οοτοοοο τοοοο οτἰοτο ·οοτοΡοτο

τοι·τ·οΞττοτ ἱοοοτ οττ οοοττοοτ. @το τω ττο τοοτοττοτττο

οοτ οοττοτοτ οτιιοτττιιε ττο τοεοτο οτα οπο Ροττο :το

οττο οτοττο τοοττε εοροττοε ττττ ττο.τ›οτΒο οοοο. ττοτο

  

τοποο Ρτο τοτ·οοττο ττοοττ ττοτ:οτ το οττοιοτο ττοτσοτ τω τωτ›οτ οοτοοοο τετοιο: οτττττο οοττηιιιτο· τοττο τοοοοτοτο
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Μ υοο!ιουι. οιιἰ οο!ιοτοτ οτι υιιο Ροττο ΡΙιἰΙὶΡυε εἱ- α εοεεοτ τ10τωτο Βιιιεοοτόι ιιο οοτιο εουοτο ροτοετοτἱε

τιιετι·ειτιυε στο εοοιιο. οτι οΙιο τιοτοττοε ττυοτιι :το ττιιοτιο.

:το ο!ιο οποιοι τοπιο. οτ ο!) :ιοο ιΠιοο ΡΙο.ιιο. ιτοοι

τιοΒοτ οοιιιυιιο ιοτιιιο οουιριιιυ ιιτιυπι τοττο οτι οι

οιτυτ οοιυΡιτο!ιοτιι. οοι οοτιοτοτ οτι υπο Ροττο τιοοιιιιε

οτ :ιο τω υτιτιοεουιιι. ἱτοιιι !ιοΒοτ οοιιιυοο

Ρ|ιιτοε οουιΡοε τοττο ἱοοοιιτοε ιο τοττιοιο οτ οοἰοἰυοτἰο.

οοιιι.ιιτιοε οιιιπι τἱιοιιο οτ υὶιιοΙἀο εοοτυοτιο.

Ρι·οοιοτοτυ οοιιτοεειοτιοπι τροπο τοοιιιοτ τ1οιιιιιιι Μοι

ποτο Βιοιυιιτ εοἱιιἰε οοτιιιιι οοτιιιοτιτἰουἱΒιιε.

Ιτοιτι ὶτιιιοιιοτιιιιτ- τιιοτι ττοοτοτοι·οε υιάοΒοοτ οτιοττιιε

οοτιο. >ουτιουε οι:ιεοΙτιιυε τὶο Μοτο. ιοοοΒυε-ιτοΙοοοΠιιε

οτ ευΗτιοΙιιιυε Βοτιοτοιο. τιιιοά ΒιιὶΙΙἰοΙπιυε· οι: οοπι

Βιιιο εοτιτιο. ·ἰυετο τιτυΙοτοιιοτ τοττοε ιο οοτιο Μου

οοΙο ιιἰἀοΙἰοοτ Ιοοἰε πιο άιοιτιιτ πιοΙἱιι- οτ οοτυουε ευ

ιοτιυο

ιοιιιιο ετοτυἱτ οτ Ρτουυοοὶοιιὶτ. οιιιπι ευιΠιοτπιυε τὶο

υιιτοΒικιο εοτιτιο οοιιιιιιιιε ιοτιιιο τιοΒοοτ τοι·τοε. τΙυοε

τοιιοτ ιο Ρἱοτιἱε τιο υΠιιιοΙο. υτιἰ άιοιτυτ ιιιοΒΒἰο οτ

οοιιιΡιιε ειιΡτουιτε. εἱυο οπἱ οοοΙοειοπι ετιτιοτἱ Ροττι. οτ

τιιιοι:τ ιοεο τοττο ἀἰπιὶττοτιτιιτ οτ που ἰττιΡοἀἰοτιτιιτ οι

άο οοτοτο ο οοτιιυτιι ὶοιιυο. υοΙ οτι οΙἱουο Ρτο οο

τιιυιιἱ. ττιιο τοττο οοτιτἱιιοτιτυτ οι ΙουάιΒυε οτ ιιιεττυ

πιοτιτἰε ὶΡεἰιιε ΒιιἱΙἱἱοΙιιιἰ οιοοε τοοιΡοτο Ροτοετοτἰο άο

ιτιιιιι τοοιιοΒουιε ιιο τιιττἱοοΠο ιΡευιιιττυο ευιΠιοτιτιυιο

οτι οοουεοτιοτιο εοσ. άοιιιιοτιοτιοτιο το.οτο.οοπττο οιιιπι

άο ιρειε τοττιε οτιεο!ιιιτ. Ρτοουπιτυι.ιιε οτ τιο ΞΡεἱε υοΙ

οοτιιττι οοοοειοτιο που Ρσεειτ ο οοιιιυιιι ἰοτιιιο υοΙ οτι

ουσ Ρτο ιοεο οοιιιιιτιἱ ττο οοτοτο πιοτοετοτι. φοτ1τττω

τοοιτ ἀἱοτοε ὶιιἀοιι. τΙιιουιοτυ οιιυι ιιιτι τιοΒὶΙοε οτιτιουε

Ρτουυε εὶυο οοτ οοοτοειτιιιι ειιοοτἱ μετά οτ το.οτο ἱτι- & εΙυοοάοπι οτιεοτττιἱ τιο ιιι.8το. ιοοοουε. πιοΙοοοΙτυε.

τιιιὶεἰτἰοιιο άι|ιοοτιτοτ Ροτ ιρεοε ευΡοτ οοιιυτιτιοτιοτιο

οτ οοοιιεο τοοτο τΙο ιιιειε τοττἰε. τιοοε ιοεο ευιΠιοΙιιιυε

τοιιοτ ιουοτιοτυοτ Ροτ Ιουιἱοε οτ ἱοεττιιιιιοτιτο ιΡειυε

ουιΠιοτιιιι οτ Ροτ τιοοε ΡτοΒοτιουοε ιοΒιτττττω οτ οτἰοιιι

ουοτοτιτοτο ΒουοτοΙἱε οοτιεἱἱἱἰ ιοιιυο άτα οοκοροιιει. ιο

τουσ· τυοτυιιτ εοιτ ιἱο ττυοΜιοτ οοιιιροευτι υτττο οοιιεὶ-'

Ιἱιιτἰοεμ τιιιοττιΡεοε τοττοε ιιοτιυιτ ἔυὶΗὶοἱιτιυε τοτο

ροτοτοοπυοοτιουυτυ Βτπιοτοτυιιι ιτιτοτ οοπιιιιτιο ἰοιιυο

οτ ετιουο οτ ‹ιο υοΙυιιτοτο ειυάιοοτυπι οοιιιιιτιὶε ειιουο.

(το οι ροτοετοτιο τ10ωτω ιιιο11οβουιε τὶο τιιττἰοοΠο

τυπο Ροτοετοτἱε ιτιιιυο τοποπτ 'που ιοεο οοιιυοτιτιουΔο

ίὶττιιοοτὶο ·ἰτι εοΙυτυοι οτο ᾶοΒἰτἱε ιο τιιιιΒιιε εοοιιοοεοε

τουοΒοιιτιιτ οιτιοτιι ΒιιιΠιο!πιο. ?οτ τιο· Ποιο” οτὶοι11

οοτιτοτρω; ΒιιιΠιοΙαιυε οι οοοτο υοτιιιιτειτο οοιιειΙυ

οτιοττιιε οοτιο οτ ΒιιιΠιοτιιιιιε ΒοΒοτυιο Ροτ τιιοτοπι

Ροτοετοτοτυ οοιιετἰτιιτι Βιιεεοτιτ οτι ὶιιτΙυἱτοιιἀυπι ιιι

ττοἰτυε οτ ἰυτο οοιιιυιιἱε ιοτιιιο τιιιο Ιιοτιοτιοτ οτ ΙιοΒοτο

άοΒο!ιοτ ιο οΠιιιοΙο οτ άοουτιτιοτιιιιι Βιιεεοτ άιοτο Ρο

τοετοτι. .αυτή ιοεο ουιΠιοτιτιυε τοπιοτιιιτ ιο ΡΒιιιιε τιτ

ΒιοοΙο @ο τοττιε ΡοττἰιιοιιτὶΒυε οουιυιιι οποιο οτ ειιΡοτ

Με ιιιττιιιειτιοτιοτυ ΐοοιεεοτ ίιοτι οΠιθουτοτ. τοοάοιτι

ιτιουιειτιο -Ιοοτο του ιο οοιιεὶΙἰο οοιτιΡοιιο. οοι οουεὶΙἱο

ΡΙοουἱτ. φαιά τ1ιοτιιε ΒτυιΙΙιοΙιτιυε ΙιοΒοοτ ιΡεοε τοτι·τιε

οτ που ιπιτιοτΠοιιτυτ οι. εοτΙ άιιισιτττιιιτυτ οιάουι. ιιτεει

ιθιτυι· ·υο!υτιτοτο: οοτιοἱΙἰι οτ τιτιτ;ιιτο οουει!ιο οτιοττι

Ρυτά Ροττι ιιο Μοτο ΒοοὶυοεεοΠἱ άο εαυτο οτ οιιτὶοὶ ·

ττοιοοτιι ἰυιιεροτὶτοτυτυ ευροτ ιτιουιειοιοιιο Ρτοτἱἱοτο

οστοιιι -οοοει!ιο οτιεοτιιιτ ουπιτιοιιι ΒιιιΙΙιοΙουιοι.' οτι ιιι

ευΡι·οἀἰοτἱ οτ·οιοτοτυπο ειιιιιιοοτυπι τοοιτ·εοτιτι6:.Δ οτι ο· οτιιιειτιοπο Ρτοάιοτο. ετοτυοτιε οτ Ρτοιιιιιιτιοιιε οτ ε11Ρτο.

!ισο ιιτ ιΒοτιπε τοττοε τιοΒοτοτ. οοτιο ` ττοοτοιιτ οιππἱ

@το τοττ·οτιοιάοω.·ουιΠιοτπιο τοπ τωΡοτ1τωττοτμ οτ

φωτ! οφοτιοτυτ ιοεο εοφωτοτε οοιιειΙιο το οουιροτιο.

ΕΒο ΒιιιΠιοτι:ιιυε ιιο εοιιοτο›ΒοοτΒἰο.εοοτἱ ιιτηιοτιι τιο

τιντιιιε τοΒοτυε··ττοοεοτιοει οτ-οιιοτιιΡΙἰίἱοουἱ το ευρω

άο ουτοιιτιοο οτ τοΒιεττο οοιιιιιιιιε ιοιιιιο ι·οεοι·ιοτο οτ

οιοιοΡΙὶίἱοοτο πιοιιιι- ιιιοοιεττι ιιιοοΙοει ότι εοτιοτο Ιου

τοοτὶοι υοτοτἱἱ. Μου” οτιόιτο πιο! άιπιιιιιιτο οοι τοτο:

1τττωτ ει!ιοΒο τιτυ1ο εου Ριιιιοτο. τι!τιε πιιιιυευο.. άο

ιτιοοάοτο Δωτωτ @το ιιο τοετοτήο ιιιουο οιυιτοτιε

' Ροτοετυτὶει τοετιτιυε οτοεοιιτὶουε ἰτιττοεοτὶιιτὶε. .υιιιοΒοοτ

ιιιιΒοο»·οο 3οττο πιοΒιεττο οΠιοττο τιο οοεττο οτ. ιοιιυιιιο

οεοοτεοτιο εοττοιεοοιουιιιε ἱοοιιο. ιτοτ;ωινιι. άιο νιιι.

τιοιιοιτιοτιε· κ. ἰτιῶἱοτἰοτιἰε. · τ

Λο'. ··”· τν

...._ : ι,

_ _ _ ( Ι)()(](]ΕΙ,.η",".γ__.,. . |

;Ποτ:τοτιιτπ· ταόδου: οτ αεεεεεοτ·ίε Σαπιιοπείε ροτοε2αΜ,

στα: διιΕΙΖίοτιτοτε ότι τοατι18έπο τι ροτίτέοπο έπεμιτείτο

ταοι·ται·ίαπτ ·οοπτπιιτπίε οἰαεεἰοπι ίπ |Πύί:τοΖα αὐ

=τ οάιμω το:·ταο οπο.: 2οποίπιτ άΖυτέτωπτα:·.

ΗΒδο Π-ιο.ιιιιοτιτ

.'Δ"'Δη

3ο» Ην.'Ε τι· Γ'

"Μ 'μ. ':=ΐ' _· τ. -

ι.·::.·ι μ η ω' Α· .

Δ Ουά.Α.|οΙ.$3θ.·υ.

του.)

τη υοιτιιτιοάουιιιιι οττοπι. Μουτ: ιο Ροἱυτιο .τοτυο

ι·ιοι·υιο. άοιοιυυε·ττο!Βουε ιιο πιοτοετο· ιυάοιι οτ ιιε

οιιτιο.ἀοτιιἰυἱοο- τιοτιυιτοτιε ιυοοτιιι. ὶοᾶΞοτἱοιιο_ιι. ἀὶο

·ιτ1.ιουυοι·Ε τοετοε οΒοττιιε ριιιιυε. Ροττυε το ιιι€το.

ΙιουυευεεεοΠυε «ιο εουτο. οιιτιουε ττοἰοοτἱυε. οτ οΒοττιιε

το Ιοττεοεοο.. _

Εφ οο>τιουε το Μεοπιιιο τιοτοτὶυε ε:ιοτι ιπιροτιι ιιιεευ

ευυτοάτοτι ὶυἀὶοἱε εοτιρει.

_ τ - ( Ι)Ο(]ΟΕΠ )

·δ'αρέτωΙιτπι οοοΙο.:Σαο ΡΊπώπίΜπετε ιἰο ιἰωππἰε .πω

οτ οοοΖοείαο .ποιο άΙΙατέε Ισπιιοπεοε αὐεο!νἰ£ -ροπέταε

οτ Ιτύοτατ. -

, '.τ

'Ι 2δὅ, Ἐ2 ειρτιτιε

στι. Α; οι. :το τ.
μι. ο; ι ο ο

[τι οου:ιιτιο άουιιτιι οπιοιι. ποε ι·οἰιιοΙἀυε Ρτοροεἰτυε

οτ ιιιοοΙουε οι·οτιιάιοοοιιυε. Ρτοετιιτοτ υοο ιτιοΙοοιιιυε.

οτ ι:ιτοετιιτοτ οττο ειιοτιεττι οτ ΒιιἱΙΙἱοΙπιιιε πιοΙουε οο

ιιοτιἱοι οτ οοιιιτοτυιο 'οοοΙοεἰο ιιἱυτὶιιιἰΙἰἱ οοτιδτοπιιιτ

ιιοπιιιιο άιοτο οοο!οειο οτι Βοτττιο!οπιοο τοττοτιο ιιι

το οροτοτιο οοοοτιὶοο υὶιιτἰπιἰΙὶἰ Ρτο -οοπιυιιἰ ιειτιυο

τιοτιἰε .οεεο εοτιετοοτυπι τιο οοοουἰοο υἱοοτἱπιὶΙἰἱ εο!υο

ιιοτιιε οιιιπι οΙιο ιιιτο τιιιοτι τιοΙ:ιοιιιυε τιο ἀοπιιιἱε ἀοτἰε

ο οοιιιιιυὶ ἰοοιιο ιιοτ οτι οιιιε οτο οουιυιιι ιευιιιο οι

που ροεεοεειοπιιουε ιρειυε οοοΙοειο τΙοπιιουε οι εειοτοτιο
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οτ οικτιιιιο άιοτο οοοιοοιο. -ειοτιιιιι ιτι οοοΙοειο εειιιοτι α οτ ιιοιιιιοε ιιιι·οε ιοιιοιιιιοιιι ιιιοιιιιιιιιτιι οτ Βι·ειεειιιιι (ιο

ιοιιιιιιιιιιι ‹ιο ιιιιιτιιιιιιιο. οοπο άοιιιιιιιοο ιιοτιιιιτειτιε

ιιιοοι.ιιι. ιιιιιιοτιοιιο κ. ιιιο κι”. οιΡι·ιιιε οιι·οο τοι·οιιιιιι.

τοετοε ιιιειιιοι·τιιε ιιοοιιοι·ιιιε ‹ιο ιιιιιοτιιιιιιιο οτ ιιιιιοιιιιιο

ιιιιιι·ι·ιιε.

ΒΒο ιοιιιιτιτιοε ΐοι·ιιιιιιιιιε ιιοτοτιιιε οποιοι Ρειιοοιι το8ειτοε

εοτιΡει.

ς οοοοι.ιιι ) . .

Ο·οπποποποοο οοπυοπτἰοποο οτ μια:: , ρπ·αο.ιοΜΣιπ πιει·

οιιτισ·αο σπιτια, α σπιτι Ζοέατισ απο |απιτοποιοπο .πιο

ιἰἰο οοτανα πιαιἰἰέ οίιωιίοπι απιιι Μάο, ι·ατέβοαπτ «αἰ

ρι·ούατιτιμιο.

'ι2ΐιδ, ο οκοιιιιτο (ΣΒ) ιιιιιιο

στο. Α. χω. Μο. στα. ο. οι. εοο.

( ιι. ιι. )

-Αιιιιο οι: ιιιοτιι·ιιοτιοτιο τιοιιιιιιι ιιοοτι·ι ιιιοοιι οι·ιετι

ιιιιιιοοιιιιο τιιιοοιιτοοιιιιο οιιιτιοιιοΒοοιιιιο τοπιο Μάι

οτιοτιο κι. ιιιο ι·ιιοι·οιιι·ιι οοπο οκοιιτιτο ιιιιιιο. ιιι ροι

|οοιο ιιιειιοτι οοιιιιιιιιο οι·οιιιοτιο ρι·οοοιιτιο τιοιιιιιιοι·ιιιιι

οοιιι·ιιιιι ‹ιο ΐοιιι·ιε οτ ρι·οοιιιτοι·ι ιιο εοοιοοάι·ειιιιιο οτ

ιοοοιιιι ιιο ιιιιοεο οτ ιιιιιοιιι τιο οτιοιιτιο. οτ οδιιιιι ειο

οοιιιοικειτιο. οτ οττοιιιο τιο οοιιοιιοιτο ιιιι τοετιιιιιι το

Βοτοι·ιιιιι. ιτι ΡΙοιιο οτ Βοτιοι·ιιιι οοιιοιιιο οι·οιιιοιιο

Μοτο οοιιτο ιιοτ οοιιιιιιι οιιιιιΡοτιο οτ ποσο Ρτοοοιιιιιιι

οοειτιιιιιειτο. τιοπιιιιιιο ιιοι·Βιιιιάιιιο :ιο Ροι·τοιισοι·ει ιιι

ωεω οτ Μαιο:: οτ οεεοεοοι· ιιοιιιιιιι ιιΒοι·τι Ροιοιιοιιιιιι

ιιιιιτοιιιοιιιε 5οοι·ι εωΡωι ιιιιοι·ιιιε ιιιοειι·ιι ιιι ιοιιιιιοι·

ιιοτ Βοιιοι·ιιιιε οτ Ροτοετοτιο οι·οπιοιιο ιιο ιιοιιιτιτοτο

οτ οοιιεοπιειι οτ Ρεπιβοιει τιιοτοι·ιιιιι ετο οοιιοιιιο οτ ιΡει

‹ιο οοιιειιιο οιιτιι οο ορρι·οΒοιιοι·ιιιιτ οτ τοτιιιοοιιοτ·ιιιιτ

οτ τετοιο Ροι·Ροτιιο ιιιιιιοι·ο οτ ιιτιιιιιιιι τοι·ιοι·ο Ριο

τιιιεοτιιιιτ πιιοιιι ιιιίι·ειοοι·ιρτο ιιιιιίι·οτιοο ιιοτειι·ιο Μιμι

Ιειιιτι ιιοιιιιιιο οτ ιιιοο Ιιοτοετιιτιο οτ οοιιιιιιιιε ιοιιιιο

Ι›οοτιιιιι εοπ Ροοτο οτ οοιιιιοιιτιοιιοε τιποτε” οτ επιμο

ιισιτειε Ροι· ιιοτιιιτιοε ιοιιοιιιιοτιι πιοιιιιιιοιιι οτ Βι·οιίιιιιιι

:ιο φοιτ ιιιιιιοιοο οτ Ρι·οοιιι·ειτοι·οο οτ ειιιιιιοοε οτ οστο

ι·οο Ροτοετιιτιο οτ ιιιοτοειτοτιιιιτι ετοιιο οοιιιιπιιο οτοπιοτιο

ιιοιιιιτιο όιοτο Ροτοετοτιο οτ ιιιοι·οειτοι·ιιιιι οοπιιιιιιε

οτοτιιοτιο οιιιιι ιιοιιιιτιο ιιοτιι·ιοο οοιιιιιιοιιοι·ιο ροτο

απο ιειιιιιο. (ιο ιιοιιιιιτειτο οτ Ροι·ειιιοιο. οοιιειιιι οο

ιιιιιιιιε ιειιιιιο ιιοιιιιιιο οτ ιιιοο οοπιιιιιιε ιιιιιιιο. ιιι οπι

ιιιιιιιε 8οοιιιιτιοτιι τιιιοιι οοιιτιιιοτιιι· οτ οοιιτιτιοιιοτιιι·

ιιι απτο ρειοτιοιιιιιιι τοοτε ο Βιιιιιιοιιιιο οοιιοΒιιι ιιο

τοι·ιο οτ ειδιιιειτο οτ οοι·ι·οιοοι·ειτο ειο)ιιιο οοπιιιιιιο ιιι

ιιιιο ιιιι ιιιοο οτ Ριιιιιιοο ιιι όιοτο οοιιοιιιο μι· πιο

ιιοτειι·ιιιιιι ιιιιι·τιοοι·ιρτιιπι ιοοτο τοτιοι· οιιιιιο ιιιοττιιιιιοιιτι

τω. πω. - ›

Ιοιιιιο ιιι ρειιιιοιο τοι·ιιοι·ιοιιιιιιι. ιιοτ: οπιπ οοιιιιοιιτιο

ποε οτ ρεστα ιιι·ιιιιιτο οτ ρι·οιιιιοοιι ειιροι· Βιοτο πιου

οιιτιο:ιιο ιιιτοι· ιιοπιιιιιιιιι ιιοιιι·ιοιιιιι οοιιιιιιοιιοι·ιιιτιι Ρο

τοετιιτοπι ιιιιιιιο. ειιιοτοι·ιτοτο οτ ιοοιιοριοοιτο οοτιειιιι

ιιιιιιιο οοιι€ιτοΒοτι Μοτο οοιιτο των οιιιτιΡοιιοπι οτ οοι·ιιιι

οτ ιιοοοπι ρι·οοοιιιε οτ του: ιιιτοι·οπι ροι· οιιιιιι·ιιιιιοτ

οοιιιτιοειιοιιι οιοοτονοοι ιιτιιποιιιιι οοοιιιιιιιιιιι ιοι·τιιοιιι

ι·ηιιτιιιι ιιοιιιιιιο οτ ιιιοο οοιιιιιιιιο ιιιιιιιο οι ποιο 'ποπο

Ί

Βι·οοιε ππποιοε οοτοι·οε οτ Ρι·οοιιι·ειτοτοε οτ ειιπιιοοο

Ροτοοτειτιε οτ ιιιοι·οοτοτιιτιι ειτιιιιο οοιιιυιιιε οτοτ1ιοτιο.

Ρι·οιιτ οοιιτιτιοι.ιιι· ιιι οοπο τοοτε ιιιο.ιιιι ιιιοοιιι πιο

οιιιιτιο. τι ιιοπιιιτιο ιιιιροι·ιιτοι·ο ιι·οιιοτιοο ιιοτιιτιι οιιτιο

τιοιιιιιιιοο ιτιοειι·τιειτιοτιιο. ιιιιιιοειιιιο. ω. ι.ιιι. ιιιτιιοτιοιιο

κι. τιιο ν οικοιιιιτο ορι·ιιι. ιιοιιιιτιο οτ ιιιοο οοιιιιιιιι.ο

οτ ιιιοι·οοτοι·ιιιιι (ιο οι·οτιιοιιο οκ Μια. ιιιό.οιισοτ φαι

ειιτιιιιο ιιιιιιιοιιειε οι·οτιιιιοι·ιτ ιιιιοιιι οτοιιιοιιοτιει απο

οιιετι·ιοτιιιιι ιιιιιιιο Ρι·ορτοι·οο που τω Μισο μοι· οοπιιιτιο

ιιιτιιιο οοιιττ·ο οι·οιιιοιιοιιοοε. εοά ιΡεο οι·οτιοι:ιτιει ιιι

τοτιιιιι οιτ Ροι·ιοιιιο οι·οάιτοι·ιο ειιιο οο ποσά οοιιιιιιιο

ιειιιιιο 88 ιιιτι·οιιιιττοτ. οι ιιιιτοιιι ιιιιφιο ιιιιιιιοιιοιε οιο

τιιτιοι·ιτ οικω οιιιι οι·οιτιοιιοιιοι ιιοι τιιετι·ιοτιιε ιιι ιιι

ετι·ιοτο οποιο ιιι ιιοο απο οι·οιιιτοι· ιιοΒοειτ τοοιιιι·οτο

ιιοτ 80 ιιοι ρι·οοιιι:οτοτοιιι ειιιιιτι οιιιιι ιιττοι·ιε οοιιιιιιιιε

ιοιιιιο οοιιιι:ιτιο οι·οιτιοιιο. ο! οοιιιιιτιο οιιο111οτιο τοιιοειτιιι·

οιιιιιιιτιιιιιο οτ οιιτι·ει οι·άιιιοτιι οοΒιιοεοοι·ο ιιο Δοτιω

οτ Βιοοι·ο ειιτιείιοτι οι·οοιτοιιι ιιοτ: ιιιοτιο ιιιιιο!ιοοτ οιιο‹ι

οι οοιιιιτοιιτιιι· ιιοιιιτοι· Δοτιωω :ιιει γειοιιοο ειιτιοΐο

οοι·ιτ :ιο εοιιιοτι‹ιο επι ρι·οοοιιε ετούτο οοριοτιιι· Ροτ

εοιιιιιιτοι· οτ ττειτιιιτιιι· οι·οιιιτοτι οτ οοιιιιιιοειτιιι· εοοιιτο

οκττ·πι τιιττι·ιοτιιιιι οι·οιιιοιιο ο (Για [Μοτο ιιοιιιοι·ιτ οιο

ιιιτοι· Ροι· τΙιιιιιοιιο ιιιιιιιιι·ιο ιιι τ.οι·ι·ειιιι ιιιιιιοοτι.ιιιι οο

ιιιιιιιιε ιτιιιιιο τΙιιι ι·ιοιι ειιιτ ιιιιιιιιοι οι·οπιοτιο πιο! τιο

τιτιο:ιτιιι· ιιι οοι·οοι·ιΒιιε ιοττοιιιιιιι επι ιιοιιιιιτοτοιιι απο·

ιιιτοι··ιο. ιτε ιΙιιο‹ι οι·οτιιτοι· ιιτιιιοιιτ οιοοτιοιιοιιι οι:

τιιιοιιιιο ιιοιιτ ειοι:οιτοτοπι οτ ιιιιοε ιιοτιιιοι·ι ιιι ο:ιτοοι·ιιιιιε

ι-ιιτι·οιιιιιιι οιιοιιοοιιο ειιτιετιιιτ οτι ιιοιιτ οιιιιι οτ ιιιιοε

οτι οοικιιιοι απο ειιεττιοτιιιιι οι·οιιιοτιο ροι· οιιιτιοιιο

ι·ιιιιιιιι·ιο ιιι τοι·ι·ειι·ιι οτιιιοοτιιτιι οοπιιιιιιο ιειιιιιο (μι

ιιοιι ειιιτ ιιιιιιιιοι οι·οιιιοιιο. ιιοτ: οοπο Ποσό οι ιιι€οι·ιτ

τιοιιιτοι· ιιο ο:ιτοοι·ο ιιοι ιιιιιιιττοτοτιιτ @τιστι οοιιιιιι:ιο

οι·οιιιοιιο οι: τιοιιιτο οοτιετιιοοι·ο τοιιοιιτιιι·. οι οιιτοπι ιιο

Βιιιιοι·ιτ τιστι οιιιιιττετιιτ ιιιιοιιεςιιο οοτιειιοτ οι: ιιιτιιοειτο

οοιιιοτιειο. οτ οι οοιιιιιοτιιε ιιιοι·ιτ τοπιο οοιιιΡοιιιιτιιι·

οοιιιτοτ· οτ ίιτιοιιιοεοι· ρι·οοιεο ειιτιοΐοοοι·ο. πο! οοιιιιιιιο

οι·οοιοτιο οιιτισιιιοιειτ οι ιιοιι τοοοι·ιτ εοτιιιίιοι·ι. οτ Μο ιιιοτιο

ιιοτ ετιτιετοιοτιο τιο τιοιιιτοι·ο οοιιιιιοτο.ειο άοιιιτοτο οιιτοιιτι

οοιιιοεοο ιιοτ οοιιιτιο ιιοο ιιιοτιο. οι·ιιιιο «ιο πιοΒιιι οι

πιοιιιιο ιιιιιιιιοι·ιτ ο·ιιοτι οι ιιοιι ιιοιιιιοι·ιτ ιιιοιιιιο ττοοτ

οι οτιτιοιιοι·ι ιιο ιιι·ιιι:ιοιιιιι οι·ιιιττιο οκτιιιιιιτοι·ιιιιι στο·

πιοτιο ιιιι·ειτοι·ιιιιι. ιτει τΙιιο‹ι πιω ιιιιιιιοιιιιο οοιιιιιιιο

οι·οιιιοιιο οοοιροι·ο τοιιοιιτιιι· ο οι·οάιτοι·ο οτ ειιτιετοιοοι·ο

οι ιιι Ροοιιιιιο ιιιιιιιοτοτο τιο τοιιτο οιιιιιιτιιιιι ιιιοι·ιτ

τ! οκτιιιιοτιιιιι. οι οιιιτοιιι που ιιοΒιιοι·ιτ ιιιοιιιιο ιιοι ιιο

ιιιοιιιιο ιιιιτιο εειτιοιιοι·ι Ροοειτ ττοιιοτιιι· όοιιιτοι· οτ ίιιιι

οιιιο πιτιεοιιιι ροι· Ροτοοιιοιι·ι οι·οιιιτοτι πιο! οιπε ιιιιτιοιο

οτ οοιικιιιοειτιιι· οοοιιι·ο απο τιιοττιοτιιιιι οι·οιιιοιιο ο

ε!πο ρενω ιιοιιιοι·ιτ οι·οιιιτοτ ροι· τιιιιιιοιιο :ιιιιιοι·ιει

ιιι τοι·ι·οιποτιιιοοι·ιιιιι οοιιιιιιιιο ιιιιιιιο οιιι ιιοιι ειιιτ

ιιιιιιιιοι οτοιιιοιιο ιιοι ιιοτιιιοιιτιιτ ιιι ο:ιτοοι·ιΒιιε ιοττο

ιιιιιιτι οτι ιιοιιιιιτειτοιιι οι·οιιιτοι·ιε. ιτε φωτ οι·οιιιτοι·

ιιιιΒοοτ οιοοτιοιιοιιι πιο τιιιοΒιιε ιιοιιτ άοιιιτοι·οιι:ι οτ

Μισο οοτιιιοι·ι ιιι οοι·οοι·ιιοιιο ισιτι·οιιιιτιι ιιιιοιιετιιιο ειο

τιειω οιι ιιοιιτ οοπο οτ ιιιιοε ειιιι οοιιιιιιοι οιιτι·ει

τιιετι·ιοτιιτιι οι·οιιιοιιο Ροτ τιιιιιιτΙιιο ιιιιιιοτιει ιιι τοττοιιι

ιιιιιιοοι·ιιιιι οοιιιιιιιιε ιειιιιιο οι” ιιοιι ειιιτ ιιιιιιιιοι οτε

πιοι·ιο. ιιοο ιιοτο :μαι οι ιι15ιοτ ιιοιιιτοτ «ιο οποπο

ιιοι ὸιιιιιττοτοτιιτ :μισά οοιιιιιιιο ΜΜΜ: ιιο Δω

ξ Θ”

· ΝΑ9.-.κο
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εαιιείασετε ιεαεαι.ατ. ει ααιεαι ιιαιιετι αοιι Ροεεεαι α

Ρτο εε πασα ιαχειεεειιι αε αιειτισια στειαοαε ιοτε

ειειατ αειιιιοτ ει Βια αε στεαιοαα ει αε αιειτισια.

1ιεσ τεειιιααιατ αιει Ρτιπαο ιιισια εαιιειασιιοαε στεαι

ιοτι. ιΙαοα ει Ροειεα αειιιιοτ ει ιιιιι Ραιιιισε ειε

ιετιαι ια στειιιοαα αει αιειτισια σοιαααε ετειαοαε

ιεαεαιατ αε 5ι1α Ρεσααια εαιιειαεετε ετεαιιοτι ιαιι·α

αιεαεεια ΡοειιΙαααι Ραιιιισε ειειιεεεαι αειιιιοτ αει

Βια ια στειαοαα αει αιειτισια. ει ει ιιεσ οιιεεταα

ιιααιατ Ρετ εοαιααε στειαοαε αοα ιιαι›εαι στεαιιοτ

τεετεεεαια αει ιαααεαι. αιει σοαιτα αειιιιοτεια εαατα

ει ιιοαα ειαε. ει ααιετα ιιεσ αοα οιιεει·ααιιααιατ ια

ιοιαια ιιαιιεαι στεαιιοτ ιαααεαια εοαιααι ιαααε εσα

ιτα σοαιααε ει ιιοαιιαεε στειαοαε αιαειισει Ρετεοαααι

Ρτο Ρετεοαα αιιετε Ρτο ααετε. ει εοταια ι›οιια ειαε

Χ

( ασσσι.ιν )

Πεετειιιαι ιατιιιεπειε ροιε.ειαιΖε , απο Μπείειτο Μ

εοΖαο αε δαπειο Σιιιιτειιιιο εαετι μια-ει ποιατίο

ε.τεαιριαπιία, αωιεπιίεατιιία ει ία ιιοικαιίπε απο Μαι

6,επιι'α εοπικιιιιατιιατ ρτἰυἰΖεἔἰα , εοανεπιιοπε.ιι, [ειε

ιεια” ·ιιαεεαΙΖοτιιαι ειε. εοιπαιιυιΞε ιαπιιαε.

1%δ , ι οσιοιιτιε

ω. ιι.ρι. ι.

( α. α.)

(Μια ιααιια ΡτιαιιειΒια σοααεαιιοαεε ιιαειιιαιεε ααε

εαιιοταια ιαααεε ει ιαειταπαεαια αιαετεοταπα αειφ

αιιααα ειισεΡσιοαε σοιαααιε στειαοαε αει αιιιιαατααι ό σιοτατα σοιπιααιε ιαααε ει αιια αιαετεα τεταια αεΒοι:ια

ειαιιαιατιαια Ρετεοαατααι αοα οιιειααιιιιαε αοιιιιαε

ιααιιεταια. εε εαιαο ααοα ει αιιιιαιε ιαααεαειε οσα

αασετει αιιιιαααι τεια αε στειαοαα αει ια στειαοαααι

Ρι·οιιιιιιιααι Ρετ ειαιαιαια σοαιιιαιε στειαοαε ααα ααι

ΡτοΡιστ ιιοσ αιιααοα εαιιιαιεαιαια αει ιααε ει ιΡεα

τεε αειιαετειατ Ρτειετ ιοτιαατα ειαιαιι σοιαααιε στε

ιαοαε. Ρτοιαιεετααι ιαεαΡετ αισιι ειααισι Ροιεειαιιε

ιαετσαιοταια ει σοπαααιε στειαοαε αοιαιαε ει αισε

ιΡειαε σοαιααιε ει ιαετσαιοταια αισιο αοαιιαο Ροιε

ειαιι ιαααε ειιΡαιααιι αοαιιαε σοαιααιε ιαααε εε ιασια

τοε ει σαταιατοε ιια ει εισ ιΙαοα Ροιεειαε ει σοαειιιατα

στεα:ιοιιε Με αα Ρτοιαιαατα ιεειαια Ρεαιεσοειεε εα

Ρτααισια αΡΡτοιιαιιααι ει ταιιιισαιιααι ει εατιαια τα

ιιιισαιιοαιε ιααε ιαααααιιιιαι σοα;ιααι ιαααε. εκσεΡιο

ει Ροιεειαε ει σοαιααε στειαοαε εεεεαι ια εκετσιια.

ει ει εεεεαι ιΙαοα ταιιιισαιιααι Με αιεε αν ΡοειτΙααια

τεαιετιαι αε ειιετσιια ει ιαιιιεαι σατιααι αε ταιιιισα

ιιοαε σοαιααι ιαααε. ι:Ιαοα ει αοα ιασετεαι αοα ιε

αετεαι ιιαιαε σοααεαιιοαεε ει Ρασια Ρτοιαιεεα ει: Ραττε

αισιε Ροιεειαιιε ει σοιαααιε ιαααε. ασια εααι ιιεσ ει

Ρτοιαιεεα ια Ρτεεεαιια ει αοιααιαιε Ρειτι σαιιιεαε ει:

ιιοαειαειι αε αιιιετιααιε σιαιαια στειαοαε ει αιετσα

ιοταια ει ιεειιαιπι ιαιταεστιΡιοτααι αιαειισει ιααιταασι

σιδαιε. ιαατιιαι ιιαασιιετιι. αισοιοει αε Ροτια. αααο

αοαιιαι ααιιαιιαιιε ιισσι.ια. ιααισιιοαε κι. ιιι ιοαιε

ναι ιαααιι. εΒο Βαιιιιειιααε σαααιδααε εαστι Ραιαειι

αοιατιαε αε ιαααααιο αισιε Ροιεειαιιε;ει τοιχαιαε εστἰΡει.

αοιιιισαιπιαε ααπαιΙαε αιιιιααιαι εαΡιεαιιε Ροιεειαιιε

ιαιααισιε ιαααε ει σοαειιιο ιαααεαει αιιιιαετεο ει: σο

ιαααι ιΙαοα αοαιιααε αιιετιαε ιαατσιιιοΡειααισιααε ει ά π

Ροιεειαε σοαιααιε στειαοαε τεαετεαε ααι αε ειιετσιια

ιιι αιιο ιαεται Ρτο εεταιιιιε σοταααιε ΡαΡιε ειπα ται

ιιιια ει ΡοΡαιο στειαοαεαει «Με εαιιιιαιι ιι εκεααιε

παεαεε ιααα Ρτεεεαιι.

Εεε ιαα.ίταασαε αε σα.ιιααο αοιατιαε ιιαΡετιαιιε ααιε

ιαιετιαι ει ιιαασ σατιατα αε α:ιααααιο ει αοιααιαιε

αισιι αοαιιαι ιιετ.<5αααιι ει; αιειοτααι ασ σοαειιιο

εστιΡει.

εστιΡια τεΡετιτεαιατ Ρετ αιαετεαε ιααααε αοιατιοτιιια

Ριατιιιαε αοιααιιαιιιαε τεΒιειτοταια ει αιιιισιιε ιοτει

ιιια εεΡιαε ιααεαιτε ει αε εοτατα ιαεαιοτια αεΡετι

τει Ριαεαιι σοαειιιο ιαααεαει εε ια αααια αοιαααεα

τεαιει ι'ασετε. αι αασειια ιασιιιαε ιααεαιααιατ ει ια

ααο αοιαιτιιαε εοταοαιαε σοαεεταεαιατ. αα ιΙαε Με

ι:ιεααα ιααδιειετ αισοιααε αε εαιισιο ιαατεαιιο εαστι

Ραιασιι αοιατιαε ιαιι σοαειιιαιαε Ρετ αοαιιαατα θα·

σαιπι σοιιιαιοαετιατα Ροιεειαιετα ιαααε ει Ρετ οσιο

πιοιιιιεε ααοτααι αοαιιαα εααι ιιεσ ιασοιιαε ιιατιαε.

ιαατιααε αεαειιιατιε. ιιοαααεαιιαε εαταεαα. ιιισοιααε

εσατσιαιισαε ει ιασοιιαε τισιαε αιιιιεειαιο αασεαιεειταο

ααιαιιααεεειιαο ιετι.ιο ιααισιιοαε κι. (Με Ρτιιαα οσια

Με Ρτεεεαιιιιαε ιεειιιιαε οιιετιο αε ιααΒαεσο εστιιια

σοαιαιιιε ταιιαο αε ιιαει ιααισε ει αισοιαο αε Ροτια

αοιατιο. ια ιΙαοταια Ρτεεεαιια αισιαε Ροιεειαε ειαιαιι

ει ιαιιαααιι ιΙαοα εα εμε ια ιιοσ αοιαιαιαε εστιιιεαιατ

εατααεαι ααα ι1αιιεααι ει ι-οτιιαπα σααι οτιΒἱααιἱ.

( ιισσσι.ν )

Οτ·ιίε ιιιααια ιααιιεπεεε Μια· ει Ριεαπω, με α.:

ία ΡΖοτεαιιαε εοπαιιιιαε εοταρτοιαίιιεπάιε, Ηεπτιειι.ε

ιἰε Βιιααιιιε, ιιιιαιειωιε εοιπιπαπιε εετἰὐα, Ιεεαιαε οιιπι

Ροιεειαιε ειιιπαπι εοπειίια2ιατ.

Με, α. Με ι

σα. Α. χω. απ. σαι. σ. χω. Με ι

(α. α. )

ια αοαιιαε αοαιιαι απαεα. αοε τοααιιιιε αε εταιαααο

ιαααε ειαιιαιιε Ροιεειαε αε αοιατιιαιε ει ιιεαεΡιασιιο

εοαειιιατιοτατα σοαιααιε ιααμε αοσαιοτααι ει: σοπι€τε

Βαιοτααι ω εοααια σαταΡααε ει Ρετσοταα ει αοσεια

σιαιτασι αιοτε εοιιιο αεσ αοα αιιοταπα εεα ιιοαιιαατα

Ρετ ιιααπαιιιιει εοιαΡαιιααια ειεσιοταια αα ιιτεαια ει

αοσαιοταια αα ιΡεαια σοαειιιααι εεσααααια ιεαοτεια

εαΡιιαιι ιαααε ιΙαοταια σοαειιιατιοτααι ει αιιοτατα

ιιοαιιαααι εειι Ρετ σοαιΡαδαααι αοαιιαα ιπιιετιαε εατιι

αεεστιΡια. ει ιΡει σοαειιιατιι ει αιιι εειι Ρετ εοταΡα

Βιιααι αοιαιαε ει αισε σοαιααιε ιαααε. Ρτο αοιιιε ει

ιΡεο σοαιααι σοιιειιιαιιααε στεααιαε ει οταιιιααιαε
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οιιτἱοιιιιι τ!ο Μεοπικιο οοτἱΒοπι ὶροἱιιο οοπιιπιτε Ρι·ο α !ἱοι·ἰοι·ωιι οτ ο!ἰοι·ιιω οοτ Ρα· οοωΡοδτιοω ειιιιτ Μο.

Πο!ήε οτ ‹·οπιιιτιὶ ὶοιιιιο ποετι·ιπτι οτ ἰΡεἱυο οοπτιιοὶο

ο!ικ!!οιιππ οιιοτοτοπι οτ Ρι·οοιποτοτοπο εκ! οοπ1Ρι·οτο!τ

τοπτ!υπι Ρτο πο!ήε οτ !οεο οοτιπιτιἱ ἰτι Ροτοετοτοπι

οοττ111τι!5 ε!υο ο!ιιἱτοτὶο τ!οι·οτιτ!ο ι·οο!ρ!οπτοπο Ρι·ο οο

πιοπὶ !!οτοτ1τ!ο οτ Ρι·ο οοΡἱτειιτοο οττοτιο!οτιίε Ρορυ!ἱ

ί!οι·οτιτ!ο οτ ἱιι !Ρεοπι οοττπιοο ί!οι·οτιτὶο οιιΡοτ· συστή

Βιτιο !ὶτὶ!›ιιε τ!ἱί!`οτ·οιιοὶἰε οΙιιοοτἰοηἰΒιιε οτ οοιιτι·οιιοτοἰἱε

(μισο οοπτυ.κιο !τιτιιιο !ιο!›οτ οοιι !ιο!)οι·οτ οτ Μοτο ειιιιτ

οοιι Β.ιοτιιτιτ πο! οεεο ιιὶεο οιιοτ οοτ υ!τ!οΒιπιτιπ οοιι

ιι!τ!οι1τιπ απο οὶυἰτοτο οτ οοπιιιι1! ρἰεοτιοτιιιτι οικο

εὶοιιο :ι!ἱ‹Ιιιοι·ιιω οοεττοτιπιι οοιι τονι·οτιωι πο! ἱιι

τ!ετ!!οτ!οηιπο οτ οππιὶ ο!!ει οτ οιιοοιιιτιοιιο οοοοοἱοτιο

οτ οι! άοτιτ!ιιπι Ρι·ο τιοΒ!ε οτ οοπιιιτιὶ !ειοιιο ρι·οτ!!οτ!ε

ροτοετοτἱ οοΡἰτοοοο οτ οτιοἱοτιἰο οὶιιὶτειτἰε τ!οτοτιοὶο οτ

ροριι!ἰ ί!οτοκιτ!ο οτ τ!!οτο οοπιιυι! Ποτοοτἱο ρ!οτιοπι ό

!ὶοοπτἰοπι οτ Βο!!!οπι οττ11ιο Ροτοετοτοπι τΙιιο‹! οο8τιο

εοτιτιτ ευρω· Ρκ·οτ!!οτ!ε οτ τ!ο Ρι~οἀὶοτἱο !ἱτὶ!›ιιο οτ (Μ'

τοτοτ1τ!!ε ‹Ιυοοτἰοτ1ὶτ›υε οτ οοτιττοιιοτο!!ο οτ πιο!οετὶἰο

ρω· τοοἱοοοπτ πο! Ρον οτΒἱττἱιιττι οτ υο!υητοτοπι οοτ

οω!οοΒ!!οπι οοπιροεὶτἰοτιοοο οτ ἱροοε τοτωὶτιοιιτ ἰιιτὶε

οο!οωΡο!τοτο οτ ε!πο ἰιιτ!ο οο!οπη›ι1ἰτοτο ἀἱοΒι1ε το

τὶοτὶο πο! πω!. ροι·τὶ!›οο ρκ·οοοπτ!Βιτο πο! ποο. οτ οτ!

Ρτοττ1!ττοπτ!υπι τιοπιἱιιο οτ ιιἱοο οοπιιπι!ε ἰοοιιο ρἰοοοο

οἰυἰτοτὶε ογικΠοο οοιι ὶρεἰο Ρἱεοτιὶο εὶιιο Ροτοετοτἱ τ!ο

τοτιτἱο Ρι·ο ἱΡεο οοπιιιτιἰ ί!οτοτιτἱο οττοιπάοτο οοωρ!οι·ο

οτ οΒοοτυοι·ο Ίιιὶοοιιἱ‹! οτ τοτιιτο Μ! οσοι! οοτ Ρι·ο

τ!!οτοε ροτοετοτοπι οτ οοΡὶτοοοιιπι οτ εηοἱεοοε ΡοΡυ!ἱ

!!οτοτττ!ο οτ οοπιιιι1ο ί!οτ·οτιτἰο Ϊι1οτἱτ οτά!οοτιτω ο!ἰτίιισ

ευρτοι:!!οτοτυποωοο!οτιιω ειιο Ροικι οτ απο Ροτιε

ττι!!!ο !!!:τοι·υτο οοτ! ο·τ!ἱοτο οοι·ἰοο ρι·οοι!ττοοόο οο- ο

πιἱιιο οοπτιπι!ο !ειοτιο οτ ου.!σ οΒ!!Βοτ!οπο 'Βοτιοιουτπ·

ο!!οτ! οοιοιιηὶο. οτ τ!οπιιιπι οτ! οππι!ει οτ ε!τιου!ο ίο

οὶοιποοι ε!υο ὶτι ρτοἀὶοτὶε οτ Ρι·ο !οεο οοπιρτοττι!εεο

οοο!ὶιιε οοιιτροοοτιι!ο οτ Πι·αιοτπ!ο Ϊειοἰοτιτ!ο οι·ι1τιτ. οτ

Ροτοετοτἱ οττΙιιο οοπιιιπἰ ί!οτ·οιιτὶο οορὶτοτιοο οτ οτιοὶοιιἱε

Ροριι!! ἴοοἰοιιἀτι ιι!ι!ο!)τιοτοι·. ἱτοπι οι! τοο!οτιτ!οπ1 Ροτ

ροτιιοπι οτ ἱοιιἱο!ο!›ἰ!οπι Ρουοπι ί!τιοτι1 οτ ι·οτοἱεεἰοτιοπι

τιοπιἱπο οτ ιιὶοο οοωιιτι!ε!οπιιο εὶοἀὶοο οοπιιπιἱο οἱ

ιι!τειτὶο Ρἱεοοοτιιπι ι·οοἰρὶοοτἰ οοπιἱτιο οοπιιιτι!ε οτ οἱ

ιιἱτοτὶο Ι›ἰεοτιοοιιιο τ!ο οπιηὶΒοο ἱοἰιιτἱἰε ἀοιπιτιἱο =ὅοοετἱε

οειΡτιιτἰε ἱηοοι1ὸἱἰε. τοΒοτ!!ο ιιπο!οτο!τἰε οτ τοο!οΡοι·

οοΡιἱο οτ ΒοΠο1'8!!τοτ ‹!ο οπ1ι1!!3118 ΒΠοι°Ι'!8 οτ οίΐοτι

8!0τ1!!1ι18 Μπιτ: ἱιπ!ο ἴοοτἱο ο!› υπο Ροι·το ιιοι·ειιο τι!το

τοπι εο!ιιἱε οοιιτι·οοτἱ!τ›υε ἀοβἰτοι·ιιπι ε!υο ι:!ο!σο!›οιιτυι·

Ροτοἱυο! οιιτἱο.

Οτὶωο!‹!ιιε τ!ο Βτ!πιο!τ!ο.
Οιή!!!ο!πιυε τ!ο τοοτἱ. ¦

θιιὶ!!ἰο!πι1ιιε Π1ο!οτ!το.

Ροοοο!!ε ιιὶοοοοιοοο.

Ροηιοο!οιιο Ροκιιοοιιο.

ΙοοοΒιιο τ!ο ιιἱυτιΜο.

!ο!ιοοοοο 8ρἱτιυ!τι.

!..ιιο!ιιιε τ!ο 8τἱπιο!‹!ο.

!οοο!:›ιιο τηο!οοο!!ιιο.

87ιτιοιι ι:!ο ο!ω·ἱτοο.

ΙοοοΒιι5 ιιοτιτυο.

Ου!!!!ο!ω!ηιιο τ!ο ποστ!.

!οοο!›ὶιιυο τ!ο 8οιιἱο.

Οοτιι·τιτ!ιι_ε τ!ο οοετι·ο.

Μοο!ειιιε τ!ο Βτ!πιιο!άο.

θυἱΠὶο!ιοιιο τ118!!0τιμ8.

Βιιοοιιο ‹!ο ιιο!το.

Ου.!!!!ο!ιιιιιο τιοπιτυο.

Μιοτ'ι·οοοιιο 88τ!!ι1Χ!118.

87πιοτι τοττοτο.

Μοιοπιιιο πιο!οοοε.

Νἰοο!ο οπιΒι·ἱοουε.·

Νἰοο!ο ο!Βο!εί.

Ειιτ!οιιο ‹!ο Βουὶο.

Βοτιὶΐοοἱιιο τἰοΒοτἰιιο.

Μοιιτοοεήοο Βιιοτοὶιιοτ

Πο !οτοτττ!υο. .

!)οιι!ο! οι›ὶ11ιι!ο.

Μτιτ!·ιοιιε ρ!ειτο!115:

87πτοπι Βιιοιποιεω

θιιἰτ!ο ορ!τιιι!ο !πι!οοιιο.

Ου!!!!ο!π1ι18 τ!οοι·οοο. -

Νἰοο!ο τ!ο Βιι!οιι!Εο. ·· '·

Αιιοο!ι!ιιο οτιτιοτοτιιιο. '

Αιιοο!άτιο !πι1!ιοπωε.

Νἱοο!οιιο τ!ο υιι!το!›ἱο.

!ο!ιοιητιοε ο!!›οι·ἱοιιε.

ΙοοοΒιιο ΡοτΡο!0ι1118.

!οοο!›ιιε τ!ο ί!ἰοοο.

Ειπ·ϊουε Βοι·οτου!ιιο. . ·

δ)ια1οπ τ!ο οεπο!!!ο.

ΒοτιέΒιο!ι1ε ·Ρ!οοοι!!!ιιο.

ΟΒοι·τιιετοτεττοοου5;

τι ΡὶοτιΠὶο ὶοτιιιοοεὶΒιὲο. οτ οτ! οι1η1ὶει_ οτ ε!ι1.8ιι!ο ε!υο σ! Β11ΒΘ08 τ!ο Φω

Ρι·ο ἱΡοἱο Ροοο τοτυ!έο!οηο οτ Ποσο τοο!οιιτ!!ε οτ οἰτοει

ἰροει οτ·ιιτιτ τοο!ουτ!τι οτ ιι!τ!οΒουτιπ τοο!οπιάο οεεο

ροοά!οτ!ε Ροτοετοτὶ οτ ·οοτ1111τή τ!οι·οοτἱο. οορὶτοιποο

οτξ ΜΜΜ ροΡα!τ!!οι·οτιτ!ο. οτ Ρτοπιἰττἱπιυε ποπιἰοο

οτ τοσο οοιιιυπ!ο-τοοπο «οτ-Ρτο :ιοΒὶετοτ=Ρτο ὶΡεο οο

τοιιιιἱ ὶοιιιιο. τὶ!›ἱ ιτοτοι·ὶο !115°88οΓ!Ρτο τοοἰΡἱοτιτὶ πιο

πιἰοο !!!0ττ°ι11Ιτ οι!:φιοο·Ρτοεοπο ποτέοο!υπη ροτοετ μου.

τἰποι·ο Ροι·οοτιιο ι·οτιιΜ οτ !!ι·πιτυπι !ιοΒοι·ο ιΙτιίοι1ι1!τ!

μοι· !ρειιιο έτκ!τοιιω Βιοτιππ τοοι·Ξτ Μ ρυοά!οτ!ο οτ

οο!ιτο Ρι·οι!τοτο οιιΒ Ροπο ·πι!!!ο !ἱ!›ι·οτ·ιι·ιυ οπο! ο το

ποτοτ!ο ετἰι›ιι!οω .ιιοπιἰιτο !!!!ιιε πο! !!!οι·ιιοι επ! «πωσ

εοσ ττιιοο !ιοο Ιιο800!υτ11··ιστοήτ εοσ Ροτοετ Ροι·τ!τιοι·ο.

οτ ο ιιο!›ἰο Ρτο τοοσηιιοτάοουο τὶ!›ὶ μ·οιιι!οοτι οτ εσύ

θιιἰ!!ὶο!τι1ιιε οιο!π!οοιιο;

ΤΒοι!!1στιιε τ!ο !!!8οο.

Οιι!!!!ο!πιι15 ·ονοετττι15.': “

Οιιἰ!!ἱο!ιπιιε τ!ο οιο.!οπτ!ει.

ΘΠ!!!!θ!Πττ18 ,τ!ο οοτττ!τ!!ο.'

θυ!!!το!ιπυο Βο!τοτοτττ. '=!·

Βοτιιιοιωεω!!ιιονυοιιοπιοι·!ε:·

θιι!!!!ο!πτιιιο ‹!ο οοεττο.

Βοιι!!'οοἱι1ε οιυΒτἱοου5.

νττω1τ1τωο τ!ο ιιἰιιο!τ!ο.

Νἰοο!οοιιε ο!τ›οι·ἱοιιο.

Νἱοο!οευε οοπιοε.

!οοο!›ιιε ιιιτ!υο.

)

α!·α
.-3

..·τι
η .η

· ··::·· :·:

  

ο!1!!τ.μιτ!οπο Βοποτι1ττι -τ!!τ·τ! οοπιιι'Μο. τιοτο!11τιτοπε! !οοο!›ιιε !οι·οου!ιιε.



Οιιετισε εστ!ε.

Οιιο!!σσε σε σ!δτσ.

Βσσσεσεωε!!σε ετσ!ιτ!εεσε.

Βετιι!·εσεσε σε ετιι·τσεσιτισ.

Θσ!!!!ε!σισε Ρστεετ..

()!ιετισε !ιε!!ισε.

Ρειτσε εε!τεισε.

Ιεεο!ισε σε Ρστιε.

νε!εσε εεΡετεε!ε.

θσ!!!!ε!τσσε εετσεσε.

Θσ!!!!ε!ισσε !ισα:σι!σε.

Βσσσεσεεεε!!σε σε εεστσ.

Θσ!!!!ε!σισε Ρ!εετσ!!!σε.

Βσεετ!σε σε εεσ!Βσοιισ.

Ισ!ιεσσεε !εε!ιετ!εε.

Ρεσετεε!σε σε 8σ!εσ!!!σ.

0τσ!.!!!ε!ισσε !εεεσε!!ε.

Οιιώισιισε !ιεε!ιεσισε.

0!ιετισε ειεσεστισε.

Βεσιτεσεσε ε!!ιετ!ειιε.

Οεειε!!ειισε σε εεσ!Βτιστισ.

!εεώισε σεσετσετ!ε.

Τ!ιοτιιεε !στσε!!τισε.

Ετιτ!εσε σε ιι!ετσ.

νεο ισεσἱεσε.

!σε σε τιιστιε.

!)ε!στσεσε τσετι!εσεώιε.

Βε!σ!εστισε εετι!ε.

διττσσσ ετσ!ιτσσσε.

Β!σ!σε τσετεσεεσε.

Θσ!!!!ε!ισσε ε!!εσε!ι!ιιιιε.

!ισ!!ειισσε !ιετ!ετ!ε.

Οιισ!!τισε Ρσ!Ρσε.

Βε!σιστισσε σε εεεε!!.

Ετιτ!εσε σε Ρε!τσε.

Ρειτσε σε σει!!σ.

Ασεε!σσε σε εει.

!εεώισε Ρσ!Ρσε.

Εεσιτετιεσε σε ετσεε.

Ισ!ιεσσ!σσε εσετε!σε.

οιιο ιστσε!!σε.

(!ιι!!!!ε!σισε !!ε!εστισε.

8ισσσσ Ρσσ!ιι!σε.

!εεώ›σε στεΡετ!σε.

Ρεττετ!σε σε εεει.τσ.

Ρειτσε εσσσεεισε.

Βεσσεσεσε Ρ!ετιώσε.

θειετ!σε τ!ε!σε.

Βστι!ιεε!σε σε ειστε.

Ο!!σετ!σε ιειτσε.

Βει·ι!ισ!σισεσε !ιεε!τισε.

8εΘεσσε εεσεττσσε!ισε.

Ετιτ!εσε ετι!ισστισε.

Ιεεσιισε ισσεεσε εεΡε!!εισε.

Οτσ!!!!ε!τσσε τσετ!σσ!ε.

Ετιτ!εσε εοτιιετσσε.

Ατσ!εσε ετεειιισε.

Μετ!τισε σε ττιετ!τιο.

!ο!ιεσσεε σε ι)σιε.

8)ιτσστι Ρ!εεσι!!!σε. »μι

ό!

εΑΒενει Χ!!!.τι Εετι!!·εσεσε @σε

?!!!σσ σιετ!στι!ε.

Δώστε !εσσε- σ! Ρε!ει!σ ιοττιετ!στσισ ιεειεε !ιώιεσσεε

ε!σιτεεσε σ!εσ!εσε σε Ρστιε σ!εσ!ε.ιιε εΡεετ!σε εστ!!ιε

εσσο σσσι!ιι!εε σει!σ!ιει!ε ισ!!!εε!σισ τ3εωτιτ. σκ!!

ει!σσε ει. σ!ε τιιετεστ!!. ιιν Με. -

Εεε τσεε!ειετ τι!εσ!εσε σε εσισιε !εστεεε!σ εεετ! Ρει

!εε!! σσιετ!σε ιτεσεετ!Ρε! ει: ειιετιιΡ!!σεειι! σι εσΡτε ει:

εετισ!ετ!ο Βιι!!!!ε!11ι! σε σετεε!σε εετ!!ιε εσσισσ!ε !εσσε

σ!ε!ι!! εσσ!ισ σε! σεισΡισ. σ!ε! ιστιε !!ιιετε σε! ε!!

!ε!ιε ι!ισ!σ εεσ Ριισεισ Ρ!σε τσ!σσεσε εεσ σεσεε εστε

σ!εε!σσ!ε εσι Ρτσιεσε!στι!ε !!ιιετετσσι εεσιεσι!ε !!ι

ε!!τΙσο ιισσ τσσιειε σα: σ!ε!ειε. ΡτεσεΡισ ιετσεσ σστσ!σ!

!εεώι! σε ε!τε!σ!τισ !σσ!ε!ε ει εεεεεεστ!ε σστσ!σ! τσσσ!ι!

σε .ὅτε!σετισ Ρσιεειει!ε !εσσε Ρτεεετιι!!ισε ιεει!!ισε τσε

τἱσσ σε τσετ!σσ ει εγισστιε Ρ!εετσ!!!σ ειτ σεισ σώσ

!!!ισε €σ!!!!ε!σισ σε σετεε!τιε εεσεε!!ετ!σ εστσσσ!ε

!ετισε ει εστ!εσ σε !ι!εετστιε εετ!!ιε σ!ει! εσισστι!ε.

!ι! εισοτσισ Ρτεεεσι!ε ειεισ!ι ει !εσσειι!ι :ισεσ !!οε

εεσσετσ σ!τσ ει ιστε!εσι !ιε!ιεει εσσι στ!ε!σε!!. ισ!!

!εε!τσο σεεεσιεε!τσσ ιισ!ιισσεεεε!ισσ σώσω. !σσ!ει!σιιε

ιιι. σ!ε Με! !ετισετ!!.

ς σεεει.νι )

Ρώπα” ει εσπε!Ιττττπ εσπιπιτιτιίε Ρέιστωτι «τι Ρωσσια

ει εστισσττἰΖαττι σετε [απιτ.επείστω τ·εσίτε ειιρἰεπιε.ι

Ματεπε!ιτιπι δωισιοπί.τέεπέ ει διέ|ιετΖωπι θσπειἰ Ιε

8αιο.ε σιοε ειστε ροιεειαιε "σπιτια εστωτίττιισιι.

ΗΜ. ν! οι ν !‹ε!ετισεε εσεσει!

σε. τι. τω. τω. τι. εεε. τω. ι τε. ε.

ι τι. τι. ι·

Ισ ειετσ! σε! τιστσ!τιε ετσεσ. τισε !εεσ!ισε σε εσ

σσσει!ε σε ετεισσσε Ρ!εετιιισ σε τὅτει!ε Ρσιεειεε Ρσ

ιεειετ!σ τιστσ!σε Ρτο εσσισσ! Ρ!εετσισ Ρτεεεσι! εστι

ε!!!σ ει εστιεειιεσ σιε!στ!ε εοσε!!!! ε!σ!ιει!ε Ρ!εετστσ

ειστε εώ!ισ Ρετ εσσστσ σεισΡεσε ει σοτιε Ρτεεσσστσ

!σ τσε!στ! εεε!εε!ε ε!σ!ιει!ε Ρ!εετστσ εσεσσσει! !τι

ιισσ !”σετσσι στσ!σεε σε! τισ τσε!σε εσσε!!!σισ σσεετ!

σε!ιεσι εε!!!εει εεσειστεε. εεΡ!ιεσε! τσ!!!ισσι. εστιεσ!εε

τσετεειστσισ ει εσσειι!εε ει εεΡ!ιεσε! εετσ!σεε ει

Ρστισστσ εοτιεσ!εε τΙσεισοτ ετι!σσι. ει εσσσεει! Ρ!εετι!

εστσστι!ε ει τι!!! εεΡ!εσιεε ιιιτι εσ!σε!!!ιει ττσετιετ!!

ε!σἱιει!ε Ρ!εετστσ. τΙσστσττι σστιι!σε !τι!”ετ!σε σοπισ

σειιιστ ει σοε !ι!!σετσ εστιε!!!ετ!! στιε εστσ σ!ειε Ρσ

ιεειειε Ρτο σώσε !Ρε!ε ει Ρτο εσσιστι! Ρ!εετσσι. εστι

ει!ισ!ισσε !εε!σισε ει στσ!σετσιιε τισειτσε ει εοσισσ!ε

Ρ!εετσισ ε!τισ!εοε ει Ρτοεστειστεε εειστεε ει !εθ!ιι!

σιοε τεεΡοσεε!εε ει εετιοε σσσε!σε. τσετισε!ιστσ εεσεισ

τι!ιτ!ετι! ει ε!Β!ιετ!στσ εσσει! !σσ!εεε ει σ.1σετσ!!!ιει

εστστσ ισ εσ!!σστσ. !ιε ιισσσ σεεσΡεσι!ε ιισσ ε!ι τσε

!!στ εστισ!ε!σ. ει φα! ιισσ εστσσι εθεσιε ει Ρτο

εστεσιε ε!ιετ τι!ε!ι!!στσ!τισε εεεε σεε!σει ε!σσ!εσε ει

Ρτσεστειστ. εειστ τεεΡσσεε!!ε τισ τεσσεσσσισ ει !!ι

ε!εσσστσ ΡετΡεισεσι ει !στεσσεώι!!εσι Ρεεεσι ει

!!σετσ ει τετσ!εε!σσεσι ε!τισ!εσ εσττισιι!ε ι!οτετιε!ε Ρτο

Μ!!
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τΡ8ο οοιιιυιιἰ ι·οοἰΡἱοιιτὶ. οτ εὶιιιὶὶοο οοιιιυιιἰε ὶυοοιιἱ ο Ροτιτιοιιοε τοοἱοιιἀσιιι άορουοιιοιιιιι. ὶἱτοιιι οτ ὶἱτοε ἱσ

Ρι·ο ὶροο οοιιιυιιἰ ι·οοἰΡὶοιιτἱ οτ εἱιιὸἰοο οοιιιυιιἰο ἰοιιυο

Ρτο ὶΡἐο οοιιισιιἰ τοοἰισὶοιιτἰ οτ οἱιιἀἱοσ οοιιιυιιἱε οοιιοτἰ

ιιιἱιιἰιιτἱο ουο ὶΡεσοοιιιιιιιὶ ι·οοἰρὶοστἰ. οτ ουὶὶἰτιοτ οοι·σιιι

οοἱΙὶοοτιοσὶὶἰΒοτ Ριτο ουο συὶσοτεἱτοτο οτ ὶιοιιιἰιιἰΒσε οτ

οοιιιυιιἱ οτ ευὶ οοιιιττοτυε. εἰ ὶΡοὶε οοιιιυυἱτιυε ὶυοο οτ

ὶειιιιιο οτ εουοττιιιἰιιἰοτἰο σοὶ οὶἱοιιἱ οοι·υιιι ι·οοτροι·ο οτ

οποιο Ροοοιιι Ρὶοουοτὶτ οοετοιιι ουρι·τιάίοτο ιιιουο οτ :ιό

ωτωομτιω ροιιοιιι. σο οιιιιιἱτισε ιιιτυιτυο τιοιιιὶοἰιὶἰὶε στι

ιιιιιὶε·εὅυοετἰο οιιΡτσττε ἱιιοουᾶἱξε «τοττ-ιιτ ιιιοὶοτοὶτὶο οτ

ιιιοὶοροτοοιιτὶε οτ Βοιιοοοὶἰτοι· ιὶο συ·ιιιιΒυο Βσοιττἱε οτ

σίΐοιιεἱοιιἰΒιιο ὶιἰιιο·ἱιι‹ἰο τὶιιοτὶε οὶτυιιτι Ροι·το υοι·ουε

οὶτοτοιιι Ροττοιυτ·υο·ὶ ιιὶὶιιυο οι Ριοιὶἱοτἱε ιιοι·ευε οὶτο

Γεω τοι·ι·οιιι οτ τιοιιιἱιιοοοὶιιετὶοιιι Πεοὶυἱο οοιιττοοτἱτιυο

&οΜτοι·σιυ @τιο που ειιοτ οτιοεουσο στ ἰιι (ΜΒΜ Ριοιιιὶοἐ

οἱουυιιι οοιιιΡοοἱτἰσιιἰε ιιτιοτε οοιιτὶιιοτυι·. οτ το οοιο

Ρι·οιιιτττοιιουιιι ἱιι Ροτοετοτοιυ οοιιιυιιτο ἰὶοτουοἱο το

οἰΡἰοιιτοιυ Ρτο οοιιιυιιἱ τὶοτοιιοἰο οτ οτιΡὶτοιιοο οτ οιι

οὶουἰε Ρορυὶἱ ίὶοι·οιιοἱο οιιιιιοε ὶἱτοο οτ ιὶὶτὶοτουτἰτιο

τυπο ποε Ρτο οοιιιυιιι ριεοτυι:ιι οτ οοιιιυιιο ριετιι·ιιισ

οτ άσο οἰυοο ὶιοὶιοιιιυο υοὶτιιιτιοτοιυυε οτ ουο Μοτο

τυοιἰιιτ οτ οττο υἰιὶοι·οιιτυι· ουιιι οοιιιυιιἱ ὶυοοιιο. Ρτο

εο οτ ουο οΡἱεοορο ειστ οΡἰεοοΡοτυ. οτ οοιιιυιιἱ ἱτιιιυο

οτ ειιιιοτὶ ιιιἱιιἰοτἱε οτ ιΙσοὶἱΒοτ ιὶἰοτειι·υιιι τοι·ι·τιι·υιιι

οοοοεἰοιιο οὶἱτιυοτυιιι οοετι·οισιιι υοὶ τοι·ι·ειι·υιιι οτ ιυ

ιἱειὶἰοτἱοιιἱε υοὶ ειὶἰει συοουσιουο οοοοετοιιο Ροι· ι·ει

οἰουοιιι σοὶ οττυτιἱυιιι ειστ υοὶυιιτοτοιυ σοὶ οιιιἰοοὶιἰ

ὶοιιι οοιιιΡοοἱοἰοιιοιιι ρου Ροτοετοιτοιιι τὶοτοιιοὶο. οτ

οορἰτουουιιι οτ οιιοἱοιιοε ΡοΡυὶἱ οτ οοιιιυιιο τὶοτοιιοὶο

τοτιιιἱιιοιιὁειε. οτ ευτ Ρτοιιιἰττοιιιὶυιιι οτ.νεοι·υοι·ο οτ ιιτ

τοιιόοι·ο.οτ οοιιι ὶοι·ο υἱο πιιο οτ τοτυιιι οιὶ οι· Ο
Ρ (τ (Ι φ Ρ

ι›οτοετοτοιιι ίὶοιοιιοὶο οτ οορἱτουουιιι οτ οιιοἱοιιοε Ρο

Ριιὶἱ οτ οοσιυιιο τὶοτοιιοἰο Ρτο οοιιιυιιἰ τὶοιοιιοἰο ΐυοι·ιτ

οπὶἰιιοτυιιι οὶἱοιιο ευΒοοι·ιΡτοι·υιιι ιιιοάοι·υιιι οτἰοιι:ι

οΒοσσο οὶἰιιυτι ιυι·ιε εοὶοιιιιιιιἱτοτο ιὶἰοτιιιε ἴοτἰοτἱο υοὶ

σου ι·οιιυἱεἱτἰε Ροι·τιΒιιε υοὶ σου ευὶι Ροιιο οτ ουιιι

'ιοοο ὶἰτποτυιιι ιιιἰὶὶο ουι·ἰ εοὶοιιιιιιιί ετἱΡυὶοτὶοιιο Ριο

ιιιιττοιιιτο οτ_ουιιι οὶιτἰτὸιοοἱοιιο οιυιιτυιιι Βουοι·υιιι Ρἰ

εοιιὶ οοιιιυυτο στ ιιιοι·τε οετ οἱ οοιιιυιιἱ ὶυοοιιο ἰουυο

οτ οοιιοτἰ ιιιίιιίοτιο υοὶ οὶἱουἰ ουτ οὶὶιιυἱτιυε οοι·υιιι

οοιιιρισιιιιττοι·ο Ρὶτιουοτἱτ οἰιιιἰὶἱ ιιιοιτο οτ Ροιιιι οτ

οὶιὶἰΒοτὶοιιο Βοιιοι·υιιι. ἰτο οιυοιὶ ιὶἱοτο ὶὶτοε τοτιιιἰιιοιι

τσι· ὶιἰιιο τιο· ὶιοὶοιιιὶοε ὶοιιυοιἱὶ Ρι·οκἰιιιο υοιιτυιτιο

σοὶ τυπο. οτι το εἰιιιἱὶοιιι Ροοοιιι οτ Βιιοιιι οτ ιοιιἱἰο

οἰοιιοιιι-τοοἰρἱοιιᾶυιιι Ρτο ιιοὶυο οτ Ρτο οοιιιυιιὶ ιυ

οοι·σιιι οτ οὶυἱΒυε οτ οοιιιἰτοτἰυἱο ιιοετι·ὶε ο οοιιιυ·υτ

τὶοτοιιοἰο οτ άσο εὶιιἀὶοο υοὶ εὶυιὶἱοἰε οτ τι οοιιιυιιἱ

ὶυοοιιο υοὶ οτυο οὶιιἀἰοο υοὶ εἰιιιὶἰοἱο οτ ο οοιιιυιιἰ το

ιισο υοὶ οἰυο ·εὶικὶἱοο ιιστ εὶυἀὶοἰε οτ ο οοιιιυιιἱ -οειιιοτὶ

ιιιὶιιἱοτὶ·ε οτ οἰυε εἱικὶἱοσ ειυτ εἰιιἀὶοἱε οτ ο ιιυοὶἱὶιοτ

οοι·σιι:ι οτ τπτ οἰιιιὶὶοο Ρτοιιιἱεοὶουοο οτ οοιιυοιιτἱοιιοε

οτ οΒὶἱιὅοτὶοιιοο οτ ροοτει οτ οιἀἱιιοιιιοιιτο ουιιι οἱοἀοιιι

οτ εστι οἱειὶοιιι Ροιιτο ι·οοιριοιισσιιι Ρτο ιιοτιἱε οτ οο

ιιισιιἱ ρἱοοτυιιι οτ υοεττὶε οἱυὶΒυο οτ οοιιιἱτοτἰιιἰο οτ

οτι ἱΡοὶε οοιιιυιιἰὶουε οτ τΙιιοὶἱΒοτ οοιουιιι. οτ οοι·υιιι οτ

ουτυεὶἰὶιοτ οοι·υιιι εἱυἀἰοο σοὶ οὶιιᾶὶοὶε συοτἰυυο (Ιστιο

ὶἱτιοτ υιεοι·υιιι οοιιιιιιιἰυιιι τοοοι·ο τοιιοτυι· οτ ιὶοὶιιοτ ιιτ

οσιιοτἱσε οοιιτἰιιοτυι· οτ :το ιὶοτοιιι . . . . . . . οτ·τοοτοιτ

άστυ οτ ιοοὶρἰοιιτὶυιιι ιὶο Ρτοᾶἱοτὶε οτ εσΡοι· Ριοιὶἱοτἰο

οὶΡὶοιιτὶσιιι οτ οοιιτοετοιιουσι ιστοι·ι·ο8ουάυσι οιιοἱ

Ρὶοιιἀυιιι ι·ορὶἱοοιιἀυιιι οτ τοοροιιοοιιάσσι ‹το Ρι·οιτί-·

οτιε οτ ευροι· Ρτοτὶὶοτἰε οτ ἱιιπρτοιὶἱοτἱε ὶἱτἱτιυο οτ

ἀἰίΐοτοιιτὶο τἱτυὶυυι οτ τοετοε οοιιόυιιι οτ οπου

οουάυιιι οτ ιιοιιιἱιιοιιιὶυιιι οτ ΡυΒὶἰοοι·ὶ τοοτουάσιιι οτ

τυ5τι·υιιιοιιτο οτ ειστε Ρτοττυοοιιάυιιι οτ οουτουτὶτιιιτ οτ

εοιιτοιιτὶτιε ὶοιυὶοιιιοιιτυιιι οτ ὶουὁοιιιοιιτο οιι·τυτήυσι οτ

οιΒἱτιἰο ουτὶἰοιιεὶιιιιι οτ Βοιιοττιὶἰτοι· το σιιιιιἰο οτεἱιι

Βυὶο τοοιοιιόο Ρι·οουι·ουτὶο οτ ττοοτοιιἀο:ἱο Ρτοιὶἱοτἱο

οτ ευρω· Ρι·οοιοτιο οτ τιυοὶἱὶιοτιιοϋττιιιι οσοι υοι·ἱ οτ

ὶοἔἱττὶιιιἱ εἰιιιὶἰοἰ οτ Ρι·οουι·οτοι·οο···τοοοι·ο -Ροοοιιιιτ του

Ροεοοιιτ οτ ουο ἰροι υιοοι·υιτ οιιΡοοτττο οτ:οσοοουτο-°

ι·υιιι ιιιοι·ιτει ιιοτυι·ο τοτιυἱτυιιτ.· Ρτοιιιἱττοιττοο Ρτο οο

ιιιυσἱ Ριετιι·υιιι το Ροιιοιιι Ρτοἀἰοτοιιι: οτ ουὶ: οΗτΒε:

- οἰοιιο οιιιιιἰυσι Βοιιοι·υσι Ρἰεοιιὶἱ.οοπυιιιἱο οοιιιροι· οτ

οιιιιιὶ τοιιιΡοι·ο τιειΒοι·ο τιι·ιιιυιιι ··οτ τουοι·ο τοτυιιι οτ

τοοοι·ο οτ οβεοι·υειι·ο τοτσιιι οτ ιιυὶοιιιιἱὲ· ἀἱοτἰ οἱιιιὶἰοϊ

οτ Ρι·οουι·ειτοι·οο σοὶ οὶτοι· οοι·υιιι Ϊοοοτἰστ υοὶ τοοοήτ

άο Ρι·ο‹ὶἰοτἱε οτ ευρω· Ρτοιὶὶοτἰε σοὶ οὶἰουοιοοτυιιι οτ

οοιιτι·τι σου υοιιἱι·ο υοὶ τοιοοι·ο Ροι· ιιοε σοὶ οὶἰυιιι οὶἱ

ειιιο ιιιο‹ὶο υοὶ ἰυι·ο. ιοιιυιιοὶοιιτὶο σιιιιιὶ ἰυτὶ=ὶοἔι>υιι1

ιιυιιὶὶὶο οτ οοιιετὶτυτο οτ οιιιιιὶ οιιοορτὶοιιτ οτ Φατου

εἰοιιἱ οΙυὶΒσο Ι108 τυοι·ἰ σοὶ ἰυυειτὶ αυτ ὶἱὶιοτοι·ἱ Ροε

οοιιιυε τι Ριοιἔὶἰοτἱο υοὶ Μάτσο ριοἀὶοτοτυιιι. οτ σωστ

ιιειτὶιιι τι μεσο. ιιοιιιἰιιτι οοιιεἰὶἱοτἱοτυιιι ριοτὶἱοτοτυιιι

ευιιτ Ιιοο . .· τ; '

Βοἱιιυοἱιιυε τὶιιοΒὶο. .ε·· τ ·

ὶοτιοιιιιοε οιοόυΒΒττ τυάοτ. .- :

Ετιιιιτιοι·τυο στο Βοὶὶο. · · ·τ ν· ι

Ιοοοτυιε ι·ιιἱιιυοἱἱ. ο ι

8τι·οιιιιιι ετο οοιιιιοτο. .· ”. :- ι .

Πιιιυτο εστω. . - τω: · τ · τ

ΠεοΒιιυε ιιιοεοοιιετε. ι... · ' . μ -. μι·

Βοιιτὶὶιιυε ο)τοιιοττ. - ·ι . ·ι -

Ουισο ιιιοεοει ἰυιὶοιι. .Η ε

ΙοιοοΒσε εττοιιιὶιυε. κ·

(ὶτιἱὶιοι·τυε ι·οιιοὶυυε. .οι -¦ι.. 24 ..υ.ὶ

Βοὶιιοι·ἱυε ουι·το ἰυτὶοιτ. ι- .

(ἔυὶιὶο ὶυτὶοιι τὶο ουι·τἱτ›υε. .>ι·ἔ··ι .- τ·οξ.·ιι· ω:

θυοὶτ-υο (το τἰΡτι ττοοτει. : πιο ' 0"'τ

νΡἰτὶιἱιιυε άοὶ οοιιιΡο.

ὶὶοὶιιοτἱυε ‹ὶο τσὶὶἰε. κ ·.·.'.ω ι -

.θουὶοὶ σο ροττιιιΒιιουο. ο ·Σ
Οιοὶοιιἀυο τυτοὶιἱἱ. γ .ι · · ·- . Μι· '

ά Βοοτυε ιιιοεοο. ==-ι··· τ." :+ιι···,”τ

Ιοοοβυο ι·οιιοο.

Βοοτἰυε ἱυιὶοιτ εοὶὶἱιιιΒοιιο.

Βοιιοἰυιιοτο οιιιιιτιάοι·ο ιιοττιι·τσο. τι." 5- .οι

δ)ιιιιοιι οεοὶεοἱιιυε. ο

Βοι·τὶιοὶιιε οΡὶιιοὶὶἰ. .-ι ω. · τ :ο . -. . . τ τ

(ὶοττὶΓιοἀυε ετο ροττοτὶ. -

Ιοτιειιιιιοε τὶο Ρἰι·ουὶ‹ὶοι·. .το .τι' ·. ·ι Η

Βοοικιι·άσε ι·υοτὶοτιοὶὶἱ. .ειιιοιὶ·›.ιι.·· ι···: ; - νικ

ὶὶἀοἰυυε ἰιιευι·ιὶἰ. .οι· ι.ἐ·ι· .· ω.. · ξ'. ._

Ηοιιιτουε Ριιιιιὶοὶτἱ. .κι σο. :· .-·.· .`

νροτὶιυε οιιι·τοσοτιυε. ·ινιι.· ι ι.· Η

Βοιιοιιοτυο 'ιὶο αφτο. · ι·.ιι: ' σ '

(ὶοὶΒοιιυε Ροιἱοἱο. .ωτ.|τ -. τ . τι. . ..' .5
ο οι.

  

οταιιιοὶἰτιοτ οοι·ιιιιι οτ οτὶοιιι το οΒοιιοιιιι·ι Ροτ.ουάσιιι Βιιυττοιιι·τιιιε Βοοοισε. .κή ι . · το ..ι.-·
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θώΙΠο!π1ιιε οιιττειιώιιιε.

Βοηεωιτυε άο αφτο.

ΜειιΙιἱειε άε: ΜειιΙειτἱε.

Βεττιετἀὶιιιιε άε: ΥεοΙιἰει.

ΙΙἀοὶτιι1ε τὶοΙιἰιΙε.

(Ηιοτω·άπε οειτιιιοὶ.

ΎΒιιοοἰο ἀεωἱοΙἱ.

ΛΗ:οτ!:ιιε άι: οι·τὶοιιι·ὶει.

(Ηιεπιτάιιε τοειτοε..

Ροττιιε ἱηΒιπἀἱ.

Ρεττιιε τἱοοτἀετιιε.

Βοιπιὶιιτιοω ὰ: εΡΡἱειι›ἱε.

ΙειοοΒιιε ρειπτειὶοοτιὶε.

Βικι!ποι·οτι.ιε εειωΡωιτἰ5.

θεὶωτιιιε ωωΡωιεΙΙὶ.

θά” άε άοιπο οι·Ιωιάοι·ωπ.

θὶοΙιιε τοτοΒοαιὶ.

(Ηιετατάιιε 8:Μιιε.

Αοτειιιτωιιιε άε ί'οΙΙο.

ΒειτηΒεττιιοὶιι.9 Βειἱἀἱοὶοιπὶε.

Οιήάο οὶοι·ὶ ἰιιὸοκ.

Εοτεητἰιιε άε :ιτΒοτεει.

Ηοιιτὶοιιε οοὶτεπιυε.

Ρυθειι1εΠυε τοάιιΙΒ.

Ροἱειτὶιιε οοτιοΙιιι.

θειὶτειπιιιε ὶιιἀωι.

θεπιτάιιο Ιπιιεοἰ.

ΑΠ:εττιιε Βιβει·.

Ιεπ:οΒιιε 11721588.

δἰεωιιιπἰιιε Βουεἀὶοτιιε.

ΙΜοΠιιιε τοτοεΙΙἱ.

ΤΙιοακικἰιιιιε ιὅοττὶΪτεἀὶ.

νειιττὶΙἰε ἰιιἀοκ.

θετοτόιιε Βει1τἰοἰ Βοοοϋ.

ΜὶοὶιοΙο εειππιπιιε.

ΜαιΙιειιε ιιἱιιἱτιΒοτΙιἱ.

8τοΡΙιωιυε ἰειοοΒὶ Βοεεἰ.

.;..λί·ν:ιο·; ·εω .. ι π”

.ωἰοί·ι 2..·›.ἔιπ.ἔ|

.2..Η0-·¦.›;›

εἔἱσ:›:›ς :ώ ε;:Ηω·πω Κ)

.πωπω οἱ» ··υηι1ΜΜυο2

.ίβκπ:αιώε ει:.·ιπΠ·ι()

.ἱΕοοἐ·ι ειιΙΗΜ(!

.ἱ1ω·ι·›$|ιππἔ ειιἱ·π·›πιἱι.Η

.εὶοἱπεΙιτ·ἱὶ ω.ιιἱ·ιοἔ)

.οψη '.Α·ἰΊ·›ι:ἱΒΗ

.Μ›Ιι›ι›ΗΒ·› εωιπ;ωΙοι

.;°ι'·,Ϊι1 2Μιιώ ωτἱοοεΪ

κ‹ἴ·πεάιιἱεσιι ...ωεω..ι-ι

.‹›__Ξ·ιπ‹ἱ :τὸ 20ιΙιιΜωΙ

.κ;Ξ5!(›ά εὶ!οἰιιι;(|

.ιε1τ»;·εἶπηἰι «β ειι·;ω·μέι

.‹ ἱ·›υΨη Ζω.τΙ.-Β7

.·›1·»·ι··2 2πι;·ιέΒ!Η

.εἱΠ:ἰ·›ιιζι:τ›·ιη εαι.ΠΙΝ

.ἔα·ιιι·›ι.τιο‹Ι ειιιἶ·›εἔοιω·ιΊ

.ιἱἱ·.·ιιι$»;;: ε.Ιτ.:·κ”

·›π·:·› ειδ κιΕ·.ιι··"ιιλ

.>:τ:;:›:>ισειι Μ"

..:ιι::·›ιι›·Ί.ιι:Μ ω; ι:Η·ι:Η ω

.κἱ·κ›3ι·€' Ι: :. :ΜΗ

.ι.ἔιι;ιτ:·›¦›;·› ·›Ϊ› Μα. Νο"

.°.ίυι-·.;.3 κ· α; Ϊοΐ

.-.:ιιο·›ἔιἔ) Ε· ·· ·. ·=Ϊ›

. .. Η
.ο ω! ω! · . α· ν; .ι; ι

ω δωΡΙιειιιιιε τ!ο Ρεεεὶειτιο.

ΟΙιει·στάι1ε ΒΙιὶιιὶ οειοοοεὶ.

(ΜΜΜ οειΙοἰει ΒΒΔ.

ΡιιοΒἱοΙιιε ιιιἰοΙιεεΙἱε.

Βιπιὅιιιιιὶἰιιε Βοιιἀἰιιιιοἱιἰ.

Ριιοοἰιιε τιιὶεοετοτυε.

ΑΒἱτεΠιιε κι·ιιερε.

Βοικιιιευτιιτα οοπτειιιτιὶ.

Ιοτάειτιιιε άε Ροοοἱἰ8. .

νΒοΙὶιιιιε Ρὶεοοετει.

ΡτοἰοοἱοΙιιε 'οἱιιἰὅτιει.

Μειτἰ8ποιιιιε ηστατἱιιε Φ.: "Μ... ἱιι::σ...› α· «π» Α..

'ίπ ι". σ!. :ι “ὅ

'ω. ζω Π· ι.'~τ¦ι· Ϊ

. . ,.

ικ.ιε:ς. κ1ιΝΝτ ι; .:°.›ω·::;(ἱ

.πω π; ο.-.ιιί)

7
- η

.ἰἱΜι·.·ωἱ ωἱυἱ

.

.ε πω· ..=:ιἔἱω·

"

Ϊ

ωΕ· πωσ 21ἰ·›Η›·›Ι ΜΜΜ)

···:··
:ω ω”. ω·.1σω .:.ΜΗ' › ι .:.ι!

.Η Μακ: ἱ ›...·ε:ε.ἶκΪΙ

.#··›.ι'ινἶ η;» ·ε::›.Ξἔ¦·.

- :

ΒεπεοΒιιε. Βιιἰιἰο ΒειιιοΙιοτἱιιε. 'Ι7:>:·Μ5(Ξ'ί'ω Μ” Μ ·!Α

θιιωο ρι·οοειοΜει. .2Π. .· ·› ·

ΙοϊιαπικειφΜα ο!συη ··: Η .› ω.. ..ω .κι :·

.Ε·ιω·ωιι οἔι κωΉ·.ιιΟ δ Ι0Μιι1ηεε·όε ιτιοτιτο1τω811ο.

νἔυοοἰο οερεΠετἱἱ.

Ριιοοἱιι.ε ἀοπιἱιιἰ εγεπιιιιπἀἰιιἱ.

Οιιἱ‹ὶο ιιεοοἰυε.

Β:-ιπ11Βοι·Βιιε υὶτωτἰιιε.

θετειτάι.ιε Βιιιιἀἱ.

ΡΙιἱΙἰΡι18 Βιβετ.

Βεπιποηετιιε ωοπήιιιιε.

ΒἱιιοΙιἰοΙιειιεἱε άιιοάιιε ει·οοϋ. -. Α ·>

ΗοΒήιιουε άι: Ρὶτεψιεοἰο.

νεοϋπι15 Ηωπ:ιιε.

(ὶεὶωπιιιε ‹ὶο οειΙἰτιΒιιοΙει.

Βω·ώοΙοπιοιιε εεπιοἰτιἰ.

Βιιιιοἱιιε Μπα

Γτεἀετἰουο ιιἱοΙιο.

.2ι:.ἱ'τἱ:· πω... ι .·1›ἱ:'ω! | ο) @Μάο 8ὶ8πη1Πἀὶ_

.ἱ.ἔ·.·.·ιι .ι- .- ·. ΜΔ”

; 'Η

υ1·:4;·.°ι :ώ Θ· π.·ωΙ

.·τπ«Μι:.υ ω!» 2.·'..=..‹›Θ.Ϊ

.ΠΠ °ἔυ;° Ή”

.'Η:)'.'”..: 'ἱ 7.νυ·'

.εί.ι«›ει:.·ε ·› ι.(Ξ

ΑηΠωΙάιιε τΙιοτιιωιἱἱ. ζίι!·›‹..·ι·ἑ.' · ζ . :Η

ΝἰοοΙοευε τοεειιε. .....8·...·... · .: ό.

Βειτιἀὶιιιιε ΒωιιΒἱ. »ΜΗ ε σ. . .. Ι

ΙειοοΒιιε ΐτωεὶε. ' ΜΙ· ·; ~ ' - : ;Π

Βεπἀἰτιιιε ο:ιΙεί-Μ.ι18. -'Ρην;:Μ ω' Ρ' ί

Βοηεουτειιε άε: οοτειΗιετὶἱε. .ω.. «- » ζ · . ..

Βοοοοιιτειιε τεἰτιετἱιιε Φο π1οπ9.εωεΒιιο. - .

.5.!,Γ··;. .Μ. ‹: ': ·Ϊ. = 'Μετιοιιε εὶΒει·ὶ Βοἰωτιὶ.

Βειὶτιετὶυ8 5ει·ειἔοιιὶ5.

Ηετιτἱοιιε σειρεΜΜιιε.

Βεἰτιετὶιιε άε υὶοο.

Τειποι·εάιιε οιιι·τειιοΙιυε.

Οοι·τι·ιιιι€ιιε :ικι2.ιιιοΜ.

Π'.Π

' .__ . . ε>2.
... Ι . . Η

Ρε11°8808118 ρετεἔτἱιιὶ άο ΡετΙ:Μπό.

Βιιιιώιιε ἀοωἱιιὶ ΒιιοΙίὶ.

ΝὶοοΙοειιε ωετιοὶτιωιε..

Βειἰτιετἰιιε ιιεο!ιιιε.

Βειἰιιιιοἱιιυε υεοΒιιε.

νΒοὶἱτιιιε οοτιιἰετιπε.

νὅοἱὶιιιιε ιι1εεεοΠα.

Β0118011Γ8ι15 Βιιἰἀουὶε ε!ε @πεπο- Ιάπτοιώο.

ΗιοοΒιιεειιε. ὶοΙιΔωιεε άο Βει!ιιοο. '

ΒιιὶΙΙἱοΙπιιιε τοοοἱο.
;.”.'ι··¦.

Βοάιιε Βοιποίἱει.

ΙΜοἱυυε ιτιο1τοηάωε.

· Βειὶιιετὶιιε τοἀοτἰοΙιὶ.

Ριιοοἰιιε ωατοοΙΙἱ.

δοἱαοοει Βιιἱεοαιπἰὶ.

ΡτειτωιΙοἱιιε ιιΒοΙἰιιὶ ΒιιοΙΒ.

νευὶοἱο τιιοεΙΙιιε.

ΒιιεοιιΙειτἰιιε.

νετιιεοἱιιε εΒτπ:Β.

Βοιπιοιιτειιε εοἰοτιτε.

ν8οἱὶ1ιιιε ποΙτι·ἱ.

ΒειΙειωοτι ΒωιοΙιετὶιιε.

Ι!ἀοἱιιιιε ΒεΠιιτιἰ.

«ν. "ά>Με1°0118 ‹ὶο εειιἀειἀἰε.

Βοηεσεπτυπι ἀατιἱεΙὶε.

Ο:·Ιαπάιιε 5ει1°€18Πα.

ΙεοοΒιιε ωε!εοοΜ.

Βοιιιοιιε εειττειοἱιιἰ.

ΜιπΕ·ειιιοιιε άεΙ οειωρο.

θετετἀιιε Βειἀιιοὶιι5.

Βοιιειἱιιιιοτει ιιοεΙΙἱ ὶιιἀὶοἱε.

Βι·ειοοιιε ΒοοτεΒετἰιιε.

Βειἰπετἰυε Βεεεὶιιε.

Ριιοοἱιιε εερτοτοοειΡτο.

. ὐ:ε!°Ξ^!ί3Ξ1›1:.°.ω°Ι ω. .ω .

ε .:..ἱί)

·:ΜισπΙ

:ΜΜΜ

:·›ε.:›ίΪ

ΒΞιὶΠοτὶιιε Μ.. @ο εωιοω οειεεἰωιο. ' τι .ώ

ΒιοοΒιιε ΒΙιοι·ετἀἰ άο πιοποτο..

Οτὶειιιἀιιοἰιιε επιἰοὶ.

Οιήάο τιπιπτιἰ.

νΒιιοἰο ιιὶτιιιπε.

Η!)
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Βιιτοιιε πει Γτι!ιτ!.

Ρεσσ!πε ι!ε Ρεσσ!!ε.

.<'·ι.:.ι.·τω: 8 Δ· ...ΜΗ

.. !"
τ ι!!.ι| “με `..

!!ι!ε!ιιπε ιιιει!ιιεπε!ε π!σ!ιο. .ι ε: :Πω °ο!ω:ίι

Ρει·ιιεσεπ 8π!ι!οτι!ε ει·εεε!. .Σ .:..·ιζ :...›Ξι··..Ί

πω. !τεπ!τισε8ε. .·!·ιι:. .ιι-:..τ. ...έωιιτιι>·ιιιι!

νεο!!ππε τοεπε.

(!π!ι!ο !οτειιι!!.

(?τε!!πε ιει!!σ!πε ιπιιεεε!!τι.

Οιι!!!!ε!ιππε σοτεπε π!σ!ιπε.

Βο!πετ!πε ιιοτιεπετ!.

Α!!εσπε πε !ιτι!πεο. ...Π8ι.ιω ειι!οιο·ι!ο·ι'ι

!ο!ιιιτιπεε ι!οιπ!τι! Ρωσιιιιιι- .ιιι ειι!·ιε1οιι ε.ιιιιιιιιθι·ιε!ί.

Απι!τ!ειπε ειιτπΡτιτιετ!πε._·ιι·ι·›ι!:ιιιιιτ! .0!ιιιιε .ειιι!οειιιιι!

Ρειτ!ιιτε!ιιι !ιετι!ιο!οιπεπε εΡεσ!ε!!ε. .ι:!ι!οτιοο·ιτι πω!

Π!ι!!!ιπε !τιπτειιι!πε ι!ε ειιιισιο Ρεπ!ο ιιο!ιητιιΠ.ιιτει!ιι!

Ιιισο!ιπε !ιτπππε.

!τισο!ιιιε ε!ιεττ!τι!!.

Βετιετιιιιπε !ιε!!οιι!.

Ιιιοο!ιπε !πε!!ετιι!ε.

θπ!ι!ο τοεειιε.

νετιιπττι ι!ε ιτεπε!!!.

Ιο!ιειιιι!ιιπε !ιειιι·!σ! !ιοσε!!.

Βιιι!ιο!πε Ρεε!ε.

Μετσπε Ρεε!ε.

Οπ!‹!ο τιιιιτσ!

Ριπει!σπε ιπετσ!ι!ετιε!ε.

ειι.ιιιιοο .ι· . ειιιο·ιιι'!

.οτικε·ι3 ειι!!ο.ι!ι!!ι

.ιιιιιωτιεο σ·ιιιιιιοιτιιιισἴ!

..πιεση επ 2ΙΙΙΙ.ιι!Ηιι!

.ιι·τιπισειιι ειιιι!!ε;¦ ·'

.ιι ιο'!οιιιιι. ο!τιυιιτι|

.ιπ!!ιιιιιιιιτ.7. δωστε!! ετι!υοιιΊ

.ειτι:ιοτε ω.ιω

.κιιι·ιιιιιιιι ειιι·ιοι!ιι.·.ι!

.ιι›ιιτι·ΐ ειι!ιιιιιυ!!

.·ιο‹'ιΪ! ειιιι!!!ι!'!

.ειιιιι·ιιι·ιιιο ειιιιιιισιιιι·ιἴ!

.ιιοοιτ 2ι:!ιοιι!ι ›!ωιοι!ο!ι!·ιιι!!!

.ω!:ιειι!ιττι!ιι ··!ι ειι·τιζ·ιι!·ι!!

..
>..)'Ν!!!!!! Μ· ιι ι,ι|

Α

Βοπιισπτεπε πτ!οι!. ·ι.›ι· .ι ··ι ')ιι τω ··..ιι

Τιι!!πσσιιε. .ιιι!·πι·ιπε .=·ιιι!.·:ιΉ

Ρετιι!ο!!!τιπε πε σπτιε. . κι τι! ει!'ιιιιιιι

8νιτιοτι ε.. ιιιετσ! π!τιετ!πε.

Βεπεπειιπιπε τεσε!!πε.

!εσο!ιπε ι!οιιι!πε !ιετιε.ιινι ω! πιω ει!. πω: ε :·:ιιιιιιέ!

Ρτεοιε οι: Ρ!τε. κι·!ιοΐ!

Βιι!ιιετ!πε Βιι!πτιππε.

.:ι!»!ι ειν.:··:ι:·:ι·ιι!

_ Η ι .

."ιιι)ο!!..ι.

ι ι - ι ο

οι..ι›ιισ'ι.:ιι 2:..:.ο:ε

1ο!ιτιππεε ι!ε σει!ετιι!ε. .ε1-.·.-.ι-. ›.ι:ι··ετιιι:7.

Α!!ιετιπε !τοσσ!πε. ή! ι·.·ι:·- :Μινι '!

Ηεπτ!σπε Βι·τιειεπε. μ... Μπι ·ι·ι·:ι.Ξ··ε

ι!!·ιιι-; ιιι·ιιι·;ιι Με . ω!.Νοσιπε !!ι!ε!τι! επιε!! ω

τι οτιτι ιιτιτιπε τοι!ε!!!.ιι!.

Μει!ιεπε τ!σ!πε.

θοιπ!!ππε.

Ω!ιιιιτε!!πε ι!ε Ρεσσ!!ε.

8σοτιιι!ιιΡπε εε ιπεεειι.

Ρε!!τιτ!πε ε!εττιππι!!.

Ρ!σι!!πε τ!σσ!!.

Βε!τιετ!πε επε!ιετοι!.

(!τοτ!ιιπε ίετιιιιτ!ε!ε.

Βιι!τιετ!πε ΡεΡε.

Ιοιιιιτιτισε στιειιο!πε.

Ιιισο!ιπε !ειιι!ε τι!Βτ!.Δ

!!π!τε!ι!ιιε τπιι!ιι!ιετ!ιιι.

Ιο!ιιιτιπεε ι!ε Βπτετ)ο.

!)τιπ!ε!!ε !ιοιειιτει.

.οιιδιιιιιωιιοει: ο! ε·πιιιιιι!ο! Ε! (.!πε!!!ιε ι!ε Ροτιιιτ!.

Ιτισο!:ιιιε τ!ε τ!Ριι!!·τισιιι.

νεο!!τιπε ΡεΡοσ!πε.

Ε!ι!!σιπε εετεσιε.

Ρ!Ρ!ιιπε Ρτοπ!τισ!ε!!ε.

Γτειισ!εσ!ιιιε !ιοπιισιιτε!.

Βεπειιι ττειιιτε!!!.

Αιιι!τοειιιε πε σπτιε.

Ρτιιτιιπσσ!πε.

Οτ!ι!!ιππιιι!ιιε ιειιιΡειιε!!πε.

Ρ!σι!ο!πε !ιτισοιι!ε.

Βοτιτι!πτισιε πε σε!σ!τιτιι·!ε.

!ο!ιετιιιεε Ϊε!σοπ!ε.

(?ιεττιιτι!πε !!ι!σοιι!ε.

Ριι!!!Ρπε ι!ε !ιισ!ιεεε.

.ιιι ωτ·:.ζε ι.'.ιιιέι οι ν!πι!ι!πε Ρ!εσ!τι π!σ!ιιιε.

Πετάει ττιιιιιι!πε.:!ι!.

!ο!ιιιτιιιεε ι!ε σεπειο.

ΕεοΡιιι·ι!πε πε σετιιοιιε.

πω.. Βιι!ιτιπ!.

Ιιισο!ιπε ι!τισιοτ.

Βιισοτιτιε ενπιοιι!ε.

(!π!ι!ο !ι!πι!οσ!ι!!.

·.· .ε; τ· τ' ε -. Σε:

.ΕτΠ!!Η.ΖνΊ "

"τ ` . !°..τ ἱ'..ι;'1

::!·ιε;τιι.ι ο τ !2..:.-ι.

.ιιιι!: πι· Ξι.:.;! .·:; .πι

· ι τι

.τ πιο ιι...ι··ιιι:..!

. .ι!ε!ιισ!ι οιιιοι:πν

.κ!·τειι!ι·ιιι επ ειιι·ιοι!!!

ι.·τιιιιιι ειιιι·:ι:ι·τι!Η

.. Ο ..

” τιιι·ιιι ειι·ιι·ιΊ

ι ' (

.ε.ιτιιιιι·ιοοι·τ ειι:ιιε ι

ειιιε!τισμι ο!ι .:5·›ιπιἰειιοἱ!

.ε!τιοε!ωιιιιη επάοοε!

ε!.ιιειιιιιε· ω.ιο·ιοι!ι.σι.!

.!!!οιιιιιιιτιο1 ειιιικι!:ι!)

ι:ιιι·ιο!ιτιο!τω οτιτώ- τι. τι!!!

.6τω.%.·ω· ειι!υ!!)

.ειι.ιιιιπ .τ;!ι·ιιτ:οι!!)

ο!!ό! ο!»

τιιι0ιο!!ι!Β€! ει;;τιι ιιν:.ι: κ!

.Ή !. Ή5 ΜΑ

.!ιο!τε.! !ωί·. ‹.:;!·›ἐ)

···ει!·:ι: ο!. ::τι!ιτιο·..ι.!

.κιιιιιι.!ιι:. >ιωί·ιτι· 2:

!Με!. ι··: 2ι·!!ΗΗι5: ·:

ε-ι·ιιι·ι.ι ετιι·ιι·[ .!

·Ν:·.ιιι!!τ:ι!›ιιἱ :.

Ματιά ὅι.!)ι ω!!

_ ,ι ι

.10. .. :-ι· Νοέ!.

.εκκι·.·: ει=;!ιι:.ι:ι

ειιιιι!ιοικιι. ε·3!ιιιι: ν!!

.!!!; !!!! .κι !· π!!

.!!.€τί!!!ιο,ι ειιπ!;:·:τυ!!!

.°-·ο!›ιι! >ιβίιιιι·Ν

:ἔ°ι·ιι.>! ιιιιιι·ιι! ιιι!:·°ι;·. ι·

ο

.··ι·3::ιτε.:2 :›Ρ..!· Ί.

.ιι!!‹›:ιι!ιιἶιε ?ζι')!!!ι δ'

πιει! !ι!τ.·ν·ἔ #ιιι-ι:ι'|:5·ἔἶ

πιω οι! Με·

νεπιτ!!!ιιε ι!ε Ροτιιε. ω. «κι ι!··ἔ:.;· Ι Βε!πετ!πε πτιτι!τ.τοε!. κ τ . ·.

Βπτειιπι!!πε πιο!. ·..ξ·ιι π-....:. Βιιιιι!ιετιπε ι!τιστι. π' ' · '

Ιο!ιετιτιεε !τιπιτει!ιισ!!. .ι ..το ···.:: ι;ι.·ι·. Βπι!!τιπε τ!ε Ροτιιι. ·

Βπτεππι!!ο σει·!εσι!. ·ι·ι·· · ο Βοπιιπετε τ!ε τπ!!οιιε. τ... · ·

Θε!8τιππε ότι: ετιτισιιι ε!!!ιι. ....ι.ερι' θετιιι·ι!πε εοτπω. 4:.ιωιι!ιβιιι'ι . .

Βοτιτισπτεπε !ιοσοτιε. .·: τ... . ι . - ·ι' ·: ν!ιτι!!ε Ρπ!ετ!ιιιιιι. ιι ιιι-ιι· Η ι ι · ..

Λ!!ιετι!ππε 8ιτε!εΡοτσο. · · ·ἴ ι ι.!·ι!.ι!·! Α!!οετιπε ειιιιισ!ετ!ιιε. ι . .-..ι

Βοτιτισπτεπε ετιιτιε!!!. . . . ι.'ἔ ά νεο σιιτειιιι!. “τη” ..

νεπσ!ο εἴεεσ!οτι!. 4 τι: ! .. . Με ε Ηειιτ!σπε ενετππιιι;!!. .ιι;·:- ι ·

Βοιιτι!πτισιτι Βει·ιιτι!! !ιε!!!. -.1 ω. .ι· πι! Ηετιτ!σπε πτ!οιι!. ι .:

8νιιιοτι τε!τιετ!! !ιετπιιτι!!ιι!. . . π' ›· ;.' Μιιτ!Βιιιιιιπ5. °·-τιι::

Οττε!!πε !ε!ιε!!τιει!. ·:··ι.:. .. .. ο! !!ι!ε!ππε ι!τιιτι!τιτι!. . .

Ι0ιιωπιθ5 πιωιΖιιςΒ8ΜΠ8 ιι!οιπτ8_ - 'ι ι .ι ε ·. .”τιι.. Βοιι!!!ιε!πε ΟΠΙ'ιθΠθΒιιΠ$ω!!” - ' ιι ':

1_ητοιθήη8 Ριιιιι-θ_ .. . . τ. Αιιτιισ!ε!ιειιε τ!ε !!ιεο!οιιο. τ. -. - .

Βπεεπε !τιΒιι!πε. ο - · . τ. . ι . .· : . πω.. $!ε!ιετ!πε εειισιτιτιε!!πε. .. Ι; . . .

ΑΜοάοω Ποοι_ . ·-ι.·. Βε!τιετ!πε ττιετι!ι!ιιε. - ε ι _

Τοετ!τιπε !ιετι!ιο!οιτιε!. ·· · ·ἶ ·· .! Βετπετι!πε !ιεττιιο!πε. .φωτ ·· ·- . ..1·'

“ωι,"5 ΒΒοήθω8_ τ: .· - . ·. ” ·ι !ιισο!ιπε ι!ε ττιοτιιεσε!πο!!. .ι τι '

Τει!!εσπε ιι!!!ετιεεπε. τι πιο . τ. ι . . _ .. . . Αιι!ιε!!πε σοιιι!τιπε. .·. τ;

!..πΡΡπε σπάει. .οι ‹ - :· .! ι νεπσε!οιιε!!ιιει!ικιπι!ιε. ›ι·.ι.ιι: > ι . .ι

Βοτιοσπτεπε σετιπ!πτ!πε. ι· οι . ο. ι Βοεεπε ι!ε ιπττ!. ‹ ·ι 4.. -.ι- - . τι ι· ι. πι·

νετιιτ!!!!πε π!!!τιιι!. .ι . π; τ' Βε!τιετ!πε !ιει!ι!ισ!οιι!ε. Ξ , .._ ρ

  

ι ι
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ντπσσιιε οοοτπὶιιε. . Σ ζ ·. ο

Ισοστπιο οΒσΙἱτιἰ Βσποσσο. ..

Οοι·ιιι·σιιε σσιπιοΠο. . ..Πσοἰοιιε εσρΡσε. τ. . .ο .“

Ι.οτοτσετιε ιιἰτιοτἰιιε. · ·

Τἱισπιοιὶσοε ΒιιΒοοτει.

Ροτιπ1ε πιειΙοοτἰσ. : . ··

θιιἰσο πιοηοἱὶ. -

Ρτσοοἰοοτιιιε σο σσαιο σι·Ιοιισσι·σω. τ · . .

ΙΙσἰΒπισσἑτιιιε ΒστοτοτΙο. : · -. ε .. ·

ΡεπισοΙσσι15 ρισστσεο; .·. ο

Βοιιιιὶυποτο οειροτστιο. ...ο ·:

ΙοοοΒιιε οοτισπιὶ. _ σ·. κ. · · '· ·‹ τ ε. ..

8τιοτιο·εσο ΒοΙοοο. .ο · Α;

Βοὶτιοτἰιιε αποτο.

Βαοοσσο εστσοε. τ.τω'τ

Βαὶσοι·ἱιιε σο σωστο οοεεὶστιο ἰιισοι.

Πσοὶσιιε ιιοοτιἰσε.

ΙοοοΒοΠιιε σο σωστο.

ΒοτττιοΙσιοοσε σε οοτὶτιοἱοιιὶε.

ΡΗ.110τ10ττ18 εσἱἱἰττιὶοιιὶ.··ἰ

8ὶ8σισσ8 ΡσΙοὶοιι.ο.

Οσοτιιε τορτὶ.

ΤοσΞοἰιιε σο ωστε.

θισσσ τιιιιιιοπτἰε.

ΟιιὶΙΙἰοΙωσε Βιιττοε.

()σστοσιισ σο οσοτσοτι.

Ροιιε φωτ.

Μοττἱοιιε σο Βιιι·εσ.

ΡἰοοὶσΙσ σο σοοτιοι·ίσ. ·· - ·

ΡτστιοἰεοΙιιιε ίἶι·οιιὶο. ¦ . ·

@μισο οιιτἰ£οε.

Βοἰιιοτἰιιο οΙσοὶοσσ. καποιο. ·. · 'π

Βο!σἰιισοἰιιε ΒστορσΠ. ο - ·ε ζ

Βοπ1Βοττυο Ρειεοὶιι Μάτσε. · ·

Βσοτὶιιε Μποστ. -

Ουεσοιισιιε τἱοὶἰ.

Βοοοτοε ΡιιΙτο. τ :· .·

Μειττιοσε .8ισοεσε. ν.

Μστοιιοιιε πιώ.

Οσσο ἴτοσοτὶοὶ.

(ὶοοΒτιἱοιιε οστΓἱΒἰοτὶιι5.

Θιιἰσσ ετοΡἰοτιἱ.

ΒοΙσσιιἱοιιε πιστοτἱσε.

Βοἱοοιᾶιιε ΒσΙσὶσειτΙιἱ.

Βοοοοτιι ὶτΒοτστο.

Πσοὶοιιε οἰεοΙΙο. '

ΠυἱΠἱοΙωοε Βοοσειιε.

νεοσσιιε Βιιτσοσοσεὶε.

Βοἰτιοι·ἰιιε σο εσεοοτο.

Ιστιοσσοε ΒἱωΒιιε.

ΜοΙιιἰοἰιιοο σο οοτιο οοΡἱτστιοιιε πιὶ!ὶτσπι.

Ρτσιιοὶεοτιιιε πιοΙσΒοι·Βο οοΡὶτοιιοσε τσὶΙἱτιιπι.

Βσεειιε ιιὶοτιιιε οοΡὶτοσοσε ιοὶΙἱτσιτι.

νΒοΗπιιιο σο ΒστΒο.

ΙοοσΒοε τοτιίὶ.

[!σοἰι1ι1ο ἔιιοΙἴι·οσἱ στσἱσἱε ιιιοτἱε.

Βοτιιοτσιιοὶιιε τοπιο”.

νεοϋπιιε Βι·οΒσι·ὶὶ οσοευτοε ισοι·οοτστοπο.

Βοι·Βιιε οὶΒοττἰτιοε .ερὶΒσο.

·τη' ι Η

!. | · π ' 1:-σι. '

Μοττιοιιε Βοοτιἱοιιὶ οστιεισοε οοισοήστιιω.

Οοἱσσ Ιἰεοἰοτοε.

Βσοσοστεοε ΡοτισὶπιἱΙἰσ οστιεοΙοε ο8Γτωσή0τ'0Πι.

Βει.ι·ττισΙσπιοιιε σο μπα ·· Ϊ - τ» · . Ϊ

(%ιιτσσ τἰΒιισοο οσιισιτΙοε ΡοΙΙἰΡοι·ἰσι·ιιι1ι. - ο ν"

Ιστ1ιιτισοε τοοοοΙΙιιε οσιισοστυο οοιοιιοἱε. ' - - =

Ποσοτιιε Βσιιοοιιτεοε.

Βοἰσοτἱσε τἱσοὶισ οσσειιΙοε τεσσυστοπι.

Αοτιιιτι ρὶεἰε ε.. οοοΙοεἰο Ιττοἱοτἱ οἱσἱτοτἰε Ρὶεοσο. Ρτο

εοστἰΒιιε οΒσΙἱοο σο σἰοο οοσοοΙΙστἰο Ρἱεοιιὶ οσπιυσἰε

οτ ιι€στοιο ἴτοσοισοἰ οτ ι·οἰπιοι·ἰσ σο σοιιοοτιἰο πιστο

ι·Ξἰε. οωοοΠοήἰε οτ Βοι·ττιστσωοο Βιι.στιτσσ. οτ πιὶοτισοΙο

Βοστο ΡτοοστιἰΒιιε ρἰεοπἰ οοτοιπιὶε τοοτἰΒιιε τισ τω

τσΒοτὶο σοιοἰοὶ›ἰοοσι·οστἰσοἰε πιἱΙΙοοἰωσ σοοοιιτοεἰπισ

σιιὶτισιιοεοεἰιοσ φωτο. ἰπισὶοτἰσηο και. ·οοκτσ τοσοι:

σσε οοΒιιετὶ. · τ - .τ

Ροετοει ιιοτο 8οτΙι1ο11ττ σἰο ιιἱσοΙἱοοτ σιιἰστο Ιοι!οσσοε

οιιθιιετἰ. ισοτιιιοτιοε εσηοτοτιἱεοἱσιιὶ εἱτισὶοιιο εοΡτοσὶ

απο απο εὶτ Βτουστσε ἱοίὶπηὶτοτο οστ·Ροισε. σε φωσ

σΠὶοὶοοο εὶσσὶοοτιιε ρτοσἱοτἱ @ποιο τισ Ρτοεοπισ ποπ

ρσεεὶτ Ροτ τ1οτ1ο οοττσωκριιβΙἰοοω οστιππἰσἱτ σωοοε

ιιἱοοε εποε εὶ8οτὶο οοτιοτἱ ΡτοΒιτο οτ ἱσ οσοι σσοιτισὶε

σΒεοστοπ1. σωστο Ρἰεἱε ἰτι ωστε τοπ·ισε ἰΡεἰοε·σοπιὶπὶ

πιειτοιιοΜ οτ οστιεοττιιττι ΡτοεοστἱΒοε ἱοΒσιιοο στο

οΙΒοττὶιιὶ. Βσσοἴοοὶο ὶοοσΒο πιοτσισσ ΒΙἰσ τιοιπὶοἱ σο

Ιἰσσ τοετἰΒιι8 :ισ οσο τοΒοττ8.

Ποιο ρσοτοσ Ρι~οσἱοτο σἱο. Με ἱοοσΒσε σο οσιιοοστἰο

σο οι·οοισσει Ρστοετοε ειιΒοοισΡτιιε. ροτοετοτἱο τιοπιὶσο

Ρτο ατοπική Ρἰεστιο οσοι Ρτοεοστἰτι 1ιστοστοτο οσο

ετϋσ οτ οσοεοοειι πιοἱστ·ὶε οσοεἱΙἱἱ οἰιιἱτοτἰε Ρὶεοτιο

ΈΠΟΤΒ εσἱἱτο στ] 8ΟΠΙΠΠ θ8ΠΈΡΒΉθ θτ ΠΟΟθ ΡΙ'800ΠΠω

ὶιι ποσού. οοοΙοεἰει οἰοὶτοτἱε Ρὶοοσο οσοετοεστὶ σἰσο

Ποοτ εοσοτστιιιτι οτ σΠοτ·ιιτη οτσἱπιιτο ἰο ειιροτὶστὶ

απτο οι:Ρτοεοστυω. οτ οσο ἰρεἱ οσοεσἱοτἰἱ ιισσ απο

Ρτοσἰοτιι Ρστοετοτο πισω σώσε οσοττοσὶοοστο Ρτο

πσΒἱε οτρι·σ ·οοπιστσ Ρἰεοτιο τοοἰρἱοτιτοε οτ οσοστ

ππιστοσ ἰτοπιπι εἱτισἰοστιιιιι οτ Ρι·οοστοτσισιιω Ιστο

σὶοτἱε σο ισοι·ιιιοτισ οτ εἱΒοτἰσ ο πιστσἰε τοοτιπο οτ

τοοτστοπι οτ οσ σππιἱσ (τυο ἰτι σὶοτο απτο οοιιτὶσο11

τιιτ:οτ οτἰσπι οσιιιωἱσοἱστιοω ιιἱοἱστο ειππ·ιιπι τοοτοτπ

ο σσωἱσσ ππιι·ισοτιο ὶΡεἰ οἰΒοτἱσ οτ ἰτι απο στ ευρω

οοστὶτιοτιιτ οτ Μ οσοι ὶτοτυπι Ροτ τω ρυΒΗου.ι11 ἱσ

ετι·οωοτιτιιω σοιτιοε οτ οσσοοσἱπιιιε ἱρεἱ εγετιοτἱσ στ»

εοτιτἱ ΡΙοι1επι Βτιᾶσἰσω οτ Ρστοετστοπ1 οτ πισσσοτιιπι

ἰιιτοιισοοβἱἱο ρτστοἔοιισὶ τοτιιιἰσοτο οτ τοι·πήσσο Ροοὶε

οτ οσοοσι·σὶο ἱὶιοἰοτισο οτ οσισΡτσισἰεεἱ ΐοοἱοοσἱ οτ

εοιιτοτιοὶο σου |οιισοτ1ιοπιτὶ οιιτ οτΒὶττὶἱ τὶιοἰοτισὶ εσο

οτΒἱττἱο Ρι·σιιτ οἰΒἱ εἰΒτιοτὶσ οἱσοΒὶτιπ. τισ οσο στσιιἰο

οτὶσπι πιοετι·σπι οτ Ρὶεσπἱ οσπιιπιἱε εἰτισἰοιιω οτ Ρτο

οοι·οτστοιιι οτ οοι·τιιτο τιιπιοἰιιπι σιιοτιιιιὶε σΒεοπτοπι

ὶΡειπο Ϊσοὶωι1ε οτ οοοετἱτιιὶπιι1ε οτ στσἱτιοπισε. ειστε

σποτ Βοο Ρὶεἱε. ρτοεοτιτὶ!›υε ΙοσΡοι·σσ οοτπιοἱοσοτἰἰ

οσσοοΠοτὶο οτ υΒσΠιισ Ϊτοσοτἱοἰ οτ οτὶοπι τοὶσοι·ἰσ σο

σσιιοοἱιἰσ. τιστοτὶἱε οστιοοΙΙστὶἰε Ρἱεσι1ἱ οστοοιιἰο τοετἱΒιιε

ι·σΒοτἱ8 τισ Μο.

ΕΒο Βοσοοοεισο ίὶτἰιιε ΡσοσἰοσπσΡὶ σο εσηοτο ὶοττοπιιιο

σο Μποστ: σστοἱιιὶ ττοσοισοἰ σοὶ Βι·ειτἰο τ·σπτσοστιισι

ἰτιιΡοτστσισε ἰιισοκ στοιιο ηστοτἱιιε. Εστω (οττοπο στ

Μ οοτἰε οσποοΗοτὶο ὶηοοσὶ Πει εοτὶρεὶ εστω: τὶτττιοιιἰ.
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; Μ00001.ιν1εω

[.ε8αΣέ πωωεω τα τρίττιππε·.εισατε8Με ε: [τεετεε

τω” εοτιωι οοπυπιαπία οπ·2τι ππωρο2εω, ωρτω

πεαπι , θ! αποἱαπσ0ε εοΜειςπΕ.ε €ιύ:|20ρΒιί~ Ε!0ΡΘΜΜί:

Σ ϊ

Ϊ> 'ΝΞ Η ι κ; υ'”ἱφοππιρπ·οππιί22αη8. τη .· :·. ω»

ε° ·- ··:π:π›·'! Ω `· π”

1ῇωἱ,:ή ΜΜΜ" : ·:.¦··π.:. τ : .:..:1:'

·:5.τ ›πι·· .ο::- Με ε; : ·πιτ·':|

= °ι »τι 'Ϊ···ν· ών ο·ιτ·π τ· ·; .: Ή κα Η

_ ΟύιΙ.Λ.βΙ.329.υ.βοά.Π.||. ιιε._τ. . ..
· π ·τ:· ·πι π» ΠΕΙΡ;) :ε ·τ” τ ' ·° ΜΡ ε)

γ. . . .ἔ!π'|

@Η ιπεἱ οι:ιππ:5Ροπετεπεωοωπεε επΡεωκΗοπώππιπε ·πτετπ4

Με ε!ε ΒἰεειππιπεεοτὶΒε 00Π111ΠπεπτΜΜε εΠπώθ08 εεε0τ·

ε: Ρτοεπιτπποτ ροπππιπιπϊε ζϊεπωε εΒτρεπε οὶιιΕπειἱε πι!

εοπιετ.ετ ι!ε πΡεο εἰτπἀἰτειιιι επ Ρτοοιιτειοτπο Ρετ μι» &

ΒΙἰοιιπ11.νἱτπεττιιπππεππτιπππ1.`εετἰΡππιππτ Ρετ πιασει:: ΒΠἰΙ-τ

ΙἱεΙπιπἰ 0πιιι88π1π·εεει;π Ρε!πιοππ ππεεετἰἰ τιιοπιὶτπε ει εποε

οοιιωτιπε πειπιπε επ Ρτο ἱΡεϋτεοπππιιπιὶ- εκ Ρετπε- Με”

γ.,τ_:πη
Ή_ ' | η. π..

·'πι. Ίιπππι Ρι·οιππἰεετιιπιτ άπετἱ εἰιπάὶεπ Ρτο εε·ἰΡεὶε επ πωπω

εοιππιιτιἱιπω τΡιοτιπω εἱπἀἰετ.-.επιπιπ. ετ Ρτεοιιτππωι·εε

πό ἱππιιὶεειππ επ ιπὶεἱεεὶιππ ιππιιιε ειΙΙ:Μ σε ὡἱεππι?τωπ:ὶΗ

Ρἱεπιτἰ Ρτο ἰΡεἰε εοττιιπιιἱτετἱΒιιε. εἰ .Ρπιεβποτειπιππώππ'

επ. επτπειιΙει που εει·ιπετετππ ιιεΙ που· ωεεΔω. πω!

ὶππ ειΠτΡπο εοτιττεΐεεετειπτ ιπἱἀεΜοΜωΙππὶεσπππππ:-.εειἱὲἔ`

ιιτιιιετπτ πεὶ εοπ1τι·ειιπεπιετπτ ώστε ε.Ιτεττ·ξηπωέω ειπώ

Ρἱετιτὶ Ρτο ὶΡεο οοππιπππἰ (ποσά εετικιιιετπϋ τοϋ ΒΒΡυθ

ειπτἰ ετ Ρεππε εοπιιπιππεεεω·πιυππ›εοΙὶπτε.ἴιιεἑ·έπιππι·›Ρπεεἐ=ἐ

άποτε οττιππἱε ετ εἰιπΒιπΙε τιἰεὶιἰἰοπππἱτπιπε- εεεεωε··ευ

οβεει·ιπετε εαπ: εεάεπτπ Ρεπιε ειὶπεεδετἰἰππε:·οἱ›[ὶΒπἱππἀοἐ

τΙιπἰΙἰΒετ επππάποιπε Ρτο εε ετ ευο·›πποπιτηππἰ› επιτετπΔεεππ$Ε

ἀὶεο Ρτο εε επ: ειπο οοπιπιπππἱ τεεἱΡἰειππἰ-Ρτο Ρτα&:ήε.

οτππτπἰΒιπε ετ εἰτπΒιπἱἰε οΒεετιιεπιἀὶε Βοπιιτ εοιππιππιπά'

ετ εοπππιιτιπιππι επιποτιιπππ ειππιτ επππάπεἱ ει. Ρπποσπιτατοππεεπ

επ τειπιπππεἱειπετιιππ ἰπι Ρτεἀἱεπἰε 00Πεεωετα- επεσε

Ριἱοπππ εἱππε οειπεε·›πω εα··πππτώεπετππ:πωεε ~δοΗ. .επι ΜΙ

Βιετιπω ετ αυτή ΜΗ Βεππείὶεὶο ε: επτεεΡώεπιί Μέ

ετἰετππ πιοππ1ἰτωτὶτππ ποπ 0ΡΡοππετε.ππ επιιοεπ Ραπ ΡεεεπΗ

ετ ἀεππὶιπιιε εΥ.8Ηετπιπεπ εοιπεπἱ ·πιπάεκ εππιάπεεπε Ρτοετω οΡΡοπιὶ εποε ειε πιππΡπιιεππωεεΙ· ·πώιπεπιππω.Έοτε-.εΗ:πέί

ι·ε1.οπτ ιπετοτ ΙεΒὶιτὶπππιιε ι·εεΡοπιεεΙἱε ετοεττιπε =ιπιπτιοὶιπε

εοπππιιππἰε ιποΒἰ|ἱετεὶπιἱπειτἐε Ρἱεειιιε πιτ 00πιεΙ:Μ πἰε τπΡεο·

επιπόπειππιι ετ Ρι·οουπ·πιτοτπε Ρετ Ριιωπειπαι ππιεττιπππεπιτυπτω

εετπΡπιπππι Ρετ. πιπειπιπππι Βεππὶππεεεε Ι›εππτΙἰοεππιΡἰ άεεεπποποπ

το!ετιωπε τποτειτπε εειπιἰππε ετ ιπἰοε εοαπιππιπε πήειιππ·ευ

Ρτο ὶΡεο εοιππιπώ εκ Ρειτκε ΜΜΜ. οπιπιιεε Με επαθε

π·επιώεε τπιιεετὶοιπεε :ετ οοπιττοιιετεπεε :μια ΡτεόΞεπιτ

εοπππιιιπἱει πιώ ἰΡεἰ εὶππόἰοἱ ·πποπτιππιε άποτοι·ιιππι εοιπαιι-·

ππἱιιτπ:ι πιά ἰππιιἰεεω επιπε ηἱεἰεεἰππι "πωπω ιπππιπαπ ω'

1πετεπε ειδτετιππππ ΜΒετ εεε ΙιεΒετετ επ (με ππποτε›ειιιππ::

πω! Βιετιπππ πω! πιοιπετἰ Ροεειπιπτ πω! .Ροεεειπτ ωππ6'»

ιπωειπιπτ.υεΙ ππἱιὶεΒιωτυτ εεεε οεεεεποππε επἱἱιΡποτιππππξ

εεεττοτιιπππ Φετπ·ετιπω ετ πιπιπεάπετποππιππιπ ιπε!·ιπΙπεττιπε.

εοτιππτι επ: ςιπεειπππιεΡιε :Με οεαιεποπιε πιει υποβο· εσω

ππὶεετππππτ ετ εοπππΡι·οιππεενιπω ἱιπ Ροπεεωτεππι Ποτεππάεπ

ετιΡπωιπειππππ ετ εππεπιιπποε ΡοΡιιΙἱ Ηοτετιτἱε. Ρτο @επι

εοππιππιπ τεεπΡπ.επιτεε ετ πε Ρτείεεπ.ιιππι εοππιππππε Ποτα

τω εο8πποεοετπάεε 1ι·εοΜιτπάεε ετ.ιετωπππειππάτιε Μπι: Μ

Ιω!εππάτπε ὶεπιιπει·ὶἱ Ρι·οεἰπππο; ιπεπιπ.πιτπ Ρετ τεπεπσπιεπππ

πε! ετΒἱττἰιιπ:ο εειι επτΜτι·πιπππι εποε ιποΙιπππωτεπππιπτ

επππἱεεβἰἱεππι οοιΡΡοεπτποτπεπππ. ευππι ἰϊπτἱε εοΙεπτπΡππΜπτσ

εὶιπε εἰππε ἱιπτἰε εοΙετππΡτπἱωπε. ιὶἱεΒιπε ἴετἱετἰε πω! που

ΡπιτΗΒιιε Ρτεεετιτπβιπε ιπεΙ πιοπι εππειππε πεὶ πιοπι οπωω.

Ρτοππππτ.πειππεε ἀἰειπ εἰππἀἰεπ ιππιππε εΙπει·π απ] ἰππιπἱεεπππ πιο

ππἰππε οοπππιπππἰιιπτπ εποε εοτππιιιπἱε πΡ.ιοπ·ιππιπ επιππτ εἱπιπἰἱοπ

ετ Ρτοεπιτεπ:οτεε ετ Ρτο εε ἰΡεὶε ει απατη τεεὶΡἰεππἱ

Ρτο ὶΡεὶε οοτπιητπὶτεπἰΙ›ιπε·ἱΡεε εοπππππππἱε ετ εε πΡεοε

Ρτο πρεπε εοπτπιππππΒιπε επειπάετε ετ οΒεετιπεπτε (Ιππο

(ΡΜ επ; οιπιππε Μ επ επειππ Ι8ι1π1Μιιππι ὁἰΠἱππἰπιπιπι Ρτο

ππιπιπεπεπιπιππ πω! ετΒἰττειιπππι ἀὶοπιπτππ εεε οπ·ἀἱππειτιιπππ·

ΐιιεπ·πτ ω Ρτεπππεύε πεὶ ειπΡετ Ρι·εὸἰειὶε πω! τπιιο!πΒευ

Ρτεπἱἰετοτιπτππ Ρετ ἀἰειιιπππ εοπτπιππιε Ποτειππε ετ Ρτε

σΙποτοε Ροτεεωπεππι εεΡὶπετπειπτππ εε εππεπετποε ΡοΡιπΗ

Ποτετπτὶππἰ ιπεἱ πΡειππππ Ροτεεωτεππι ιιεΙ σεΡΜιππευττπ εω

ετιεἱεπποε άε ιιοπιιτπτετε ει!ποτιπιπι ειπΡι·τιεοπ·πΡτοτυπη (με

οττπππὶει άεβεειπππ οΒεετιπιιτὶ που σΒετειιιιπΒιιε μια: Βτπε

επ: τεππὶεεἱοππε πποάπε ΐεοΙὶε ει Ρτεἀὶειἱε ειπε πιιτπε εο

Ιεπηρπππωπ.ε ιτε! εἱππε πιπτπε εοἱεπππΡππὶωιε επίεΒιπε Ϊετἰεπἰε

ιιεπ·πιοιπ Ρπιτπὶπ›ιιε ΡτεεεπππΒιιε ιιεἱ «πω. επιει€πε ιιο!'

ττἰιιπππ πω! ειι·Βὶττειτιπε υεΙ άε επιπε.Επ1ίαΡύπετεωεΕ··ιιοέΙ

Ιιιετιιτπτ ‹ὶε Ρι·ειὶΞετἰε ΡΙππτει ππιεττιππιποΜείπεπ·π εεπεεεεί

Ρετ πππε Βοτπειιιπιβπιπω π·ιιἔΒει·οΜ ἰιιἀἰοειπ.ε1: πιστεππει·πππΗ

ἱιιἱ-ι·εεετἰπ›τπιπιι υπο τετποτε. .- π τη. ·Ε%·-β

Αετε ειπο: Με φππιτππει Ποτει18.πε πιπ οετο εοε!εεπε “ποτε

τεΡετετε ἀοπππὶιπἰοε ππποει·Ρω:ποπιπε επππο.π11ἱΠεεὶππιΒ επιπ

εετπτεεὶιππο τΡπἰππτΙιιεΒεεἱπΙιο τΡπετπο. πππεπ1ἰεΊπεττπι ¦

πππτωππε ευθιπετἱ άυοάεεππππε ἱι1ἀὶεΕὶοπ1ὶε Ρπεεεππωεπιε

ιιοετιπἱε ετ ι·οΒεΙ.ἱε τεειὶΒιπε άοπ1πππο·βοώαπεΐο (δε Ρ:

εὶΒιπειππο άοππιπτπο Βοτιο τΡποππάειππ Βὶτεπἑὶπ:πθ ώ άοππιεππά

οάτιωο τπιποππάειπππ ἱοττει·ὶἱ Βοττἰΐι·ειἰἰ ἰιπἀὶεὶΒιπε ετ (10

πτπὶτιο ἰεεοΒο άε εεττετο ε: άοπήτπο τεεπππετπο ειποι:ὶε

πἱε Ποτεππτἱει. ετ τποπππππο ΒιπΠἰἰεΙωὶπιππ.τεπτππεεπἰ ππιπΠεεπ

ε! εοοὶο ἀοπππἱιππ ΒιιἰΙὶἰεΙτππἱτιἰ τεπ18όπήε·εεεΡπτεππεπ Ρο

ΡιπΠ Ηοτεππτἰιπἰ ετ ὸοπππἱππο ιπεπππϋ!πο ΉππὶἀορΒ= πεπιππή.Η

ετ ἀοπτπἰιπο ι·εὶτπετἱο τ]ε ωτω ὶιιἀἱοε επιπ1:παεωτπΒιιε

εοπππιιππἱε Ρἱεεππἰ. ε: άοπήτιο ιπδοτπε ω· π1πεεο πωπω”

ετ άοππήτπο Ιετπΐτεπποο πππειΙἱΔιπεεΙΙὶ επππΒαΜΜΒιπε·σω

ιιιιιτιπε ἱειπιιε ετ ιὶοτπιὶτπο εοτπτε άε Ρωαφτω Ρο

τεεωιτε πιπεπιππο ετ ἀοππἰππο άοεεπο (πε άτπεπ:ππε .π:π:ΡΆω'

πωσ ΡοΡιιΠ πιποετππ. ετ άοπήππο οτΙτιππό.ο· τππε.ΕπεεΠπ ετ

ἀοπππἱππο π·εἰππετἰο τοεεο εππΒεκεεοτπΒμε.εοππωελω.π

ετ όοτπιπππο Βοππεισοτεο ΒεΙΙἰιιεὶοππἱε Ρ6τεεΜΜ ΜΗ

πππὶππἰετἰε. 4 _ . `Εεε ὶεεοΒιιε Βετεπτάπ πιπάεκ οτἀὶτππἱυε θ.0πππωτ ἱ-Εἱὰδε.

=τἰεἱ ἰωΡετεποι·ὶε Ρτεἀἱετὶε οιτπτπἱΒιιε άπιππ εΒεπ·επι€πιτ

ι·οθετιιε ὶππτετΪυὶ. Μεοτπιπε ειιΒεστπΡεπ. .

ΒΒο εΙΒὶιιιιε πτἰππεἱειπεΙΙε οτάππιει·ππιε ἰιιιὶεππ Ρτεἀἱππὶε

ι·οεειτιπε πτπτει·ΐιππ Μεοιπυε ἱππ ΐιππε εππΒ80τπΡεπ. κ· .'

ΒΒο ΒοιπεεαπΒἱυε τπιιοππάεππι ΒΒιιε τιπ88ετοτύ ά01π1π.11π

ἴτεἀετἱεἱ ι·οτυεπι1οτιπππι ἰππιΡετετοτἰε πετιπεε!επππ Μ: εἰ

εΗΞε τεΒἰε οτόπππει·πιπε Μεστ εφε πετούσε. Με Με

Ρτεεετππε ειστε πποΒεπεππε :ετέηπΒεππε'Ρώπποε εοππεὶεπιπιιιὶ.τ

Μεοιπιπε ειιΒεετἰΡεἱ.:.. ε 9·ππυ··π:τ γ ω; -›

πιο" κι·πΜπιππάο ιιεἱ επιπΜΜΜετ π:οπιιΡοιποικΙο. Μπο
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τ υοοοτνιιτ ) τι

Ιαπττ.οπ.τοε οτ Ρ2:τυι2, :απο οοπτρποπιίτείε, ρα· οοπ·ττπι

Ιοὅτιτω έτι ρο2οστατουτ, οαρίττπιοαπι οι τυιτ:Ξαπω ρορττΖί

ΡΙοι·οτιτίπΣ /αοτέ.τ , είπια!ττιτο: Σπτοτ·ίτπ οπιπο.9 , μισο

τππο , σουιροπαπε.

'ΗΜ , δ οιτειιετ!

στα. Α. τω. πο. τω. ο. οι. τω.

τ τι. πι. )

!ιι άοἱ οιιιτιἱροτοοτἰε τοποπτ. τ!οπήοοε !ιοτιι·ἰοιιο τ!ο

Βἱοοτοοο οοτἰ!›ο ἱοτιιιο οοπιιιο!ε οἱοτὶἰοοε τιτ:τοι· οοπιο

τιἱε ἱοοιιο οετοε!ο οἰιιἱτοτἱε πιτ οοοετοτ τ!ο ὶροο ε!ιι- ὁ

τ!!τ:οτιι οτ Ρτοοτιι·οτοι·ἰο Ροτ· ΡιιΒ!ἰοιιπι !οετι·ιιτοοπτοπι

οοοἱρτιιτο ροκ· πιοτιιιοτι Βιιτ!!!ο!πή οτιιιοΒο! οοοτὶ Ρει

!οοἰἱ οστικά! τιοτοὶτιο οτ οἰοο οοτοιπιὶε ἰοιιιιο οτ Ρτο

ἰρεο οοπιοπτ! οι Ροι·το οπο. οτ τ!οτο!ιιιιε ε)τε!τοτ!οο

οοτιοτὶ ἰοἀο›τ εἱοἀἰουιτ Ρτοουτ·οτοτ εστω· !οΒὶττἰπιιιε

τοεροπεο!!ε οτ οοι·τιιο πιπιοἱιιο οοπιιιοἱε οο!:!!!ε οἱο!

τοτὶε Ρὶεοτιο οτ οοοετοτ τ!ο ἱρεο οὶοτἰὶοοτιι οτ ρι·οοιι

ι·οτοι·ἰο οοι· Ριι!)!!τ:οω !τιεττιτωοοτοτο εοτἱρτιιπι Ροτ·

:πεμπτη Βοοὶποοοο ΡωιᾶἱοοπιΡἰ τ!ο ετπιοτο ἱο!ιοτπιο

τιοτοτἱἰ τιοπιἱοο οτ ιιἰοο οοπιιιοὶε Ρὶοοπἱ οτ Ρτο !ροο

οοπιιιιτιἱ οιτ Ροττο τι!τοτο. τοτ:οτιιοτ οτ τοτ!τ!!τ!οι·οοτ ἱοτοι·

8ο οτ εὶ!›ἱ οτ! ἰτιιιὶοοιο Ρτο ἰΡεἱε οοωιιτιἰΒιιο οτ τοτο!

τιἱΒιιε οτ ο!ιι!!ιοε ἱΡεοτιιτι1 οοπιιπιὶιπι1 οτ οοτπιο οο

ιοιιο!τοτοπι οτ τ!ἱεττἱτ:τιιιιπι οι·ἰε οοοιι!ο ἱοτοτιιοοἱοοτο

ροι·Ροτιιοπο τ!ι·πιοπι οτ ἱοτοοοοοΒὶ!οιο Ροοοιιι τ!ο οτιι- τ:

ΜΜΜ οτ εἰοΒο!ἰε !ιοωὶοἱτ!ὶὶε ἴοτὶτἱε ιιιι!ιιοι·ἰ!οιιε το

Βοτἱἱε ἱιιοοπιἀἱἱο ποετἰο οοΡτοτἱο οτ ἱοὶιπἱὶε οοιιοἱοἱἱε

τ!ο!ἱοτἰ5 οτ ιοο!ο!ὶοἱὶε Βιιοτι·ἰε οτ οάϋε !ιιιοιτοτ]ιτο το

οτἰε ΡοτΡοττοτἱε εοπ οοπιιιι!εο!ε ο ἀἰοτἱο οοωιιοὶΒιιε

οτ ο τΙοο!ἰ!›οτ οστοιιι του ο!› οττ·οτΙοο οοτυπ1 τιτ!ιιοτοοε

οτ οοτπιο ο!ἱπτ! τ:οτοιιοο οτ !ιοπιὶτιοο Ροτεοτιοε οτ ιοο

οοτπιο: τύπο οὶιιο οτ οιιἱιιο!!!›οτ. τοπιἰττοτιτοε εἰΒἱ οτ!

ὶοιιὶοοιο Ρτο ειιἱε οοιοτιοἰτοτἰΒοε οτ !1οπήι1!!πιε ἰμεο

ιππο οο11τιπι!τιω οτ οοτιτττι οοωιιτήτοτυπι οτ τ!!εττ!οτοτιτο

οιπποο ..ι·ορτοοε πιο!οτο!τοο οτ ὶοὶιιτἰοο τ1τ100ιιτ11τ111ο

Μάο οτ οιπποο τοοτοο πο! !!!οτοε. οτ Ρτοοτιὶοοτιιτιτ

τοτομοο οτ εὶτ›ἰ τα! !τ1ττ!τ:οτΙ1 οτ ὶιποιιοτοοτ !τι οο!ωοτε

οποε .οτ τἰἰοτοιπτω τ:οιοιιώιιω οοτοτἱὶοτἰ ε!οτ!!ο! πο

ούτω οοι11ι111!ιπ11 τροποι ειπιτ εὶοἀἰοἱ οτ Ρτο το ὶρο!ο

το οτ ἰΡεο οοιιιτΞιοὶο οτ !ιοπιἰοοε οτ οιπιοὶο οτ οὶοειι!ο τί

εορτοεοο!ρτο !ιο!›οι·ο οτ τοοοτο Ροι·ροτιιο τἱτωτι οτ

!!τ!Ητοτο οτ !Ι1001°ι°ι1Ρτττ οτ οοιιτι·τι ποο τοοοτο πο! ιιο

τιἰι·ο:οτ.~ττιιοτ! τουτο!)ιτοτ οτ τοο!οοτ ὶτο Ίοοι! οοτπιο

μ0το$τοτο8 οτ οοτιοἱ!ἰο ο!ιιττοτιιτπι Ρι·οτ!!οτοτιιω οττΡτοοεο

εετ!!τοοι!ετιιοτ··Ρτοτ!!οτει οτ !οττοοου!Ρτο οτ φωτ! οοτι

οὶ!ἱοτὶἱ ·ἰιια·οι:ιοοτοτ Βι·πιοΒοοτ οτ !ιοο τιιιοπιο!ο!ιιε οοτπι

τοοτ!ο Βοι·τ ροτοι·τι1ιτ ε!ιιο ττ·οοττο. τι!!οτττ.ι!ιι ε! Ρτοτἰἰοτο

οππιὶο οτ οἰτιΒιι!ο. που ττιοτἰοτ οΒοοι·οοτο οοτ οἱ οοτι

τι·οΒοι·οτ? Ρτοωἰεοι·ιπιτ Ρτοττιτἰ εἰτιτἰἱο! ιιοιιο ο!τοτ!

'πο επιο οοωιιτιἰ οιιἰιιε ο!οτ!!οιιε οετ τοτ:!Ρ!οτιτ! Μάο

!τοοτ !!!ο οοτ Ρι·οτ!!οτο οιιιτιἰο οτ ε!ι1€ιι!ο :ιοο οοτπιο

ιιοττττ οο! οοιιττοίοοοι·ὶτ τ!!! πο! εοι·ιιτιιιοι·ὶτ οτ ἱτι τ!τ!ο

ετοτοτὶτ άπο οτ το!ιιοτο οοπήιιο οοτιο οτ Ρτο οοτιο

!!!πτιε των! ιιι!!!ο. οτ Ροτιο τ:οπιπήεεο οπτ που :Μοτο

πο! που οπιιιἱο οτ ε!οτδιι!τι εορτοοοήΡτο οκ Ροοτο

Βι·πιο. τοτο. οτ ἰοοοι·ι·ορτο τοιτιοι·ο. οτ Ρτο Ρτοτ]]τ;τζε

οωηὶΒιτε οτ εἱοὅιι!ἰο ο!:εοτιιοτιτ!Β οτ Ρτο οοτιο οο!

υοοτ!ο ε! οοωιτι!εοο !!ιο1°!τ οΒΒΒοοοι·οοτ εοΡοτἰἰοτἱ εἰπ

τ!ὶοἱ οἰ!›ἱ ω! ἰοοἱοοπι οτ οοτοιιιιἱβοε ττιιοτοπι εππτ

ε!τιτ!!τ:! οτ οιοτιἱο οτ εἱτι8ιι!ο Βοοτι οιιοτυιτι οοπτιπήιπ11

οτ ἱΡεο οοττιιιοἰο.· εο!ιιἱε ἱτι οι1πή!πιε οτ εὶωὅιι!ἰε ττιιο

οοιιιρτοτο!εοο εππτ ἱιι τ:οπ1οοο μοτοετοτοπ1 τ!οι·οτιτἰο οτι

ρ!τοιτουπι οτ οοοἱοτιοε ροΡιι!! τ!οι·οτιτἰοἱ οτ τΙιιο !οιιτ!οτο

εἰιιο οι·!›ὶτι·οτο πο! τιιοἱοοβἰ!ἰτοι· οοπιροοἱτο τιιοτέτιτ Ροτ

οοπιιιτιο τ!οι·οι1τἱο οτιτοτ!!τ:τοπι. οτ Ροτοττοτοι11 οορἰττι

ποιου οτ ττοτ:!οτιοε ροΡυ!ἱ !!οι·οητἱοἰ ιιο! ο!ἱτΙιιοε ιστο

τ!!οτοτοπι τ;!ο ο!ἰοι·ι1ιτι !ἰοοτιτἱο οτ ιιο!ιιοτοτο. οτ ι·ο

. πιοτιο!ουοτοοτ τιοτοἰιιο οοπιιπι!ιπο Ρτοτ!!οτοτυπι ττυοτιπο

εἱτιἀἱο! εππτ οοι1τ!ἰτἱοοἰ οκοοΡτἰοιή οτ !:›οτιο!ἱοἰο εἱοο

οοιιοο οτ οκ ἱτιἱιιετο ττοιιετι τ!ο!ἰ οτ ἱτι τοοτιιτο οτ στου!

ο!ἰἱ οκοοΡοἰοτή οτ Βοοο!!ο!ο ὶιιτἱε. ἰτοιη τ!!οτ! εἰτιτὶἰοἰ

οτ! οοτιοτο τὶοὶιοιιοτιεο!ἰο οοτροι·ο!!τοτ τοοτο ἱιποοο

ιτ·οοτ ὶο ο.11!τ11ο8 οτ 8ι1Ροτ° οτήιποο οοτιο οτ !ιοπιἰιιυ.πι

ἰ!!οι·ιιτο οοιιιιιοἰιιπι τΙοοι·οοι ειιοτ εἱοὸἰο! ειιΡι·οτ!ἰοτο_

οπιιιἱο οτ εἰι1Βιι!ο ο!›εοτ·οοι·ο οτ οττοτιτ!οτο οτ ἱο ο!ἰτΙοο

οοτπιο ποο τοοοι·ο ποο ιιοτήτο ο!!τ1ιιο τηοτ!ο πο! τοπ1Ροτο

οο!οὶε οοιιτροι· οοκορτοποίεεο τοοτο ἰτιτοι· Ρι·οτ!!τ:το οο

πιοοἰο Πι Ροτοεττιτοπι !!οι·οοτἰο οτιΡἱτοοοιιτο οτ οοοἱο

ποε οτ οοιιιοτιο τ!οι·οιιτὶο οτ οππι!!1ι.ιε ττιιοετἰοοἱΒιιε

ιιιιτ!οτ!τ οοπιΡτοπιἰεειιιο οτ οπιηὶΒιιε ὶιι οοπιρτοπιἱεεο

οοοτοιιτἱε οτ !οοτ!ο οτ !ιἰὶε τΙιιο εοτΙοοοτιιι· οιτ !ιἰἰε. οτ

τ:οτιτι·οοτιιε τ!ο!ήτοι·ιιπι ὶι1τοι· εΡοοἰο!οε Ροι·οοτιοε ποπ

υἰάοοτιτοι· τοτοἱεεἰ. !ιοτ: οοτο οιτρτοεεἰτο οτ ι·οεοι·ιιοτο

ἱτι οττοιττ!ο οτ οοοτι·ο!ιοι·ιτ!ο φωτ! ε! τ!ἱτ:το ιπο! !ουτ!τιτο τ

πο! ουτ!!ι1οτο οΒοοτιιοτο που τττοτ!οτ Ροτ ο!ἰτΙιιοτυ Ροτ·

τ!ιπο. πο! ε! ο!ἱτΙοτι τ!ο οοιιετι οοοτὶοΒοτοτ φωτ! Μιτ

τ!τιτοπι που ίἱιοτὶτ τοτπιἱοο οτοτιιτο οιιιπὶο ἱιττο Ροι·τ!ο

!τιιιτ!ιιτο εοτυοτιττο τΙοτιιιτ!ο !τιι1τ!οτιιπι Ϊοοι·ὶτ τοωοοοοπτ

εο!τιο οτ ἱιιτοΒι·ο ποπ ο!›ετοοτὶ!›ιιε ροοο οο! Βοο πιο!

οοιορτοπιἰοοο. οτ ε! !οιιτ!οτιπτι που τυ.οτ!τ εο!ιιτι το

τοοοοοοτ οτ ἰοτοεττι ἱιιι·ο ροττὶε ιιττἰιιετΙοο εὶοιιτ οι·οτιτ

αυτο =!!τιοπι οτ ροτ:οπι οτ οτἱοτι:ι :τοτο οοτιιρτοτοἰεεοω.

οτ ι1ο!οοτυ.οτ τ!ο ρτοτὶἰοτἱο ρ!ι1το ἱοεττιιωοοτο τἱοι·ἰ

οτοοεο Ροτ· πιο· ΒοοοοιοΒ!ιπτι ι·ιιἔἔοι·οττἰ !ιιτ!!οοπι

οτ· ΙΙοτοτἰιπτι !οτττιτοτ!ρτοπι ποο τοτιοτ·ο. :φ

Δοτττοι111τ !ιοο οωιιἱο ί!οι·οοτἰο οι οοι·ο οοο!οεἱο ετιττοτο

τομοτοτο τὶοιοἱτιὶοο ὶοοοττιοτἰοοἱε πιὶ!!οεἰτιιο τ!ιιοοοτο

εἱτοο.τττοτιιττ,ιιοοοεἰτιιο τροπο τ!ἰο πιοττ!ε τΙιτοττο ;!Πο

ττοτττ!8__ουθοετ!. πιο ΐοτ!!οτ!οπο Ρτο8οοτἱΒοο υοοοτὶ5 οτ

ι·οτ.τοτ!ετ τοετἰΒιτε ἀοι11ἰτιο !›οοοοἰτι τ!ο ΡοεἱΒπιοηο άο

το!οο·-!1οηο.ττοοπτ!οτο !οττοι·ἰοΒἱ οτ τ!οπήοο οτ!ο!τ!ο

τΙοοπτ!οτ11 !οττοι·ἰὶ Βοττὶϊι·οτ!ἰ !τ1τ!!0!!1τ18 οτ ᾶοτοἱοο;ἰο:

οο!›ο τ!ο οοττ·οτο οτ τ!οι:οἰτιο ι·οἰοοι·ἰο οοοοὶοτ!ο τ!ο

ι·οοτὶο οτ τ!οπήοο Βιιὶ!!ἱο!τοἱτιο οοοοοττ πτ!!!το οτ 8οο!ο

ἀοτοὶοὶ _ .8ο!!!!ο!αιτο! τοιιΒοο!ε οοο!τοοο!_ οσμή!. Μπου

τἱοἰ οτ τ!οπτ!ιτο οοηττ·ἰ!!ἱο Βοἰτὶοοἰε ῖηορττἰ!!ἰἰ οτ άο

πιὶοο ττιἰοοι·ἰο τ!ο οιιι·το !υτ!!οο οοι!οοκοτοτ!!ιοε οοπιιιο!ο

Ρ!88τιι!.τ οτ τ!οοιἰοο πέφτω τ!ο τ!!ετ:ο τοτ!τοο οτ τ!οι11ἰπιο

!οτ1ἴτ·οιιοο ιτιο!τοιιοο!!! οιο!πικοτοτ!βοε οοπιιιοἱε ὶοτιι1ο

οτ τ!οιτιὶοο τ:οτιτο τ!ο ρτοκιτ!!Ροττο Ι›οτοεττιτο !ιιοτιπο οτ

τ!οτο!τιο τἰοοοἰο τ!ο τ!οεο!!ε οοΡἱτοπιοο ροριι!ἱ !οοοώ

οτ τ!οπήτιο τοι·!οοτ!ο τιιετὶοο!!ἰ οτ τ!οπήτιο τοἰτιοτἱο

τ!ο ι·οοεο ο.111!ΜΧοτ0τ!!1ι15 οοπιοτιὶε !τιοοιιἱ οτ τ!οπήττο

!τοποοοι·οο !›ο!!ἱτιοἱοττἰε ροτοετοτο εοτιοτὶ πιἰπὶοτὶε.
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Εφ οιιιιιιιιο τι·ιιιοιοιιοιιο οι·τιιοοι·ιτιο ιιιτιοκ Ρι·οτιιοτιο τι τιοιοιοιοο ιιοτιιιιτοτιο ιιοτ:ι.ιιιι. ιοτιιοτιοοο ιτι. ιιοτιο

οιιιιιιιιτιο ιιιτοι·τιιι ιτιοοτιιιο ιο ιιοο οοιιοοτιροι.

Βιμ ιοοοιιιιο Βοι·οι·τιι οπιοτοι·ιτοτο τιοτοιοι ιι·οτιοτιοι

ιιοροι·οτοι·ιο οι·τιιιιοι·ιοο ιιιτιοι ρι·οτιιοτιο οιοοιιιιιο τιπιοι

οΒοι·οοτιιι· ι·οοοτπιο ιιιτοι·τιιι ιτιοοοιιο οιιιιοοι·ιΙιοι.

Βετο ιιοοοοιοιιιοο τιιιοοτιοιο οττο τπι€8οι·οττι τιοτοιοι

ιι·οτιοι·ιοι ι·οιοοιιοι·ιιιο ιιιιΡοι·οτοι·ιο ιοτιιοοιοτο οτ οιοιιιο

Νεο οι·τιιοοι·ιπιο ιιιτιοιτ οττιιπο τιοτοτιιιο ιιοο πιο Ρι·οοοοτο

Μοτο ι·οοποτιιο οοι·ιιιοοο. τιπιιιιιοο οοιιοιΒοοιιι οτ τιιιοτι

οιιρι·ο οιιι·οοοιο οτ ι·οοοι·ιΡτοοι οοτ οτοττιτο ρι·ορι·ιο

ιοοιιπι τοοι ιτιοοτιιιο οιιιιοοι·ιροι..

ς οοοοι.ιιτ )

ιτοιοοτιοο οοτιιιιι~ιο. τοοτοο ποιοοοι· οιτιοΠιι ιιιτιιοο τιιιο

.8οο οτ τιοποιοο οι·οοοοιιο οιοτοιιο οοοοοιοο οοιιοτο

οιιιι·ιο τιο οιιιοο οτ τιοο:ιιιιο ΒοοιιΒιο τιο οοιοΒοοιο οο

ροιιοιιο οοτιοτο οποιο τιο οιιοτοιιο οτ τιοοιιιιο Βιποοτιιιο

τιιοοοιιιι οοροιιοοο τιο τΙιιοι·τιι ιοοοιι οτ τιοιοιοο οι·

ιοιιτιο τιοοοοι·οπι. οτ Βιιιοιτο οοιιιο. οτ οι·ιοοτιιιιο τιοι

ιιοΒοο. τοοτιιιιιο οτι ιιοτ: τοΒοτιο.

Ιοοοιιιιο οιοεπιοιιιιο τιοτοι·ιοο οοοι·ι ιιοΡοι·ιι τιι·οοοοο

οοτιΡτιιιο ιιιοττοιοοοτι οτ τιο οπιτοοτιοο οοοιιοιΡτιιοι

οοι·ιΡτο τοοοιι οοοτο ιιοοιιι τοτε οοι·ιροι οτ οιτοιοΡιιίι

οοιιι οσο οιιιτοτο τιιοτιοοο οο! οτοτιοοο οιοι τοι·οοοι

Διιττοι·ο ιιοι οιΙιοιιο ρι·ορτοι· οιιι·οπιιοτιοιιοοι οοτι ιιι οπιο

ιιιτιοι·ο οιιοτοοο τιο ιοοιιτιοτο τιοιοιοι ι·οιοοτιι ι·ιιιιοι

ροτοοτοτιο ιτιοπιο οιιοιιι ΐοοτο ιιι οποιο ιιιοι·τιιο τοπιο

οποιοι* Μαο.τττο ιπτυ·ο·Μο . οι ω” ιταΙτυ·ιωηιω, 6 ιιιιι οποιο τοΒιτπιι· οοιοοοιο ιοτιιιο ιιιοοι.νιτι ιοτιιοτιοοο

ΠιιΕΖΖίο!πιιτπι, ο: ΒαέτιαΜαπι, Βιτ.τοι τμτοπτἰτιπι αυτιο

(Με Με, οτ Ματ·ιτιο ι)Ζοσοη·ο πιτι2οποπιο οιταο βΙίο.ο,

ιιτιοι·οάο.ι οπο: εωττιωτ.
:

ΗΜ, τι: Ιτοιοιιτιοο οοτοιιι·ιο

στο!. Α. β!. 346. ν. @τι οττο. τω. τι.

( Β. Ε. )

ιτι ιιοιοιιιο τιοι:ιιιοι οιοοο. οιτ οτιιοιιιτιο ιιιοιιιτοοτιιοι

Ρι·οοοοτοο ιιιοττιιιιιοοτοιο οιιτιιτιιι·ι φωτι τιοι·οιοιιο

οιιιτιοπιο ιοοι·οιιιο ιοοοοο οτ ιιιτιοιτ ιοιιτιι·ιτοοοο τοοιτ

οτ οοοοτιτοιτ ιοοιττιιοοο ιιοτοτιοο οιιοο Βιιιιιιοιιιιιιιο

ι·οοοιιιτιιιοι ο τετοιο τιιιοιιτιοοι ι·ιιοοι οιιπιοοιιιι οιο οτ τιο

ιιιιοο ιιιοι·ιο τιιοοοι·ι·ο πιοι·τοιο οπιο οτ τιοιιοτ οοτιιτ οτ

τι·οτιιτ οτ τω: οιο Ριιι·οιο τιοοοτιοοοοι ιοι·οιιοοοιιιιιτοι·

ιιιτοι· πιιπιοο τιο οοιιιιιιπιο τοιιιιο οιιιο ποιο τιιοτιιο τιο

ιιιιοτιο οιιιοιιιιο πιο! οιιτι Ροι·οοοο ισιο οοιιοοοιτιοτ πο!

πιιοιιο οοτ ροοοιτιοι·ο ιοοιιιιιιιιιο οτ ιιοτοοιιιιιιιιιο οττο·

ιιτιο οτ τιιι·οοτιο ι·οοιιιιιιο οτ οροοιοιιτοι· (το οιιιοιιιιιο

ι·οοιοοιιιτιο τ1πιο ιιοιιοτ ιιοι ιιοιιοι·ο ιιιοιιο οοτ ιιι τιιοτο

τοΒιιο ιτοιιοι·ι (Ρτο ροοοιτιοτ ιιοι ροοοιτιοι·ο ροοοοτ πιο!

τιιιο Ροι·οοοο Ρτο οο τοοιοτιο ιιοτ: τιιοτιιο τιοποιοιπο

οιιιοοι οιιο ιιοτιο τοοοιοτιο οτ ιιοτιο ιιοιπιοτοτο οτ οσο

οιιιο οποιοοι·πιιο οιιοι·ιιιο οτ τοοπιοοιοτ τιιοτιιο τιοποιοιιο

οιιιοοι οιιιιιι ιπιι·ι οτ ιοΒι οτοτιιτο πιοι οτοτιιτιο τιιιιιοτιο

οτε τιιοι·ι ροοοοτ οτ τιο οοτοι·ο τιιοτιιο τιοιοιοπιοοιιιοοι

οιοτοιιιοοοοι οιοοοο οτ ιιιτιιοο ι·οΒοι ιτοιιοι·ι-ροτιιν ιιι

οτιτ·Ροι·οιοοι ροοοοοοιοοοιιι ιο ρι·οτιιοτιο οοιιιιιιπιο ττοοτ

ιο ι·οτο οιιοιο. τιοοο οιο Ριοιιτιοι ιιοοιιτιοοι Ριιοοίοι: οτ

ιιιιοι·οιο οτ Ροοοιιιτ οιοιιιο Ρι·οτιιοτο οοοιροτο οοι τιο

οιιιι Γοοοι·ο οτ τιοι·ο οτ πιοιιτιοι·ο οιιιιοτιτο οτ -οιιοοτιι·ο οτ

οιιιοιο τιοοιοτο Βιοοι·ο τιιιοοιιιοτιπιο οιο Ριτιοπιοιιιτ.οιοο

οιοοι οοιιτι·οτιιοτιοοο τιιοτι οιιιοιιι ιιιοτοιιιοοιο οιοοεο.

Ρι·οιοιττοιιο τιιοτιιο τιοοιιιιιιο οιιιοιιι ιιιοι·οιιιο πιοοοο οιο

τιιο οιιρι·οτιιοτο ιιοιιοι·οιοτο οτ ιιι·ιτιο τιιοτιο .Βοιιιιοιιοο

οτ τοιοοιτιο οτ ιιοι·οτιιιιτιο οιιιο οτ ιο οποιο οοιιτι·τιιιο

ποτο ιιοτ: οιιο τοπιροτο τοπιοοοι·ο οιιιι οιιιιτιοτιοοο οιο

οιιιιι·ι ιιοτιοι·ιιιιι οιιοι·ιιιο. ιτιοιιιιοι·' τιιοτιιο -τιοπιιιιιιο

οιιιοτιι οοιιιιτοτπιτ Ροοοιτιοτο οτ τοοοι·ο οποιοι τιπιο ροε

οιτιοτιιοι οιιο ιιοι·οοοο Ρτο οο μια τιιοτιο Βιιιιιιοιτοο

οτ ι·οιπιοιτιο οτ ειπο οοοιιιιο οτ ιιοι·οτιοιο οιιοι·τιπι.

οτ:τιιπι ιιι οτιοτοιιο :ιο οοεττσ ιο- τιοτοο ιιοιιτιιοι τοιο

ιν. τιιο τι·ιιοι·το οορτοιοιιι·ιο. Ροτι·ο τιο οιοτιοοι ιοιιοοοο

οι·οοοτι ι;ιοτοι·ιιο. οεοι·ιο ιιο·οοοιΒι·ο οοτοι·ιο οοιιιτιιιιο

ιοοιιο. ιιιοοιοο οιοι·τιοοο ιιοοιιοιο οιο ττιοι·ι ρι·οοοοτ.ιιιιπο

τοοτιιοπο οτι ιιοο ιιοοοτιο. '

τ οοοτιι.ιτ )

οποπο πιοιια.ττοι·ιι/ι·ιιοτιιαΠοποίο ττωτι.ι. οίαοτίοπηαο

ποοπττοιτί οαριαι!ατιτοι· οοπτρ·ο8·τιτί. 8·οοττι οτ οοιιυοπω

τι ίτιοσύο βαοιόαι·τιοι·τι ρι·αοροοέτο απο Ιατιττοιι.οίύττο

τ·τι2ι]ιοαΜ.

··-· /' ιοοτ,·ο οοτοιιι·ιο ' ο - -- -

τι .-ῖ τί Α: τ. ο . .-.

._ ' σοτι.Α.[ο!.888.τι.
οι. 1° (Β·Κ.) .

ι .

Αιιιιο °τιοιοιοι ιοιιιοοιιοο τ:οι.ιοι. ιοτιιοτιοιιο ιιι. τιιο

τοπιο ιιιοοοιο σοτιιιιι·ιο. οι οιοτιοοτοοιο ιι~ιιοτπιοι·ιο Ριο

οοιιτιιιιιο ιοοι:=)ιοτιιο ιοιιοοιιο ιιοτοι·ιο ιοοοιιιιιο τοιιοΐοι·ι·ο

οιι·ιοτι οοοτο τιο ιιοι·ιιοιιιο Βπιιιιιοιοιο ιιοι·ιιοτ·ιο οτ Ριο

ι·ιιιιιο οιιιο τοοτιιιιιο οτι ιιοτ: πιοοοτιο !τοτ ι·οΒοτιο. τω

ιοιιιοο οιιοι·τιιο τιοι Βι·τιτιο οοοιοοιο Ει·οοτιιοι·ιοιιοιο οι”

οτ οοοιιοιιτιπο οιιιοτιοιο τιιιοι·ιιιο οοιιιιιιο οιιιιτοι· ιο

@οττο ιιιτιοιιοοτ τιοιοιοιιο ιοιιοοιιοο μια. τιοοιιιιιο

Ριιιιιρριιο τιπιοιιτιοοι οιιιιοο οοιιιιιιοτιι. τιοιοοπιο οδοι·ιιιο

ρι·οοοοιτοο. τιοιοοπιο ιοοι·τιτιιιο οτιιοοι··οι·ιιιοξ τΙοιοιιιιο

οιιοιιτοο οοιιοτοι·ιοο. τιοιιιοιιο ιιιοοιοιμο οτιοιιιοτο. τιοιοοιιο

ιοτ:οιιτιο οοιιττιι·. τιοιοοπιο οι·τιιιοιο εοινο8τιιιο. τιοοιιιπιο

έτιιιιιοιιοιιο. τιοιοοιιο ιοτιοιιιιο τιο ιιι~οιο. τιοιοιιιιο οσο

ι·οτιιιο.' τιοοιιιιιο ιιοι·τοιιιιτιο. τιοιοοπιο ιοοοι·τιιιο. τιοτοιοιο

ειιιιοι·τπιο. τιοιοοιιο ροττ·ιιο Βιιττοο τιοιοοιιο οιιοι·τιιο.

τισιοοιιο ιιοοι·ιοιιο. τιοιοοιιο ιοιιοοιιοο. τιοιοιιιιο ιοοο

τω. τιοιτιοπιο ιι·οτιοι·ιοιιο. τιοιοοιιο οιιοι·τιιο.- τιτοιοοιιο

τοοιιτι·οτιιιο. τιοιοοπιο οι·τιιιοιο. τιοιοοιιο οιιοι·τιιο. τιοτοοιιο

ιιοιιι·ιοιιο. ·τιοιοιιτιο ιοτ:οιιιιο. τιοιοοοοτειιιιιιοι:οτιο οτ

τιοτοοιιο ιοοοιιπιο οιοοοοιιι ιοτιιιο ιοοιιοοτοι·ιι οοιοιιιο οι

ιπιοο οιιιτοτιοιο τοοοοοτοι·ιιιοοτιοιιοι·ιιοτ ορτιτοιιοιιιοι·ιιοτ

ι·οτιι·ιτιοιποοιιοτ οτ τιοοιιι~οιοοιοικιιιτ Ροτιτπιιο εοο οστι

ττοοτιιιιτι -οοιοιιι·οτιιιο μοι τιιοπιιιιιιιιι ιοοοιιμιοιτρι·ορτο

οιτιιοτι ιιιτοιιοττιοι··ιι οιοτιιοπιιο οιπιο οπιιιτοιοιιτινοτ τω.

τιιιι·εττοι·οοι Ρι·οιιιοτι τιοτοιοι οιιιιοτιο οτ- οοοιιοοτπιο

  

τιιιοι·ο ιιι φαι ρι·οοιτ-ιτι·ο πποιοιιιτι ιιοιιιιοιιοτ! οποιο ίιτιιοτιιοι·ιοιιοιο τα ροι·το ιτιιοτιο. ·ροτιοτ οιπιο ιπο-το
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εοτἰρτο τιο:"βρ ρεωμοε!μιμη οιιττ011!98 πα:ι.ιιιι. !ιιι!ἰ- κι ώιι!ωτ!6. ει! οουεωτ ε!ε !ρεο εἰπὸἱειπι1 σε! φτ0011ττ·

σώσω κιωθωεωο που θ!:Ρθΐ !!οτιι!ιιυπτ ωσειάσω

ὸοππἱπ.ἱ τ0$!91!!!-άσ @απο .ροωεω!ε@Με υ!εω·Μπ

ετ Ρετ ι!οιιήοιιπι ο!:εττιιττι χπη!!ρηιηι ,ἀοπιἱπιισι !ιο

!ιετιιιεπι ι!ε τ)Ι!›ει._ ό.οω!τιυπι !ειο!τωια:ιπι1 ι!ιιΒιιιι1 πιει

ι!πειιι:ιι ιιιιτἱε ετ Ρετ άοπιἱπιιιπι ηιιιοοεπιι Ρ!εεω!!!πω

εκ απο πο!ή!!Βιιε ἱωιμε μρπιἱιιε ρτεΒιετ! εοι11ιω!ε

ἱειτιιιε ε: εκει σε μπω Ρετ !πεττιιωετιτιιω ο ει!!!

!ε!ωο εειιιιιευο ιιοτετἰο !πιι!ε εοπιροε!ωπι ευι·τεκπε

ΜΟΒΜ11Ι. !πάδοι!ουε ω. ά!ε-πετιοαέεπιμ 88ΜΜΕ.

φτοιώττεπτεε !πουρετ ά!οτιι.5 Φ]0απ!ι1ιιε «Μαη ει οιπι

“πωσ ΜΜ!τ18 Ρτε!!ις:Π ττχοτιεεωτὶἰ, με!! ΜΜΜ

ωοπο.εαπ!! ο!ο!!ΒειΕ!0τι0 εε τετιωι ετ Ει·ιπιπτι εεπιρετ

!ιει!›ει·ε ετ τετιετε Ρετ εε ε! ειιοεεεεοτεε 81108 ετ Ρετ

σπ1ι1εω ειιΒπτήεεεω Ρετεοιπιπι φ1!οεΙυ!ά εοιπ!τιετιιτ ἰτι

ἰιιεττιιτιιετιτο Ρτεε!!ο!! εοιιττειοΕυε εἰιιε !τειιεεε!!ου!ε ετ

φωτ! που εοιπτεπ!!οετπ πωσ !ωρεά!επιτ. (ρω ε!οιτι!υιιε

Ριιρει Μπιτ: εοιπι·ειετυω εεπ ττετιειιοτἰοηεπι οοπίὶτωετ.

ε! ὶιιε!ε άιιο ἱιιεττυωεο!Α απο !ει1οτε ίὶετἱ ὶιιεεετιιιπ.

Ε! εΒο τ!οειτε!ιιε ε!ε τε8!ο επτ! Ρε!ειτὶἰ ιιοωτἱιιε !ιὶἰ8

ἰιι!ει·!”ιιἰ ε! τοερτιιε Μπιτ: εετωπι εοτἱρεὶ.

. .-( 00001.Χι ;

Ποτεπ2ΜεσωτρποΜεατά Ρέ.9απο.σ αἱ άἱιιιἰαεπεἰιαπ

.Ιαπωσηεώα.ε φασ8ηυωι ΙΙΙίαζε ἰη/Μ ςιιἱπάεσἰπι α!ίε.9

Μιτ'εΜσιαυΑ

η

!%4_, '!0 οο!ο!›τὶε

-

Ι · ' . Οοά.Α.βί.δδθ.ω. ω.ο.ρι.!ειο.υ.

.:Π Η ._. (Β·Β.)

.. . _ "Η

' Ι:: 1ιοπτ!110 Ρωτώ ε! δ!!! ε! εμὶι·!ιιιε εεωε!.! Μετα:

Μτ!0ω!τωε. 8!ρτ!ο8ρ εειποΜεμο !ο!ωτιτιὶε Μρτὶετε

κει!!!!ίωέ μτερυτοοτὶε οτ .ι!ιιο!ρ απ11ιπ1!ε ε! Ρομπ!!

.!!οτειπἰεἰ οπτώπωφε ειπ10Εοττ188. ει 5ε.Βο!ετιιω ἀεὶ.

:αν οι! !ιουστοπι.ετ 8!αι·Ξεω στατιιπηιιε Ρεο!!!οι1πωετ

μητρε!5ωμ εοιηι;ω!ε ετ Ρεριι!! Ρτε!ειο!οτνω οι: τιιεεἱε

4!!!!08Γ5Β Μπεπ _Ρατε«τ οιιπιἰροτεκιε υετιιε ἀεὶ ε!. !ιο

_Μηημ τμεε!!αΕοτ,3ιωμε _ωτ!›!τετ ε! ετΒ!ττειτοι· ειοε!εινε

φωσ :ρτὶωι›_ιιιι!ιιετὶ- Ρι·οτ!ιοΡ!ειιετ! επ ςιιο θειιιιε

Μετρ!!Ει1ΜΒΒΕξ Ρετ ἱιιπετιιεεὲωἱεῖ τιι!ειετ!ιιττι α»

·!ιιΒι:ειιι @Πισω ποαπ!!κ:!παιπ !ιοι:1!ι1εω τεοοπο!!!”Μ!ο

·ιπυω.ι:ι·ἱε8ωμ Μι ΜΒΜ :πιο οοο εο!υπι Β!!·οε εεε!

.το!σετ·%ώσσεΜ!ρε!υ$ : ΜΚ !!ιοετι·ο: !ιπετε!τ ετ!:!ττ!ο

.8Μ!82Φτ8πι Ειπε ι1ετε.ετιιοε !!!ιικώτιειτ -ιιιι!υει·ειι !!!ιι

.εωεϋ ποεττο εεωεπε!ε ω·Β!!.τειιυω ιιι ε!οπτ ε: Με

μετρ ε: _εἰηεετε εετ!τεύε ε!τι!οι·ε ρτοοεό!!: ε!ε ρετιιοτε

μια!ε_ίεξετε @τα μὶεειιιοε ίε!!εεε ετ ιιοΒΠεε εκ !!!ο

.ρμ!μ_,ε.ζώωτεφ' βδηε8!επι ει των: πω; ετ !ειιιιιεισι

ω;!;εφ,ιμεΒεβω ε! !!!ιιώτεπη ρετρειωι ετ .ἱιιιιἰο

ω»! Μάοηε·οοπΕτωετ ει. Μπα Ρτοιι!ιιοπι απο: με:

-!οτομΜππροτει σ!ιιάιιι:ο @πωπω !;ιιτ!1!τιε ΕΜ @τω

ΜΙο ·ΜΦὶΒοπΦε «καυτα 311 .Ρετρεψε ετεπςιι!!!Μτε

.ρετε!εμη. ενω μια» τε!!ιοτεειτ οριι!εκιω. ε1ιπιφιε άο

τιι!ιενε !ιοιιτἱουε !!!ε: .!»!5ατυπο. εοτὶ!›σ εεπιιιιι!ε ὶεπιιε.

8!Δε!ἱοιιε.ωοωιπ ε: ρτοοιιτε!οτ· εσωιιιι!ε !επι18 εΒτε5ἰε

τοτὶο μου Ρ0Β!!Μ ΜΒΜ εοτἰρτιιιιι· Ρετ

ιτιιιω1πι Βιιὶ!!ἱο!ηι! οιιι18811! επι! Μ!! καστ!! πιω

89!ΠΩ ο! Μα: οοεπιιι1!ε !οηιιο ε!ε Ρτο ἰΡεο εοωμτιἰ ει

Ραττε «πω. ε! €!0τΒἰΜ18 6ἱε!ιετἰιιε εστω!! Μιὰ” εἰπ

ά!ειιε ρτοοπτειτου πω» !ε8ϋ.ι!ιωιε εεερστιω!!ε ε: ω”

τωπο!ιιε εοπωτι!ε το!:!!!ε_ο!Μειι!ε Ρ!8Μ10 ιιι εοηετε!;

ε!ε Εδω ε!πά!εεω οι ρτοοιιτετοτἰο Ρετ Ρ11!3!!011ι11 ἱε

8!!"ΗΒθΠ!ΣΠΙΠ εστ!ρω:11 Ρετ ΜΜΜ Βεωειιεεεε μη»

ἀὶοωιιρ! ε!ε “ποτο !ο!τα:πιε τιοτετὶἰ παπι-Με ει νὶεε

εοπ11111!5 ρίεετι! οι ρτο @πο εοωιιπἰ οι μετα: ει!τα·ει.

οπιιιεε Εεεε Μετεο-ε!ω ςιιεε!ἰοιιοε ετεοπττονει·ε!.·ιε

@Με μ·ετ!!οτε εοπιιιι:-!ει σε! !Ρε! εἰΜΞι:ὶ σωσει :Η

σπασω οοπιιιιιιἱιιω ω! ὶιιιιὶοεπι εεα ιιἱοὶεεἰιτι ιι!όε!!ι:ετ

οποσ εε!ιιετειιε 8!!ετυπι !ιε!›ετ εεα !ιο!σει·ει ε! (με ωστε

εππτ σε! Μπιτ πε! ωοιιετὶ ροεειωτ ω! ροεεεκπ

σοκ ιι!άετε:ιωτ πο! υ!όε!συπτιιτ εεεε οεεεεὶοπιε ει!!

Ίιιοι·πιπι εκαστοτε !εττετιπο ε! ἰιιτὶεὸἱετἰοιιιιπι πε!

ει!!ετ!ιιε εοπ” ε: φωευπηιιε Με οεεεεὶοι›ε πο!

πιο‹!ο εοτηωἱεἰεεευτ ε! εσωρτοω!ε!εεεπι !ι! Ροιεεω!επι

ί!οτειιήε .εαρ!ωπεπω ετ :ιτιο!εοοε Ροριι!! !!οτειπἱε Ρτο

!ρ$ο οοιιιιπιἰ τεεἰρἰειιτεε οι !τι Ρτεΐεε0.ιιω εοποιπιε Πο

τεπώε εο8ποεεεπτ!εε ττιωωτκ!ειε ετ τετπ:Μεαπ!εε Ρετ

τοο!οιιεκπ σε! ιιτΒἰττἰιιιτ1 εεα ετ!α!ττετειω 8ἰιιε υ()!τ!ΠΡ

Μεω αυτ επ1!εαΜ!επι οοτιπροεΜοηεπι οιιπι ἱιιτἱε εο

!επιμἰωϊε Μ 8!τιε !ιιτ!ε εο!εωυἱωιε. ά!εΒιιε ίετὶετἰε

πιώ-ποπ. ρω·ι!!πιε ρ,τα9ευι!Βιιε πο! που. εὶτετἱε ιιε! ποπ

«Μαθε. μου!. εετ!Ρωπι εετ Ρετ Βοπε8απ!α!υττι τυΒ8ει°ο!;ἱ

πιοτ:ιτ!ιιπι ειι!› @πιο τ!οπιὶιιὶ ω!!!εε!ιά1ο άμεεπτεε!πιο

ευ!!ι;αι1ιιεΒεε!ωο ςιιεττο ε!!ε ωειι·τ!ε εΙικιττε ὶτιττετπἱε

ειι5ιιετὶ. :ποε ειι!εοατι!ι1ε ε!ε μπαι εειιιε!;ιι ἀεὶ ετο.!;!ε

!!οτειπ!ε Ροτεετεε. Βιι!!!!ε!πι!πιιε τειιΒοτιἱε ειπ!επτ Βτεο!ε

ειιΡὶτεπειιε Ιοοριι!! !!οτειιώτι!. Βε!ίτειάε!!ιιε εμιουι!εω

τ!τιι10!!. 0.!80!:!ε118τ1°ει. τοεειιε ΐοι·οετ!υε. ἱ!τ!ε!ιτριικ!ἱιτιιε

οο!άΒοτ!!. τ!εεεε 8.!8111ΒΙ1Ι!!. ευει!!!·εάιιο!υε επιἰιἱ. ε!

·!›ετιἰηιιε ιι€οπίε κ1οπε!ά!. πωιιιεετιιε εισεε!πι! !ικ!εκ,.

ιικιιιετΙ:ιιε ει!!:ιεττ!η!. (φωσ !πιοιιο!ώ. εά!πισιτ! 'ι!οπ1!ι1!

·!1τι!η!. ε!!1ετ!:!τω8 ιιοωτἰυε τ!ο πωπω εεπιρο!εεε ει

οπ11Β!πε τεμὶᾶσυὶε ἔΩεοιιετὶἰ. ευε!ωι! Ροριι!! !!οταπ9:!πι!.

ιιὶεε ετ Ι10τ11!ι1ε ο0πυ11τ1!8 !!οτειιι!ε ε! Ρτο ἱΡσο οοπιππ!

-Θ!ε ιιο!ιιτιτεκε ιιιιαοτ!!.ετε ε! οοι18επειι Βεπετε!!ε ετ

;θρβ0!8!!$ οοτιεἰ!ὶὶ εοωιιπἱε !!οτεο!.!ε ει εουε!!!! σεφ!

τειτιε! ΡοΡιι!ἰ !!οτετιτὶπ1ἱ. οιιρἱωἀὶπυιτι ετε!ιιαι ε! υα

κ!!!!ΐετοι·ιππ ε! τεοτοτυπι 8οο!εωτυπι ΡοΡυ!! π1εωοτειώ

Π! !ιοο !οεο ρτεεειπὶιιικι ετ ΜΒ ωτιπ!!›ιιε ε! ε!πιευ!!ε

00πικηΗειπ!ιιω επ εεεεπτέετι!;!απι ε! τ!ε οαπ1!υπι ιω

!μυωπε εκρτεεεει ετΒ!ττεψοτεε ετ ωιύειιΒ!!εσ εστησε

ε!ιοι·εε ε!ε φιεετ!οπο υεττετιιΜπτετ ρτεθι!ι:Φε οοπτικι!ι

ετ εοτυπι ε!ικ!!εοε ευρω· οσιεττο οι Ροἀἱο·ὶ!!ὶεἱε ετ

<!ε !Ρεσ εεε€το επ ρα;!!ο φωτ! -οσωιιπε ἱειιμε ετ @σε

πιἰοιιε ειιἰ!!ἰε!ωἱτιιιε ε!ε υιιτειθ!ιιε ε!τιά!ουε ὶΡεἱιιε οο

Κωυαιἱε ιιτ ροηεωτ ρι1Β!!εο !οοπτιιωεοΙο !!ιοΒο παπι!!

!ιεοι·ἰεὶ ε!ε !υ!5ειιιτιε ποωτἱἱ 'Ρτο ἱρεσ οοπωιε! ε!; ε

0011111111! Ρ!εευιο ε! εοι·ιιπι ε!;κ!!οο ρεπεΒετ ετ !Ρ88Πλ

φωε!!ουεπι ετπ.!οει!:!!!τει· !;ει·πήιιω1ι!ο ε: ι!!!Βτι!εω!ο

Ρτο !›οτιο Ρεο!ε ετ οοιιεοτἀὶε Ρτεε!!εωπι όοω!ινωτ1

5ἰ8!ιετἰυω ε!ω!!εωω εοπ:ιιιι!ε ·ρὶεειιὶ Ρτο ἰρεο εοπιι1τι!

.ετ !ρειιπι εοπιιιιτο ρἱεωιιω ω ι!!ιιι!ταιτ ω: τεε!άειτ

€!!ο!;ιιω ΜΝΗΜΗ ε: ροό!υ.πι ὶ!!ἱεἰε !ι!τιο ει! (Ιώπιόεε!τπ

Ρινοτιδωοε α!!εε !Ρε! εἰπὸἱοο εε! ΜΗ οσωιπι!ε !επιιιε

Μ!
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Ρι·ο !οεο οοοιου!. οτ οκ! οοιοοιι! !ουοο οουτ!οιυυο- τι τ!ο !!!εοιουο οποιο οοτυου!ο·. οτ Βο!!!!ο!ιτιο τ!ο οοι·ο

ποιο. οτ οι·ο!τι·ουτ!ο τ!!Π!υ!υιοε οττΙοο !οοτ!οιυοο.

8!τ1ιιο τουτου ο!!ο τΙοοετ!ουοο τοτυουουτ τοτιο!υουτ!ο

υο! οιοτο !ὶιοι·!ιιτ !οτοτ· !οεο οοιυου!ο υο! ε!ιιτ!!οοο

Ρι·ο ο!!τΙο!!›οο τοττ!ο υο! τοΒιιε οοε οι υοοτι·ο οο!οτι

ττιτ!ε οτΒ!τι·!ο ι·οοοι·οοιοοο οο!ιτο οτ! Ρτοττ!τυοο !το!ουτ!οε

!ουιιοι·ἱ! τοι·τυ!ιιοτιτ!οε οετΙοο οτ! τΙοο‹! τοιυροο οοοου

τ!οιυ τοι·οιοιυ οοοιΡι·οιο!εο! Ροεεοτυοο οτ οο!οτυοο Μ.

τούτο οτΒ!τι·οι·! οοοιΡουοι·ο οτ: !οοτ!οτ·ο. οοιιι οι·Β!ττο

τοτ·οο 5!ιοο8 οτ οι·ο!τι·οτ!ο ι1ο!!ι1°ιι18 Ρι·οοοτ!οι·ο οσο !τι

τοι·οιοτυ !οτ!!ο!!. τιοο οτ! ο!οτ!οιυ πιο!! οι·Β!ττ!.

Βοτοιυ του !ιοο οι·τι!ττ!ουι !οοτ!οιυ τ!!!!!υ!ο!ο οοτ! οο!ι

τ!ουιιιοτ!ο οτ τιο!οτιο!τ! ειιΡοι·!οο οοιιτ!ιιοτοι· Ροτ οο

Ρτοτ!!οτοο τ!οιυ!ιιοε Ροτοετοτοιο οοΡ!τοτιοοιυ οτ ουο!ουοο

Ροιιο!! !!οι·οιιτ!ο οτ οοτ οιυιιοο οουε!!!οι·!οο εορτοτ!!

οτοε οι·τ!οιο οου!τοτ!!υοο εοο!οτοτοιτι οοο!!!!!οτοε οτ

ι·οοτοι·οο οτ ροτοιο!τ!τοτ!!ιιοιυ. ο!ο!οιυ οτ Ροτ!οιοοοτιιιυ

!!οι·ουτ!ο ο!οο οτ υοτυ!υο οοο1οτι!ε οτ τουτΙοοιυ οο

ιυουο τ!οι·ουτ!ο !υ οοο!οε!ο οοιιοτο τοροι·οτο ουιιο τ!ο

υι!υ!οο !ιιοοτ·υοτ!οιι!ο. το!!!οο!οιο τ!ιιοουτοο!ιυο τΙο!ιι

τ1οοΒο8!ΙΙ1ο τΙοοι·το !υτ!!οτ!ουο τοι·τ!οτ!οο!οιο τ!!ο οο!1!ιοττ

τ!οο!ιτιο ιιιουε!ο οοτο!π!ο Ρι·οοοιιτ!Βοο τοοτ!!›οε τ!οτυ!υ!ε

!!ουο !οοτοι·ἰτιο!. οιι!τ!ουο οοο!οο!!!ιι!. τ!οοοο!υο οοου!ε

ι·ιι!ιο!. εο!τ!οτιο !›οι·υοοτἱ !)οοο!ι! οτ !ιοοι·!οο τ!ο οοεο!ο

!οτ!!ο!Βιιο. οτ!ουτ!ο τοετ!!το!!!. !!ουουεοουο οουε!!!!.

τ!οοιυοτ!οτ!ο ο!τ!ου! ο!οιου!ε Βιιοεοοοο !:ιουτ!!!ο!! οτ το

!ουτο ιιοτοτ!!ε οτ τ!ουι!υο οο!ιοτο ο!!οοτ! οτ Βουοοοι·οο

!οτ!υ!. οτ Ρι·οοοιιτ!!!υο τ!οιυ!ιι!ο τδο!!!!ο!τυο οτ ε7τε!ιου!ο

ο!υτ!!ο!ε εορτοτ!!οτ!ε.

Βοο ο!!)!ποε τι·ὶυο!ουο!!ο οττ!!ιιοι·!οε !οτ!οιτ Ρτοτ!!οτ!ε

ι·οοοτοο !υτοττο! !τ!οοτΙοο οι ί!υο εοΒοοτ!Ρε!.

Εφ ο!!ιοτ·τοο ιυοιιοο!ο οοι·!ο !!·οτ!οτ!ο! τοιοουοτιιοι

ὶτυροτοτοι·ἰε οττ!!τιοι·!ιιο !οτ!οκ εοΡτοοοτ!Ρτ!ε !υτοττο!

οτ τοτὅοτοε οιιΒεοτ!Ρο!.

Ετ.3ο !οοο!›οε οποιο!! !οτ!οιτ οι·τ!!υοι·!οε τ!ουι!υ! τυο

τ!οι·!ο! !ιυΡοι·οτοι·!ε οι·οτ!!οτ!ε τοΒοτοε !ιιτοττο! !τ!οοττιιο

εο!κοτ!ρε!.

Εοο !οοο!1ιιε !ιοροι!ο!! οιιοτοτ!τοτο οττ!!υοτ!οε !ιιτ!οκ

Ρυ!:!!οοετΙοο υοτοτ!οε ρι·οτ!!οτ!ο τ!οπι !!οι·ουτ !·οοοτοε

!ιιτοτίο! οτ ου!σεοιορο!.

ΕΒο τοετ!ο!ι!οοε ιιοτοτ!ιιο· Ι›ο!›!!οιιε οτ υοοο Ρι·ο Ρο

Ρο!ο !!οι·ουτ!υο οιιο!ουοτοπι εοτ!!›ο ρι·οτ!!οτ!ε ότου

οοοι·οιιτοι· !υτοττιι! οτ οοΒοοτ!ρε!.

Ετ οδο Βοι·ιιοοτιιο !›οιιοοοι·ο! !τιτ!τι! υοτοτ!ιιο οτ υοιιο

ουο!ουοι·οιτι εοτ!!›ο οτ οουιου!ο οοο Ρομπ!! ί!οι·ουτ!ιι!

οουοο!!οι·!ιιε Ιιτοτ!!οτ!ε !υτοι·τιι! οτ οο τ!οοι!υοτοοι οο

Ρ!τουο! Ροτοετοτ!ο οτιο!ουοτοπι οουε!!!οτ!οτοτυ οτ Ροτ

!ουιουτ! Βουτ!οπι Ρτοτ!!οτοι·οοι ειιροι·ἰοε τυουτ!οτο Ρο

!ι!!οο εοτ!ρε! !τ!οοτΙιιο ειιΒεοτ!Ρο!.

Βου τυοε!8το1° υ!οο!οιιε τ!ο εουοτο !οιιι·ουτ!ο οοοι·!

ρο!οο!! ιιοτοτ!ιιο τι·ουοοο!Ρο! οτ οιτοοιΡ!!!!οοο! Ρι·οτ!!

οτιιιιι !τιεττοοιουτοιυ οκ οοτουτ!οο οτ οο!ε!υο!! οοι·!Ρτο

Ρο: ιιιουουι !;ιι·ουοοτἰ !ιοτιοοοιτ·ε! !οτ!υ! ιιοτοι·!! υ!

ο!ι!! οτ!τ!!το οο! τ!οοιΡτο. υ!ε! τοτ·το !!ττοι·ο υο! ε!!!ο!πο

τ!το!ο οοιι Ρουοτο ρ!οε ιυ!υοοιιο οοο οοοτιο ο!›ι·οο!ο

τ!ου!ο οοτ Ρι·οτοιιε!ου!ε !!ττοτοι·οοι εουτουτ!τι οι ο!!τΙοο

ιιοιι οιοτοτο ποο ο!ο!οτο. Ρι·οοοΡτο τοιιιου τ!οοι!υ!

!οοο!!! τ!ο ο!τ·ο!τ!!ο !οτ!!ο!ε οτ ο8οοοεοτ!ο τ!οτυ!ιι! ι~οτ!ιι!τ!

τ!ο Βιοο!τ!οτιο ροτοετοτ!ε !ουιιο. Ρτοοουτ!!αιιο ιιιοι·!τιο τ!ο

Β!οο οοτ!!:ο οτ οοοοο!!οτ·!ο τ!!οτ! οοοιου!ε. ιυ!!!οο!οιο

τ!οοουτοε!τυο ττο!υτΙοοΒοο!υιο φωτο !υτ!!οτ!ουο τ!οο

τ!οσ!οιο. τ!!ο :σοι !ουοοι·!!.

τ' ι)οοοι.Χτι ) '

-Ποοοο8αιτι θτω!τοτ·ίί ἰαπαοτιεἰ.τ ιιτοἰιἰορἰεοορἑ, τίοτπίπί

οττο τοπιροπι22.τ οτικτττ·2 :οποιο Βουτιά! , οττο , οα.τττ·ι!

οίιωάουι |ιοτπίπώο.τ , τι!! τίο αΙΖο6>ατα ἰπιπιιιπἱτατο τι

.τοτυἰτἰἰ.τ το» τίούίττ.τ _/ίάοπο/αοίαπ2, ίοίαποΣτατ·."

πο! , Σ! οοτοΒι·!ο

Ε.: οιιτοτρ·οο!ιο Βετο! ?'τιιιυ·ίποπ.τί.τ ωττωττ.

Οι!! Β. [ο!.%.

( Π. Β. )

!ιι ο!ιι·!οτ! ιιοοι!οο οτυου. ουυο τ!οιυ!ο!οο υοτ!ο!

τοτ!ε υι!!!οο!ιυο οτ:ι.ιιο. !ι!τ!!ο!ουο ιιι. τ!!ο πι. ιυουε!ε

οοτο!ιτ!ε .τ!οιο!υοο Βοο!τοτ!οο τ!ο! Βι·οο!ο οτο!ι!οΡ!εοοΡοο

!ουιιο. τουουε οοτ!οιυ οοοτ;!·οοι!οτοιου·οιυο!οτυ. !οοτ!ο

οι ρο!)!!οο οοιιο!ουο Ροκ· τ!οιυ!υοοι εο!!!!ο!ιιιοτυ το

!ιοοοι !οτ!!οοι1ι οτ ο!οοι!οιυ τ!οοι!υ! !οιιτι·οοο!ι!ιοεοε

υιοτ!ε Ροτοετοτ!ε εουοτ! 1·οοιο!!. υοιυ!υ!!›οε !υ!!·οεοι·!

μποτ!! !ιοιο!υοιυ. οοοουτ!οοι τΙοοτ! !ι1τοτ!οε οοοτ!υο

τω: !ετ! ε.ουτ τ!ο!ι!το!οε οι!! ι·οτ!τ!ουτ !!οτ!τουι. οι Ρτ!ιο!ε

τ!οτυοο Βοτ!ιι!. τΙοουτ!ουι τ!ο Ρ!ουο. !τοτυ τ!οιυοο

τιοουτ!οιο τ!ο!ο!ο τ!ο ο!!οο. !τοπι τ!ιουοτοε. !τοοι οο!

τι·οιοοε Ρο!!Ροι·!οε. !τοο1 Βο!!!!ο!ιτιοο το!!ο. το!οο του!.

οττο εο!!ο. εοιτοτιιε τ!οιυοο ο. !ποτο1τ!υ!. τ!ο Ρουτο.

Βουοτοιο!υο !ιοτο1τ!υο. εοοουδοτοε. τ,το!!!!ο!τυοτ τ!ο

οιοι·οο. οττο ι·οδτυοοτ!οο. οττο εοΒοτὶοο5. οττο- οοοο!!ιιο.

τ!οτυοε ε. τιοοιιτ!οτυ Ροιιτοιιο. οιτοτ·-τ1οουτ!οοι Μουτ!

εο!ι!. Βοοττ!κ!ο οιοτουο. το. ο)π!ο!!υο.!οοοΒοο οδττ!ο!!οο.

οιτοι· υ!οο!!ο οροι·οιιτ!! τ!ο τ!ιιοΒοοσ!οιο!!ιοο. ο!ιοττοε

οοετ!!οτ!ιιο. το)πυουτ!οοοε ο. !ιοτοιι!υοο. Βο!!!!ο!τυοο

!οοιιτ!οε. Βοοιο!Τοο τ!ο τι·!οι·!ο. ι·ογοιοιττ!οο τοτ!ο!!ο. Βο

!οοι·τ!ιιο. το!οο. Βοοεοε. !ιουι~!οοο τ!ο !›ο!·Βο. οι·οοτοτι.

ο!:οττοο !ιοιτοο!!ουο. Βι·οοο8 τοι·ουτ!οο. οοεο!ιιο τοπιο

τ!οο. !!ουτ!!ιιοΒοοοτΙοο. ο!οοι·τοο οι·οο!ιιο. τ!ουο Βοτ

τι' Βοοιιο. !ι!ο!!ουιιο τ!ο!!ο. ουτοεοιιο τοι·οιιτ!οε. !οο τ!ο

εοι·οοι·οοι·ο. οποιο τ!ο οοετο. !3οο5οοοΒο τΙοουτ!οιο οπο·

οοοεοτο!.. ΡΓΒΡο!;ΓΙ18. !ο!ιουιιοο ο!!οοι·τοο ·οοοο!! τυπο!.

τ!ου!ιιε Βοτειι!!ο. !ιοττ!ιο!οτυοοο εττιοτοι·. οο!!Βοτ·!ι.ιο.

ετοί!ου!ο τ!ο οοτοοο!!ο. ι·ο!ιοοτ!οοοιτοοιο. ο!ιοττιιο ρο!οτοε.

!τοιυ ο!!ο ετοΐοι!!ο. τοο!οο·οοτΙιι!υοο. οτοΡ!ιου!ο τ!ο οττο

!ουο. Βο!!!!ο!ιυοο Βιο!!ιιο. ο!αοττοε τττ!!οε. ι·. οι!!!ιιε. ο!ουο

οοοτο. Βουτ!ο!τοε τ!ο _Ροτ!!ο ι·οδτοοιιτ!ο. ουτοοεοε τ!ο

ο!!!οτιο. !ι.- υ!οσ!ουιιο. ·οΒοττοο ο!οο!ουιιο. Βουτ!ο!τοο

τόο!!ο!ο_ τ!ο !:ιοοοτ·οου. υι!ο!ιοο!!ε τοτυοο!οο. ΑΒο!!οι·τ!οο

!›ι·οΒοοι~ἰοε. ουτ!νοοτοτυοοοε. !ιουο!οο· !ουοοο!οο. ετο

οο2ο!00οήτ18.Π1οΒοοτο8. ι·οοιο θα. !›οοοιιτ!τ!ο Βιιτ·Βοο.

τι!οοι·τ!ιιο Βοιωτια! τ!ο οποιοι. ο!ιοι·τιιε ·εο!οι·!οε. !ου

τοτ!ιιο. οττο οι·οοοτοε.τ Ε!!! τΙοοτιτ!οιο ι·!οοι·τ!! Βου!ο!.

  

πιον!υο. ε)·τυουο ρ!οοοι!!!ο οτι τιοτο ιιο!ι!!!Βιιε !ιουι·!οο ροοι·υοιτ!.- !ο!ιουυοο οτι!οι·!ο·ο.· οπο: τιοουτ!οτυ ρουο!!.



ποιό 1206εΑττοντι ΧΠ!.

οβοι·τιιε οἱοοἱοοοε. ΒοτἀὶΙἱοοιιε Ρτοιιοετἰοοε. ΒιιτΒο- ο

οοε.ΠιοοΙοι·ο. οοι·οοτιο οοΒοτἱιιε. Ιοι·πιιοτιο άο ιιιοοιιάο.

τύπο ΒοτοοΥπι. τηοοιιάιιε ίἱ·οτιοἱΒοπο. οΒοι·τυε Βω

τοτιοε. ε. Ϊοἱοοττἱιιε. ΜΗ τΙοοοάοπο Ροτι·ἰ. οᾶοΙὶοο

ἀιιΙοοΙἰοε. τωοο ηφιἱτιιιε οτι|οτο οττἰοοε οττο εο

τοτ·οοττιε. δ. Ρἱοοοτιιε. Ροοἰοο. οοτο Γοι·ι·οήιιε. Βοο

τΙοετοιιε τΙο ττοοοἱιοοἰοε ττοιοιιε. δ. ι·ὶοιι|ίὶ. άοπιιιε

ΡτοΡοττἰ. τετοιο” οΒοττἱ οὶοιιΠὶ. όοπιιιε οΒοττἰ @Πάο

οὶε. άοπ1ιιε πιοΠἱοἰ. τ1οκοιιε οιιτοτιἱὶ. όοωιιε ἴιιΙοοπὶε

οιιι·Π. όοπιοε ηὶοιιτἱ. άοτοιιε οΙιἱΒοΠο. όοτοοε οΒοι·τἰ

πιομοοοἰε. άοοιοε οιοοτιιε τοττοήτ. οοπποε οιιτοεεὶ τΙο

οἱἱἰοτιο. όοτοι1ε οοΡοΠἰ. Βοοάιικοε Βοἰεοτιο. ττοοοἱιοτἱιιε

τἱο ττἱοτἱο. οοι·Ιοτυε άο το7οοιιόοοοο. άιιτοτιτοε τοπο

τἰιιε άο ττὶοτἱο. Βοὶἱἱἰοἱποιιε τοΙὶοτοιιοτο. οΙΒοττοε τἰο

ποοι·οτιο. ο). Βοττο οΙΒιιε στο πιοι·οτιο. πιοτοτιιε οτ εοτοι·

ἰρεἱοε. τοΒοοόοε. οΒοττοε τΙο πιοτοο. τιοοτὶοιιε άοερο

τοτοε. Βοοἰἴοοὶιιε Ιοι·οοι·ἰιιε. ε. οτοοο. οδο τοπ. ΐοτοο

οοετἱΙοι·ὶιιε. ΒιιἱΠὶοΙαιιιε οοετὶΙοτὶοε. ὶοτἀοοιιε άο μοοτο.

ΒιιΠοιοιιοε οτόο)πιιιε ττο ττὶοτἱ. ¦οοΪτοοοιιε ιιιοττἱιιοε

τἱο οιιεἰἱε. Βι·οοουε Γιιοἰοε ο7οτιἱηιιε. ΒοὶΙΙὶοΒοιιε Βο

ιοπιιιε. οἰοοΙοιιε οοτιἱιιε. οΒοι·τιιε ιιἱτοΙἰε. πἰοοΙο οι·ο

ιοΠοιιε. τοιὅοτἰιιε τἱοὶοε όο εΡἱιιΒιιοτἱο. ΕΜ τΙοοοόοπι

Ϊιιἱοοοἰε άο «ήπιο. οΒοτ·τιιε Ρἰοτιοτιιε. οττο άο οποιο.

ωἱοε .ΒοἱΙἱἰοΙπιὶ ΒοικΒ. πιοιιτιιε υοοοτἱιιε. Β. οητοτοοετ

ΒΙἰἱ Ποοοάοιο ἐπὶ ττο οοεττι. Ατὶοητοε. ίἱΙἰιιε οὶοοἱο

οι·οιοΙοε. Μ πιοτιιι·οοϋ. ἴοοὶυε ο:ὶπιοΙιιε. τοπιοε. οο

τἰοοε ιιιιιτοτοτ. ΒιιἰΠἱοΙτιιοε ιοοτἱτυε ΗΜ τΙοοποοπι

κοιτώ. Βιιὶεοκιτε κ:το οΒτἰΒοΙἱο. οΒιιε άο οἱοοΙο. το),

οοιιόιιε άο ΙοιιοΒοο. οττἰὶιιοιιἱτ οτ ετοτιιἱτ οτ Ρι·οοορἰτ

οτ ἀἱκἰτ οι ΡιιΒΙἰοο οιιτἰο οτ Ροι·Ιοποοοτο εὶοο οοιι

οἰοιιο Βοπήοιικο εειοοτί ι·οπιιιΕ οτ ἱιιετἰοἰο οἰιιεὸοπι

Ιοοἰ οιιοά οοἰοιιωοιιο ο:ε ειιΡτοἀὶοτἰε ΙιοιιιἰιιἱΒιιε. εἱιιο

οκ ίἱτὶὶε οτ .1τωοττττω ὶρεοτιιο1 οτ οΙἰἰε (ΙΜ ἰοιιοοἰιιι1

τω· πο! ἀἰοομτιπ οεεο ἀοΒἰτοΙοε. τη εοιᾶρτιιι·ὶε εοπ

τοοἰοοἰΒοε οιιτὶο οι ιἱοΒἱτοΙἰο εοτοἱοἰο Βοοι·ο οοι·ὶο

όοι1Πώ οτοτιἱορἰεοοοὶ ἱοιιιιο. εοιι ΡοΙοοἰο οἱιιεἀοτο

οοοὶοτ οτ ἀὶοοτ. ΡτοΡοτιοτ οτ ο"οδοτ στο ὶιπο εσο εἰ

οιιοά !ιοΒοτ (ΜΔ ἀοΒὶτοΙοε που εἰοτ. ποο άοΒοοτιτ

οεεο. ιιοο εοτιιἱοἰο ἀοΒἰτοΙἰο τοοετο. ἱρεὶ ἀοιοἰοο οτ

οτιὶορἰεοορο. πο! οἰοε .οιπἰο ἱοΪτο οοτο ἀἰοε. οτ ρο

τοιπρτοι·ὶο. οὶἰοφιὶτι οι τοπιο οιιΠοε ἱρεοτιιπι οοἀἱι·ο

τω· εἰ οο!τοτ(οΙϊουοά ὶιιε πο! όοΐοοεὶοοοπι οοι·τιπι

οοι·ἱο εοπ ἱιιετἰοὶο οιτοΒοι·ο. εοά ἰΡεο ἀοπιἱοιιε οι·

οἱιὶορὶεοοΡιιε. οκ τοπιο Ρτοιιιιοοἰοοτἱο ἀἱοἰτ. οιπποο

εορτοάἑοτοε οτ ειιοοοεεοτοε οτ όοεοοοόοπτοε οοτοπο ἱιι

ΐοτιποοι οεεο ἀοΒἱτοΙοε. οτ εοτιιἰοἑο ἀοΒἰτοΙἰο Βιοοι·ο

οτ ρτοετοι·ο. οτ οοὶοιο ρτο ᾶοΒἱτοΙὶΒοε Βοοοοπτιιτ.

οοτυπι ἰτι οτοοετι·ο οοοσοὶοοτοιο :οπού εΪτἱ. οτιτο οο

πιοιππο Ρτοροεἰτὶ τἰὶοτο οοοΙοεΞο. τοετοε ἱτιτοτίιιοτοπιτ.

ἀοποἰοιιε ρτοεοἱτοτ οβοι·τιιε Ροοὶτοοοἰοτὶιιε ἀἱοτἱ ετο

πιἰοὶ οτοἔιἰορὶεοορἰ. άο:1Ποιιε ΒιιὶΠἱοΙπιιιε τοΒοοε ὶιιἀοκ

οοιουτιὶε εοιιοτ.Ξ τοπιιιΒ. ρτοΡοεὶτυε εοκιοτἱ εγι·ὶ άο

εοοοτο ι·οοιιιτο. το)ππιιιοάοε Ιορι1ε. οτ τοΙοο Βοι·ΒιιΠο

οτ ιοιιἙτἰ τω.

Εἔο οΒοττιιε οιοκοοάοι· εοοι·ὶ ροἱοοἰἱ ιιοτοτὶιιε τοπιο

οεττοιπ τοοοτοε εοτὶρεἱ.

( οοοο1.Χιιι )

Ο:·τέε ιίέ.εείά2ίε Ζητω· αύοατοπι οτ πποπαο·|ιοε βασικα

:·ίο:ιεοε οτ ἰαπαο:ιεο οοποπιιιπο ρι·ορτοτ· ος·οτερατίοποπι

ροπ2οπίε οιιίιιεάαπι :Μέ οοο!εείαο εαποτἰ δοοηέ;ίί είε

δαοπα καὶ /ϊιιοτιοαΜοπεο πποποετοΝαπι ερεοταπτίε ,

Ϊιιοοὁιιε Ζιιτπὐατ·‹ἰοτ·£ἰ ρταεροε22αε ρτο ι18οπάο ὶπ

ίιιάίοίο ρτοοαΜτοτ οοτιετίτιιίτια.

Ώ64, οι ττοΙοοάοε ιτονοπιβτἱε

στο. Α. χω. τον. τ. στα. ο. [ω. 339. τ.

ς π. κ. )

:Μαιο ἀοπιἰιιὶ. πιἱΠοεὶωο. ο‹:ι.ιιιι. ἰοάἰοτἰοτιο ιιι.

ἀἰο ντιπ. Κοτοοάοε ηοιιοπιἱπἰε. ἱιι ιηοοοετοι·ὶο τοιο

οτοοτἰοοεὶ. ρτοεοοτἱΒιιε ΒιιἰΠἱοΙιτιο όο οτἰο. ἰοΒοτιτιο

οοοιιο. ΒιιἰΠἰοἱπιο τἱο οτἀοιιιοτὶο ε!ε ετιτιοτο Βοοἱδοο

τοετὶΒιιε τοΒοτἰε. τἰοτοἰοιιε οΒοι·τοε άοἱ Βτοτἱει αποπο

ετοι·ϋ ΐτιιοτοοτὶοοεἰε οΒοοε οτ οοοιιοοτοε οἱιιεὸοιιι

τΙοοι·ιιω οοπιἱοο εοπτ Μο ιιΜοΠοοτ οοπιππιε ἱοτιοοτιοε

οτἱοι·. τἱοπιτιιιε Ι›ΙιἰΙἰΡΡιιε οιιοικἰοπι οΒΒοε εοοἰΙΙἰοπιἱ.

άοοιοοε οΒοτἱι1ε ρτοροεἰτοε. οοπιππιε ωοττὶουε αποτι

τοτἱιιε. οοπιππιε οΒοττοε οοΙΙοι·οτὶιιε. άοππιιιε τιἱοο|οοε

εοοτἱετο. άοοπτοε Βοι·τοΙἱοοε οοωοι·ΙοοΒιιε. οοπιππιε

οικἱἱοἰο ΒοτιιοΒοουε. τλο:οοοε εὅιιἰἀο. οοπιππιε ΒιιἰΙΙἱοΙ

τυπο. οοπιππιε τιοιπὶουε. ττοτοοιιε οΒοττοε. οοπιππιε

ἰοτιοοοοε. άοπιοιιε οοτιι·οοιιε. οοπιππιε ροτι·οε ειιττιιι·.

οοπιππιε οΙΒοττοε. «1οπιοοε €οΠΠοτωοε. άοπιτιοε βοτσα

άιιε. οοπιππιε οτἀὶοὶο. άοι:κιοοε οΒοτ·τοε. οοπιππιε ἱο

οοΒιιε. οοπιππιε οΒοττοε. οοπιππιε Β·οάοι·ίουε. οοπιππιε

Βιιὶἱἱἱοἱπιιιε. οοπιππιε τοοπττοάοε οτ οοπιππιε ὶοοοΒι1ε

πιοτιοοΙιἱ εορτοεοτἱρτὶ ιοοοοετοτὶὶ. οοτιετἰτοοτιιιιτ το

οοι·ι1οτ οτ οι·οουοτιιοτ ἀοπιἰοοιτι ἱοοοΒιιτο ΡτοΡοεὶτυττι

ΙοωΒοτἀοτἰὶ οοι·ιιιιι εὶοἀἰοιιπι ουτιοἱοπι οοτο1·οιο οτ

Ρτοοιπειτοοοιιι Βοποτοἱοπι οτ εΡοοἱοΙοπι1. ἰτο :μισά εο

ιιοτοΙο που ρτοἱιιἀἰοοτ εροοἱοὶἰ. οτ ο οοουοτεο. ἱο

οοιιεο εοιι (Ιοοετἱοοο οιιοπι πο! σοτιε !ιοΒοοτ ποι Βο

Βὶτιπ·ὶ εοπτ απο ροτοετοτο οτ οοπιιιοὶ ἰοοιιο ειιΡοι·

οο :μισά οἀἰίὶ‹·οτιἱτ ἰιι εοΙο εἰοο τοτοἱτοτἱο οοοΙοεἰο

εοτιοτἱ Βοο1·Ηὶἰ ‹]ο εοοιιο πιοποετοτἱο ίὶ·οοτιιοι·ἰοτιεἰ εισο

οτοοτὶε. ἰτει ιιτ εἱτ οποιο Ιοοο ιιτ εἱτιἀἰοιιε 8οοοτοΙἱε

οτ εροοἱοΙἱε ἱο οΒοοετο οροο!ιοτιοο τοεροοάοοάο ορ

Ροοοπτἱο οεοἰΡὶοο‹ὶο τοΡΙἱοοιιἀο ττοοεἱΒοο‹ἰο ροοἱ

εοοπιάο πο! τοπιἰττοιιἀο τοετοε ιιοΙ οΙἰοε ρτοβοτὶοτιοε

ρι·οώιοοοάο Ρτοοπτοτστοπο ιιτοτ Ρι·οοιιτοτοτοε ρτο Ρτο

τἰἰοτὶε ΐοοἰοιιιΙο οτ οιιπήει οιιο όο ἰοι·ο οοοοεεοτἱο

Ϊιιοτὶιιτ ὶτι Ρτοὁἱοτ.ο οεο1εο σοτ τΙιιοετἱοτιο ΐοοἱοοτἱο πιτ

‹›ποοὶο Ροεεἱτ οΒοι·ο οτ οσιοτοοτο. οιιο Ρτοόἱοτἱ οΒΒοε

οτ οοοι1οοτιιε ροεεοπτ εἰ Ρτοεοτιτοε οοοεεοτιτ ἱπ Ρτο

ΡΗἱε ροτεοοἱε οετ οιιο εὶηιἰἑοοε οιήυεΒΒοτ ιπιὶοοτεὶ

τοτἱε οτ οοτιΒτοεὅοτἱοοὶε τοοοι·ο Ροτοετ Ρι·οπιὶττοιιτἰο

:Ιοἰοτἱοἰά ἰρεο εὶοἀἰοτιε ειιΡοι· Ρι·οἀἱοτο οουεο ιιοΙ οιιο

ετἰοιιο τοοὶοιιο ιιοτ οοτοΡοεἱτἰοοο ἴοοοτἰτ ι·οτιπο οτ

Μπιουτ: ΜΒοΒοιιτ.

Ετ οδο ήοοι·άιιε άο τοΒὶο εοοι·ὶ ΡοΙοοὶἰ ποτοΗπε ΕΜ

ὶοτοι·ίὶιἱ οτ ι·οΒοτοιε Μισο οοττοπι εοτὶΡεἰ.

Η!
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( αεεει.ιαν )

ΜΜΜ :Με !ίοετ·ίε ε2 ίπΣε.52α20 διιΕΖΙέεΙπιο Ι.9οατ·άο

Ιοοϊ δετ·Σαπαε, είπε (Μπα οπιτι2α, α:: -οοπσαε£ωιἰἐαε

Ζοσέ είιωάεπι, οιιτ·έαε ατο|ιίεραοορα!έ ίαπαεπ3ί επίέιι

ιίι2·απ2ιο·.

ΙΜ, Η αονεαιαι·α

Ε.: ααιοαι·αρ|ιο Ποσα ?'οαι·ίπεπείε πώαΙω·α.
α ω. Β.·|'οΙ θΊ.υ.

( Η. Β. )

Ια οι·ἰεΡἱ αοιαιαε ααιεα. αααο αοαιιαιοε αααααααε

αεει.ιια. ἱαταοἱοαε κα. ιαε :και αοαειααι·ια. ιιιοε τα

Βααια.ε οααοαιοαε ιαααε. ετ Ρεα·αε αε αιαεεο. οαι·ια

Ρετ αοιαιαιαα Βααα.ει·ιαια· ατεαἰεΡἰεοοΡααι ιαααε αι

εἰαααα. αἰεεα Ρεαοιοαε. 8αεταααοαατα ἰαα·αεοτἰΡτα.

οαἱαε τεαοι· τααε εει. Ιεο ΒαεταΙααε ετ ΒοαἱΪαεἱαε

ειεαα. ει; ταὶαιαιιἀαε οαΙααιαε Βαεταιαιοαεε ει αααοα

οατἰε άοαιιιιἱ ατοαὶεΡὶεεοΡἰ ιαααε. Ρεταατ αοαααε

εατἰε ετ ατεαἱεΡἰεεοΡαταε ετ ἰΡεὶαε ατεαὶεΡὶεοοΡἱ

ἱαααε. α αοαιε αοιααιο Ρτεεααει·ο ι·αΒαΙαο εααοαὶοο

ιαααε. ετ Ρεα·ο αε αιαεεο. αυτια εἱαε ἱαεαεἱα αι εἰ

αααα. εοαεατααε. α!. οαιαια Βοαα εΙαοααααι θαααεαια

γεοαπα αιοαὶαα ετ ιιααιοαιιια. ε: αεααα (με τεοιΡι

αεΒεατ. ακααιαεεαε ἱΡεἱε 'Ρ3αεΙαἰιἱἱοαἱααε Ρτο εαι·ια

ει: ααετα ετ ειιΡεααα ίαοιααε. αα οα;ιαιααε ααιιαα.

αοα οαεταατε αοαααοιιε τΙαααααι ειαε εαοεαατατ ΪαεΙααι

Ϊαἱεεε αα ἰΡαο ιὅαὶαἰεααο γεοαταο αεατιοετο εοααιααο

ει. α·ατι·αιαε. Ίαε αοαααο εἱοατ αοαἱε οοιιατατ ετ

οοαετατε Ροτει·α αι α·ααάετα ετ Ρετ ία!ιατα1ετα ΐαει.αια

ΐαιεεε ει ΐαοΙα απ. ετ αεε ιαεο Ρεταα1. φαει όιειαε

ΒαααεΙιααε γεοατααε αιοι·ιααε θα ειαε ἱαεαοἰο ετ τε

ειαιαεαιο ετ ειαε Ιει:)ιτιιιτιο αετεαε αι) ἱΡεο αεεεεα

αετα;ε. αααε ατι οαι·ιαπι αοιαἱαὶ ατοαὶεΡἰεοοΡἰ ιαααε.

οιααια αοαα ααα ι·ειατε αεαεατ αό εατὶααι ετ ὶΡεα ιιααετε

ε€ αεαιαεατε Ροτεεϊ. ετ αεαε!;. Ρι·οατ αε οοαεαετατααε

επ. ετ οαεεταατατα εει αι οἰαααα αεεΙαε πιστιο. ετ ιιτ ια

σπιτια εαΡει· ασε ΐαοτα οααι οοαααειαι· ειιΡι·εεεε. φαει

αοαἱε ιεεἰταιτιε εοαετατ (μισά 8αι|αεΙαιαε χεοατααε οαατ

αααο τεΙιετο αει·εαε ἱειὅὶττἱαιο ε; εε ααΙο. ετ ειαε

τεετααιεατο. ετ αοαα ειαε. οαι·ιε ιιε ιατε. ετ εεεαα

αυτα οοαεαεταιααεια αιιαααατα ει; αΡΡι·οααιααι. εαπ

αεαοΙαΡαι. αιεεα- Ρεαειοαε Ρτεεαο€α 5αεταΙὁἱοαἱαα5

αοαααε εαι·ιε τααι αιοαἱαα (μαπα αιαιαοαιαα ετ αε

ααα ααε αεΒεααακαι· όιετο ΒαἰΙΙὶεΙαιο τει·αΡοι·ε αἱτε

εοε Ρτεἀἱοτὶε Βαεταααοαα›αε αοαααε εαι·ἱε. εεατειι

ααααο ααιααιεααιαε. ετ Ρετ ἰΡεαε ειπα: αιεταοτατε

Ροεειαει·ε ει; ἀοαααἰαια εἰἀειιι οαι·ιε ἱαεαοαατεε. Ιαια

αι εαι·ια οὶαααε. τεετεε αοιιαααε Ρτεεαιτει· -αα1ει·τιιε

οαΡεααααε αοαατα αι·εαἱεΡἱεοοΡἱ ιαααε. ει; Ρτοεαα.ετ

ααα. ετ ιεαατααε Ρτἱοι· εααοα ιαιεααεαε αἱαααιὶαἱ.

Εεε άει.εεαιαε ΐεται·ιαε αε εὶαααα ·εαει·ὶ Ραὶααἱ αο

ιαααε αααο τ·αι·ταιιι Ιτατα‹α ιαααε ειιαεοι·ιΡει.

Π ς α000Ι.Χν )

Οοοιιρα2α ο ίαπαεπ.α οοπιπιαπέ ροτ·ιαοπε ςααάαπι :οΙἰ

Μπα »απατα (παπί ποια δαοπιιε ε.ταέετιά.9 .ε£ αἱ

εοο!ε.είαπι .πιπο22 θεοτ·έα ερεοεαπω . οτ·2Σεοωε. Μ

. ία2ει· φαω ε! α·ιιο2ααι·ίειωε πτύπα.έ2ετ·ίπαι αεωοπαα,

ὁ

:Ζ

ειιειἰεπι απαίοαὐέΙί2ετ· οοπιροπιιπωτ. · ῖ·:ι ε

- ασ' . .ο

' - α .ααι

Παδ , 20 αονεαιατα : ΜΝ- . -

- .. '. Ή.

σα. α. Μ. Με. '

μια.)

Πααι αε εεα·εοατι·οαει·εια αει·τει·εται· εεα ααα

8Ρει·ατεται· ιατει· Ρι·ἱοιιεαι επ εοααειιτατα αιοααετετιι

ἴταοταατὶετιεὶε εεα ιαοοααια ΡτεΡοεἰτιιαι Ιοαιααιααια

Ρι·εάιοτοταια αααααε ετ εοααεαταε -ειαεαοατα- αετοι·εια

ετΡτοοατατοι·εαι εοτααι. α!. εοαααει;ατ ια Ματιαό

αιεατο ίαοτο Ρετ αιαααια ι·ιεαπα αει· τεεἱο εαει·ἱ Ρα

αιια αοτατα. α‹:‹:ι.αιι·ξ «αε νια1. ααιεαααε ·αοαεαιαι·ια

εκ ααα Ραι·ιε ετ ·οοιιιααε ιαααε ειαε αοαιαιααι αα

εααι·ιαιιι αοαιαιι τοααια αε αταιαααο· Ροτεεϊαειε ιαααε

αἱοατὶαια αοαιια·ε ετ ιιιοε (και οοαιααὶε εκ ααα. εαΡει·

ευ ααοα ΡεαΡτεἀἰοταια εοαιααε αοεεΡτα εαΡτα ειαε

οοαΡατα ει·αιιτ ιαα ααε Ρτειαοτααι πιοααετετιααι αα

αεαατ :και αααετ ιαιτα ιααι·αα1 αοαἱ εαείια ίαετι Ρετ

εοαιααε ιαααε ἱα ειιιαατε εαοαε εο ιοοο ααι ει·αατ

εεεΙεεἱα εααοα Βεοι·.3ιι οιιααει·ιααι εἰιιεὁεαι εεειειαε

αοαιαε ετ ααα οίαοἰαα εὶἀεαι εοοΙεειε Ρει·τιιιειιαα αεε

ααα ετ ααα Ι.ει·ι·α Μπα πιανω ααα εαειι·ἱ. ια ααα

εταατ ΡΙαι·ὶιαα εαιαοια αὶαὶαια εαοαε ααε· ιαι·ια ααα

αα:ιαια εοπιααε. ααε οπιαια αιόεαεετ εοοΙεεὶα Ρτο

ααοΙα εατιοα ἔεοτἐαἰ ει: ααα εΡεοτααατη ΡΙειιο ιατε ετ

ικαταεταατε (αετο αιοααετειαο α·αειααταεαει. τααόεαι

εὶε ·ιατει· εε Ρι·ε‹αεΙ;αε ἱαοοααε ΡιαεΡοεὶταε αοαιιαε ει:

αὶεε ααα. ιαοααετετἱι ετ Ρτο εο. αεε αοα ει. ιαααε

αοααααε ααοααι·ιαε αοιαιαε ετ αἱοε οοιαααἱε ιαααε

ετ Ρτο εο ιααι.ει· ιαΙετ εε Ετααεεεεταιιτ. ετ ει: εααεα

ιτααεαοαοαιε οοααεαεταατ. αιαεαεετ ααοα Ρι·ειαοταε

Ρι·εΡοεὶιαε εκ οααεα α·ααεαεαοαιε αοααιιε ετ .ιιιοε

ααα πιοααετεια ετ Ρτο εο Μα Ρι·ειαετο άοιαιαο αα

οαατἰε αἰοατὶο ι·εοιΡιεαα αοπαιιε ετ· ιιιοε εοιαααἰε

ὶαααε ει Ρτο εε ααετα ετ ι·εἴαταιἰοαεαι ει: Ραοιαιτι

αε ααα Ρετετιαο ετ οτααιαιοόατα ι·εταιεειοαεπι ιαααε

αατατα ει; εεεειοαεαι ειε οαιια ιατε ι·ααοαε ετ αοαοαε

ετ ιααιτα. ααα ει κατεετα τΙαοα ει: ααααι αααει: ταοϊ.αια

ιαοααειει·ιαια ει Πα εοαιΡεατ ετ εοαιΡετει·ε Ροιεετ

ια ι:αετα εεεἱεεἱα εααεα δεοι·Βα ειιααετιο αοπιιααε ει

οετει·ἱε οίαοἐαὶε ετ αειαααι αε ποια κατα κιαε εει; ετ

εααΕ αιω- παιιι·οε Ρτειαοα αοαἱ οαειτἱ ετ εααια ια

ααα ειπα ἰΡεἰ πιανω. αεε αοαετ αε οιαια ααα ιατε

·εἰ οοιαΡετεατὶ αι Σεπα ααε εει . εα·οα πιαι·οε «ααα

εαετι·ἰ αι ααα εεα εαΡι·α κρατα ει·ααι ειααοἱα οιαιαια

εαοαε (με ιαι·αΡΕα εαατ. εαΙαα Σααιεα ΡτοΡτἰειατε

‹αεω τετιιε ια ααα επειτα ιΡεα επααοια ειαε σαταΡια

ειπα ει άοιαιαιο ιαοααατετιο εαΡταταστο ααια ιαπιειι

ὶΡειιιιι αιοααειει·ιιιια. ααι αατΙαα ααα Ρει·εοαα εαΡει·
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ιΡεεππ τετι·ειιπ πι Ρει·ι›ετιιιιιιι !!ιεετε ποπ ροεεἰτ ποιο α

ι!ε!ιεω: ει!!(Ιποθ. εά!!!ε!ιππ. εεό εεπιι:ιει· ι·εκπεπει·ε οε

!ιεειτ @οπο ει: ε!πε εε!!!ιο!ο. τ!ειπε ει. οοποεάεπε πο

ιπἰπε ε! ιιὶοε ά!ετι τποποετετἰι ε!!ετο Ι›οτεετιιΕἰ ποιππιε

οοπιιιπιε ὶειπιιε !πτε οπιπἰει ι!!ετο πιοιιεετει·ιο εοιπρε

ιεπτὶει πι Ρι·εε!!ετιε τει!!τει· πποε! πιω !πτε ετ τσιτιοιιε

ιιτ! Ροεεἱ!. εοιπιιπε !π!!πε ειδεπάο εκεἰΡὶεπι!ο ει: σπιτι!!

!ιιι5 πιο!!!ε ε!επ! ἱΡειιπι ιποπεε!ετιιιιππιποικιιπ ποιο!!

εεπ Ροεεει. ε! Ρι·οιπ!ειτ ποπιἱπε ε! ιιἰοε επο!! πιοπεϋ

8τει·π πει ροτεετει!! ποιπ!πε εοπιιιπ!επεποε Με εετεςο

Ρτο ρι·εά!οτιε πιι!!ωπ βιοει·ε ι·εοο!επισπειπ ιιε!·-εειἰο

πειπ ιποιιετε. ετ εποε! άιοτιιιπ ιποιιιιετει·ἰιιιπ πιι!!ειπι

πιοιιε!ι!! ιιοτἱοιιειπ πε! τειιιιὶεἱτἰοπεπι !!ιειετ. ει!ιοοιιιιι

ι!ιιΡ!ιιιπ ποιπ!πε Ρεπε (!ε τιιιειιι!.ο Ποτε! ι·εοιπε!τιο

πε! :ιοτιο πιοιιει·ετιιι· ποιπ!πε εοιιιοο ό!ετ! τποπειετετἰὶ

πιο! Ροτεεωτι Ρτο εοπιιιπὶ !ιιππε Ρτοιιι!ε!!. ει: πιο πιω

ρεπει ε! οι! ε!ε ο!ιεετιιεπ‹!ιιτπ οπιπ!ει !ιοπο άιο!! ιπο

πειει.ετ!! εοπιιιπἰ πιπιιε ΡἰΒιιοι·! ο!ι!!Βιιιι!τ. εε!:ο:ερεε

ο!ει!!τει· ιπ Ρι·εεεπτι ττεπεειει!οπε οιιοι!·εποοπτ!ιι€ετ!τ

οοιιιιιπε πιπιιε εεο!εεἱιιιπ εεπ ιι!!ειε ·τ!οιποο @πε εοπ!

ιππο :πωπω ι!!οά εειεττ! [πιο !ὶιοει·ε.ιι‹!ε!ιεειτ ιπο4

ιιιιε!:ετ!ιιπι !ιει!ιετε ει ιιο!ιιετιτ !!Θπειιπειι ι!επει ε! τε

Βιι!ειε ιιοε ειιπτ πι αποτο εοε!εειει ενει!!!ε άοπιι!ιιιο ετ

ο!!!οἱιιἱε ἰρεὶιιε !!!ει ιιιι!ε!ιοετ @Με εοπιιιπε πιπιιε

πι! πο!!ετ. ε! Ρι·εε!ιοαι [εοπ ά!ετιιε ηιιἀἱοοε Ρτο !!!ιι·ἰε

εειιεεπτἰε ἱεπιιε @ιιοε ει! ειιιιεει τι·ιιπεοοιἱοπἱε εοπΐεεευε

εε! εε !ιε!›ιιἰεεε ετ τεεερ!εεε ει εοιπιιπι πιτιιιε. ι!ε οιι!!πιιε

:ι ά!οιο ροτεεωτε ποιπιπε οοιπιιπάε ·πιππε σε !ιεπε

οπἱειιιιπ ε! εο!ιιτιππ ιιοοειιιὶτ. ι·εππποιεπε!ο εκεεροιοπι

ποπ πιιτπει·οτε ρεειιπιε ε; οπιπι πιω. ιπειιΡει· Ρτο·

ιπιειΕ ι!ιετιιε ειπε!!ειιε ειπε ρτοειιτο!;οτ !Ρεἱ Ροτεε€ετι

ποσό £ω‹π ετ ειιτει!ι!τ Πει ε! 81ο τΙιιοι! 2!3!388 Ρτο

εοτιμτιιε ὶυεἰιιε ιποπιι5τει·ιι !!·πετιιετιε ε! εοιπιεπιπε

ε: ερἱεοοριιε ε!πε ε!εο!;ιιε ει: εειριτιι!ιιπι ειιοπε !ιιιπε

εοιπτειοΕπιπ εοπ ττοπειιο!!οπειπ ε! οιπιπει ε!=εἰπἔιι!ο

‹Ιιιε ειιΡιπε!!ετε ειιπτ Πιτ!!!εει!οιιπτ ει; 4ιΡρτο!ιε!ιιιπτ

παρε !'εετιιτπ Ριπ!!!ειιτ!οπιε ειιποτε πι:ιτ!ε. ετ Μετω

ιπεπτιππ το!!!!εειτιοπιε ε! πΡΡτο!πιτιοιιιε Ρτεεετἱρτε

τποπτ!ει!ιιιιιτ οοππιπἱ πποε ιιεεΙιιε ι!ἱειιιπι τει·ιπιπιιπι.

πι (πιο ιπεττιππεπτο εοιπιπε!ι!ωτ. οιιο‹! ποπ εσωτε

ἀἱοετωτοιιὶπ ι!οπιιπιιε μη». πιιπο εοπττειετπ-ιιι εεπ

τπιπεειετὶοιιειπ εοπίιτιπεο .οι πιώ; !!ιο!ειπ. είπω! ιιοε

!ιιετ!Μοοιπππο !ειππε.-ρετιιπι πιππεοπ«Ρει!ει!!ο ·.!!ωπο

ι·ὶοι·ιιιπ. τεετὶΒιιε ρτεεεπτ!!ιπε ε! ποοειτιε. Βιι!!!!ε!ιπο

ε!όοπ!. εγκποπε άει εειποτο ε)!!ο. Ρεττειοιο οι: ιπιιεεο.

πὶοΟ!ιιο ε!ε Ροι·Ι.:ι ποτειτὶ‹ι. ι!ιε ιιειιει·ἰε κι!. ποπειπ!π·ιε.

ιπὶ!!εεἱιπο εει.ιιιι. !πε!!ει!οπε μι.

Εφ ιποθιετει· Π!00!ει11ἑ ε!ε φωτο! !ξιιιτειιτιο εεετι [ιει

!ει!!ι ποτ:ιτ!πε Επιπεετιρο! ε! εκειπρ!!!!οειιι! ιιτ ειιΙιτει

εκ οοι·τιι!πτ!ο ειιι!!!ε!ιπι Μ· ιιιιι·οε!πε ποτιιι·ι!, πιἀπἱ!

ειι!ι!!Βο πε! άειπΡτο Με! ΐοι·ιε !ἰττει·ει πο! ε!!!ει!σε 1:πιι!ο

εεπ Ριιπετο ρ!πε ιπιππειιε. ειιιιεειιειι· ιι!ιι·ειιιιιτιοσιε

εεπ ρτοτειιεὶοπἰε !ιττετατιιιππ. 5ειιοειιεπι πι ·-ο!ιοιιο ·ποπ

ιπιπ:ιτέι. Ρτεοερτσ ιοτπεπ:οοπιιπ! !ιωτιιπι μωιωι.ω

ἀὶεὶεἶετ ειεεεεεοι·ἰε ἀοιιιἰπι ιποττὶπἰ·ε!εὶειιπιπιειὐριιἐρο›

τεεωΕἱε πιπιιε.- Ρι·εεεπτ!!ιοε · Βιιι!!!ε!ιπο πει ιιιιι·ιι€ιπε

ιιοι:ιιτιο ετ π!εο!ειο- σ!ε ρενω ποιοι·ιο. ιοεοπν. -!ιιι!!ετ!οπο

πι. ο;!!εφτ!πποπιιπι!.· Μ· , οι · Μο = :' ··! · κι·

, 1.3! Μ._ ; ε.ήι_.,,_-.ά(,' Η .',~ί.2-. πι: σ

ι

Π' σ!!! " `!ϊ

. !
'

η .πι 'κι' ω!! .4!·ι·»

-Βιι!ιπιιιιάιιε ι!ε ειιεει!!. :Με

( οοοοπΧντ)= `. ἱ.

. · . · “με

διποπ Εκπίποπασ ο σοπιπιαπί ίαιιιιετι.π ρτοπαάέσωπ

:επι2επ2ία ει/ίοπεπ2ίπίε οοιπρποπιιζεσαι·έίε/επεπάα=..εαρει·

οιιαεπίοπώιω έτι2ετ· ιἰἰσ£ιιπι σ:οπιπιιιπε -ε!»·Ρίέαπο&

·υεπεπ8όύα.ε ρτοσιπα£οπ οοπε2ἰ£ιιἱ£απ - ·. · | Η

' . .Ξ - .Η

ΗΜ, 24 πονεπιπι·Β

._ 'ι.

Οκ!. Α. /ο!. 333. ν. Οοά. (Σ. [Μ. !9$.

( απ.) - '! ε

τ.!!.)!!!ι.

!π ποιπἰιιε ε!οιπ!πι ιιιπεπ. ε!οιπιποε ιειε!ιει·ὶειε· άο

ιπ!πι παπι!!! ε!ε δτοιε!ειπο ιοπιιε Ροτεετε!;!ε ιιἱοειτὶιιε

ι!ε ιιο!ιιιιτιιτε ετ Βειιερ!ειοἰτο άεει·ετο ετ επετοτίωτε

οοπει!!! ἱεπιιε :ποτε εο!ιτο οοιι€τεΒιιιι Ρετ ωιπΡεπιιιπ

ετ οοτιιιι ετ ιιοοειπ ρτεεοπἱε ετ ιπειιρει· εεπ .!ιοιπἱ

πιιιπ Ρετ· ειιιειπι!ὶ!ιει οοιπρειΒιιοπι 0!8ο!:01°11πι σα! !πειπε

εεειιιιε!ιιπι !!οτιιιιιιπ ειιΡιτιι!!. ποο ποπ ε! ιΡεπιιι εοπ

ε!!!ιππ ει: οοιιει!ιοι·ι! παμε εεπ Ρετ οοιπροι.Ξπειιιι οπο

τιιιπ ιιοτπ!πει ειι!ιεετ!ρω εοπ! ποιπιπε ει: ιι!οε εοπιππι5

!ειπιιε. Ϊεοει·ιιπτ οοιιετ!τιιετυπτ ετ οτε!!πειιιοτιιπτ πει-πω

Ρι·ικ!επτειπ ηπιοπεπι επιβτοπιππ ειιιιιπἰ ει; !!!σε! εο

ιπιιπἰε ε!πε!!ειιιπ ειοτοτειπ ετ Ρι·οοπτετοτειπ πο· Ρτε=

εειιτιιπι!ιιτπ εε Ρτο ιρεο εοιπιιπἱ εοτ·επι ιιειιει·ει!ι!!!!ιιιε

ιιιτιε άοιπ!πιε Βιι!εεειτάο οι: μπει ειιποτει·.Ροτεετε!ε

εοτπιιπιε !!οι·εποἰε ει; !ιοι·το!οπιεο ιιιιιιε!οπο εειΡιτειπεο

!ιοποτει!ι!!!ε Ρομπ! !!οι·ειι!!πι ε: Ρτιιέ!επτ!!ιπε ειπεπιπιε

εἱιιεᾶεπι Ρομπ! ιιοπιἰπε ετ ιιὶοε οοιπιιπὶε.·ί!οι·επεἱε

ετ ω! ειιπ!!επάιιπι εεπτεπτιειιπ ει; εεπιειι!!ειε ι!ειοοπ

ι;τοπετε!!ε ετ ὁὶΠετεπτἰὶε ι!0 οιι!!ιιιε εοιπΡτοπιιεειιτπ

πι!! πι ό!οι.ιιπι εοιπππε !!οι·επιἱε Ρετ ειποιοιιιπ εο

ιπιιπὶε ὶεπιιε ποπιἰπε ὶΡεὶπε εοιιιιιπιε ει: υπο πάω:

ε! 8!ποιοιιιπ εοιπιιπὶε Ρ!εειτιιιιι ποτπὶπο ἰΡεἰιιε εοἐ

πιιιπιε ει: Μισο ετ ιιτ! οιπιιἱε ε! ·ειπΒιι!ε Βιο!επε!ει

ε: Ρι·οεπτειιι!ει. (με ειι·εο ἱΙιεεε εεπτεπεπιε ατι/πιω

πεΒο!ἰε εεπ ιρεειε εοπτι·οιιετεὶειε ε! ά!!!ει·επτ!πε Πιε

ι·ιπι πεοε85οι·πι πε! ειιρεἀἰι·ε πιε!ε!ιιιπτιιτ. ετ. Ριο

ιπιεει·ιιπτ πιιο!ιι ειι!ιεετ!Ρτο ποτ:ιι·ιο. ετιΡπ!ειπτι 01%

πιἱπε οιιἱιιε !πτετ·εεεετ εε ποιπἰπε (Με οοιπιιπιε ε!

ιρειιπι οοπιιιπε τοτπιπ ε! ί!ι·πιιιππ !ιει!ι!τιποε. (με

φπα! Ρετ ιρειιιπ ειπά!επιπι πι Ρτεά!επε Με! εποε με

οιοπι Βιετιιιπ πιει!! πε! Ρι·οοιιι·ετιιιπ:-ειι!ι Π›οτ!ιεο1ι

!ιοποι·ιιιπ οοπιιιπἰε ιιιπιιε. ποιπ!πει εοιιει!πιι·ιοτοπι σ:

ο!ἱοι·ιιιπ οι: εοτπΡειἔπὶε φ! Βιετιιπτ πι! πιωωι- σοιι4

5!!ιππι ειιπ€ !ιοο. ο· :. ε

θι·ίιπει!ε!ιιε ‹!ε δι·ιιπει!άο ο: · ω. Με:

].πιπ!”τειιοιιε Βοτ!!ιικ!ιιε. · · ' ' ·

Ιειεο!ιπε Βεττοπιἰπιιε. - ἱ .ι ;!'ί;δη!

Μεο!επιε ‹!ε ιιιι!τει!πο. : Η ··› Ι

5)πποπ τεττοτο. · .: ε·

ΒοιιὶΪειεὶυε ι·ιο!ιει·ιιιε. ·ι·.·ι ε ι;"°ι· :ο ί

θιι!!!!ε!πιιιε ‹!ε Μ!!!

Βιιιι!!οοιιοιιε ο!Βο!ει. Δ ν'

ΡΗ

-κ θ!. ι!

Οττο!ιοπιιε ε!ε οιιιπὶ!!ιι. π·

Ν8Ρ0!οοποε·άε ιιιι!!:ιι!πο. -· ! ·· οι

Ζοε!ιετ!εε ε!ε ειιετι·ο. .με · π·

ΒοπἱΪιιοἱιιε ειπ!π·ιοειιε. Απ'

!ιιεο!›ιιε ιιειιτιιε.
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ΗιοοΒιιε άο Βειώο.

θιιἱΠἰε!πιιιε ‹Ιο ιιἱ€κο.

ΒιιΒουε ώ: ιιοΒιι.

ΤΙιοπιειε εατὶε.

ΜοοΙο ετιιΒτὶεοιιε.

ΤΕοι::ιειε όο κώμα.

ΒοπιἱεΙ εΡἱηιιΙει.

ΜοοΒιιε ἱἰδοροτοιιε.

ΪοοοΒιιε τὶοἱιι5.

ΕιοοΒιιε άι: υἰυεΙἀο.

ΟΒοήιιε ἴεἱἱοωοτιἱοε.

Ι18ΠΐΓ8ΙΙΟΙ18 τι1Β8115.

Ροτπ·ιιε ιιιιτΞο.

(ὶιιἱΠὶεΙωιι5 τἰοὶιιε.

ΡεΒοηιιε ιἰο τοάιικο.

0Βεττι1ε ειάΜει·άι18.

ΜετοΒεκἱτιιιε οει|ιιυε.

ΔτιἀτἱοΙιιε οφ: τυπο.

Ροκι·ιιε όο ΐιιι·τιο.

(Ποτε αεΒει.

Οττοϋ11ι:ε οιε τή8ι·ο.

ΙειιοΠε εάιιοοοτιιε.

Μετἱιιυε οιιιΙποπιιε.

ΒήιποΙάιιε ΡἱΡοτ.

ΕΒἰἀἱιιε άο πἱΒτο.

Ρεττιιε οειἰτοτυε.

ΙοΙιειτιπιοε ετι·ο!οι·Ει.

Βοτιἱἴεοἰιιε άε ΡΙειτἱιοει ἱοτιεο.

@απου άο οειεττο.

ΒΟΠΙ15Ι18888ΠΙ18 επιἱστὶοοιιε.

8,πιοτι οπ1Βτοπιιε.

ΖιιοΒοήειε όο ωειτἰ.

ΟιιἱΠὶοΙπτιιιε οετίοΙιιε.

Μιοΐι·ειτιουε οάιιοοεατι1ε.

ΟΙιοτ·ωε ιιόποοετιιε.

ΙειοοΒιιε οοοιιοτάσε.

. νἰΠειτιυε οἰΒο.

Βειωοἱιιιιε άε εοΙἰιοἱε.

ΒΥπιοτι Βτιποάιιε.

ΙειοοΒιιε πιιιτιωε.

ΘιιἰΙΙἰοΙωι1ε Βοτιἰιιιε.

ΙειοοΒιιε τοΕΜάιιε.

ΑΜηνε 11ο τιιι·ι·ὶ.

Αιιότειιε άοιηιιε οιιΠ.ε.

θοτεκἱπε Βο!ιιιιιετιιο.

Μο άο εειιήΒιιοπιο.

Ετιτἰοιιε όο τ7Βει.

(ὶιιὶΙΙἰοΙπιυε αἱἀοηἱε.

ΙοΒειιποε ἰεοΙιειτἱοε.

Νἰσοἱο Γοττοτἰιιε.

Εοτὶοι1ε τἱο υἰ8τιοιιο.

ΟττοΒοπιιε άο «παω.

ΙεοοΒιιε Ιοι·οοι·ὶι.ιε.

Οβοι·τιιε ειιιήο.

ΙοοοΒιιε ιἰο ρπω.

Ιοι1εικιπεε εΙΒετἱοιιο.

83πιιοπι άι: ιιιτὶτοο.

οπο €οι·ιιοΙ!ιιε.

ΙειοοΒιιε ΡιιΙΡυε.

κι Οἔοτἰιιε Ιειι·άιιε.

ΘιιἰΠἱοΙιιιιιε ΙοοειιιοΙΙι.

ΙειοοΒιιε ὸτοΡοι·ἱυε.

0Βετ8:ιιε ΒειΙΒοε.

νοδοοε οιιΡειτοΒἱο.

ΟιιἱΙΙἱεΙπιυε ωοΙοοο!!ιισ.

Μιοΐτοπουε ἱιιΙιιιιε. 7

Ετιτὶοιι8 ΙοοεαοιΙο. . - .

Ροοι·ιιε πιανω”.

87τοοιι όε εεπιοτο "τα

0Βοττι1ε Βιιουοἰιι8.

ΒιιοΕι·οτιουε ι11ο.Ηοωιε.

Ετιτἰοιιε Μπάσο.

87πποη ΡοάΜι.ιε.

Ειιτἰουε οοπαιι·άιιε.

ΟοετοΙΙοπιιε άε εειιιἰΒτιοιιο.

Ροττιιε άο ποσά.

Μιι1ΐτειτιοιιε άι: οετωειἀἰτιο.

Β088ήιι8 άο εειοἰΒτιοιιο.

8)πιιοπι ΙοιιιοΠἰπυε.

Ειιτὶουε Βοτιι€οτἰιιε.

Βειἰτιιιιτιάιιε Βιιοιιοἱιιε.

δ)·πιοιι Ρἰοιπτιὶἱἱιιε.

ΜιΜιοιιε ιιιιτἱο.

ΟΒοι·τιιε ωοΙΙοπιιιι

Ιοοεπιιοε όο @Μι οι

Μιτιίκ·οοοιιε όιιΒιιε.

Α.οτιπι1 @πιο ἰτι ΡοΙεοἰο ί-οιπιτὶοτιιω απο τεΒἰιιιτ

οιπἱε Ροτεετοτἱε ΜΒΜ. ειιπιο ἀοωἱτιἰοο ιπιτἱιιἱτοτἰε

ιιιἰΙΙοεἰπιο ιἰιιοοιπεεἰιιιο ΊιιὶτιιΙυοΒοεἰωο φωτο. ὶο

ἀἰοτἰοτιο κα. (Πο ιιἰ8οοὶωο τιοιιειπΒτἱε ἰητοι· πιοοεπι

ω: ιιοεΡοτεε. τοετοε ἰοΒοιιηοε.ὸο τ7Επι ΜΜι·οοοιιε άυΒιιε

ερἱιιιιἱιι ειιἰΠἱοΙω-υε άο ιιοτοιὅἰιιο εοτὶΒο οοωιιτιἱε ἱειιιιιο.

ὶιιτιιιἰιιιιε οεΒοτ8οτἱιιε ιιοωτἰιιε. οτ οπιάτω.9 άσε Ροττει

1ιοΒοτιι15.

ΒΒο ι1ὶοοΙουε εροετἱπε εειοτἱ ἰπιΡοι·ἰἰ ιιοτετἱυε τοΒετ.υε

εοι·ιΡει.

( 1π:001.ΧνΙΙ )

6'ουιρπ·οπι2.παι·22 /Ιοτ·επωιέ ςιιαε.πόοπω . Ιαπωεπ.σω

Ματ· α Ρίεατιω ρω ήπίόιω θ! ποτυια!Ζοπιπι σα

.πτ·οι·απι είουιίπίο (πω, Ζα£ο ρΙαοἰ£ο ιἰ!#ἰπἰαπ8.

ΗΜ , Η ἀεοεαιΒτἰε

αι. Α. χω. Μ. σκι. ο. χω. πο.

· ς π. κ. ›

Ι11 ηοπιἰιιε Ροτήο οτ ίὶἱἰὶ επ ερἰτἰωε εωιοτἰ οπιοι·ι

επ ω! Βοηοι·οπι Μοτο ππιτἰο ιιἰηὅἰτιἱε ετ Βοειτἱ ἰοΙπιιι

ώε βιηπἰεω Ροττοιιἰ οτ.άοΐοηεοιάε οὶυὶτειτἰε Μ: οο

πιιιτιἱε ίἱοτοπτἱο οτ οππιἰιιπι επιιοτοτιιαι ε! εεωοτοτυπι

ἀεὶ. πω: Βιιἱεοειτἀιιε Φ: μπαι εει1οτει ἀεὶ Βι·ειΗα Πο

τοιιτἰιιοτιιιο Ροτοετοε οτ ΒειιΠιοΙοπιευε ιὶο ιιιιιιοΙοιιἱ

Βιιε οαάεπι ετούει παω: οερΠοπουε Ροτοιπἱεεἱπ1ἰ Ρο

ριιΠ Ηοιοιπἱτιἱ. οτ πω: φατσα (1ωωωω. ΒιιοΙτετοΙ:ιιο

ωοίοἰ. Βοιιι.ιε ΙοοτοτὶκιΒὶ. [ποε Μ8Ι10η8. ἱιιοοΒιιε ἀεὶ

ΒοΠο. οο!τιιε οΙἀοΒτωιἀἱτιἱ. εατιιει ΒαιιοοεοἘιἱ. τοτε

Ειπτἱοιιε πιοιειΠε. οωοπηοτἱ. ἱοοοΒιιε άο οοι·ι·οτο. ΒοΙΙιιε οΙἱιιοτἰἱ. :άπο
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Μοτο οοιωΒὶἰ οτ Ροεοοιιοιιτο Β!ἰιιε !›οτιοιιὶοπιἰ Ροεεο- ιι οοπιιιτιο ρἰειιτιιτη οτ οὶιιε εἰτιὰἰοιιπί Ρτο ἰρεο τ:0πιττητ

ιιοτιτἱο ππιιο οτιοἱοιιὶ ροΡυ!ἱ ειιΡτοἀὶοτἱ οτΒἱττοτοι·οε

οτ οιιιὶοοΒὶ!οε οοτιιΡοεἱτοοοε οπιιιἱιιπτ Κάτια! οτ ι!!ίΐο

ι·ο:ιτ!οτιται οτ Ψιοετἰοηιιω τΙιιο ιιοττοΒοητοτ οτ οι·οτιτ

οο!: οεεο Ροτοι·οτιτ υο!·ιιὶ‹!ο!›οκιτιιι·. οτ :τυο :ιιοτο ειιιιτ

οο! ωοιιοι·ἰ ροεοοπτ ουτ ιιὶἀοτοιιτιπ ροεοο πιοιιοι·ἰ ἰιι

τοι·ι·οοπιιιτιο ἱοοιιο οτ εὶιιᾶἱοιιτι1 ἰΡεἰιτιε οοττιιιιιἰε Ρτο

ἰΡεο οοωυτιἰ ἱοτιιιο οκ ρειι·το απο οτ οοπιιιτιο Ρ!εο

τυπο οτ οἰυἀἱοιιπι ἱΡεὶιιε οοπιιιιιἱε Ρτο !Ρεο Μαιου!

Ρἰεοτιιπι οκ ο!τοτει οοοοετουο ο!!ι1ιιοτιιτο οοεττοτιπτι

τοι·τοτιιπτ οτ !ιιτἱ8ι!ἱοτἰοτιυω οο! ο!τοι·ἰιιε οοτιιιιι πο!

τιιιοουπηιιο ο!ἰο οοοοεὶοτιο πο! πιοάο οτ ΡιιΒ!ἰοο

οοτὶΡτιι:ει οετ Ροτ ΒοιιοοωΒὶιιω τιι€οι·οτ! τιοτοτἰιιιιω

ι!ο πο!ιιοττιτο οτ ουοτοτἱτοτο οτ οοτιεοτιευ οοιιεἱ!ἰο

Μπι 8οτιοτο!τοπο οτ οροοἰο!ἰιιπι οοπτιιιήο οτ Ρο

ριι!ἱ.τ!οι·οτιτὶοἱ ἰτι Με: !οοσ Ρι·οεοιιτὶιιαι οτ ιιο!ου

Παω οτ οοτιεοκιοὶοιιτἱιπυ. οπήοοΜ!!τοτ τοτπιἰιιοιιι!ο

οτ τ!!ίΒιήοτιτ!ο οτ τοπιφ:οιπ οτΒἱττοτοτοε Ρτο τιοΒἱε

ἰρεἱε οτ ο!εο οτ οοωὶηο οοπιιιτιἰε οτ ΡοΡυ!ὶ Ποιοτι

τἱι1ἱ οιιόἱτἰε τΙιιοετ!οιι!!πιιε οτ ΡοτἱτὶοιιὶΒιιε Ροττἱιιω Ρτο

ό!οτοτ·τιω οτ τ!!ί!οτοπττ!5 οοτιιιιτ!οπι Ρτο Βοπο ροοἰε

οτ οοιιοοιοἀἰο οτ τιοτπἰτιο Βοτιἰ Ροοτἱ οοτιοοτὸὶο τυπω

οοοτἰοτιἱε._ οτ οτπἱοοΒὶ!ἰε οοτιτροεἰτἱοιτὶε. ἱιιΐι·οεοτἱΡτο

φωσ !οιιάτιπποε οτΒἱττοττιιιτ ἀἰίτὶιιἰπιιιε οτ Ρτοπιπι

οἱοπιιιε. ιιἰἀο!ἱοοτ φωτ! οοωιπ1ο Ρὶεοτιιω οτ οἰιιε

οἰτιἀἰοιιε Ρτο ἰΡεο οοπιιπ1! Ρἱεοτιιτι1 τιιι!!οω πιο!οετἱοπι

Ϊοοἱοτ πο! ἱτηιιἱοτοτὶοιιοττι οοιπιπιἰ ἱοτιιιο σο! οἰιιε

8!πι!!οο Ρτο ἰΡεο οοιτοιπή ὶοιιιιο τ!ο τοττἱε οτ οοεττἰε

Ροεἱτἰε ιι!τι·ει ί!ιππου τυοοτο ιιοι·ειιε ὶοιιιιοπι. ποο τ!ο

ο!ἱτ!ιιὶτ›ιτε τοττἱε Ροεἰτἱε τι φωτο υετ1ιιο ἰοτιιιοπι. ὶτοπι

Ρτοτιιιτιοἰοωιιε οτ !ουάτιωιιε οτ οτΒἰττοπιιιτ Ρτο Βοτιο ο

ροοὶο οτ οοιιοοτἀἰο. οτ τιοπιὶιιο !σοτιο ττειτιεοοτἰοιιὶε

οτ οωἱοοΒἱ!ἱε οοπιροεὶτἱοτιἱε. ομοσ! οοτ11ιιτιο ρὶεοτιιπι

ιιο!ο!ιιε ε!τ1τ!τοιιε Ρτο ἱΡεο οοωιιτιἱ Ρ!εοτιπο τ!οτ οτ

τοετἰτιιοτ οτ !ἱ!1οτο οτ: Ροοὶίἱοο τ!!ιτήττοτ οοεττ·ιιπι οτ

Ροτ!!ιιπι ἱ!!ἰοἰε οοπιιτηἱ τετοιο πο! οἱ” εὶτιᾶὶοο Ρτο

'!οοσ οοπιιιοἰ @απο !ιἱπο οι! τ!οοοπ1 εΠοε ρτοκὶιηοε

ιιοτιἰοτττοε. ὶτοπι οΒοο!ιιἱπι1υο Ρτοἀὶοτιιω οοπτιιτιο ἱε

πιτο οτ οἰυε εἱοἀὶουπι Ρτο ἱΡεο οοπιιιυἰ ἱοτιιιο ο ρο

τἱτἰοπἰΒιιε :Νοε ·ἴοοἱο!›οτ εἰτιἀἰοιιε οοιηιπιἱε Ρἰεοτιιπτ

Ρτο-τω οοπιιπιἰ εὶηἀἱοο οοπιιιτήε ἱοιιιιο ο] ροτοτιι!ο

τοετἱτοτἰοιιοκιι οοεττἱ Ροττιιευοποτἰε οτ οτιεττἱ ι!ο !ο

ποτττο· οτ οοεττ! ιιιοτιτὶετοεοὶ οτ οοεττἱ οτ τοι·ι·ο ιιοτ

τιοοἰο οτ οοεττἱ· οτ τοι·το οοτιιἱ!ὶο. οτ οοοτι·ἱ οτ τοι·τ·ο

άο οο!οεοο οτ οοεττἰ οτ τουτο ι!ο οέτρὶιιο οτ ο!ὶοι·ιιπι

οπο τσιπ ἰπι:οΡὶεοοΡοτιι οοσ. οτοτὶοΡὶεοοΡοτυ ἰοιιιτοτιεἰ.

οτοιιο Ρτο οοπιιιι1ἱ !ειιτιτο τοπιουτω· οτ οποιο ἰιιτἰεὸἰ

τ:ττοτ1τ1ττ1 απο οκέτκιἱΒι:ε οοι·ιιω Ροττἱποιιτἱἱο πιιιιιὶτἱο

κάτσε ιιἀἱοοοιιτἰἱε ἱιπἱεἀἰοτἱοτιὶΒιιε !ιοωἱπὶτιιιε κωπή

Βιιο οττοΒιιο οτ ὶτι οο οτἱοι11 φωτ! Ροτο!τοτ ο τὶἰοτο

οοτηιιιιἰ τοπιιιο τοετὶτιιτὶοτιοω οοοτι·ἰ Βοτιἱτοοἱἱ Ροεἱτὶ

ὶο δπτειι!ει οοινεἱοο οτ οὶτιο ἱυτἰεἀἱοτἰοιιἱε απο οπτώ!1ιτε

τιι!ε Ροττἱτιοτιτἱὶε οτ οε!Ηιοο11ττ!ε οτ πιιιτιὶτἱοοἱΒιιε οτ

!τοι11!τ1!!3τ18 οτ ἰιιτἱεἀὶοτἱοιιἱΒιιε οτ ι·οΒιιε. οτ ώ: σωτή

!›ιιε οτ εὶοΒιι!ἰε ο!ὶἱε ροτὶτὶοτιὶΒυε ἴοοτὶε ο ἀἰοτο εἱιι

τ.!!οο οοπιιιτιἰ5 Ρ!εω·ιιπι ο ι!!οτο εἰηἀὶοο `οοωιιτιἱε !ο

ιιιιο Ρτο ίΡεο ακουω! ὶοιιυο. ο ΡοτἱτἱοηὶΒιι8 ιιοτο

Ϊοοτἱε Ροτ· οοπιιπιο ἱοιιυο πο! οὶυε εἰτιἀἱοο ο οοπτυτή

Ρἰεοι·ιιιτι πο! οὶιιε εἱηἀὶοο Ρτο ἱρεο οοωτιιή Ρἰεειτιιιιι

ι!ο ο!ὶὶε οοετο!ε εοπ τοι·ι·ἰε πιο! Ρο55οεεὶοπιὶΒιιε ἀἱοτιιπι

Ρἰεοτιιτ1ι οΒοο!ιι!ωπε ε! ἀἱοττι !οιιτ!ειτο οτ οτΒἱττοτο

τ!οιιτττι οτ ι·οετἰτιτοτι-‹!ο οτᾶἱπιιὶττοιιἀο :οοτιωτιτ ἰοπιιο

ἰΡεἰ Ρἰεοπἰ οτ οοιιιιτι1ο· Ρ!εοτυπι οττοτιτ!οι·τοτ οτ5 ο!1

88Γιτοττοτττιτ οτ ο8τ811Ροτττ18τ!80!οτοττ1τ11;8ει!ι10 φωτ!

οἱ Μπιτ οτ! !το!οτιτ!οε ὶοι1ιιοι·ἰἱ Ρτοκὶιτιοο οοπτιιιττοΡ!

8τττι1ττι οτεοτιιοιιοτἰτοιιοἀ Ρτἰιιε -!οικ!οτιιιιι οτ “το

“παταω ΐτιἱτ οτ ἀὶοτιτπι Ροτ οοπιιιτιο ί!οτοτιτὶο τ!ο ροἀἰο

οτ οττοπο ὶ!!ἰτοἱο ι!οτιτ!ο οτ ι·οετ!τυοι1όο οοπιιπιἰ ἱιπιυο

οο! οἰιιε εἱπᾶἱοο Ρτο @το οοπιιτιιὶ !οιιτιο οτ τ!ο οττοπο

τω1ττοτήε οιιπι ο!ιιε ροττἱτιοιιτὶἰε άοικ!ο οττο8τ!τι1ουάο

οοπιιπιἰ !ιιοοπο οο! ·οὶιιε οὶτιἀἱοο ο Ρτο ἰΡεο οοτπιτιἱὶ

!ιιοοτιο. οτ ότι οοετι~ο πιοτιτἰε -Μο!ιοι·ϋ ι!οπτ!ο οτ το

ετἰτιιοτι‹!ο οοωιική εοτιοτἰ τοἱτιὶοτἰε οτ εοι·ιιοιιοΗτ τα

ουπόπω φωτ! ἀἱοτιιπι οετ ρυΒ!!οο Ροτ !αυττιοοτιιω

Βοποοιιιτἱ !ειτἰτιὶ τιοτοτἰἱ. ρτοεοιπε !οιιάιιιτι οτ οι:·Β!ττο

τιιε !τοᾶἰο τοοτιπτι οτ τοοτιιε πιο!!! ρτιττἰιιπι Βοποτ·οτ

Ρτοἰιιἀἱοἱιιιτι οιιτ Με ο!!τΙιτοτ! οοεΙυ!ι·οτ ιιο!τ!ἱιι1ὶιιιιοτ.

εοε! εἱτ εο!ιιιιιιι~ἰυο ειιιιτη ιιττἱτιιιο Ροττἱιιπι εἱοιιτ

οοιτη›οτἰτ ἰτι ΗΜ οιοορτο Ρτοτ!!οτο Ροά!ο οτ οοεττο

ὶ!ἱοἱε οτ οοετοο ττιυττοιιἱε οτ οοετι·ο ωοτιτἰε !›ἱο!ιοτ·ὶὶ.Δ

στο: οοτυπι Ροττἰηοπτἰἰε τΙιτο ἱτο τ!οΒοοπτ τοετὶτυὶ οτ

ὸἰπιὶττἱ ιιτ ὶη ι!ἰοτο !ουάο πο! !οιιτ!ἱε !οτο πο! !οτἱε Ροτ

οοπιιιτιο τ!οτοιιτὶο οοτιτὶποτιιτ. ο!!οτ1ιι!πουοά !ιοτ!ἱο

!οιπ!τιτι1πι οτ ιιτ!)!ττοτυτ11 οετ οτ ευροτἱυε οετ εοτὶρτυπι

τοποοτ οτ ιτο!οιιτ οτ οΒεοτιιοτιπ· ιιτ ευροτὶυε οοτιτἰιιοτιπ.

Βοτιιπι Ϊιιὶτ !ιοο οι·Β!τι·οταιο εοιι οτβἰττοτυο οτ ι!ὶίΪὶιιἱτἰο

οτ οιιὶοτἱιιἰτ! ειη›οτὶιιε.οοιιτἰηοτιιι· ί!οτοτιττο οι οοο!οεἱει

εοποτο ι·οΡοι~οτο ροκ· Ρι·οἀἱοτοε_ι!οτιιὶπο8 Ροτοετοτοτπι

οοΡἱτουοιιττι οτ οιιτὶοτιοε οοπιιιιτι!ε οτ ΡοΡιι!ἰ τ!οι·οιιτἰτιἱ

οτ Ροτ· οιτιτιοε οοι1εὶ!ὶοτ·ἱοε ἰι1ἴτοεοι·ὶρτοι·ι1ιπ·οὸπεὶ!ἰο

πιο οτ Ροτ· _οοι›ἰτιιι!ὶτὶοε οι·τἰιιτιι·- οτ τ1οπ!!!!τοτοε οτ

1°80τ0Ρθ8$00τοτοττττ11 οτ Ροτ· πιιιι!-τὶτιιτ!ἱιτοπι πιοειτοπι

οὶι1ἱιιπι οτ Ρου!ωποητι1τη οοπιιπ!τε οτ Ροριι!τ τ!οτ·οιττἰτιἱ

Ρτο οοιρε!ε οτ ιι!οοοτ πιοτοὶτιο οοπιυτήε οτ τοπιτΙιτοτυ

οοπ1ωιο ί!οτοιτο!ο !πτ!!οτο οοο!οεὶο τοποτο τοΡοτοτο

οτ! οοιιιιω οοπτροπιστωτι οοπιιιιήε οτ ροΡυ!ὶ Ποτοιίτἱτιὶ

οτ ποσο ρι·οοοιήο ωοτο εο!ἱτο οοηΒι·οΒοτοτοιο. άοπή

πὶοο τιιοοοττοτ!ου!ε :πωσ ωὶ!!οεἱπιο τἀιιοοπτοοἱτιιο Ίσω

οποτὅοοἱαιο τΙττοττο. ἰΜὶοτἰοτιο τοτοτει!οο!τττοτ!!ο ιιο

οοτἱε ιιιιἀοοἱιτιο ἱτιττοτιτο ιποτιεο άοοοτιιτττο ιρ1·οεοτιτο

εταιιοτιο οπιτπ·οτιο εὶιιὰἰοο οι ρι·οοιποτοτο οοπιιπιὶε

ἱοτιιιο ιιτ οοτιετοτ .τ!ο !Ρεο εἱυἀὶοοτιι Ροτ ρυ!ο!!οιπιι!η

ετι·ιιαιοτιτω11 τοοτιιπι αποκτα τιὶοο!οἰ εΡοοι·ὶἱ τιοτοτἰἰ. οτ

οΒεοτιτο ε!τιά!οο οοπιιιπὶε ρἰεοτιιω ο!τειτο τοπιοτι ἱΡεο

ε! οοωωιἱ Ρὶοοι·οτπι εοπιο!- οτ-άτοτιτω =ροτοπτρτοπίοτοτ

·ρυΒ!!οο 'εοτἰΡτοπι-'οετ-=Ροι· τΒοτιοὲιω!›ἰιιπτ `ὶ·ι:ΒΒο:·‹:ττἰ

ποτοτ!ιπΙτ οτ Ροτ· ωτοτω--ττοοτττ-ωτοτ ιιτοοοτό τοτο

.ωτω- Ροτοτ11ι1τοττο !!οι<οτιτὶο @απο εἰιιΗἰοιιιιι ο πι!ττοτ·οτ

εἰουἱά ΡτοΡοτιοτο ιιο!!οτοτ- ττυἀἑτιιτιιενοὡὶτοἰιιῶι·οτ

!οιπ!υπι οτ τιιοΒ!τιπιτυ5 ο οοπιιιι1ἱ Ποτοιιτἱο !οιτάοι1

ι!ιιε οτ οι·!1ὶτι·οιιἀιιε ἱιιτοτ· ὶρειιπι οοπιιιιιο ἰοπιιο οτ

τιιι!!ο εἱι1ἀἱοο οοπιοπἱε· ρ!εοι·υπι μτϋΡι·οι!ἱοτἱε ιιου!οπτο.

πο! οοωΡοτο11το τοτπιὶπο οεεὶ8τιοτο 11ο! Ροετ τ1ιιοι·ιιι:1

οΒεοτιτὶτι ε!ιιο οιιἱιιε τ!ο! ρτοεοητἱο ι·ορ!οοτιιι· οτ Ρτο

εοι1τὶ!›ιιε οτ νοΒοτἰο τοετὶΒιιο οι! !ιοο. τ!οτι1ὶτιο Νοτιο

οἱπιο υΒοτιἰε ι·υεεὶ. οι!ι!οΒι·τιιιτ!!υο οοτοΒιιοιή. οτι·ἰΒο

τ!ο !ο 8ΡΒί!!τ0 το!οι1το τιοτοι·ἱο. ο!!›οι~τὶιιο τ!ο Ισ εοοττο.

οοτττοοτιἰτιο· !!!!ο Βὶειι1τιὶτ ἐοοο!πο ΒΒ6%!οωϊη! 1·τ!Μοο!υ!.

ἀοωὶιιο- ιιττοπο ο!τσιιτττϊ.: οοτου!οττοττοΒοο!! τότηοιπώ!
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ΜΒΜ. Μ!» 6Πο οτι:τ:.τ::ττεοτι:: ι:::::·Βτιε. οΙπτἱτο θέσω τι οἰ::ἰτε:τι: τι:: ιἰὶετι·ὶι:τι: :::::ι:ε τ:οτ:ετ:τ::τ:ε. εο.ττ:τε;ι: α;

ἱοτἱε)€τ εεττ: :πετεὶ!ἱὶ οἱιιὶτουε Ποτο::τ::::ε. ετ ιἰοωἰι:ο

οτι:ιτ:::τωο άι: Μ: τοτττ: που:: ι)Οτ88τ8.ίΒ οοπ:ι::::ε ἔτο

τἀτιτὶε- μα: Μπιτ: τι:ττ:το. οτ Ρτ::.ι·Π:ι:ε ειΙὶἰε. ετ 1:::::ή:1:0

ΜΙΜΗΣ' ρτεεε:::το Βοιτ::::ι:.τ:τωιιο τ:·:ιιοΜι:εττο ετ

@Μο Βοτ:αυτε:Πο Ρ::έ::δ::τ:::ο Μ; άσπ:ϊ::ο :αι:οΒο

86τΑτό: οτ ·ιτοπ::τ:ο Φωτο ::ορττ:ι:τ: :ι:ά:ο:::Βι:ε οττΒ

οπιτὶἰε τμ:: ::τοάϊοτ:ε ττ:το:·τι:ετ::::τ μέ: :::ά:ο:τ:::ε στά:

·::τ:τΠε ετ#τ:ι:ἱτ: :τ:εττι::1:ο::το οτιτεοτἱτοτε άε:Βα:τ ετ

μοι·ἰεἰο ' τιιετἱοἱ :Δώσε «ετ ::οττιτ:ο αι:τ:ϊα::ο:·ι:::: ςι:ἰ

στέκια: 8::τ:ε:οτ:τ:οτο. Μάι: :::εττι::::ετ:το- όι:τ:τ:τ εϊττ::τ:τε:τ.

ΕΒο τ:ττ:τ:ττι:ε τ::::::::εψ: σ::τ:ι: ἀοωἱ::ἰ Μάι::::οϊ τσακ::

::οτι:::: ἱιτ:ροττ:τοτἱ8 6:·«Πι:ε:τ:ι:ε :ατα τει:Ρ:·τιωτ:ρτ:8

:::τεττ”::: ετ τοει:τι:ε Μτ:8οτ:Ι:ετ ” - . ›

ΕΒο ἱαοοΗ::ε ΒεττιττΠ ἰυιὶι::ι οτττ:::ωΗι:ε ἀοιτἰτ:ὶ ΐτοάι:>

τἰοἰ ἰωρετπτο:·Ξε ρτοἀἱωὶε ο::::::τ:ι:ε το8ε:τι:ε ἰιιτοτϊι:ἰ ί»

ετ ει:Β8ο:·:Ρ8:. · «· .

Εεο τ:οτ:ατ::ι: ἰπ:Ρτ:τὶτ.Εὶ ειι:οτσ:·:τετε: Μάο:: οτἀἱιπτἱυε

ρτοόὶοτἰε ἱ::τετΪι:ἰ οτ τοΒε:τι:ε ειὡεοιὲρεἰ. '

ΒΒο ::ΙΒϊπι:ε: ττἱ::οἰε:ι:ΩΙΙο οτἀἱττιτἱω: :ι:όε:τ ερτ:

Ρτοτιυιιοἱοτἱε :Μετά-αἱ τ:ιήο τ:::ττι:Ιο :τι (Με ει:Βοοτ:Ρ8:.

Ε8σ Ρετἰεἰι:ε τι:ετἱι:: ::::μετ:ε:Ι: ε:ι:οτοτ:τι:το :πάει Εττητ18

φω:-τυ: ετ τυπο τ:::οὶι:::οτι:::: ροΡπὶὶ Ποτε:::τ:::ί ω::

αυτ:: ἀοοττὶιιττὶ ::οτετἰο·ἱ::ῖτε:εο:·ἰΡτο τ:οτε:τὶ::ε εκ:ετε:τ:ε

Ρτεἀἱοτἰε οπ:τ::τ:ι:ε ετ εἰυΒυΙἱε: άτα: ι:Βει:οκ:τυτττ:του·

Π:: υπ:: απ:: Ρτεἀἱοτἱε ὶυἀὶοἱτ:::ε οτ τ:οττ::·ἱο :Πίτε

εοτἰρτο ετ τοΒε:τι:ε άι: ·τ::::τ:άειτο Ρτοἀἱοτοτυτ::. :ποτε

ετετῖε οειτἱτειιιτ:: ετ ::::οΜι:οτι:πτ: οο::ε:Ι:οτι:πι οτ Ρατ

Ιωπετιτἰ οο:::::τ::ε ετ Ρομ:1: ΠοτωτἰΜ Ρτεἀἱοτἱε επιβ

ετὲτἰρεἰ.

::ΡοετοΙ:τ:τ:τι: Βουοἀἰοτἱοπωυ α:οΙοετ: τὶτ:ὶ οΙἱ::ι ροτ

εοουτὶοτ:‹:ε ωι:ΜΡΒοοε ετ Βι·ι:ι:ΞεεΞ:::::ε ρι:ώτ:::ττ:. Με

:τι δώ: :ιο ἀευοτἰοι:ο ἱρτἰι:ε οι:::οτει::τϊπτ: ΒτωἱεεἱΜ

ετ οΙειτ:τε::::ε:τ:: τ:::τ:::Μ:ε. Η:: αττική σαιτ:: ιιἱττιττο

τεε:ετοι:τεε ετ:: τ:οετ:τ::::ε ::τι:τ:π:Δ τετι:::: :::οι:π·:ττ:ε

ιΠερο::ά:ι: ετ ἀἱεττἱιτἰτ:ε Ροτεο::ι:τιω:. τ::ι:Ιτἱε :::εττο

Πει:: εᾶωἰτετὶοπἰε τ:ι:Βο::τ:τ:ι:ε. (μια: :πίτα τστ επτ

ι:ετε:τ::τι:::: τι:Ι:Μτ:τ. τεστ:: ἴιιἱετὶε ::::::::: ΐ::::Ι:Μ:τε

οουεΡἱοι:ἰ ετ τι:::άι:ττ: Ρετ ᾶ‹:ἱ Βτ::τ:::::: ι:ἱοτοτἱτι Ρτε

τ:τιιτε: ἴιιωοεἱ. ΜΒ: ετετιἰι:: :ι:::Β:::ε :::ετἱτὶε τΙι:α:::::::

Μ:: ι::::8:::Βα: :::ττοΐοετο ερ:1·:τ:: ιπ::ετ:ετ:ε. Ποστ! :ή

άει:οστ:1: ττειτιωειτἱπὶε ρτ:ττ:τ:ι:ε Με (μο |ιοι:οτε:::

εοοἱεεἱε ει:: τοτ:::τ ετ:οτεε::ιετ:οε ΙἱΒεττετἱε τα: τω:

άττετ:ε:οι:ειτ: ετ εωρΙἰετὶ0πεττ: οι:ττ:οΠοε: Βάσε: τοεΡὶ:/

οετο ιι:άετ:τιτ:τ::τ ει:τ: ὶτι::ι:ιτιετὶε ειρετεἰε οτ ΜΜΜ

τ:ι:ε 8τωπἰἰ ετιιάϊο οτ'ι:ὶΒἱΙε:::τἰ εοΠἱοἱτωἰἰπε [ποτώ

ιιἰετἱε. :::τ:ιττοτι:::: εἱτΙυὶἀαιτ: Ρτω:::εεοτι:ω ι:ι::τ:::Ι::::

τΙι:::5: Ψ:στωοτ:: ε)τάι:ε ἱ::- οο::ΩΡωτ:: "Με ::ροετοϋοι:

τοίι:τιδοι:ε τω:: τοό.τϋά:τ τομ: τοΙΙἰοἰττπ:. ιιτ ποε τω

ω:: εττοΙΙε:τ Ι:ο::οτ:τι::: στ: ΒΓ8τ:31°ΜΙ: ι:Ι:ετττ:4.ε. οστά:

::τ:τττ. φωτ: εκττ:ττε ι:οτ:ἱε ετ Ροετοτἰε ιιεεττἰε Ρτ:τροτι:ο

εἰοοιιπἀἰτειτἰε τ::::τοτ:ι: -ρτοάτιοε:τι:τ. ·τ::::τ: Ματσε ττ:Πο:8

ι·οοοτ‹ἰι:τἰοτ:ἰε ΞΜοσωτἱιιει, Ραμ. ρτοττωεωοτ Μετα

απ:: Έττ:ττώπε τοϋ Ρετ οἰιιὶτετοτ:: ::ε:ετ:τ:ττ: Ρτ:τεο::τι

τω· ττειοεἰοτ:ε Μ1άττιτ ετ ι:ὶε:: Β::τ ἱαμϋαΙΙἑρ ὰ: Ρτε

τ::ἰεεἰε ωετὶτἱε ὶΠΓοι·:::ι:τι:ε. οτ δι:ι::ει:ε τα· ετ:ἰἀει:τἱ:::::

0ρετἰε ·ε:8::0ι::σει: φωτ:: εϊτ:οετε: οτ φΒεοΊιιἱοεα'ιὶε

ι:οτἰο στα: ά:οτει:: εοι:τ:::: Ι:ειτο:·ετι:τ ἱ:: ::οτ::8: τΒΒ::ιιπ:

:Με ρτσώι::τ τι:: των: -ττοεττι:::: όεε:όοτ:ι:α:. πως :Ι

ΕΒο ἀοοτεἱιιττἱ Ηττα.: ε:2οτ:ἱε ἱωΡετἱο.Π ::::τ:τοτΜ:το 6' Ειτε Βτατἰε: ΡτἐυἰΜΘἱο ::::.::::τοτ Ρετ φωτ:: ἰτι·ι:οτ:ἱε

::οττ:τἰι:ε ::::1:Ι:οι:ε ετ τι:τ:ο τιι:οἱι:ι:οτι::ι: ΡοΡυΙἱ Ποτοπ

τἰτ:ἰ τ:οτειτ:ιιε ειἰέτει:ε ρτεἀἱοτὶε .οι:::::Βι:ε άι:::: εεε:

τετ:τι:τ τοΒτ:τι:ε ἱπτετΐι:: ετ ε:: οτ::τ::ει εστω:: απ: @στα

τοΒ::τ::ε; οτ ιτε :::τιτ::ότιτο ᾶἱοτω·ιιπ: Ροτεετετἱε ετ οτ:

Ρὶτεπρἰ ετ τ:::τ:::::16τπ::1:-ετ ΜΜΜ:: :η Ρτοἀὶοτἰε οοτ:

ε:Η:ε οτροττωτ:α:::το ί8ΒΙΙ:00ΠΟτ0Π8 οο:::ι:τ:ἱε οτ ρορι:Η

:Ιοτι:::τἰ::ἱ ο:τ:ετρ::τ:ι::τ: εοτἰρεἰ ετ :τι μι:τ:Εοεττ: τοτ::::::::

τε:ττοεί. Μοοφ:ε: τ:::δαετ:τ:Ρε: - .ετ - ΜΒ: 4:ι:ρετΙ::ε . τ:Βτ::ει::::

ετ·ετι:ετκτε:τι:τ:: »οετ εοὶΗοετ τεττε: τοττ:::τ:ς: ι:οτε:τ:=:ρτοτἱο

οοττἱ8ε::‹ὶο -ρτορτἱτ: οπο:: ίε:ο:. τ: τ ' Η:: ε:

τά .

τ

_!:ζ τ' ' 21:ξτοοοι:εν::: Ϊ: τ.:

.Δωικωυτι ραρα τ? Μπεία:π /ἱιἰετπ οι ·ι:ίτ·τατεπι ά

σττωπ:οΜατισ,τοεάω έτι Ρθ8ΠΟ δἱσἰΙΖαε, ἱτι Μ”

δροΜ2, τι.: ΜατοΙ:2αδάποοκω, έτι >Τιω·σίαζ ατι:

Μπίτιατ τε:τ·τίτ εε:οΖωέαε τοπιπποιε α ·ι:εοά8α!ίύτω

ΖτπυιΜετ άαίαΜτ. '

Ί%ΐ:: ν: Μα:: @πατώ

. τ .
.τ . “Η ..

Ι · :- τ:

. ω,τ.τω.3οα τ:τω.ο.χω ω.

4::.::.: '
. .

· . η ·

. ”. ”.'. '. ·'

'τ ·¦.: '

` αΜττωάτ:τ τρ:εοομτε-εεωτιωοτυοι·πω τ!ε:. Δι1τωτ

οτιτ:άτω -ι:ει:ετ‹:::τΙὶ εοάο:::-ων::ρετ οκοτοεωτ ι:Η'εοττο.

οτ τπτ Βοποττ:ττω' άτβι:οτττ::τ ::οτἱτἐατ::. Φωτ! ἱτ:τε:·

οετο:: Με :οι:οΙοτ:α ::τ:ε::τ:οτε:τε: -:-τΡ::-ιατ Μή τ:τιτ:εε:τ

π:οε ετ τΙ::οά οΜτ:τ:: 8ὶτἱτ: είΐοοτι: ζτ:οτ:εε::πωτ: ι:τ

ΜΜΜ Ρτο άτ:τι:τιισ:::ι:επ: τεετττωτ ωεἔτὶταἀἰτοω

ι:ι~‹:ι::ἰοτι:ι::: ::::άο Μα:: Ρτοάττεεεοτ ι:οΙ::ε τω:: ει:::ε

τ:οι:οεεε:τ τὶττετσε οτ τστ ΗΘΗ-Β· ἰποὶὶτπιτὶ ·ρτε:οἰἱ:ι:ε

«υπ άἱΒηε:5 ΡΙοτήτι:4Βι:ο τορι:τι::::ι:ε ἴω:ο:·ὶε: ι::::ι:οτ

ε:τ.=:τ: Τι::τ:ετττ: τπτ ττ:ετε:τ Ρταἱεοοεε6τἱε ἱΡεἰι:ε ε::οτοτἱ

τε:τε: Ρτεεε::τ:ι::τ: :τ:ά::ΙΒο:::::8.. τ1ι:οττ ἰ:: τετ)τιο 5ὶοἰτἱε

μεττὶτιωτε οι: :ι:ε ετ ρτορτ:οτε:τι:::: εοό:ε τ::::εάο::: τα:

άι:α-:τι: εροἱττὶ; ττ:ειτοτ::τι τ:τ:οοτ::τε:τω. ΡεττὶωοΠἱοΒοειτἱ

Ρεττἰ τ:: τι:εο::: ετ :ο σ:::ι:Η::ι:ε τε:·τἱε οοοΙεεἱε τοιι:ει::τ:

τι @θα 0Χ2:0τ:τ0ττ:Ι:ι:5· ετ ·‹:οΠε:‹:τὶε το:: ΡετἰτιΒὶἰε τα: Με

ροττ:τ:τ:τ:τ:Β::ε τ:: οι::ι:ετ:Βοτ τιο::τ:το ετ:τι::τι:τ:ε ΜΒΜ:

ρετρετιιωτι~τἱτοτὶ ρω:::τι:ε οτ ί::::τ:τιτ:ττε. :ΜΙΒ [αφ

ωι:ώτιο τ:ο::::τ:::τ::.·Βρωτ .Βετο τ:τιτ,5:τ:τιι:: φωτια τσιπ::

οεεεἱοπὶε :::Β::τ:86το·ι:οτ οτ::::8:1ιτει::α·ε:τ:ο Βοι:τ::·τιττο.

8:τΙ:1:ε σωστη τ:οτ: ::τττ::τ:τ:τε:τε Ρ:·οετιπ:Ρεοτ:τ :::ά:ει:::

Ποσα:: ο:::::ἱροτο::τὶε ὰ:: ετ .Βοειτοτι:::: μα: ετ Ρε:ι:Π

::Ι:οετοΙο:·ι:::: ε:ι:ε ει: :·:οι:ετ:τ ἰ::οι:τει:τι::::. ττ::τι::::

::τ:ειράΠ ν:. @Με :::::ι:::τ::. Ρο::τ:Βοειτι:ε τοπ:: πω:

με”. ' . Κ - > Δ 1

ΕΜ:: ροτοετ:ιτ: '00πεἱἱἰτ:·‹οτ ι:::ὶ::ετεἰε :τι::ι:οπε:!ω:ε ἱτι



1217 8ΑΕΠΨΗ ΙΣΠ!. ιειδ

( ΒΟΟ(Η.|ΧΙΧ )

Αι.εκ.Δεεειι ριιρα Π/, !απαεπεέύω.ε ρΖετιατ·ία ι)ππιαπί

:Με εοποεε.εα ίπ περιο δέοΜαε, απ·ε|ιΖερ2.εεοροε, ερέσεο

ροη, αὐίππε.9, α εαει3ετ·οε τ·εέπί εἑιωιἰεπι ΡΙπεία20.9,

ια ίπ ία' Με» σε ορεπυπ όπιρεΜαιι2 , :μισεί απίεΜ

επί Με /Ι·αιζειιε ·ι›‹ιἰεαπ£ , |ιοτ·£‹ι£ιω· 198 :·οὁ>·α£.

Ώδό, νι Μιιε ὶειιιιει·Εἱ

...ε

θεά.Α.[υ|.30δ.υ. ε.Μ.[..1.δωχ 1

μια.) ; '

Α1εκετιόει· ερὶεεοριιε εει·ιιυε εει·εω·τιπι άεά.11επε

τεΒὶὶὶΒιιε ἴτετι·ὶὶ›ιιε ετεὶὶὶεΡὶεοοΡὶε ετ ερὶεεορὶε ε:: ἀὶ

ἱεετ.ὶε ίὶ|ὶὶε εΒΒετὶΒιιε Ρτὶοὶ·ὶΒιιε ἀεοεπιὶε ετεΙιὶἀὶεεοὶὶὶε

ειτΒἱΡτεεΒὶτεὶ·ὶε ετ εὶὶὶε εοεὶεεὶετιὶω ριεἱετὶε μι· τε

Βειπιι εὶὶεὶὶὶε οοι1ετὶτιὶτὶε ω εποε Ιὶαετε ὶειεΉετιιε

πετὶετ εε!κιτειιι ετ εΡοετοΙὶεεω -Βεκὶεἀὶοιὶοτὶεω. εεεΙε

εὶε ἀεὶ οὶὶτε Ρετεεεε:ὶοτὶεε πιιεὶιὶΡὶὶοεε ετ Βτειιὶεεὶωε8

Ρεεὶετιτε ἀὶΙεετὶ ΗΜ Ροτεειεε οοιὶεὶὶὶυπ1 ετ οοπιιιιιε

ὶετιιιεεεε ὶΠ θάε εε ἀειιοΕὶοτὶε ὶρεὶιιε οοεετειιήεπι

ίὶτπὶὶεεὶὶυεπι ετ οὶει·ὶεεὶπτιεω ὶιεΒιιετιιτπ Πε ευοά οπὶεὶ

ιιὶι·τιιτε ι·εεὶετετὶιὶο εὶι1ε ΙιοετὶΒιὶε ΡΙιιτὶωε ι·ει·ιιπτι ἱε

οι.ιντετιιεΕ. ἀὶεΡεεἀὶε επ Ρετὶοιιὶε Ρετεοεε1·ιιω. :ΜΒΜ

τεε1ετὶεω ειιιὶὶιὶτετὶοπὶε ΙιεΒειπὶΒιὶε ιΙιιοά ὶιύὶ·ε Μ

ειὶεετεὶ©ε1ντι1›ἱ'εὶὶτιὶ11ε›τειιτε Βιετατα ΠΙΈὶΙΪΙὶΠΈΙΙΙἱΒΒὶΟ

ΟΟΠ5ΡἰθΙΙὶ ετ τειιάεπι Ρετ ἀεὶ ἔιετὶεπι υὶεΙοτὶε Ρτο

ε!ετε ἴεωοεὶ. Με ειεεὶω πιεετήε πιετὶτὶε ειιειΙεπι

εΙὶε ιιιεἔτιὶίὶοε ὶεἀεἴεεεο ερἰτὶπιι εἀὶεεει·ιιιπ ι1ὶἀ0ὶὶοΘΕ

(Ιιιοά ὶτι ττεεεπιετὶπὶε ΡετὶὶΒυε ὶὶΙε (με Ιιοτιοι·επι

εεοΙεεὶε εε τοΒιιτ εεεὶεεὶεεὶὶεε ΙὶΒεετετὶε πεο εοπ

ἀεἰὶετιεὶοεεω ετ επιΡὶὶετὶεὶὶεεὶὶ εεΠὶεὶὶεε Πόεὶ τεεΡὶ

εετε ιήόεΒεπτετ ειιΒ ὶτὶτιιὶπιετὶε εκΡετιεὶε ετ ΙεΒοι·ὶ

Με Βτειιὁὶ ετιιἀὶο ετ εὶεὶὶειιτὶ εοΙΙὶεὶιιιἀὶιιε φτόιΜο

πεταει ΙΔετὶΚοτὶ1Ι11 εὶεεὶὸεω ·ρτε;::ι:δεεονιιω εἰιιπέιὶε8

εμιεεὶ ειιοάάεπι εὶὸιιε ὶτι α:οι1ερεετιι εοδέε εροεΕσὶὶεε

τ8Γ11ι88118 ειπε τεὶὶἀἱιΜ εερε εοΙΙὶσὶτειιε αν ὶὶΡεοεεΩεΙὶ-ε

ΜΒ ετΕοὶὶετ ὶιοτὶοτὶὶειιε ε: ·Βι·ετὶει·ιιιπι · ιιΒει·τετε εεε

€οπεει ειιοά ειὶικὶε εὶε ει Ροετετὶε ὶρεοτιιιιι ρετρεωε

ΜΙΠΒ(Βϊ868 ωεΕετἱε ΙποάπεεΕυι·. ειπε Μετρο Ϊεὶὶὶεὶε

Ιεοοτᾶεὶὶοιιὶε ὶηεεοειιτὶιὶε. μη». Ρι·εάεεεεεεεποπετ

Με ἱὶεεετὶΒιιε ΜΒ· Ρετ εὶιιἱτετεὶπ εικοσι ρετεοπεὶὶ8ει·

Επ·επείετιε ειιἀὶω ει. ιὶὶειι -·Ιὶιεὶ·ὶκ Μ πιιιιΜε ι1ε ρεε

ΠΙὶΒΒὶΒ ωετὶΔὶε ὶὶιἴοπὶιεωε ετ εεεὶευε ρεεε ειιὶἀετιτὶεπι

αρωτὶε εΒε·οπὶεεε> επειτα εὶπεετε ετὶσΒεεςιιὶσεε7 εὶειιοτὶσ

εὶΜεὶάΒειεὶη·Πεεἀεω ΙιεΒει·ε4:ιπτ Μ ρι·ειὶὶοιὶε ρετεετετε

οοτιεὶὶὶε ευ εοιεεε.εάε;πειε εεεε Ρύειὶὶ‹ὶὶτ ετ ὶιυαε

εοεπιει·ὸεεὶἀει·ὶιππι Με” ΙὶΗὶτιε - Βι·εύε Ριὶεὶὶεθὶο επι

πὶι~ει›:Ρω ·α!ιὶετ1ιπὶτι'ἰΡ$ἱ5 εεππὶεὶττ τειιετεεἀὶ·εεἀεω

ωρα. εκοι:εεεετ εΠεεώοιετάα Βετιει·εΙεω εΙεάαοετιω

«πατάω» εποε! ὶιπεε εετοεΐ εεε εοε!εεὶε- πιειαιοι·ετε

ι·ερω:ετ εὶΒὶ εετἱεεὶωοε ετ ‹Ιιτο‹ἰ εἱιἰεπι1 εἰ: Π» εΠεεω

μσἱἰεεἑΜεπιΪ ·υτ είΠὶειὶε Ρτο ὶρεε υστὶεεω τειώΒιιετ

ιηΠὶΜ1€ὶὶΠΒΙΠ Ρ!'ΒΙᾶΙὶ0ΓΙΙἴΠ.- ειπΙε ὶὸεπι ρτ·εάεσεεεοώ

ρτεἀὶεϋὶε: ιὶωεεϋετὶ εοεεὶΙὶο οσπιπὶιὶεε ιιεὶεετεὶε ἱε

πιιε›ιεὶΒιιε ὶκι εὶεὶ1ειε ει: σὶἱεττὶοιιι ὶεπιὶε εοεεὶὶτιιΙὶε

με· 81188 εειὶεεεεὶτ Ι51:τει·εε εεε εονεπι ὶεοὶὶπιετὶ με

υὶΒιιε φΔεε ·ιὶὶειιεε Βιιιοι·ὶε ρΙευὶτιιἀὶιιε ι·εΡιὶτεπιιιε

ιΙπὶ1181°5ὶΚΜὶ απατη εά ὶτὶειει· ρὶ·εἀεοεεεοι·ὶε ὶΡεὶιιε

α εεειοι·ὶιειε εΡοετοΙὶεε ἀιικὶὶιιιιε ὶιιἀυΨεεἀιιπι. εποε

ὶρεὶ ὶὶι τεΒτιο εὶοὶΙὶε Ρεττὶιὶειιτε εά Με σε; ΡτοΡάε

τετεπι εεάὶε εὶὶιεἀεπι ει: άυεεω εΡοὶετὶ. πτε1%:Με

ετιοοεὶτετιε. Ρεττὶτιὶοιιὶο Βεετὶ μετά Π: τιιεεὶε. Μ: οιε

τὶὶΒιιε τετι·ὶε εοεὶεεὶε τοιπειιε ε ἀετὶε εκεετὶοιὶὶβιιε

ετ οοὶὶεετὶε εεε ΡεᾶεΒὶὶε ετ ειιὶιιεΙὶΒετ Βοηει·ε απώ

ωτὶε εὶω; Μ μει·ρε€ιιιιπι ΙὶΒει·ἱ Ρεὶὶὶτιὶ8 ετ ὶωωιιὶ1εε.

(Ιιιοεὶτεε ιι·ιὶὶεει·εὶτεΩ.ὶ ιιεεττε Ρετ· εΡοεΕοὶὶεε 8οτὶΡτε

ι:ιεπάεωυε. 1ΙυεΠιιυε εὶι·οε εεΡε ὸὶοτιιπι εοπωπε Ρτο

ιΪὶετε εεεὶὶε ε!» ιιοε8.τε Ι'θΙΙθ!'θΠὶΞὶ8 εΠεετιιττι ΒετιὶιιοΙιιω

ιιετΒὶε ετ ορει·ὶὶσυε εκροηεητεε εὶε ὶηἀιιὶΒεε£ὶεω

Βιιὶεειποἀὶ ευεΜι1ιι1 ὶὶ1 ιιοὶεὶε 6:50: ὶτὶοοοοιιεεεπι Ρε

πιὶτιιε εοτιεετιιε£ὶε ει εοπ. 8ΠΒΒήΠωήδ εΙ› 8.Η(1Ι10 ἱΡεοε

ειιΡει· Με τεπιὶεὶ·ε μει·ωι·Βεή. ἐετΒετοτεε εοτωπι εἰειιὶ

ίὶιετὶητ ὶιιοιιὶτὶοτιε Ρτεωὶεεε Ρετ ι:ειιεω·επι εεοὶεεἱε·

ετὶεεω εΡΡεΙΙειὶετιε Ροεη›οεὶΙ.ε εοωρεεεεεάο που

εΒεπειιτε οοπεΙ:Μιάοηε ιὶε όιιεΒιιε ἀὶ8!ὶ8 εάΠε ὶκι εοπ

0ὶὶὶοΔΒε11ετεὶὶ εεε εἰ εΙὶκΙιὶὶΒιιε ε εε‹:ἱε οετ ὶιιἀιὶΙτιιω

εεάει:ε ει.ιοά ὶιιιετιἱὶοἰ ειιερετιἀὶ· σοὶ ειοοωιικιὶοεε·ὶ

που Ροεεὶτιε εὶιιε εΙὶΊιιε ὶιιἀιιΙιὅεΙπὶε εειὶὶε ρι·εὰὶεεε

άε εεε ὶε ὶὶττει·ὶε ιιοεπὶε ρΙεεεπι ετ εΧρι·εεεεω οΡ

ροι·τεετ ίὶει·ὶ ωειπδοεεω. εεε Ρετ ειιειτι είἶεοτιιε

ὶΡ:ὶιιε ὶιὶἀυΙΒειπὶε· ιιεὶεετ ὶπιρεὸὶτὶ. άετιπε ΠΘΗΡΟΗ

νι. ὶἀεε ὶετὶιιετὶὶ. Ρειιτὶίὶοετιιε ιιοεττὶ ιιοιιο Ρτὶπιο.

ε :' 1.." ' .μι . ¦ ' .> Ϊ^

. ··8. @κ ·- ·(ΒΠΟΠΕΧΧ.).

 

ΑεεεΔΝεεε επψι1-ΙΡ; άιιεἰὐω, ρ:·ἰπι.·ἰρἱὸιιε,-οοωἰ£ἰὐιω,

ένωθοπέ&ιιεε πιΕΙΜύαε α· πεσ2οτ·ἰὐιω οπιπέϋιω οὰειτοταπι

Ο ΜὅπιΣ δίεώΞιε , πα ›Ιαὶιιιε›ιεεε Μέ ρΖετιετ·ία

έωυπιυά2εω ·8τι εσάεπτ τ·εξεπο! Μάσει .εοπσεωα .ρα£ἰαπ·

$εω·ε8 αι:·επ2, άπΕαπέιΣ. Δ ‹·. :°1σἴὶ"

ΐ ιι · .φ .- ω .·›

Ν, : Ή ' ' 'η Πεδ :και Μι1ε ἱ3ΠΠ8!'Η >

π. .Ϊ · τι! ε ε _ › εὶὶ°' .›

› ὶ'Π:-ὸοά.·.`ὶ.4|'οἱΤΒΟδ.υ. οοε.ο.ρμεε. ' Δ.

< Η › ... · ε.

· #· -ι Αν· “ο ή·

- ΑΙειζειιάει·· ερὶεοοριιε εει·ιιιιε επιιοα·επι Δε...εειιε

οτἰε ίὶΙὶὶε :ιοΒὶΙἰΒιιε ιεὶτὶε ιὶιιεὶΒυε ΡτὶεεὶΡὶΒυεεοωὶ

ΜΒΜ ΒετοτιὶΒπε πιὶὶὶὶΩὶΒι1ε εε ι·εετο‹ι·ὶὶ1υενοὶὶιὶτεΙἱιω

εεετι·οτιιιη εεε ὶοεουεπι· καθε . εὶεὶὶὶε2 Ρτεεεπτεε-ΗΣ

τετεε ὶτὶερεετιιτὶε εε!ιπτειιιρετ εροεωὶὶοεπι ΒεΙὶεἀὶοτὶω

απο. εεοὶεεὶε ἀεὶ οΙὶπι Ρετεεειιάοεεεἔπὶιιἱτὶρὶὶοεε·ετ

ά Βτειιὶεεὶπιεε ρετὶετιτε άΗθού ίὶὶὶὶ Ροτεετεε εοτὶεὶΙὶιιπι

ετ 00Π1ιἱῖ18 ὶΒΠΠθΠ8θ ὶτι ίὶἀε εε όειιοΠοηε ὶΡεὶιιε

εοιὶετεὶὶτὶεω ίὶτωὶεεὶὶεεΐὶπεεεὶετὶεεὶπιεω Βεβιιετιιυτ.

Πε (μισά οππὶὶ ιιὶττιὶτε τεεὶετετὶιὶο εὶιιε ὶιο5τὶΒιὶε Ριπ

τδθιε ΜΜΜ -ὶεεειἄἘιΜιιΕὸἱεΡειιἀὶε ει: ρεύεεΜ“Ρεϋ

5ωιει·εω. Πιι1Με τπειεϋὶεω 8ΜΙΗὶΙ°8ϊὶ0ῖ1ὶ$ὶ18ὶ3θΠἱὶΒ1Ι$

ει1οά ·ἰὶὶὶΪΗὶὶτο: εἀεετεὶτωεω ίιιὶὶπὶτιε'τετι;ε Βιετετα

ειιὶπιὶ ίὶττιιὶᾶετε εοηεΡὶοιιὶ ετ τεεάειιι Ρετ ἀεὶ ὅὐε!ἰεπι

ιιὶετοτὶε Ρι·εοὶεὶ·ε:ἴἴεπηοεὶ. Ϊιὶὶε ετεηὶιε ΙΠΒΒΠὶ$ πηετὶτὶε

ευεάεω εΙὶε ΙΥΙΒ8ΠὶΒΟ8 ὶΠἀθΓθ$8Ο εΡὶτὶτιι εάὶεοει·ει1τ.

ιὶὶἀεὶὶεετ (βοά ὶε ττετιειτὶετὶτὶὶε ΡετιὶΒιιε ὶΠε (με

Ιιοτιοι·επι εεοΙεεὶε εε ιῇοὶειιτ εεοἱεεὶεετὶοε ὶὶβεττετὶε

πεο που ιὶεΓετιεὶοτὶετε ετ εωΡὶὶεΙὶοιιειΙι οεΠὶοΙὶοε ίὶᾶεὶ

τεερὶεει·ε ι·ιΞεεΜπιιιτ ευΒ ὶηπεὶκιετὶεεκρεεεὶε ετ Ιε

Ιτοι·ϋΒιπε ετετιιὶὶ ειωάω ετ ιιὶΒὶὶπτὶΕὶ εο!ΙεεΝεάθεε με

Με
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πιιοιιοι·ιιιιτ.' ιιιοι·ιτοπ·ιιιιι οιτπιιιάοιπι ρπ·οπιιιεεοι·ιιιιι οιι- α οτ οιΡοετοΙιοειιιι τιοιιοάιοτιοπιοπιι. τοπιτοπι άοιιοτιοιιιε οτ

ιιιιιΙπιε- τΙπιο8ι οιιοτιο:ιππι ειάιιο ιιι οοπιειιοοτιπ Μο :ιππι

ετοΙἰοο τοτοΙΒοοε απο π·οοάιτιιτ τοπιο εοΙΙιοὶτοιπι πιτ

ιροοετοΙιτιιιο :ιττοΠιιτ τιοιιοι·ιτιιιε οτ Βιοτιοι·ιιππι ιιτιοπ·

τπο οοπιτοιιοτιτ. ποσά οπτιπιτιο οιο οτ Ροετοι·ιε ιρεοπ·ιιππι

Ροι·ροτιιο ποοιιπιάιτοτιο ιπιοτοπ·ιτιοτοοιιοαττιτ. οοπο οποιο

ἴοτἰοἰε ποοοτάιιτιοπιιο ιπιπιοοοπιτιιιε πιο” ρι·οάοοοεεοτ

πιοετοτ οοπο τι·σιτι·ιτιοε εποε ροι· οιιιιτειτοπιι οοπ·ιιπιι Ροπ

εοπιιιτιτοι·Δ τπ·οπιειοπιε ιιιιάιτιι . οτ ιιἰειιί τιιοι·ιτ ιτι ππιιιιτιο

τιο ρωωιο5ιτ πιιοτἱτἱε ιιιτοι·ιπιιιτπιε οτ Βιιιιιοιιε ροι· οοπ

ττοιιτιιιππι οροι·ιε ειδπιοιιιεεο οιιιιππι ειιιοοι·πι οτ οτιεοοιιιοεπι

οοιιοτιο οιπε οιοτοπιι εοτιοππι τιοτιοπ·οτιιπ· ιτι Ρποττιοτιο

ροτοοτοτοοοπιεΗιο οτ οοπιιιιπιτ θ.ιΒοιιι:ιτ οοεο Ρπ·οιιιτίιτ

ιιτ ιιιπιτο οοπιπιιι άοώάοπ·ιιιτιι ιΡεοε·ιττιιιε Βτοτἰο Ριά

ιιὶἱο8ἱσ ιιιιιπιιπ·οτ ιιοτ τροπο ιιι @το οιιιπιι:τοιο τοιιοπίοπιτΙἱ

8οτιοιιι εοπιιτιοπ· -οποποεοειτ _ειΠοοτιο -οτ ιιι πιοπιοπ·οΙοιτι τι

άοοιιοειτιιτ ιιοτιτι:ιππι ποσο ιιιτοπ· οιιτοε οοτ οοοτοειιι

ΙΙ1οπι0Γοτο-1°οΡιι·τοτ ειτιι οιιι·πεειιιιοε οτ οπού. οιττοιοειτ

ιιι· οθ`οοτιπ Ρ0ττ58τι1°ιι1π11 πιτ ιιίΠιοτιε Ρτο ιΡεο πιοτιιιιιιιι

ιιοτπἰτιιιιιτ ιπιιιΒιιιτιπάιπιοππι Ρι·οιιιιοιτιιππωιιιιιο Μοτο Ρτο

άοοοεεοπ· Ρι·οάιοτιε ροτοετιιτι οοιιεΠιο οτ σοιπππι οτ

ιιπιιιιοπ·ειε ιοιιιιοπιειτιιιε ιιι οἱιιἱτιιτο· οι: οιετι·ιοτιι. ιοπιιιο

οοπιετιτιιτιο 'σου ειιπιε οοπιοοεειτ Ιιττοπ·οε. οτ ιιοτ οοι·ιιιιι

ιπιοτιτιιιτι Ρπ·οοιτιιιέ οποιο οιεπιτιο. Βιιοπ·ιε ΡΙοπιιτιιοιπιο

π·οριιτοππιιιε ιιπιιιιοπειτοτὶ οοι·ιιιπι το ιπιετοι· Ρι·οοοοο8

εστιε ἱΡεἰιιε ειιιοτοπ·ιτειτο οροετοτιοει ᾶιιιἱπιιιιο οικιώ

Βοιιάιιππι (ποσά πΡει ιιι ποΒιιο εἱοἱΙἱο Ροπ·τιπιοιιτο :ιό ιιιε

οτ ρι·οΡπ·ἰοτοτοιπι εοάιο οὶιιεἀοππι τα: άοοιιτιπ εΡοΙοτἰ.

ππιτιιιοτιπει οπιοοπιιτοπιιι.·Ροττπιπιοπιιο τιοοτι.ροτπιι. ιτι τιιειοπο.

οτ τοιιιιπιτιιιο τοπιο- οοοΙοειο -πιοιπιειπιο *τι πιιιτιο οτοοτιο-.

πιιτιιιε οτ π:οττοοτιε. εοο Ροάτι.επιεἈοτ'-οιιιοεττΒοτττιοπιοι·ο Ο

οοι·ιιιτιιτιιι.οιοτ-.ιπι ›Ροπ·Ροτιιιιππυ:ΙὶΙιο`ι·ὶ Ροπιιτοο οτ Μπιτ

ιιι ιιιιοε. τπιιοοιπ·οο. ιππιιιιοτειτο.τοπιι· ιιαιτι·οιπι πι π·οδοιπιππο

οτ τιοπτειιπιιιι· ειττοπιτο ροι· τιιιοετοιιοτι ιιοτιἱε εοπἰΡτο

ππιιιπιάιιιιτοε τιιιιιτιπιιιε οιπ·οο εοΡο-οιοτιιππι οοππιπιπιο Ρτο

τἰἱοτο εοἀἰε οτ πιοετπ·ιι π·οιιοτοπιτἰο. Βοπιιιιοτπιππι οίτοοτιιιιι

πιοι·τιιε οτ οροι·ιτιιιο οιιΡοπιοιιτοε οι? ιιιάιιτεοπιτιοιπι τιο

ιιιεππιοτιἱ οιιτιπιτιιππιτιιι ιιοΒἱε οετιπιοοιιουεε:ιππι Ροιιιτιιε

οοπιεοπ·ιιοτιο οτ ιιοπι ειιτιετἰπιοοτἱε ιΡεοε οτι ο!ιτποο ειιτιοι·

-τοιιιοι·ο·Ροττιιτπ·Βοπιπ··τιιττιοτοοοε οοτιπτο· @πιο τοο

πιπιιτ ·Ροτο$τοτοοιιοτιτο. τποἀἰτει οοιιοροεοοπιτιο. Πο· φωτ

ιιοτπιε *οιιιπιιτοξ·ιιά ιοτιοοιοτοε επιιτιοε τοπιοοιιιιιι·.> :πιο

οιιοτιιιιτο οωμττωεωο πιο ιιοπιτιιιο ιιωτιτ ωεω ιτι οοπ

οιτιο @ποποτι. .ιιοτπ1ιπι οοειιΙιοτι. νι·.ιάιιε ιοπιι:ιιιτιπ. Ροπιτ

τττιοοτιιε ?πιοεττι οποιο· ρτιιιιο. ηΙ9·:.·. · .ειμποτ ι ··.· στ. .5.2ι .τα οτ·α¦·. : ω. ι.·ι,·ιτισ

· ·. τ . : τ· ·
”:ι·ε:- ει. ·.·ω : τα τ · τ· - τι

.τι = τ. . .· · :οι ΌΠΟΕΕΧΧΠ) :ΗΜ - ο ι·

..τμ ή ., ,; τ ...Ι _4 . Μ.

Απ.υιιτιτιπιιιιιβαρα ίπ πούν” .έιέει οτ ίππιπαπΕτατο.9: Μ:

παοη.σιττω οι. δἰοἰἰἰαο Ροένιο,α·-Β0ΜΜΙ)“Μ_ ἰιπροπ·ω

τοτίτπ46° οτ ο ΒιΣάοι·τοο ποέοι·οοπσοπα , ίται!οιπ οστι

Άκυντο;.-οέ ' π ·
πιο .μου ι-ι1ιι.πω. : το.

_ _ τ2”ιτι, νιοιπο ιιιπιπιτιπ·ιτ -

_, ._ π,τ,.> ._. ·_ _ ι. 81;

.ι ·τ·ι .. ·ιτ.'·."ι

(οπί..Α.|οί.:209.υ.. (3οά.0.!οτ.33.ιι. . '.

' ' (ΚΚ) η .

.ι. Υ..ι.Ήδ(ι`. ι”

τ

_ Μοπ.·ιπιτιοι· οριεοοριπε 5οι°ιιιι8 εοπ·ιιοπιιιιι π1οι.οιιτοπο

ίιτιοὶ Ροι·ιτοτοππι οἰι·οο εοττοιιι οροετοτἰοιιππι ιιοε οοιιετειτ

ρπ·οτοπ·ιτιο τιιιτιιιιοεο τοιιιΡοι·ιτιπώ πιο οτιπιπιι Ρα· τοετοε

οοοΙοοἱο τοτ·οοιπιπιο οτ ἱιιἰιιτἰπιε Ροπτπιτιοεο. ιιτ άιεπιιιιπι

οι: Με ροι· εοάοπιι ο:ι.ιπιπιοιπι. ιιι ρτοεροπἰε οπ·ἱ8ἱ οτ ἔτο

τὶοει τιιιιοτιο ειίΒιιοιιτιει οοπιτοπιοπ·ι. οιιιιι ιτειοπιο επιιιττοιιι

ιπιοτιτο ποοοπττιιτιοπιιε ιήοιιιτιπιοτιιππι ιιιιροιπειτοτοε ο:: πο

Βοο οτ τιιιοιιττειιπι ΐι·οοοι·ιοιιε ιιπιροτειτοπ· τοπιο πο:: ει

οιτιο τιιιοάτιιιι ΡιἶὶιιἰΙοΒἰο ιπιοπιιοπ·ειτο οοιιιιιπιπ οοιιοοε

επεεο πιοεο:ιοτιιπ. ποε ιιοετι·ιοειπροτιοειτιοπιιΒιιο πτωτι

πιοτι ΡτἱιιἰΙοΒἰ:ι ιΡεο- οτ Ρι·οππιἰεεἰοπιοε ιιοΒιε οτἱ ιπιετοπ·

πιω π·οοοπ·ἀειτὶοιιἱε. ἰπιπιοοοοτἱὶ ΡτιΡο Ρπ·οοοοοεεοπιε

πιοετι·ι. ιιιιοτοι·ιτειτο ειροετοτιοει οοπιτιπ·ππιοιπιιιε οτ Ρτοεοπιτἰε

εοτἱπιτὶ Ρειτπ·οοιπιιο οοππιπιιιιπιιππιιιε. πιιιΠι οπἔο οιιιιιιιιο

τιοπιιιιιιιππι: |ιοοιιτ τοπιο ροεἱπιοπιι ποετι·ο οοτιίιτππιοτιοπιιε

ιι:ιτπ·ιπιδοπο. πιο! οι οιιοιι· τοιιιοπιιτιο οοπιτιιοιι·ο. : ει”

ιιιιτοπιι Με: ιιττοππιρτοπ·ο ρι·οειιιιιΡεοπ·ιτ ιιιώΒπιοτιοι:ιοπιι

οπιιπιιΡοτοιιτιο τιοι οτι Βοοτοπ·ιιππι οοππ οτ ΡοιιΙἱ οΡοετο

τοπ·ιιιπι οιιιε 88 πιοαοπ·ιτιοοιιι·επιπιιιιι. άειτιιπιι .πιοειρο!ι

ν. ιάιπε ποπιιτοι·ιι. πιοιιτιιιοτιτιιο πιοεττι ιιπιπιο Ρι·ιιπιο.

τη τ

.. ο ( Ι)ΟΠΟΕΧΧΙΙ )

. σ

ΑιτπιτΝοτιι.ραρα [κ οοπήηιιατέε ρι·τυΣ!ο8·ίέσ ο: έπι

Μιιί!πτίτιικ ]αιιιιοπείοιω ού έπτροπ:τοτ·έτπω οτ Ροιε)ιο

Ρπ·ίτίοι·ίσοι-ίπ. δέοάίαοι περιτο οοιισοτιί.9, @παω

ού.τοΝαπτίαπι πιααΖοπετ ἐορόσωρο οοπιπιέττΕτ. '

ε ·. π .. .ιι :- οι. · τι ι!€ο

. . 1.ιιι·.:·- . τ· - η -

Ώδο, τι ιτιιιε ιιιιιιιιιι·ιι

:! πι;;; τ” ·; ~Ϊ ο .

-..=μ :ηη πιο. Η ·- τ". Γι Κκε; ο τ

τ' . Η Α* τι .πτιΪοο:ι.ιι οτι.ο.χω.:ιι.
>' 'τ' Π. ι[”)'τ :σ *Η'·|.π π ·

:οοπο μι. πέ

κ.Ω

τα πιω

-τ Δτοιιτιπιοοπ-:οιιιοϋορο8 εοπ·ιιιιε εοι·ιιοι·πιππι ιιοτ οοπο

ι9οτιιΠΐποτπι;οριεοορο ιιιιιιτοπιοι οοτιιτοπι:ι οτ :ιροετοΙἱ

οιιιιικτιοπιοάιοτιοπιοιπο τ:τιπιτοπι ἀοιιοτὶοπιἰε οτ ίιτιοι Ρο

ι:ιττιτοπι οικω εοτιοππιποροετο!ιοοππι οιΙοοτοπι τω” Ρο

τοετοτοτπιτ οοιιεἰΙἰιιιιι‹ οτ οοιιιιιπιο ιειιιιιοπιεο οοπιεττιτ

ρο0τοι·ιτιο ι!ιοτιοιετο τοιπροι·ιτιιιο· οοξοτἰοπιι ροι· τιοετοε

οοοτοΒιο-ιτοτ. πιοπιιπιιι .τιωτιι1-ω Ροπ:το!ιοεο πιτ τΉπειιοπι

ειτ οοο·πιοπ··· ι-ιοττοπιι .οοιπιτιοπιιίιιι · ΡτοοΡοτἰε οι·ιΒι οτ

Βι·τιτιο8ττοιιοπιο τοιωΠτω οοπιτοπποτιξ ·οιιιπι ιτιιτπιιο τπιιἰ‹

όσοι ιπιοτιτο' τοοοι·οοτιοπιιο τοπιιιιτιοι·πιπι·.ιωΡουάτστο8

πιο τοετοε· οτ .τπιποιιττοιιι :τι·οπποπτιοιιο· ιιπιροι·οτοπ· τιιιιο

τοκ · 5ιοιτιο οιιοάτιιιι ) ΡπιιιιτοΒιο .πιιοιιιοποτο οοπιιιιιιι

οοπιοοεεἰοεο ιιοεοοπιτιιι·. πω: ποεοτιιπιι ζ ειιρΡΙἱοοτἱοπιἰΒιιο

οπτιιιοπιτοε .ρπ·ιιιιτοδιο τρεο οτ Ρποπιιιοειοπιοε ·ιιά ιπιεττιι·

τοΙιοιο . _τοοοιτάιιτιοιιιο ρὶοιιοοοπιτἰι . ξΡπιτιο' Ριοοάοοοεοοιιιο

πποεττι οπι1ιοτοιειτοτο Ιιττοι·ιιτιιπι τιοετπ·ειι·ιιππι οιιιιιιιιτιο οστι

τιι:πιοιιτιομ τιιιοοἰτοει τιιιτοπ:πιττοτι τιιο·πιοπ· ο τιπροετοτιοιι

εοτιπ.ιτιι ππιοπιάειπιιιιε. οιιοτιιιιιο·άιοτοε Ρ0το8ττιτοπι απι

οποιο οτ οοππιιιπιο ιιοοροι·ππιιττοε οοπιτυο. οοιιίιπ·

πΒοοιοπιἱτι ποετι·ο τοπιοποπιι οποιοι· τιιιε :ιτι οιιφεττο

ιιιττοτιιτο ιιιοτοετιιι·ι. ιιιοτοετιιτοτοε τιιιιιιοπιιοάι πιο:: οοπ

ειιτειππι τοοοΙοειιιοτιοοπι οριιοττοτιοιιοροεροοΜι ·οοιιιροτ

εοοιιττο. πιοπι οτιετιιπιτο .οι ιιΙὶιΙοἱΒιιεΪο εοτιο ιιΡοετοΙιοτι

το ππιάιιττιιπιι -οειττοπιι·ιοιιοτι οιιεροπιάι ιιοτ ιπιτοι·άποι ιιοτ

οποοπιιιιπιιοοι·ι ιιοιι Ροοιιιιτ ειιιο· :ιτιιιιιιι ιτιιιιιιδοπιτιο ιπο

τω. ροτοετιιτι οοπιοιτιο οτ οοιιιιιιιι·ιπιοιιοπιειπ επιττιτοιπι "πιο ιιι Πττοι·ιο ιιοετι·ιε ·ρτοπιιιππι οτ οιιτιπ·οοειιτιι οιιΡοι·
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ιωι ίὶοι·ἰ ·ωοαΜΜπι.Ι- ε:: 0ου8£ὶιυιὶοαιαζτἱο ' τζιωξηιε σ. οοιιοοι·ιΜιω 'ει. οοιπροεἱΗοπεπι σΡΡΙ·οβο 68 τιι6Βοο

ἀὶετὶε εᾶἰτει ἱωοοΙ1οἰ!ἰο @ΜΜΕ εΙππιιπι ϊιοεροἱἰ.··νἔ

ὶἀιιε ἱειι1Μι·ὶἰ€ῖροπτὶἱἰκρϋυεἱροατὶπω: Ριάτυο. Μ:

·:Ή ι ·. ·· |·› Με. : - ΜΝ.

':;¦ιι·ι;ὶι:‹›σ ! .Ϊωιε.-:..·. .. · θα

Ξμνιτή (ε·Β000ΒΧΧΙΙΙ ) ἶ·... “ ?Ϊκἔ?

.Ι|ι.ι·.Ϊἱω·» Με·.· : - αλά.: Γ ι Μ

ΠοινιΑυΠΜΜοΜπσίε τέεσ2αε α αυτοπίοί' οοπιροείέοἐ

πεπι α σοπυπαπεζ :ζειίιιιοπωΣ οιιπι αὐὁα£ε /πισ2ιιαΜεπ.εί

ΜΜΜ: οσσα:ίοπε €°£°θἰθ$ἰ€ΙΒ .9απο2Ξ θεο28ϋ εαοτιεπεΒ

σοπ/ίτνπαπ2 ΜΙΜοαπ2εμιο.

· ···.... Ρα··ι!. μ" ν'· .”·ς - Δ· . 0ι..-')·
_.'.'Β..·)·. ..ι›ω - ··· ·ω .υ Ι

σε” πω. ε1:.':=·› ·ι' 1988; !5·-ἰ8ῇιὺῇἴ. ε· :·

εοα.Α.ρι.:οαοζ ωα.ο.χὸ2;μῇΪνΪ -.

(Β.ιι.·) ;

¦ _ '· · σ. ›

Αιιιιο ἀοιιιἰιιὶ. Μαι. «Μια ]ηΦοήσης; χω. ώς

κι” ἱ8Ωι16ιΙ°ἱὶ. ιιοΜΗΒιιε ετ εετοεἰὶει ιιἱι·ἰε δωώΜε ρο#

ΜΜΜ πο! οἱιιο¦·μτ·ιιὸ›ει1Βὶ ιιἱοειτἱο ὸοττεὶἱἰο ετ οσωπτύ

ὶειπιυο. οοτιι·ειάιιε τώεετειώοηε ἀἱυἰιιἔι 880°Ι1θΙΙ8ὶ8 0ΙΒΜ.°Π8

ετ ττιειΒἰετει·. Βοτω·άιιε ειτοΙιἱἀὶειοοιιυε. ωιιεευ. ρτεΡο;

Μ”. ἔιιὶ!!ἱοἱωιιε οεπιτοι· οι: ιηοἔἱετει· <ὅιιὶ!Ιὶο!ιιιι18

εοτὶμοι· ἀοπιὶτή μι”. οω1οτιἰοἱ 880Ι1811888 ἰτι ι1ετο

εειΪυωτὶ εειΙιι€εττι. οιιπι ὶητεΙΙεκει·ἰωιιε ποε ετά αιωρο

εἰτἰοπεπι οτ οοτιοοπΗωτι ἀειιειιἱεεε οοοοεἰοικ εοοΙεεἰε

@πού €εοτ8ὶἰ εεοιιετιεἰε οιιπι εΒΒετε ει πιοιποετετὶο

Ηιιοτιιειτὶειιεὶ εἱιπο σπα άοιέϋπο ΗιοοΒο ΙοπιΒειτὸοι·ἰἰ

ρτεροεὶτο εὶτιἀὶοο πιοΜεΙετΪἰ ὲιψτεἀἱοή ὶΡεπιεη απ1+

σοϊόδΔΗμεϊ -οσωροεΜ0τιοω ιιοπιἱιια εΡἰεοορετιιε ετ

οάψΜΒΒί 000ι0ώο εποιιἐπάεἱε Γ8ἱὶΒΟ8Π1118 αιΡΡτοΒιπΕισε

ω; οοτιίΜηαωπεμ6ΜΒσωεω ΙιειΒωεἶΡιτοιὶίἱΜϋππε μι»

Ρεωο ω: Μ2Μτε;.;ωτιιω ὶιι οειιιοΜοει εεοιωτιεἱ Εεεωε

ιιοοειτἱ ετ το<έει1$· πιιὶΙΒοιι5·ὶιι‹ὶιεκ μεεΙΜετ·ο.πιΒτοάιιε

ω: ΒιιὶΙΙΞεἱωιιε. άο ·οε:ἰωἐεηο. Ϊ

ΕΒο Βειι1άιιΙΐιιο· Ποωτὶιιε επτά ΡεΙετὶὶ ρι·εσεΡτο .ὸὶοί:ἱ

ἀοπιἰτιἰ εΙεο8ἰ. α? κ:ιπιοπωοι·ιιπ1· εὶιΡτεᾶὶοτοτιι1ιι εἰο

εοτἱΡεἰ οι ττεάὶά ιιά·ωεωρι·Μφ ΡεϊΡεωεω ΒιιΕετιάαι11.

. . φ - ' - ¦

Τ::)·πι π :· ω· ··

· . -ς.;Β0001.ΧΧ1ν )

·· · ;;ἱ:· ' . / · ;

2"€28ή8ί8Γ' Ραε2οη εσωτισ:π.σιζε οαποπιώιι.9, £τ·απεαο2Σο:ιευι,

σ ΜΜίέωί. οιιπι ῇ·ιιο£ιιαπ·ὶετιεἰ αὐόαι!ε οο

ε·ασίοπε εστ:Ζωίασ .πιπι::2ί θεσηςίέ ί:ιέ2αίπ, αάρτοάιο9.
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Αιιιισ:ΜΜΟ Μάσι.) ΜΙιιὶΜα ·-ὶπέἀἰοτὶοιιε ιιπι.ἔ :Με

. εεπ" ἰειτιιιοτὶἱ. οοΒἰΙἰΒυε;.ετ ΘΒΡΒΒἱΪ8 ιιὶτὶε ιἱοπιἱιιἱε μ»

τεετειὶ ιιεΙ οὶιιε ι›ι·ιι‹ἰετπὶ-ιιἱέ:ετᾶο οοπεΠἱσ ει· οοτουπἰ

ὶειι1ιιο. τιιειἔὶετει· μπω· οειποτιἱοιιε ποπε. εει!ιπεπι Πι

ἀοπιὶτιο Πιεειι οτἱειο. οιιπι άπτεΠεκεήωπε ποε ει!

οσμιιτοεὶἱἰοπεω οι ¦ούκιοοτιἱἰεπι ·ᾶειι€τιἰεεε . οοοειεὶοπε

οοο!εεἰε εετι‹:ιὶ Βεοι·ὅὶἰ εεοιιειιεἰε απο ιιωκιτε·ε8. πιο

ικιοτει·ὶὐ·ίτπ1οτοεη;ἑαπεὲ εἱιιε·οιιπι ιἱοωὶπο ὶιιοοΒο Ρτε

ρο5ἱτο ἱοτηΒειι·ἀοι·ἰὶ εἰικἰἰοο ΙΙ10Ι1ει5ἱΘΓἱἱ ειιρτεἀἰοτὶ ἰρεεπι1

"Β

Μπ.·οοπδι·ωο ετ.Β.1·πιπαι ΜΒΜ Ρτοπι1Η:Εο Ροφο1τύο

6Ε.τοποτε. ιιο€ιμή ἰυ οετιοκιἰοει εποπο. τοετοε υοοειή

00ώαθεπί ‹ἱοωἰιιιιε πω!ιεπε ὶιιιἔἰοκ ετ οβει·τιιε ἀἰιιεε.

ΒΒο Βιιη&ι:.Πϋ8. τἀοωἱω εεσι·ἰ Ροἱειοὶὶ τοθετιιε εοι·ὶρεὶ.

ω Η. .2ιι·π ' '

ΜΕ” ·· απ;; .'υἔ° «Έ

Μ' ε.·ω μ1οεάοιΧΧν ·)· .

ν· ·' γι· χω:

άΖεα·αυάει· ραβα [ΡΒ .τεραπ:2Σε α :επἰοπεπεί ερέα·ο

ραπ εε·οΖωίΣε Μπα έιι€ιυπ ε.:ι·Μεπ2ίόιω·, εααἰετπ ία

πὲιετωέ πιοὸτοροἰἰ£απαε έτι ερΣτ·έ2ιια!ίϋω 62 2επιροι·α

Πωσ :ιώίίσέ2 εωαιίέατι€ί2. 7 ” '

'.
· .'

ΑΠ. Η
.

1%Β, ιιι οοο” πιπτοἰί

7 ί κ ' '

.αι-π- 1'Η' ι. απ. ω ·

` δού. Α.[οί. 304. Οστά. Ο.ῇιἴ.θὅ. ν.

ςιι.ιι.)

Α¦οκειιιόει· εΡἰεοοριιε καιω εοτυοτιιπι ἀεὶ ποικ

ι·ὲιΒἰ]ἱ Μακ ·1ιι·οὶιἰοΡἰεοοΡο α. ὸἱΙοοτἰε ΒΙἰἰε Ρτο

Ροὲἱτο ω οερἱωἱσ ὶωιιιοτιεΞ εο!ι1τει:ιι ω; ειΡοετο!ἱ

απο Βετιεἀἱοτἱοιπειιι. εοοΙοεἰωπ ιιοεττοιτι Βοοοι·ετο

ἱτιτοτιἀἱωιιε ετ Μπι ΑττοΙιετο ΡτετοΒιιτἰιιπ ί-ειιιοτἰε Μ:

Βτειτὶε εΡεοὶειΙἰε. εωιε εἰουτ ἀὶΙοοτἰ ΒΗἰ Ροτεεωε οοπ

8ὶΙἱιιτ11 οτ οοωιπιε ἰειτιιιειιεε κιοΒὶε εἱεὅιιἱίἱοειτο οιιι·ειιήτ

ἴεΙὶοἱε τοοοτἀετἰοιιἱε ἰιιηοοειιτἰυε Ρ.ειρει Ρι·οάοοεεεοι·

πιοετει· εοο!εεὶε ἱειττιιοπεἱ~ οουοεεεἱτ ιιτ εοοΙεεὶε άι:

ιιὶτι·α ἰιιΒιιι11 εουετἰτιιτο ἰτι τοι·ήϊούο οοπἱιιτιὶε πώ

ιι!ἱοιιἰιιε ωΠυθωεε (με ευΒεεεε οοιιειιευεύτιτ εοοΙεεἰο

Μ· ὸΡἱεοοΡο τοτάστιεπεὶ εεεειιτ οἰἀεω οοοὶεεἱε ἰετιιιοπιεἱ

ειιΒὶε6τε ἱπαὲΡϋὶωειὶἰΒυ8 Μ: 1:εωροτοΗΒιιε ι1εςιιε :Μ

ὶΡεὶσε.Β€ιιεΡΙαοἰ£ι1π1 ποἱιιιιωτἰε. :Με Καππα ὸὶοωτιιπι

Ρο1εετεύε? @πάω ετ οόωιιπιἰε ειιΡΡΙὶαιτἰοκιὶΒιιε ὶ11

ώὶπατἱ ειιιοτσι·ὶτειτο ιιοΒἱε ρυεεειπἱιιω ὶιιἀιιΙΘεωιιε ω

ρι·6ιΒοτε εοαὲΙ6εὶε Μ ο!πε ΜΒΜ εἱἀοπι ἰωιιιετιεἱ

οοοΙεεἱο τω1ηι1επι ειιε ωεττοροΜουσ ὶ11 ερἰτὶτπειἱὶΒιιε

ετ τεωΡοιωἰΒυε υεφο πιά ποεττο ιιοΙιιειωτἱε ΒευεΡΙει

οἰτιιπ1 εὶτιΙ: ΒιιΜεοτε. πιιΠἱ ει·Βο οι1ιώπιο 1ιο2ώω1:11

Ποιπιτ Μπο ΡεΒἰπειω ποεττο οοποεεεἰοτιἰε ὶυΒᾶηΒετε

ω! εἰ πιω Ιεπιετειτἱο. οοιιττώτε. εἱεΙυὶε ειιιτει11 Ιιοο

ειπε κειμενο Ρτεειιτι1Ρεοήτ Μἀἰειιετἱοοοιπι οπιιιἰΡοτεπτἱε

ἀεζ›ετ Μποτυπι Ριπή ετ ΡωιΙὶ :ιΡοετο|οτιιω οἱιιε εε

ιιοιιειάτ ἱὶ1οιιι:εὶιι·ιιι1ι. άεπι111 ιιεεΡοΙἱ; πι. πωπω πιειτοἱἰ.

Ρ0ΩὶἱΗ0$1Μ18 ιποε£ή σπιπο Ρτὶπιο.

Ι Η ( οοοοωοινι ).

ΑΜ:κωσοει ραριι ί?) φωσ! ίαπωεωρε ίπ εστω” αιασέ.ε

αἱ σ.κτώ·α =ύ·ίύιιπω!ία =υοαατ·ί ποπ ροσ.τίπΔ , ρτ·ίυίΖε

@Μπι έπιιία288$. > ·. >
' . 7

. - ` 'ο - 1 · .

'.ω;ΉΙ:, η.. ..

Ίϊοο, ιιι που” ιτιεπ·οιι

.'. Ή
·ι.¦εσ4-.»·-..

.__μή .

(Μ. Α. [οί. Ώ89. σ.

(Η. Η.)

,¦ ΛΙοκειιιάει· οριεοοριιε ει:ι·ιιιιε εετιιοι·ιιτιο άει. όιΙοοιιε

ίῖΠὶε ροτεετιιτὶ ΜΜΜ οτῷοοωιιιιὶ ἱωιιιοηεὶ. εο!ιιωπι

κα
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ιοοΑοοτο·τ
ιοοά

οτ οοοετο!!οοιο !πουοι!!οτ!οοοτυ. τουτοιυ τ!οιισο!ου!ο οτ τι ΑΡΡοιοο!οο Βοι·οοιιο!ε οιο!οοοΡοο οοο!!πτιοτ.°

!!τ!ο!·Ροτ!τοτοοι ο!ι·οο $οτ!οοι οοσοτο!!οτιτο οσο οσοετοτ

Ρι·οτοο!τ!ο !ιοΒο!τιεο τοιοοοο!!ιοε. οτ τ!!ουοτο ε!τ.τΙοοτ!

οι !ιοο οοοτ!οτ!ο τιο!!!ο τοοοι·οιο !!ου!οσ!οτο 'οοοι·οο!εεο.

!ι!οο οετ φωτ! οσο οοεττ!ο εοΡ!ἰοοτ!οιιὶ!ιοο !οο!!ιιοτ!.

οι.ιοτσιο!τοτο οσ!›ἰτι ρι·οοοοτ!οιο !υτ!ο!Βοοιο5. ιιτ οσε

υο! ο!!οιο!ε τ!ο ο!ο!τοτο οττο τ!ἱοτι·!οτο !οοοο οιτττο

ο!ο!τοτοιο οο! τ!ὶοτι·!οτοιο !ουιιοοεο. τι·ο!ι! οσο Ρσεο!τ

!ο οοοεοτο Ρον !!ττοτοο οΡοετσ!!οοο. τΙοο τ!ο !οτ!ιι!το

!ιο!οοιυστ!!. Ρ!οοοοι οτ οιΡι·οοεοτυ. οο τ!ο οοι·οστιτ!

οοι·Βοιο οσο τοοοο!υτ τοοοτὶσοοιο. υο!!! οποσ οιοο!υσ.

!ιοτυοιιιιο !!οοοτ ·οοοοροτουοοι οσοττ·ο οοοοοεο!ου!ε

!οττ!ιιοοτο. υο! ο! οοεο τοτοοτοι·!ο οσοττ·ο!ι·ο. ·ε!τΙο!ο

οοτοιο !ιοο οοτουτοι·ο Ρι·οεοο1Ροοι·!τ !ιιτ!!ευοο!σοοιο

σιου!Ρστοοτ!ε τ!ο! οτ !οοοτσιτοι·ο Ι›οτι·! οτ Ροιι!! οοοετο

!οτιιυτι ο!οε 5ο υσοοι·!τ !ιιοιιτεοι·οτο. τ!οτοιο οοοΡσ!!.

ιιι. οσοοο τοοι·ο!!. Ρουτ!!!οτιτοε οοετο! οοοσ Ρι·!ιοσ.

ς οοοοτΧΧκοιι

Δι.οιιοοουε δ'αττοΖΙαο, Τσοκ!) Ζο8ίσπέτ οτο. τω· ροέ

νΕΖοέ·ία ο Ροι·πιπάσ τ·οοο , απο μισο , Ιατιιτοπ.τίοιτο

οσοοο.τεα οοπ/!"πατ. τ !

!Ωδό, ! οπο!

ω. τι. χω. Μ. ν. οττο. χω. το.

( ιι. ο.)

Νστοιο ε!τ οπου!!ιοο του! Ρι·οεοοτ!!›οε τΙοοοι Ϊοτοι·!ο

οιιστ! οσο ο!ρ!ιοοεοο τ!ο! τέτοτ!ο τοπ οοετο!!ο. το!οτ!τ

!οο!ου!ε. Βο!!!ο!ο. ε!!1!!!ο. οοι·τ!οτιο. οιιο·ο!ο. οτ !ο!1οο!

!οοοο!οιοο Ρι·!ο!!οτὅ!οιο !!!οεττ!οο!ιο! τοο!ε (Ροττ·οποί)

ο!οι·ο τοοιιτιστ!ο Ροττ!ε οσοτι·ἰ οσοτ!!τοπι !ο !ιοοο τοσ

τ!οιο οτο. οτ οσε εορτοτ!!οτοε τω: (άΙροοπ.τω)

ι·οοοουτοε ουο οοτυ οι!σι·ο οοεττο (”οΖατιτο) ι·οο!οο

οτ απο !!!!ο!›οο οοεττ!ο Βοι·οοΒοτ!ο οτ Βοοττ!οο !ο οο

ετο!!ο. τσ!οτο. !οο!ουο. Βο!!!ο!ο. εο!ο!!!ο. οοι·τ!ο!:ιο. ποο·

ο!ο. !ο!ιουο. !)οοο!ο. !1οτ!ο!οο!σ. οτ ο!δοτο!. !ιουο οοττοτυ

!!!ιιεττ!εο!ιο! Ροττ!ει οσετι·!. οοοοοτ!!ιοιιε οτ οσοί!ι·τοου

τω. οοοι τιτότιιτ τισετι·! Ρ!οιο!›ο! οιου!πι!ιιο το!οστοτυοε.

τοοτο οΡοτ! Ρο!!ουτ!οοι. που! ουτΡου!οτοιυ Ρι·οοο ·τ!!ο

!οιι!!. οτο. ιιτοοι.ιαιοτ. τοττ!ο. οποιο ο!τ!ο!!οοτ οσ τΙοσ

!οο!!τοο οτ!οοττ!οε: !!!οοττἰο τοο!ε ουο!!ο !!!!οε οι!

τοο8ου!τιιε οτ !ιοτοο οοτ τυοουτο οοετι·οοι οκτ!τ!τ οριο!

Βοι·τοο το!!!τοι·! ο!υττο!ο !υε!Βο!τοο. τ!σιοοοο ο!τουειιε

τ!στο!οιιο πιο!!οο οοο!!τοιοτ. τ!σιοτιοε !!·οτ!οι·!οιι5 οσο

!!τ·οιοτ. τ!οιυοοε !ιουι·!οοε οσο!!ι·ιοοτ. τ!ουιοιιο τοοοοο!

οοο!!τιοοτ. τ!στοοοε τοττουτ!οε οοο!!τοιοτ. τ!σιοοοε

το!!Ροο-ο!οοτοο !ιοεοο!ουο!ε οοο!!τοιοτ. τ!σιοοοε εου

ο!ιιο το!οτοοοε ο!οοτοο οτ'οουοο!!οι·!οε τ!στο!ο! τ·οο!ε

οσοΕ!ι·ποοτ. τ!οιυοοο !σ!ιοουοε οοοιΡοετο!!οοοε οι·ο!ι!ο

ι›!εοσΡοε οσοί!ι·ιοοτ. τ!σιοοοε ο!›οο!ιτ!!!!ο ο!!οιιυοιοι·

τοκ οι·οοοτο οοοεο!!οε τ!οιο!ο! ι·οο!ε οσοίοι·οοτ. οσοι

οιιο ιυο!ιοιοοτ οΒοοιοο!ιοπιοτ ο!ιοο!ιοτ τοπ τυοτο!ο οοε

εο!!ιιε τ!οιο!ο! ι·οο!ο οσοί!ι·ι·οοτ. τ!στυοοε οΒοοιιιο!ιτοτ!ι

τοκ οο!οο!ο οοοεο!!οε τ!ουι!ο! ι·οος!ε οοο!!τιοτιτ.

(τ) Γοι·ι·ουτ!! ι·οο!τι ιπ!ν!!οο!τι , τοπιο !ο ο!ιοι·το !ιτιο !οιοι·το !ιο!ιο

Μοτο, σιι!!ττοοτΙο τ!οι!υιιιο, τ:ιιιιι οοτΙοιιι !οιο οιιοι·τι _ι·ο!”οι·οοτιιτ· ειιο

..Α

Ροτι·οο Ρο!!ουτ!11τ18 ορ!εοσΡοο οσυτ!τ·ποοτ.

Βο!ιοουτ!οέ εοδο!!!ουο!ο ·οο!οοοοοο οου!!ι·τι:ιοτ.

Ροτι·οε εοδοιιτοιιε!ε οΡ!οοσΙιοε οσο!!ι·οιοτ.

Εο!τ!!οε σιτσοιουε!ε οο!εοσροε οσυτ!τι·ιιοτ.

Μοτ!ιοοο οσοο!ιοοο!ο ' ορττωμτο τοοοί!ποοτ.

Βοοοτ!!οτο5 ο!οο!ουε!ε οΡ!εοοΡοο οουτ!το1οτ.

Αιοοτ!οο οο!οἔοι·!τοτιοε- οο!εοοοιιο οοπτ!ποοτμ· 'Η ιἶ ·

Βοοοο ο!οοτοο ο0ττ!ιι!1ο118!ει οοοτ!ι·τοοτ. ··ι

Αώου Ρ!οοουτ!οοε ορ!εοσΡοο οσοί!ι·ιοοτ.‹ ·

Ροεο!ιοε!οε !ο!ιουοοε!ο οο!εοοριιο·-οοο!!τ·οιοτ.

!!'ι·οτοι· Ροτιοε οο1°τ!ιοΒο!ι8!5 ορ!εοοροε οοο!!ι·οιοτ.

Ροτι·ιιο !ο!ιοοοοε υιοο!ετοο ιο!!!τ:!οΣ τ!ο οο!οτι·οοο οσο

τ!ιοιοοτ.

Νοοοοο οσοοο!ο! οσοί!ι·τοοτ.

Λ!!!στιεο5 !οΡἰ οο!!!!τιοοτ._

Βστ!οτ!οοε εσοιο!ο! οσιι!!ι;·πιοτ.

δ)ποσο τοτ!οι!ο! οοοί!ι·τοοτ._ - . "τι › ω·

Α!τ”ουοοο το!!! οοοί!τ·οιοτ. ` . π = .τ ο·

Ροι·ι·οιιτ!οε ιτστ!οι·!ο! τ!ο οοετι·ο οσοί!ιοοοτ. . - › ν!

Ροτι·οο οιιο!! οσυί!ι·ιοοτ. . . . ο· _Νου!ιιε οο!!!!ο!το! οσοΕ1τοιοτ. ..το .·ἱ το ·›

Ροττοε εοοτυοο!οοο!!τοιοτ. '

Βοτ!οτ!οοο Βοοιο!ο!.!ου!οι· οοο!!ι·ιοοτ. μ» ·

-Βστ!οτ!οοε ο!οοι·! οοο!!ι·ιοοτ.. ·· -. · τ τ..

Ροτι·οοτ!οτι Βοι·ο!ο οσοί!τιοοτ. · ο ··= τ ο ι .

Μτοοοοε τοοι·ο!ο οοο!!ιοοοτ. =. _ι· ··

!)!τ!οοοε οοοιτυοο!! οοοί!τοιοτ.

θσιοιοοο!οο τ·στ!οο!ο! οσυ!!ττοοτ.

!)οιουοο Βοοτο ο!οοοσοτιοε τ!ο Βοοι·τ οοεεο!!οετ!οοι!ο!

ι·οο!ο οοο!!οτυοτ. τ!οτοοοε εο!τ!ο ο!οοοοιοοε !οοιοο!

οοοε!ε οοοεο!!οε τ!οοι!ο! ι·οο!ε οσοί!ι·ιοοτ.

Μοι·τ!οοε !οο!σοοοο!ο ορ!εοσροο οοο!!ι·ιοοτ.

Ροττ·οο οοοτουο!ο οο!εοσροε οσυ!!τοιοτ. ' ν.

δοοτ!ιιο Ροτι·! ιοοιοι·ουε!ε ο!οοτοε οοο!!τιοοτ.

Ροττοο οο!οιοοοτοοο!ο οο!οοσΡοο οου!!ι·ιοοτ.

Ροτι·οε οοτσο!οοοο!ο ορ!εοοΡοε οσοί!ι·οιοτ. ο

Βοσυοι·τ!οο ο!ο!τοοο!ε οο!οοοροο οσοί!ι·ιοοτ.

Μ!ο!ιοο! !οοοοε!ε οΡ!8οσΡοο οουί!ι·ιοοτ.

Ιο!ιοοοοε οιιτ!ουε!5 ου!5οσΡοο οσοί!ι·τυοτ.

Ροττ·οο οοοτ!οοε!ο οΡ!οοοΡοε οσυΕττυοτ.

Γι·οτοι· ι·σ!ιοι·τοε ο!!οουε!ε ορ!εοσοοε οοο!!τ·τοοτ.

Ήτοτοι· Ροττο5 Βοτ!ο!!οοο!ο ο!οοτοε οοο!!τ·ιοοτ.

Ρο!οο!ιιο Ροτι·! ιοοο!ετοι· το!!!ο!ο εοοοτ! !οοο!ι! οοτιί!ποοτ.

Βοτ!οτ!οοε ο!τουο! οσοτοτυοτ.

Μοι·τἰοοε οι!!!σο5! οοο!!ττυοτ.

Βοτ!οτ!οοε οσοι: οσοί!τ·ιοοτ.

Βοτ!οτ!οοε οσιοτοοο!! οσυ!!τοιοτ.

Ροι·τουτ!οε !σ!ιουιι!ο οσοί!τοιοτ.

Ισ!ιοοοοο Ροττ! οσυτ!ι·ιιτιοτ.

Μοττ!ιιοε οδο!!! οοο!!ι·τυοτ. .

Αοτ!ι·οοο οοττοοοτ!οο οτιοοτ! !οοσ!›! οοιιτ!το·ιοτ.

θσοεο!ιιοε ι·οτυ!τζι!! οοο!!τοιοτ.

Βοτ!οτ!οοε ι·στ!οτ·!ο! οοοί!τοιοτ. οι!

Α!ιιοι·ιιε ·τ!!τ!οο! οσιι!!ι·τοοτ.

Ρο!οο!οε Ροτι·! οοο!!τοιοτ.

Β!τ!οοοο Μο! τ!ο εο!οοτ!σ πιο!στ !οοι·!οοε !ο ιτοοιιο

οοετο!!ο οοιιί!τοιοτ.

το ' . Αϊ'

Ποιο!ο !οεο!! ιοο!οι· ιιιοι·!ιιοε !υ ι·οδοσ ιιιοι·ο!ο οσο

ο" οοοκοιι· το!. !θθ0, οι οιιτοοιηι!ιο τ!οιιι·οιορτο.

!!ι·πιοτ. ” ν ·
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Μεεἰεϋει·.ἰει·τυυιὶυε όοιουυ τεΒἱε υοΙειυυε ὶυ .οειετεἱἱε α υεοτυυι υιΠΠ.υτυ ειιιἰειιοι·υιυ ρορυὶἰ. οουευὶυτυ τουτ·Ξε.

εουδι·ιυετ.. › ·· ων.

Βοἀει·ἰουε Ιυρὶ εΙυιἰι·οΒἱυε ιιιει·ἰε εοι1Βι·ιυεΕ.

$ευειἱυε τυεπἱυὶ όε που” Ρτεΐεε€υε ἴι·ουιετὶε εσυ

Βτπιετ. '-·'

θευεἱε μετά ιἰε €ο!ετο υοωτἰυε άου1υυ τεΒἱε ὶυ Μυ

άεΠε εουθι·υπιτ. ` '

(Σ. δ.) έτι ουΕιιε ει!α·σωπεστίρ2ίοπε ?πεε ωέωω».

·Ι· 8ἱΒυυυ1 τειὅἱε εΙΪουεἰ.

Βουυυε ἱοΙιειιυεε .ὅετεἱε πυεἰοι· άουιυε ευι·ἱε υουυτυ

τεεὶε εουδτωυΦ.

Μΐετειυι ἀοκυὶυἰ τεΒὶε "ιεεπ.

· θουιιι!υυε πυοι·ευτ υιεὶοι· τυετἱυυε ἱυ ι·εευο Ιεεἱουἱε

οουδτυ1υΒ.

Βοἀετἱευε ίυει·υ ιυεἰοι· πιετἰυυε ἰτι ΒεΙ!εεἰυ εουδτωει.

δυετἱυε Ρεττἰ ιευιοττευεἰε ε!εοτυε ἀοτυἰυἱ ι·εΒὶε πιο

τετἰυε !εΒἱοιιε εουίἱτυιετ.

ΕιυἱΙἰευυε μετά εεΠουε εετἱρεἱτ ευυο φωτο εΙυο

τα υιΐουευε τεευευυ.

ΕΒο τοΠευἀὶυυε ό.ε τἰεετιἱο ειιοτἱ ΡεΙειεὶἰ υοτυτἱυε

ω ειιΡι·ε εκττεεεἱ ετ εκειυρὶἰἱἱοευἰ. εκ ευτευτἱοο ρή

ιιἰΙεθἱο ἱρεὶυε ὸουιὶυἰ ι·εΒἰε εετἱρτο. :Μου ευιἱ!ἱυυἱ

Ρτεἀἰετὶ ετ ΒυΙιεϋο Ριυυ1βεε ΒυΠε ευπι ίὶΠο εετὶεεο

Ρευυευτε. ἰτι @ιπι ειπιτ. εΒ υυει Ρεττε Ιοτυιε ουὶυεἀεπι

!εουὶε ετ εἰτουιυεετἱΡτἰο τεΙἰε. ·Ι· ε. εὶίουεὶ. ἱΠυεΩήε.

ι·ε8ἱε ευετε!!ε. ετ ἱε8ἰουὶε. εΒ εΠε υει·ο μπε που:

!οι·ιυε ευἰυεἀυπι οεετι·ἱ ετ εἱτευυπεοτὶρτἰο τεΙὶε. ε. ε!

ΙΪουεὶ. ἰΙΙυεττἰεζ ι·εΒἱε. εεετεΠε. ε: !ε8ἱουἰε. εὶευτ ὶυ εε

υἱ‹Π ετ ΙεΒὶ. υἰευἰΙ εάάυ:ο υεΙ ου:ήυυτο υὶεἱ ΐοττε

ΙΜετε εἱΙΙεΒε. τυυΙο εευ ρυυετο εευτευτἱε ιιοπι πω

τετε ει Με εευεε εΒτευὶεεὶουὶε εευ ρτοτευτὶουὶε

Πττετει·υτυ. «1ε πυευάιπο τεπιευ ἀοιυἱυἱ ἀυυυἰἰ ιἰε

οευε)Ήο εὶυἱτετἰε ἱευυε Ροτεετετἱε. ΡτεεευτἱΒυε τεευ

Βυε ἱοἱιευυε ΒουἰΒουιἱυἰε ετ ἱογεἱο εειΙυο εευεεΠετυε

οουιυυἱε ὶυυυε. ἱυεοΒο υε εΙΒετἱο εε Βι·υυεΙιε άε

ἰευευτΕε υοτετὶε. εποε:: Ρι·υυο. ὶυἀἰετἱουε πω. ἀὶε κ::

ιυου.

( οεεειΧΧνΙ11 )

Ρί.πυ·ωπι σουιπιιιπε θαα!Δει·ο2ωπ δαπιρατι€ίε ἱιαἰἱεεπι

με τεοἱρἰεπιἰα ο·οΜΜια:ίοπε -ε£ πιηβοα2ἰοπε ραεἰε

ε2 οοιισοτάέαε ΜΙ· ίρ.πιπι ει! ίαπαεπεε εοπυπαπε ά

έπίΙαε σουιαπί.τεατίαπι -οοπε8ίωΣ2.

Έ 266 , ἰᾶἱουε ευΒυευ

' η

θεά. Α.|οΙ. 83!. ο. θεά. Ο. [Μ. Π!. ν.
Υ ' (Η·Β·-)| π

· ΉΤ"Ωυ.

Μ .

Η .εαετυἱ άεε.ιιοιυετιε καιω. εκ Ιιυὶυε ουωἰεἱ υι

ευ·υμπειιώ εει·ἰε _ε!ετεετ υυἰυετεἱε. :μου ἀοπιὶυυε

ἱυεοΒυε: ιἱε εάυοοευε εε ει·ετυουει ρἱεευοτυιο ἀεὶ

ετευυ ροΙ.εεεεε. απο εουεἱΗο Ρι·εεευυε ετ ευετοιίτε!ε

υπιἰοεἱε οουεἰΙὶἱ εἱυὶτετὶε Ρἰεευε ωστε εο!ἰτο ευ εο

υυυι εεωρευε εε υοεε Ρτεοουυπι ἱυ ιυεἰοιυ εοεΙεεἰε

οἰυἱωτὶε ρὶεευε εουθι·εευιὶ. εεὶἱὶοε2. εευετοι·ιιυι εεΡυ:ε

εουευἱυτυ τυει·εειοι·υιυ. οουευΙυυι ετ οεΡἰτευεοτυπιι

ροι·τυυώ εει·ᾶἰυεε εουευΙυιυ υυετυοι· υττἱυυι ΜΜ

εεΒοι·υτυ Ρἰεευὶ εοιυυυἱε ετ υΙἰοτυτυ εευτυπι εεφὶευ

Μπι υἰτοι·υιυ Ρετ ιιυοάΠΒετ υυεττετἱυπυ εἰυἰτετἰε

Ρὶεευε. ετ ἱρεἱ εουεὶΙἰετἱἱ ΜΜευι υπο ευυι ἀἰετε Ρο

τεετετε ρτο εε ὶρεἰε ετ Ρτο οουιυυἰ ρἱεευο Εεοει·υυε

οι·εευειτυυτ ετ οτἀἰυυυετυυτ εοι·υυ1 ετ ἀὶετἰ εοιυυυἱε

εἰυἀἰευυι ετ Ρτοευτεποτεευ όοπήιιυπι ευεΠει·οτυπι

ευπυρευτἱε ἰυἀὶεεπι Ρτεεευτεπι ετ τεεἱρἰευτειυ ευ τε

οἱρἰευᾶυυι Ρτο ὶΡεο εουπυυἱ ρἱεευο ετ ΒοιυἱυἱΒυε

Ρἱεευὶ εοπιυυἰε ε ροτεευιτε ετ οουεἱΙἱο οουιυυἱε ἱευυε

εουδτυιευουεω ετ τωὶίὶοοτἰουεω Ρεεἱε ετ εοοεοτἀἰε

ΐεετε ἱυτετ εἰυἀἰευυι :Που εοωυυὶε Ρτο ἱρεο οουτιυυὶ

εκ υυε Ρει·τε ε!. εγεἱιετὶυτυ εουετἱ εἰυὸἰευιυ Ρἱεευἱ

εοιυυυἰε ρτο ὶρεο εοπιυυἰ ει εΙτετε Ρετ ευι·τουι το

Βετεπυ υ ΒουεευιΜο ι·υ8ετοττἰ υοτυτἰο όε Ηοτευτὶε. Μ;

εστω:: οπιυὶυιυ ετ εἰυΒυΙοτυυι τΙυε ἱυ ἀἱετε επτα

Ρεεἰε ετ εουεοπΒε εουΕὶυευΕυτ. ετ. ευ τεεὶΡἰειιἀυπι

υἰεε ετ υουυυε Ρἱεευἱ εοιυυυἰε ευρω· οι·εάΙευε τει

τὶΙὶεετἰουευι ετ ερΡτοΒεοἱουεπι Ρτουπἰεεὶουεε ετ ει».

επιτυευτε εε οΒΙἱΒετἰουεε ετ Ρευει·υυι ειὶΡυΙοτἱουεε

ε ὸἰοτἱε Ροτεετετε εουεἱΒο εοπιυυἱε ἰευυε Ρτο ἱΡεο

εοιυυυὶ. ετ ευ οιυυἰυ εΙὶε ετ 8ἱ11Β11Ιυ ἴεεἰευ‹:Ιε ε!ε

Ρι·οευτευυε ευρω· Ρι·εὰἱοτὶε τΙυε ἰυ εἰε ΐυετἱυτ οΡ

ροι·τυυε (με ὶρεὶ Βὶἱἀευι ροτεετεε ετ εουεὶΙὶετὶἰ με

εε ἱρεἰε ετ εοπυυυἱ Ρἰεευο ΐειοει·ε Ροεεευτ. Ρτοωἰτ

τευτεε ρτο εε ετ εοτυυυι Ριεευο εευ1Ρετ ετ ου1τυ

τευιροι·ε Βεβετε ετ τευετε ίὶΓτυυτυ ετ τετυω τοτυπι

ετ Ίυὶουυὶυ ᾶἰετυε εὶυἀὶευε ετ Ρτοουι·ετοι· ἴεεετἱτ ‹ἰε

Ρτεἀὶετἱε υεἱ εΙυΙυο εοτυπι ετ εουττε που υευἱτε

υεΙ ίεεει·ε υΙὶ‹Ιυο πιουο υεΙ ὶυτε. εετυπι Ρὶεὶε ὶυ εε

ε!εεἰει εευετε πιετἰε ρἰεετυτυ τυεἰοτἰε εοεΙεεἱε ρι·εεευ

ιἱΒυε υΒοὶὶυουοτετἱο ιὶε υἱεο εευοεΙΙ:Μο. υΒοἱὶυο

Ϊὶ·εὁει·ἰοἱ. ετ τεἰυει·ἰο άε ιιουεεεΙιἱο υοτετἱἰε αιιοε]

Ιετὶὶε ρἰεειυἰ εοπιυυἰε ετ εοοτεὶεΙυΡο υοὺετἰο δυο

ευεἱευιἱἰ άε ειΒβετε τεετἰΒυε εά Με τοΒετἰε άουιί

υἱεε ἱυεετυεοἱουἱε εποε εὶυε πιἰΠεεἱπιο σε”. ἰυἀἱ

ετἰουε ἀυοἀεεἱυιε ὶἀἰΒυε ευευευ.

Βεο Βευευεεεε ΐιΙὶυε Ρευἀἰεειυρἱ ‹]ε ευυετο ὶοΙιευυε

ιἱε υευε ἀοιυἱυὶ Β·εἀει·ὶεὶ ἀεὶ Βτετὶε του1ευοτυπι ὶυι

Ρει·υτοήε ὶυἀεκ ετευε υοτετἱυε !πειπε εειι·υιιυ ω ἰυ

υετἰε ευυοεΙἱετὶε ρἱεετυυι ἰυυευἱ Με εετἰΡεἱ ευ!υε

ίἱτπιευἱ.

ς υεεε1.ΧΧΙΧ )

Βετιαεπ22&αε α!έςιιώιω ει· |ιοπιοιίόαε δ'έΖίαπαε ἐπὶ

επιπι θ! βάτ·ωπ .εο!νετ·ε ίιυιιιεπεέ αΡο|ιἰερἰεσορο, Ισά

είπειίεπι £επιροτ·α!ί ιεἰοπιἰπο, αό ει: ρπιε.εαυιάα πό αε

εεεεοπ·ε αω·ίαε σουάεπιτιατιω:·.

Ώόδ , 26 οοιοΒι·Εε

επι. ε. Μ. Μ. 4

( κι. π. ;

Αυπιο όοπή:ήεε υεΩἱυὶΜπἰε. ιυἰΠεεὶιυο ἀυεευτεεὶπιο

υυἱυυυεΒεεὶιιιο υυἱιπο. ὶυἀὶοὶουε τετοἰυἀεοὶυυι ἀὶε

υἰΒεεὶιυε υυἰυτε οετοϋτἱε. ὶυ ιευτυοἱε ευυιὶυεΙε ιἰε



υ

«

· ν οιιιιιιτιι;-· 'γ

οιΠειιιιι άοπιιιιι ·ειι·ο!ιιοΡιε(:οιιι ιειιιιιετιειε οοι·ειιιι ιιι- ιι Εεο Ρειι·ιιε-(ὶε (ΜΒΜ ιιοωιι·ιιιε-Βιιιο-ιιιτειΈιιι. (:Μιιιιιιί

(ιιιειο ά(: ι(ιτιι11ιειΙάο. ιο(πιε 8:ιετειιάο. Βοιιιΐεισιο (:ι(ιι·ιει.

1°8Υι11Ιιιιἀ0-Ο8Ιι1ὶ110. (ιιιιι ιιιοοΒιι8 τιιἱιιὶετει· εοοιεειε

ειιιι(:τι Γι·ιιοτιιοεἰ (Μ ΐιιιιιετι·ι ειιιάιοιιε ε( ιιι·οοιιι·ειτοι·.7

ά(ιιιιιι(ιι .Βιιειιτει·ιι :ιι·οιιιειιιε(:ορι @ιιιοε ε( ΡειΙει(:ιι ιειιιιιε.

Μ] Ροτειιάιιικι. (ικιθοιι(ιιιπι οι ι·εοιΙιὶειι(ιιιπι ιιιιιιιετεεε

ροεεεε8ιοιιοει άω:ιιιιιιιε οι (ιιιοικειει. ιι(‹Ιιιε ιιιι·ιι ειι·οιιι(>.Ρι

8(:ο[1Μιιε ιιιιιι16.ιιτ οοιι(ιιιετιιτ ιιι ιιιετι·ιιτιι€ι1το ει-ι(:((ι

με( ιιιιιιιιιιτι Βοιιιιιειεειειιι (ιο ιιιειιοι·ι ιιο((ιιι·ιι ιιιο(τι.ιιι

(Πο κιιιι ιιιιιιι. :ροιιει·ετ ιιοπιιιιε (Με ρει!εισιι. (ιιι ιιο

ιιιιιιιΒιιε ιιιί'ι·ιιεοτιμιε άι·ιο(ιιιιι ε( ΐοάτιιιιι άε (Με

ε( ΡοεεεεειοιιιΒιιε. (ιιιοε τει·ιοΒιιιιτ ε( ΙειΒοι·ειΒιιιιτ ιιι τοι·

ι·ιωι·ιο οιιιιιιιε. εοοιιιιάιιπι (ιιι(ι(ι (ιιι (Με ιιοττιιιιιΒιιε

(:Πιιιιιο Ρι·(:ετειιιιι·. (ΙΜ ι·σεΡοιιάειιτεε (ιιοεΒιιιιτ εε ιπι

ιιιιιιιεε ει ρι·οει:εισιοιιε Ρτειὶιοτει. οιιιιι ιιιιοι·εε ΙιειΒει·(ιιιι

άσ(ιοιιιιι(›ιιε δειει:ιιλ(ιοι·ιιπι (μια Ρι·ἱιιἰΙοἔἰο ιιτιιιιιιιιιι(ιι

ω, θειιιά(άι(ιιιτ ρι·(:ετειοιοτιιε ιρι·ε(ιιο(ο. 8Βειι1εειιιιι18

Μιιιοιιιι. ει. οΒοτ(ιιε ιιιι·ιιιι :κι ειιειιιι (ιεΠΒιιειοτιοιιι

(ιιιο(Μειπι ιιιετι·ιιιιιοιιτιιπι οιιιιιε(Ιειιιιι ιιτιιιιιιιιιιιεειοιιιε

Πισω Ρετ άοπιιιιιιιτι οΒοι·(ιιιιι (:οιιιι(επι ιιιιιιιιιιιιιιι ιιι

ΡΓθ(ιθΟθ880Γθ8 ιρεοι·ιιιιι. Μισο( ιιι ίιιΙοοιιειιι. τειγιιιιι

(Μπι οι: ο(ποιιοπι οι; ιειιιδιιιΐιιτιι. οι; ιιτιεισάοιιιαπι ο(

Ι·ιοιιειΒιιιτειιι ε(εοι·ιιιτι ιιει·ε(ιεε ΐιιο(ο 5ι1Β και. θεο

ειεεοιιεοι· Βιιιάοιιιε (Πε τοιιαο. ἰιιἀεκ οοιιετιιιιιιιε οιιι·ιε

ιιι οι!ι(ιιιιι. μα· (ιοιιιιιιιιιιι ΒιιιιΙ(οινιιιιτι ιιτοιιιοΡιεοσιιιιιιι

ιιιιιιιοιιεεπι. ιιιειε ι·ποιοιιιΕιιιε (ιιο(οι·ιιιιι Ιιοιιιιιιιιιιι.' ει:

εοι·ιιιιι ιιΙιεειιοιοιιιΒιιε ε( : ιιιτιιιιιε (Πού φάω; οι:

Ρι-ιιιιιθειι5 οι; ιιιετι·ιιιιιειιτιε (Και ΡειΙιιοιι. ιιι τιοΒοοισ

Μο Μάο Ρι·οάιιο(ιε (οι ΙιειΒιτιε εοτιιιιι οοιιίεέειοιιιιιυε.'

‹ιιιοιιὶειιι·ι ιιο!ιιιιωτε Ρι·ορτιει (ιιιιοι·ιιιι( ροετιιιο(ιιιιτι εει

οστιτι·ιι(ιισει·ε ιιοΠε ι:ι(πιοιοιιι (Και ι:ιοοΜ. εοε εειιτοιι(ιιιή ο

Μου οσιιόειιιιιιιιιιιιιιιε :κι ρι·οετιιοιοιιωιι ιιιιοάιο(ειιιι 'ιιι

Ρι·οεοιπι ε( ιιι ΜΜΟ; Ρι·ε(ἱἰοι:ο5 ι1ει·(ι ΐι·ειτιοοε οι: (Φορ

ιιιιιιι ωι·ιιιιιιι. εοι·ιιιιι εκοιηιτιοιιεεΐι·ιιιοΜε ι·οιιιιτειιιτώ

ε( (κήπο (ιιιο(ι οοιιιιιιοΒατιιι· ιιι Ρτε(ιι(:το ιτιε(τιιιιιοιιΙο

(ιιιο(ι ιιιΜιιοεΜιι€ Ρο(:ιιιε :ιά ιιιιιιιιιιιιιεει(ιτισιιι_ ιιια:

(ιιτιεπι1ει>τιιιοΒιιτ ·(ιιι(ιιιι ει(ἰ ΙιΒοτιι(τιοιιειιι Ρι·(εάιοτι δεη

Μπι. ΜΒΜ (ΜὶΒει·ιιοιοιιο (ιιΙιεειιιι.ιι( οοιιει!ιοΒιιιια

Πειιιιι ι·ιιΒει ὶιιἀιοὶε (Ραπ τι5ειιπιρειιιιιιε (ιο ιιοΙιιιιι:οιυει

ριιι·οιιιιιιι. άισιιιιιιέ - δε( εοτιι(ιιιιιιιιιιιο Ιιτοιιιιιιοιιιιιιιιε).=

(ιι(ιιοε ΐι·ιιιιοοε ει: οΒοι·ιιιιιι 8(1Ρι·εε(8(:ιοι18ιΠ Ρι·οάισιιιιιι

ιιι Ρι·εεετιτι ετιιιιΐιιτιιιο. ιιοιιιιιιιιι Ρι·ε(ιι(:ιοι·ιιιιι Ιιο-

ιιιιιιιιπιειιιιτ Μπι. οιιει·ιευει Βιι!Βιιε. Ιω .3ειΙΙ118. ΒιιὶΙἱἱε!

ιιιοε ιε)ειιιιιε. οΒει·(ιιε .Βιιιιιιε. ειι·τιειΙ(ιιιε. ι·ειιιιιιιιιόι ειιιι(έ.

οιιει·(ιιε ι·ιιΒειιε. ΡιιιίΠιιιε ι·οι!ειιι(ιι ιιιεΙο. ΒιιιιΙιειιιιιιε

μειΒιιιιιιε. ΒοιιτιεεΒιιοι·ιιε ιιιιΐοι·ιιιε. ἶεειΙιιο(ιιε οΙ:ιει·Ι:ι ιπι

Βιιιιι. ιειοοΒιι5 Βιιιιιοι·ιιιε. ΒιιιΙΙιειιιιιιε Ιιει·ι·(ιτ(ιιι5. επιεεΙ

Μαι άιιιιιο.ι .8ει·αι·(Ιιιε Βιιιιιιιιε. °ΒιιιιιίοΙπιτιε Βστε!!ιιε.

ι.ΣυάΙΜΙιιιωϊ ρωτιωιε. τιιιιιιιιιιάκ.ιε πιω. ι·ιιιιιιιιιιιιιιε

Βει·((διειδιιε.ιώκτημι ΡΜιιιτιιἰἰὶιιε/ιι6ιιτἰοιιε τοιιοι·ιοιιιε.

ιιι(:οΒιι5 ειιι·ιει(:ιιε. τιιὶιιιιιιι(ἰι18 ΒΒιιιιοιιε ο( ιιιοοΒιιε

Πωσ· ειαε. τιιιιιιιιιιάιιε (Μ ι·οιιο!ιο. ΒιιἱΠἱεΙιιιιιε Βε

ι·οΙΐιιε. ειιιε(ιιιιιιιε Γι·(ιιιοιιε. τηιιει·ιιιε Έι·ειιιοιιε. οΒει·(ιι5

(ιιι·ιιει. Βιιιι(ιιιΙΕιιε εριιιεΠιιε. Βιιι!!ιε!ιιιιιε Βιιιιεοιιε. ιιι·

ιιιιι(ιιιε ει|οκειιι(1οι·. ι·ειιιιιιιιιάιιε Βειιιιιιοκ. Ιιειιι·ιοιιε Βιω

(ιιιε. Βε!ωιι€ρι·ιυε Βιιιιεοιιε. ΒοιιιιεΠΠιιε Βιιΐει·ιιιε. ειΠιιιιιιε

ειι!ιιιιιιιιιιε. ιιιοοΒιιε Βοιπιειι·(Ιιιε. .8ιιι!!ιοιι1ιιιε ειΠιιιιιι5.

ΒτιιιιοΜιιικ!ειιδοτιει. (φραπε ιιιιοι· ι·ιιιιιιιιιι(ιι ιιο(ι·οιεοιο

ΡΜ ίἰἱἱἰε έι.ιιε ε( (ιιιοτι(ιιιιιι ι·οιειιι(ιι Μάο. οι ιιιιιιιΜιι8

(Μαι ιιι·οεοι·ιιιιι όοπιιιιι ιιεεεεεοι·ἰε ιιιππ: (:ειι·τειιιι εσιιιΡει.

·χτι ι:. π . .ι

· · πιά ι: ι .( σ] .ιιι π. .ιι :.

( Μ: ΟΙ.(ΧΧΧ )

(πιω ..·ιι. '

Βιιιοι~ι Ειπίποιιιω ρι·ο ι·(κ·έριεπείο σα.(ΜΜ (πω: σ.

ίαπιωιπέ σουιιιιιω2 σοιππιίωαι·έιω οΖα·2ιω, ρο8ε.9(α(2

Ρί.πιιι·ωπ κειο%ι·εω;- σ: Μι εοάειπ ιπιιΞε ἰιαὸἰ£ιω ,( ρι·0

(ε.ι£α£ιιτ·.

ιμι (7-)Ή'. ι'

· Μ” :
Π66 Μ» ιθωιιιιιι.

ι·.· ι ·ιι = Δ ' .'

Γειά. Α. [Μ. 834. £οιί. Ο. [Μ. Ι94.

>(Η.Β.) 7

_ ιι . ω'

Ιιι ιιοιιιἱιιο άοιιιιιιι. (πιω (πιο ιιιιιει!άιιε (ἴο ειιιιιιιι

ιι(πιιιι·ιιιε _(:οπιιιιιιει ιιιιιιιο-ετ Ρτο ιΡεο βοιιιιιιιι οοτιετι-.

τιιτιιε εεειειιι- ιιι βι·οεειιτιιιι άοιιιιιιιι ΜοοΒιάο ιιόιιο(:ει€ιέ·

ώ: οιιοπ1οιι(ι ροτεεαι(ιε Ριε:ιτιιιιι ιιι Ρειιιιοιό ιιι ‹Ιιιο

ιέ!επι Ροτοετιι5 ι·ιιιοι·ιιτιιι· ρι·σ8ειιιιΒιιε ειιιιιιτι άοιιιιιιο

ιιιιιιιιιο (Π: ιι(]ιιοοιιτιε ιιι(].ιοο ειιο ε( (ιοιιιιιιο- ιι€οΠιιο

(ιο 3ιιΒΒιιιιιιιε ειιιο Βοιιοιιι6ιι5ι ιιιόιοε (τόιιιιιιιιε Μισό

οι Ρειιιτιοιιιο οἱι18 Ιιπ:ιιιιο. Μια: Βοιιο ιιιοοΒο· (Ριου-Τ

άιιιιι(ιοιιιιιιι Βοιιιιοο5εε Ριριοτιιε (Με Βοιιοιιἱοιιεἰ ε(

:ΗΜ ιιιΐι·ιιεοι·ιιι(ιε. Δω ε( ά(ιιιιιιιοιιιιιι (Ποιο Ρο(εεω(ι

Ρτο άιοιο οοιιιιιιιι ριειιι·ιιιιι. (ιιιο(ι ᾶοιιιἰιιιιε ειιιιιοτι

ειιιΒτοιιιιε (ήπιε ιιιιιιιοτιειέ ειιι(Ποιιε ε( ειιιιΒιικει(στ οο

ιιιιιιιιε-ιιιιιιιε απο( ιιι ιιιεο ιι(ιι(ιοι(ι ιιι (Πιο ἱιιἴετἰοι·ἰ

εοΙιιι·ιο ιιοΙοτιε ι:ι(ιοιπι Ροιιεεωτι Ρτο οοπιιιιιἰ Ριε:ιτιιιιι

ιοφιι οι μπε οοιιιιιιιι€ ιιιιιιιε. Ρτο ιΡεο οοιιιιιιιι ιειιιιιε.

(Η Βιο(ιε ετῖΒοἐιο οι; !ιοτιοτο ιιτι·ιιιε(ιιιο ο(ιιιτιιιιιι5 (με

Ρο185ιπιε ι·οέΡ01Μειιε (Πει: (μαι ιιοπι Ρο$έειἱ διότιιιέ

ε)ιιιι(ιιι οι· Ιο(ιιιιι ι:Ι(ισιιιιιιιι (Με !ιιιΒοΒιιτ Εισει·ό ἱΡεζι Ρο-'

τω(ειε-ριισιιτ--(ιιο(ΒΜ. ιιτιάε ιτει·ιιισ Βιοτιει (Βετο Ρστεἔ

ετειΙ:ὶ ειαε ιι(ιτι·(:οτιε Ριπε·οιΒιιε Ραπ· πιο (ιιο(ιιιιτι ιιιιιειιάιιιιι

ει; Ρειττο- 1:οτιιιιιιιε ιει_ιιιι(ι ει: όιοτι εδιιὶιοιιἰε εὶιιἀἰοἶ

οἰιιε(ἰ(ιιιι:οοιὶιιιτιἰε· @πιο Ρι·ο(Ποιο Ροι:ειι(ιιιιι Ριειιι·ιιιιι

ιιι Ρει·ιιιιι(6ι·στιΡευιιι ε)ιτιιοιιειιι ιι(ετιιτο 5ιιρει·ιιι5 ιιτ!

Ιο(ιιιετι(ιιιιτι οιιιιι (το (ὶο Ιιοιιο ιιοιιοτο ε( ιιτιιιτειτο οο

τιιιιιιιε ιιι5ιιι·ιιιιι ει; (:οιιιιιιιιε ιιιιιιιε. (με ΡοΕ(:5(ειε τε

εροιιάειιε όἰιιὶτ. (μισά οιιιτι ιιι Πω: επι ι·οδιιιιιιτιιε εεεετ

οι ιιιιιιιτι Ιιώιει·οι: Βιιοει·ο ι1οιι Ρο(ετιιτ (ιιοτι1ε ειιιάιοιιε

Ιο(ιιιι οιόειιι Ρο(ιθέτοΕι:Υετ ἰιι©οΪιὶἱιιοιι(ἰ (πιω 0ιιιιιιιΒιι8

ειιιπιιεοιιιιιι.ιε ΒΧΙ1ιιΙ5ι1εΈΙ1ἱ (Με ιιι·εεειιιιτι (ιιοπι μια

ει:ειιτιε 880 άιο(ιιει-ιιιιιΜ(ιιιο (Μπι Ροτοετειτο εοιει επικ

ιιιιιε ιιι (Μοτο εο!ειι·ιο ι^(ειιιιιιισιιτε. ευ (απο 011111 εἔο (Β

οιιιε ιιιιιιιι(1ιιε ε( ρι·εόιοτι άεεοοιιάιεεειιιιιε ιιι εοΙειι·ιιιιιι

ιιι (ιιιο απ( ειιιιιοι1 ει111ιτοιιιιε. Ρτεάι(ιτιιε ἰἀεπι άοιιιιιιιιε

ε)(ιιιοιι ειιι(ιι(:ιιε οοιτιιιιιιε-ιοιιιιε ιιοιιιιιιο ε( ιιιοε οο

πιιιιιιε ιιιιιιιο ει; Ρτο ὶΡεο (:οιιιιιιιι= (Μι ε( ἀοιιιιτι

(τιειιιιτ (ιοιιιιιιιο ιιιΙιειιιο δε: ειάιιο(:ειτιέ ιιιάιοι (Ποτε Ρο

(οετιιτιε ο( (:οιιιιιιιιε Ρἰειιιτιιπι Ρτο Ρο(ο5ωτε ει: οοιιιιιιιιι

Ριειειι·ιιιιι σιιιιιιιιαι·(ισ ευι·ειιι·ι (Πω ιέιοοοιι:ει (ιιισάτ·ροτοετιιε

ριεειι~ιιιιι· Ρι·ειιδοτει Ρο(ευειτ (ιιιππ ε)·ιιιιοιιοτιιι ·(ιιιάιι·(ε (μαι

ιιιεο 8)Π110Π ιιειιιοι·ειι:=ιΒι Ρτο: οσιιιιιιιιιιιιιιιει' ει:'(ιιιού

επι( ειιιάιοιιε οοιιιιιιιιιει ιιιιιιιε··ετι (μισά ιιοΙοβιιτιο(ιιιι

ροτεειιιιι Ριειιι·ιιιιι άε Έιιο(ιε·-ιιτι·ιιιε(ιιιο οοιιιιιιιιε. (Πέ

(:ειι(ὶο (μισά ιιοπι (ι·ει-ι οιιι·ιιιιιωε· κα· οοιιιιειιιειιε (μισά

12281227

Με επιιο(ο οωηι!ιιιιιο. ειιιιδιοιιε οι( ιιιιιΒιιιιιιιοι· (ιοιιιιιιιιε ·ιιιιιιιε ιιοιιι ιι(ιεε(·(
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!οιιιιἰΡοιεετιιτι Ριειιι·πιπ. ι!ιοειιι!ο ετιιιιιι ετ Ρι·οτεειιιπι!ο ιι ιπετιε επιι!ιοπιπ Ρι·οοπι·ιιιοι·ειπ ετ οεττιιιιι ιιππο!πιπ

ιιιιοι! πεπετιιι. οι Ρτο ι:οιππιιι ιιιππε. ετ ιιποι! Ρο

τιιιπ5 ετειι; Ρτο ἱΡεο οοπιππι πιππε Ρτο Ρει:ειιι!ο ει:

τεο!Ριειιι!ο οιιεττιιπι ιππο ει ιτε οι! ι·εοιΡιειιι!πιπ !Ρεπιπ

οιιεττπιπ εεοπιιι!ππι τεποτεπι εεπτειιοιε εεπ εεπιειι

οιιιτπιπ !πτε εεπ !ιιτιιτιιπι Ρετ Ροτεετιιιεπι οιιΡιτεπειιιπ

ετ πποιεποε ετ οοπιιιπε ι!οτεπτιε ιπτετ οοιπιιιιε ιιιπιιε

ε!πε ειπιιιοπιπ ιιε! ειπι!ιοοε οοπιιιιιιε ιιιππε ει: ππο

'ιππο ετ οοπιιιπε Ριειιτππι ειπε ειπι!ιοιππ πε! ειπι!ιοοε

ιΡειπε οοιππιιιτι οι ο!τει·ιι. ε! Ροτεετεε ει οοιππιιε Ρι

τοτπιπ πο!ιιετἰτ ιΡεπιπ οιιεττππι ι!!ιοιε εεπιιιπ ετ !πτε

ετιιιιι πω. ι!ιοτοιποπιιπε !”εοετε πετ! ει; ι!ε!ι!ιετιιτι.

ιιοε τοπιο ιιι!τ ιι!ιιιιιει τεεΡοποιο ι!ιοτο εγιποπι Ρετ

Ροτεετιιτειιι ιιε!ιπι!ιοεπι εππιπ Ρτει!ιοτιιιιι Ρ!ειιτππι

!ιοο οπιιιεε επι Ρτεεεπτεο ετιιιιτ ιπ ι!ιοτο εο!ιιτιο πι

οπο ι!ιοτιιε ε)·πιοιι, ετιιι: ιιιιιιιιι!ο επΡτιιι!ιοτιι ιιιιιτ ει.

Ρτοτεειειτοε τοπ ιπετιιπτ ειιΡιι!ει Ρετ εετπιεπτεε ιιτ

ιιιοτοε ειπε !ιει·τιιετ!οε Ροτεετιιτιε ει: οοιιιππιε Ριεετιιιπ.

πο! οι Ρτεεειιιεε ετιιπτ. ετ ι!ε Ρτει!ιοτιε οπιπι!ιιιε

ι!ιοι.πε ε)ιπιοιι Ρτοτε5τοπι!ο ΡτεεεΡιτ ετ τοΒιιιιιτ !ιοο!

ιπεττιιιπεπτπιπ. τεετεεεπΡτοεοτζΡτι πιιπο !ιοπιιιιιιτπ8

τεττετιιιε ι!ε Ροι·τιιπεπετιε. ιιιιο !ιοιιιιε. εποοιιιτπε ι!ε

Ρτει!ι. ο!ιεττπε ι!ε ιιιι!!ετειτιο ετ οττο!ιοπιιε εοοιιιε.

εοτιιιπ μπι ιπ Ρε!ιιο.ιο πι «πιο πιοτει!ιιιτιιτ ι!ιοτο

Ροτεετοε πιιπο ι!οιπιπιοε ιιοιιιιἰτοτἱε ιιιοι:ι.ν. ιπι!!οιιοπε

πι. :πε ιιιινιιιι. ι!εοειιι!ιι·ιε ποτε τετοὶεπι. . ';

Εεε ιιιιιιι!ιιιιε ι!εειιιιι!ιιι πιιπο. ιο!ιιιιιιιιε ιιιιοπ

ειιοτι Ρει!ειετι ποτιιτιπε ειιτι·ιιιιι ττιιπεετ!Ρει ετ ειιειπΡ!ιι

!ιοιιιιι οι επΡτιι ετ επτειιτιοο οιιττιι!οτιο.ιπε!_.ιιιιιιι!ι!ι

πιο!ι!! ιιι!ι!ιτο πε!. ι!ειπΡιο- πιο!. τοττε)!ιτιετεπ_πε! ε!

Μ», ιιιιι!ο εεπ Ριιιιοτο Ρ!ιιε ιιιιιιιιειιε, ,εεπ ιοιιιιιιι . @σε

οποιο επι ρτοιεπειι>πιειΜειιοπιιιιιβεποποιε οι

ειιιφιο που. ποιοι: Με ιιιοπιει..ιιιεοετο πιιιειωιε

απο! ιιιοο!ι!πι οτει!ι!!πι ιιιι!ιο!5; ει. ιο858%0Ε!8 ι!ειιιιιιιιι

τυπο!!! ε!ε 5τε.ιι!ιιπο ἱεπιιε Ροτεετειιε.,ιφετιι. ιπι!ιοτιοπε

ι!ιε ιππο ιιιππιιι·ιι. Ρτεεεπτ!!ιπε _τεετ!!ιιιο ε)·πιοπε

επιβιιοπο ειιι!!ιε!ιπο ι!ε ιιιιι·ει8ιπε οι;πεε!!ιιτιο·ετεπτιεο

ιιιιι.ιιιι6οποει ιιοτιιιε οοιιιιιιιιε πιιπο. .ο ο - . .

. π ρ

'ι .·..·ο.'.ιι.·.ιιιι!. π' ιι!

-ο-:!ι···:·ιι ..ι .Ξ:ι· !: ·· ' .· ·ι!ιιιιι·ιζι 7· Ν' :κ Ν·

τι:: εοπ-ι ε' τι” σ( ιι::ιι·νιι·· ·

..πιο ;·ι·ι·ι:·ιο ω' - ι!.ιιο·ι! :πιο ι ει· τ :'ι:-ι·=

· πεφτει μ. Ιειιισειι.ιεσ πιο ειιιετοιψοιιι · ειισει·οειιά‹ιπ

.ιού-ι .:ι·ιι π. 1·. : ·.Ραιε'πξ φαω!.- που. ι !"ιιι!ι.ιι "ι-ξ

“τι” .τι' ! -·ι'.ινι · . . ν ·:·ι 'ι "'τ 'ι

__ Η ."ο" ¦""ἶ': " Η πιο, π' ιειπιιιιι!!ι. ή

ισ :.Λι η·ι ___ .

| β.ι:Σιιροπορ!ισμιΕπι:τοπο |ιε9ϋ ?'ιιιιι·ύπωι.ιι.ι ιαΙιιιΙιπιι. ':

_ _ θοά.Α.[ο!.35Ί. Οοι!.Π.[ο!.8ι8.υ. ._

'-1·;»|ι!!.;.Ι | ΐ · ! ι ' "ι

ε” ·· _› ·ι : ι .ο ι›·

-ι_!ιιιιιιεέΐιπ Ρε!ιιοιο ιοτπιιτιοι·ιιιπ. !ιοο ειιπτ εοππεπι

τιιιιιε.ι .οι Ριιοτιι ιιτπιιιτει ετ Ρτοιπιεειι ειιΡειτ Βετο

ιπετοιιπι!!ιε ὶπτετ ι!οιιιιιιιιιιι ιπιιττιππιιιι!ε ειιπιιιιιιτιιιιι

Ροιεετιιτειπ· οιπιτειτιε ιοπιιε. ειποιοτιτιιτε ετ !ιεπιιΡ!ιιοιτο

οοιιει!!ι ιιπιπε οοιι8τειισιτι ιποτε εο!ιτο Ρετ οοιπΡιιιιιιιιι

οι οοι·πιι ετ ιιοοεπι 'Ρτεοοπιε ει. εειι·πιτοτπιπ Ρετ

ιιπιοιπ!!!ιετ οοιιιΡει.Βιιοιπ ε!εοτοτπιπ ει! !ιτεπιιι εεειιιι

ι!πιπ ι:οτιπιιπι οιιΡιτιι!ι ιιοπιιιιε ει πιοε οοιπππιε ιιιππε

οι ππο των: ετ πο!ιι!ειπ ιιιι·ιιιπ !επιτεποποι πεπε

·ι'; .ιι πω..

ιι ιιι

ι!οιπιπι ιιιιιιοιιι οοπἴε!οπετΗ Ροτεετοτἱε οοπε!!!ι ετ οο

πιππιε οιπιτειιιε ιι!!ιε ειοπι: ι!ε ιΡεο ειπι!ιοιιιιι οοπετιιτ

Ρετ.Ριι!ι!ιοπιιι ιιιειτππιειιτιιπι εοτἰΡτπιπ ιπιπιπ ιδπι!!ιε!ιιιι

!ιοιιιιιιιιιι ιιοιιιι·ιι. ιιοι:ι.νι. ιιιι!ιοιιοπε

ιιιιιι. πιο ιιιι. ιιιττιιιιιε ιιιιιιιιιτιο. οι! ιΡειιε οοππεπτἱοπε5

ετ Ροοιιι ιιτπιιιπι!ε πιοε ποιπ!πε 8πΡτειι!ιοτε Ροι.εετιιτιο

οι οοιπππιε ετ ιπετοιιτοτππι ι!ε ει!» ει οποτε. πιπε

!ιοετ πποε! ε! ιι!ιιιπιε ιιιιιιιεπειε οτει!ιι!ετιτ ει!ιοιιι ιι!

!ιεπει οτττε ι!ιεττιοτπιπ πιιπο πι !οιπ!ιοι·ι!πι ΡτοΡι:ετειι

ποπ ποτ ιππο Ρετ οοιπππε ιιιππε εοπττιι ε!!ιεπεεε.

58ο !Ρεε οτει!ειιιιιι ιπ τοτπιπ ειτ Ρετιειι!ο οτει!ιτοτιο

ειπε εε ιιιιοι! εοιπι.ιπε ιιιπι.ιε το ιπιτοιπιιτιιι. ε! επιτειπ

ιι!ιιιιιιε ιοππειιειιι οτει!ιο!ετιτ ιι!ιοπι ιι!!ιεπει πο! ι!ιεττι

οιιιε ἱπ ιεππιι πε! ι!ιεττιοτπ πε! πιει ειιττιι !οπι!›ετ

οιοπι. ιο !ιοο οεειι οτει!ιιοτ ι!ε!ιεειτ ι·ειιιιἱτετε Ρετ εε

πο! Ρτοοιιτοτοτειιι οποιο οιιιπ !ιττετιε οοπιππιε ιιιιιιιε

ιι!!ιε ετ ιΡειιπι οοιπιιπε ι!ε ε!πο τεπειιτιιτ επιπιπετιε

ετ απτο οτιιιιιειπ οοι.3ποεοει·ε πε ι!ε!ιιτο ετ τιιοετε

ειοτιο!!ει·ι οτει!!ιοτι. !ιοο ιιιοι!ο ιιιι!ε!ιοετ ιιποι! οι οοπ

ιιι.ειιτπτ ι!ε!ιιιοτ ι!ε!ιιιιιιπ πιει ιι!οπεε ειιιιει!ει!ετιτ ι!ε

εο!ιιεπι!ο·ιιι! Ρτεεεπε ειιιτιπι οιιΡιετιιτ Ρει·εοπιι!!ιετ ει.

!!!!! ειπ8 ιπο5ειι!ι ετ ττοι!ιιιιι:πτ οτει!ιτοτι ει. οοιιι!ιι

οποιοι: -8εοπτε ειιττο ι!ιεττιοιππι ε!πε ιι οπο Ρεττε

ιιο!ιιετἱτ ι:τει!ιι.οι·.Δ Ρετ οπιπιιπε ιιιι!ἰιιτιιι πι τοττο

ιππιοοτιιιπ οοιπππιε !τιππε πο! ποπ ειπτ ιπιιπιοι οο

ιιιππιε πω ιιε!.·ι!ετιιιειιπτιιτ πι οετοει·ι!ιιιε !ιιττοπππι

επιιο ι!οιπιιιι

οι! ιιο!πιιτιιτειπ οτει!ιτοτιε. Με ιιιιοι! οτει!!ιοτ ποπεπι .

ε!εοτιοπειιι ι!ε ι!πο!ιπο πε!ἰτ ι!ε!ιιτοτειιιετ πιο ιπο

ει:ιι!οει; ι!ετιιιει·ι πι οιιτοει·ι!ιπε !ιιττοπιιιιιμοποπειιιιε

ειιτιειιιιτ επ ιιε!ιτ ειπα!. ει. !!!!οιι επι! οοποποι ειιττιι

ι!!ει;τιοτπιπ ε!πε Ρετ ιιπιιιιιπε πιι!!ιιτιιι ιο τοττο ιππι

ιιοτππι οοιππιιιε ιιιππε επι ιιοπ ειιιτ ιπιπιιει ε!πε. !ιοο

ποτε ιιιιοι! οι τπ8ετετ ι!ε!ιιτοτ. ετ τι!!! πο! ιι!ιιιπιε

εοτιππ ι!ε οιιι·οετε πο! ι!ιιπιττετεπι.πτ. πποε! οοπιιιιιε

ε!πε ι!ε ι!ε!ιιτο ειιιιε!!ιοετε τεπειιτπτ. ε! ιιιιτειιι πε

Βεπετιτ ποπ ι!ιιιιιτι.ιιτιιτ ιιιιοπειιπε ειιτ!ει!ετ ι!ε πιο!

απο εο!πεπι!ο. ει: ε! οοτιπιοιιιε τπετιτ ιππο οοιπΡε!!ιιιιιτ

ι:!ε!ιιτοτ ετ ιιι!ειιιοεοτ Ρτεοιεε ειιτιετιιοετε πο! οοιπιιπε

ε!!ιε ειιτιετοοιιιτ ε! ποπ τεοετιτ ειιτιει!ετι. ετ·!ιοο πιοι!ο

!!ειτ ειιτιε!!ιοτιο ι!ε ι!ε!ιἱτοτε 'οοιινιοτο. ι!ε ι!ε!ιιτοτε

επτεπι 00Π!!8880 πετ εο!ιιτιο !ιοο πιοι!ο. Ρι·ιιπο ι!ε ιπο

!ιι!ι ε! πιο!π!ε !ιιι!ιπετιτ. ιιποι! ει ποπ !ιο!ιιιετιτ πιο!ι!!ε

τιιοιιιτ ε! ειιι!ει!ετι ι!ε ιιπιπο!ιι!ι ιιτ!ιιττιο ειιτιιιιιιτοτπιπ

ιι!!ιε ιπτιιτοτπιπ. ιτε ιιιιοι! ι!!πι! ιιππιο!ιι!ε οοιπππε

ιι!!ιε οοοιΡετε τεπεειτπτ ιι οτει!ιτοτε ει. εετιετιιοετε εἰ

πι Ρεοππιιι πιιπιετιιτε ι!ε τοπιο ιιποπτππιτπετιτ ειιτι

ιιιιιτπιπ. ε! επτειιι ποπ !ιιι!ιπετιτ οτει!ιτοτ πιο!ιι!ε πο!

ιιπιπο!ι!!ε ππι!ε ειιτιεί!ετι Ροεειτ ιτιιιιιιπτπτ ι!ε!ιιτοτ ετ

πιει ειιιειπιιεοιι!ι Ρετ Ρει·εοπιιιπ οτει!ιτοτι πο! ειπε

ππποἰο. ετ οοποποειιιτιιτ εεοπτε ειιττει ι:!ιετι·ιοιπιπ ιι!!ιε

ιι ιιπει Ριιττε πο!πετιτ οτει!ιτοτ Ρετ ιιιιιιιιιιιε ιπι!ιοτπι

ιπ τεττιι ειπιοοτπιπ οοιπππιε ιιιππε. επι ποπ ειπι:

- ιπιιπιοι ιι!!ιεξπε! ι!ετιπειιπιπτ ιποιιτοετι!ιπε !εττοπιιιπ

οι! πο!ππτετειπ οτει!ιτοτιο. ιτε πποε! οτει!ιτοτ ποπεπι

ε!εοτἱοπεπι ι!ε ι!πο!ιπε πε!ιτ ι!ε!πτοτειιι ει. !!!ιοε ε!ε

τιπετι πι οιιτοετι!ιπε !πιτοιιπιπ ιιιιοπειιιιε ειιτιο!!ιιτ. επ

ιιε!ιτ επιπ οι πιο οοπτ!ποι επι! ειιιτιι ι!ιεττιοτππι

ε!πο ιιετ_Διιπιιιιιπε πιι!ιιιι·ιιι ιο τοττο οιπιοοι·ιιιπ οο

ιιιπιιιειιιιπιιε επι ποπ ειιιι ιπιιπιοι ε!πε. !ιοο ποιο
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τ:ριοά εἰ τι1εοτοτ άοΜτοι· ατο οοι·οοτο ιπο! ἀἰπιἰττοι·οτιιι·. κι ἱιιτὶὶοἱε οοΠοι·ἱτοτιἱ. οτ οπιοἱιιτο ΒοοΒιιτο ει1οτιιπι. @Πε

είνα! οοικοιπιο οΙΙ›ο εοτἰεἴοοοι·ο όο ἀοΒὶτο τοποοτιιι·.

εἰ :οποιο τιοΒοι·ἱ οοο ροεεοπτ ρω οο οιιοά τὶιοἱεεοτιτ

οο ᾶὶεττἰοτο οΙΒο τοι·οετοοτιιτ άοτήτοι· οτ ΕΜ άο οΙΒο

οτ (το ἀἰετι·ἱοτιι. τιοο τοετὶτιιοτιτιιτ. πιἰεἰ ρτἰπιο τιποτε:

εοτἰεἴοοτἱοτιο οι·οιὶἰτοι·ἱ. τριοά εἰ ροετοο άοτήτοτ οτ το

ραβΠοο ετοτοτὶιπτ ἱο ώρα οοτ ἀὶεττἰοτιι οοπιιπτο οὶΒο

τοιιοοτιπ τἰο επο ροοιιοἰο εοτἱεΐοοοτο οτοᾶἰτοτἱ ὶπἴι·ο

πιοτιεοπι ροεττριοπι ρυΒΙἱοο ετοτἱεεοητ ἀοΒἱτοι· οτ ΒΙἰἱ

οι :Προ τω! ἀἰεττἱοτιι. οτ εἰ τιοο ορεοτυοΒιπιτυι· ρω·

οοιοιπιο οΙΒο τιοο τιοΒοοτ οι·οἀὶτοι· ι·οοτοεειιπι οοτ

Ιοιτάοπιι οἰεἱ οοοτι·ο ·άοτήτοι·οπι εαυτο οτ Βοπο οὶιιε.

εἰ οιιτοπι τιοο οοο οΒεοτυοι·οοτιιτ ὶτι τοτιιι1ι τιοΒοοτ

οτοιὶἱτοι· τοιπάοιπι ο οοπιιιιιἰ ἰοτιιιο οοι1τι·ο οοπιιιοο οτ

Βοιιιἱιιοε Μοτο πωοΠοοτ ροτεοτιο ρω ροτεοτιο. οποιο

ρω οιιοτο. οτ οοι·υπι Βοοο εἱιιο οΙἱουο οκοορτἰοοο οο

πιιιτιἰε οτρο οοτ οΙὶοτιοτοπι εἰπἔοἱοτοπι ροτεοοοι·ιιτο.

που οοετοοτἱοιιε ‹ΙοτἱΒιιε πιιιΙἱοτιιω. οο εοΙιιο οσοο εἰ

οΙἱτΙιιὶε ἱοτιιιοοεἰε οοοάιιοοτοτ οΙἱτριοι1ι τοτο ττο :Προ

ιιοΙ ἱτι οτρο ρτοτιἰΒὶτοπ1 ρου ετοτιιτι1ττι οοοοοπἱε :Προ

ροη Ποτ ρι·ορτοι· τιοο οὶἰουοά εοκἰωοοτιπο οοτ Ιοοε εἰ

ἱρετι Με ἀοτἱιιοτοτυι· ρτορτοτ τοτωοπτ ετοτοτἰ οΠ1ο.

ρτοἀὶοτο ροοτο οτ οοοιιοτιτὶοτιοε ἀἱοτὶ άοπήπιτε ρο

τοετοε τοποο πιοιάήοο οτ ιιἱοο οοπιιπήε ἱοτιιιο οτ ρω

ὶρεο οοπιιιιιἰ οτ ἀὶοτι1ε εἰττἀἱουε τω» υἱοο οτ οοπήιιο

οοππιιιἱε οτ τοοι·οοτοτυπη .τοοο ίὶτπιοτο τιοΒοτο οτ το

ιποι·ο τΙο οοτοι·ο ρι·οπιἰεοππιοτ. οτ οοητι·ο οοτ-τιοο το

-οοτο πιο! ιιοοὶτο. τοετὶΒιιε ρτοεοιιτὶΒιιε οτ ιιοοοτἱετ

ιιιοττιοο οοΒο. @απο άο οιιι·το. ΒυὶΙΙἰοΙωο τοοοιιοΙο.·

ευρο ἀοτοἱτιὶοο οοτὶιιὶτοτἱε Μοοι.νι. ἰοἀἱοτἰοτιο :στο οἱο

οιιοττοάοοἱπιο π1οι1εἰε ὶοπιιοτὶἱ. - -

Ε.Βο 111οτϊτ1ιιε το» ο1οιιτοτοεοτο τιοτοτὶιιε οκττοἑιἱ! οτ

οεοιορΙἱίὶοοοὶ ρτοεοπε ἰτιεττιιιποτιτιιπι άο 111οιιιιοΠ ὶο

εττττωοτιτοτυω ΒιιἰΙΗοΙττεὶ οοοοεπιἰ άο ιιουοεἱτιο τιοτοτἱἰ

οτ ὶο ρυΒΙὶοοττι· το1·ωοιπι τοό.οτρ. τήοΗΠ οάὸὶτο πιο!

ἀἰωὶτιιιτο. τιἱεἱ .τοττο Ιἱττοτο εἱΙἱοΒο τἰτοΙο εοπ ριιτιοτο

εοοτοτιτἱο πω: ωιιτοτο οοτ οι τιτὶτιιιο ιιἱοἰοτο.›ἀοιοοω

οοτο τειιιτοιι ·ιιιοΒιιἰΒοὶ ιιἱτἱ άοιτήιή οοτἱοἱ ·ρτοκοοποπ

τὶοο ροτοετοτ:τε ὶοιιοο.-ρτοεοοτἱΒυε οτ οοουοοοτὶε τοέ

ετὶΒιιε. ὶοοοἰοο οιπὶο. ιιἱοοΙοο ουοτοἱο. τοὶτιιὶιτιιἰο το

οοεοΠ οτ οΒοττὶιιο ροκὶο ἱιιτἰἰοἱΒιιε οτ ΙοοΒ·οοοο στ

Βοιιοκἱο ποτειτἱο. οποιο ἀοιοἱιιἰ Μοοεκκενιιι. ἀὶο απο.
ορτῖτὶε. ν [ ` ' ·

1( οοοοιΧΧΧ11 )

!.φοτέ δ|ιίαπί ππυ·σωοπέ.ε Μο.τεαο οτ έιαιτίοτε ΜΒΜ

ι·ΖοκιπΕ ΜΜΜ βοιἰιι.τ· εοτπω Ρίεαποε στοπ [απαιτειτ

.ε·τύπτ ϋιοιιπτ. δ τ τ ] . Π!"

τ' απο, 2ο- ορτἱτὶε

Π' . 'ο ”

-ν
'.

Ε.: προτπαρτιο @ποσοστο Βοοίί Τουτίποπ.τίε τοοεαΜοϋ.

δυό. Α.[ο!. Μ!. Πρ!. (].!ΒΙ. 108. '

( Η. Π. ) ·

Ίο ηοπσὶοο εοποτο οτ ὶιπὶἰιιἱἀιιο ττἰοἱτοτἰε οοτο».

πιτ τιοτιοτοπο άοἱ οτ Β¦οι·ἱοεο υἱι·Βἰτιἰε ·ιτιοι·ὶο οτ

οπιιιιυπι εοποτοτιω1 ειιοτοπ1 οτ οοπ1ιιτιτε Μονο οττΙοο

οοτιἴοἀοι·οτὶο τοΙἰο μου: τοΙοετριο οοι1ιιοοτὶοτ1οε τοοτο

ειπιτ οτ Βι·πιοτο ροι·ροτιιο άοι1το άοπήοο ιιοΕτιιτο

ὶοτοι· άοπήοιιτο ρτιἱ!ἱρριιπ1 τΙο το τοττο ΙιοιιοτοΒὶΙοπι

οὶιιοπι πτιοἀἰοἱοοὶ. οτ οοοι: ττιοΒπιἱίὶοιπο ροτοετοτο11ι

οκοοἱἱοιιτἱεεὶιιιο οι·Βὶε οτ ροττἰο ἰοιιιιοτιεἱε άοοι·οτο οτ

οποτοι·ἰτοτο οτ ΒοοορΙοοἰτο οοοεἰ!ἱἰ ὶοοιιο αποτο εοΗτο

οο11ΒτοΒοτἱ ρου οοτρροτιοτ11 οτ οοι·ιιιι οτ ιιοοοπι ρι·οοοπϊε.

οτ ἱτιευροτ Βοπιἱτιιιπι εοκ ρου τριοτοΙὶΒοτ οοπιροορ1οτη

οιοοτοτοπι επο Βτουἰο ὶιυιτο τοπ·ιτιο1τι οορττοτοτυπι ἱοοπο

οοπιἰττο οτ ιιἱοο οοπιιιπὶε· ἰοττιιο οι Μπι ροι·το. οτ άο

πτήιιιιπι ἱἱἀορτοοἀἱιιιιπττἰο οιιοττνοτο οιτοοάοπο ὶτοπι οτε

πιὶοἰ ἱὶᾶοΒι·οτιἀἰοὶ οττΙιιο ιτιοττιουπι ΒουΒοτἱιιω τριοπάοτο

ΒυὶΗἱοΙιιιἰ τωοοϊοε οτ ρτοοιιτοτοτοε εορτοεοπερτἰ το»

πιὶιιὶ οτιἰοτιἱε ἱ!ὶοετι·ἰε πιοι·ο!ιἰοοἰε ωοεοο_·οτἀοἰ Βτοτἰο

ὶοὸὶοἱε οοΙ¦οτὶτοπἱ πιοτιιὶτιο ἱρεὶιιε τἱοττιἰτιὶ πιοτοΙιὶοπἱε

οτ ἰιιἀἰοἱε οκ οττοπο. ατο ιπιοτιἀοτὶε οτ ρτοοιτττιτὶοπὶοιιε

ερωτικη οοοετοτ ρου Δω ριιΜἰοο ἱοετι·υωοι1το εοτἱρτο

'πωπω Ιυροτοἱἱἱ Βοροοϋ ἰπιροτἱοΙὶε οοτο ττοτοτἱἱ. ΜΜΜ

οιιοι·ιιτο τοοτυπι °·τμττττοιιιτ·οοτο οτιιτιο ἱιτοοιπιοτἱοτιἰε

ἀοπιὶιιἰ απατη. ῦιιτἱἰοτἱορο'- πω. π.. τοΙοιι&οε τοΒι·οο

τὶὶ. οἱὶοό οοτο τοοτοιο ΐοἱτ οσάοτρ τοἰΠοεὶτοο οοτο11ο

Μι” ΐοβι·ιιοτἱἴ. ' :Πάω ποοπριο οοπήοιιε ' ροτοετοε

ἰοτιιιο "σωστο =οτ τΠοο =ωω>τωτο ἰοιτιιο οτ ρω ἰρεο

οοιοοιὶὶ: Δωι·οιο οτϋοττοτούτοτο εορτοᾶἱοτἱ οοτιεἰΗἱ οτ

εοτ ρω· τριοωΒΒοτ τοοωροεοοπι- οοκωοοοτοι·ιιω -οτ

οοοοι·οοετοεαπω!ιττ ρυοΔτοιοτο οετ ρτοτοἱ8ττ·' οτ οοο

τιοττἱτ ”ει1ρἐτοἔὶοτἱ·ε”-ιττ1ιτοἰτο-τοτ ρτοοοτοτοτἰΒοε άοπήιή

πιοιοΒἱο11ἱε οτί ἱπὶτἱἱοἰε ι·οοἱρἱοιιτἱΒιιε τιοτοἰοο ἰρεἱιτο οτ

ρω ἰροοτ τιτῇττοτΉ6τἔιὶιτἱΒΙιεειιἰε. τρια! οοπωοο ἱοτιιιο

τρωω ·-τζΜιΩὶειττιο$·ττΜοιτΒΒὶοτιοοι· τπ·οοτοτήτ οτ Ιωτοττι
οτ οτυοοτ ττττέτιιιοτττοττιΡ·οτ! Δ μού· οιιιοοάοτοι·οε ' οιιἱ

οιοοΒουτω· <Βοο>οιττοτ8οιυ=οορτιοτοω -ουστττρεο

ωτΠοε›ωΔι<οΙιτιτοεοττΡεοὲιο Ρθητττοττττο οοοι τω»

τοοο ·τἱοοτιιτ·ἱ- ο·οειτοτ οποιο! τοοιτο·εΙοοτεοοτ· οετ

οἰοοε οτυΒ1έττέ τετοιο το - τετττττοτοε :στο οΗετοΒτο το.

στο Χωρττοτ·ΔΜεοεο=·οο1- οοο-τοττο οτ > οϋοτ1 _τοοκωτοε

οὶυἰτοτἱε ἱοτιιιο τυοτ-ροεεττ ΜοτΜΜΒοο·οτ ΙτοτΙοιΉΒἰΙοε

οἱιιοε ἰοιιιιο. ἱτοτο «ματ οοπ1ιιι1ο ἱοοιιο οτ Ηοπιιὶιιοε οποιο

εοΙοορυιιτ οτ άοτοοόοιπτ Βοτιο τωο ἀοπιἰοιιι1ι ωοτοτιἱο

πιοπο ρτοόἰοτιιτο οττοττοιέεοοω οτ τιοτοἰιιοε ειιοε ροτ

:ποτο οτ ροκ· τοι·ι·τιω εἱοο Έτοιιάο οοιιττο οππιοπι ροι·εο

:τοτο οτ'ττοοιιΜτ-ϊουοτυοΙ οοτ πιοιετοττοοτ· οἱ ετι'οΗτοπι οτ

εροοἰοΙὶτοι· οοι1ττο οοπττπιο ρὶεοτηι1ι οτ ρἰεοτιοε. εἰοιιτ

οοπ1ιιτιο ὶοιιυο Βιοοτοτ :το ειιο ρτορτὶο Βιοτο. ἰτοπι
ά ουοά ρω· οοωιιοοροτιμο τιιοΙ οἰἱτριοπτ ἱοοιιοοεοττι :του

πιἱτιιιοτιιι· οὶὶτριἰά ιΪοἱιοτιοτὶΒιιε ἀὶοτἱ πιοτοτιἰοιιἱε. οτ

τΙι1ἱ οοι1τι·ο τιοο τοοοι·ο υοΠοτ οοπ111ιοο ὶοπιιο όοτο11άοτ

Μάο όἰοττιπ'ι ὶτιοτοτιἱοτιοφ Βοτιο Βέτο οτ·οτειο ΐτουάο

εἰοιιτ τοοοι·οτ οοττ1οτιο Ϊορττο οοειτο 'ρτορτἱο τοοτο.

Ποιο τρεοά ροτοετοτοε ιιοΙ ι·οοτοτοε οριἰ τοἱττοτιτυι· μι·

τοωροι·ο ρΜοοτήι1ητ πιοπο το οοεττιπιι οαΙΙουϊάιττο

Μπιτ οιτττιιοτἰοι εο!ιιοτο 'οιιετοἀἱι·ο οτ· τΙοτοοάοτοπϋ-τ

οτοιο ιιιοτοΙοοιιοπι οτ τιοτιοι·οε εποε οτ τοπιἱτἰοπι οποιο

οτ ἰιιτευ επο οτ Ιτοιοἰποε εποε. εἱοιιτ ροτεοοοπι ίοι::ϋ

Ποιο ἱιπο οτ τποποτοε οἰιιἰε οἱιιἰτοτἰε ἱοοοο. ἰτοπ1 @σοτὶ

·οοφωιο ὶοιιοο οτ ἱοπιιοοεοε εοΙιιοριιοτ ουετοιἰὶοοτ οτ

άοτοοοοτιτ τιοιοἰιιοε·°ὸἰοτἰ ιτιοτοτιὶοτιἱε· απο τη τυποι

τριαιπήιι ωουτ·ορτοοκοτριο οοε ὶπιοοποτἱπτ τοιιτριοτο

τἰοιοὶτιἰ οτιἰοηὶε Πτυετήε ιτιοτοτιἰοτιὶε πιοεεο οτ ττοὶ Βι·οτἰο ὶοτιιτοιπεοε. οτ-ὶρεοε τι·οοτοτ:ἰτ 'Μοτο ἱοτιιιο τοτο Πι
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ιοιιπο ποοιιι οιιτι·ο :ποστ ιοιιοοιιοοε οτ πιεσε !ιο!ιοιιιτ ο οτ ποτοοποπτ πιο ι›σοοο οσι·πιιι !ισιιο ππο οτ ειπο

!ι!ιοι·σο οτ ιπιιιιπιιοο ιιι οιππο οτ πιοττιστπ ποοιιτποι

οι! οσι·ιιιο οι·σοι·ιοπι Ροοπιιιιιιο Ροι·τιιιοτ οιοπτ οιποο

οιππο οτ ιισσ τιιοιοτ οσιιιιιιιο οιππο οιο ποποτπιο ππο

ιιιιιιπο Ροοοιοτ οιιτι·οιιοι·ο πο ιοιιπο οο ποο οι·οιιτ οιο

ποσοοοοι·ιο πιο οοι·πιιι ποπ. ιτοιιι πποπ οσπιποο Ρο

-οιοτπι· ποσπ σιιιοοο ροι·οσοο ππο οιπιο!!οιιτπι· οιιτι·ο

οοετι·ιιιπ οο!!οι·ι οτ ι!!ι ποι πσ!ποι·ιοτ ιππο απο οσι·οιιι

πσ!ποτοτο οιοτ οο!πι οτ οοοπτι ιο ροι·οσπιο οτ ι·ο!ιπο οπ

οποποιο πιοο οποιο ειπο ιιοΡοπιιιιοοτσ οσιιιοιιιο ιοοπο.

ιτοπι πποπ οσοιοιιο ιοιιιιο Ροι·ιοιττοτ Ροοιτισο πιοτπιιι

πσιιιιιιππι ιιιοι·ο!ιισοοπι !ιο!ιοι·ο τοοοι·ο οτ Ρσοοιποιο

οτ Βοπποι·ο !ιιιοι·ο οτι οποιο πσ!πιιτοτοιιι σιιιιιοο τοι·ι·οο

πιιοο ποοτο πσιιιιιισ οσππιι·οτ οσοτι·ο ιιιιιιιισσο εποε

οτ ιοιιιιιοσο οσπιοιιιο ιοιιπο. ιτοπι ποστ! σσιιιπιιο ιοιιπο

τοοιοτ πποπ πιστσ ιιιοι·ο!ιισιιι οτ !ισιοιιιι!ιπο οπιο ποο

ποπτπι· ιο ιοοπο πσπιπο πιο οσι·πιο !ιο!ιιτοτισοι!σοο

ιιιτι·ο ιιιπι·οο σιπιτοτιο ιοππο ρι·οσιο οσιιιΡοτοιιτι πο

πιο πσιοι!ιοο ππο ποιιπι πο!!οιιτ. ιτοοσ πποπ οσιιιπιιο

οιππο ροοιοτπι· ποσπ πιοτοο πσιιιιιιπο ιοοι·ο!ιισ ιιο!ιοοτ

ιιι οοοτι·σ οο!!ιιι·ι ποιιιποι οιπο ο!!ιοι·Βιιιιι ιοσσ!›ι οο

ιιιοοσιιιο. οτ ππσπ !ιοοοτ οι· ιιιτι·οι·ο ιιι οοοτιπιιι οτ

οιιιι·ο σοοι τοιοι!ιο οπο οοιιποοισοτι οισπτ σιπιο ιοποο.

ποοοοπιοο ρι·οπιοτι πσιιιιοι ι!πο!›ι·οοπιοπο οι ιιιοτ!ιοπο

ιιιιιιοιι οτ ιιι·σοοι·οτσι·οο πιστι πσιοιιιι ιιιοι·ο!ιισιιιο ιισ

ιιιιιιο οτ πιοο ιΡοιπο οτ Ρτο !Ρ80 Ριισπιιοοι·πιιτ οτ

οσοοοιιοι·πιιτ πισω πσιιιιοσ ΡτιιιΡΡο ο !ο τοπιο Ρο

τοοτοτι ιοιιπο ι·οοιιιιοοτι· οοπιιπο οτ πιοο οσιιιοοιο

ιοιιοο ππσπ πσοιιοπο ο!ιιοιιοο ι!!ποτι·ιο πιοι·ο!ιισ ιιιοοοο

οτ ποι ει·οτιο ιπποιι οο!!οι·ιτοιιπο ο!!ιοιοτοι· οιπιο ιοοπο

οτ ιπι·ο!ιιτ οιτοιοιιτιοπιιι οτ οσιιιΡοπιιοπι οιπιπιιι ιοιιπο

οτποο !ισιισι·οιιι οσιοποιο οιππο. οτ !ισπιιιιοο πιστι ισοτ

οιιισιιιο ιπι·ο!ιοοτ !ισιισιτοιιι οσιοποιο _ιοοπο οπ :οποι

οιτισιιοιιι οσιιιπιιιο ιοοπο. ιτοιι.ι πιισπ απο ποιοιιιπο

ιιιοι·οιιιο τι·οποτ οσπιποι ιοιιπο οτ ιιποοιιο οοιιιιιιιιιο ιοπιιο

Ρτο ιΡοσ οσιιιιιοι οπ οι·οοι·ιιιιιι ιο Ροι·οοτοπιιι !ιο!ιοιιππιιι

οτ τοποτιπππι σοετι·πιο οτ τσι·τιοο σοοτι·ι οο!!οι·ι ποσπ

οΡΡο!!οτπι οοεττπιο οτ σπιτι σοοιιοι!ιπο οτ Ροι·τιοοοτιιο

ιιιοιπο οοετι·ι. ιτο ποστ! οσιοππο ιοοπο πιο τοσιοτ

οποιο πσ!πιιτοτοπι οιοπι. πο το Ρι·σρι·ιο οτ Ρσοοιτ πιο

οιιρο!!οι·ο οτ πιιοιττοιο ιι›ι πιισοοοιιιποο πσ!ποι·ιτ οσ

ιιιπιιο οιππο. οτ πποπ σιιιιιοο πσιιιπο πποοποτ ιππο

οσοτιιιιιιι οτ οοπιιοιιιο οσο οπιί:ιοοτο οιπο_οοοο!ιιιι οιιιτ

οι! ρι·οοι·ιπιιι οσιιιπιιιο ιοιιπο. σιιιιιοο οοτοιιι οσοεοο

οισιιοο ππο οιιιιτ ιπιτο οσοτιποο οοοτι·ι ι!!οι·πιιι ποποο

οοι·πιιι ππο οιΡο!·ιοτιτοι· πο! οιιι!ιιιιιτ πο οοοτι·σ σοι·

ιιιιττοτ ιιιοτο!ιισ ποσπ οσιοπιιο ιοιιπο !ιο!ιοοτ. οτ πιισπ

πο σιιιιιι!ιοο οι·οπιοτιο πσιοι!ιπο οτ Ροοοοοοισιιιιιπο ιππο

οποιο τοοιοτ πσ!ποτοτοιο οιιοορτοτιο ο οποιοπιστιο πσιοσ

ιοσσ!ιι οσοιοιισπιο ππο ι·οοοι·ποτπιι πιστσ ιοοι·ο!ιισοι

οτ οιιοορτοτιο οιιιιι!ιτοι· πσπιι!ιπο οτ Ρσοοοοοισοιτιπο !ισ

ιιιιοπιιι ππι οποτ πο τοπιι!ιο πιστι ιιιοι·ο!ιισιιιο ππιιο

!ιο!ιοιιτ ιιιτοο οο8τι·τιιιι πο! οιιτι·ο ποο οο!πο οιιιτ ιροιο

ιιιιισ!ιιιιτοτο πιστι πσιιιιιιι ιιιοι·ο!ιισιιιο. οο!πιο οποιο

μοοοοοοι·σοι!ιιιο ο!ιοι·οιιι μοι·οσοοι·πιπ ππιιο οσιιιπιιο ιιι

οπο το πιιιιιττοιο ιισ!ποιιιτ. οιπποιο ι!ιι πιιιιιοοι·ιτ οτ! πιο

σοοι!ιοτι ποπιοπ ιιιοιοιιισοιο. ιτοιιι ποστ! ιΡοο πσιιιιιιιιο

ιιιιιτο!ιισ οτ !ισιιιιιιοο οπι τοιι:ιοιιτ οποιο οτ Β·ποποιο οιπ

οι!ιπομοι·οσοιο οτ οσπιππιτοτιτιπο οτ οσοσιο!ιτοι· Ριοοιιιο

οι! πο!ππτοτοιο σσιοποιο ιοιιπο. οτ οο!ιιο!ιπιιτ οποτσπιοιιτ

ιιοοπο οσιιιιιιιο οιππο οτ οιιιοοο οτ οιοοο!σο ιοοποποοο

οτ ιιιοιοσο οσιιιοιιιο οιππο τοτο ιο τοι·ι·ο πποιιι ιο

ιιιοι·ι ο!›ιποο οσο ιιιποιιοι·ιιιτ οτ οροσιο!ιτοι· ποιοπιιτ

οποιο οτ σροι·οιιι οιιισοσοιο ποστ! οσιοπιιο ιοοπο ιο

ροι·ροτππιπ τοοοοτ οτ ιιο!ιοοτ Ρι·οπιστοιιι οποτ:·πιπ οπ

οποιο πσ!πιιτοτοιο. ιτοιιι ιοι·ο!·›ιτ πιοτπο πσιιιιιιοο πιοτ

σ!ιισ οο!ποιοοτ οποτσπιι·ο Ρστοοτοτοο οτ ι·οοτσι·οο οτ

ο!ιοο Ροι·οσιιοο ππο οι·ποτ Ροτ τοιορσι·ο ιο πιοτσ σο

οτι·σ ουσ οοιιιιιιιι ιοοπο. ιτοπι ποστ! πσιιιιιιπο ιιιοι·ο!ιισ

οοοιοιοτ πιισι·οιιι πο οιιιιοιτιο ιοιιοο σσιιιοιιιο οτ οσο

ο!ιοιιπο. ιτοιιι ποστ! πιοτπο πσιιιιιιπο ιιιοι·σιιισ Ρου

ιιιιττοτ !ιοοιιτοτ ππσπ σιιιοοο !ιο!ιιτοιιτοο ιο πιοτσ οο

οτι·σ ρσοοιοτ Ροεσοι·ο οτ !›οοσοι·ο ιο τοι·ι·ο πιοτι πσιιιιιιι

ιιιοτο!ιισιιιο οιοπτ ο!ιι !ισιιιιιιοο ρι·οπιοτι ιιιοι·ο!ιισοιο.

ιτοπι ποσπ πιο” πσιοιοπο ιιιοι·οιιισ πο!ιιτ στο ιοτσ

οποιο οποσ τοιιτπιο πιι·οοοιιι στποοιιι οοι·ιιοο οο!οοο

οτ οοοοοπι πποοτοιο οοοοοοοι·ιο οτ οο!!ιοιοιιο οι·ιτ σπι

_ ιιιιιπο Ροι·οσιιιο ππιιο οσιοπιιο ιοπιιο Ρσιιοτ ιιι πιοτσ οο

οτι·σ οοπ ποι ι!ιι οι·πιιτ Ρτο οσιιιποι ειπο ρι·οοισ. ιτοιιι

ποσπ` ποιοιοπο ιιιοι·ο!ιιο τοοιοτ ιτο ποσπ τοοτο οιοιππο

οι·ιτ ιοτπο σοοτιπιο οτ !σοπιιι πο σο!!οι·ι π!τι·ο ι!!οιιι

ποοιιι ποτπι·πο οοτ πιο ιοτσ οποσ πιιοπτο οι·ιτ επίπ

σιοιιο οι! πιστπιιι οιππο ο!τοι·ιπο οσοι πποιο ρσοοιοτ

οιιιοι·ο οτ !ιο!ιοι·ο ι!!ι ππι ι!ιι οι~ποτ οσι!ισοτ ιιι πιοτσ

οοοτι·σ οτ !οοσ οποιο οσιιιΡοτοιιτι. ιτοπι ποσπ ποιοι

ποο ιιιοι·ο!ιισ οσιισοποτ σσιιιποι ιοιιοο οτ ιοιιοοιιοι!ιπο

ποι πο!ποι·ιοτ Ρσι·τοτο ιοιιιιοιπ οο!οπι το οο!ιιιο οπο

το οο!!οι·σ πτ ιροοπι Ροοοιιιτ τσποι·ο οτ τιο!ιοτο πο

οο!ιιιο οσι·πιο οιπιοιιοι8 ειπο ο!ιππο Ρι·οοισ. ιτοπι πποπ

πσιιιιοπο ιιιιιι·ο!ιισ οσο Ροι·ιιιιττοτ πιισπ Ροι·τιιο ποτ ιο

τοι·ι·ο οπο ιιιοι·οοτιοοπιιι τι·ο!ιοιιποι·πιιι_πο τοπιο οπο

πο! Ρσι·τοιιποι·οοι το! ιοοοιιι ιιιοι ιο Ρσιτο οο!!οτι.

πιισπ ορρο!!οτιιι· οοοττιιιιι. οποιοπιστο σιιιιιιο οτ τω.

Βο!ο Ρι·σιιιιοοι·ποτ οτ οοοποποιοοτ οτ! ιοοιοοιπ πιοτπο

πσιιιιππο Ρστοοτοο ιοιιπο πσιιιιπο σοι:ιιπιιιο οιππο οτ

πιο ιιιοσ οποτσι·ιτοτο πιοτι οσοοι!ιι οτ πιοτι Ισι·σοπ

ι:οτσι·οο οτ ιιπιισιι ποπιοπ ιιιοι·ο!ιισοιο Ρι·οπιστι ·οτ

ιιοπιιιιο ιΡοιοο οτ Ρτο οο ιπιοιοοι·ποτ οπ οοιιστο ποι

οποιιπο!ιο οτ ποπιοπ οιο!ιι·σιιπο ιπι·οιιιτ ιο οοιιιιο πιοτι

ποιιιιοι Ρστοοτοτιο ιοππο οτ οσοοι!ιοι·ισι·πιιι. ιτο πποπ

πιει ι·οοοροι·πιιτ ιο οοι·πιο οοιιοοπι οττοιιποι·ο σοοι

Ρ!οι·ο οτ σιιοοι·οοι·ο οτ οττοοπι οτ ο!ιοοι·οοι·ι τιιοοι·ο τι

οσιοπιιι ιοιιιιο οτ ο πιστσ πσιιιιοσ ιποι·ο!ιισιιο οτ

οσιιτι·ο ιο ο!ιποσ οσο ποιιιι·ο οπο ποιοι ιιιοι·ο!ιοι·πιιι

ποοοιιι ιιιι!!ιοιιι οι·ιδοοτι οτ ο!ποοι·οοτισιιο !ιοοσι·πιιι πι

στοι·πιπ οσιοποιο οιππο οτ ιιιοι·οιιισιιιο. Ρι·σπιιοοι·ποτ

οποιο οτ ιπι·οοοι·ποτ οι! οοοοτο ποι οποοπο!ιο οιιιιοιι

οτ ρι·σσοι·οτοι·οο πιστι πσιοιπι .πιοι·ο!ιισοιο ιισιιιιιιο

ιροιπο πσιιιιοι ιποι·ο!ιισοιο.·οτ στο οσ οο τιιοτπι·σο οτ

σιιι·οτοι·σο ιτο οι οιο ποσπ πιστπο πσπιιιιιιο ιιιοιιοιιισ

οορι·οπιστο ποσοι οτ οσοποπτισιιοο ι·οτιιιιοο!ιιτ οτ οτι

Ρι·οοοιιιτ οιιιτιοκοτσιιοπο οτ ιιοιιοιιο οσιοποιο ιοιιπο

πποοπο σο οιο τοοι·ιτ ι·οποιοιτπιιι οτ ιροο πσιοιιιπο

ιιιοι·ο!ιισ !”ποι·ιτ ι·οποιοιτπο οπο ρι·οπιστο ποσο οτ σι:

οοι·οοτισιιο !ισιιοι·ππι πιοτι πσιιιιιιι ιοοι·ο!ιισιιιο. οοτιιιιι ' '

ιοιιπο ιο Ρο!οτισ τσι·οοι·ισι·οιιι. τοοτοο Ροι·σιπο! οποιο.

Βοι!!ιο!ιοπο οιποι·οιιιο. τοι·ι·οι·ιπο ο οοοτιο. !οοιι·οιιοπο

· ιιιο!σοο!!πο. οτ ιιιοτ!ιοπο ΡιΒιισ!πο. οποσ πσιιιιιιιοο ιιο

τιιιιτοτιο ιιιοοι.νι. ιππιοτισιιο χιπ. πιο ισπιο οι. ιιρι·ι!ιο.

ο

ι5ξι
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Εφ ιτιειι·ιιιιιε :το ιιισιιτοτοεειτο τιστατιιιε ρι·οοοιιε ω- τι ιιι πιοιιισι·ιοιιι εοιτιΡιτοτιιο ειιΡοτειετοιιτ οποσ Ροτ πιο

εττιιιτιοτιτιιιιι οιττι·οκι οτ οιιοιτιΡιιτιοειιιι άοτιιισάοιιι

ιιιιιιιιιειιι ιιιεττιιιιιοιιτστιιιιι .Βιιιιιιοιιιιιι σειιιοετιι ‹ιο ιιο

τοΒιιιο ιιστοιτιι. οτ ιιι Ριιιιιισειιιι τστιιιτιιτι ι·οτιοεςι. ιιιοιιιι

οόόιτο ιιοι τιιιιιιτιιιτσ. πιει τοι·το ειιιοιιο τιτιιισ οοιι

Ριιιιοτσ οοιιτοιιτιο τοιιιοιι ιισιι πιιιτοτο. ιιοσ ιιι Μάριο

ιιιοιιιτει. ι.ιο ιτιοιιιτιειτο τοιιιοτι πιτιοτιιιιοι ιιιτι τιστιιιιιι

οιιτιοι ιιτιικοιτιοιιτιοο Ρστοετιιτιο ιειτιιιο.ιιι·οοοτιτιιιιιε

τοετιιιιιο οσιιιισσοτιε ιιιοσιιο τιιιτιο. ιιιοσιτιο Βιιοι·σισ.

τειιιιιιιιιτισ σο σοειιιι οτ σιιοττιιιο Ρωτώ ιιιιάισιιιιιε οτ

ιοιιιι·οτιοσ :ιο ιιοιιιιιο ιιστειτισ. οιτιιισ ιισιιιιιιι ιιια:ι.κιικνιιι.

«Πο πι”. οΡτιιιε.

( Ι)ΟΠΟΕΧΧΧΙΙΙ )

οιιι.τιιυο ιιιατο|ιίο Μαε.ειιο ετ Σιιάο.π· σα!Ιαι·ίταιιιω ρτιοτιι

[οοιίοι·ί.τ οτ απιίοέτίαο α “το Ιοέ;ατίε στοπ [απαοιιεέύτω

ἰιι££α οοιῇινιια£ επειτα: τα£ι]ἰοα£.

- . Ι956 , οτι @οι

θα!. Α.ῇιἰ. 849. τι. δυό. (ΜτΙ. πιο. π.

ή( Η. Ε.)

ιιι οοιιιοτστιε ιισιιιιτιο. ιισιιιιτιιιο σιιιιιιιοο ιιιειτοιιισ

ιιιοεεο :ιο σοι Βτοτιει στιιιοτι ιιιτιοιι. επι Ρσετιιιοτιοιιοιιι

οτ ι·οοιιιοιτισιιοιιι. άσπιιιιστιιπι πιοιιιι.οιιε τιστιιιιιι οποι

@πιο οιιτιο οτ ειιιιιιοΙιιιι ιιιοισοοιιι ιιι έ.ιοσοττιιι οτ ορο

σιτιιι οπιιιοΧοτστιιιτι οτ ιοοειτστιιιιι οιιιιτοτιο οτ οοιιιιιιιι5

ιοιιιιο. οοιιτικ·ιιιοιιιτ τοτιιιοοιιιτ οιΡρτσιιοιιιτ οτ ιιιεειτ Ροτ

Ροτιισ ιιοιιτιιτειε άτυπο ιισιιιιιισ οτ ιιι εοπ1Ριτοι·ιιο εοοιιιοι

εοοιιιστιιιτι οιιιιιιει οτ ειιιΒιιιει Ρειστοι σοτιτοςιοτοτισιιοε

οσιιιιοιιτισιιοετιιιο τιιοτοε·οτ ρτσοτοοτειε ιιιτοτ τισιτιιτιιιτιι

ΡιιιιιΡΡιιπι σο τι τιιττο Ρστοετοτοτιι οιιιιτοιτιο ιιιιιιιο ιιο

πιιιιο ιρειιιε οοιιιιιτιιε οτ σιιιιτιιτιο ιΡειιιο οοιιειιιιιιτι οκ

σπιτι Ροττο. :ιο τισιτιιιιιιιιι οιτιοιιτ:ιτιτιισιιττι ‹ιο τιιιοτοοτο

οτ ιτιιιτιιοιιιιι ιιοι·ιιοτιιιιιι στσοιιτοτοτοε οτ ιιιιτιοισε Ρτο

τιιοτι ιισιιιιιιι οιιιοιιιε πιστοιιισιιιε ιισιιιιιιο οτ .ιιισο ισειιιο

οι: Μια. ττιιο οσιιιιοιιτιοτιοε ειιιιτ εοτιρτο τσουπ επιτ

ιιοιιιιι σιιιιοΒιιι τιστιιτιι οστισιιιιιε ιτιιιιιο ιιιιοτιιττι τοιιε

οετ τοσοι· (ι).

@ή ιιιιιιιοιιο τισιιιιιιιιο ιιιοτσιιισ οτ ω” Ρι·οτιιστιιε

ιτι Ριιιιιιστι οοιισιστιο ιιιτειιιιτ οτι ετιιιστο. ιιοι οιιοιι€οιιο

οτ ιιιτειτο τοσιτ πιιιιτιε τιο τιιιιιιιιο ειιο οτ Ρτσιιιιειτ τ!

σι1ιτιιτι Ρι·οτιιοτο οτ ειιιΒιιιει οττοιιιιοτο οσιιιΡιοτο οτ οι».

εοτιιειτο Ροτ σο ιιοτοτιοετιιιο εποε οτ Ρτο οπιιιι ροτ

εσιιιι στο ιΡεο. οτ @τι Ρτσ οτιιτιιιιιιε ιρειιιε ιιστιιιιιι

ιιιιε οτ οοτ ιρειισι ΡοτΡοτιι0 τισ οοιιιριτοττιο Ρι·οιιιοτο

σιιιιιιο οτ ειιιΒιιιτι ιιττοτιτιοτιτιιτ οτ ιιιιιισ ιιισιιο οστιττει

ιιοτιτιιιιι οτιτ ιιι οιιιιιισ οτ.τΙιιστι οτιιιιτι σπιτια Ρτοάιοτο

ιιιτειιιιιιιτ Ρι·οάιοτι ιισττιιιιοε ιρειιιε ειιιι ροτιο ιιιοι·οιιο

τιιιιι ιιοσοττι ιιιιιιιιιιι οι·τόοτιτι οτ σιιεοτιιιιτισιιο οοιι σιιιι

Βιιτισιιο ισσιιστιιιιι ειιοτιιιιι ι1οιιιτοτιιιτι οτ ιιοτιοιιάστιιττι

·ιΡειιιε ιιιειι·σιιισιιιε. ιισιοιιε οτιοτιι Ρτοτιιοτιιο τιιοτσιιισ ιιτ

στοιιιοτει ιιι οσο τοιιστο ροτεοιιοτοιιτ τισ Φωτο σισιιιιιισ

| ο

· (τι Ρσοιιοτιιι`ιιιιιιιυοοιιισιιι τιιιιιιιιιιι ιιιτιο :πιστα εστι π" Νοσι.ιακιι.

το!. Πω.

ιιστοτιιιιτι ιιι τσττιιιιτισ Ριιιιιισειιιι τοτιιΒοιιτιιτ οτ οιιιτι ιιιιιιιι

5ιειΠι ιΡειιιε ιοτ:ι σσιιιιοιιτισ οτ Ρι·ιιιιιο8ιιιιιι Ροιιιιοιιτο

ειτιοσιτιίοτιίιε τσιιστοτιτιιτ. τοετοο σ.8ιοτιιιε οοστιιο. ισ

ιιοιισοε Ροτιετιιιιιε. ροττιιε ατο οιιιιιιοο τιστοτιιιε. Βιιιιιιοι

ιιιιιε οοτιοεσοιοιιετ τοιιιιιιτιιιιιε πιο τοοει. ιιΒιιοισιιιι.5 Ροπ

τιιτο. ιιιιιιιτιιιε ιιισιτ Βοτοττιιιε ςιο τοσοι. ιτιοσιιιιε τιο ιπσπτο

ιτιιιιι.τσ. ιι·οιτισιοοιιιιε οιΒοιο. ιοοσιιιιε .σο Ρτειτσ. ιιιδοτ

ισιτιτιιιτάιιο. Βιιιιιιοιπιιιε σο οοιισιο. .τιισιιιιιοιιτιιιε οι: μ

ετστισ. ιιισοιιιιε σο ιιιτιι·οιιιειο. ιιιιοιτιιιοτιο ιιισο. ιιστιιττι

ιτι-οοιιιοτσ ιιι οοετοιιο σ:ιεττι ιιι οοσιοειο οοιιοτο τοπιο

ιιι Ριιιιιιοσ ιιει-ι·ιοπιοιιτσ ιισοο Ρτοοσιιιε οτ οοιιιΡοτιο.

Μοτο εσιιτο οσιιΒι·οδοτσ. τοπιο ιισιτιιιι·ι ·ιιοοι.νι. ιτι

άιστιοιιο του. στο ισιιιε αυτ. τιιοιιιιιιι_τοτ τιστιοττι οτ

υοεΡοτειε. - :

ὁ Εφ ΒιιιιΙιοιπισε ιτιιιτσιιιιε σοστιΡοιοτιι ιιστοτιιιε οι:

τι·ιικι εοιι οιτοιιιτιι.ειιιι τω: ΡτιιιιιοΒιιιιιι πιο ρι-ιωιοΒιο

ιτιιιτιιι πιω τιιστο οτ τιιιΠειτσ οι: οιΒιιισ πιοτοιιισιιιο

·ρτοειιοτι ιιιοιιιι οτιτιιτο ιιοι τιιιιιιτιιιτο πιει τστοι-ιιι ιιτ

τοτο σοι ειιιοικι σοιιεοοιιιτοιιιοοιστιιε εοπτοπτιο. ιιι :ιιι

ουσ ιισιι ιιιιιτειτο στοοορτσ τοιιιοτι άσπιιιιι οοιιτειι ου

τισο ιιισιοιε οτ οοεοεειστιο τισιτιιιιι σιιιιιρΡι σο ιο τιιττο

Ρστοετοιτιο ιιιιιιιο. στοεοιιτιιιιιο οτιοιιιιισ :ιο ιιισιιτο εοτιιιο.

ιιιοσΒο ιιιοτιτσοο ιιστοτισ οτ Ροττιστοιιιι εστιιιιι. οποσ.

τισιτιιτιι ιιοτιιιιτοτιο ι:τιιιιοειιτισ. οσι.νι. ιιιτιιοτισιιο :ιππιι.

ιιιο πιοττιε ιιιιιι. ιισιιοτιιιιτιε Ρσετ. ρτιιιιοτιι. ιιι Ροιιιιοισ

τστιιοτιστιιιιι.

ς.σσοστΧΧΧιν )

Β.ι.ιιωτιισο, Μαι οιισιιάαιιιῇἰίαε, οτ Ο|ιιαπίσ πιατάιτο

Με Μα.τεαο ίαιίίσι.τςαο ο·ατΖατ·ίταιιι σοιι:οότ·ίαιω. σοπ

ιἰἰιτο το.ττειιιιοπτο, (ιιώζΖίοΙππιιιπ δοριιΖΙαιιιβαττοπι .παπι

Μοτοάοιιι ίιιστέταέτ. '

ιοτο, οι ωιιι

@οτί Α. [οἱ. δ”. δού. Ο. [οἱ. ΙΜ.

“ (το.) /

ιιιιισιιιιτιο ιισιιιιτιι αφου. οΒο ττιιιιιιιόιιε τΙιιστιάειιιι

τιι8ει ετοιιι ιιιτιι·ιιιιτιιτοι ετοιιοτυοι:οιιο τοιι1ιοτι πιοιιτο

οτ ιιιοιτιστιο οτιοτοιιο οτ τιιιιοτιο άοι ιιιάισιιιιιι οσοι

τοπισιοτισιιο ιιιοο ιιιτιιιτο ιιοιιιιιτοτιε .-τοτυ.πι τιιο:ιτιιιιι

τειιοπι ιιισισ άι5Ρσειτισιιοι:τι ιιι Ρι·οοοποιο οτ ιισιιιιιτοτο

τισιιιισι οιιιοιιιε ιαιοεεο οτ ιιοι Β·τοτιιι ιιιτιισιε οοιιοτιτοιιι.

ιιι Ρτιιτιιε οι σου; ιιιτιιοιιιτισ ιιι πιο Ρσειιοτιτ υ.σισ οτ

ιιιιιοο εοΡοιιιτι φοιτ οσοιοοιοιιιι ειιιιοτο πιοτιο τιο (τω.

ιοΒο ιιιιτιιε τιοοοιιι ιειτιιιιτισι·ιιιτι .Ρτο εισιιιιοι ιτιοει τιιστο οο

οιοειο. οοσιοειο ετιιιστο ιιιοτ.Βοτιτο ΙοΒσ ιιιιτοο τιιιιτισιιο

ιειιιιιο. οσοιοοιο ετιιιοτι ιιιιοι·ι ιοΒο1ττττο τιιιιιιιιιιο. οσοιοειο

εειιιστο οοοιιιο Ιοεσ ιιιιτοε ιιοσοτιι. ττοττιιιιιε ιιιιτιστιιιιιε

ετιιιοτο ιιιοτιο πιο τισττιι σιιιιιιι·ι ιοΒσ ιιιιτειο τΙτιιτιοιιο..

ιισιιιιιιιιτιιιε ι·οι.ιτιιτιο τοτιοτι ιιιιιειιιι ιοΒο ιιιιτοο τιιιιιιτιιιο.ι

οσοιοειο εοιιστι ιοστιειισι ιοττο ιιιιτοε ιιιιοτιιοτ. σωστο

ιισισ οτ στιιιιισ Ποσο τισιιιιιιιιο ιιιτιι·σιιισ Ρτοτιιοτιιε-τιο

ιισιιιε ιιιοιο ι;Ιιιιιι οτ τιιιειιιτιιιιι οι ριοοιιοτιτ ιτι ιισιιιιι

τοτο Διοτι ιιιοτοιιισιιιο. τιοτ οτ Ρτοιιιτιοιιτ Με ωτ-ιτ..

· ι
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@ο ιποοεο οπττ18τοτ.:τποο ΒΙππε ποοοιπ.:οτ τὶοπιὶπο πιο ο οοτοοπτποπε οτ ὶποοτΡοτοΙἰΒπο πο τΙπἰοπε οτππἱοπο

8οοτπτΡιποο Ίοπο- Μπακ ·ποοοπ1. ποοο τμ·οώοτοτπιπ

οπιπἰιππ Ιοτ.τοτοτ·πτπ ιποοπτπι ορού πιοιΙππώπο ετιποττ

Μπιοι1οἰὶ› ἰοπποῳὸοοοιτππι. ποΙὶοποι·ππι Βοτιοι·ιππ πιοο

τππι τποΙππππι οτ ἱτππιοΒἰἱἱππι ιπἰοτπ τιοι·οτὶοιπ ὶπνετἱτπο

ΘπὶΙΙἱοΙπιππι οοποΙοπι Ποττοπιιτποιιπι. οτ ποτο οτ

ετοτπο οιποά εοὶποτ αποτο τοποτο·πιοο. ποο οετ τποο

πΙτἰπιο ποΙππτοο πω! .οτ ώοπζϊιτέἱοτ` ππο τοέτοτποπτἰ

εοττππ πἱπι οοιΠοΗΠ εοπ οἱτοτὶπε οιππεΙἰΒοτ πΙτὶτπο

ποἱππτιιτὶε οπττποτιττ ροτπο.Μοαπροπ πιπτπὶο οοΗοοτὶε

οτ *Βοποποπο . οοιππιπο πιππο·.ποο ροεεἱτ 'ᾶιοΒοττο πο;»

εοεεὶοποπι ποτ ὸοιπὶππιτπιοΙἱοπὶπε απ. ὶιοι·ο‹Ιὶτοτἱο Ρτο

ἀἰοτο πὶεἰ οποιοι 80 εοι·ἱτ›ἱ ί-οοοτὶτ πι οοι·τπτοιπο Ροετο

οπἱ οιτροπάοποππτ πι οοτπππὶ εοοππόππι τοι·πτοτπ ετο

τπτἰ οοτπππἰε ἰοππ'οΪ"εἱτΙποἀ πιο τοετεπποπτπιπ εοπ

πττπποπι ποΙππτοτοτπ τππο τοττο τοοἰ ποτ οοπἀἱἀἰ ἱΡεπιπ ο

οοεοο οτ ππΠἱπο ποτοττου οεοο_·. ποὶοιρτοεοπτὶ εοιπροι·

τππο πποποπτο. οοποτ··-το ὶιιοπ-Ιο εοτἰἱὶποο πι πἰΠο

οοποτο @Πο ὶπ πωπο τττοτὶ ἔπἱΠἱοΙπιἰ οοποἱο Ιπ·οοοπ

πΜπάτ·οτ'τοττ·:Βοο~.ποοπτΈ τοοτὶΒπο·`αττΙπο τοποτὶε οοπ

8τοττττπο ονοτιπποαΜτοτο-τοποτο ιποτὶο :το οἱιιοἱε. το

οοὶτιο·ἰπποττοπιο.ρὶοοοοτοοππτο οοποπἰοο οοποτο ιποπτο

ᾶο.οτποἱε. Βοιππο·ι·άο ττο»οοι·ππ. 1οο8ἱεττο·π8οπο Ρωτ

Ξπτοοπτιτο οοτπι·πο Ρτιβἰοο. οτ 'πιοΒὶεττο-Βπἰἀοτο.

πτϊττοοϋπά ώιοοπτοοπττο ΙΙπἱπτΙιιοΒοοἱιπο οοιτο. ότο.-τατιι

τω; ἰπτοι· τοτοὶο.τπ οι ποποπι. ἰπτἱἱοτἰοπο πω.

Σού πἰοο!ἀπε οπωδποποε οιππἱ ροΙοοὶὶ ποτοτἱπο το

οοτπε·οοι·ὶροτ ο· τ ” τ .τοπ.: . °ΐ·;:;·· ·: · τ 'ο . ;ο

Με ‹ . . ··ο: ἱ

ο .. ·· Μ; ο» ΒΟΟΠΕΧΧΧν )

ι· :· · τ. ·:ἔ το. ·

θυτομΙει.Μτ18 Οοριώδα· ε=όδΙτέατιο πιαπ:|ιώπο 'Μα.τεαο οιτ

Μέτσο οαΜιυ·Σ2απο άπο οοπτούΜω οοεττο.: ίπετίτιοατ,

οοωιοποιο, α'ο οατττώ ουιτιΣοαε ού οοάοπι π·ο22ο2ίε/οιωΗ

ίαπ·ο, α έαπαοωίύιτε 268ατΞε 2πνοετ2τιιι·.

:Ύ . · Η'. :(· ''Πω ›' 9 τ).

__σ···· ;Ξ η ι;|'.. ·.. ·"Ψ- · "κτ ;. '

ΝΩδο, τοοοτοτήε

τ" 'ξ'¦ ..ΠΠ .(. Η 1,

-.:· '···:··.-· ΈΞ·1:·-τ:·τεπ.··π · °ν . ζ ·τ

 

=:ε··ΐ .Ε ·· ωι.λ;|τι»ο4τέ.ωτ.ο.τω.τιι.

σ· τ; ._ - : :' ςπ.1τ.) τ. .η

7· τ ο , 7 ο _ α..

- ·Ιπ ποπππο ποπτἱπἰ οιποπ. ποε ε)·πιοπ Βποτοἰπε τπτ.

π1ἱϋοτπο ἴοτἰοἰο οτοΠἱ Βειτοειτπιπ οοπιππὶε πωπο πι οοι·

τιτοοο τι·οπετπὶοεοτππι .οποιο πἱοοε ποετι·τιε οτ ᾶοπιἱπἰ ά

πἱοοτο οἱιὅοΙΙο οο!οπο οτ . οοοἀππὶτοτἰ ποεττὶ οοεοπτἰε

πιο οπττοτΠο οοοττὶ·οο!Ιοτἰ. οτ ποπππο οτ πἱοο οο

τπιππο ἱοππο οτ Ρτο @το οοπιππἰ όοπιπε οοἀὶπιπε

οτ τϋοἀἱιππε οτε πιπ!Ηοτπιο Βπτι·ἰ οτ οοπεοΒτἱπο οττοπι:

ττοι·οπτοτ ΡτοσιἱτπἰοπϊΡτοΡἱπππο σπιπ άοιπππ ο!ποπτε

ἰ!Ιποττἰο πιτποΙιἰοπἰε ο πωπο οτ τοτο οοΠπτἱτοπἱ πι

τοιτάιππ οτ ποτπϊπο τιοποτοΒὶΙἱο τοπό.τ· οτ ιὅοπτἰΙὶε οπππο

οοετι·οοποποεφιο τττττπἱτὶοποε ιιὶΠοο οτ τοσο οππι οοπιππ

τττ18 -τοττἱτοτἱὶο 1ΙΙοπιω οτ ὶπτἰεἀἱοτἱοπ.ο πιοτο οτ ππκτο

ὶπιροι·ἱο οοπτἱΙἰ οτ εοΘποτἱο οτ Βοοπτοποπο Ιιοπιἱππέπ

οτ οπππιππ τοπ·οι·πτπ οτ Ροεοοοοὶοππππ οπο εππτ πι

κοπο οοΙΙοτἱΙοπο; οτ άοπ1ιππ οππιἱΒπε οτ οἰπιὅιι!ἰο

οπο εππτ πι Ρτοτποτο τοπικ οτ ἰπἀἱοοτπ οτ πο οο

οἱπο οοπεὶεττιπτ ἰπ ι·οτ›πο ιποΒἱἱἱΒιιε οτ ἰιππιοΒἰΙἰΒπε

οτ εἱπ8πὶἰε το τοπτΙππτπ ποΒἰΙοπ1 ποοεοττπιπ οοπιππὶε

πωπο ποπππο οτ πὶοο οοπιππἰε πωπο Ροτ· οποττ1ο

οοτπ (Ρειτπ ίπ τπ:ιππ τοποπιπε ὶπποετὶπιπε. οτ οττ1τττο

οοι·ρουοτοπι Ροεεοεοἰοποτπ οτ τΙποεὶ οτε ττοτπιππο. ττοπτοε

οι» Ποοπτπππ ορμτοἰτοπἀοπόἱ οτ ἰπτυοπόὶ οοκροτο1οπι

Ροεεοοεἰοποπι πιιοπάοοπτππιιο ,ποἰποι·ὶο. ουπτοἀὶοτὶε

οππ:ιππιε οτ εὶπππὶἱε ο1τοορτοπιπε οἰπἰτοτοιπ επιο πἰΙ¦ειπι

:οτ;τοοππι εοποτο ›ἰἔἰο.' ππο τὲπἱτπο›εἱπο· τοοπο εοποτο

ἰΘἰοοτ οἰποτἀὶετὐἱοτπο σπιπ ιποτοτοττιππτο7τωΡοπο

οτ οιιιπι οιππἱ ἱππεἀὶοτὶοπο οτ· οτόπωττοποοτπο τω.

ἀἰτἱοπε ὶΡεἱιιετοεεο ἀοβοοτ οιτ! . Ρινορι·ίπιπ·· οοτοππἱο

πωπο εὶοπτ οετ οτιεττιιτπ οτ τοαΜτωο :Βοπἱτοοἱἱ. πο.

:ματ τ10ττ1τττο8·ἱΡ8τπ5Νοὶιτἱττιτ.ὶ5 εοποτοήΒἰο Βιιπποοπτ

Με ἰπππππἰτοτο οτ !ἱΙ›οι·τοτο τι οοπιππἰ πωπο οπο

Βοπόοπτ Ιιοπιὶποο Βοπἰΐοοὶἰ. οτ οοεττππι οοΠοτἰ εὶπιἱ

Πτοι· οκοοοττιπτιπε οπιπ οιππἱοπε Ροττὶποπτὶὶε οτ ἀἰ

εττἱοτἱε οτ οππι οπιτπτ Ροεεο τοπἱτοτἰο οτ ὶπι·ἰεἀἱοτἰοπο

τοι·ιπο οτ ΡοεεοεεἱοπὶΒπε οοτππιάοιπ οτ οπιπἰΒπε οἱπο

οτ·οὶπΒπτἰο ππο οοποοοετι τποτππτ οοππιπὶ ἱοππο οοι·

τττοτιππ όοππππιπ οτιἰοποπι οΙππ ἰΠιιετνοιπ πιοτοτπο

ποτο Μοτο οτ ἱπιἰἰοοιπ οοΙΙοι·ὶτοππιπ εοπ οἱ‹Ιοτ›τοπτἰἰ

πππι πο πιιοπ·οοτο οτ πιοτποπτπ Βοι·Βοήππι Ρτοοπτο

τοε ὶρεἱπο πο τΙπἱΒπε οτοοΡτοτἰε εὶπο πο οπτΙπο οοι·πτπ -

πἰοτιΠ πι το ττοπεἴοι·ἱτππε. εοπ οοπιππἰ πωπο ι·οτἰπο

πιπε. Ρτοτοι·οο ποτο ποπππο οτ πἱοο οοτπππὶε ὶοππο

οτ Ρτο ἰΡεο οοτπππἱ ι·οοἱΡἰπιπε το οτ τιοτοττοε τποε

πι οιποε οοιπππιε πωπο. οτ Ρτοπιιττπππε το τποεππο

τιοι·οτΙοε ττοοτοτο ποτοπι1οτο οτ τπτιπιιτοποι·ο τοππ1ποπι

ποΒἰΙοπι οτ πιοθππιπ οἱποπι πωπο οπτπ οιππὶΒπο επ

Ρτοἀἰοτἰε οτ. τιοιπἰιπΒπε τιπε :το οιππἱ ροτεοπο οτ οο

πιπιιἱτοτο οὶπἱτοτο π3Πο οτ Ιοοο. οτ ποε Ρτοιἰἱοτπε

ΒπὶτΙἰοΙππιιοἰΡω οιππἱπ άοπποπο οκοορτοτἰε τι ποτπε

Ρτο οοπιππἰ ὶοππο ποτπ5 ττοὁοπτὶΒπε πι ποποτοϋπο

τοπάπιπ τοοἰΡἱπιπε οππι ἰπποετὶτπτει Ρι·οἀὶοτο. οτ τππο

ι·οοορτὶε ἰπτπππιε ίὶἀοΙἰτοτοπι οοιπππὶ ὶοππο οιππ

οπιπἰοπε οτ ετπΒιιΒε ο:·τἱοπΙἱε ππο πτεοοτοπιοπτο Β

ἀοΙἰτοτἱο οοπτἰποπτπι· οτ οοπτὶποτἱ ποοοπτ. οτ Ρτοππτ

πωπο "στο ι·οοἰΡἱοπτἱΒιιε ποπππο οτ πὶοο οοπιππἱε

ἰτιππο. οτ-Ρτο ἱΡεο οοπιππὶ οτ ὶΡεὶ οοπιππὶ Ροτ· ποε

Ροτ·Ροτπο Ροτ· ιπο τποοεττιιο εποοοεοοτοε οοεο πποΙοε

οτ οβοἀἱοπτοε οοτπππἰ πωπο οτ·Ρι·οὁὶοτει ποτ-ω τιο

ἀὶτο τοποι·ο :ώ ἰΡεο οοιπππἰ πι τοπόπιπ οτ ΠΙο οτ τΙποττ

ΙἰΒοτ οοι·ππι το ιτιοπάοτπτπ οτ ποΙππτοτοτπ οοιπππἱε

πωπο πποπάοοππιππο εὶτ›ἰ Ρἱοοποτὶτ. οτ οκὶπάο οτ

οδο πο! Ιιοτοε πιοπε τποι·Ιπτ ι·οππἰεἱτὶ ττω:1οτο οτ πο

ΙἰΒοτοτο ππποὶὶε ἱΡεἰπε οοπιππἱε. Βποτπἱτο οτ οοοπτο

τα! οποιο ποΙππτοτοπι οτ σπιπ ὶροἱο οτ άο οἱο οτ επιο

ἱΡεὶε ?ποσο Ροοοπι οτ εποπτιππ οππποπο Ροτ·οοτπε

οοπιππἱτοτἱΒπο οτ ππἱποι·εἱτοτΞΒπε Ιοοὶε οτ πἱΠἱο π! πο

Ιππτοτοπτ οτ πιοπάοτπ1π οἰπεἀοπι οοπιππἱε ὶΡεει @το

οπππιτ οτ εἱπτἔπΙο Ρτοιπἱεεο. ρτοιπἰττἱπιπο ποτπο τοοἱ

Ρὶοπτὶ ποπππο οοτπιππε ἱοππο τιττοπάοι·ο οοπτρτοτο

οτ το ππΠο οοπττοποπἰι·ο οπο )τροττιοοο Βοποι·πτπ πιοο

τ·πιπ. οοτπιο ορπά εοποτοπι ἱτὁἰοπο πι οοοΙοεπι τοποτο

:πωπο πο ο!ποο τὶἰο τα. οοτιιοτἰε. πιἰΙΙοοἰιπο πποοπ

τοοππο τΙπὶτιπποΒοεὶπιο εοκτο. ἰπἀἰοτὶοπο πποττοἀοοἰππο.

τοετοε Βοποἱπο πο ροττιιποποτ·ο. Μοποποτπε ττο οοιπ

τππο. Βππτο Βοποπιττοττο όο πἰπτὶτπἱΙἱο. ΒοττοΙοτπε το

οιιἰπτο. τπτοτπε ττο ροττιιιιοποι·ο. οοπετοπτἱππε :ποτή

Ι5θ
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Ρπιοετιιτοι· οοιιοτο πιιοι·ιο ττο οτιιεο οτ Ροτι·ιιε. οοιιοπιιοιιο ο πιο. Ροι·τιιιιοιιοι·ο..οιιιΠοοιι·ιιέιζ' ·ιιιιοοτιτοοτιιιο-.οοιιιφιο.

οοιιοτο πιιοπιο ετο οιιιεο ιπιτοιι.τοτοιοιιι οτ ιιοιιοππι. 'π

Εφ ἰοοοτιιιο ποοτιτοοιιο πιοτοι·ιιιε τοσοι ρο1οοιι ι·οπΞοτιιο

εοπ·ιρει.: ο. Υ .

Εφ ΒιιιτΙιοτιπιιιε οοιιοεπιιιε οοοι·π ροτοοιι ιιοτοι·ιιιο οπτι

5οιτιι›οἱ ιιιοοιι -ιτοιιιιιιι ΡτιιτιΡΡι ετο το τοπιο Ροτοετοτιο

ιοπιιιο. (Ιω ‹ιο ιιοτιιπιτοτο Βοιιοι·οΙιε οοπιοιΙἱἰ ιοτιιιο·ιοτι

φωτ Βιοτοπιτ ιιιτι οοτ μα. τπιιοππιτιτιοτ .οοιιιΡοζοτιοιιι

οτοοτιοά τιωττο οτ.-ιρει οοπιεὶΙἰοτἰὶ·ειιρι·οὸὶοτο οοτ

.οοτο .ειιιιτ οτι.εοπιιιιτο πιιοπιιι ιοοοτιιι·πιτοτιίοοι .ιιοτοπ·ιι

τοτιτιοοιιοι·οιιτ] :οοπτιι·ππιοιιοι·ιιπιτ οτἱ ·οτ1ρτοβουοΠιιιτ φαι

οοπτιιιπιι ιοιιιιο οωτ.ιο οοπο ι·οτιτιοοτιοιιιο οοοιρτο

πιοπιιι πιιοι ?ΒοΗτιοτπιιι εοι·ιτιο οτ πιοτοιιἰἱ ποοπιτιπιοτιιι·.

οιιιιο πιοτπιιπιι-ιιιοοπ.ιππ. ιπιάιοτιοπιο οιπιπι..άιο ιιοπιοι·ιο :στο

πιοτιοιιιτιι·ιο. .. ο· ' . “κι” π ”.`Ι· ·· ; οι.

Δ ι

( οοοοω4ΧΧνι-)ι . ι - τ· Ι

. Ἡ _ 'Δ '- ' Ηἔ'.

Μοι·ταο Ο|ιτι1ττ0 ιπαπ·οτιίοπο Μοοεαο οτ αιΙΙιπ·ίταιιο

£ια|έσο, Ϊιαοοοιἰο ἱιιοτἰωτο ΟωὶΖΙΕοΖπιο Ό'οριιΠα είπω

οοιισούοέ:ιο , οαρίταποτ οτ |ιοπιίτιο.οξ οτι.9τι·έ .πυιοτοο

Κοίτα [ἄοἰἰτατοπι οἰιἰοπι ίω·απτ.
ο

ΗΜ, το οοτοτιτιο

Δω. Α. τω. Με. τ. στο. ο. οι. ιιε. τ.

( ιι. τι. )

[πι πιοιιιιιιο τιοπιιιιιι οπιιοιι. ιιι Ρι·οοοτιοιο άοιιιιπιι

ετπιιιοιιἱε Βιιοπ·οιι οτιππιιτοτι οιιοιτ ετοΙι Βοτοοι·ιιππι οο

ππιιιπιἱε ιοτιιιο ιιι εοπ·ττιπιοο τι·οπιεππιιεεοπ·ιιππι. Βοτοπιτιο

ιιιοοο οιιοο οτ ττοππιιπιι ιιἱοοτο οιι$οΙο οοτοΒο οτ οοοάπιιι

ι·οτι ειιι οτιεοπιτἰε Ρτο οιιετοάιο οοετπ·ι οο!τοι·ι οτ ιιοιπιιπιο

οτ ιιὶοο οοτοιιιιτο ιοιιιιο ποο πιοπι οτ ιπιτι·οεοι·ιΡτοτπιιιι

οττιιιο π·οδοτοι·ιιιιι τοετιιιιπι. ιιοε οοΡἰτοπιοἱ ιιιτιοΙιοοτ

οοροπιιιε τιο ειιιιοο. οοπιετοπιτὶπιιιε οοιιἱ. εοἰτιιε Ριτιετιπιοο.

Ροττιιε ττο οποοττο. τἰτιτι ττο οιτπιοο. τιιττιιιιιιε ιιιοΠοπιι.

τιοπ·πιοπ·άιιο ετο οοι·πιιι. τιιιεοτιπιπιο τιο οοι·πιιι. ιπιοι·ιο

τιιιο οογι·οτιιε. οοιπιἱττο εριπιο. τπ·οιιοοιιιο τιοοοΙοο. τιο

τἰοοιιο. ἱοτιοπιοε οοιιιιο. ιοτιοιιοο ετοεειιο. τὶπιτἱ οοππιΡοπιο.

οοπιετοπιτὶπιιιε οοροΠιιο. τιοπιοπιιιε πιο πο. πιιοπ·ιοπιπιιιο

τιοοοΙοο. δικτυο τιοπ·ι·οοιιε. οοιιοπ·ιιε τιιι·οειιοπιι. Ροτπ·ιιε

ετο τιιοοοπιτι. οοοιιε τοπιο. ιοτιοπιπιοε τιοι·ττοπιιιο. πιοττιιε

ιιο οσοι. οοροπ·ιιε τω. ιπιπ·οιπιιιο τοοτιο εοοποεοπιοτιε

ττοι οιιοπιοοιιιε τοππι πιοπιιἰπιο ποετι·ο τιιιοτιι ιιοπιιἱπιο

οτιοι·ιιιπι τιοππιἰτιιιιιι εοπιοτο @το οτ ιιπιιιιοπ·ειτοτιε οιιιεττοπιι

ιιιΠο οοοττιιπιοτι ιιι ιιπιπιππι όοιιιιπιο ΒιιιΠιοτπιιο ττοτπι οτ

οοπιεοτιι·ιοο ττοπιιιπιπ οτιιοιιιε ιΠιιοτπ·ιε πιιοποτιιοπιιε ιπιοεοο

οτ ιιιττιοιε οο!|οπ·ιτοπιι τοπιτπιιοπιι τιοπ·οοι ιροποε τιοπιιιπιἱ

οτιιοπιιο ιιιοποτιιοτιιε ιιιοοεο οτ ιιιττιοι οοΠοποτοιιο. ιΡειιιιι

τιοππιιπιιιιιι Βιιιττιοτιιιιιιπι ιιι Ροτεοπιο οτ π·οτιιιο εοτιιοι·ο

οτ οιιοτοάιπ·ο οτ ιιιοπιιιτοπιοι·ο οτ ιιοτοπιάοπ·ο Ιιοτιο τὶ‹ὶο

οτ ειπο τι·οιιττο οτ ιιιοι οτιοττιπ·ο οτ.τοπιοι·ο Ρτο άοπιιιπιο

ιιι ππιοι·ἱ οτ τοπιο οιιιιι τιοπιοπ·ο οοππιιιιιιε ὶοπιιιο οτ εοτιιο

ιπιοιιττοτο οοπιιιιιιιο ιοιιιιο. οοτιιππι ιτι οοοτοειο εοπιοτο

πιιοι·ιο «ιο οτιιοο ιιι ιιιΠο ειπο οιιιιτοτο εοπιοτο @ο ιιι

εοπτιιιοο. τοετοε τιοπιοιιιο όσο ροι·τιπιιοτιοι·ο. οττο οι·τι

.·...πεισά ο ·τ:[ .ο.ιι ΙΙΙ·ττιτττ1τ τι

ο

ΒοοιπιιοΒοιηο οττο οιν,ιοοτιιΒιιω(ο)ζ. ιιιτιιοτιοαιο. τΙιτοττο-.

ιιοοτιπιο ιπιτοτοτοτοιοοιοττοιιοπιοποπ πιο ιοιιιἔο¦ ΜΗ τοπιο

Εφ ὶοοοτιπιοι‹τιιοτιτοοιιει'πιοτοιιπτιο ι·ιοτιι·ι προτοοϋ.ιοΒοέ

τιιοεοι·ιροι.. ' Ποιοι π.Ι·.ττιτττ;ιιΝπι .Η π···.ΞΜοωιιιο·π

);ι .πιιο::ι τι:9Ή::·:τ :ιποζι.ι··ι ππ:πιιππτ·ιἔὶτιιιὅ

·»·ι.τ.ιιοι.π ποιοι” ι:··ιιτι έτπιτοο τιωπΡ ιππο·

ξ..:· ·: .τ οι οιιο(1ΜΜΜΒΒ)οο3τιππιστι Ή”

ο π” . π βια· :ιε·Ξ·ι:›Πο Η':ἔ Μ; 'Άπω ποιο ιιιΜοο

Εοιντοπιιιιοιπποεπάο Π8·&ίπτοιμξαο/Ζοποπϋπιο @ΜΜΜ

άοραττιω.ο· Τποἔιἰαπιτ οωεπισιιΐ &Βιοπικό·:ΜΜΙΠοο

ιιτοεπεἱαιιι Ζοέ;τιτο.' τοπτέττ22;τοιοιτάτοοποο;πα. Μιιιιιιτ2οο

; Μπιτ· :·ἐ τω. Η οττο οι π:·ιτ'Ι:·ι. ἰοἔο :ιππο

- τ. . ι·' .λ τ. ' ·π.:··οο ι··ι·οο··ο·ι οι το:ζ.·.Ήιοτ;"ι :ο

ΗΜ. π·;;!ουτ 90φω15.ιι:τ .·.:-πι.: ,Ί ·`.;Ι

Ή κ __ :τή,ιιΙΟΤι το:: ἰι·ἴΞ το” σποτ οτ··ι:. <π:Νοεπ · ..που

ο· - - οι “το το ο. το τ·ι..τ"τω.τ ωιωτοι.-- - “οι
τ? τ,

_;`; · .ωοτοι.ρπ.,οοι.;τ. Β(|ρτ.-|94.0.·. , "ηττ

. η_ _ . .-ι' ° °”·'") τι ι"πι2.( 'Β)!π τ. . . ..ι_ ·-ι·ι1.ο

: το ιιοπιιπιο οωοιω οιιιοιι. ττοπιιιιιιο τπιι·τιοΒιιοοτιιιιο

ττο ίιετιιιιο 8τωτιωτ οοπτιιιιιιο τΙοτοπιοιοοοιιοτιτ:ιιττιοΙ ο

ττοπιιιιιο οΙοιιιοιιο ττο το ττιιο·οεοοιιιιτιο ιιιοο Ροτοετοτο

Ηοπιοιιοἰο οτ ο οροοιοτι οτι ΒοτιοπιοΙτ οοιιιεΠιο οοπιιιιιιτο

Ηοτοιποὶο ο‹ὶ ίτιοπιάιιπιι οτ οοειΒιιοπιάιιιιι οοπιιιιιττ_τοιιοο

πιο!. οιοοειιιάιοο οοετιὴιιππι άο.ττοτιιοιιοοτ οτἱ οτἱο^ίο

οιοιιάιιιιι· ειοπιτ - Ροτοτ Ρον πιιιτιτἱοπιιπι° ἰοετττιιιιοιιτιιττο

ιΡτωτ τοιπιάιοοτοο -εοι·ιρτιιπιι πιοι· ππιοιοπιπιι τοοοΜ οτί?

Ιοτοι·ιι ιιοτοι·ἰἱ. οπιιιο Μιτου”. ιιιάιοτιοιιο π. Φο τοπιο

το άιιοάοοιιιιο οιιοιιπιτο πιιοιιεο οοτιιτιπ·ιε οιιὶιιο τοπιοι·

τοΙιε οοτ. ιιι οι·ιετι πιοπιιὶπιο οππιοιι. Μοτο. οοιιτο οπτι

οτἰοιιο ον. οιο ιιοπιοιήει άπιοτιοοιππιο οιιοιιπιτο ιιιοπιεο

οοτιιτιπ·ιε. ττοιιιιιιιιε οτοιιιοπιιιε άο το τυπο τιοἰ @το

εοοιιπιάο ιιιοο·οοτοοτιιτο Ποιτοιιοιο ττο°οοιιοοτιειι Ιἰοοπι+`

οι οτ οιιοτ.οι·ιτοτο οοιιεἶΙἱἱ ΒοπιοτοΙἱε οτ'τοροοιοττο οι»

ππιιιπιὶε Ποτοιιοιο” ιιι .Ροτοοἱο π-ΒΙἱοτιιιιι7 ΒιιτοΒοτιτιιΒι

οοπιειΠο τιιιιιτ Ρτο οοιιιοπιι οετ οοιιιιτπι οοιιιΡοπιο οτ

ιιοοο τιι·οοοιιὶο ιπιοι·ο εοτιτο οοιιτιπ·οδοτι οτ Διοτι οοπι

5ιτιοπ·ιπ οιπιιοε οιιππι οο ιιιοο οτ πιοιιιιπιο οοτπιιιιιἱε τιο

π·οπιοιο οτ Ρτο οπο. οοιιιιιπιι οτ ιοειιππι οοπιοιτιιιιπι οτ

οοιιιιιπιο οοπιετιτοοι·ιιιιτ οιιοιπιοιιοπ·πιπιτ οτ τοοοτιιπιτ ιιο

ιπιιπιιιππι τοττοτιπ·οοτιιτιππι ό.ο τιοτιιιιο οΒιιοπιτοιιι εἱπιἀὶοιιπιι

οτ ειιοοιοτοτπι πιιιπιοἱιιππι ειιιιτπι οτ @οι οοπιιιιπιἰε ττο

π·οιιοιο οετ ιιοιιάιιιιι οτ οεεἰπὅιιοιιτἰιιπιι οοιπιιιιιἰ ἱοιιιιο

ιιοτ οἰιιε εττπιάιοο οτ ιτι τοπ·οιοιιι ττοοτ οοιιιιιπιἱε οοτ

οὶιιἀἱοἱ πιιιττοι·οοοετπ·πιπι ττο τι·οτιἰοπιο οτ οιπιπιοε οτἱοε

τοι·π·οο οπο ειιιιτ ο πιιοοι·ο ειιι·ειιιπι ιιοπ·ειιε ιοιιιιοιπι

οτ οετ τοοιοπιττιιιιι ίιπιἰπ·ἱ οτ π·οτιιτοπ·ἱ Ροτ οοιιιιιιιο Ρι

οοι·ιιιιι άιοτο οοπιιιιπιὶ ιοπιιιοιιοτειπιάιοο ἱΡοιιιο οο

πιιτιπιἱο ιοπιιιο οτ Ρτο ιΡεο οοιιιιιπιι= οοετπ·ιιππι ποιο εο

οοπιάιιιιι τΙτιοετ οι·τιιιιοτο οοιιτ το Ροοτἱοπιὶτιιιο ιιιτοπ·

οοπιιιιτιο Ρἰεοι·ιιιπι οτ ·οοτπιιιιιο:ιβοι·οπιοιο ιιοτ ειιιάιοοε

ιρεοι·ιιτπι οοιιιιιπιιιιιιι. οτ οτἱ οιιιιιιο οτ οιπιθοτο τοοιοιιιιο

τιιιο οιι·οο Ρπ·οάιοτο πιο! οιἱτιιιο Ρι·οοιοτοιοιιιι τιιοι·ιπιτ

Βοιωτοι. Ρι·οοιιττοοτοε ιιιοο οτ ιιοπιιἰπιο οοπιιιιιιιο ττο

πιοπιοιο τιοτιοπ·ο τιι·πιιιιιιι οτ ι·οτιιπιι τιιιιοτπιιιο ιιοτ άιοτιιιιι

οιπιάιοιιιιι άο Ιιτοάιοτιο ιιοτ οιι·οο Ρι·οόἰοτο τοοτιπιπι

τιιοι·ιτ. ρι·οοιοτιιο τιιιιττοιπι ττοπιιιιιιιο Γοι·τἱοΒι·οοΙιὶιιε

εἰπιτἱἰοιιο οοιπιιιιιιε Ποιοπιοιο τοππιτπιιοιι·ι εἱιιτἰἱοιιο τω”

ιπιοπιιιε. τ;ιιιιττο Βοπιοππιτιοττο ττο ιιιιιτιπιιτιο οτ τιιι·οτιιε τη τω. ο. »οττο πιο ο ττωτττιτ.



ιαἀι 1242εΑεονω ΧΙΙΙ.

οοπιιιτιὶε επ πιοπήιιο ει Μα: οοπιιιιιΞε Ποτεποἰο ω: ει ωοοκο·.άπόο ΒιοΕο πωπω οπι·ὶοὶ.-ἀω!3ἰε:ατ:ιτιο ι1οτετὶἰ.

Ρτο ἰΡεἐσοοιηιωἰ. Μ Ι›ι·εεετιτἱει πιεἰ ἱοΙιετιτιἰε άο μπε-Έ

ωοπτοπὶοω1οτειτὶὶ σε τοε1ὶιιαι ἰτιίὶοεοτἱρωτιιω τι·ε‹ΙἱτΒΙ:

σε οοιιεἱἔιιειιιὶτ· ο:ιετι·ιιιτι ττεΒἰετιἰ ‹]οπιἱτιο εγκιιοτιὶ εκπ

Βτοπο-Ρι·οοιιι·ετοτἱ ετ εἰηἀὶοο ετ ιιοτοτἰ οοπιωιἰε .ΜΒΜ

οο11εάτιιω ετ οι·ἀὶιπιἱο ει τἱοτιιἱπιο ΡΒἱἱὶΡο άο Μι τιι1·ι·ε

ΜΒΜ:: εἰώ£ο1ὶ8 ροτεεΜπαόεοτετο ειυοώι·Μιτε οσἀιεἰἰὶἰ

ἱαὰιιουπποΓο εοΙΏο οοπθτο8ειά Ροκ· απου οειωΡεπειω.

ετ ῖιιαὸειωΡτοοο·ιιἱε οτ ε 0οκιεἰΙἱο σ:Βοτο οἱιιἰωτἱε σελ

ειωἱΡΪΒΔἀι1Μ Ρτομοοωιιοἰ ΜΒΜ οοε8.τυπι ει·εΒΒιπΜει

οοπιιιπἱάὶατοποἱωιιώ υιπιοἰἱε εἰιιε ετ Μ τεοὶΡἰετιἀιιω;

Βιι6ιπωπ τΒωἰε5ὶαυεω ο οοπιιπιἰ ρὶεστ»α εωοϊιιεώιμ

Φϋθύω!Ιωι:6Β5ίΡ0 Ηἰοἰε Μ: τω οπιηἰΒυεπετι εἱιπὅυΙῖε

ωο1τλείου Ιοοιίε.64: τειετὶε ροεΜε ώ ΒΗΜΑ ωειοτε ιιεςιιε

Μια εἰοιιτ`Ιιεο ω.=μω οοιιώπιοικιπ· οι εοτἱΡτει ειιιι€·

μω¦-.ριψἱὶ0ιιτιω ὶωτι·ιιιτιοι1τιιπιι·.ἱιιἀε 5Ω1°ἱΡΠ111ι ετ Ρυ

ΝὶΩΔΙιιωιρετ πιπιπιιιιιι ετιτἱς:ἱ άει Βὶεειωιιε ηοωτὶὶ εειστἰ

ὶωῳεπἰὶ·ειιι·οο ἀοπυὶιιἱοε ιιειτἰυὶτειτἱε και. εειαο. ἰωὶἱ

σκίσω πιιι1.1Πε ἀιιοὲεοἰαιει 00Π1Βή8. αυτΏ: Ρτεἀἱοτιικ

ἀοωἱιιιιε Αφησα εἰπὸἰουε οοιιιιπιἰε ὶειιιιιε τειιηιιειω

εΒιικΒοιιε οι ποπιἰηε ετ υὶοε οοωιιιιἰε ἱειηι18 επ Ρτο·

ἰΡεο ίσοκπιική οοιι€058ιι8 εετ οτὶαιιι εὶΒὶ τι·εἀὶτιιω οεεο

Ρτο ι:οτιιιιι1Μπιιυε οι ὶτι ΐοτοὶει ἱρεἰιιε οοπιιιπἱε ΜΜΜ

ο άϊοτοἔ άσπ:Πιο ΐοντεΒΜοωο .εἰιπἰἱοο οοπιιιιιὶε Ποι·ει1οἰι:

ττειάσπι€6 σε οοο8ἱ81ωα$ε Ρτο οοιι1ιπή ἱΙοτοιιοἰε ετ

ποικ1Με ,ἰρεὶιια (30111ιιτύέ Ρτεἀἱοτιιω 08.8Π11ι11 €τεΜε11ϊ

απ. Ω;ιιι:ι·ϊτπι Μ: οειεεεωτι: τοιπιιτιοἱιιπι5 .οκοεροἰοτιί ι1οκι

€ι·ειάΜ επ ποπ -ἱιαὶιἑΕὶ ω; που Μπορώ -οειεΙ.ι·ἰ ετ ωττὶε

ετ · οειεεφτ·ἱ €υοΒἱοτιὶ α: ΜΑΜ ΜΗ εΧοοΡοἱοιιἱ ετ. :ιυεὶΙἱο

ὶιιτὶε ω $ωωω εἰϋὶἔοοωΡοτειιτὶ πε! ΡςΜικετιώ οι τΙε

ρτεἀὶοτἱε οωιιἱΒυε- ἀἱοϋ εἰτιἀὶοὶ Δω ὶοατιιπιοτΜ. ίἱει·ἰ

Μ ΡιιΒἱἰοοι·ἱ ι·οΒιιιι6τυπτ πωπω Ροινωιωιιω άοπήιή

8Πέ!δ01ή ὶιιἀἰοἰε ο! 11οωτϋ.-ετ ειΙἱιιἀ'ροιτ·ιπειι1ιππι .παώ

ἱοὶιιιηπἰε ότε ΡΙ·επΙωποι·ἰο τιοτατἰἰ. εσωπι Μ: ςειεΙα·ο

ττοβἶωή ΡτεεετιτὶΒιιε 10εύΒυ5_ .πιά _Μο ιιοοειτἰε Βπἰτοι·ἀο

φιοτιἀειιπ--ειιἰὶἱ2ἰοοἰε _6]ο εειι·ωι1ει. πιτειιἈπἱο τιοτατὶο

ά;; ρ©ΕΜΜποτε. ιιΒοιιο¦ίἱΙἱοΔ Βοποιιτειιὸὶ Μ; Ποτειιοἰα.

ΒειτοΒει άσ Ροττιωεπει·ε..ατ_ΐι·οποοεοΒο ςιιοπάειω ετι

Βτοεἱἰ :Με Ροι·τιιιιοιιοτο. »κου εωειο. ἰιιἀἰοτἱοιιο πω.

άϊ0 ωετοιιτὶἰ :αν οοτιιΒτἰε Παει· πιοπωω οτ υιεερει·εε.

@δει ἰοἙιωιοοε άο Ρτετιιοπιιοτἰο Μισή ΡειΙοοὶὶ τιοωι·ἱιιε

ι·σεω:ιιε 88ι°ἱΡ8ἱ,

. . ς υοοουφοΜι1 )

@Νοκ Επώα·οπιιε › Μοερω α /ἰοτ·οτι8ἰπἰ.9 άεριιω£ἰε

Ώ=·ώΞαπί ωωω, ρι·ο2απαωι·, ιμιοιί Μάι: τ·επιέ.εείο:ιέ

σοησεπω, ιἰαυιπποεἰο πιο!!ιωι Μάο ρπ·αεἰιιιἰἰοἰιυπ _/ἱα£

£·οιιυεπ:ίο:ιέ οιιπι ·ΡΙοι·επώιΞε ει! .ΕιιεεπεΕὐιω ἰπΖωε.

1%θ, 25 οοιοὶπἱε

(Μ: αιιιο9Μρλο Πε9ϋ ?'απο·ίποπσίσ ΩιϋιιΙιπἰἰ.

Οοιἰ.Α. β!. 835. δώ. Π. [Μ. |θ5.

( Π. Β. )

Η ιποπιὶπιο άοαΠώ ΜΜΜ. εΥπιοι1 επιὶποιιιιε εἰπ

ἀἱοιιε οοπιιιοἱε ἰειτιιιο ρτ·οιι0 οοππὶτιοϊιιι· ὶη ὶηετι·ιι

¦ ο τοΒΜι18 εοτἰρεἱ.

πιἰΠεεἰωο σα» εεκτω ἰτιᾶἱοπἰοιιε ;ΧιΙ11··£1ἱΒἶΙ1110€ΙΒ0ἰτΠ8.

οοἱΕιΒι·ἱε ὐἱκὶΙ: α Ρτο£εετστιιε~·ἴιιὶτ ι1οι1ιἰΙιο=εΒΔι1ὶοο

ο0ΙΙ1ιι11ἱ8'ἱ2111Μ: σε @ο ἱρεο οαπιιιώ ἱΔΙιιΜ ἰτι [πε

εειιτἱε ·ιιιι:ἱ ἰοΜιιώσ ἀ6,Ρτεπιοι›τοι:ἰο ηοωι·ὶἱ ετ το

ετἰιιπι' ἰιιίὶ·ει8οι·ἰΡτο1·ιιω οι - όοπήιή -ἴοτιἰ8Βηιοἱ1ὶὶ άι:

ΠΒΙιἰι1οΞεἰ1ιἀἰ9ἱ ο0πιιιιιἱε, Ηοτοιιοἱο Ρττοιιτ. ΡεωΙέ Ρετ

Μεή·ιικιιοκι!.πω εο1·ψϋπιπροτ :πωπω ἱεοοΒὶ.ίἱἱἱὶ Ιω

@Η υ9τε1τΞἰ. ·ο11ιιοαιοοωιεειτο. ὶιιἀἱωἱοκιε Π. ιΉε

ωιιειὁεμὸποἀοοὶιιω ωπευιιτο πιοι1εε οοτιιβτὶε.έ‹Ιιιοἀ

Ρ1τῇ£οιπ·›ὑοοερτἱοιιοπω οοεττἱ τιτοβίαϊιὶ κ1ιιοά οαετι;ιιτιι

πιιιχάο ·ι·οοοΡἰω .·ειΉΒι:το Ι·Εὶοτιιὶι:ο~ ἴοιττῷπεϋὶιἰο ·τω·ιι

δω: ·ειΙἰ‹ῖιιοιἱἀι›ι·οἰιιἀἱοὶιιπι·.ὶΡεἱ εἰιπὶἱαὶ. οσωιιιιὶε Μ»

απο ρι·ο:·ιΡεο οοππωιι Μπακ: ειιισροωιιππωιιο

(1110ά @Μικτού οοπιιιιιο ὶιιιιικ: τεοοεειιτι:ι οεεο ει ωω

ιιετπἱοτιο .Ϊεο£ει:ω·ἰιποτ ·.00Π1ι1ϊ1ΒΓ-ἱ8ΠΙ1Β ω οοι2ιιιιιο

ΠοιτάτιοΕο ω: οσπιι1πε·Ιιιοο ὶπιο Ρετι11επεπ-1Ε στ. Ρεπο

ιιοτιετΎ.τι εοάεω ι·οΒ.ο:·ο ετ ίὶι·πιὶωτο πιω εἱιιο απο

ιπιιΙιιιιτιι πιοΒιιε ΠΠΣ. οι: ‹Ιιιο‹ὶ ἀἰοτιιε 87111011 εὶηεἰὶοιιε

που οουεοπτἱτ μι): Ω0ιΙ1ι111ὶ ἰωιιιε εἰυε οοπιιιτιο ὶειηι1ε

μιά εείι:· οοποοηἱἰε ·ίαοκε ἰιποι· ακουω: Ηοτεκιοἰε

Μ: οοωιωε·Ιιιοε ετ.ι:οιπιπιε ρὶεωιυττι. επ:τιιπι ὶιι οει5!:Ρ0

τι·οΒἱωιΕ. Ι›ι·οεεΙ1£ἱΒιτεἱἱε81ἰΒιιε ειά·Βοο υοοετἰε 5Υπιοι16

Φ: εωκΦοωωετ€ἰιιο ᾶοΒἰεειπιτιε. ΒιιτσΜ άο Ροττ.ιιιιο

ιιωο;-ί”ι·αι1οοεοΒο:·ἱὶΙὶο- ετιθτοεἱἰ ἀοΡοττιιιιοτιοτε ω: ἱε

εοΒο ·ι·οιἰει· ‹:Μ Ρουτιιιιοπετε Μεοι.νι. ὶκιιὶἰοτἱοηέ απ".

ἀὶε ωει·ευΜ.·:αν οοτιιΒεἰε ὶιπετ πιοπιιιτἀι .εκ ιιεεΡετσε.

Μ. ιἱ6 .Ρι·εἀὶοτὶ5 οωιιἰβω ετ εἰΙιΒιιΙἱε ιτοΒειι-ἰτ ἀἰοτιιε

8)Μ10Π οιτιΒτοτιιιε ίὶει·ὶ Ρι1ΒΠοιιω ἰτιετι·ιιττιετιτιιπι.

Εφ ἱ0Ι18ΠΠθ8 ὰ: Ρι^οωετιτοι~ὶο 5ειο;·ἱ ΡειΙειοἰἱ ηοτπτἱιιε

Η" ·

( Βοοοι.ΧΧΧικ )

Αοκεεω , θιιἰἰἰἰεἰπιέ ςιιοπωία:π πιαπ·|ιίοπιζε Μα::αε

επ ίιια'ίσίε αι!!ευ·22απί ῇΖἰα, σοπέί2ο 2ε.παππεπ2ο, διά!

ΖΣεΖωιιτπ δ'ερα!!ιιιπ πιαπ·|ιίοπεπι Μασσαε ε2 ίιιιίίσοιπ

εαἰἰαπ·ἰ£ατιὲυπ Μ· οπιπἰὐιω .πιώ |ιαστεάε:π ίπ.υάΖιά!.

-;.·' γ ' Ι..

1258 , 98 οοιοΙπἰε

απ!. Α. [Μ. 34'Ι. υ. Ωω. Β.|οἰ. ΙΜ. σ.

( κ. π.)

Πι τιοπιὶηε Ρεικτἱε ω: ίὶΙἰἰ·.οτ'εΡὶι·ἱτιιε εατιστὶ ἀεὶ οτετιιὶ

ειιυει1. εἱτ οπτιώΒιιε .πιὲιηὶἴεετιιττι. Ρτεεεπτεπι Μετω

ωετιτιιττι ειιιιἱἱτιιι·ὶ εΙυοά όοπήτω ειΒτιεεἱει ίὶΙἱει φιστι

άειι11 πιειτοἱιὶοπἱε ΒιιὶἱΙἰοΙωἰ π1ειεεε. οτ ὶυἀἱοἰε τεἔπἱ

οειὶειτἱ Βιώτ στ. οοτιετἰτιιὶτ ΙεΒἰΗἱτιιιιω Ιιετ·οάο1τι επιππι

ΒιιἰΙΙὶεΙιτιιιω άε οε:Ρο!ει ἀεὶ ετειτὶει ωειτοΪιἰοηοπι ΜΜΜ:

ετ ἰιπἰὶοειιι ΜΒΜ οεἱετἱ. Μ: όοκ1ετ οοἀἰτ ω; ττειἰἰτ στ

ΒιοἰΦ εἰ ριπ·εικτι ἀοπειτἰοτιεω ἱιττειιοοειΒἱἱοιη ἰὶιτεέ· ιιὶυοέ

:Με οπιιιἰΒιιε ειιἱε τεΒιιε απο ώστε Β8Ι1θ8ἱΒ ΜΙ Μπι

Ρετεοτιει Ρτο επι Ροεεὶἀετ πο! ιιἱεει εετ Ροεεἱἀετε πιο

ΒὶΙἱΒιιε ετ ὶτιππιοΒὶΙὶΒιιε ιιτἰἰἱΒιιε οι ὸὶτοοτἱε τεειἱὶβι1ε

οι ΡΘι°8οΙ18ΙἱΒι18. οτ εροοὶώἱτοι· άο οππιὶβυε τεοὶοτήΒιιε

φπα ΜΜΜ; πο! ΜΒετο Μαι οετ ἰη ἀὶοτο τεΒιιο οο!ει·ἰ

"πε ροεεωει πο! ροεεὶἀοτε ροεεετ πο! :Με ροτεοωι
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Ρι·ο οτι. ιιιοιοπιε ιιοοπιιοτο οπέπιοειο ειιο ιιοπιει τιιοπιιοτιο α Ριιιιιιοο ιιοτειπ·ιο οοιιοοιιοι·ιο ριεοπιι οοπτιιιιιιε ιιιιπιο

οτ ιιοιιιι .ιιοιιιπιτειτο οτ οοπιοὶιἱο ιτιοοιιι πιο ιιιιιι·οιπιοπιο

οτ τιποππιπικιιιι οττο. ιπι€οιιιε ποιού τΙιιοε εποε ιιΡΡοιιοτ

ρπ·οοιπιπιιιοε οτ Ιιειτοιιτοο ιιο οσπιειιιοτοπ·οο.. οτ τοπου

οιιιτ πιὶοτει ιι€πιοοιο οπιιιιι ιιιιιοτ ιοΒι οτ ετοιτιιτο πιο!

ετιιτιιτιο πιππιιιιιιε $ετιιω Ροοεοτ. οτ ότι οοτοι·πι πιὶοτιιππι

πιιοπ·οιιιοπιοπιι οτ ιιιτιιοοπιπι Μοτο οιιιιιι·ι πιοπιιτ ιιι τομ

Ροπ·πιιοππι Ροοεοεοιοπιοπιι ιιι ;ρτοπιιοτιοκοιπιπιιοπιε ειοιιτ

ιιι ποιο ειιοπι. πιεσε οἱ ιοιοπιειτπι ιἰοοτποιιιππι οτ ροτοοτιο

τοπι οποιοι οτ ιιιιοπ·τιπππ ιιτ Ροεειτ οιι·ιπιιιι μοιωτι

ειοοιιιοτο πιοι ειοοιριιτιοοι·ο οτ πιοιιο οτ τποιιτιοτο·οιιιι-

θεια: οτειιιοπιιιι·οοτ σπιιιιιιι πιοπιτιπτι τοπ:οι·ο Ηπιοοιιιπιοιιο

οι ριτιοιιοι·ιτ είι:ιο οπιιπιἰ οοπιτπ·οτιιοτιοιιοοεπιοειοω Ρτοἐ

πιιττοιιε πιιοτπι τοπιπιι οπιιπιιιι οιιρι·τιπιιοτει ιιοιιοτο απο

οτ ιιι·πιιο τιιοτο πιιοπιοιιὶοππι Βιιιιιιοιπιιο οτ 5ιπιπιιοι πιιοτι

Ροτοετιιτιο Ρτοιιιοτι πιοππιἰπιὶ Βιβή τοπιο τιοπιιιπιιοο ιιι

οοι·πιτιοιοιιιε.· ιιπιιιιοειππιο σα. εορτιπιιο ιπιπιιοτιοπιο κιτ.

τιοοιππιο ιποιοπιτιιιε οοτιιιιτἱε.ιιἱοο οτ πιοπιιὶπιο πιιοτι οο

πιιιιπιιε ριεοιπιἱ οτ τιιππιπιιιιιιιι ειπιπιιοιιε οτ ρπ·οοιιτιιτοπ·

ιρειιιο οοπιιιιππἰο ρι·οοοιιτο οτ ιιοιοπιτο πιοιιιιπιοίοοτο

ιιι·οοιιἱο :ιο ιιπέιπιπιο ειπιπιιοο οοιιιιιπιἰο ιιοι·οιιοιο οτ ιιι

οοιιτο Ιιτοπιιοτπι οιιιπιιοο οιοπιιιο ιιτ ιπιιπ·οοοτιμτοπιιιιοπιιιπιτιιιτιοπιοπιι οτ Βιιοππι τιιοιοι·ο ιπιτπ·οοοι·ιρτο ιιιιιιιιοσ

οοιιιιιπιιε οποιο πιτ πιο ειπιπιιοπιτιι ιιτοπιιοτἰ πιοπιιιπιί βιτ

τιιιιιι·ιιοιιιι οοπιετοτ οπο· Ροιιιιοπιπιιιππετοιιιιιοιιτιιππι τοπιο

Ρτιιπαι τοπιπιι ιιιοοιιι Με ιοτοπ·ιι ·πιοτιιιιι πιο ειπιιιοτιοἐ

πιιιιιιι πω. οοιπτο. ιτιπιιοτιοπιο κι· πιιο ιιοπιοπ·ιεπιιιοιιοοιιιιο

οιιοπιπιτο πιιοτιεο οοτιιιιπιο οτοπιιοτιιε τιιιιοοπτι ιοπιιπ·οιιοιιο

ειιιπιιοιιτ οτ ρι·οοιιτοτοι· οοιιιοπιιε πιιοιιπιι ιιιοο οτ πισω

τοτ.3πιτ·οτ ιποποτιι.·οιιο ·οτιιι πιιιιιο οοπιττοιιοιιιι·ο .ποιοι ο πιἰοτι οοιιιιιιιιο οτ τοπιπιιιοππι οιπιτιιοπιο οτ7ϊΡτοοπιςοτσπ·°

οιἱτιιιο τοπιιιιοι·ο τοπιοοιιι·ο ειιο οιιιιΒιιτιοτιο ο·ιοιιιιιππι

ιιοπιοι·ιιιιι οιιοτπιπιι·..ιππειιροι· πιιοττι ιιοπιοοιιι οοπιιιτοτιπτ

Ροεοιπιοι·ο οτ τοπιοι·ο οπιιιιιιι πιιιο οτ ροοοιιιοτ ω. ειιο:

ροτεοπιιι Ρι·ο οτι Ρι·ο πιιοτονο·ιιιιιιοιτπιο πιο ιοοιιοιτι

ι·πιοπ·οιιιοιιο· πιιιιεεο οτ ιιιιιιοο πιιοτι τοεπιι οιιιοιτι οτ ειιο

ιιοπιιιπιο οτ ιποι·οτιοπιι ειιοπ·ιιι:πι. ιιοτιιιιι ιιι ιιιιιο ειιτιοτο

ιΒιο ιιι ιιοπιιο ιιι πΙιιιι ιιιιιιιτ:ιτιιιοτει ειοπποειτι οπιππο κιο

πιιπιιοο τι πιτιτἱιιἱτοτο οιιιοπιοπιι. ιιιιιιοειππιο τιιιπ:οτιτοοιππιο

πιιιιιιπιπιοεδοειππιο οοιπτο. ' ιιπιπιιοτιοιιο Μπιτ. ‹ιἰο όπκι·ιππ

οοτιιιιι·ιε. οιι·οιι .ιιοεροποε. τοετοε ιιοοιιπιιιο τιο οοι·ιιο

πιιιοιιπιειιιι ροτι·ἰ οτ οοπιειπ· πιο εοπιιιο οιιι·ειτοπ·οο οτιπιοτο

ιἱΒο οτ τι:ιοπ·Βοπ·ιτο τιο οποσ πιιιοτιπιτιππι ιιιπποοπιοιι οτ

ἔοοτὅἱπιε τιο πιιπιι·το Ρτοοιιιτοπ· ειιιιοτο πιοτιο πιο οιιιοο

οτ Ροττιιε οοι·ειιορι·οειιιτοι· οιιιοτιοτπι οοοιοειο. '

τ:Βο Βιιιιιιοιπιιιιε ιοοπιοπ·πιι εοοπ·ἰ ιπιιΡοι·ιι ιιοτοι·ιιιο π·ο- ο

ιιππε κοψει οτ πιιιιιιιι πιω τοετοιιι.

πμ . π οοοπ:ιπο ι το

π·· . ο Δ'

· 4- ·.__ι ι . :τι

2 ο .οι

Ρέιω·απιιιοοπικιαπιο τοοατιω διπποπτ Επιοτ·οιιο ια

τιιτοποίιιπι Ιοδοτο Σαιντ οπιιιια οποιοι· σπιτικο ΠΖίοίε οοάττ

«τοπιο π·οιπέττ22.
|ο

ι2τ”ιθ, 29 οπ:τοιιπ·ιε

Ε.: αππτοςΜρ|ιο |το9ίί ?'πιιιτίτιοικί.σ Ισποιιιιιτιί.

τω. Α. [οι. 886. πι. Οοο. Οι [οι. 196.

( Π. Β. )

ιιι πιοιι.ιιοο πιοπιιιοιπιπιοιι. ιιιιιτι·τιιιοιιο πιο ιιι τουτο

ριοτιπιπι5 οιπιιε οιπιτιιοιιο οτ ρι·οοιιτπιτοτ οοιιιιιιιιο ριοτιιιι

οοιιετἰτιιτιιο τι ιιοπιιπιο οττο τΙι.ιοιιπιοπι τιοπιιιπιι ιιοπιι

τιωτι πιο ιιοπιοπιἱπι Ριειοπιοπιιοι πιοι 5ι~ειτιιι ·ροτοετιιτο.

ρι·οεοπιτιο·οοπιοιιιο οτ οοπιεοτιειι οτ τιιιοτοπ·ιτιιτο οποιοι

ιιοι·πιπιι ροριι.ιι ριοτιιιι οτ οοπιειιιι οοπιιιιπιιο οτ Ροριιιι

@απο [ιοοπιοπιιιιιι οιιι:πιροπιο αποτο οο!ιτο οοοοι·οΒπιτι.

ιιτ πιο ιΡεο ειπιπιιπ:οτιι οτ Ρπ·οοιιπειτιοιιο 'οοπιετοτ οοτ

Ριιιιιιπτιιπι ιιιεττοπιιοπιτπιπιι εοι·ιπιτιιπιπ οτ ιιπ·ππιιιτιιππι τι

οὶιιοπιοπιι οοπιιιιιιο οτ ιπο ιΡεο οοππιπιπιι Ριεοποο Μοτο

οἱιιιιιτ ο)ιππιοιιι οιιιιιπ·οιιο πιπ·οοιιπ·πιτοι·ι ειπιπιιοο οτιιοτοοιι

πιοπιιιιιιιο ιειοιπο οοπιετιτιιτο τι τισπιιἱπιο Ριιι.ιιΡο @πιο

τυπο ἰοιιιιο οιιιιτοτιε ροτοετιιτπ: τιοοιιοτο οτ οιιοτοπ·ιτιιτ:πι

οοπιειιιι ιιιιιιιο τπιοι~ο εοιἰτο οοπι€τοΒοτι ροι·πιοπιπ·ιιιι

οιιππιΡοπιοππι οτ ιιοοοππι Ρι·οοοιιιτιππι ιιτ πιο ιΡεο ειιιτιιοιιτιι

οοπιετειτ Ροι· οιιιιιιοιιιιπ ιπιετπ·ιιιπιοπιτιιππι οοι·ιρτιιτπι πιοπιιι

οπιτἰοι πιο ιιιετιπιιτιο πιοτοι·ιι ειιο οιιιιοττιοπιιιπιτ :παπι

οοιπτο. ἱπιπιἰοτἰοιιο Μπιτ. πιιοιιιιοτιοπ:ιιι:ιο οπ:τιιιπιο. οτ

ο πιο ιοιιιιιιτιο κιο ρπ·οπιιοπιτοι·ιο πιοτοπ·ιο ριοτιἱοτἰο ιιι

οτπ·ιιππιοιιτιο ειπιπιιοοτιιτιπτι ιιἰεἱε οτ ιοπ:τιε π·οπιιιπιοιπιιιιτ

οιπιοτιι ε)πιπιοπιι εἱιιτιὶοο ιοοιππιπιπιιε ιτιπιπιο π·οοιιίιοπιτι πιο-·

ππιιτιο οτ ιιὶοο ποσο οοιιιιιπιιε ιπιπιιιοοτ Ρι·ο ιΡεο οο

ιιιιιιιι ιιιπ·ι οἰπιιιο‹ι οοπιιιπιο ριετιι·πιππι ιιιιιιοτ ιιι οτι

οτι·ο πιο ιιιοο οτ οτιιιιι·πι οοτ πιιοτιιε ειιιπιιοιιε Ρὶειιπιιιο

ιιοπιιππο οοπιιοπιιο ριετιπιι οτ [πιο ιΡεο οοτιιιιιιι οιπιοπιι

ειπιτιιοο οοιπιιιπιἰε ιιιιιιιο ι·οοιιιιοπιτι ιιτ πιἰοτιιπιι οοτ. Π·

ποιο Ροπ·ροτιιιιιιιπιο πιιοτο οιιετι·ο ὶιἱοἱο ειιιεπιιιο Ρου

τιπιοπιοιιε ρτοπιπιττοτιο ιπιοππι ιοπιιτοπιο'ι18 οιτπιιοιιε ιιοιιιιιιο

οτ ιιιοο οττο· οοππιιιιιιε Ριοιιιιι οτ Ρι·οιιιιιο οοπιιιιιιι οτ

πιιπ:τιιπι1 οοπιιιιπιο Ρποιοτο "ποσοι ειπιπιιοο οοτιιιιτιιο οι:

ιιπιο ι·οοιριοπιτπιτιοπ:πιιπιο οτ ιιιοο οοιιιιιιιιο ιπιτιιιο οτιροο οοπιιιιιιι ιιπιτιοπιο τοπιο οτ πειτε ιιι τροι·Ροτπιιιιι

οππιπιιο οτ ειπιΒιιιπι επ1ρτο$οπ·ιρτο ΜΒ οιιιι€οτιο1ιο Βο

ιιοι·ιιιτι οοπιιιιιιιο Ριετιπιι. Ρι·οοοιιτιιιιιε τοετιιιιιε οτ οοιιἔ

ιιοοτιτιε. ε)ιπιιοπιο πιιιοπιτιειπιπι οιιιιοτιι τιο ιιιοιιπιππιο τιο

εοτιπ:το ππιειττὶπιο. Βοιιτιιο τιο ιιοπ·οπιοιο ιιιιο Ρι·οπιἰοτἰ

πιοππιἱπιι ιοι·τιεοπ·ιιοιιιι. ιιοπιοἰιιτο ιιοοιιτο ιιοιιτο ιιιιο

ιιι·οπιιιοιι πιο ιιοτοπιοιτι οτοειπιιιιιο ιιοοοτο πιοοι)ο φιστι

8 πιοπιι οοπιιιιιι πιο ιιοτοπιοἱοι. :ιπ:τιιιιι ιιιοο ιιι τιοπιιο 6111

πιιιοιιπιτιππι ιιοπιιιιιι ἴοι·πιπιπ·ἱἰ πιο Ροπ·τει ειιπιοτι τιιπιιπιπιι.

προ ιιιιιιιτοπτ πιιοοιπιιιο τοτοπιιοιιο ειιιιοτεειτοι· Μακ. εοιπτο.

ιπιπιιοτιοπιο κα”. πιἱο ειοπιιιπιιοο :ανιιιπ οοτιιιιπ·ιο οπο·

πιοπιιιππι οτ ιιοοροπ·οε. πιο φωτ οπιπιπιιιιιιο Ρπ·οτιιοτι

ειιιπιιοὶ τω ἱπιεττπιππιοιιτει οτι-ι τοΒοιιοι·ιιιιτ οποιο ιιι

τιοιιπ:οτ πιω· ππιειιιιιππι οιιτιεοιιι ιιιπιιοιε οτ ιιοτοι·ιι πιο

ιιοπ·οιπιοιτι οτ τιιιιιπι Ρετ· ιιιιιιιιιπιπι ιιιιι·τιιοιοππιοι πιο οι·ειεεο

ππιιιο)οιιο :ιο Ριειε πιοτειι·ιι οτ ιιιιιιπι Ρον πιιοτιιιππι πιοὶ

ιοιιιιιιπιιε ‹ιο ρι·οπιιοπιτοτιο ιιοτοπ·ιι.

ΕΒο ὶοιιοπιιιοε πιο ιιτοππιοπιτοπιο εειοπ·ι Ροιιιοιι πιοτειι·ιιιε

ι·οιὅοτιιε εοι·ιτιει.

ειιτιιιτοπιο πιοτπιτιο πιο ιιοιιιιιιιπιτο ιιοτοι·ιι :ιο οι·ειτοπ·ιο
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( ΠΟ()ΟΧΟΙ )

διινιοκ Επι(ποπωσ Ιαπιιειιείαπι άείεςα2ιιε, |ιαίιίω (2

ΡΣεαπο:·αιιι @ειπε σεεείοιιε ίιω·ίιωπ εαρει· («απο [Πέεί.ε,

υπ·(πεε2α2ια· (|ιιο(Ζ μα· |ιαπε α σοτινεπι2ίοπε ειι.πι Ρίο-ι·

τ·επ2ίπίε θ! Ρί.πιπέσ (π Ζ)ιωε:ι.εώιω Μάι: Ρεεειἰει·ε πιέ

πέ:πε ἰτι£επάΖ£.

ΙΏϊιθ , Ώ!) οειοὶπἱε

Ε.: ιιιιιο(ρ·αρ|ιο Κο9ίί ?'απτίπεπείσ ΜΜΙω·ίί.

(ω. Α. χω. εεε. (Μ. (Με. πι. ω.

(και.)

Πι ιιοπιιιιε (ΜΜΜ (ιιιιειι. εγιιιοιι ειιιιΒι·οιιιιε εἰπ

(ιιειιε εοιιιιιιιὶε ὶειιιιε μου( μπει Ρετ ιιιετι·ιιιιιειιι.ιιιιι

ὶΡεὶιιε εἰκιἀἱεειτιιε εει·ἰρτιιτιι ιιιιι(ιιι ειιτὶει (ὶε Βιειιιιιιιε

ιιοτετἰἱ Μεει. εειτο. ἰτι(Ιὶε(ὶοτιε κιιιι. όιε ιιι οετιιΒι·ιε

Δω( ε( Ρτοτεετ:ιτιιε ω( ιιοιιιἱιιε ε( ιιἱεε εοπιιιιιὶε

ἱετιιιε ε( ρτο ἱΡεο εοιιιιιτιὶ ἰειιιιιε. ιτι Ρτεεειιτἰε πιει

ἰοΙιειτιιιὶε (ιε Ρτε(ιιειιτοι·ιο ιιοτει·ϋ ε( τεετιιιπι ἰιι£τε

εει·ιμοι·ιιιιι ετ (ἰοπιἱτιι Ϊοτ(ὶεΒι·εεἱιἱἱ (ιε ΒΒἱιἱιιο εὶιιἀἱει

εοπιιιιιἱε Ποτειιεἱε (1ιιο(1 ὶΡεε ρτο εοιιιιιτιὶ ἰετιιιε-εὶιιε

εοπιιιιιε ἱειιιιε ιιοπι εοιιεειιτὶτ Ροει εεε εοιιεοτἀἰε ίεεΦε

Παει· οοπιππιε Ηοτειιειε οοπιππιε Ιιιεε ει: εοπιιπιε

Ριεειι·ιιιιι. ε: (μισά μεμε( ειιι·ειιιιιιει:ιτιοτιειιι ε( ίιτιει:ιτι

ἰρει εΥπιοιιἱ εὶιιἀὶεο οοπιππιε ιειτιιιε ιιιο(ΐο Βιετειιι

Ρετ Ιετιίι·ειιιειιιιι (Η: Η “ιιιε εἰτιἀἱειιιτι εοιιιιιτιἱε Ρι

ειιτιὶ ιιοπι ιιΜε:ι(ιιι· εοιιιιιιιε ὶειιιιε ι·εεεεειιιιι εεεεε

εοιιιιειι(ἱοιιε Εισαι ιιιτει· εοαιιπιε ιιιιιιιε οοπιππιε Πο”

ω (ἰεει·ετο ει; ειιιεωι·ιαιτε εοτιει!ιι ιαπσο (ποτε εο!ἰτο οοιι

Βι·εἔεΕἰ Ρετ εεωΡειιιει1ι ε( εοιετιιι ετ·ιιοεεπι Ρτεεοτιἰε.

ει: ἱτιειιρετ ἰιοπιἰτιιιπι εεκ Ρετ (ιιιειπιΙἰΒετ εοπιρειετιειιι

εΙεεΕοτιιτιι πιό Βτειιἱει εεειιιι(ιιιιιι ΐουιιιειπι ωΡεωιι

ι(ιιιιιε. ει; ἰΡεἰ εοιιεὶ!ἱει·ἱἰ ε( εεκ ιιοιιιἰιιειετ ιιἱεε εο-ι

Π1ι1τιἱ8 ι:ιιιιιε ει; Ρτο ιρεο εοπιιιιιἱ τειώΒεειιιει·υ(ιτ εσιι

Πτι·:ιειιετιιιιτ ετ εριιτοβειιετιιιιτ οτιιιιἰε ε( εὶιιΒιιΙε. (με

ιιἱι·ὶ ιιοΒΠεε ε)ιπιοτι Βιιετειιιε. (ιἱοοἱε εὶ8εΙιι εἀιιιἱτετι

ΈεΠειε ετοΙἰ Βεὶειιι·ιιιιι εοπιιιιιἰε .ἰειιιιε ὶιι ειι((Πιιεειιτι

τι·:ιτιειιιὶεεειι·ιιιιι σε! εΙτει·/εοτιιιτι-Ρτο εε ει: εοἱεΒιι

επο ΐεεει·ιιιιτ οτἀἰτιειιετιιιιτ ε( Βιιιικιιιετιιιιτ ιιοιιιιιιε

ε( ιιἱεε εοπιιιιιἰε ἰειιιιε ετ ρτο ἰΡεο εοπιιιιιἱ (πιπι ιιἱι·ο

ΜΜΕ (Ιοιιιἱτιο ΒιιιΠιεΙτιιο ίὶ·ετι·εμεοιιεοἱιι·ἰιιο θειώιιι

εἱιἱειιιἱε ὶΙΙιιετι·ἱε οΙἱιιι ιιιετεΙιὶοιιἱε τιιεεεε ε( ἱιιἀἱεἰε

εειΙειι·ιτειιιι ει; απο εερὶτειιεἰε κ”. ει: ιιΠιε ΙιοιιιἰιιἱΒιιε

& εετἀἰε εσΡετ Με (ιιιε εοιιτὶτιειιιιιι· ιτι ὶιιεττιιιιιειιτἰε

(ιιιοΙ:ιιιε εει·ἰριἰε τιιειιιι ι(ιεοΒι ιιιετἰἴοεὶ πιστει·ιι. ιιι‹:ει.νι.

ὶιιἀὶετὶοιιε πιπι. (Πε κιτ. οετιιΒι·ιε. (με οιιιιιὶε εεειιιι-.

(Μπι (μισά εοιιτὶιιετιιιιι· ιτι άιεΙ.ιε ικιεϊτιιιιιετιτιε [ιτο

ιιιἱεει·ιιιιτ (ΜΗ (ἰοιιιὶιιιιε Ροτεετειε ε( εοιιεὶΙὶετἰἰ ι(ιιιιιε

ειιρι~εἀὶειὶ ιιοπιὶιιε εοιιιιιτιὶε ἰειιιιε. εοιιεαιτιιιιιο πιε

ιιει·εΒἱἰἰ ει·εΙιἰΡι·εεΒἰτει·ο εετιετε πιετἱε (Κ: ειιιεο. Ετο

υ.:ιειο ΒοεειΙεο. ιἱτιεἰιιιεο. τιιτΙιὶιιο. πιεΙοιιο. εἰιιἀἰεἰε

ιιιιτιεἱἱε ετ Ρι·οευτετοι·ιΒιιε ἀοτιιἱιιἱ ευε1ιωωι ὶὶεττἱε

εοπεοΒι·ιιιι (ιιιοιι(ιειτι (ἱοπιὶιιι ειιἱετιἱε πιετεΙιἰοιιἱε ιιι:ιεεε

ε( ἰιιἀἰεἰε εεΙιιι·ἰτειιιἰ ετ εεΡιαιτιεοτιιπι ε( Ιιοτιιἰιιιιιιι

εειιιετε ἰΒἰε ιιτ εοιιετιιι: ἰτι εειττε εἱτιἀὶεετιιε εετἱΡτει

πωπω ὶεεοΒἰ ιιιειἰΐοει ιιοτειτὶἰ. ω(εω1εω εοπιιΡΙετε ει

οΒεει·ιι:ιτε ειιιι ΥΡοτΙιεεει Βοιιοτιιιιι εοιιιιιιιἰε ιιιιιιιε.

πιοικιιιιει εοιιεὶΙἱετἱοτιιιιι ετ εεκ Ρετ (ΙιιειιιΒΒετεοπι

τετιεὶε ει; οοπιππιε ιιιεε ΡτεεειπἰΒιιε τεετὶΒιιε ε( οοιιι-έ 0=ΡειΒιιετιι (ιιιι ἀἱετο εοπιει!ιο Βιει·ιπιτ ειπιτ Με

ιιοαιτιε ε)πιιοτιε (ιιιοιι(ιειιι ι οιιιιειάι (ὶε Ιιὶεωιιιιε· Με'

ειιιιετο ιιιεττἰιιο. Βετι(Πο (ιε Ποτειιεὶε βΠο _Ρι°ε(ἰἱε(ἱ-_ἀο+›

ιιιιιιἱ ΐοι·τιεΒαιειιιι. Βοιι(ιιιιτο ιιοεειτο Βοιι1:ο ΒΒΔ Μπι-ι

ιιιιειι (ιε Ποτειιτὶε ε: εειιιιΒιο ιιοεπιτο τιιοΒο (ιιιοιι(ιαπι

εειιιιΒιι (ιε Βοτειιτἰε. :ιετιιιιι Ιιιεε ἰιι (Μαιο ΒΙὶἰ (Ιιιοπιάεπ1

ΒοιιίιΠι ί-οτιιειτἰἰ (ἰε Ροι·(ει εεπιειι Βιόιειιιι (με ὶιιιΒὶΜιτ

ιιιεο!ειιε τετοτιὶειιε οιΙ!ιει·8ετοι·. Μα:ι. εεκ(ο.,ὶιι(ἱὶετἰο(ιε

Μπι. ἀἱε (ιοπιιιιιεο ιυινιιιι εετιιΒι·ἱε ιιιτει· ιιοιιιιιιι εΒ

ιιεερει·ειε ε( άε Ρι·ει:Πετιε οιιιιιιΒιιε ετ εἰτιΒιιΙὶε ι·οδειιΜ

(ἰὶετιιε εΥπιοτι ειιιΒι·οτιιιε ίὶει·ἱ ΡιιΜιειιιηιτιετι·ιιιιιεη8.ιιωμ

Εεε ιοΙιειιιιεε (ἰε Ρι·ειιιειιιοι·ἱο Μισή ΡειΙει(:ιι 1ιοΜιάιιεε;

το.Ξετιιε εει·ἰΡεἰ. · .ι

( 1ιεεεΧειι

π;

ία›ιι(επεεε δεκα α Ζεί;αιέε σαι” δωίΖΖΖε!πιο, ()|ιέαπέ

ςιιοπιἰαπι πιαπ·|ιίοτιίε Μα.τεαε Οἱ ἰιιιἰἰεἰ.ε (:α!!αΡΜΜ

-ή·ωκε 00πεοὐΙ°ἰπ0 , ε( πω( σ(ιρίωπεόε ε£ ὐουιἱπἱὐΜ

.πιΝἰἰε σφηβ·πιαιπ α ϊιρρποὐαπ£.

ι. . · 'ι '' Η

_ιι.χ Μι( (Ι.) ' _

. . Ώδθ8 Η πιονειιιιιτιε
· δη! - ί ' 1)

-· Με δ" ι' `ι›

ω: . ι· Σ· ^εω..ωρι.ε44.υ.·ωι.ε.χει.ιιι.ιι.

ιἔ.Ϊι ι'.Ξ ·
η ςιι.ιι.)

Π( ιιοιιήιιε εοωωι _ειιτιειι. (ἰοπιὶιιιιε ΙΠιι!ιριιε .ἀεὶ

18 (ΠΠ-ε ωηι"Μειιιιφειιε ροιεεειε ιιοΙιιιιι:ιτε ]:«ειιεΒΙε(:Βό·

` ` ά ΟιιἱΠἰεΙιιιιιε ειε εειιιἱΠε. · ι

ΙεεοΙιιιε τιιειΙοεεΠιιε.

Ρετεἱιιει ειιιι·ιε. .

ΟΙιει·τιιε εάιιοοεΙ:1ι8. ω. _

ΒιιΒευε ‹ἰε ιιοΙτε. .·ι- - . ·' ό

ΝἱεοΙει εἱΒεἱε.

Βοτιἱἶεεἱιι5 (ἰε τιἱει·ο.

ΑΙΙιει·ιιιε επετειΒιιε.

ΜετΙιευε ΡιδτιοΙιιε.

Μετιιειιε (Μπι.

Ιιι(:οΒιιε Ιιε:ιΡοι·ειιε. - - ἱ

ΙιειιΪτειιειιε εἱεὅεΙε.· . ῖ. ( . . ι :

Ριιιεο ιιιεὶιει·ἰεε. ¦ _ __ -Μετιιιιιε (Κ: ιτιει·ἰιιο. : ·' :η Ύ

ΖεεΙιετιεε (ἱε εειεττο. _ ._ ;

Βιιιάο ἰοΙιειιτιἰε ερἱιιιιἱε.

ΟΙιετΙ.ιιε (Κ: Βι·ιι(ιεΙ(Ήε.

ΝἰεοΙειιιε ειιιι·ιε. : π.

Ετιι·ὶειιε (]ε δειιιο. .:ιζΗ..ι· . - .

ΙοΙιειιτιεε (Με (με. -·; Η ._ . :.

8γιιιοιι Μιτ(ειιο. _ .- 'Ϊ - ›, π:

θιιἱΠὶεἱτιιιιε ειιιβι·ιεειιε.

Ειιτιο(ιε ιιερἱτεἱἱει. ' Η.. . - ἐ` π

Ρετι·ειι·ὶιιε (Η (πιεσε. Η· _

Μει·εἘιὶιιἰ(ιιιε εειιιιιιε.ΙιειιΒ·ιιιιειιε Βἱιιε ερἱιιιιΙιι. ( .

Μιι·οιιΜιιε ειε τιιι·ειιιι.

ΒεΙοπιε(ἱε ιιιετιιειιιιε(ιιι. έΒιιι·ιεεΙ.ιιε εριτιιιιει.
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0Βει·τιιε ιἰε ι·ειι1Β·εάο.

Μιοΐτοπουε ΒειοΙιἱωιιε.

ΑιιειιΙάιιε άε πήΒι·ο.

(ἔιιἱΠἰοἱωιιε ΒεΒεττιὶε.

0Βεττυε ετεποοπι15.

Πεεω!Ισπυε άο εοιιἰεπισπο.

Μπότα-πε άι: οπο.

87τι16η 8ιιετοἰιιε.

Οττοβουιιε άι: οαπιὶ¦Ιο.

Ποκιτεάιιε ώ: σειετι·ο.

θιιἱὶΙἱε!πιιιε εο!άειππε ΜΑ"0πι18.

Ρειι·ιιε άο πήΒι·ο.

Μοτιωωτϊυε ἔιιοτοἰυε.

8Υπιοπ 8Ι'ΗΙΙ.18.

ΙειοοΒιιε Βετοππὶηιιε.

Μετἱπιιε ιιειιεωετἱε.

θιιὶΠὶοΙπιι1ε Βοιιἰιο.

Νὶοοἱοειιε Ιιιοειιεὶε.

ΟυὶΠἰἔΜιυ8 οιυΒτουτιε.

Ιωπί-τωιουε οἰΒο. Μ' ·

θιιἱΠἰοὶωυε άε πωιό.

ΙεοοΒιιε τἰοἰαε.

8Υπιοπ Ρἰοειπιιἱ!ὶιιε.

Μτιθ·εποπε άε: οπωεάίπο.

ΒοηειΉοτιιε ιειοΒειτΜε.

Μειι·ο¦·ιεεἰτιιιε οειεεἰοἱυε.

Αιιιἱοιι8 εττοἰεΡοτουε.

Βοι·άιοΙοτι1εσε ΒειοΙιἱπιιιε..

Αη5Μ‹Ϊυε ίἱοιιεωεωτἱιιε.

ΒιιΒαδάι1ε δε ποειτετὶο.

ΟιιἱΙΙἰεΙτιιιιε άσ 8.ετισΒιι ει€11ετε.

ΑπεεΙάιιε ΒαοΜιιιιιε.

Βώτιιυπάιιε Βιιοιιοὶυε.

Μι1ΐταπουε ΡἱΒποἱυε.

Ατιτοπιἱιιε ειάυοοεπι1ε.

ΑΙΒοι·τυε οοεεἱοἰιιε.

ΗιοοΒιιε οει!ιιιιε.

δγωοτι άε εειιὶετιοιιο.

θυἱ!ἱἱεΙπιιιε ὰ: (Ριααο.

ΟΒετἱιιε Βοτειτἱυε.

Απάήοιιιε Βοοειοἰιιε.

Εεπιθ·ω1οιιε πυειἰοοεΙἱυε.

διΜΙΜωιιε ιἰο υεΙειιτὶα.

Τειι1επιιε άε ΒεΙἀὶιοτιε.

ΝἰοοΙοειιε ΒήΠι18.

Μεπιθ·εάιιε τἰε Βειιἱο.

ΡὶεοΙιοτιιε τπει!!ουιιε.

ΙειοοΜπιιε εοειτωθουε.

Βώωιιπάιιε άο οεεειΙἱ.

Εητἱοιιε ΡἰοιιιιιἰΙἱιιε.

Οοπτειάιιε τἰοΙιετὶιιε.

ΜιηΕι·σηοιιε ΒτἱΗιιε.

ΟΒει·ωε :πετεπόε.

(ἔιιἰΠἰεΜιιιε άε Βτειιἰ!ἰ.

Μαΐτεοοιιε άε ΒΓἱιΙΜΜἱ5.

Ρεττιιε εάιιοοειτι1ε.

Απάτεοε άο οιιι·τε.

θυἰᾶοτιιε ιιιτΙυε.

Μιοΐι·ωιουε Βιιεοε.

α ΟΒει·ιιιε ι·ιιβειιε.

Οοηι·εόιιε ιιεκπιιε.

(ὶυἰΙΙὶο!ιιιιιε 8ΠἙΪΒΡΟΓΟΠΒ.

(ὶυἰΠἰεὶωιιε εειτάεπε.

87ι11οιι οπιΒτσιιυε.

ΝἰοοΙο5ιιε ρἰρει·.

Μετὶτιι1ε εικιβτοπιιε.

ΟΒεττιιε άε εαυτο.

Βει·ξ.ςο8τιοπιιε οΒτἰιισιιε.

87ι::ιοπ οἱεειἱει. .

θιιἱεὶο Βειἰοιπιιε ερἰιιιιΙει.

Μιιιίτοπουε τιιΒει.ιε άσε ποια

ΙοΙιωωεε άι·οΒιιε.

Μιπάτω1οιιε ΒιπΒοπιἱιιιιε.

8οοΙἰ:ι ιπιτὶοοιιε.

ὁ ΙειοοΒἱηιιε (Η ιιἱιιεΙἀο.

Οβει·τιιε αυτώ. ' .. “ |

θυὶΙΙὶοΙιιιὶιιιιε άπε οειωὶΙΙιι. - ' "

Ευπάουε οοιιαιτάιιε. ›

Ρετι·ιιε τηευοοε. ' Ι ; °

Οβει·τιιε ΡιιΙριιε. - " _ Π' . . '

ΙοΙιιπιπιεε άο Ρ01188Πο. “ 4'

ΟΜΕΔ οι:Βιι.

(ἔιιὶΠἰε!ι1ιιιε πωΙΙουυε.

ΝἰοοΙοει1ε άο ΜΑΝ.

ΙεισοΒιιε ωειΙΙοτιιιε.·

θιιὶὶὶὶοΙιιιιιε Ροτουε.

ΙεοοΒι1ε Ιοτοετἱιιε.

ΒιοοΒιιε Ρἰρετ.

ΟώΙ]Μωπε ΒασειώΒτε.

6' ΙεισοΒιιε άΓΩΡΘή118.

Ι.ωιΒ·οποπε άε εειι·ιοτο ιὶπιοεἰσ.

(]ουι·ειάιιε Ροτοιιε. >

ΟΒοι·τιιε ΒειΙΒιι5.

Ρεττ·ιιε πιιιιι·τσε.

ΜιοΒ·ειιιουε ΜΜΜ.

νεο πιοΙΙουιιε εοΜεουε.

ΙσΒειπποε ειι·άιιΜιιε.

ΜἱοΙιειοὶ άε ι1ὶιιδοτοἰο.

Ι800ΕΠ18 άο Βιιωιιια.

Βιπὶοιιε όο ιιἱΒτιοιιο.

8Ϊωοτι άο αιιεττο.

Ρειτιοτειοἱιιε άε ειιὶειιὶΐο.

Βοκιυεεεειἱὶιιε ΒοἱοοΙιεπεἰε.

Εητὶοιιε Ρἰοτειιἱτιιιε.

έ (ὶιιἰΠἱώωυε εειι·όοηε.

ΙειοοΒιιε υειιεωειτἱε.

Αι·ειΒιιε .ΒτἰΙἱαε.

Α:18Μάυε ἴειΙΙειωοπιἱοει.

Δοτυω ὶεπιιο ἱτι ΡεΙεοἱο ΐοτυειτἰοτιιω τοετὶΒιιε Ριτ

εειπἱΒιιε ετ υοοειιἰε. τιἰοοἙοεο άσο Ροττε. ἐειοοΒο ππι

Ηΐοοο Ι10Εει1°ἱἱ5. ω: :ιάωκι άε πωπω εοτἰρτοτο. @πιο

όοπιἱτιἰ ηιπἱιιὶωτὶε. τπὶΙΙεεἱπιο α:ι.νι. ὶτιἀἱοτὶοτιο :ιπιιι.

ἀἰε ιιευετἱε κνι1. ιιοιιεπιβτἰε. Μ: Μ ωειἱοτεπι ίὶτωἰ

ωωω ἀἱοτιιε ἀοιπιὶπιιε Ροτεετειε Μ: οοι1εἰΙἰειτἰἱ πάπιε

»Με Ρι·εεεκιε ὶιιωτιιπιοτιωιιι . οοωωωιἱτἰ άεΒετο εἰ

ΒΪΠο ΡΙιιιιιΒοο οοπιιπιἱε ἱειπιο Μ; @Με ἱτιεττιιωειιω

ιιηὶιιε Μ: εὶιιεἀεω τοποτὶε ίἱοτἱ Μάο τοΒιιυετι111Ι:.

Εφ ΒιιὶΠ!ἰοἙπιιιε εειιιιι€πυο ειιοι·Ε ΡοΙιοἰἰ 110Μή08 ἰιιεειι

ΑΙΒεττιιε Βαι·σει. ώστε ροτοωει€ὶε οτ οοπεἰὶἰατἰοι·ιπ11 εοιὶρεἱ.
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( ΠΟΟΠΧ(ΠΠ ) τι (ΞιιἰΙΙἰΩΙι:1ι1ε ‹Ιο οειωἰΙ!ε.

(ὶιιἱάο ἱοΒειτιτιἰε ερἰιιιιἱε.

!απιιεπ.π2.9 , ἔοε£α κι Ιεέ;·α2ίσ αυτι Δηρί2απείε ει! |ιοππ- ΟΒει·τι1ε άε Βι·ἰτ1ιειΙἀἰε.

:Μπα εατισ2αε η;ίαε τ·α:αίοαπωσ , ωάσπι :οι απ·- Μιπΐτειιοιιε οἰΒειια.

να2ιυ·οσ σροπάσπ8. ΝἰοοΙαιι5 ειιτἱε.

Ειιι·ἰοιιε ότε Βειυἱο.

ΪοΜππιε5 (Η @Μι

δγπιοτι Μιι·ωτο.

ΟιιἱΙΙἱὸΙπιιιε εΒτἱαουε.

1258, 17 ιιονοπιΙπἰ8

σαι. Α. ω. Με. μ. σκι. ο. χω. ω. ΕΠΝαι5 ΠερΠοΙΜ

(Ελ) Ρει·ι·οι·ἱιιε άο οειετι·ο.

|- ΜειτοΙιἱεἱιιε οειΙιιιιε.

Πι πωπω:: ιἱοιιιἰιιὶ Μπαμ ἀοπιἱιιιιε ρἱιἰἱἱριιε άο 'ει- ΙΜΗΜΙΠ008 ΜΗ ει›ἰπιιΙε.

απτο ἱ8ι1ιιΩ οἱιιἰτειτὶε ροτεεωε ιιοΙαπωω ἱ›οηορΙιιοἰτο ΜΠΓ08Ιἀι18 €ΐε Ι:ιιτοΙιει.

ιΙοοτετο οτ ωωωΓεωω οοιιεὶἱἰἰ Ξειιιιιο ωοτο εοΠω οοιι- Ετιι·ὶοετιιε ερὶι1υΙει.

ΒΜΒειιἰ μα· οιιπιρειιιιιιιι οι οοι·τιιι ετ ιιοοεπι ρι·εοοτιὶε Ζ, Ο1381°Π18 4ἰ0 1°8Πἶι°8ἀ0.

Μ. ἰπιειιρει· εοπ ἱιοιιιἰιιυπι ΡειπΙιιοωΙἱΒει οοωΡεεπωιι Β8ι1Β°8τ10υε Βεσωι11πε.

οΙοοΕοι·ιιπι ειά Βι·οι:ἰιι εσσιωάιιπι ΐοτπωιπ οειρὶτιιὶἰ Πισω: Δ1158ω118 (ω πἱὅτο.

οι ἱρεἰ οοιπεἰἰὶειτὶἰ οι κι: ηοπιἰιιο ετ ιιἰοε οοπιιπιἱε ΟΜΗΜπ1ιτ8 8αΒοι°πἱει.

ΜΜΜ οι Ρτο ἰΡ8Ο οοπιιπιἰ ι·ειτἱἱἱοειητοε οοιιβι·ιπευτεε 0βοΝ.ιιε 88ει1οοι1υε.

ω; αΡρι·οΒειητεε που τυπο ιιἱτἱ ι1οΒἰ|εε ε)πι1οπ ειιετοἱιιε 088ίθιι8Π118 ώ 8ειυἱΒι1οι1ο.

οκ ιιἰοοΙει οἰΒεἰ:ι :ιἀπιὶτετἰ ΪοΙἱοἱε ετοΙἰ Βει!επι·ιιπι 0ο- ΛΠιἴτοειε (Η: οπο.

πιυιιὶε ω"... Μ εω·‹Ιὶιιεει ττοτιεωἱεεετιιω ω! ειΠει· 8_γΠ10Π Βιι0ι°0ἰιτ8..

εοι·ιιι11 Ρτο Μ: ετ οοΙοεπ επο ΐοοει·ιιιιτ οτ οτἀἱικιιιει·υιττ ΟΠοΒο1τυε Φ: 0ΒΙΙ1ἱ"Δ.

οι Πι·ωειιιετωπ Ρτο σο πιιπιἰ ἰειιιιιε αυτια οειΡἰωπεὶε εει;οτε Ο0111°ε1άι18 ι1ε ωεω·ο.

@ο Ρτο εε ΜοἰΡἰοιιιἱΒιιε ετ :ΗΜ ΙιοτιιἱιιὶΒι1ε ἀἱοιἱ Ιοοὶ θιιἰΠἱοΙυοιιε εο!άουιιε ωειΠοηιιε.

Μ ἱρεἱε ΒοιιιἱιιἱΒιιε εεειιπάιιπι φα] οοιπἰτιετιιι· ἱτι ἱτι- Ροττιιε ιὶο πἰΒτο.

Μι·ιιωεπτο εοτἱΡτο πωπω ίειι:οΒί τπιοτἱἴοοἰ εοι·ἰΒο. Μ00ι.ν1. Μοιπειτιιιι·ἰιιε Βιιει·οὶιιε.

ἱιμΙὶοΙὶοτιε Με". ι1ίο Μ. οοτιιΒι·ἱε Άπω· Ιπἱπωιπτι ετ 8]1110τι οὅι·ἰ¦Ιιι$.

ωι·οὶωη. Ρι·οπιἱεει·ιιιιτ ετ οοιιιιοπετιιητ 00118τω1ώ10 Ϊ800Βυ5 Βοι·ι·οπιἰιιιιε.

ιιο110τειΒἰΙἱ ειτοΪιἱΡι·ο5ΒἱΚει°0 εειτιοΒο ιιιω·Ξο άο οΙιιεο άο ο Μειι·ἱι1ιιε ιιειιετπει·ἰε.

Ιοοο ε:ιηοτο @ο τιιι·Βὶοο πιοΙοτιο. ττοιιιιοὶο ΒοοιιΙοο. ΟυἰΙΙἱεΙιιιιι8 Βοπιἱ2ο.

ιὶεὶικιε:ο οωιιὶβυε τ!ο Ιοε:ο ειπιοτε ὶΒὶε ι·εοἰΡἱοητὶ- ΝἱοοΙοειιε !ιιοοι1εὶε.

Βιιε Ρτο ἱρεἱε επ οειρὶτιιιιοἱε πο". παμε υιιἰιιει·εἱωτε θιιἱΙἱἱεΙπιιιε επ:Βτοπυε.

Βοπιἱιιιιω ΜΜΜ ἰΒἰε φιοτιιι1ι ειππ Ρι·οοιιιωοτεε ετ ΠΜ1ΐτ8πουε @Μι

εὶιιἀὶοἰ ιιτ οοτιετειτ ἰιι επτα εἰπἀἱοατιιε εοι·ὶρω Π18ΠΙ1 ΟυΠΠΠτουε άε ωετἱ.

ἰειοοΒὶ ιηετἰἴοοἱ ιιοιετἱἱ. Μει:ι.νι. ἰιπὶἰωἰοκιε Πι". ἀἰε Ιε100ι1ι15 ι°ἱ0ἱυ8.

ιν. οοτιιΒι·ἰε. ιΝεπάεω Ρτο οοιιιυτιἱ ἰοτιιιο ετ οΕεει·- @που Ρἱοεωἱἱἱιιε.

@το 0τ11πἱ:ι ετ 8ἱΠ8ΙΙιἑΙ (μια πι ‹Ηοω ὶιιετι·ιιιιιοιιτο ΕσπΐΓειι1ου5 άε οσι·τυεἀἰπο.

οοτι€ἰιιοιπιιι· ευΒ ΥΡοτ!ιοαι Βοποτ·ιιπι οοπιιιιιἱε Πισω Β6110ἀἰ0ϊυ8 %00Ι181°ἱ88.

οι ει! π18ἱοτεπ1 Βτωὶωαεω ιπο88:18 ἱΠ5ἱτιιπ18ι1ἱυπ1 ΜωτΙιὶεἱυε ωεεὶοἱιιε.

ἱυεεκτιιω εἱΒὶΗο ΡΙιιι11Βοο υοιιπιιι1ἱε ἱετιιιο οοιιιτπω1Μ. ΒετΠιοΙοπιουε ΒιιοΜπιιιε.

οτ μπαι ἰι›ετι·ιιωοπω ιιτιὶιιε ετ οὶιιεἀεπι τοτιοι·ἱε οκἱικἰο λπ88Μυ5 60118 τ118Ε8Γἱυ5.

ίὶει·ὶ το8ειιωτιιπτ. ιιοπιἰτιει οοηεἱἱἰεμ·ἰοι·ιιπι οτ εεκ Ρετ ΒυΒειὶιἰυ5 άε ποετειτἱα

φωιπω:οτ οοωΡιι€πειπι ΦΠ τἰἰοτο οοπεὶἱἱο ίπτοι·Βιο- θιιἰἱἱἰεἱιπυε ιἰο “ποτε 88Πω.8.

Μπιτ ευη: επ αμε Μ εΠοτο ἰηειτιιπιοιπο εοι·ἱρτο ειι- (Ζ ΛΠ88ι€ω8 ΜΙΟΜΜΙ1$

ρω·ἱιιε οοτπὶιιειιωτ Ποπήι12 ιΙιιοι·υπ::ι ΜΜΟ. Μο Β8ΉΉυπάΠ8 ΙΜΟΝω18

ΙαοοΒιιε ιικίΙοοε!!ιι5. Μιοΐι·ωιουε ΡἱΒκιοΙιιε.

Πωτἰιιι! ειιιτἰε. Δπιτοιιἰιιε Μιιοοετιιε.

ΟΒοι·ιιιε ειιἰιιοοειιιιε. - ΜΒοι·τιιε οιιεεἱοἱιιε.

Βιιβ€118 ‹ὶο ιιοΜι.Ϊ· . Ειοοβυε ωωω..

Μοο!ει οἱΒειΙ.ι. Α $Υπιοτι ιὶο εοιιἰΒτιοιιο.

Βοιιὶίἱτοἱιιε άο ΜΒΜ. · θιιἰ|Ιἰε!ιιιιι8 ἀεὶ φωττο.

ΔΠιει·ωε οειειαετιει. ' ΟΒοήιιε Βοτοι·ἱιιε.

Μέθιε1με' Ρΐ8πρωε. · Αι1ἀι·ἱοΙιιε ΒοοειΒἱηε.

Με!Ηειιε 'Ωε'βει.· Βωιἴτειι1οιιε τηειἱοοοΠιιε.

Ηέοβ11ξ !ἰ€:ιροι·ςιιε. . θιιΜετιιε ά‹: Ι18ΙΘΕΜει.

Εμῖόο έεὶὸΒζιὑΪξει5. Ή · Τιιωιτιπε άο ΒειΙάἰιουο.

ΜιιιΉ1υέδέ: ἐπὶατἰηο._” ' Δ' ΝἱοοΙοειιε ΒτἰΙΙυε.

Μ6Ιω1-ωε (Η ώέω,. ΜειτιΪι·ειὶιιε ιἱο Βειυὶο.

ΗΤ
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Ροεο!ιοτιιε πιειΙ!οτιιιε.

ΙειοοΒυε εοοι·πιθοι1ε.

Βώωιικιάυε ιὶο οεεει!ὶ.

Ειιτἱοιιε ΡἱοειωὶΙὶιιε.

Οοητειάιιε τὶοΙιετἰυε.

Μιοίτειτιοι1ε €τΠιι1ε.

Ρεττι.ιε ειάιιοοετιιε.

Απάταιε άε οιιι·ω.

θιιἰἀετιιε ιιιτ!ιιε.

Βειοΐτω1οιιε Βοοοε.

ΑΙΒοπ·τιιε ΒειτοΙιε.

ΟΒετωε τιιΒευε.

Ποιιτειάυε ιιεκιωε.

ΒιιὶΙΙὶοΙωιιε εττοἰαΡοι·ουε.

θιιἰΙ!ἰοἱιτιυε εω·άουει.

δραση επιΕτοπιιιε.

ΝἰοοΙειιιε ΡὶΡετ.

Μειτὶηιιε εκκιβτοπιιε.

Οβεττιιε όο εαυτο.

ΒετεοΒιιοπιιε εωΒτὶειοιιε.

δγωοτι οὶεεἱιι.

θιιἰἀο Βειὶοιιιιε ερὶπιιιὶε.

Μιιιΐτοπουε ι·ιιβειιε άι: ιιο!πεί.

ΙοΙιειιιιιεε άτοδιιε.

ΕετιΈτειιιοιιε ΒιιτΒοιιἰτιυε.

8οιιΙἱει ωιτἱιὶοοΒιιε.

ΒιοοΒιιε άε ιιὶυεΙἀο.

ΟΒεττἱπιιε Μάο.

(ὶιιἱὶΙἱεΙιιιιιε άο οειπιἱΜ.

(Μετα σεΒει.

(ὶιιἰὶΙἱοἱπιιιε ωειΙΙουιιε.

ΝὶοοΙοειιε όο ιπωτἱ.

ΙειοοΒιιε πιειΠοιιιιε.

θιιἱΙΙἱεἱωιιε ροπ:ιιε.

ΒιοοΒιιε Ιετοετὶιιε.

ΒιοοΒιιε ρἱρει·.

θιιἱΙΙἱοἱτπυε ΒοοοπἱΒι·ει.

ΕιοοΒιιε ἀτερετᾶυε.

Βετιί':·ειτιουε ιἱε εειτιοΙ:ο 8ἰηεκἰο.

(:οιιτειάι1ε Ροι·οιιε.

0Βεττιιε ΒειΙΒιιε.

Ροττιιε πιιπτιιε.

ΜιοΒ·επιοιιε ΜΜΜ.

Πεο ι1ιεΙουυε εοιάσι1υε.

ΙοΙιειοιιοε επάώπιιε.

ΜἱοΙιειεΙ ὰ: ιιἰιιἀετοἰο.

ΙεοοΒιιε «Με Βιιἱἰειηει.

Ετιτἰοιιε άι: ιιἰΒΠοτιο.

δ)π11ο11 άι: τΙιιεττο.

Ρ8Ι101°80ἱι18 ‹ὶε 8ιήεπιπο.

ΒοοιιειωεεεΙΙιιε ΒοὶεοΙιετιεὶε.

Ειιτὶοπε ροττοιιετὶιιε.

ΟιιἰΙΙἱεΙωιιε εετάεπει.

Ειιτἰοιιε οσωπάιιε.

Ρω;ι·ιιε ωειιιειιε.

ΒιοοΒιιε ιιευεωειώε.

ΟΒεττιιε τηετεπάει.

(ὶιιὶἱὶἱοιππιιε άε: Βτωιἱἱἰ.

ΟΒει·τιιε ριι!ρυε.

Π

εἰ

Αι·ειΒυε ἔτὶΠιιε.

ΑτιεειΜιιε ΪεΙεωοηἰοε.

Βε!οι1ιοάε τιιεηἰειιοοΙιει.

Απιἱοιιε επτείεροι·οπε.

Μιοΐτω1οιιε (Με ετἱιπειἱἀἰε.

Αστυιτυ ὶειτιιιε Π: Ρειἱεοἰο Ϊοι·ι1ει·ἱοι·ιιιιι ιεετἰΒιιε Ρτε

εοιπἱΒυε ετ ιιοοειτὶε ιιἱοοΙειο άε Ροι·τει ὶεοοΙ›ο ωετὶΪο‹:ο

τιοωτὶὶε ετ ΜΜΜ άε πωπω εοτἰΡτοι·ο. :πωσ ἀοπιἰτιἰοε

ιπιτἰιιἱωπὶε που”. ἰκιἀἱο£ἱοπο κι”. ᾶἱο υοκιετ·ὶε Μ”.

τιοιιοτιιβτὶε.

ΕΒο ωιιτἰτιιιε άο τιιοτιτοτοεοπο τιοωτἰιιε ρτοεοιιε ἰιι

εΕπιφεπτυπι εκττεικἱ ετ εκεππΡΙἱίὶοειιιἱ όε πιειΠιιειΠ Μ

εττατι1οιιτοτυφ ΒιιἰΙἱἱεΙπιὶοειιιειΒτιὶ άε: ιωτε8Με τιοωτἱἰ

ετ Μ Ριιωἰοοπι ΐοι·ωειιιι τεἀοΒἱ. πιἰοΙιὶΙ ειἀόὶτο πώ ἀἰ

πιἰτιμτο ι1ἱεἰ ΐοι·τε ΒΗΜΑ εἱΠειΒο τἰωΙο εειι Ριπ1οτο.

εοοτοπιιἰει τιοο τωιτ:πει αυτ ὶιι ειΠΠιιο ιιἱοὶεω. ώ: :ιππι

άειω τειωετ1 ωεΒηἱίὶοὶ ιιἰτὶ άοπήιή ετπἱοὶ Βτυκεπωη

:Με ροτεετετἱε ἰειτιιιε. ΡτοεεπιτὶΒιιε τεετὶΒιιε ἱειοοβο

ειιιτὶε. τιἱοοΙεο Βιιοτοἱο. τηπιιιπάο άο οεεαἱἰ. ο!:ιοι·

πάω Ρωιἱο ἰιιὰἱοἰΒιιε ετ ΙωιΒ·ωιοο άι: Βειιωιἱε τιοτιιτἰο.

Μ‹:οι.κκκνιιι. ἀὶε Μινι. ΔΡι·ὶΙἱε.

ς υοοοΧοιν ) .

ΟΖΖ2ιιπαε ::ια·ίαε Μία:: , τ·εέεε:8ίε εωοερ£ἱοπἱὺαε Μ:

Ούεπ·2ο είε Νί8ν·ο /ασ2:3, ειππάεπι, ωιπιμαυπ άεύ22α!εω

|ιο:πίτιεπι ίατιιι6πείε ατ·άιΖερίεε·ορί , αἱ ‹ἰι·ἰ‹:£ιιυι ε:

βιἰι·απι οΜεπι ρπιεσωπέα:π οοπιἰεππιατιτ.

Έ267 , 'Η ἰειτιιιεπἰἰ

Ε.: ι1Μ09ταΡ|ιο Ιϊε9ϋ Ταω·ίπωεπ Μωωω.

θα!. Β. [Μ. 97. ω.

( Η. Π. )

Μ οΙιι·ἰετὶ ιιοπιἱιπε ειωειι. :Μαιο ἀοπιἰπιἱοε ιιετἱυἰωτἰ-ε

Μ:τ:ι.νιι. ὶυἀἱοἱοιιο Η. ἀὶε κνιιι..ἰωιιιω·ἱἱ. ἰτι φ1εεύοι1ο

(μια ιιοττἰτιιτ ὶιιτει· ἀοωἱιιιιω ιὅιωΙωι·ἰιιπι ετοὶιἰεΡἱεοο

μια: ἰωιιιε. εἱιιο εἰι:ε Ρι·οοιιτωοτοω εειι ε)·ικΒουιπ

11οπ11ἰι:ιε ἰΡεἰυε εκ και μπω σ:: οΒεττιιιπ τύ8ι·πι11

ίΠὶιιω εΙιιοκιόειω ΒοωΡειτἱὶ 8ειΙΙὶιιε οι ει!τει·ει. @σε ὶο

οορκει ίιιἰ8; οοι·επιι .ρτοεΒἰωτο ι·ιιΒο.Ιάο οει1οιιἰοο ἱε

ιιιιοπιεὶ οι εΙΒοτἰοο ρι·οΡοεἰτο ετιιιοτὶ ωκιΒτοπἱἰ ἰειοιιο

οιιτἰει οοτιετἱτιιτἰε Πι οἱἱἰειιει Ρτο ἀοπιἱιιο ετοΙιἱεΡἱεοοΡο

ἱειιιιιο. Πω: τειΠε οετ. Ρετὶ£ άοπήιιιιε ετοΙιἱοΡἱεοοΡπε

ἱτι ἰυτο οποτε ρι·εεΒΠοτο τυβεΠάο οω1οώοο ὶει1ιιιειιεἰ

ετ σωστο Ρι·εΡοεἱτο εειιιοτἱ ειπιΒτοκἰἰ οπήει άο

πιἰιιὶ ειτοΙιἰεΡἰεοοΡὶ ἰιι οἰΙἱειτιει οι) οΒοι·το ι1ὶὅτο ΒΒο

Ίιιοπιάωπ ΒοπτιΡετἰἱ ΒειΙΙἰιιε. Μ εο!ιωτ εἰ ἀτἰοωπι ω:

ίοάτιιιιι εἱοιιτ ἀὶοτιιε Ρειτοι· εποε ετ εποε οἰιιε εοΙυε

πω: ετ ΜΗ Ιιοπιἰιιεε οἰΙἰεκιο εο!ιιιιιιτ ετ εοιιιοτε άο

Βεπιτ. ετ Ιιοο Ρετὶτ ἰιι ὶπὸἰοὶο Μεπι οοιπεεωτιάο σε

ἀἱοτιιε οΒιεττιιε ὶτι ἱικἰἱοἱο Μαη οοιιτεεωτιάο ἀἱοἰΙ:

Ίυ.οά ποπ ιιιιΙτ παρε άοβετ εο!ιιοι·ε εΠοτιιήι άι·Ξο:ιιω

απο εἱτ άο Βετιει·ο εΙυοπιάεπι 7ἀοτιἱε. πώ εκειι1ΡΒιιε

ίὶιἱτ «πιω ἱιετεἀἱΒιιε ευἰε ει Ρτεετειοὶουε ἀὶοτὶ ςΙι·ὶοτἱ

ετ ΐοτΙΗ. 850 τυιΒουε άε εστωοει 'ἱιιόεκ παω: οιιτὶει

1252

ΙοΙιειιιτιεε εΐο ι·οιιοΒιιο.
ὶτι οειιιεὶε ετ τΙιιεετἱοιιὶΒυε πω: ιιοττώπιτπυι· Μιτου
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οιιιάιοιιιιι άοιιιιοι οι·οτιιοριεοοοι ιιοιιιιιιο οτ ιιιοο τρειιιε ο οΙιτιιιο οοοοεἱοιιο. οτ τιιιοιι άοΒιτ Ρτο ι›οοεο οΡοιιι οτ

οοιι ιροιιιιι οοιιιιιιιιιιι οι·οΙιιοριεοοριιιιι οι: απο ιππο

οτ τιοιιιιιιοο οοιιοτι ι·οπιιιτι οτ οὶΙἱοιιο οκ ο!τοι·ο. ιιιοει

ροτἱοἱοιιο ρι·οοιοτο άοιιιιιιι οιοτιἱορἰεοορι οτ κομιο

5ιοιιο ρι·οάιοτι οΒοι·τι το οοιιι τοοτο. οτ Ρο5ιτιοτιιΒιιε

οτ το8Ροι18ιοιιι·Βιιο ιιττιιιοιιιιο Ροι·τιο. οτ Διακ. τοετιιιιιι

οτι ιιτι·οοιιο ροι·το ρι·οοιοτοτοιιι. οτ ιιιετιιιιιιοιιτιο οτι

ιιτι·οοιιο ιπιτο ρι·οοιιοτιο οτ ι·οοιοιιιΒιιο ιιτι·ιιιετιιιο ροι·τιο

ιιὶοὶο οτ ιιιτοΠοοτιο. οτ τιιιΒιτο οιτι·ει πιο Διιτόοοιτ ττο

τιδοοιιοοιοτιο. οτ οτιοιιι οοιιει!ιο οοριοιιτιο. τοΙοιιι τω;

τοιιοιοιτι- ιο τοτ·ιρτιο τοοιο. ρι·οοοιιτο ιοἰιιιιιιιτἰο το”

εἱιιάἱοο ειπο ρι·οοιιι·οτοι·ο τω” ττοιιιιιιἰ οτοτιἱοΡὶοοοΡἱ.

οτ όιοτο οτιοι·το ιιι€ιο (το ιιοιιιιιιο ιιιιιοοοτο. ιιιττοΙιοοτ

τριτο απο -τοιιι οκ οοιιτοοειοιιο απο οτιοι·τὶ. οποιο

οτιοτιι Ροτ τοειτοε ρι·οοιιοτοε. ο άιοτο ττοιιιιιιο οποιο

Ρὶοοορο οοιιοτοτ ιἰὶοτιιιιι οΒοι·τιιιιι (το οὶΙιοιιο οοεο. οτ ύ

!ιοιιιιιιοο οὶΙὶοιιο Ρτο ιιιιιὶοι·ἱ ματι: ·οοΒιτοτοο οοεο Δω

οοιιιιιιἱ οτοτιιοΡιοοοιιι. οτ ερο·οιοΗτοι· Ροττοιιι οτ Ριο

άοοοετοι·οο ιιιοτι οτιοττὶ άοΒιτοΙοο Βιιεοο ὸἰοτι οο

πιἱιιὶ οι·οτιιοΡιεοοιιι Ποοτ οιΙΙοτιοτ ιΉοτιιο οΒοι·τιιο οο Η

Βοι·ιιιιι οοεο οτ ποο όοτιιτοΙοιιι. Ρτο οο ποσά άιοιτ το

ιιοτιιιιι οι Ιιτιοι·ιι ιιιιιΠοτο ιιοτο οι: που οοτιιτοιιΒιιο.

απο οιτιοοά Ρι·ιοι!οΒιιιιιι οποιτιΡτιοιιιε ιιιιιιιιοιιι οστι

οοοιιιιιιι τω Ρι·οοοοοοεοι·ιΒιιο ιιιτιτι·ιο ιἱὶοτι οτιοι·τι οετ

ιιιιιτιοι·οο που οιιτοικΙοτιιι·. πιο:: οιιτοτιοι άοτιοοτ όιοτιιιιι

οτ:οι·τιιιιι ιο Ρι·οάιοτο Ροτιοιοιιο. ι;τιοτο ττοιιιιιιο οι·οτιιο

ΡἱοοοΡο. οιιιο οὶιιε ογιιόιοο τοπ Ρτοοιιι·οτοι·ι Ρτο οο

οτ οιιιο ιιοιιιἱιιο οτ ιιιοο οοοιιιιάιιιιι τοι·ιιιοιιι ιρειιιε

Ροτιοιοιιιε οοιιοοιιιιιο. Ιτιτο ιο οοριτιιΙο ιιοιιοτι τοιιιιιΙι.

Ρι·οοοιιτιτιοε τοετι!ιιιο οοτοιιο ογιιιοΙιιιο. ΒιιιΙΙιοΙιιιο Βο

ιιοιιοιιτοι·ο. ροτι·ο τι·ιιιιοιοοο ι·οοεοτο ΙιοΙοετοι·ιο. οτ ο·

οοτοιιο ι·οθοοτει.

Ε8ο Ειτιοι1οιιιιο ιιιοιοΠιιο οιιοτι ΡειΙοτιι ιτοτοι·ιιιε ·τιοπο

οοι·τοιιι ι·οοοτιιο τοι·ιροι.

ς οοοοιον )

Ριιιι.ιι>ι>υε σἰο ία Ται·ι·ο, ο ροω.92αι·ίειο ῳ7ἱσἰο καρατ

ο21.τ αττμιο ότι σαι·οοι·οπι οοιιίου2ιι.τ , Ζπιἰοςιιο Ζτύοπ·ατιω, .το

Ιαπωοποο.τ τίο .πιο οορτἰι·ἰτ‹ιτε πιἰπἰιπο τεκμιωτιιι·ιιω

εροπεἰοτ.

1257 , 2 ιιιειτοιι

τω. Α. οι. Μο. τ.

( Η. Π. ) ._ ›

Ιιι οοιιιτιιο οοιιιιιιι οιιιοιι. άοιτιιιιιιοΡΜΜιιιο :το Ιο

τιιι·ι·ο ιο Ριιοοοιιτιο ιιιτιοεοι·ιΡτοι·οπι ιιοτιιτιοιιι οτ των

Βιιιιοτοι·ιιιιι ιιιοάιο!ειοι που οοοοτιιο. τω οτιοιιτο Ρτο

ιιιιειτ οτ ιοτοιιιτ οοτροι·οτιτοι· τοιοτιο εοοι·οοιιιιοτιο ουτω

ΒοΗιο. ιιοιιιιοο οΠιοι·το ιὶο ιιιοΙοιιοΙτο ροτοετοτι ιιιιιιιο

οὶιιὶτοτιο ιιοιιιιιιο οτ ιιιοο οοιιιιιιιιο ιιιιιιιο οτ οιιιΒιιτο

ιπιτο Ροιτοοιιοι·οιιι. αυτιά ιΡοο Ροτ το πιο:: Ροτ οΙἱοιιι

Ροι·οοιιοιιι. ιιιιΠο τοιιιροι·ο ρι·οοτοτιιτ τιιιΡοοιιιιοτιτιιιιι

οι Ροι·οοιιτιιιτιοτ ιιοΒιιο οΙὶοιιἱιιο ἰοιιιιοιιοἰο. οοοιιοὶοιιο

(ματ ἱιιιροἀἱτιιο τοϋ ιιι ἱοιιιιο ρι·οΡτοι· οτι ειπο τοοοι·οτ

οοιι τοοιεοο όιοοτιοτιιτ τοιιιροι·ο οπο ροτοετοι·ιο. οοο

οοοοειοιιο τιιιοιτ οΙιοιιιά ι·οετιτιιιτ οοιιιιιιιι ιοιιιιο- πο!

οοιιοι!ιιιιιι. Πο :Πάικο Ροι·εοτιο οΙιτιιιοιιι ιιιιιιιοιιοοιιι ιο

ροι·οοιιο ιιοΙ ι·οΒιιο ειιΡτοάιοτιο οοοοειοιιιοιιο ιιιιροάιοτ

πο! οττοιιιἰοτ. οτ ιιιιοττ ιιιιττοιιι ι·οτιιιἰειτὶοιιοιιι ΐποιοτ ο

οοιιιιιοι ιιιοἀὶοΙοοὶ. τΙο οοιιιΒιοτιόο το οσιιτι·ο ιοιιιιοο

εοε οο! πιο ιΡεοι·ιιιιι άιοτιο οοοοειοιιΠοιιο. ποο ἰΡοοιιιοτ

Ροτ 88 σο! οτιιιιιι ιιοτο οτιιιιΒιιιιιι οο‹:ἱΡιοτ. ποτ Ρτο

οιιτοτιἱτ !ιοΒοι·ο. οοιιοιιι ιιιοιιο οτ ίοι·ιιιο ιιιτοιιοι·ιιιιτ

οτ Ρι·οιιιἱοοι·οιιτ Ιοιιτι·ιιιιοιιε στο οοι·οοοο_ οτ οοοιιι·οοε

οιιτἱοο (μι Βιοτιιιιτ ιιιάίοοε άιοτι άοιιιιιιι ΡτιιΙιΡι. οτ

Βιιἰττοἀιιε Μοτο. οτιιιιο ιὅιιἰτΙο ότι τιιιι·ι·ιιι. ιιιιι·ιοιιε το

τοι·οιοΒο. οοΙοιοτιιιιι άο ροττοοοιιοτο. ιοοο!ιιιο ι·οο!άιιο.

τοΙοοιιιιο τιο οιιοτιο. οορΡο «ιο Βιι·οΒο. ι·οοιιτο ττο οι·ιιοο.

ΒοιιιΒοι·ιιιιιε Βτιιι1Βοττ18. ο!!ιοι·τιιε ρι·οοΙοιιιιο οΙΙιοι·τιιε

ι!ο ιιΙἱοτο. ΒειΠιι5 οι·οιιιΒο!!ιιο. οτ Ιοιιτιοιιοιιε οι». τουτο.

οοτιιιιι ιοιιιιο ιο άοιιιο Ροτι·ἰ όο @το οποιο ΙιοΒιτιιτ

ᾶἱοτιιο όοιιιιοιιε οΠοοι·τιιο ττο ιιιοΙοιιοττο. πιιΠοοιιιιο ότι

οοιιτοειιιιο τιιιἱιιοιιοΒοεἰιιιο εορτἰιιιο. ιιιάιοττοιιο οιιοι·

τοάοοιιιιο. άιο οοιιοι·ιε εοοιιιιιτο ιιιοτοιι. ιιιτοι· Ρι·ιιιιοιιι

οτ τοι·τι:ιιιι. τοειτοο ΒιιιιιιοΙάοο :ιο Βι·ιιιιιιΙάο. ρουοἱιιο|

οι1ι·ιο. ιιιοοΙο εοοι·οιοΒοιιε. Βοιιιτοοιιιο ι›ἱοοι:ιιἰΙἱιιο. ορο

οἰιιιιο οάοΙοι·οοε. οι·ιιοοιιιιε Ροιιοττιιο. οτ ἱοοοτιιιιι φιστι

οιιιιι οττοιιιο οι·οιιοι·ιι.

Ε ιοτιοιιιιοε τΙο ιοιιιοιιτοιἰο οιιοι·τ ιοΙοτιι ιιοτοτιι18
ο 0 ο . Ρ οι

ρι·οάιοτιο ιιιτοι·ΐοι οτ οτ οποτε εοι·ιροι.

( οοοοκονιι

Ι/-οπάί22ο α δωΣΙΖ2οΖιπο έτ/ξ16|ιίπ0 ]9·ιιτι τ' ΟΖένοΜο πιο

ιιασο εαποτἰ .4τιάτ·οαο ατο δο.α:το, τιιίτιέσειιι οροι·ί.ε ροι·τιω

οτ πιοάιιΖἰ οΜτατίε Ιατιοαο, τοι·πιο οιιΣιω·άαπι τοσο

πωπω εαροτ·ροσέτα ίπ δ'αΙιτιπαπο πω , ρτοτὶο ΙΕ

&ιται·Μπ οοιιττιιιι ιμιὶυιιιιιαἔἰπτιι. ο

1257, 16 ιιιοι·οιι

ω. Α. οι. απ. στο ο. χω. ο. τ.

( ιι. ιι. ι

Ιτι οτοι·τιι άοι ιιοιιιιιιο οιιιοιι. ιο Ρι·οοοιιοιο άοιιήιιι

ΒιιιΠιο!ιιιι Βιιοοιιιει·ο τιοιιοι·οοιΙιε οοΡἰτοιιοἰ ΡοΡιιΙἱ ιιι

ιιοοιιοιο οτ τοετιιιιιι-ειιΒοοι·ιρτοι·ιιι:ιι. ιιοτο ΒιιἰΙΙὶοΙιιιιιε

ιικοοΜοιιο ιιοτιάο οοτιο οτ τοποσ οτι ττοττι οΙιιιοι·ιο

ιιιοιιοοτιο οοιιοτι οιιάι·οο άο οοιιτο οιετοτοιοιιειο οι·άιιιιε

ιιιιιιιοτιο οτ οροτοτἱο οιιοι·ιο Ροι·τοο οτ ιιιοάτι.Ιτ οἱιιἱ

τιιτιο ιοιιιιο οιιιοιιτι ιιοπιιιιο απο οιιοτιο οτ ατο ιιο

οιιιιιο ιμιιιιο οιιοι·ιο τοι·οοιιι οιιοιιιτ1οιιι απο ·ιτοοιο

ειιΡτοοοειτο Ροοιτειιιι ιο οοιΙιετιειιο. οιιι οοτιοι·οτ ειιΡο+

:Με πιο. πιο οπο τιιτοι·ο τοι·ι·ο Ροτι·ἰ εροοιοι·ιι. οπο

τω οιιιΒι·οοιι οοιιἀοΙιιρἱ. οτι σου ΒοιιιιιοοιιοΠι ιιοΡιτοΠο.

τιιτοι·ιιιε Ποιο ιιιιιι·ιο. οιιιιι οιιιιιἱΒιιο ιιοττιιιοιιοὶἱο ειιἱε.

οτ οιιιιι Ροτυοι·ιιο ιιοιι τοριάιοιιιιο οτ απο »φοτο οτ

ιιοτο οιιιιιἰΙπιο οιιἰτὶΙιιιε οτιιο οι Μ ὶρεοιιι Ροι~τἰιιοιι

τιτιιιο οτι οΡτἰιιιο ιιιοκιιιιοοιιο οετ. τιιιιτο ρι·οοιο τι

Βι·οι·οπι οοιιτιιιιηιιἱιιοιιοἔὶιιτο. ιτο (Μοτο πιο τοπιο εο

τιιτιιιιι οτ ΊιιιοτττΠι ιιοοο ατο Ροοιιοιο ιροιιιε οιιοι·ιο

οΒτοιιιιιιοἱοιιε οιοορτιοιιι ιιοο ιιιιιιιοι·οτο ροοιιιιιο. Ρι·οοιι

ποο εο!ιιτι. οοιιοιοιοτιτοιιιο οοοεο.οτ οιιιιιι οτι οικ
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οορτιοπιιι οοσ.οσο οτ ττοσοσε τιιιι Ρτσ σιοτσ φοτο. στο ο σσεττι οιιισιι ττοκιεσσειι οτ ιιι Ρσιιιιοοιπι ιστπιιοπι τοσιοι

σιστο ·Ρτοοιο. σπισιο ιστο τοοιοτιοε οτ οοτιστιοε τοοιοε

οτ·ροτεσσοιοο στιιοε οτ σιτοοτοε. οσο σιιοιιι;οσπιιΡο

τσιιτοιιτι ιρεο τοττο οτ Ρτσ ιΡεο οοιιττο οσοεοιιπτιοσο

Ροτεσσοε οτ ιισσο. οτ το Ρτσ σιοτσ σροτο Ιιτσοστοτστοπσ

οσπιοτιτσο. στ .ισ τοσι τιιοπιι. ροοεοεοιοπιοιιι οτ σσπιιιπιισσι

σιοτο τοττο οτ οι·πισισσι Ρτοσιοτστιιπτι. τιι›ι Ρτσ σιοτσ

σροτο οοσιιτοστ ττοσισιοεο. σοιιε τιι›ἱ οσοτστιτοτοσι

οσοσσσοσπ1ιοσο σοισοτιε ιπιττοιισι ΡσεεοοεισσοπτιιΡεισε.

ιιτοσιοτοιπι οτιοισ τοττειιτι Ρτσ σιοτσ σροτο. τιιιισοι

σιοτο σΡοτι σο σοτοτο πιοπι ιπιιΡοσιτο σοι εσιιττοιιοτο

ρι·στιιι-ττσ. εοσ στ. σπιιιιι ροτεοιιο ιοΒιττισιο σοιοσσοτο

οτ οσοτοτιιιοι·ο Ρτοπιιττο. οιισσιιιιι οι οοσττοιοσοτο.

το πιοπι οιι5οτσοσοτο οσιιιιο οτ οιτιοσιο εσρτοσιοτο.

σσρισσι ιισσιισο Ροπιο σο σωστο σιοτο τοττο ιισσε

σοιοτ σοι στο τοσιπιστο τσοιιστ ιιιοτιτ. τιιιι στο σιοτο

σΡοτο ετιιισιοτιτι Ρτοσιιττο. στο Ροπιο σοτσ οτ Ρωσι

οτιο οπτιπιιιισο σιιεοτσοπισιο στπι.ιιισ τοπιο πιιοο ιιοΒιτο

οτ ιιοι:ιοσσο τιιιισιοπιστι οτιι80. εοισιε εοιιιτιοτ ισστσιε

οσιιοοτιο οτ σιιοτιιισε οσσισσιε οισιτοτιε ιοσσο. οοτσσι

ιοσσο ισττο οοσιο.οιοσι οοσοτι . ιπιστοιιι σο πιτισσσισ.

τοετοο ιοπιιι·οτιοσο σιδοιο ισσοιι. ε)ισιοπι τοττοτο. σιοσιο

τσττστιιισε. ροοοιιοιιε σο σιπισοτοισ. πιισσιοσε σο ετι

ιπιοισο. οσιιιιοιπιισε σοπιτσε. ιοοοιισε Ροπιιοιισε. οσπισ

σσπσιπιιοο σοτισιτοτιο πιιιιιοοιπισ σσοοιιτοοιπτισ :ρισ

σιιοΒοοιπισ οοιιτιπ1ιο. ιτισιοτιοπιο τσιπ. σιο ιτνι. ισοτοιι

ιπιτοτ σστιοσι οτ σοεροτοε.

@ο πιιοσιοσε σο εοτιοτσ Ροιιστοοισ 5οοτι ιιιιΡοτιι σο

τοτισο τσοιοτσε οοτιρει.

Μ ισοοοΧονιι)

Ιοοσοσο σε ΒΖιἰἰιιο οτ ΟιτἰΖΖἰοἰιιιιω σε ἐἔτἰἔοιιτο Βέ

ιίέιιἰ ἰαιἰἰοο.τ, ἰτα τεοιιίτιτί , ΝίοοΙαο ποται·ίο οποιο

ρΖαιιι1ιαπι οτ αιτιτοπτιοαιικίαιπ ιιιαπιίαπτ οοπτιπίίιιί δί

σιΖίαο @το οτ αστοί: διιουίαο οιιρ20Μ, οσο Μαπ-βοτίαιιι

ρι·ίποίροπι ται·οιιττιιιιιιι σαι!Σιωι :παπι οι δίσίΖίσιο το8·ιιο

σιω·αιιτο οσο: ιιιίτιοι·έ “τοτε ωωττωι.

ι2*ό?, 8 ισιιι

οι ν: · .στι.τ.ρισεο.»:·σιο.σ.χω.ιιιι.ο.

ιημ ` _ .. κ .

ισ ι:ισιτιισο σσπιιιιιι πιοεττι ιοεσ οι·ιετι. οιιτιο σοπιιι

ιιισο ισσοτιιοτισπιιο οισοσοσι. σιιιιοεισιο ·σσοοστοειπιισ

σιιισσσοοοοιισο οορτισιο τοτοσοπιτο οοτοπιιεειπιισ σοσιισο

πισεττσ ωστοσο οοοσσσσ ιοτσοοιοσι οτ εισιιιο ιιισεττιο

οιισο τοσο οι: σσοο εσοσιο. σοπιτιιιιιι σοτσ οισο οιισσ

τιισιττσ οτ σοτεισσ σιοτιοιε ισιιι οιιιστοσοσιπσο ιιισι

οτιοσιε. ισ οοισριε ρτσρο εοσοτοσι ισοιοισ οστοπιι

ιιοιιιο ιοοσιισ σο ιιισιτισ οτ .εσιιιιοιιτισ σο οετιεοστο

ισσιοιιισε ιιισιπιι. οτ ιιισσιοσ Ρσιιιισο οισοσοσι τοττο

πιστοτισ ρτοοοιιτοτσσι στο εσιοιτιστιο οτ ιοΒιττιπισπτι στι

σιιοεισσι ιιισειττιο σοπτιισι ιιοεττι τοι.5ιο οσιιτοσι εοσσπισι

ρτοσιοτι. οοτ οσοσ ιιοιιιισι ειισσι τοοιιι οιοιιιο. πιο

Βπιιιιοσ σιτο σοπτιιτισ ιτιοσιι·οσο ιιισεττι ιιτισοιΡι το

ιιιοοτοσισε. στ οστοτιτιοσ ορσσ οσσισοσι σσιτιιπισιιι

ρπ·ιπιοιροσι τοσιοτιοστο. ττοπιεσπισιιτσππι οοτ σισοτοοε

Ροττοε ρτοστ ειιιι ιισοτοτ εοοστο ττοπιεσιιττοτοτ. ιισε

σοτσ ιιιεσ οτ σιιιοοστοτ ιιιεΡοοτο στιιιιιοεισ Ρτοσιοτο.

τισιο ιιισσ ιιισοσιπιισε οτ σισιπιισε ιοΒιττιισσπτι ιιοπι

οσπ·ι·ιιστσπτι ιισσ ιπιστοτσιιι σου οιισιιτσισ πιοπι οιστοεσππι.

ιιοσ ισ οιισσο Ροττο .τσι σισιοτσισ σπιισι εσετιισισιιο

οοτοσε. ιπιισ πιιιιιιιτσττι τιι€σιο Ροτισοπιτι σο σοτο τσι1οο

ιρεισε σσπσισι τιοεττι τοοιιε ισ Ρτιιτιο εσι ιιοστοει

ετοτιτιο σο σοτι.ισ οτι ιιοτιιιιιτι. ιισιισ οσσιτσ σοι σιπιιι

πιστο. ιΡεσπτι τι·οπιεοι·ιιιεισ·ισε οτ ισ ρτοεοστοπιι Ρωστ

σοτσ τστπιοπιι τοσοοισισε. οσ ιισοττι τοι Βοετο ισ Ρο

ετοπ·σπι τοοιοσσοιτι. σώσε πιτισιιοΒιι ισι·ισιοσι Ροτ σππιιιιο

τοιιε οτοτ. .οστιτοσσε 5οοσιισσε τοεπιστσπιι ιοτσεοιοσι

οτ εισιιιο τοπ. οτ: σσιι οιιοσιο. τιστσπι τοοισισε σπιι

σοτειε. οσοσ οσο οσπιτιοει σο ιισοιιτοτο σιιοοτισπιο Ρτσ

σοστιο οτ τιισιιο Ρ·στιτοτο ιισιιιιιε σιτι σιοιιιι·οσι Ρτιιι

στο τοτοστιιιι σιιοοτι·ι›οττσι οτ ιισοιιε πισεττι ο οσο

ισ οτοτιο τισοττο τοιιοτιτοτο ι›οπιοίιοιο ττισιτο οτ εοτσιτιο

δτοτο οσοτισοοιισιιο. σο οοιιοιιιο οτ σσισιιτοτο ιιισεττιο

ιπιιιιιοτιο σοιιιιιιο ι·ο.Βιιιο ιιοιιοοιιοτ ιτοτιοειπσο πιοττιο

τισεττο οο ιισιιιιισσιέ σιτστσττι ισσοιοι οτ ιιοιιτισι σσσσσι

ιιοιιοτιοιοτοσισιτσσι τοοσι οο οιιστστπι πιοεττστσσι

οσιιειιιοτιστιιπτι οισοπι πιτιοιιττοσσ ΡτιιιοιΡι τοτοιιτιτισ

ιισιιιστι σσεττσπισ τοσοι εισιιιο σεοσο τισ οιισσε τισεττο

Ρσιιοττοτ.ιε Ριοσοτιο σσιιιισσε οσιτιισιττοιισιιισ. σοτιτο5

οισοτισ ισ ιισσ ιιτιοσισ τοπιιΡστο οσοτστιτοτοισ Ρστοετο

τοπιι οτ τοοι:τιτοτοισ σπσπιοιπι. τισοε πισε Βοιωτοι” τη

τοοτιο εισιιιο τισ8ττσ. οστ·ιιοιιοτοπιτισε τι ιιαισοππι ροτ

· τοπιοιιτοτ οσοοεοπτισε. τοστ ετοιιιιιο πισεττο τΙσοπι πιο

ιιιιιο. οπτιπιιο οσο τστοιο ρι·σοσι·οτισιιι οτ ιιοιιισ ιιτ

πσιτοτοσπσισιττοστοο. σσπιοοισσοο οισιτοτσσι οοετ.τστσπιι

ιιιιιοτσππι τοπιισιοπιτστσισ οοπσιτοτσστσ ιιοτσιιιοτιισι

τοσσστσπιι :το σο Ροττισοπιτιιισο ροεεοοειοπιιιισε ιισεττο

σοσιοιιισ. οσιτισιιεειστιοε οτ Ροστο σιιοοσσιτισο τοοοτιτ

οτ τισιιιιιεοσιτιοσο €τοτο οτ ιιτπιο ιιοιιοιιιττισε οτ οσιιιι

τοιττιΡστο τοοτο οτ τοοιοσσο ισσισιοιιιιιτοτ οστοιιισισε

τοτιπιοτο. οσιοτΙσισ στσιπιοσοτιτ σο ροτεοπιο τιοεττο

οσσι σοσιιπισ οροετοιισσ οστ σο τοΒιισ σσεττο εισιιιο

σοι σο τοιισε σσεττιο ιιοιιιτιε σοι οιιιετοιιτιιισε οιτττο

τοΒιιστπι Ιιτοτιιοτστιι τοτσπτι πιοτιιοτσσ ιισιιιτστι. τΙσσσ

οστοπτι ιισισε στισιιοΒιι σσεττι οσοτστιτοε Ροτιιοτσσ

τοιιστο τσι-ο μτοεστιΡτο τοττιροι·ο τσιοιοτσπ·. ιΙ›εσισ

ιιοτι οτ ειδιιισ τπιοιοετοτιο σσεττο Ροπισοστι ισεεισισε

οσππιπιισπιιτι. σοτιιτπι ισ οοεττσ οσοοεοιτιιιστοιτ σοτοσο

σιοιιειε ισιιιι. οσοττοσοσιπτιο ιτισιοτιοσιο. οσοσ οστοσι

ιιτο5οστι εοτιιιτο ττοτιεσπτιΡτσ οκ οστοιιτισο ΡτισιιοΒισ

ιισοε σοιιιτοιτοτοιιοοτστ. .ιρεσσι σο ιτιοσσοτο ιΡεισε

ρτισσιιιι.ουσοτιιιιιι οσιιεοτιρτισιιιιισε σσεττιο σιικιιτισε

ιιισσιοιισσιοι. ιιοτσσι ιιι ·οοσιοιιο Ιιτσρο ιιοπιστοπι .ισστοω

ιιοσο πσοσοιεισισιιι ο·σιστοσοσιτσο ισσιστιοσιο.

·ι· Εεσ Ρτοσιοτσε ιοοοιισε τοεισε ιιισιτιι ισσοιι ιστοτ

το οτ ιπιοιισ ·ιιστιιτιι ρτοσιοτι πιο εσιι5οτιρει.

τι· Ετισ οσιιιιοιιπισε σο οοι·ισοστο τοέιιε τοσοι «εισε

σοπσ τοττο ιιι·οσιοτο:τοετσι·.

·ι· ΒΒσ σιοσιοσε σο ισσιοο σοσιοιτιο ιπιτοτιιιι.

·ι· ·ΕΒσ ισιισιιιιοε σο ιιιιιιισσ τοοτιε οσιτι.

ιΒοσ ι›τοσιοτιιε ιιισσιοιιε ρτοεοπιε ρσιιιισσιπι·οστιιιτσττι

τοπιτιπισ οοιιισιιττιτ. στ ιιισσ οιοστ ιπιστιο οετ οσοτοτιτοτο οστιρει οτ τσισιοιιοιιι. ~·
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Βέτο ΒιιἰΒοττιιο ‹ὶο ιιοι·ιιὶο εοοι·ἰ ἰωΡοτὶἰ τιστοιήιιε ο Προπο οιοΠτοΒοοἰιι_ιπ1 οτο ΡΙοοοιιτίο. οὶοσΙσειιι1ι οοἔι·ἰ

ττοτιεσι·ἰρεἱ οτ οκοτορ!ειιιἰ ιιτ ειιΡτο άο ι·οο)ἰετπ·ο οτ

ουτοητἰοσ οστοιιοἱε ὶοτιιιο. το ὶΠἱε ιιἱτἱοΙὶοοτ-οοο ἱο

οσΒιιο Ι:τσοοοιιτευε οστοι·ἰιιε οκοιοΡΙοιιἱτ άο ἰιιεττιιιιιοοτσ

εοτἰΡτσ Ροτ πιοοπτι1 ι1ἱοοἱοὶ ΡοΒΙὶοἱ οστοτἱἱ ΜτΗιή.

εἰοιιτ ἱο ευβεομ·ἱρτἰσοο τἱἱοτὶ ἱοοστ:›ὶ οοητἱιιοτιιι· οτ Με:

τοοἱ όο πιοπότιτο ἀοπιιἱτιἰ Βιιἰτἰοτὶ ιὶο ι·σἀοΒἰο Ρστο

5τοτἰ8. ἰοιιτιο.- οἰοτιὶτ οἀἀἰτο οοτ ἀἰιοἰοιιτο. οὶεὶ τοι·το

Ιἰττοι·ο οοτ εΠτοΒο τἱτιιΙο εοπ ριιτιοτσ οοτ οοιιεο οΒι·ο

ιιἱοοὶοοἰε ρτοεοι1ιἰΒιιε ἰρεἰ ιιποοάοτσ τοΒοο άο οπο.

τοο8τοττο' οΙΒοττσ τἱο οοεοΠ οτ ἱοπιιὶπο οεΒοτΗοτὶο

εοΗΜε οομιοοἰε. Μο‹:ι.κνιι. τὶὶο νιιι. ησιιοτοοι·ἱε.

τ ι›οοο›ον111 )

ΟαρέτωΙα έιιτο›· Ρί.εαπω οσπιπποαο ιιά|ιαοτο:ιτοο οτ

Ϊαπυοπεο.ε οστ·ιωτισμιο ]ΐιατσ1·ο.ε £πίτο έτι · τοάτωίσπο

·υέΙΙαο εαποΖαο Π;ία·ο ο ίαηιιοπεέύιτο Ρί.τατιτο, οαιπτἰοπι

ού8Σάοπτώιω βετο.

Ι%7, ν" ΜΙοπιάοε ουουετἱ

. - οω.Α.ρ›ι.οεο.

_ ΜΜΜ

ο το ιιοιπἰοο άοπή:ή ιπσετι·ἰ ὶοειι οτὶετἰ ποιου. οποσ άσ

π1ὶιιἰοο ἰοοειττιοτἰοηἰο. πιἱΠοεἱτοσἀιιοοιιτοοὶπισ ‹ΙιιἰικΙιιο

Βοεἱτ11σ εοΡτἰηιο. ὶοἀὶοτἱοοο Π. ἀὶο οειΒΒοτσ εοΡτὶωο

Βοιοπάοε ουΒυετὶ. εειι·ἀοτιἰο ἰο τοέ:)τισ τοΙοιοτοπισ. ὶιι ο

ρτοοο οοοοτο γεἰο. οστοιιι ἀσιιιὶιιἰε οσπιὶτο τΙο εοΙοο.Βο.

Βοτσττ_οάσ ὶιιὁοο ωοτοεοοΙοσ οκοι·οὶτιιε. ιιΒειωσ ‹ἰο

ροεοιιοΒσ οτιετοΠοτιο οοετοΠἱ τΙο οοεττο. ηὶοσΙοσ όο

ετσε_εοτσ. Βιιοἱιοτἰο ττο οοἱοἰοο€ἰο. ιοοι·2.ιιοτιο. ι18σΠτιο

ιηοοοθτισιισί το5οτσ ιιἰοοοσιοὶτο. τΥτἱοο οὶοοοσωὶτο οτ

τω τοιιΙτἱε τοετἱτηιε τσΒοτἱε. - οιιιπι άσπήοιιε Βιοτ

ΙΜΠτυ5 @στοα οτοΡοτἰο. οτ ὶυἀοκ τικΒσι·οο οτ τοι·τἰο

ροττἰε-- τοΒοτ οοΠοτἱτοτιὶ οτ Βοτιοι·ειΠε υὶοοτὶιιε Ρὶεοι

:τοπιο ὶπ οπἀοοἰο οκἰετοιιτἱιιπι ουσ οοτοἰοο στοιιὶιιττι

τΙιιο @σκοπο τοτυΠτοτστιιω οτ ιιἱοο οτ τιστοὶοο στοοἱιιπι

Ρτεοοοτιμω οκὶοτοτιτἰηιιι- ἱο εοτὸοοὶο. οτ ἀοπιὶιιυο ἰσ

Βοοηοομοτοοοριττοε ἰοἀοκ ΒοΙΙι11°ὶἱ οτ τοττἰο ροττἰο

;;οδοτ Μτὶορἱτοοἰ. ζωο οοπιἰοο οτ ιισπιἰοο σπιιιὶυπι

ἰΠσι·ιιι1ι τοτο-ιτιἱἱἱτοο1 οποιο Ροἀὶτιιτο. (ΙΜ Ρτο οσ

8οοτ ,οϋοτήοτυ'οΙοε.Ποτ Βοτοτόπο οσπιοε. οτ υΒσΠιιυε τ!

Βμιοττοε,:οσηιοο. ἱιιἀὶοοε τοττἰο ροττὶε ἀἰοτὶ ΜΒΜ οοτ

Ιοτἱτοιιἰ. οστοιιι οοτοἱοο οτ οσπιὶτιο οτ ιιἰοο ὶΠστιιπ1

πήΠτυπι οτ Ροἀἱτιπο Πιο Ρτο οἱο ειιητ ἀἱετιὶοτιιοΙοε.

:ποοο ὸσιιιὶουε σττσ (το ΒοοΙᾶιιοὶο ειτωἱτοΒἱοε ›Βοτοο

:πιπι οτ οστιοετοΒΗίο τοτἱιιε οκοτοἱτιιο Ρὶεοοστιιιο το

οτοτττορμό _εοιιοτοπι ὶ8ἰοο1. οπο οσάοπι ἀοτοἱοσ_ Βιοτ

Πο!τοσ οσιοὶτο οτ ἱιιὸἰοο οι·Βστοο τοοτιιπι Ρτο Ρἰεοοσ

οοπιιιοὶ οτ ιιστοὶιιο οτ ιιἰοο οωτιἱυιο Ρὶεοτιστοπι (ΙΜ

ὶτι εειτἀἱοοο ΙιοΒὶτοοτ πο! οοοο88ἱ ειπιτ άο ιιοιιο ἱι1

σΒοὶἀἰσοο οΡιπὶ ρτοἀὶοτοιιι οὶἱἱοπι 5οοοτο γεἰο οοιπ

οοττἱὶτοι· οκ οποτΡοττο οτ; οκ οἰἱο:όοτι1ἰι1υο οιοτήοιιπι

οοΙἀοι·οτἰιιω ροτοετοτοοι Ίτσοιιὶἱ οτ ιιἰΠο οεπιστο )·Βἱο.

οτ τοτὶοΪοιΤΡοπτ οοιισοτιτοτο ρομἱτοοοιιω μιἱΠτιιπτΡτο

οοπιιιοὶ ὶοουο. Βοηοοοτιιιο στο τοι·ο]ωοτοεοοΙοιιτο. Νή

11υτο, τοοτὶοτιιιιο οιιι·οιπο στιι·ειτοι·οπι υὶΠο εοπ1οτο Υἔὶο.

ιιδοΠοιιοι οο οοτπιο. -ττουσεοπι Βιισοτοτπο. Ροττυπι

οσοὶιιιο. ὶοΙιειοτιοω οστουιο. Ροττιπο ωειιοΒιιτιιω.

Ποιοι οοιιὶιιτο. ἱστιοιττιοιτι Βστιἰσι1οπι. οοΡοι·ὶιιιτι Ρτο

ιο11. Βοιπιτιστο οομοιοι1.:εειτόοε εοτιοτο 78% οτ Ρτο

οστοιιτιἰ οτ ιιπἱιιοι·εἰτοτο ὶοιτκἰἰοτο υἱΠο άο ΙισιοἱοἱΒιιε

σππιὶΒιιε τιοΒὶτοοτὶβιιε. οτ (ΡΗ εππτ οι 8οιιοτο ΥΒἱει.

ττοοτοετοι1τ οτ στὸὶοοεεοι1τ Ροοοπι οτ υοτοπι οοι1οστ

ἀὶοιο. τρωει δυο έτοτήτσ ἀἰΙὶΒιιοτ τοππιἱιιοι·ο. οι·€ο οιιτοπι

οοηοοοοτυοτ οτ Ρτοτιιὶεοι·ιιτιτ ειιΡτοἀἰοτυο όσπύοιιε

ἔιιἰΠἰοΙτοοε οσιτιοε πιοτοἱηο Ρι·οἀἰοτο.' ιιοπιἱοο οτ ιιὶοο

σωοἰιιπι Ι›ἰεοησι·ιιιιι ἰι1 εειι·τΠοοιι οκὶετοιιτἱιιπι. οτ πιο·

ιι1ἰι1ο οτ ιιὶοο ἰΠοι·ιιπι σιοοἰιιπ1 οπἱ οοτ οσο ἱηεὶΒοο

ι·οοιιοοιιτ. οτ ευΡτοτἱἱοτυε τἰοτι1ἰουε ἰοτιοοοοε ιιἱοοοσ

πιοε ὶιιἀοκ Βοἱἱυτἰἰ ιισιιιὶυο ειιΡτοτἰἰοτσ. οτ άσπύιή

Βοτοτάιιε οσοποε. ο8σἱἰι1ιιε ΒιιοΙτι1ε οσοτιοε ὶοἀἱοοε

τοττἰο Ροττἰ5 τοἔτή οοΙἰοι·ἱτοοὶ τιστοἱι1οἱοτοἀἱοτο. οτ

ἀσοιἰοιμε σττσ τἰο .ΒιιοΙἀυοὶσ οι·οοἱτ·οιὅἱιιε Βοτοοτυπι οτ

οσοοετοΒιιτιι5_οτ οοοὶοιιιιο τστἰιιε οκοτοὶτιιε ειιρι·οἀὶοτἰ

τοοτσ Ρτο Ρἱεοι1ο οσπιιιιή παμπ] ετιοοτειω ΥΒἰτιιπι.

ειπο οσοοπι ι11οΒιιὶτἱοσ ιιἰι·σ όοπήι1σ ΒιιἰΠὶοἰτοσ οσπιὶτο

οτ ὶιιἀἰοο οι·Βσι·οο οοιΙοτιιοτ οστιοοιἰοτιιτιτ ὁοΙἰΒοτο

ιιοι·ιιιπτ οτ Ηι·ιτιοιιοτιιοτ ειιΡι·οτΪἱοτἱε ἀστοὶιιἰε ὶοοΙιἱτισ

οοΙἀοι·οτὶσ Ρστοετοτἰ ιιὶΠο Ρτοἀἱοτο. οτ τοΙἱοΪοι·ι·ο στά

ιισο:ιτσ οοΡἰτοιιοο ποὶΠτιιπι Ρτο οσιουτιὶ ἰοουο. σιωπή

ΒιιετΙοο οἱἱὶε απο Ισιιιτκιι·τοε οιιιοπτ ΔἱειιιιιοτιοἱΒο5 οτ

τοτο οΙἰἱο ΙισιτιὶοἰΒιιο σαπιἰΒοε οποιοι ἱουιιοτιεὶΒυε οτ

σιτιοἱΒι1ε τοττοτοοεοο1ιεἱε. Πἀυοἱοπι ΡΙοιπιπι Μιοτοπι

οτ Βοποιτοτοω. απο ἰτι τοΒι1ε φωτο Ροιτεσοἰε επανει

τιοιιτΙἰ οτ ιἱιιοοτι‹ὶἱ οτ1ιισε οτ οτιἰοιοΙἰο οτ οΠοε τοε

οιπποο τιοοε οοτ οποε τιιιΒοοτ. οοι τιοΒοι·ο ιήόοτιτιιι·

ἰτι εοτιοτο ΥΒὶο οοτ @πιο εειιιοτοπι ΥΒὶοω. τΙοσοιιιο

οπο Ισοσ οε5οοτ οι ι·οδοσ οοὶΙειτἱτο:ισ οτ ιιοπάοι·ο οτ

οἱἱοοοι·ο οτ (Ιιιὶοοιιἰά Μάο ιισΙιιοι·ἰτιτ Βιοοι·ο. ἱτοπ1 Ρτο

πήεοτιπιτ οτ οσοιιοτιοι·οητ οεεσοὶοτο ἰΡεσε πιἰΙἱτοε οιιιο

ιἰἱοτσ οορὶτοοοο. πιο' τοοοι·ο οε5σοὶοτὶ τΪο Βσι1ο οτ

ἱτἰσοοο εοοιιι·ὶτοτο απο ι·οοοιιπι οοΙἱοτὶτοοιιι11. ιποπτο

Μ εοοεοή οοτ οι εοοιιτο τοσο. οτ Ποσό ΡτοροτοΒοιπτ

οτ οιιτοΒιιητ Ρτοροι·οι·ἰ τοοοι·ο τι·οε ΒοΙοοο τοι·ηἱτοε

. Ροι1ἰε οτ ειτ1ιιο οτ οοεοἱ οτ τΙο τοπήε οἱπο ΒστοἱοὶΒιιο

ξτι.οιιὶβιιε ἐτο ροοεὶτ άοοώτιοε ἱοοΙιἱτιιιε οειΙἀοτοτἰιιε

Ροτοετοο οιιιπι ειιὶε εοτυἰοοτἱΒυε σιιιπὶΒιιε ΦΠ εππτ ἱο

τοοοτττ ΥΒἰο ουσ οστοιιοἱ ἰοοιιο εοοἱ οτ εοΙυὶ ιιοαΙιιο

ἰο οἰμἰτοτοιο ὶοοοο. ιιοΙ οι! Ισοτιπ1 Ρστττιειιοτιοτἰε.

ἰτοτ1τι τΙιισό. ρι·οἀἰοτὶ άσπιἱοἱ ὶιιἀοκ οτ·Βσι·οο. ἰστιοτιιιοε

υἱοοοσιυοε ἰυτἱοκ ἔοΙΙιπἱἰ. οτ οὶὶἱ όσιοἰοὶ σπιτιοε τὶο

οοτιΙὶτιοει που τι·οοτοΒιιοτ οοτ: σι·ἀἱοοβιιι1τ πιοΙοτο οοτ:

άοιτοο;.ιο ροτἀἱοἰσοοπιι υὶτο ι1οοιιο π1οπιΒτὶ. οοεΙιιο

ροοεἰ Ροιοικι,κηοο Ρτὶιιοτἱτο ἱΡεστιιπι ἀοτοἰοστυπι ἱε

ς·.τιὶι:ιἰ οτ τοΙἱοτοττὶ οοπτιἱιιοτοιιο οΠοτυπι τισωἰουπι

οπτ το 8τττ10το- )ττοο πιστού εω1τ Ρτο οσιτιοτή ἰοοιιο.

οτουοιτ οΙῇομ,ἱο ρὶεοτιιιο. :ιοο ιἰο οστοιιι Ροττο που

.ΐοοῇοττιοοῇτειοἰοτ_οίἴοοεοπι οΗτΙιισ ποσάσ ειιοτοἀἰοτὶε.

τοττοὶ ,οοἰοοτἰοτ οΜΙοοπο σοὶ Μάρω ΞΠικτ τοιοοι·ο ιιοΠο

οιιοττοοὶεοο τοπιο τΜο ιιοτοβιιοτ οτ οιιοΙοοἰοἱιιε ροτο

τιιοτ ὶροιιοο μοτ ὶΡεσε ττοεττυοΒιιοτ οπτ άοεττιιἰ ΐοοἱοοτ.

οτ ςΙιισά οΙἱοιιἱε ειιΡτο‹ἱἰοτοι·ιιιτι ἀοτἱι1οι·ὶ οσο Ρσεεἱτ

μοτοΠοοτ ἰοοιιοι1εἰιιπι Ρτο οἱἱσιιο οοιιεο. οἱ ποτο οΙἱ

"Με τοτι·:ιτοοτ;τιοοεὶε ὶοτῖνπιιιε ο5εοτ οι Μπιουτ ΥΒἱο
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ιιτ Ροετ τω” Ρτο οΠοιισ ἱιιιΡοᾶἱπιοτιτσ τοτοειιιοτοτ. ο ροι· ὶτιτοΙἱἱΒετιιι· τιστι εε πιοειιοτε ΜΜΜ τττ1στιάοιπ

πιτ τιστι Ροεειτ απο εΙϋε οΡΡισΡἱτιτΙιιοτο. ποσά οιτἱτ

εοοιιε ετ ετι!ιιιιε. οτ (Με εποε Με ειιιιιττει·ο ποπ

Ροεειτ. ἱτοιο τρσο ιιὶΠε εειιοτο "σε τιιιτιοθο Βεβετιιτ

ετ τοιιοτιπ στο εοπιιιιιι ριετιι·ιιιιι Μ ἴσιτοἰτι ετ ιιἰττιιτο επι

Ριτιάιοτὶ οσιιιιιιΔιε οτ που ο1το11ττ18 ἀσπιὶτιὶ ετιτόιιιοο.

ετ (Με οσπιιιιιε ρἰεοτιιιιι εειτιΡοι· !ιοτιοειτ οποιο τοετο

ι·οπι ειπο ροτοετοτοπι ἱιι άιοτε οιΠο πιο τοτὶοτιοιτι το

οὶετιἀιιπι οιιΠΠιοτ εσιιοιιετοιιτι οΙἱοιιὶιιε Ροι·εστιο ιιἱΠο

ετιιιοτε γειε. το οποιο ιιὶΙἱο ετιιιοτο γ5ἱε ετ Βοιωτια:

ἰτι ιΡεο ΙιεΒἱτειιτεε τοοοιιτοι· οτ τιοΒοτιτοι· εσ ιιισόσ

οτ τσι·πιο ουσ Βεβειιτιιτ οτ τοιιοιιτιπ· τιοιιιὶιιεε οτι

ετοΠἱ άο οειετι·σ στο Ριετιιισ οοιιιιιοιι. ἱτοιο ρωωτεο

Μπιτ οτ οσιιιιοι:ετιιτιτ οιισ‹ὶ οοιιιιιιιιο Ριεοτυπι ποο οΙἰοτιὶε

με Ριεεπισ οοπιοτιἰ. ποο ειΠοιιιε ὶετιιἀἱετστιιπι άσπή

πωπω. εοοιιε εἱιι8ιιΙοτἰε ροι·εσιτιο ιιΠσ ιιι5ειιισ υεΙ

τιισάο Ρσεειτ ποο όοτιοτιτ ιιετιιιο ροτοτἱτ οἱἱοιιοό δε

Βἱτιιπι ειΒτιιιιο τοοσ τοετιιιιι Ρετοτε εΠοιιι ιιιι·ο ειιιιοτο

"εεε ιιοτ οτι ειιφε ροι·εσιιτι ὶΡεἱιιε ιιὶΠο. ιιοτ: το το

ουσ τισσειιιο. πιει: οτι οΙὶοιιτι ροτεοιιο. «με τοπ άο

ΒιιιιιΙιτι :ιιοτ ετο τιιτιεστιτο ἀοπιἰιιἰ οιισιιάειο ιτιετοτιἱσιιἱε

οτιιοιιι. απο ὶτιεττοιιιοτιτἰε ιιοοιιο εἰτιο ἱιιετιπιιτιοιιτἰε.

οτ ἀἰεἰ οοτ ορτισιιἱ Ρσεεοτ. τρσο οΙἱτΙιιἰε ειιΡτειἰἱοτσ

που οσιιισοΙΗ τιστι ιισεεοτ εά ἰΡειιιιι άοΒιτιιπι εοτ-

ιιοτιάιιοι. οοτ οτἱ ειΠοιισά τεετἰτιιετιἀυπι. ετ Ροτιἱτιιε

εἱτ ἱπἱτιιπι° οτ οτιεειιιιι οτ ιιιιΠἱιιε ειιοπιοτιτὶ οτ Ροτιτισ

ιιἰΙ ιιοΙοοτ οτ εἰιιιὶΙἱτει· ἱοτοΙΙὶΒοτιιι· οτ Ιιετιεοτ Μεσοι.

τω:: ιὶο οεοσπιοτιἀετἰσιιο Ροσιιιιἱε εοο τετοιο οποτε

άε σ!ἱσ ιιοΒοτιο. ἱτοιο οοτιιιοιιοι·ιιτιτ οτ Ρι·σιιιιεει·ιιιιτ.

τΙι1σά εἰ οΙἱοιιἱε Ρἰεοτιιιε τοοοι·οτ πιοΙοετοοἱοτιοπι άο

ιιο1·Βιε οιιικι οΙἱοιισ ετιιιοτε γθἱε. πιο! οιο ΙΙ10τοτι18 εἰτ '

στο οσπιιιτιἱ ὶοτιιιο ὶιι ετιιιοτε κοο. σεοοεισιιο μετο

τιτο Βιιοττο. τ:1ιισά τιιτιιι·ιιε ι·οοτσι· ίἱοι·ἱ τοοιοτ ιιιτοι·

οσε ρεοοιιι οτ άσιιιιιιπὶ ειιΡιιεἀἱοτὶ. ποο οΗ(Ι11ΐε ἱρεσ

ι·ιπιι οσο όοΒοειιιτ τΙιστοτἱ Ρτο Ιιετιὶτοιιτε ἰιι Μοτο

τιἱΙἰει. ἱτοιο στσπιἰεοτιιιιτ οτ οσιιιιοπιοι·οιιτ. τρσο ΠΠ

οιο ετοτετι1τιτ οριιά οτιοιι·οοι άοιιιιιιιιπι. οΜιὶιιε Φωτο

Ρτο εοιιτοτιτἱἰε ἀἰΠἱτιἰοιιτἰἰε οοτ πιὶοἰἀὶὶε. οοτ Ρτο στὶ

τΙιιο οὶἱτι οοιιετι. τιστι Ροεειιιτ Με όοτιοοιιτ Ρτο οΗτΙι18.

Ρει·εστιο οοἱορτιἰετι τιοε ἱιιοιιΙΡετἰ. σα: ι·οιἰἀει·ο άτι

πιιιιιιτι. ποο τοἀἀἰ Βιοοι5·ε άοάοοιιε. Ρτο °οτιοιιο ετιιιεο.

ποο ειιὶε τιοι·οάίΒιιε άε ιιεττιἰε τιεο ετο Βιοτιε. ὶτοπι

Ρτσπιἱεετοιιτ οτ οσσι1ε1ιοτιπιτ τρσο. οιπιιοε οει·οοττιτἰ

πιο εππτ ἱιι ετιτ·άιτιοε. οτ οιο Ρτο Ρἰεειιιοτ οοπιιιιιί

ειιιιτ άοτοκιττ οοτ στο ο!ιοιιο Ρἰεειισ ιιι ετιι·άιιιοε Μετ

Βοτἱ τι:τοι·ιστ ετ τοΙοικοττ. ετ ειιιιΠιτει· ΠΠ οσἰοετετἰ

οιο εππτ οι ετιτιστο ποε άεΒοοιιτ οιιιιΉοτι. Ποιο Ρεσι

ωὶεετιιιιτ ετ εσιιιιοιιοι·ιιτιτ εΙιισά τοι·1·ο ετ'ροεεοεετοοοε

«τοετοε οτ ι·οε οππτοε @Με !ισάιε !ιοΒοιιτ Ιιοττιτιιοε

ετιιιοτο 78ἰο οτ ιτιιιΙἰετεε ιιἰἀοΗοοτ οκἰετετιτἱιιιιι ·ιτι

ιἱἱοτε ιιἰΠο οτ οπο ιιιικοι·ιιτιτ απο ΜΜΜ σετεεΜπιο

ιιἰΠε. απο ειιττο ιιἱΙΙτιω οποιοι ἰιιτιιε. ὶτι τοτε-εοοιιε

οοἱἱοτἰτειτσ.τοτ11 Ρσεεοεεἰσιιοε οποιοι άοΜτε ετ·ττετιιτο

ᾶοπιἱτιἱ τιιετεΙιὶοτιἰε οτιιοτιὶ ετ ἀοτιιἱιιἱ οιιο1ιάτιιιτι ὶιιἀἱοἶε

ΒιιὶΙΙἱεΙιιιὶ. !ιοΒοοιιτ !Ηιοι·ο εειιιο οτ εερεάιτοε πω:

Μεσοι ιιιοΙοετοοισιιο. οτ ΙιοΒοΒιιστ οτ ει·ιιιιτ σιτιτιοε

τοπι εειι·‹!ἱ οποιο ΜΗ εε ιιιοεπιοτε τειιετεἱ οτ ιτοετιτοτι

ἱιε αποτο Ιοοἱε τεττιε οτ άσπιιτιιιε οτι Βοτιιε τοπιοιιωτι

οεεοτ. οτ ΐοει·ιπιτ τοπιρστο ιιἱτο άσπιιιιιἰ ιιτιει·οτιιοιιιε

ιπιετοτιἰστιὶε οτ τισιιιιτιιπι1 ‹ὶο ιιιοετιετο οιιοπι εποε

τιιπι. ισειιΡει· ποσά ἀσπιἰιιιιε Βετιιιοτιοτι1ε «Η Ιω»

τοοστιιιε ι1ιοι·οΪιἱοιιἱε ιιοτιττιτο οι·οοήττε. τιειιτιειΞε οτ·

στιοτἱιιε. Βσιιάιτιτ1ε τοΗΡειτιιε. οσειιτε εε εΡοτειιοΙΙσ.

Βεπιοι·όιιε 8ο εσττιιι. Βστιιιεεεοιπειιε ‹Ιο Βσιιοἀἰο

ΡσεΕτι ειιιτ οτ τοετὶτιιτι ιτι οοτιιιει Ισεὶε τει·ι·ιε οτ

ΡσεεεεεισειιΙιιιε. Βοτιἰε πισὶιὶ!ἰτιιιε οτ ἰιτιοισΙιἱΙἱΒυε. ττοΙιιτ

ει·οιιτ ετ τιιοι·ιιιιτ τοιιτροι·ε ιιἱτε όσοειιιτ ιτιοτ·οΜοϊιτε

εοριοἀἰοτὶ οιισιιότιιιι. οτ Μονο” άσπιιιε Ρτεΐοοτι Βο

ποοοτεἰ ιτε Βοιισάτε. οσο ει1τιτ ἱτι οοετεΠο Μεττή.

ετ (με ι·οτειιτο ειιιιτ Ιιοἀἱε Ρτο οιιἰΒιιεἀοτιι ειιίε οτε

άιτσι·ιτιιιε ἰτιἀοτιἰτο ΡτοοοΙΡοτιτΠιοε τρσο εὶιιτ Μιοτο

ι·εετὶτιιτε εἱιιε ιιισΙοετοοισιιε Ρετεοιιο ειΠοιιιιιε. ιτοιιι

Ρι·οι:οιεετιιιιτ φωτ ιιὶΠτι ετιιιοτο γειε θεα. οτ Βοώ

Βιιιιτ ειρτειι·ι οτ οπιΡΗίὶοοτἰ οτ οιιτοΒιιιιτ οοπο επι

ΡΙιΒοτιοε οτ τιστι τειιισιιοτε ιΡεοπι άο ευο εοΙσ. ποο

τἰοετττιο1·ο ετ ιιι ιΡεο ετοιτιιι οτι Μάιο οτΙιοεοἰτΊιοΒοΦο

ετ τοιιοτο. εειιιιο εποε τ1ιιττ·ι ετ Με ετ τιποτε άο

εττιιοτιτιπ. Ιιτοιἰἱοτο οιιιτιὶο ετ εἱιιΒιιΙο ειιΡτεἀἱοτἱ άσ

ιιιὶιιἱ. τΙιιτΜ3ετ Ρτο εε. ετ ειιΡτοὸἰοτιιε ᾶσπιὶπιιιε οττο

άο Βοτιἀιιοἱο ετ ετιετοΙΙτιιιι οοετι·στοπι ασοεε ετ οσπιὶτἰ

Βοτοειι·ιιπι οτ _σι1ιτιοε ιιεκιΉο τετοιιτοε ετ ειισιοιιὶ οτ

οστιεἱὶἰοτὶἱ εοοἱοτοτιιπι ΡΟΡωι Ρἰεωιἰ ιιιτετιιιιιτ ετ ἱιι

τοιιοτιιτιτ ειττοκιάοι·ο οτ σΒεετιιοτο Βοτιοι Βάο ετ ειπε

Β·οιτάο ετ οστο ειιΡοτ οοι·ιιι11 οτιἱτιπἰε οοτΡστοΙἱτοτ εἰο

ττοιιε εοε οἀἰιιιιοτ οτ Με εειτιστο ἀεὶ οιιειιΒεΙἰο. Ρι·εάιοτε

ποτο οΒΙἱΒετε Ρτο τοτε οτ οοπιιιιιι Ρἱεοιισ εορτοάιοτιε

ττοι5τιιιισ ἰεοΒἱΜ οο!ἀει·ει·ἰσ οτ τεΙἱοίοτι·ο οάιιοοετσ το

οἱΡἰειιτἱΒιιε ττσττιιτιο ετ ιιὶοο Ρστοετοτἰε οτ οοτιίτετιετ

οσιιιιιτιιε ιοιιυ.ε οτ οτἰτιπι εστω» ιιοπιἱιιο απ! άοοοπι

πιιΠο πιοι·οτιοτιιτο Ρτ1τ·ι ετΒετιτἱ. ο11οό ρι·οἀἰετἱ τισ

ιιιιιιιο οο111ι1Ι1ἱε οτ οτιΡἰτειιεἰ οι Ρστοετοττε ἱοιιτιο στο

εσπιτιιιὶ ιππο τοϋ οιιτἱε 1·στ1ιτιτιο ετ ιτιοἶστἱ οετιτούττι

οι1πι οττοετο οεἱΒὶ ρσεεἱτ ιοτιωτμ τἱιτσοἶοτιε οστιττοτε

αυτ:: τω. Με ιιιοιιειιτἱΒιιε οι1ι11”Με ειιροεάϊοττετοτ

τοτιιιιιοἰοιιτοε αυτή ἱοἔιιτει οιιιεἱΙἱο σι11οτοτιο οτοεροστιτ

ετ Με οττο τω οιιεωφε στο τοοτε. οτ επρτειάτσττ

τὶοιιιἰιιἰ ὶοοτιἰιιιιε οεΙάει·οι·ιιιε Ρσττοετοε οτ το!ιο.ΐούΜε

οόυσεοττ18 ετιΡιτοιιοιιε οιεάεπι οοιιιιοιιοτ·ιιστ ετ ουσιώ

Βε1°τ1ιιτ άπο ιιὶΙΙειιιι ποοι.ιε111 ετο ἱοτιττοιιεἱἱιττε οτ τοι·

τοιιιοΒοοιιετε. ετ ὶτιτοιιοτιιοτ τιτοὸὶοτε στοιΠτι οτεϊΙ18στο

τοπιο ίὶάε οτ εὶιιε ττειιτάο εὶο τΙειιε εσε·ωτοοετω εεττ

8οτιοτο ἀεὶ οτιοτιθοΙιε εττοιιττοι·ο οτιοΒεενοΜ-οτ ριιιυτι

ἰιιετωοιοιιτοιικιἱιιε τετιστιε Βειττοθειιοτιτοτ! τ-τ·# · -

εἰ Ε8σ οΒοι·τιιε :το Βοἰἀσκισ ετο Ρ1Δεωτιο·οοττοσε

οοΙιτο ιεττιτι1ι11 ρει·ειοαιτιοιο ιστοετοτ ετιισ8ετιτε Βειιο

οεττοο1 τω τοι1ίρει. ·· ο ο· ο ο· ' ·'

··:.:.ι_ι Δ!.

ς οοοοεοΙΧ(ι.ε _ τ Α

Ρέεοπτ-Μψαποαιπ είε 2ο ποτο ρπ·σ οετίετιτίίε Ζω

πκε:ιε2 οοποπιιπέ στττπϊδαε ·οοτ·ωπ εωωτ- ωρα· αιετι·ο

ΐΜίοτε ρτιοοαΜτοτοω οσπε2ίταιιιιτ. '

ι_ _ )!τ .ττοΞ.

·ῖ · · πιο, ιειν ιειοωτε τισνειιιτιι·ιε :

αετοχω. :Με στι. ο. χω. μια..Ι ( πο.)

."ϊτ ·

τ Ιιι ἀεὶ ιιοπιιτιο ειιιειι. εε Ηιιὶιιεβιιωὶοἱ ιιιεττιιιειετιτἱ

ειιΡτοἀἰοτἱ. ἱιι οιιιτιιΒιιε ειιιιιτιιΙιε ειιροι·ισε Βιοτιε εοοι εΙοτεειτ !εοτινοιιε "οσο οσε το!:ιει·' οιιστιοιιιτι σσι1ιϊτιι
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τοωεωι οτε Βοποιπτι ριεεποτπιπ άει Βι·ετὶε Ροτεετεε. τι οποπότιιπ επιττιετιιιι πε τι·ὶοτὶε. πιο ππο Ιοτετε τεττο

Ρτεεεπτἱτι σοπεπιο σοπεεπεπ ετ οπστοτἰτετε επσὶοπο

τπιπ Ρἰεεπι Ροοπὶἱ ετ σοπεἱιἱὶ σοιπππὶε ετ Ρορπὶἱ

Ρὶεεπι Ρετ εοππιπ στιιπΡεπε ωστε εο!ιτο σοπετεεετἱ

πιο σοιπππὶ ριεεπο ετ οἰπἱτετε ριεεπε. ετ ποε ιΡει

ιάειπ οπσὶεπὶ ετ σοπεἰτἱειτἰι ποε οιιπι πιστα Ρἰεεποτπιπ

Ροτεετετε πισε ετ ποιπιπε πιω σοιπππὶε ριεεπι Βιώ

ιππε ετ σοπετἰτπἱιππε τε Ιτιπΐτοπσπιτι πε ιτι τπττε

ρτεεεπτεπι ετ επεσἱΡἰεπτειπ εἱπιὶὶσπιπ ετ Ρι·οοπτετο

τειπ ποεττπιπ Ρτο σοιπππι Ριεοπο ετ ιρειπε εοιπππιε

ετ σἰπἱτετἱε Ρὶεεπε ω! τεπππσὶεπἀπιιι ἰπι·ἱ @τοσο

οοιπππε ριεετπτο ΙιεΒετ ἱπ στιεττο πε ἱΙὶσε. ετ πιο

τεισιεπόπιιι ίἱπεπι Ρετρετπεπι πε πισω σιιεττο επἰεοπε

Ρεττἱπεοτἰἱε εἱπἀὶσο σοιπππἰε τοππε Ρτο ἰΡεοσοιπππἰ

ἱεππε εεσπποπιπ τοτπιειπ Ρεστοτπιπ τιετπτοτπιπ ὶπτετ

σοιπποε Ποτεπσἰε εκ πιιε πειτε ετ σοιπππε οὶεοτππι 6

εκ οττοπε. ετ το οιππἰε πει ετ-ειπεπΙε Γεσὶεπιἱε ειπε

το Ρτεπιστε Ρεττιπεπτ ετ Ρει·τιπει·ε ιιιάεΒππτπτ εε

σππάπιπ Ρτεάιοτοπι τοτιποιπ Ρτοιπἱττεπτεε ποε Ρτο

σοιπππἱ Ριετιιιο ετ σοιπππε Ριετιππιπ ίὶτιππιπ ετ ττιτπιπ

ιιοτήτπτοε ετ ποτήτπτππ1 τοτπιπ ετ οπιστΙπω εὶπἀἰεε

τπε ετ Ρι·οοπτετοτιο ποιπιπε τεσει·ἱε πε οτεἀὶοτἰε ετ

σοπττει ποπ πεπἰτε. εστπιπ Ρἱεἰε ἱπ εοΙετὶο άοιππε

ποποσπτεὶ πε Μεπσο πΒὶ εετ σπτἰε Ροτεετετἰε Ρτε

πιστε ιο :πιο σοπεπεπετππτ ίὶετὶ εοπειΠε εειιετπε.

Ρτεεεπτἰοπε Βοπεἱππτε πσεΠὶ. ιπάισε σεπσεΠετιο οἱ

ετιιιἱ σοιππιπε. ετ ΒπὶΠὶεἘιπο ιιοτετἱο σεοσεΠετὶε οποπ

ττειπ τπιπ ἰπτὶἰσἰε ετ ποτπτἰἱ. τεετἰτιπε τοΒετὶε. ποιοι

πὶσε ἰπσετπετἰοοὶε οποσ ιπἱΠεεἰιπο ἀπσεπτεεἱιπο επιπ

τΙπεΒεεὶπ1ο εεΡτἰιπο. ὶπἀὶοτὶοπε οπἱπτεἀεσὶπιε. πεειιπο

Ιιετεπόεε ποπεπιπτιε.

ΒΒο επεκι·εάπε Βοπεἰππστε πε οτετοτἱο ποτετἰὶ ίἱΙἰπε.

ποιπιπι Ϊτεἀετἰσι άει Βτετἱε τοπιοποτππι ἱιπρετειτοτἱε

ποτετἱπε ετ οποσ σοπσεΠετἱε Ρὶεεπι σοιπππἰε εστιβε

ΡπΒΙισπε Με οιππὶΒπε επρτεεοτἱοτἰε ἱπτεττὶπ ετ τοπο
τπε εστἰοει ετ ίὶτιπεπἰ. · Δ

( ποσα: )

Εοεατιο α ιἰοπιΖιιο διαιΖτετ·έο ιαπωεπεΕ.αι·σωερτισορο

/αστα Βιώα!ιι'ο Ματσοε.τίαε ιἰε οιιαιἰαπι μετά: τετταε,

!οεο “ω τἰἰσἱτιιτ ΡτείαπΣε, ίπ τετι·ττοτέο ΟἰΖἰαιιαεροεἰω.

-.-ω τ

Με; ι πονειππτιε Ϊ

Ε.: ιιιιτοπτομ|ιο εφε ?'αιιι·ίπσπ.τίε ΙαὑιιΙαΜ.

θεά. Β. [Μ. θΐ.

( Η. Β. )

το στιτιετἰ ποιπἱπε ειπεπ. οποσ ἀοιπἱπὶσε πετιπι

ττιτὶε πσσι.νιι ἱπιἱἱσἰοιιε :ιν :πε Ρτιιπε ποπειποτιε.

ποε ΒπεΙτετὶπε. ετστιὶεΡὶεσορπε πωπω Ιοεπιππε τἰτιὶ

τποεΙάο τπετστιετιιε ετ τπὶε πετεπιβπε παμε επ άε

σειπ ειπποε ρτοππιεπεπτπτοε τΙποπιάειπ Ρεσιοιπ τεττε

ει€τεΒοτειπ ιτε ετΒοτὶΒπε σεετεπεετπιπ ἱεσεπτεε ὶπ

τεττὶτοτὶο σἱΙἰεπε. Ιοεο πΙ›Ξ ἀἰσἱτπτ ἴτεἰειιὶε. σπἱ σοτιετετ

εποετὶπε τεττπ εἰπε σεετεειιιετπιπ οποπιὶειπ επεεΙιιιἱ

τεοπΐοτὶ. ἰιιἴετὶπε τεττε ειπε σεετεεπετπιτι οποπ τοπ

ειπε σοετοεπετππιπισοΒι επι τεΙἱ πεπιεΙπε Ρειστο

οποπ τπ ω τιει·εόεε τπἱ. ἱρεειιι τεττεπι πετιπε επ

Ρτεπιστιιιπ τετιπιππιπ. τεπετε άεΒετιε. ιπεΠοτετε ετ

ποπ άετετιοι·ετε. ετ ππΠειιι επι ἰρεἰε ετἱποτἱτιπε πω:

_ οπο. ειπε ποεττἰ Ιὶσεπτἰε. πετ ποεττἰ ατι-ιι ππποἰἱ ετ

εἰ ιιπετε εππτ το ὶπεει·ὶεπ‹ἰπιπ πεπεει·ιι·ε πετιεπε οτ

εο!πετε ιιοΒἱε πετ ποεττο σεττο πποσιο. τππεΙ βετε

τ]εε τπἱ οποποτιιπ πετΙπε επ τεετπιπ εοπστι ιπιστιοεΠε.

Ρτο σοπἀπτὶοπε ἀὶστἰ σεετετιπετι ετετἱε εε:: ΡπΙσι·ε

επεπε ετ εισε σοιτάποτειπ επτ ΡεΙεσἱπιπ ιιοεττπιπ ιτε

σὶΙἰειιε. ετ Ρτεπιστειπ τεττειπ ειπε σεετεεπετπιπ Ρτο

πιὶστὶιππε ΗΜ ετ τπἱε τιετειποπε Ρετ ποε. ετ ποεττοε

επσσεεεοτεε επ Ρτεπιστοπι σοπόιοιοοειπ πει:Ιπε πιο

Ρτεπιστπιπ τετπιἱιιπιπ ἀἰιπὶττστε ετ ποπ επτεττε ποο

σοπἀἱσἰοπειπ εστεεσει·ε. ετ ει!» οιπιπΡετεοπε ΙεεἰΡτὶιιιε

πετεπάετε σπιπ τοσἱοπε. εΠοιτπιπ εοΜοε 1ποιοππε πο

ιπιπε πειτε ΗΜ ετΕΡιιΙειιτὶ πειτε Ρτοιπἱττἱιππε. τετο

ιπεπεπτε Ρειετο. ετ ὶπ‹ἰε οιποἰε ποπε ιποοι!ιε πεἱεσὶἰ.

ετ ετστιἰερἱεσοΡετπε ὶεππε τὶΒὶ Ρἰεποτἰ ετ 'τπἰε τετε

άιοπε οΜἱἔειππε. πετεεπὶσε εδο όιστπε τπτετάπεπτο

ιπιττο ποτπε ἀοιπὶπο ΒιιοΙτετιο ετστιὶερἱεσοοο ἱειιπε

Ρτεπιστπτιι στιετε8πετπιπ πεοπε οι! Ρτεἀἰστπιπ τετιπἱ

πποι Ρετ ιπε ετ ιπεοε Ιιετεπεε. τεπετε ετ ποπ ει

πιιττετε. ποε εΙἰοπειπ ιτε ετΒοτιππειρειπε οτιετοεπετι

ὶπσἱἀετε ειπε πεεττε Ιἰσεπτἱε ετ τπεπάετο πετ πεεττἱ

σεττἰ πππσἰὶ. ετ εἰ (με εοΙππτἱσε εππτ το ιπεετιεπ

πποι επεετἰτε ετ Ρτο σοπᾶὶσἰοπε εοὶπετε ποΒιε πο!

πεεττο σεττο ιπἰεεο Ρετ·ιπε ετ πιεσε τιετεάεε επππο

τὶιπ πει]πε οι! Ρτεἀἰοτπιπ τετιπἱιιπιπ πεοπε επ τεετπιπ

εεπστι ιπὶσιιεεΙἰε ετοτἰει εετ ΡπΙοτε επεπε ετ εἱσε. ετ

εειιπ σοπἀπσετε επποετιππ πετ σοποπσἱ τεσετε πο. Ρέι

Ιεσἱιιιπ πεεττπιπ πε σὶΙὶειοει, εΙὶοιΙπἰπ εοΙο.οε :οι πιππε

ποιπὶπε Ρεπε ποιπε ετἰρπὶειιτἰ ποτε εοοπάεο. τοτο

ιιπιπεπτε οποτε ετ ἰπεποετ σεάειιπ τι ὶπτε Ιοσεοἱοπἱε

ετζἰπε 1οσεσιοπιε ειπἱττειπ. ετ ιπάε οπιπἱει ιπεε ποπε

ΜΜΜ ετ |πιΒεπάο- ιπεοτπιποπε Ιιει·εάππι ποτπε Ιπ

Θεού οΒΙἱΒο. εστπιπ πι σεπιὶπετε άοιπιπι ετστιὶεΡἱεσοΡἰ

επΡτεἀἱστὶ πε σὶΙἱεπε. τεετεε τειιππποπε σετπιππε.

ιοΒοιιπεε εεετεωπε ετ οΒεττπε ρὶοἱπε ποσού ετ τοΒοτι.

Ε80 πετεεεΙπε τετετιπε εειστι ΡεΙετἱἱ ποτει·ιπε Με

οιππιτυπε ιπτεττιιὶ ετ τοεπτ:πε πειτε σεττοιιι εστὶΡεἰ.

ς οσσοσι )

Βεπιτειι!ίοιω |ιοιπίπίίπτε Ζοσοτιωτ Οἰ!ἰαιιαε ετ εατιετί

ΒοπιιιΖί άτίστιιπι ε: /ὸιἰτιιπι τπεπεειε ατο|ιίερί.τοοραΖί

Ζαπιτειι.τί εοίνετε, θααΖτεττιω Ιαπωεπείαπι ατε?ιέερί

απορια άουτ2τιαεςτιε ψιπροτα!ίε Ζοσοτωπι εοταπτέειπ

τέ.εάεπτ , α! ιίε ρταε2επ.τα Σιππιιιπέτατε με” #ισίαπτ

έιώ·αρταε/ϊπί2απτ £ειπραε , πιίιιπ8·22.

Πο7, Ι πονειιιοτιε

Ε.: απτοφ·αρ|ιο Πεοϋ Τ'ατιτίπεπεί.ι το!πι!αι·ιτ.

θεά. Β. [Μ. Μ.

(πο.)

Ιιτ σιιτιετι ποιιιὶπε ειπεπ. εποε ιτοππιπσσ πετιπιτε

τὶε Μσσι.νιι ιπάισιοπε:ιν ιἰἱε ρτἱιπε ποπειιιΒτιε πο



ι πθ?› 1264οιιιιιιιιιτο

ιιιιιιιιο Βιιοιτοι·ιιιε ιιιιιιιοιιειε οοοιιιοριεοοριιι πιοιιιιιιιιε τι ειιο οιιιιι ειοοιΡιοτ τι οοιιιιιιιι ιιιιιιιο πιο ι·οιιιιε .προ ιιοιι

.οιιιιιιιο-οτ εει,ιιοτι τοπιπιι. ιιι Ριιιιιιοο ιιοιιιιιιιοιιτοποι

ιιιιιιο- ιιοοο ρι·οοοιιιο Μοτο οοιιτο οοιιΒιιοΒιιτο. ιιοιιιιιι

οιοιιιτ ιιιιιιτ οι ιιι·οτοοτιιτπιο ιιιιτ ιιιιιιιοποιε οτ οιιι.Βιιιιε

ιιοιιιιιιιιιιιε πιιοτι ιοοι. ιιιιι ιιοιι οοιιιι1ο·τιιτιοωιιτιθι

Βοιωτοι οτ ιιοιιιοι·ο ι·οοιιετιιιτ. οτ ιροοιιι·οοιιιοιιιιτ. οι

ιιιι ιρειο·ροοιιτι.ιιτ οτι πιοπιτ οτ πιιιι·ο τιοιιοιιιιτ τω»

οορε πιοιοτιιιιι οτ ιοιιιιιιιιι. ιιτ ειιιι ιιιοιιιι ειιι @οι ετοι

ιιιιιιτ οτ οοιιιοι·ο ιιοιιοιιτ πιι·ιοτιιιιι οι. ιοιιι·ιιιιι ιιοι οο

πιοιοιιιιιιιιτ οτ ιιιε ειιιιιιι οιιτοιιιιιιιιτ. “απο εοιιιοι·ο ιιοιι

τοιιοιιιιτιιι·. ιιιετιιιο ιιιι τοετιιιιι Ροεοο ι·οοιιι·οοτιοτιιε οιιι·ιοτι

ρ.ι·οιιιιιιο ιιοιιτιιι·ιιιιι. ειιο :πιο οιιιιιι “τι ιιιοτιοιιι οι

τω. Ριιοτοι· ιιιοε πιιιι ειιιιτ. ιιοι ιιιοιιιιτιιι· ιιοιι Βιιοτιιιιιι.

οιιιιιιιιο ιιιοιιιι-ιιιοιτ ιιιοιιο. οιιιιιο ιιιι·ο ειιο οτι ιιι ιιι

οπο. οτ πιιιιοιιιικΙοο το ιιοιι ιιοιοιιιιοι·ιτ. ιιοι ιπο οποιο

ιιιτι·ιι Ρι·οπιιιοτιιιο τοι·ιιιιιιιιιιι που οετοιιιιοι·ιτ. οποιο

οοιιιοιιο_ ιιοιι ιιοτιοοιιτιιι· ιιτ πιιοτιιιιι οετ. ιιτιιτιιιιτ οτ οι·

ιιιιιιιιιιιτ ιιτπιιιο ιρι·οοοριτ. πιιιοιι :ιιι ιΡεο τοπ·ιιιιιιο ιιιτιιιι

τοιιοιιιιιτιιι· οτ ιιοιιοιιπιτ οπο: τιι·ιοτιιιιι οτ ιοιιτιιιιι ·ιιιιιιιι

οιιιιο. ιρει ιιοιιιιιιο ιιιοιιιοιιιεοοιιο σοι οιιι·ιο οιιιε τοπι

ιιιιιιιιι οιιι ιιιοιιιι εοσ πιοιιιτιιιοε οιιιιιιιο. πιιιι εοιιιιιιιτ

ιιιιοτιιιιι οτ ιοιιι·ιιιιι οτ εοοιιιιπιιιιιι πιιιιιιιτιτειτοπιι οποιο

οοιιιιιιιιτ. οτ 8οιιιοι·ο τοιιοιιτιιι·. ιιοτιιιιι ιιι ριιιτοιι απο

τιοιιιιπιι ιιι·οιιιοριεοοιιι ιιιιιιιο οιιιιι·οπιιοτι πιο οιιιοιιιι.

τοετοέ ιιιιτοιιιιιοιιιιιτ ιιοοιιτι ·ιι·ιιτοι· πιι·ιιιιιιιιιε μπορο

ειιτι οιιιιοτι ειιιιιιτοιιιι ιιιιιιιο. ιιοιιιιιιιιε ιιιοοιοοιιο αιτιο

ιιιοιιε ιιιιιιιο οτ ιιιοοιιιιο.·ιοτοπιι.

Εφ ιιοτοειιιιιο ιοτειι·ιιιε οιιοι·ι Ροιοτιι ιιοττιι·ιιιε Με οπι

ιιιιιιιε ιιιτοιιιιι οτ ι·οδοτιιιε- ιιοπιο οοι·τιιιιι 5οι·ιρει.

( οοοοοιι ) . · :·ι ·'

ι κ· : ° . τι ι

θυιι.ιιιι:ι-ιιυε διοιιιιιιιο πιιιι·οιτάιΙΜατσαο οι ΜοαΪι·α

ΙοιβάτιιΜ·, οοιιιἰιι80 τοττιιιιτιοαιτο, |ιαοι·οιιιοπι που:: απο

ιιοποίοιιι έπιιιιιοιιιο οοιιιιιιιιπο Μέι. ·

ιιεει, οι ιιιιιιι€ιι·ιι

·- »

ω. πι. χω. των. τ. στι. ο. χω. πιο.

(ιι. ιι. )

..τ`°ι 7- ι

.ιιι ιτιοιιιιιιο τιοιιιιιιι ιιιιιοιι. ιιοιιιιιιιιο Βιιιιιιοιιιιιιε οο

Ριιιιο ιιιιιι·οιιιο ιιιιιιιοο οτ τι εί.ιητιιι ιιιιιοιι οιιιιιιιι·ιτιιιιιιο

οι·ιιιιι ιοιιιιιιιτοτο πιοτοπιτιιο επιπιπιε τιιιιιοιι ιιιοιιτο ιιιιιοιιο

τοετιιι·ι ρω· ιιοιιοιιριιτιοιιοπι τιιιοιιι πιο ι·οιιιιε ειιιε ιιι

5Ροειτιοιιοιιι ιοοιτ. ιιι ρι·ιιιιιε πιιιιπιοιιι ιιιετιτιιιτ ειιιι

ιιοι·οπιοιιι οοιιιιιιιο ι:ιιιιιο εοιι οιιιιτιιτοιιι ιιιιιιιο. ι·οΒιιιιιτ

Ροι· ιιπιοιοοιιιιιιιεειιιιι ιιιιοπι ιιιοτιιιιι οοιιιιιιιο οτ οι

ιιιτιιο ιιοιιτ οττο ιιιοιιιο οποιο τιοιιιιιτ οι: ιιιιιιοιοοο ειι

ιιιοιιτει οοιιιιοπιιοιιτιο οτ οιιιιι ιιιοι·ιτ ιιιιιιιιιε οι.ιιτιο

τι·ιιιιιιτιιι· ιιι ιιι:ιτιιιιιοιιιιιιιι εοοιιιιπιιιιιι ιιιιοπι ιιοοοιιε

οι·ιτ οτ Ρι·ο οι” ιιοτιιιιιε πιοτιιι· εοοιιιιπιιιιιι ·τιιιοιι·ιιι

Ροττιιιοιιτ το ιιιιιιοιιτιιι1ιοοιιοι·ιτοιιιιιιι πιοι πιο οιιιο οτι

ιιοιιιιιτιιτοιιι οοιιιιιιιιο ιιιιιιιιο. ιτοιπ ιιοθ:ιιιιτ μι· ιιοι

οοιιιιι·ιιοοιιιιι οιιοιι ιιιιοπιι οοιιιιιιιο-ιιιιιιιο οτ τω”

οοπιοιιι πιιοιιο πιοτ οτ τιιοιιιτ ιιοιιιιο οι·οεοο πιιιιιιιι πιιοιτ

οι 5ο ρι·οοιιοπιτοιιι οεεο οι ιιιιιιιιιιι Ροι·ιοτ οι ιιοι·ο

ιιιοοοιιιιιιιι Ρειιιοτ ιιιιιτ οι: ετιιτιιιτ πιιιοπι οοιιιιιιιο ιιιιιιιο

ιιιι ροι·ιιιιτιιιτ ιιιιιιοι·ο οτ τοιιοι·ο :κι Ριιιιοι·ιιιιιι οιιιε

μοοιιιιοιιοιιιιοπι ιιοιι οοιιτιιιοτιιι· ιιι ιιιιιιοιιτιι οιιιιιιι·ιτοιιο.

ιτοπιι ιοΒιιτ οοιιοιιππιδιιιιιοο ειιο ιιιοοι›ο ιι·ιιτι·ι ιιιιοιιιιιιιιι

ιιιιιτοιιιοιιιε οιιιιιιιι ιιιιιιιιτι οπο πιιοιτιιι· Ριιιιιιο τιο ιιοιιιο.

ιτοιπ οι.·τιιιιειτ οτ ετιιτιιιτ πιιιοιι πιιιιαιιιιιι ιιοτιιτ ιιιιοιι

ιιιιε ειιιιι·ιιιιι·ιιοτιιο ·ειιιιτ ιιι οοι·ιιιτιο ειιο οτ οοιιιιιιιιε

ιιιιιιιο ιιιιοιοε οι ιροοιιιιιιι ιιιιοιιιιιιι οτ ιιιιιτι οοιιιιι·ιι·ιιιτ

οιε. ιτοιιτιιιιιιτ οι σι·πιιιι·ο·τ ιιιιοιιιιιιιιιιιιιιτιιιε πιο ι·οοιι

ο ιιιιιιοιιτ οτ τοιιοειτ ιιιιιοπιιιιιι ιΡεο ι·ιιιιιιιιιιιιπιο ιιπιιιοιιιιτ

οιιιο ιιιιιιιιοι·ειτ ο πιιιοιιπιιιιιι ·ιιιιιιιοιιἰοιιο οιιιιιιιο οι

ιιιτι·ιι ιιιιιιοιιτιιιιιι:ιι ιιιιιιιτιοιιοιιι ·πιιιοπιιι άρτιο τιοιιιιιιιιο

/_ο;ιιιιιιοιιιιιιο :ιιιιιο·ι ιοι:οιιιτ οτ ιιοτιοιιιτ·ιιιιοοιιιιτιο ότι

ριετοι·ιιι. ιτοιπ ιιιιιτοτ οι~ιιιιιιιτ ιιιιοπι ιιοιιιιιιιιιε ·ιιιιοτι+

ιιιιιιι Βιιιιιιιοιιι ιιιιιιοιιτ ιιιιιτιιιι>ιιιιοιιοοετιιιι·ιοπιο. ιτοιιι

ιιιιιτ οτ οιιιιιιιιτ ειιιοπι ιιιιιιο ιιι-ιιιιι·Βιιιιιιτιωιπιτ @οι

οποιοι πιιιιιιττοιιτιιι· οτ . τι·ιιιιΔιιτιιι···ιτιοπιιιιιο -·ροι·οιιιιιιι

ιιιιι·ιο ιΡεο τοιιιοιιτο -ιιοιιιιιιιιιιιο οιιιιοτο)ιοιο·ιιιιιιιιιι

οοιιτιιπιι ιιιιιιιο ···ρι·ο ·οιιιιοιιοιιι·ιιιιοοιιιιιιιι ·ιιιιοι·ιιιιι Βιιιιιι

ιιοιππιι πιο ιο,ι·ιιιδιιοι:ιο·οτ πιο” οιιιοιιοοιο` ιιι

ιΡοιοι·ιιοιιιιιιοιι @τι οιιιιοτο·ιΒιο. ιτοιπ ιιιιιιτιοτέοι·ιιιιιιιτ

πιιιοιι οιιιιοοοπιε ιιο ιιιιιτο ιιιιιτοοττιιιιιιιιιι οι·οοτι. ιτοιπ

ιοοιιτ ειιο ι·ιιιιιιιιιιιι οοιιιιιιο ιιιιιοιιιιοιιιιιοτιιοιιιιι ιιιιιοὁ

ιιιιιιι ιΡεο τιιιιιιιιιιιιιιο ιιιιιιοιιιιτ οτ τοιιοιιιιτιιι οοιιτι·ιιτει

- ο τοιοετι·ο. ιτοιιι ιοετιτ ιιοιιοιιοιιιιτο =ωιω·-ιιιιω ιιιιιιιιτι

ιιιιιιιο. ιτοιιι·ιιιιιτ.πιιιοπτι οιιι·ιοοτιιοτιο·ιιιιιτο ιιιιιιοιιτ ιιιιι·ιιο

πιο. οτ εοιιιοιι ιι. ιιιιιιιο πιο” οιιιι·οοτιιιιιτ πιο ιιιιιιιιιο

ιιιοιτ οιιιιτιιιιι· οεεο. ιιιοπιιοτει οιιιιιιιιι οπο τι” οτ ιοΒιιτ

ιιπιοιιιιιιιι οιιιιι ιιιιιτ οοιιο @στο οτ ιΡοιιιιιιιι.οοεο ππιιιιιιιτ

Δω ιρει ιιτιοιοοιοιιτιτοι·ιιιτ οοιιιιιιιι-ιοιιιιο. οτ ιιιιιιιιιιο

ιοε ιιιοι·ιιιτ οοιιιιιιιι ιιιιιιιο τιιιιιττοιιτ ίοιιπιιιιιι οτ ιοδιι

τιιιιι ρι·οπιιοτιιιιι. οτ ιιοο οετ ειιο ιιιτιιιιιι ιιοιιιιιτπιε τιιιο

οι ιιοιι ιιιιιοτ ιιιι·ο τοετπιιιιοιιτι οειιτιιιι ιιιι·ο οοπιιοιιιο

ι·ιιιιι ιιιιιι οιιτιιιοιιτ. ειοτιιιιι ιιι πιοπιιο Βιιιιιιοιιιιι Βοτ

ιιιιιιιιι·ιο ι.οοτιιιιιο ρι·οοοιιτιιιιιο οτ ι·οΒιιτιο ροι·οιιιιιιο

ειιιιιο. ιοιιιιιιιιο ειιιιιιιιιι ιπιπ·οιιο ιιιιιιοοοιιο οιιοττο μπώ.

ιοι·ι·οι·ιο πιο οιιιιτι·ο ιιιιιιοο. ι3ιιιιιιοιιιιο ετοιιιιιιιιιι ιιοοιι

ιπιιιιι ιιοτιιι·ιο. οιιι·ιοοτιιε πιο ιιοιτιι. ιι80Πο ιιοιιτο. οιιιιο

τιοιιιιιιιοο ιιιιτιιιιτιιτιο ιιιιιιοοιιιιο ιιιιοοιιτοειπ:ιιο ι.ιιιιι.

ά ιιιιιιοτιοιιο ιν. πιιο ιιιιιιιιιιτι ιιιιιι. ιιιοιιιιιο ιιιιιιιιιι·ιι ιιιτοι·

ιιοπιοιιι οτ ιιο5Ροιοο.

ΕΒο οιιιοιιιιτΜι)ΗΕΜ..ΙΝιο1°ιο8 πιο ιιιιι·ιιΒιιιο τι·ιιιιεοι·ιρει

οτ οιιοιιιΡιιιιοειιιι πιο τρωω ιιιιιιιιιιιιι ειιο: ιιι.ιτοιιτιοο

ιιι8τι·ιιιιιοτιτοπ·ιιιιι Βιιιιιιοιιιιι πιιιιιι€ιιι ιιοτιιι·ιι (ιο ιιιιιιι

ιιιιτο πιοιιιιιιι ι·ιιιιιοι·ιὶ ι·ιιιιοι ιιιιιιιο οιιιιτοτιε Ροτοετιιτιο

ιιιοιιιι.οπιιιιιτο ιιοι οιιιιιιιιιιτο μι· πιασει ·ειιιιιιτοιιοιιι ιιι

οιιπιιιο·οιτ·ιιιοιοτο. ιιιιι ιιιιοιιι ιιι Ριιοοοριτ ιιι ιιιιιιιοιο

ιιοοοιιιιιιιι.οιιιοι·τι ·οιιιιοι.ιιιιοεοιιτιιιιιο τιιοοιιιο- ιιτπιιοο ιιο

ιιιιιτειιιτιοι· πιιοοπτιιιοτο. .οτιιιιιιροιτυο·ι οι; Υ .ιιιοοιιιιιο 5οι·ιιιο.

ιι ιιιιοοιιτοοιιιιο·ιι.ιιιιιιωιιιισιιι:τιοιιο οι·ιι..ιιιο ιιιιι ποδιού.

ιιιιοι·. τοιοιιιιιιιοτ. ιιιιιιοιιι. . ”ι ·ι- › '

ιπι:ι -·"ι.' . ι ' ι·ιο·.·ι · ιι.= ιι;π

 

πιοιιιτιιι· πιοοοιιε οτ οοιιιιοι1ιοιι8 «οι ιιιιιιιοιι οτ ιιιι·ο .: | Π' : ι .. σ· "ι
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( ΠΟΟΠΟΠΙ )

Ώεωεια:π εαιιέιωιε2 Μέ: ροριιΖὶ, (με, αιιπιιε

ερειιααιιώιιι·α /ίπεε.-άεεΙαπωπα, ίπ δατεαπο πιω,

ια- ··υαεια(ει .εεωρει· π·εσπαιιεαι,ιἰεεει·ιιιι.

ι%8,( ειιιιΠεωι

ω. Α. ειπιτ. ω. ε. Μ. ε. ν.

( ιι. ε. )

.τ ιιι..πιοιιιιιιε (1ιο(ιιιιιιεαιειι. (ιοπιιιιιτε Βιιιιιιειιιιιιε

ι:σειιτειιι€ι·ε εεΡιιετιειιεΞΡοΡιιιι ιιιιιιι.ει (ιε ιιοιιιιιιειε ει

ει·(ιιιιεπι(ιιιιο ειι(ιιειιοι·ιιωειιοτιιιιι. εεε ιιιαιοτιε Ρετιιε

επιτι:ιαι.. ιιι€Ριιιιιιεο Ρετιεπιπειιιο εοτιδτεεειιο ιτι εεειεειε

ιφεειιιιειιτειιιιι ιιιιι(ιιιιιιι ει Ρι·οοιιιιειειιιι ει ιειι(ιετι(ιο

@Νε Ρτοιιιιιιειειι(ιο (ιεειετε.ιιιι. (Ιιιο(ι (ιιιιε(Ιιιι(ι εκει

ιιι· επιτ2ειιο ει(ιτει ιιιιιτιι(ιι ειιιιιιιιιε. εειιιεει .ε τουτο

Ρετ οποιο· οιειιιιιιιιιτ ιειιτει Βιιιιιιειιιιι πιειιοτιι εοιάειιι.

παμε ιιι ιιιετε ει ιι ιιιιιτο ειιιιιειιιε ιιε(ιιιε :κι ε(ιιιιιιιι

τιιιι ωιωιι. ειι ει: εεεε (ιειιεειι Ριιιιιιειιιιι εοπιιιιιιε

ιετιιιε. ει ιιιι ΡετΡειιιο τετιιειιετε ει(:ιιι ιιιιιιε εει. ιιεε

ιιιε Με( (ιἱειοε εοτιιιιιεε επιιιι(:ετι (ιειιεει. Ρετ (ιιι(Ιυεπι

Ρετεοιιιιιιι. ει (μαι εειιιΡετ τειιιιιιιετε (ιειιειιι ιιεειιιιτιι.

ιπι ωιιιωιεω οι (ιειεειετιιε(ιιιιιιι ιοειιιε ΡοΡιιιι ιιιιιιιε.

ιιιιετε ει. ειιιε εοτιιτε(ιιειιοιιε ειιειιιιιε Ρετεοπιε. που

οιιειειιιε ειι(ιιιιι Ροεεεεειοιιε εεε ιεπι Ροτιε ΡτεεετιΡειοτιε

ιοιιιΞε. εεε ιοιι€ιεειτι·ιε. (Ιτιετιιοειιιιι(ιιιε ιειιιΡοτε Ροε

εεεειιιιι ιιιι(ιετιι ειι(Ιιιι(ι ιιιετιι. ιιειιι ιειι(ιιιιιιι ει Ρτο

οτιιι(:ιιιιιιι. (ιιιο(ι οοπιππιε ιιιιιιιε (ιε (ιοπιιιιιιιε (ιιιε εκει

Με άιειοε εοτι.ιιιιεε (ιειιεει Ρετ(.ιΡετε εετιειιιιι ετι

ιιιιιιιεπι. ειιιιιο ιε.ιτιειι ιιι οτιιιιιΒιιεεεΡτε(ιιει:ιε. (Ιιιο(ι

ει ειι(ιιιει Ρετεοιιε ι1ειΙι1ε (κι ιεειιιπι ιιεει:ι πιιειιεειιε

Ρτοκιαιε ιιειιιιιτιιιιι (ιοεετε Ροιετιι ει (ιοεοετιι Ρετ

Ριιισιιειιιιι ιιιειι·ωτιετιιιιιιι. (ιιιο(ι ιιιιιιειιι (ιε ιΡεει ιεττε

ει: ΡτοΡτιειειε ιΡειιιε. ιιειΡετιε ιΡειιιε, ιιοπι ει( ει

Ριτειιιιιιειιιιιι Ρετ ιιειιε.εεοιειιιιιιωτ εεε ιιιιι(ιεπι ιιει

Ρα·οπιιτιειαειοπιειιι. εε(ι ειιιι ει εειιιε ιιιτε εεε. ει Ρτε

(ιι(:ιε ειιιιιιιι: ει ιειι(ιιιιιιι. ΡτοΡιετ ιειιι(ιεε ει Ρτοιιιιιι

ειιιειο1ιεε ειιιι(ιιιειε. (ιιιιιε ιι(ιεπι (ιοπιιιιιιε εεΡιιιιιιειιε

ει ειιι(:ιειιιι ιιιιιειιετιιιιι ιτι τεειειτο εοπιιιιιιε. ιιειιι

ειειιιιι ιιιιι(ιειιιι ει Ρτοιιιιιιειειιιι. ειε ιιοιιιιιιειε ει

οοιιειιιο οπιιιιιιιτι ειιειιιιιοτοπι. (Ιιιο(ι ειι ει εεεε (ιε

ιιεειι ει τειιιιιιιιει·ε ιιεειιιιιιι :ιιι ωιιιωεω οοπιππιε

ιεοιιε. (ιιι εεειεειε ειιιιειι ειιιιιειοτιε. ιιε(ιιιε (κι πε

ειιιιιιι (ιιιο(ι εει: ειπε ιιιτι·ιτιι Βιιιιιιειιιιι ειιιιιτιεει επι

Ροτιιιιιι ειιτιειι ειι(ιτεε. Ρετ Ρε(ιεε εεκ ε τουτο ειιιι

ιειιε.- ιιε (ιιιο(ι ειι ιιιε επιΡιε Ριιιιιιεει Ρε(ιεε εει:. ιιοπι

οιιειετιιε εοιιιτε(ιιειιοοε ειιειιιιιε Ρετεοιιε. ει Ρτε(ιιειε

ιιιιι(ιειιιι ει Ρτοιιιιοει(ιιιιι ποπ οιιειειιιε ΡτεεετιΡιιοιιε

ειι(ιιιε ιετιιΡοτιε (Ιιιειιιιεειιιιι(ιιιε. ει ειιιιιτι ιιιεει ιειι(ιε

ειειιοιο ει οτιιιιιιιιιιετιιο τεειει;ι·ι εοαιιιτιιε ιετιιιε. “Ιω

ιειωειι ιιιτε επιασε Ρετεοιιε. (ιιιε Ρετ Ριιιιιιειιιιι ιτι

ειτιιπιειιι:ιιιιι. (Ροει ιιιιιιιιιεεει επιι:ε ιειι(ιεπι Ροειιεπι

ιτι τεειειτο. ει (ιιιε ιειιε ιιιειιι ιιιιι. ιιι Με ιι·ιεεειιιιο

(ιιιιιτιο ( π). Ροεεει οειειι(ιετε. εε ιιιε ιιειιετε ιιι εοιιιτει

ήπιο αιιοε ιιοπι δει ει Ρτειιι(ιιειιιιιι Ρετ ιειιιιι·ι Ρτο(ιιιιιι

(ι) Μιιιιιεπι ιεπο Με ειιιπε ω» ιι.° ιιιτι ω.4ι.

ό; ειιιυιοι1επι ποπ ιει:ιειι Ροεειιιι ιιιι ειι(ιιιιι ιιείειιειοιιει

πει .ιωιωωωιο ειπε (ιιει:ιι:ιι ιιιιι(ιειτι ιιιειο. (μπι

(ιεειετειιοπεπτι ει Ρτοιιιιποιεειοι1επι ει ιειιιιεπι -ιεεει

ιιι Ρτε(ιιειε εεειεειε 1»ωι ωει·ωειω ΡιιΒιιεε εοπ».

ειοιιε οοιι€τεΒιιιε Ρετ εοτιιιι ει: ιιοι:ειιι- Ρι·εεοιιιε ει

Ρετ εοτιιιιιι σειιιΡειιε ΡοΡιιιι. Με (ιοπιιιιιεε ιιειιιιι

ιιιιιε ιιιεεινιιι. ιιι(ιιειιοπε Μ. ιιιε· π. ιιιιιιπιτιι αιιπιιε

ιει·ιιιιιιι. Ρτεεειιιιιιιιε Ρειτοιειο (ιε τιιιιεεο ει ιιιιιεισιτο

ιιτεοτιε. _ ι

Εεε Βιιιιιετιιιε (ιε ιιετιιιο εεετι ιιιιΡετιι ποιετιιιε

ιτειι·εετιΡει ει ει(ειιιΡιιιισειιι.4· Με ει; ειιΡτε (ιε τε8ι=

ει:το ειιιειιιιεο οοπιππιε ιιιτιιιε. (ιιι ιιιιε ιιιοιειιεει (με

ιιιεοιιιιε Βοιιεειιτειιε ιιοιιιτιιιε εκειιιΡιιιιοειιιιι (ιε ειιτ-_

ιπιιειτιο οΡιειιιι (ιε ιιιιιεεο ιιοιετιι ει( ιιι ειιιιεετιΡειοιιε

(ιιειι Μεσοι εοιιιιιιειιιτ. ει ιιοε ιεει ιιιε ιιιιιο(ιιιιο (ιο

ὁ ιιιιιιι Βιιι(ιοι:ι (ιε το(ιοιιιο Ροιεειιιιιε ιιιιιιιε. Ρτεεειιιι

ιιιιε το.ιιεο (ιε στι». ιιιεθιειτο ειιιει·ιο (ιε εεεε-ιι. ει

ιιιοιιιιιο οειιετ€ετιο εετιιτιιε εοπιιιιιιε ιιιειιιι ε(ι(ιιιο ιιει

(ιιιιιιιιιιιο. Πει ιοτιε ιιιιετε ειιιιιιιε ιιιιιιο εεε Ριιιιειο

(αιιι ειιιιεει ειιτειιιεειοιιιε. ιιεεω(νιι. (ιιι: ναι πιοιιειιιιιτιε.

ς οεεεειν )

Βεετεια:π εαρἰιαπεί Ζαπιιεπεἰε ροριώΣ, (με αεεἰῇῖεἰιι,

α δ'οπτα(ιιο (ἰε δωσε ίπ ·υί(ι .εαπειέ Ναειιι·ίέ εοπ

.ιιτι(εια, (Μ /οι·πιαπι ε: ΜΜΜ ατιι€εωαε εο›ιεεεεΖοπἰε

]'ιιίεεε αειἰῇῖεαια (ίεεΖαταπιιιτ , ίρεε(με α ί(ιπι(επείε

εοπιπιιυιίε ρειίιίοπέ&ιιε αιπο!υίαστ.

Ώιι8 , Ή) ιειιιιιιτιι

ω. Α. χω. πι.

( ιι. π. )

(ιιοπι (ιετιιιιιειειιιπι ιιιετιι Ρετ Ρο(ιιιιιιιιιι Ροειιεπι

ιτι ιιτειιειει. (Ριο(ι εο(ιτε(ιιιε (ιε εεειτο ε(ιιιιεενετει ει

ε(τιιιιεετε ιιιιειι(ιειιιιι ειιΡετ Ριιιιιιειιιιι ιιι εοιιιτεειε

εειιειι τιιιιιιτιι. (Ιω ιειι(ιεπι εοκιτε(ιιιε ιιοε(ιιιιε ιιι ιιι(ιε

ειιιιτι1 (ιείειιειοιιειιι Βιεει·ει (ιε Ρτε(ιιειιε (Ριειιι(1ι1ει11

ιειι(ιεπι (ιιιιι(ιιιετιι ει: (Ιιιιιιιι(ιεπιειιεπι ιιιειεκτι ιεπιιΡοτε

(ιοπιιιιι ιιειιι·ιει εοιιιιιιοτιετιι Ροιεειειιε ιετιιιε. εοτειιι

(ιοπιιιιο Βιιιιιιειπιο Βιιεειιι€τε ειιΡιιειιεο ΡοΡιιιι ιετιιιε

Ρτο εεε (ιειειιειοιιε Ρτοιιιιιιιι. ·(ιιιιισιιε ιιιειε ιΡεε (ιο

πιιτιιιε εεΡιιειιειιε ειιιιι ετιειειιιε ειι (ιιοιιιπι ιοειιιιι

εεεεεειι. ιιι ιιι(ιετειιι ει ιτιιτε Εεεε (ιιειε ιειι(ιιε ετι

ιι(Ιιιε ειιιίιεευετει. πει εε ε(ιιιιεειιιτιιιιι Ρετειιει. εσΡ

Ροειιο ιι.ει(ιιιε (ιιοιο ιιεεοειο οειιιιε. ιΡεε (ιοιει(ιιιε

εεΡιιετιειιε ει ειιειετιι εοΒοοιιετιιιιι- Βιοιιι (ιιιιιΒιετιιι

ιιι(Ιιιιειειο1ιε; (Ιιιο(ι ιΡεει (Μεινε φωτο ε(ιιιιεειιετει ει

ε(ιιιιεειειιι ιειιει (ιιειιιε εοτιτει(ιιιε ιεΒιιιιιιιε ιιιειε ει

ε(ιιιιοειε εει. ει (μισά ιιειιιι(ιι ετσι ει ιιοιιιετε ειιΡτε

ιιιιιπι εεειπι(ιιιιιι ιειιοτειιι ιιιιι(ιιε ετιιι(ιιιε Ρτε(ιιειε.

ειιιιιε ιειιοτ ιειιε εει. · · ;

ιτι τεΐτεοιοτιο εετιειι ιιιι(ιτεε (ιε Ροτιε. οοιιειιιεε (ιε

εοιιιιιιιι. ιοΒο (ιε @και ει(Ιιιε ιιιεεειει ιειι(ιειιετιιιιι.

(ιιιο(ι ιιιιεο (ιε ειιειτο ει ειιιε ιιει·ε(ιεε ιιιιιιεετιι ιιιε

ε(ιιιιοειιιιιι Ριιεειτοε ιιι ιιιειε (ιοπιιιιε ειιε (ιε εεειτο

ιιιιτει ιιιεπι. (ιιιε ειιττιι ιιιιιιε ιιιιιτιιιιι οτιι επι. ιιετειιε

Πι)
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πιατα. οι ιισιιιαιιιιἰ αο άαειιρατ αιιιίιοαιιιιι ειιρατ πιατα. α

αιι αιιιιιιΙο ιιιιιαΙιοαι εοαΙα εατιοιι τια2ατιι. τρια ιιαεοαιι

ιιιιιιτ ιιι ιιιοε ρτορα ι]οιιιιιπι ιρειιιε ιιιιοοιιιε ιιεερια

ααι αιιαριιιιιιι στιἰ αιιεαιιιιι ιταιτιε επι. αι ιισο εοουο

ιιιιιιι πιοιιιιπι αι ιοτιιιαιιι ιΠοτιιιιι ρατ σιιιιιια (ιιιοε

ΒιιιΠιαιτιιιιε εστ.οριΠιιε αι οαιατὶ ιιαιιατιι ιιι Ιιιιοτα ρατ

ιαι.ιιιαε οστιειιιιιιιι ειιιο. οοιιιταιιισιιστια οσιιειιιιιιιι οο

ιιαι:ιοιε ιαιιιια οι οιιιιιι ιιιιρασιιιιατιιο.οι οοιιιιιιιιι' οια

ιιιιιιιι ρατεστιατιιτιι ρτσ οοιιιιιιιἰ. τρισιι ιιιασ Βασικα

αει τριοιιιαιιι οιιιιι ειιρατιιιε α ιιια ιιιιοσ ἱρεα _ιιαιιαται.

αι ιιιιατιιιε ρατ ριιΜιοιιπι ἰτιειτιιιιιαιιιιιιιι εα ροεειάατα

όσοιιιεεαι. ὶιιρταεαιιιὶα ρταεοτιριστιιιιι οστιειιιιιιια ειιρ

ρΠοαιιιι αὶε ‹Ια ρταεοτιρισ ιιιτα οστιεατ-ιιατιάσο.οιιπι

αιιαιτι ρατ ριιιιιιοαε ιιιαε αι οαττιιιιισε οιιιιιαιιε οιιιιρια

ιριι αιι ιιιταιρια ρατια ρσεειάαται ιιοιιιαιιιιὶ ειιρατ

ιιἰαιιι ιαοιιιιαε ραιαται. οιιὶ ιιοτιαεια ραιὶοὶοιιἱ οοιιειιιαε

αιιιιιιατιιαε. ιαιιιιαιιατιιιιι ιιι ειιρτα. οιιιιι αει ιστιιιατιι

οιιιὶιαιἰε ιιοο ιιιαιιιιιια ρατιιιιατα ιιιιιαταιιιτ. ιιοι.ιιιινι.

ιιιάιοιιοτια τω. ιιαοιιιια εαριιιτια ιιια ιαιιιιατιι. οιιο

ντι1ιαιωαΜαιιδαραιιι τισιατιιιε ρταοαριο ειιρταόιοισ

τιιιτι οοτιειιιιιπι εοτὶρεἱ. ιιιιάα ιαιιιιαιιιι ιιιοιιιε εισιτή

:Με οαριιαιιαιιε οι ρτσιιιιιιοιαιιιι ‹ια οσιιειιιο αι ασιατι

ιαια ατιοιαιιστυιιτι ειιστιιιτι ιιαι πιαιστιε ρατιιε. ιρειιιιι

οοιιτατιιιιιι ιρεαπι ιισιιιιιιτι ιιε οαιατο ιια ιαιιατα ροεεα

οι αι]ιθοατα ιιιιιια··ιρεαπι ιιοπιιιιιι ιιειρια~αιὶ ιιιιιτιιιιι

οτιι εαιι ιαττα `εριιισιιιε ιια οαειτσ. τρια. ιιια ακιεαιιιιι

ιἰα οαειτο αι τρισά ροεειι ριιαειτσε ιιιιροιιατα ειιρατ

πιατα ιισιιιαιιάσ ειιρτα ιιιιιιιι. εαοιιιιιιιιιιι τρωει ιτιοαριι.

ιισιισιιειαιιια οοιιιταάιοιισιια οσιιαιιτιιε. παο αιιοιιιιιε

ρατεσιια. αι ιριἱα οσιὅιισιιἱι ιρεα οαριιαιιαιιε αι αιιοιατιι

τριοιι ιιιιιτιιε ειιρτα ιριατιι ροειιιι ρἰιαειτσε αι ροιιατα

ιιιιαιιιιιι ιρεα οοιιταάιιε ιαααε ω: ρατ οσιιιιιιια ιατιιια.

ιιιαιτοσ ιρεα άοιιιιιιιιε οαρἱιαιιαιιε. σα οσιιεὶιἱσ ιρεο

τιιπι αιιοιαιιοτιιιαι Ιαιιιιαιιιι οι ρτσιιιιιιοιαιιιι. ιρισιι

ιρεα οστιταιιιιε άαι αι εσιιιαι ρτο ιρεσ ιιιιιτο οσπιιιιιι

ιατιιια ιιι ραοιιιιια ιιιιιιιαταια :ισα ορρστιαιιτιο οσπιρατι

εαοισιιαιιι !ιιιταε ιιι.8ιοιι τριιιιτρια. οιιιιι ιρεα ιιιιιτιιε

ιιειρια επι αιιΒιιιιιιιι ιιιιιτι οτιι ειιιο ιαττα ρταόιοια

ιατιιιιιιι ιιιατιι ρατ ιιααέρειτοε αιιιιπιαιιιε. αι! ιιοο ερα

οἰαιιιαι· ιιαειιιιαισε.. ιιαιιι Ιαιιάαιιιι αι ρτσιιιιιιοιαιιιι.

ιρισό ιρεα οοτιταάιιε ααι αΙιτρια αΙια ρατεστια ιια οα

ιατο ιιιοιιιι αιιιιιοατα ροεεὶι παο αιἰιρισά αιιιΕοιιιιιι

ίαοατα αιι ἰρεα ιισιιιο ιιατειιε οοοιαειαι:τι εατιοιἰ απατα.

εαά εαιιιρατ ιριιοιριιά αει ιιιιατ ιρεαιια αοοΙαειαι1ι αι

ιιιοιαιιι όοτιιιιιιιι άιοιι οοτιταιιι ειο ταιιιαιιααι αι τοπια

τιατα ιιαιιααι ακρατιιοιιιιιι. αι ρταάἱοιαι;ιι άαοιαταοισ

ιιοπι οι Ιαιιιιατιι οι ρτσιιιιιιοιαιισιιατιι και ιιιοιιιε ιιο

ιιιιτιιιε οαριιαιιαιιε ιιι αοοΙαεια ιιααιἱ Ιαιιι·ατιοἰι ιιι ρυ

Βιιοα οστιαιστια οο:18ταΒαια ρατ οστιιιι οι ιισοατιι Ρτο

οοιιιε οι ρατ εστιιιιιιιι οαιτιραιια ρσριιιι ιατιιια. αρτιο

ιιοιιιιιιιοα ιιαιιιιιιαιιε ιιιοοι.νιιι. ιιιιιιοιισιια αν. ιιια κκ.

ιαιιιιαι·ιι οὶτοα ιατιιατιι. ρταεατιιιιιιιε ραιταοἱο ιια τιιιιεε0

οι ιιιαιδιειτσ ιιτεσιια ιισιιιτιο.. αι ρταοαριι ιιιιοιιι ορι

οιιισ ιια ιιιιιεεο ιιι Με ιαοαι·αιτι ριιιιιιοιιιτι ιιιειτιι

τιιαιιιιιιιι. -

( ΠΟ()ΟΠν )

Παοι·αιαπι οαρἰωπαέ ΣαπιιαΙιείε ροριιΖι , απο ·υαιέια

σίαοΖαταιιιτ οοΖΖαο£ἰο ρασίαό>ιέ οιιἰιιεἰ£ὐαι αφτι ιἰἰεετ£

:παπι ἰαπιιαπεα τι πιαι·οβιοπιιίιαε ΜαΖαερἰιιἰ.ε οσπαα.τεέ.

ι968 ,· ?θ ιαιιιιατιι

- τη ω. Α. οι. Με.

( ει. ιι. ι -

·διιιει ιιιατιιιπιιαιιιιιι ιιιατιι. μια ροτιικιαε ροειιιιέ ιιι

ατοιιαια άρισάραοαιρα ριιιι·αχιιιιτα·‹ὶιειτἰοιιιιιι· ιιιππ:

οσιιιθαΒαιιιιιτ. τρια οσΠιδι ιιστιάαΒαΒαιιι. οι ἀοιιιἱιιιιε

ό οαρἰιαιιαιιε Με αει οοΒιιιιιοτιαιιι ιιατὶιαιἰε ρτοοαεεατιι

ειαιιιιι αι Ιαιις]αιιιι ρτοιιιιιιιιαιιιι αι‹ρια ρταοαριι.ιια

οστιειιιο οι ιιο1οιιιαια αιιιιατιστιιιαι. και ιιιαἱστἰε ρατιἰε

αστιιιιι. ιρισά τιιιΠα ρατεσιια άαοαιατοοιια Ιαιιιιαιιι ιιστι

ιιαΒαιιι ρατοοιιιιιιια ιαιιιια= τριαπι ιιαιιιιατιι α ροιαειιιια

ιαααε; σα! οοιιειιιιιιιιε με» οσιιιιιιια ιαιιιια. ιιιτιο ταιτο

ροεειι οοΠιδαται;ιαι ασΠιθι ίαοατα αιιιριιιι ιιι 'ιαιιιια

και ιιιειτιοιιι. οοοαειοιια αΙιοιιιιιε ραάαΒιι οστιοαεεἱ

ρατ τιιαι·οιιισιιαε ιιιαΙαεριιιαε ιιιιιο ταιτο επι: ρα1ια

1ιατιωω · ιριιιιιριαδιιιια· ιαιιιια ακιΒαιιιια α ιριιιιιιιαι

ρατεσιιια. οριιιταιαοἰαιιιο. Μαι: οιι:ιιιε Ϊιιιεειι .αι :ιρισο·ιαιιε

£ιι.ατιι οσιιιιαιαοιιιιιιξἱιρισά ιδασ:ίαοιι· κρύα ιιιατοιιιοιιαε

ρτατιιοιι. ιιιε;.ιιοσιριιιαΒαιιι ιαο-ιαιιιιι οιιιι€ι ραιιιι€ια ιιι

ιατιιια και άιειτιοιιι. παο ριαοαι ορια! ἰιι ·ιιιειτιοιιι

ιατιιια οσιιι€αιιιτ ·αΙιτρισό ραάαΒιιιιτι.ωρισά ιιοπι ειι

σ ρατ οοιιιιιιιαζ ιαιιιια οοιιειιιιιιιιιιι. εαΙιισ ιατιιαιι «ασ

ιρισά ρΙαοιιατιι εισιιιιιισ οαριιιιιιασ αι αιιοιαιιιε άιοατα

ασ στάιιιαταιειιροτ ραάαερο ιιαΠιστιιιιι. ιριαιτι ρτσιιιιιι

ιιαιιοτιαιιι εαιιεατιιαιιιιατιι οι Ιαιιάαιιι ααι ιιι αοοΙαεια

ιιααιὶ Ιαιιταιιιιι ιιι ριιιιΙιοα οσιιοιστια πιστα εσιιιο ασπι

ΒταΒαιιι ρατ οστιιιι οι ιισοαιτι ρταοσιιιε αι εστιιιιιι

οαπιραιια ροριιιι ἱατιιια. αρτιο άοιιιιιιιοα τιαιιιιιιαιιε

ιιιοατ.νιιι. ιιιάιοιιοι;ια αν. ιιια κα. ιαπιιιιιτιι ατιια ιατιιαιιι.

ρταεατιιιιιιιε ραιταοισ τιο τιιιιεεσ αι ιιιααιειτο ιιτεστια.

ς ιιοοοονι )

Παοταιαπι οαρι2απαι ρσρα!έ €απωαπει.ε , οιιο ραάαδιέ

α.ιαιοιέσ ίπ ·υα!!α δοτἱυἰαα αι ἰπ δανέ8πσπο πω:: εία

ά οΖατα2ατ.

"

Με , ασ ἰαιιιιατἱι

τω. α. ω. Με.

. μι. ιιι

()ιιιτι άατιι.ιιιιιαιιιπι αεεαι ιισιιιιτισ οαριιαιιασ ρατ ρο

όικιαπι ρσειιαπι ιιι ατοιιαια τρια] ραάατόιιιιιι οσΠιΒα

Βαιιιτ ιιι ιιαΠα εοτἰιιἰα αι ιιι εαιιιέρισιισ ειιιο ιιι ρατ

ιιιιιιε ραιἰιτσιιι α ιαιιιιατιειιιιιε αι πια άιειτιοιιι. αι

ιισιιιιιιιιε οαριιαιιαιιε αιι ασιριιιισιιαιιι ιιατἰιαιἱε ρτοοαε

ειεεαι. ιαιιάαιιιιειαιιιιι αι ρταοορἱι ιιιιριιειια άιιιΒιατι

Ηπα ιιαι·ιιιαια. ωαειιω αι ιισιιιτιιαια αιιοιατιστιιιτι ειιο

τιιιιι. ιριοιι ιιιιιια ρατεοιια ιια οαιατσ οσιιιΒαι και
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οοὶὶἱεὶ τοοιοτ οοσοειοιιο οὶιστιἰιιε ροσὶοειι ιο ὶοσὶε οι·ο- τι Βοτὶε οτ ιιοὶιἰε ὶΡετι εοτιιὶτὶει ΐοοιοτιτιοιιε ρτοιιιἰττἱτοιιε

τὶἰστἱε. τιοο ὶτι τὶἰ8ττἰοτο ιοτιιιο οὶἰοιιὶτὶ οὶι οὶἱοιιο ιο

ιιιιοοει. ιιοὶ άο άιεττ·ιοτιι ἱοιιοο. ἱτοπι ετειτιιἱτ ὶοιιἀοιιἰτ

ποσο ΡτοσοΡἱτ σοιιεἰὶὶο οτ ιιοὶιιιιτιιτο οοσιοιιοι·ιιττι

οιιοτοιιι. τΙοοά 'ιιιιὶὶο ροι·οοιιο οσοοεἱοιιο ΡοᾶτιΒἰἰ σοὶ

Β8τιτ οοὶ οοὶὶἱΒἱ τιισιοτ το οὶἱοιιτι ροτοοιιτι. ιιὶτττι Η

οοοτὶ οοτἰοιιἰτιιε οοοειιοτιιπι οετ οοὶὶἱΒἱ. ὶτο οτὶοιτι

τΙιιοά οι όιετι·ιστο ὶιιιιιιο. οοο σοὶὶἱ8οιτιιι·. τιοο σοὶὶἱει

τὶοΒοοτ. οτ Ρι·οοιοττι ετοτιιὶτ οτ οὶο8οττ1οτἱ Ρυοοορἰτ.

οοο Ροτιο ὶἰὶποτιιιιι οιιιτιοιιτιοιτιτο ιοτιιιο οκιΒοοοει τι

τΙιιοὶἰΒοτ σοοττοἴοοἰοιιτο. ιιοὶ Φωτ Μοτο οοοτα·τιΒοι·οτ

οτ ουοοιοοε οοεοτ οτι οὶὶοιιο σοοττοττιστοπο. οτ Ρτοτὶἰ

οτε οπιι1ἱο ετειτιιιτ οτ ὶοιιἀοιιἱτ. τρια ὶοΒἰττἰιιιο Ρτοὶ1ο

τσιπ οετ. τΙιιοτὶ ἰτιιιιιοοεοε οτ ὶιοπιἱοοο τὶἰοττἱστοο ὶοοιιο

ὶἱοοι·ὶ σεεο τὶοΒοοτ τι ιὶὶστο ΡΘἀΒΒὶΟ. οτ τρια που Ρὶοσοτ

@οοο ιο οιετι·ιστιι ἱοοιιο οοὶὶἰΒοτιπ οὶἱτΙοοιὶ ΡοἀοΒὶιιιιι.

Ποσο οοο Βιοτιτ Ροτ σοιιιιιιιο ιτιοιιο οοιιετιτιιτοιιι.

οοὶιιο τοιιιοτι ιιιι·ο εοο οιιἱὶἰὶιοτ Ροτεοτισ σοκι.τι·ο οοο

ἀὶτοτοε ειιοε.”οιιἰ Ροτ· ιεττιπι εοτιτοιιτἱειιτι εοο Ρι·οοιιτι

τιοτιοοοιο ιιοιιττοτ οὶἰοιιοτὶ Ρτοιιιοιτιιιτο. τροπο εοο

τοοτἱοιιι εοιιὶοιιτὶοιο Ιιτοτιιιτισιοιιιτ οτ Ϊοσἰτ ιο οοσὶοεἰο

Βοοτἰ ὶοιιιιοτιτὶι ὶτι οιιὶιὶὶστι σοιιοιοοο οοιιδι·οΒοτει πιοι·ο

εοὶὶτο Ροτ σοι·ιιιι οτ ιιοσοτιτι Ρτοοοτιἱε οτ εοτιιιπι οοπι

Ροτιο ΡοΡοὶἰ τοοο. οιιιιο άοπιιοιοο οοτἱιιἰτοτἱε ιιτσοι.ντιι.

ἱιιτὶἰοτἰοιιο ιιν._τὶἰο Π. πωπω-τι οιιτο τοττἱοιιι Ρι·οοοιι

τιΒιιε Ροτττιοιο ιὶο τιιι185ο οτ τιιοΒιετι·ο ιιτεοιιο.

Εεο Βιιὶὶὶἰοὶπιιιε τὶο εειιιστο Βοοτο5ιο εοοτ·ἰ ὶιιιροτὶἱ ιιο

τοτἱοε ι·οοετιιε τττιιιεοτἰΡεἰ οτ οιοτιιΡὶὶἱὶοοιιἱ. ιιτ ευρω

ιἱο τοττοπο τιτ1τοι1τὶσ0 σοιιιιιτιιε ιειτιοο εοι·ιοτο οτ οιι

ττοοτο τὶο οοττιιὶοι·ἰο οοοοὶτιὶ ιὶο πιιιεεο. τι·οιιεὶοτο οτ

οιτοπιοὶἰίὶοοτοιιιοιιο ἰοσοὶ›ἱ Βοιιοοιιτεἱ πιοτειι·ιι. τιὶσὶιἱὶ

τιτΗιτο ιιοὶ οιιιιιιιιιτο. ιιἰεἱ τοττο ὶἱττοι·ο εἰὶὶοὶπι τἱτιιὶο

του. ριιιιοτο. Ρὶιιειιο ιιιΞκιιιε. ότε ι1ιτιιιτὶοτο άριιιτιιὶ ετή

τὶοττ τὶο ι·οοοοιο. ιοιιιιο σἰοἰτοτἱε Ροτοετοτιε. Ιιτοέοτι

τἱΒιιε τοοτὶΒοε ιοΒ·οεοτιρτιο. ι·ιιὶ›οο ιὶο οττο. πιοἔἱεττο

οὶὶιοττο άο οιιετιὶἱ. οτ ἰεκιιιἰιιο οεοοι·οοι·ιο εοι·ιοιε οο

του.ιιιο. Μοσωπιι. άιο ναι ιιοιιοπιβιάε. ιι ἰιιτὶἰστὶοοὶε.

. ( οσοοονιι )

θ'οπιίαστέε Ποοτιο Πέατ·άο οτ Βοϋπιτπάο Π»οι·το

ρυ·ουίποία!έύτισ ;ιἴο Δω? τι οιιρἰτατιοο οτ ού απτίαπίσ

ἰαπιὶοτιεἱε ροριιἰἰ ρω .πιΕπί.σ ίπ Βέροτ·ία Ιαπωιιο οοπ

/ἰοἰοπάἱο είε εα!ατ·ίο οτ αΙίίε οπο· .το σοιινοπίαπτ.

ΈΩδ8, ιιὶτἱτιι:ι ἱτιιιιιοι·ἱἰ

. _ --.

Οτιά. Λ. [ο!. ?43. σ.

ς τι. π.)

Μι οοπιὶτιο τὶοτοιιιι τιτ1ιοι1. ποε οιιἱὶὶἰοὶιιιιιε Βασει

ιιἰΒι·ο οορἰτοπιοοε ροτιιιὶι ιοιιιιο. ιιοὶοιιτοτο οτ σοτιεἱὶὶο

τιοοἰοοοιτιιτιι ιιοετι·οι·ιτπι. οτ ιιοε ιοεἱ οιισὶοιιι ιιοιοὶιιο

οτ τω» σοπιιιιιιε @πιο οκ τιοο Ροι·το. οτ οδο οοπ

τὶιιε οτ τοιοιυ.οάοε ›ιοοι·τιιε οτοιιὶιισὶοὶοε τὶο απο οκ

οὶτοι·ο. Βιιοιιιιοε Ίπιτοτ οσε οο1ιιιο:ιτιοιιοιπι ιο τοι·τιιοπι

οτ πιοτὶιιπι ιιιτι·οεστιοτι.ιιο. ιιἰτὶοὶὶσοτ τΙοιο τιοο Ρτοτὶἱ

οτττε τ·οριττιιιοιιε οτ οιισἰοιιι Ρτο ὶρεο σοοιιιιιἱ. ιιοὶιὶε

ρτοιὶἱοτὶε. ιπο ὶοἱὶτοεοήρτὶε εοι·ιιἱσὶὶε. οοο ΐοσοι·ο άο

οτ οοτιιιοιιἰιιιιιε ιιοὶιἰε οτ σιιὶὶἱΒοτ ιιοετι·ιιτιι άοπο οιι

ιιιιοτὶιιι ἱτι ιιιτει ιιοοττ·τι ὶἰΒτοε ιττετΙιττ οοἰτιτΙιιο ιιιιιιιο.

ιιοΒιε εοὶιιοτιἀτιε. ιιὶἀοὶἱοοτ ιιιοάιοτοτοπι ιο Ρτἱιιοἰοἰο

οΡοτἱε. οτ Μιτου Μάο οποιο :ιο εοπ ιιιοτιεοε. οτ εοπ·

οἰοἱἱε ἱΡεἰε ἴοοτἱε ὶτι τοπιο Ρι·οεοτιτἱ. ιιοὶ οιιτικιάο τετοτο.

Ϊιιοτἱπιτ. εἰ οοπιιιτιο ιειιιιιο ἰΡεο εοτιιἰτἰο ιιοὶ ιιοεττ·ειε

οροι·ειε οοσορτοὶσἱτ σιιὶὶὶὶιοτ ιιοετι·ιιπι οπο οτ εοὶιιοι·ο

Ρτοιοιττιπιιιε ὶἱὶπο5 οοτιτιιιιι ιοτιιιο. Ρτο ἱΡεο οοπιιιιιι

οποιο. ιιιειιΡοι· οιιοτὶ οοπιιιτιο ἱοιιιιο ιιοε όοτοοάοτ οτ

ιιιοτιιιτοιιοΒἰτ τι σοιιιἱτο Ρτοιιἰιισἰο οτ Βοοἰὶὶε οἱιιε. ἱτο

οιιοά ιιοε ιιοὶὶο πιοιὶο ότιι·οτ οἱτὶοπι σοιοὶτἰ. ιιοὶ τὶοι·ὶ

σοιιοοιιτιοτ «το οοοοειοιιο. ττοοά εοτιιὶτἱο ιιιΒ·οοστιΡτο

σοιιιιιτιι ἰοιιιιο ἴοσἱεεοτἱε. ιιοτοοιιισο ιιοε οι·οἀἱοτἱ οοο

οτ τειιιιιιιιιόοε Ρτο ρτοἀὶοτἰε τιοΒιε Ρτοτιιὶεἐἶε τι ιιοὶιἱε

όοοιιιιο στιριττιιιοο οτ οιιοἱτιιιἰε οτ·οπιιττιττιιιε ιιοΒιο

ιιοε οΡοτοτιιτοε σπιτι Ροιοοιιιε τιο8ττιε οικω οὶἱο ειιὶοι·ὶο

τιοὶοὶε Ρτοετοιιάο εοὶἱιιοε οι τἰροτἰει ιτπιιιο οτ 'εοὶοιιι

τοοοτο εοὶὶἰοοτ ιο Ρὶοἔὶο οὶὶιὶοοὶο οτ ιιὶιιτἱιιιἱὶὶἰ οτ

οὶὶὶ›ἰ ιιὶ›ἱ ιιοὶιἰε ρὶοσιιοι·ἰτ οΒοοιιο οὶὶο εοὶοτἱο ΠΜ

ευρω Ρτοπιιοεο ιιοΒιο ρτοετοιιτὶο. οποιο οΡοτοτἱοιιοπι

οτ εοὶἰτιοε Βιοιοτοοε Βοοει βάο οτ εἱτιο ΐι·τιιιάο οτ οπιοὶ

ιιιοὶο ειιοὶοτο ἰιιτὅοιιἰο. ὶιοσ οστο :μισά οοιοιιιιο ιτιοιιο

ι·οὶἱτιιιιιε οκοοτιεοε ὶοΒοι·οι·ὶἱ Ϊοσἱοιιἀἰ εοὶιιοι·ο όοΒοοτ.

ρτοἀἰστο Ρι·οτιιἱττἱτιιιιε τιττοτιτὶοι·ο οτ οΒοοι·ιιοι·ο οτ ορο

ι·ειε τὶἱστο πιοοο Ροι·εοτιοι·ιιτο ιιοετι·ειτοιιι Ρι·οτιοι·ο ἰιιτοι·

τιοο ιιιοἱεεὶπι. Ρι·οιιιιττοιιτοε οτιιιιιτι οτ εὶιιΒιιὶο ειιΙιτει

τὶἰοτο οττοιιοοτο οτ οτιοοτιιοι·ο οτ ιιιιὶὶο πιοτὶο σουπε

ιποιιιτο. οὶὶοτΙιιἱιι Ροιιοπι ιτιοι·οὶιοι·ιιιο οοτιτοπι οι·οοτιτι

οπο τιοο οτιεοι·οοιιε εοτιιειτιτἰ Μ ἰοιιἰοοπι ἰιιτοι· ιιοε

ο ετἰροὶοτιτοε οτοοιὶττἱπιιιε ρι·οτὶἱστἱε ἱιι τω: τοὶ›οι·ο τὶιι

ι·τιτιιήε. οτ Ρτο Ρτοἀἱοτἱο οτ εἰιι€ιιὶἰε οΒοοι·οοτιάιο

οιιιοιτι.Βοηε ιιοεττο ὶιοὶιὶτο οτ ὶιοΒοιιτὶο ιιοΒιε τη»

ὶοιιτὶΒιιε οτὶ ιίιιιιοοπι Ρἰτὅτιοτἰ οὶιὶἱΒοιιιιιε. ιιοτιιιτιο

οιισϊοιιοτοπι ειπιτ τω. ὶτὶο ὶοτσοτἱιιε. Θιιὶὶὶἰοὶιτιιιο

ὶπιτοο. ὶοτιἴττιτισιιε τὶοιιτιιτιιε. ἱοὶιτιιιιιοε ιὶοτοεοὶιιο. ιο

οοὶοιιε τὶο ὶποεοιιο. ὶοιιἴιοιισιιε τὶο ὶτιετιὶτι. τὶΒιιοειιε

τ:ὶο ὶοἔιιοτο. Βοοοιιοτιτοι·ο τὶο οοιιοτο τοτιιιιὶο. ἱοὶιἐιιιτιοε

ὶ›οοοι·οε. ιιἱοοὶοοε εἰὶιιοΒιιοε. τοὶὶτιτιἀιιε Βοτὶειτἰο. εχιιιοιι

οοιιοὶοτιοτο. τοσοτιιιε τὶο ιιιοιιὶοοτιο. ἱοὶιοιιιιοε άοιιτιιτιιο.

οὶ:›οι·τιιε τὶο ὶοιιοιιτο οροοτιιιο. ἱτιοοΒιιε άο πισιιὶοοτιο.

ὶιοιιι·ἰσιιε Βοὶὶοπιοιιιιε. ὶιοιιτὶσι1ε τιιοοιιε ὶὶὶοτοι·. ὶοὶιοιιιιοε

‹ὶο τοπιο σοοΐοστοι·. οοεοοὶἰε ‹ὶο τιὶὶιοτὶο. ὶοὶιοιιιιοε Βοο

οιιτιοε. Βιιἱὶὶὶοὶιιιιιε Βοτιοοτοε. 8οοΒιει οιιτἱοοὶιἰο. Βιιἱὶὶἱοὶ

ποιο ὶιιιἱὅὶοσὶιοιιεὶο. οπιἱοοτιιε Βι·ὶὶὶιιε. οτ Βιιὶὶὶἱοὶιιιοε

τιιοὶτὶὶὶοετοτ. οοτιιιτι ιειιιοο. οποσ άοκιιιιιιοο τιοτὶιιὶτοτἱ8

Μοοι.νιτι. ιτιάιστιοιιο Π. άιο ιιὶτἰοιο ιοιιιιοτιι σἰτστι

τοττοπο. Ρι·οσοοτιτιοε Ροετιιιοοο σὶειιιὶοτι. οτ οΡοσἰοο

τὶο ροτκ·ο. οτ ·εχοιοτιο τοι·τοι·ο. ιο Ροὶοσἱο τ10ωωι στι

τήτοιιοι.

@ο Βιιὶὶὶἱοὶπιιιε τὶο αποτο Βοοι·Βιο εοσι·ἱ ἱιοΡοτἱἰ ιιο

τοι·ιιιο ι·οδοτιτε τιιτιτιοσιορεἱ οτ οιτοιιιΡὶἰὶὶσοιιἱ ιιτ οποιο

τὶο τοΒὶεττ·ο οιιτοιιτὶσο σοπιιιτιιε ἰοιιοο οιτι·οοτο εἰιιο

εοι·ιοτο τὶο σοι·τιιὶοι~ἱο οΡοοὶτιἴτὶο ιτοιιεεο οτ οέτοιτιρὶἱ

ίιοτιτο πιοτιο ὶοσοὶοι Βοοεισοτεἰ ιιοτοτὶἱ. ιιὶσὶιὶὶ οτὶἀἱτο

ιιοὶ όιπιιιιιιτο ιιἱει τοττο ὶἱττοι·ο τἱτιιὶο εοο Ριιιιστο. τὶο

οιοιιάτιτο τὶοπιἰιιι Βιιἱιὶοτι άο ι·οοοτιιο. ἰοοιιο σὶιιὶτοτἱ5

Ροτοετοιτιο. ΡτοεοιιτἱΒιιε τοοτἱΒοο τιιοοο ιὶο οπο. πιο

Βἱετι·ο τιὶὶοοι·το ιὶο σοεοὶι οτ ἰοιιιιὶιιο οεὶιοοιὅοι·ὶο εοι·ἰὶ:ἰ8

οοιιιιιιιιε Μοοι.ιινιι. άιο νιιι. ιιοιιοιιιὶπἰε. ιι ἰτιτὶἰστἰοιιἱε.

πιο
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( υοοοονι11 )

Οκτώ ε·οπττ·ουοι·είΖε ἰπτοπ· Ϊ/οτιοτοε, Ρἰεωιοε επ Ια

ιικοπ.εοε , οαοάουι οι ειιπιπιιωι Ρο:ιτι|οοπτι ο·οπιρ:·ο

πιά2ιαιτιο·.

Ί%8, δ ἱυ¦ἰἰ

Ε.: υρουτ·αρ|ιο είποτοπο Παρί ?”απωποπείσ Ιούιιίω·ίί.

θα!. Α. [Μ. 989. ο.

( Π. Π. )

τη άοἰ υοπιὶυο τυπου. @πιο ἀοπιἱυἰ πιὶΙΙοεἱπιο

υυοουτοεπυο πυὶυπυοτὅοευυο οοτουο. ἀἰο πι. ὶυττουτο

ἱυΙἱο. ὶυἀἰοτἰουο ρτἰπιυ. ρουτἰτὶουτυε υοι·ο άοπιπυ

υ!οκουτΜ ρορο ΠΠ. υπυο πωπω. ἱυτοι· υοΒἰΙοπι ὸ

υἰι·υπι άοπυυυπι τωυοωυκυ 2ουο άυοου1 υουοτοι·υπι οτ

ἀειΙιυυοὶο οτ οι·ουοὶο οτ ἀοπ1ἱυυπι τροπο ρυττἱε οτ

ἀἱυυἀὶο τοτἰυε πυρω·υ ι·οπιυυὶο. οτ οοπιυπο τιο οἰυἱτυ

τοπι υουοτοι·υπι. οτ οοπιυπο ω: οιυὶτυτοιυ ρἰευυωπ

οκ ρω·το υπο. οτ οοπιυπο ω: οιυιτοτοτυ ιουυουεοιυ ω;

υΙτοι·ο.. Βι·ειω ευρω· ἀὶυοτεἰε υι·τἰουΙὶε ἀἱεοοτόἱε ευεοἱ

τοτε. υυτἰἰεουο ἰυτοι· οοόοπι οοτυυυἰυ οτ οἰυὶτοτοε

ευω·ι·π ΙἰτἰΒυε οουττουοτεἱἱε πυοετὶουἰρυε οοπτου

οἱοπὶΒυε οτ ουοτο¦ἱε οκοι·υε. τουτΙοπι υοΒἱΙοε υὶι·ἰ

όοτυπή ἰοΙυιυυοε άο οουυΙἱ οτ ρΙιὶΙὶρρυε ετοι·Ιοουε.

πιοι·οο πυὶτἱυο ρω· ὶυίἱτπιἰτυτοπι οΒεουτο. άπ:τοι·υπι

στου. οοτυυυἱε οτ οἱυὶτοτἰε υουοτοι·υπι. ὁοιπἰυἰ τρο

πυο τοἰυοτὶυε ιὅυυΙτοτοτὶ. τυοι·ευουυε εοοτπἰεοὶυυο. οτ

ΒυτυιΙάυε €οεευΙἱυὶ. οοτ·υπιάοιυ οοπιυυὶε οὶυὶτοτἰε οτ

ροτοετοτἰε ρἰευυο. άοπιἱυἱ υοι·ο ροτοὶυοΙἱε ουτἰο. Ιυ- ε·

οτιἱυε όο ετὶιυοὶἀο. Βυθο άο τυπο. οτ οΒω·τυε ριιυὶυε

ρτοἀὶοτοτυπι οοπιυυἰε οὶυἱτυτἱε οτ ροτοετυτἰε ὶωιυου

εἰε. εὶυἀἰοὶ οτ ρι·οοιιι·οτοι·οε οτ υυυοὶἰΙιεΒοπτοε :το τιοο

ω: ὶρεἰε υπο ροτοετυτὶΒυε οοπιυπὶΒυε οτ οὶυἰτοτἰΒυε

εροοἱυΙἱει οτ ρ¦οιιο τυουτΙοτυ ευρω· οπιυἰΒυε οουτ1·ο

υοτεἱἱε ἀἱεοοτιἱἱἱε €υωπίε Ευρω εου οουτοπτἰουὶΒυε.

ουο ἱυτω· οοε ιιΙτι·ειυει·ο. ἰυευρω· οτ ἀἱοτἰ εἰυιἱὶοἰ

ρι·οουτ·υτω·οε οτ υυυοὶἱ υιιτυοπεοε ρτ·ο ροτοετοτο οο

πιυυἱ οτ οἰυἱτυτο ἱουυουεἱ. ιυωυοτοτἱ υω·ο εἱπἀἰοἱ

ρι·οουι·υτοι·οε οτ υυυτἰὶ ρἰευυἰ ρι·ο ροτοετειτο οοπιυπἱ

οτ οὶυἱτοτο ρἰεουει. ευρω· οπυυΒυε οουττουοτεἰἱε ω

εοοτἀἱἰε Βυοπἱε ΠτἰΒυε εου οουτουτἱουἰΒυε. ουο

ἰυτω· ἱρεοε ευρω· ουτε εειποτο ΒὶΠἰο ἱυ ευτἀἱυἰο

οι·υπτ υοι·τοβουτυι· υο! υοττὶ ροεεωιτ Προπο οτ ορ

εο!υτο πι ευυοτὶεεπυυιυ ρυτ1·οπ1 οτ άουυυυπι ποεττ·υπι ά

ᾶἰυἱυει ρτουἰἀοπτἰυ ευπιπιυπι ρουτὶίὶοοπι οοπ1ρτ·οπυ

εο1·υυτ υοπιἰυο άυωε οἱυὶτοτυπι .οτ οοπιυυἱυυ1 ρι·ο

ἀἰοτοτυπι. ἰρεο Ω0ΙΙ1υΙ1ἱυ οἱιιἱτοτοε οτ άυοωυ οτ ροτο

ετοτοε ἀἱεροεἰτἱουἰ οτὁὶυοτὶουἱ ὶυἀἱοὶο υτΒἰττἰο πτυ

ττετυἱ. Ιουυο.- πιυυἀειτἱε οτ ρτοοορτἰε. ωυεάοπι άοπιπυ

υοετι·ὶ ευφυή ρουτὶίὶοἰε ευρω· οτυυἱΒιιε ρι·οὸἰοτὶε οτ

εἰυΒυΙὶε ευΒππἱττουτοε. τιο ρι·οπ1ἱττουτοε ετειι·ο ρτοἀὶοτἰε

ἀἱεροεἱτἰοτυ οτὸἰυοτἰουὶ ἱυἀἰοἱο οι·ἱ›ἱτι·ἱο υι·Βἱτι·ειτυἰ

Ιουάο ιυουἀυτἰε οτ ρι·οοορυε ουο ευρω· ρτοἀὶοτἰε

οιυυἱΒυε οτ εἰυΒυΙὶε υο! οπου ρι·οἀἰουι εου οοοοεὶουο

ρτοἀἰοτοτυιυ. εω·ιυιτο υοΙ που εοτυοτο ἰυτἰε οτιἱἰυο

ὰἰοβυε Ϊοτἰυτἱε υοἱ που ἴοτἰετἱε ρυττἱΒυε υοουτἱε υοἱ

που υοουτἰε. ρτοεουτἰΒυε υοΙ υΒεουτὶΒυε. εου οΙτοι·υ

ει ιπο! ουἰ τιοο ἰρεο οοπιπιἰεοι·ἰτ. υτ ἀἰεροεἱτοι· οτὸἰυοτοι·

ἱυἀοκ υτΒἰτω· οτΒὶττοτοι· υοΙ Ιουάοτοτ. τυουάουε ·υοι

ρτοοὶρἱουε οοτυπιυυἰτοι· υο! όἰυἰεὶπι. εοτπω υοι ρΙυ

Νοε. οοττὶΒουι:ἱο οτἱοπι υοΙ ὶυτοτρτοτουιἰο πιστα άυ

κοι·ἰτ τοωουττε. τιοο ευτοπι οπτυπι οτ εἱυἔυΙυ τοοω·υπτ

ρτοἀὶοτἰ εὶυὁὶοὶ ρωοιπυτοτοε οτ υυυοἱἰ ρἰευυοτυπι οτ

υουοτοτ·υπι ρι·ο ευὶε άυοο. ροτοετυτἰβυε οοπὶυπἱΒυε οτ

οἰυἰτετἱΒυε. πιουυτοιιουάο εοοἰοτοτοπι ρτουἱυοἰυἱἰυτυ

οτ υἱἱυε εοοἰοτετοε ευεε. τυοιυοι·ετἰ υω·ο εἱυυὶοἱ ρι·ο

ουτ·οτοτοε οτ υιιυοιἰ ὶυυυουεοε. ρω ροτοετοτο οοπιυυἰ

οτ οἰυὶτυτο ἱυυυουεὶ εἱπιὶΙἱτω· ρι·οἀἰοτο ίω:οτυυτ; πωπω

τουουάο εοοἱοτετοπι υοΒἱἱἰυυ1 υποτυπι ευο ΒοΠἱπ οτ·

υΠοε εοωοτειτοε ευεε. οοτυτυ οετ υυτοπι ἱυτω· ρω·τοε

οτ οοάοπι ρω·τοε οκρι·οεεο οι: ερουτο ρτοπιἱεοτυυτ.

πυοά ἴοττοΙἰοἱυε εου τυι·ι·οε. :Νοε τιεοοπτ υοΙ τουουτ

υττι·υπτει·ο. ΙὶΒοι·ο οτ υΒεο!υτο ττεάουτ οτ ρουουτ. υοτ

εἰ τοττο ΜΗ ἀἱοτυε Γοι·τοΙὶοἱοε εου τυπ·ι·οε τυιΒοοπτ ω:

τουοοπτ. -ρω ροεεο ουι·ορυπτ οτ ἴυοἰουτ. οπου οοάοπι

ἴοττοΙἰοἰο εου τυι·ι·οε οοάοτυ τυοόο τι·υόουτυπ· οτ ρο

υευτυπ· πι πωπω οτ ροτοετοτο ευππυἰ ροπτἰίἱοὶε υοτ

υυυοἰἱ εἰυο ΙοΒοτἱ ἰρεὶυε. ιΙυοπι ὶρεο εοτπω άυκοι·υ;

ὸοετἱυουὸυτυ. ὶυἴι·υ οοτο ιἰὶοε ροετουουι ἱρευπι υυυ

οἰυυ1 εου Ιοευτυπι υοοου οουτὶυἔοι·ἱτ ροτυουἱι·ο το

υωπἱο ουουευυο οπ1ιυΒυε οιιο πι ὶετο οοπιρτοτυἰεεο

υΒιιυτυι· ροτἰτυπι τυοιυτ ευ ρΙουυπι. Με οτὶεππ :μου

ου ρω·ουάυτυ ρτοἀἰοτἰε. ρυι·τοε οτὶυπι ρω· ἀοπιοΙἱοἰο

ποπι ΪοττοΙὶοἰυτυπι οτ τιιι·ι·ἰυπι οο8ἱ ροεεἰυτ. εροουι

Ιἰτω· υυτοτυ οουυουτυπι οετ παω· πιοπιοι·ειτοε εἱυἀὶοοε

ρι·οουι·ετοι·οε οτ υυυοὶοε ἱουυουεοε οτ ρὶευυοτυπ1. οτ

υάου1 εἰΒὶ πιυτυο υοτυἰυο ευοι·υπ1 ροτοετοτυπι οοπιυ

υὶυπι οτ οἰυἱτειτυπ1 · εοΙοπιρυὶτω· ρι·οπήεω·υυτ. (μου

ρι·οἀἱοτυ υἰΠυ ευυοτο @Με ΙἰΒοι·ο · ττοάοτυτ οτ ρο

υειτυι· ὶυ τικ-του οτ ροτοετοτο οὶυεᾶοπι ευπιπυ ρουτἱ

ίὶοἰε. υυυοἱἱ εουκτοευτὶ ευὶ. ευ πιουάυτυπι οοι·υπιάωτι

841τυπυ ρουτἱτἱοἰε.- υοτ υυυοἱἱ εου Ιουυτἰ ἰρεὶυε. Μι

πυου ἰυυυοπεοε οιυπωυ··ιπυυϊοϊουοτυ οτ ροτοπτἱυπι

ευευ11. ο ἀἰοτο υἰΠε ωπτυουοοπτ εἰυο τσΠειυτ. οτ οοπι ω

όοπι ευππυο ρουτἱίὶοἰ υοι πυυωο εου Ιοδοτο ευο Προπο

ἀἱπιἰττουτ οτ τπ·ειάουτ. ρτοΐοτἰ υοτο ρἱευπὶ υΒ ωυεάοπι

υἰΠο οβεἰἀἱουο οτ πιοΙοετυοἱουο οιυυἱυο ι·οοουουτ οτ

οοεεωιτ. οτ ο!) υττ·υπυο ρυι·το οπυιἱ οοπιοάο ροεεοε

εἱουἰε ορπυεεο οτ πυο!ὶ!›οτ πυοετὶοποευροι· -ροεεοε

εοτἰο οὶτουιυεοτἰρτυ. ευτυπιυε ρουτὶἴοκ εοτυπι υο ρι·ο

ρτἱοτειτο οοευοεοουε ω: ἀὶΠὶυἰουε ΐοουιτ. ροετπιουυπι.

ρω· εο υοΙ ρω· οιυυπ1 τυπι όο'ρι·ορι·ὶοτυτο πυυπι ότε ροε

εοεεὶουο ρι·ωἱἰοτο υἱΠο ευυοτο ΒὶΙἰο οτ οππιὶΒυε ρω

τἱυουτἰἱε οἱυε. (μου εὶΒἱ υὶἀοβἰτυι· εοουπάιιπι ευρο

τὶυε εἰΒἰ ττ·οτυτοιπ ροτοετοιτοτυ. οτ οοο οπιυἰο δευτ

οἱι·ου ἀἱοτυπι υἰΠοπι. ἱυτι·ε τωυρυε ο σ:1οπιπιο υοετι·ο

υοὶ οἰυε Ιοευτο εου υυυοὶο ετοτυουάυιυ. ουἰυε τυ

εροεἱτἱουὶ οι·ιἰἱυυτἰουἱ ὶυἀἱοὶο υτΒὶττἰο υτρὶττυτυὶ. Ιουάο.

ιυουἀυτὶε εου ρτοοορτἰε ευρω· ἱρευ υΠΙο. ροτεουἱε

ι·οΒυε. οτ εΙυε ὶρεἰυε ροι·τἱυουτὶὶε. ἀὶοτἱ εἰυὁὶοἰ ρι·οου

ι·υτοτ·οε οτ υυυοἱἰ ὶουυουεοε. οτ ρὶεουοτυπι ετω·ο εἰΒἱ οι!

1υυιοωυ - ρι·οπιιεω·υυτ. . ρι·ου1ιττουτοε οτἱου1· εοτυοι·ο

ρυοτυπ: οοιιυτἰ τιουτ·οευυ οο ερυι·υουυι οτ του υτΒο

ι·οο. ρι·ουυεω·υυτ ρι·οτοι·οο πιοπιοτυτἱ οπιπεε εἰυἀἰοὶ.

ρι·οουι·υτοι·οε οτ υυυτὶἰ ρι·οἀὶοτοι·ιυυ οοπιυυὶυιυ. ὸυοἱε

ρ‹›τοετειτυυυ οοιυυυἰυπι οτ οὶυἰτοτιιπι ποπυυο. ευρω·

ρευ·το ρτοεουτο οτ :Μοτο ειρεουτο. ευπιυ1υε ρουτἱἴοκ. εἱἰεοοι·τἰἰἱε Βιιοι·ι·ὶε. ΙἱτὶΒυε τριοετὶουἰρυε οουττ·ουοτευε
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ετ εοιιτειιτιοιιιΒιιε ετ ειιει·ετιε ιιτττειιιιιιτιιιιε. εΡεεἰο!ἰτει: κι ιιἰεΙιιΙοιτιἱιιιιε ιιι ειιιΒιιιιε Ρτεάιετιε ειιιιτετιτιιιε. ΡιιτιΠεει

ειιιτειιι Ριετιιιι ετ ἱειιιιετιεεε ειιΡει· ιιἰΠε Ρτεἀἰετει εε

οιιτετιιτοε ετ Βιετιιι·οε. οιιοά ειιάειιι εοιιιιιιιιιι ετ ει

ιιιτετεε τιιιΒιιιιτ ετ ΡτεετιιΒιιιιτ ειιιιιιιιο Ροιιτἰτἱει εειι

ιιιιοειο εειι τεΒετο ειιιεάειιι ειΠεε ειιΒιειεπιτεε ετ Μο

ιιειιε ειιιιειοτιεε εε ιιτιιιττιιιιιι οετ ιιιιιτιάειτιιιιι ειιιεάετιι

‹Ιοιιιἱιιἰ. ιιεΙ τιιιιιειι εειι Ιεεετι ιΡειιιε. σιιιοτι ειιιεοεπι

όοπιιιιι οετ κιιιιιοιι ιιεΙ Ιεεειτι επι. ιιιιιιιειιιοάι ἀἱεΡο

εἰτἱοτιειιι οτάιιιειτιοτιειιι ιιιό.ιειιιιιι εττιιτι·ιιιιιι εττιιττετιιιιι.

Ιειιοιιιιι. ιιιειιοιιτε ετ ΡτεεεΡτε εοττεετιοιιειτι ετ ιιι

τετΡτετεεἰοιιετιι ειιΡετ Ρτεἀἱετἱε οιιιιιιιιιιε ετ εἰιιειιἱἰε

οετ εἱτειι ιΡεει. εειι οεεειεἱοιιε ἰΡεοτιιιιι Βιειειιόε.

ειιο:ιετιι εοττιιιιιὶε ετ ειιιιτειτεε ιιιιιιοΙιιτιΠιτετ οτιεετιιιι

Μπιτ. επι πιοιοτειιι ειιτεκιι Ρτειιιιεεοτιιιιι οπιτιιιιιιι Ητ

ιιιιτετειιι. Ρτεοιετι ιιειιετοτιιιιι. Ρἱεοιιοτιιιιι ετ ιετιιιειι

ειιιιιι. άιιειε ετ Ροτεετιιτιιιιι εοιιιιιιιιιιιιι ετ εἱιιἰτετιιιιι.

ειιιάιοι Ρτοειιτιιτοτεε ετ τιιιτιειι. ειιΒιιιιττειιτεε εε

άιετε εοιιιιιιιἱει. ειιιιτειτεε ετ οιιεειιι εε Ροτεετετεε. :τιιε

Βιιιετιβετ εειιτειιτἱῖε ε; πιοτιε σε! ειιειιάοειιιιιοιιε ιιι

εοιιττιιτιιιιιι Ϊιιεἱειιτεε. Ρετ ειιιιιιιιιιιιι Ροιιτιίιεειιι. ιιεΙ

ειιιε ειιιετοτἰτετε ίει·ειιοιε εοΠειιιΡιιιτετ Ρτοπιιεετιιιιτ

ειάειιι άοιιιιιιο ειιιιιιιιο Ροιιτὶίἱει ετ ει» :κι ιτιιιιεεπι

εοε Ρετιει οιιιιιοιιοΒιιιτε πιιιιιιιιι ιιιετετιετιιιιι ετιδειιτι.

ειιιιΠιτιιοοοιιι εοΠειιιΡιιετιι ετἱΡιιΙειτἱοιιειιι άεάιιετε ετ

τοείετιε εοιιιιιιιττειιττε. οιιοεἰετιε εοτιττει Ρτοιιιὶεεε εειι

τιιιιι τιιετιτ. ιιεΙ ετιετιιοό Ρτειιιιεεοτιιιιι. τετιε ιιιετιιτοιιιι

ιιιιε ιιιιιιιειιτἱΒιιε Ρτεεειιτἱ εοπιΡτοπιἰεεο ἀἱεΡοεὶτἱοτιε οτ4

τιιτιειτιοτιε. ἱιιἀἰεἰο. εττιιττιο. ετΒὶττειτιι Ιειιιάο. ιτιιιιιάετιε

ΡτεοεΡτἰε ετ ·:ἰιιτετΡι·ετειεὶοιιἰΒιιε. .ειιτιεεειιτιε εκ εε

φωτ εεάειιι ·εοιιιιιιιὶει ετ εἱιιὶτετεε ετ οιιιτιιει ετ εὶτι

εετε Ρτειιιἰεειι. Βιετιι εετε εοιιιιειιτε Ρτοιιιιεεει ετ εὶειιτ

ειιΡτεεεε ειιιιτ. τοτε τιιιτιετιιιιιτ ετ εε ιιιιιιοΙειΒιιιτετ ετ

ειπε οιιιιιιιιιτιοιιε τΡιεΙὶΒετ οΒεετιιεΒιιιιτ. ιιεε ιιιιιτιιεπι

Ρετ εε οετ Ρετ ειιιοε εοτιττε εε ιιειιὶειιτ. εε! ει!ιτΙοοά

εοτιιιιιιϊειιι.ιιιιιιιο ετιεπι ειιτει!ιιιιιτ ετ άειτινιιιιτ Ρτο Ροεεε

οΡετειιι ετΒεειοειτι εποε επιιει ετ. εοειετειτ.εε εοτιιιιι.

εετιιεΙιιισιτ οιιιτιἱε ετ ειοθιιτει ειιΡτειάιοτει Ρτο ‹ΙιιἱΒιιε

οιιιπιιιιιε οΙιεετιιιιτιοιε ετ ΡΙετιιιι·ιε οάιιιιΡτειιάιε. ιιάεπι

ειιιιιιεἱ Ρ1°00ιιΠιτ10Γ88 ετ; τιιιιιειι οΒΙιεειιειιιιιιτ άοιτιιτιο

τιοεττο ειιιτιπιο Ροιιτιίιει ετ:ειιιι ειὰἱιτιιιὶεειτι οιετιι

εοειιιπιἰε ετ εἰιιἰτετεε. οιι:ιτή:ι Ροει: ιιιοΒιιιει ετ ιπι

ιτιοΒιιιιι ιιπε τιοιιοτεε ετ ειετιοτιεε ιΡεοτιιιιι. :ιο εε

ιιοιιιἰιιε ἱΡεοτιιιιι οοιιιιιιιιιιιιι ετ. ιειιιιτετιιι·ιι ετ ὶΡεει

εοιιιιιιιι:ι ετ ειιιιτετεε·.εοιιετιτιιετιιιιτ. εἰ εοιιτι·ειτεεει·ιιιτ

εει;οιιιιιιε εεε!εειε τ0Ι11οιιε ιιοπιιιιε. Ροεειάετε. εειι

Ριε:-ιοι. ειιετεΠιιιτι εεεττι. ιιιιιιιειιεεενεεεττιιπι Ιιοιιἱτ-ειεὶἱ.

ιιειιετ:ὶ πετο ·εἰιιἰτετειιι εοτοιιε εε οΒιιΒιιειοιιε τιιιἱιιεέ

πιοάι.εΡεειοι.ιτετ· ειιεεΡει·ιιιιτ. εά.τιεο οπιιιεε Ρι·εάιετι

ειιιάι·οι-ετ Ρτοειιτιιτοτεε ετε ιιιιιιεἱὶ ἰεοτΡοτειΙἰτεινΡτε

ετιτο ιιιτειιι.ειιτο. Ρι·οπιιεει·ιιιιτ ἀοιιιἱιιο ιιοεττο ειιτιιπιο

ΡοιιτιΕιει. εε ειιτειτιιι·οε ετ Βιετιιτοε. εειιιεετ (Πού ιιειιεἔ

τοτιιιιι εικιόιει Ρτοειιτειτοτεε ετ τιιιτιτἰἰ. ειιοτι Ρτεΐειτιιε

άοπιιιιιιε άστε ετειιιιδιι!ι ιτε πιιτιοτι ετιιιειοτι εοτιει!ιο.

ειιιόιει πετο Ρτεειιτειτοτεε ετ τιοιιεὶὶ Ριεειιιοτιιιιι ετ

ιειιιιειιειιιπι. @ποο Ροτεετετεε. ειιΡιτειιει.ειιειειτιι ετ εἰιις

@τι άε πιἰιιοτι ετ τιιεἰοτι εοιιείτιο ἰειιιιιετιεἱιιιιι ετ [Με

"ειναι οιιιτιιε ετ εἱιιΒιιἱε Ρτεόἱετε ι·ετιβεεΒιιιιτ. Πάτα

εετε άὶεε Ροετοιιιιιιι ἱἱἀεπι ειιιόιεἰ Ρτοειιτειτοτεεετ

ιιιιιιειι Ρετιιειιετιιιτ ω εἱιιἰτετεε ειιιιε. ετ εε εοι·Ρο

ι·ιιιιτει· ε ειτικξμιιιε Ρτεετιτο ιιιι·ειπιετιτο Βτιιιιιιιιιτιτ. ετ

εοιιεἰοιιε ειστε εοΙιτο εοιι€ι·εΒιιτει. Ρτο τΙιισιτιβετ ιιιιἰ

ιιετεἰτετε εἱτιἀἰειιε τιιιτιειιε- Μ: εειάειιι ιιιιιιιετείτετε

εοπιιιιιι ετ εἱιιὶτετε εΡεεἰειΙε ιιιιιιιάετιιττι ἱιιτεἱιἰτ? Πι

ειιιιιιεε άιιειε Ροτεετειτιιιιι ετ εἱτιΒιιΙοτιιιτι όε Ρτειιιετιε

εοιιιιιτιιτιιιε ετ εἱιιἱτετὶΒιιε. ἱΡεοε οιιιιιεε ετ ειιιΒιιΙοε ετ

οιιιιιιει ετ εἰιιΒιιΙει ειιΡτειάιετε τιιτει τιιιτιετε ετ εε οπτική

τεπιΡοτε ιΡεο ἱτιιιἰοΙειΒἱΙἱτετ οΒεει·ιιετε. ιιεε εοιιττει εε

πιει :Μουσε Ρτειιιἰεεοτιιιιι ειιφιιΔ ιιιιιΙιιιιιτι τεεετε. Ρετ

εε οετ Ρετ εΠιιιτι. ιιετ :Πιο οιιο(Ιιιοιιιοάο ιιειιιτε. ετ

ειιΡετ Με Βιεἰετ ίιετι οιιετι!ιετ ιιιιἰιιετεὶτεε ΡιιΒΙἰειιιιι

ιτιετι·ιιιιιετιτιιπι ιοί-τε ιιιειιεεπι :κι ειιτιιιιιιιιτι Ροιιτιβεειτι

ττειιεπιιττειιάιιιτι. εετε ειιιιτ Με ιιἰτετΒἰἱ Πι Ρ:ιτεειο

εΡὶεεοΡὶ ιιιτεττιιειιειε. εειιετἰεεἰιιιο Ρειτι·ε ττοιιιιιιο ειτε

ιαιτιάτο άιιιιιιε Ρτοιιιόειιτιει ειιιιιιτιο Ροιιτείὶεε τεεειιτε

εοιιεὶετοτἱιιιιι. εετειιτὶΙιιιε εἰ. ιιειιετετιιιι εετε εετόὶ

ιιεΙὶιιιιι. ιιιάεΠεετ ι·ειιετειιιιιε Ριιττιτιιιε όοιιιιτιιε ο. τιι

εειιτ:-ιτιετιει. (ι) ετ ε. (ε) Ρι·ειιεετἰιιειιεἱ εΡἱεεοΡἱε. ?τει

ττε τ. (3) τἱτιιτἱ ειιιιετὶ Ιειιι·ειιτὶἰ ἰιι ιιιειτιιι. ετ ττεττε

ιιεοτιε ιιω1ι εειιιετε εειΒιιιε. Ρι·εετιἱτετὶε εε. τ. (5)

εετιετἱ ετιΒετι. ο. (6) εειιιετε ιιιειτιε ιο Με Ειτε. τ. (7)

ειιιιετι τιὶεοΙειὶ τη εειτεει·ε τιιΠιετιειιει. ετ ο. (8) ετιιιετι

εετ-τω άιεεοτιιε εοτάιιιειιΒιιε. ετ Ρι·εεειιτΠιιιε τιιεΒιεττιε

Βετιιτάο ιιεεΡοἱἱτειιιο. Βετοει·ιΜ ἱεΡετιο. ετ τιιοπιε

ιτε ιιειιεεἱἱε εειΡεττειιιιε άοπιιιιι ΡεΡε. όοπιιτιο Ρεττο

ΡΙετιειιιο ΡτεΒιε εε εετΡοιιει Ριεειιετάιοεεειε. Ιεοτιιιτιιο

Ρτἱιιιἰεετἱο. ετ -ι1εωειω εειιιοιιιειε εεετεΙ!ειιιετιειΒιιε.

ττεττε ιιοιιοιιιειιιο ειιΒιετιιιιτιο. ετ Ϊτεττε ·ἱοτιειιιιιε

ετ τεοἀἱιιο Ιιοετἰειτἰἱε οοιιιιιιι ΡιιΡε. ιιιοΒιετι·ο εειι:

!ιετιιιο άε εειιιιο εετἰΡτοτε άοιιτιιιιἰ 1›ειΡε. εεετε!!ετιο

ε!ε Ρειεειειιο ἱειιιιειιεε τιοτειτιο. ιιιιιΒιεττο 'ειιιτοιιίο

ετε' οποιο ετ ετεεοτιο ιιεειΡοιιτειιιο εΙετιεο τεετ.ιτιιιε.

Ροετ Με εδο ὶτιἴι·οεετὶΡτιιε τιοτιιτιιιε εοάειιι εεε εε

εεεεἰ ει] ιιοἱιἰΙειιι ιιἰτιιιιι όοιτιιιιιιιιι ιιιειτειιτιι οιιιτιιιιιιιι.

τιειΒειιτειιι ειιιιιάεπι Ροτεετιιτειιι ειιιτι Ρτεάιετιε ὸοιιιἱιιὶε

ιοτιειιιιιε :ιο εειοετι ετ ΡΙιιΠΡΡο ετοτ!ειεο. ειιιόιειε Ρτο

ειιτειτοτἱΒιιε ετ ιιιιτιεἰἰε ἀἰετἰ άοπιιιιι όιιειε εοπιιιιιιε

ετ ειιιιτετιε ιιειιετοι·ιιιιι. ἰἀειιι άοτιιιτιιιε πιιιτετιιιεξ Ρι·ε

εειιτιτ;ιιιε ειιΡι·ειάιετιε εἱιιἀἱεὶε Ρτοειιτετοι·ιτιιιε `ετιιιιιι

εἱἰε εοιιιιιιιιιιιτι ετ ειιιιτετιιιιι Ριεετιιιιι ετ ιιιιιιιειι

ειε. ετ ιο Ρτεεειιτἰε πιει τιιιεει ιιοτετιι ετ τεετιιιιιι

ειιΒεετὶΡτοτιιιιι οιιιιιἱε ειιι€ιιτετιτετ ειιΡι·εάιετο εὶΒἰ εκ

Ροειτει ειτε τιιιΙιιιιτ ετ ιιΡΡτοΙιειιιτ ειιΡι·εεεε.εεφιε οιιιιιἱε

ετ ειιιΒιιτει ΐεειτ Ρτοιε.ιιειτ ετ ἱιιτειιἱτ εἱειιτ ειιΡτειἰἱετἱ

εοεἱἱ ειιἱ. ἀοπιἰτιιιε ιοΙιετιιιεε άε εειιο!ι ιιιάεΠεετ ετ

τ! ΡιιἱἱἰΡιιε Μ; ειιΡετἱιιε ειιιιτ ειιΡτεεεει. εετιιιιι ιιιτεττιιἱ ιο

Μαιο ιιιετεἰΡειιἱἰ. οι: οιιει.ι·άιετι ιιειιετι τιοεΡἱτετἱ

εποε Ριπεεειιτι!ιιιε θ.ιετο ιιιιιΒιετι·ο ΒετετάοξιιεειΡοτι

ειπο εεΡεΙΙειιο οοιιιἱιιι ΡοιΡε. ιιιιι€ιετι·ο ιοΙιετιιιε εει

ιιοτιἰεο Βοιιοιιἱειιεἰ. τ:ιοιιεειιτεο άε Βιιιτἱ ιιοτετἱο. εει

ετε!!ειιο άε Ρεεεειιο ιιοτετἰο.τιιιοΒἰετι·ο ¦ειιιάιιΙΐο εε

ιιεεΡοΙΞ ε!ει·ιεο.πιετετιο Ριετ,ιειιιο ειιιιετι άοιιιιιιιεἱ οι:

ιιειιεεἱὶε. άοιιιιτιο _ τεἱιιιοτιᾶο ειιτειε ετ ειιιιιιτοτε ειπω

εξ . . '· '

(1) Οτ.!ιο ‹Ιε εοεττο:ΒοουΙΡ!ιε Βιτιιτιοειιετε.ι:· · ;_.· Δ

(9) $τεΡΙιιιιιιιε ΙΙιιιι8ει·ιτε.

(δ) Ιοιιιιιιεε στο Το!ετο. [

(4) Ρι·ιιτει· Πειτε εε 8.()ετο, Βιιτειιιιι!ιιε, ωειωι Ρι·ειει!ιεετοι·ιιιιι.

(ό) Βιετιειτοιιε ΙΙ:ιιιιιιτιστοειιειε οι: Μο!ετιει.

με) θετεινι:ιιιιιε ΠΒιιτοιιιιιε, Ηοι·ειιτιτιιιε.

(Τ) Μεοτιιιε Βιιιετειιιιιε ΠτειιιιιεΙ ΙΙοιιι:ιιιιιε.

(θ) θι!ιοτιοιιιιε πιο τω" ε; Ι.ιινετιιεε εοιιιιτιτιιιε, Πειιιιειιειι.
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τιιιστσσισισιμιμοτοοτιιισο. οτ οοοιιοοοσο ιιιισοσσσσ- τι τοοιμωιτιιο σσιτιισο οτ σιοο σσσισσιο ιιισσο οτ στο

σοσι σσπιιισι τοιιοττι οΡοοτσιιοιτ'οσοτστιτοτο οτ σσιιο

οοισοι·ο·οισοσοσι πιστοτισο :ιοιο το σπιισιιισο στοσιοτιο ιιι

τοτίσι ρτοοοσο ισοττσισοστσπσ τσοιοτσ στπ·ισοσσο Ροπ·τιο

οστιιιοιοτ Ρσιιτιισοσιοτ οσιιοοτὶΡοι οι ·ετοιοτοι.

Επι· οστιο οτ οσοτοτσσ ιτιοΒιοττι ιιοοοι. .

ω ' .

.ή

ς ιιοσοσιιτ )

Οονι2οίι.άοιιτισιιο σποτ .το οοιιιιιιισι!”οτ στοιιΣοσιοοσρο

Ισιιιιοποί οποιοι· οωαοτἰοιιο 4ιοο2ί8α!το οιιιιι.πίπιιι α πια

υισιιο οτ ιιαυτοαπτώιιο ίπ ροπιισιι Ϊσιιιιιιο ωοτοιιττω

οσινοπάί, ρουτί.: σεισ, οι! οοποοτάίαιιι ι·οσοαιι2.

ΠΠ, τι οσοσοτι

Πιτ!. Α. [οι. 944. οοσ. ο. β!. θ. σ.

( σ. Π. )

ισ σοπσιιιο σσσιισι οπτιοσ. οσοι Ριστοο ιιτοο οοσοο

ειοο εισοοτιοσοο οτ σοσττοσοτοιο σοττοτοστστ οοσ σοττι

οΡοτστοιιτστ σποτ οσσισιιο ιοσσο οισο Ρστοοτοτοσι

ιοιισο οτ σοσιιιισσι οιιΡιτοσοσισ οτ οσοιοσσο σεισμο

σσσοιιιοτισο οσιπιιισιο ιιισσο στο ισοσ οσσισπιι οι: σσο

Ροττο οτ σοσιιτισσι Βσοιτοτισσι οι·οιιιοριοσοσσσ1 στο

το οτ οτοιιιοσιοοσΡοτσ ιοσσο οκ στι. σοοοοισσο οσο

τσι:σσοσι ιστισσι οοσ Ρτοσοστσσι1ι. οσο οοσ οσσο ισοσι

σοσιισσο οτσιιιοΡιοσσιισο οιιιτιτιοιιοτ οο ιιοιιοτο σοιιοτο

Ρτο οτοιιιοριοσσσοτιι ιοσσο σο σοσιιισο οτ σοσιοοσ- ο

τιιισο σοσιοστιιισο ιιι Ρσττσσι ιοσσο. οτ ιΡοσιτι ισο οισο

ρι·οσοστσισ. οκ ισπιθιο οσσοσοτσσιπιο ισπισ τοτπ·σ οιο

τοιιτο ροτσοριοοο οτ ιιοιισιοοο οτ ισ οσοοοοοιοτιο σο!

:Ροει Ροτοισιοπισι ιΡοσπτι ισττσιτσισ οοοο οτ ι”σιοοο

τσιπ: τοττσ οοοσσσσισ τοτιστοπιι ιστοτισο σοοιοσοτσσι.

ο οσσττο σιστι Ρστοοτοο. οτ οοσιτοσοσο οτ οπισιοσι οτ

οσσοιιιοτιι οσσισσιο ιοσσο στο ιροσ οσσισπιι σοτοσσο

τοστ. σισοστοο ισοστιι σοσιισσπσ οτοιιιοΡιοσσρσισ σοι

οι·οιιιοΡιοσσροτσσι στοσιοτο ιιοιιοι·ο οστ ροτοιΡοτο σοσ

σοιιοτο. σοο σο ιιιοιο Ροι·οιΡιοπισιο οοοο ισ Ρσοοοο

οιοσο. σοι τΙσοοι ττοσοοοτιοσιο σιισοτι τοιιτοτ ιπιτοτ οο

οσσσοσοτσιιτ. σισοιισοτ οσοσ ισοπιστοτσο σοσιισσο οτ

σιιιοριοοορσο Ρτο οο οτ οτοιιιοριοσοροτσ ιοπισο οκ

αστειο τποσοοστιοσιο τοπσιοιτ οσιτισσι ιοιισο οτ τιιιοσι

ιιτσσο ροστσισ σο πιοπι Ροτοσσσ ι`οοιτ στοσιοτιο Ροτοοτοτι. τι

οοριτοσοσ οσοιοσιο οτ σσιιοιιιοτιιο σοπσιπιο οσπιισσιο ιο

οσο ιιι σιτο οσο. οισο οσοπιισισιιισσι οοοο οοοισοτιτ ισ

σι€σιτοτο·οτοιιιοριοοσσοτσο ιοπιιιο. το σσισι ιστο τοτισιιο

οτ οοτισιιο τοστ οτ Ροτοσσοιι οι: σιιιιτο στιιι οτ σι

τοστο. ιΙσοσ οι: σσοισ οιιιι Ρτο οτσιιιοριοσοΡοτσ ιοσσο

οοιι·οισοσι οτοιιιοριοοσΡοτσι οοισΡοτιτ οτ σοσιτιοτοτο

ιιστοοτ οοσ Ρσοτ. Ρτο Ρι·οσιοτιο ιστιιισο οοσ Ρτσσοσ

τιιισο οιτιοοπιιιιο ισ τστστσσι οι) οιιτισιιισο σοσιοστιιισο

ισ Ρσττσπσ ιοπισο οοσ σοοοοισσο σιστοτσσι ιστισσι οτ

Ρτοσοστσσππι οοσ στοοτοτισσσισ. οτ ιισο σοι· τστσσι

τοπσρσο σιτο ιροισο σοσιισι οτοιιιοΡιοοσΡι .ρτοοοστιο.

οοσ οσοπσσισ ισ σιοπιιτοτο οτοιιιοΡιοσσσοτσο ιοσσο

οτιτ. οτ Ρτοππιιοιτ σιοτσο σσσιισσο οτοιιιοΡιοοορσο Ρτο

σοσισσι σο σοτοτσ ισ σιτο οσο οοσ οσοσισισ οτιτιιο

σι€σιτοτο οτοιιιοριοοσροτσο ιοσσο. Ρτσ σιοτο ιστο οισο

στο στοσιοτιο ιστιιισο. σοι Ρτοσοστιιισο σσιιοισ τοοοτο
τοοσιοιτιοσοπτι. οστ οστιοσοσιιισσσοτο. οοσ Ροτιτισσοσι

οιισσσ ισοσσ οττοστοτο σοι τοοοι·ο. στο Ρτοσιοτιο ισ

τιιισο οτ Ρτσσοστιιισο οσσττο οιιοιιοσι Ροτοσσοστ :ιιι

οσο σοοοοισσο. σοι σοσττο οσσιστιο οοσ οσστι·τι οιιιΙστιο

οιστισιοο ροτοσσοο. ιισο οοισο οσσσ Ροοτοσιιιτι σοοιιοοοτ

Ρτοσιοτσο σσσιισσο οσοιτοτισο οοοο οτσιιιοριοοορσο

τοπισο οισο ισ σιοσιτοτο ιιτοιιιοΡιοσσροτσο ιιισσο στο

οοσο ττοσοοοτιο οτ οσπισοστισ οσοτοοστιτιτο οτισιτο

οστιΡτο ιισοσι ιιοιιοοτ οτ ιττιτο οιτ. ιτο φωσ ισ τοστ-ι

τοσο ισοσπσ ιιοι:ιοι·ο πιοπι Ρσοοιτ. οοσ τοτσοσοοτ στο

Ροτοιιιιοσσι ισοσπσ ισο οτ Ρτοσοστσο σιστσο ισ οσ

οτοτσ ιιι οσο οτοστ ειστε: Ρτοοοστοισ οοσσοστιοσοσι

οοιοιιτοτοισ οτ ομοσ σσιισπσ ισο Ροτ ιιοσσ οοσσοστιοσοσι

σιισσοτστ σιοτσ οτοιιιοριοοοροι.σι τισ ιισσε .ρτοσοστσο

οτ ισο οιτιοοιισσο οισσοσ ιιοιιοιιοτ οστο στοοοιιτοπσ

οσσσοστιοσοσι. Ιιτοσιοτο στσισιοιτ σιοτσο σσπσισσο οτ

οιιιοΡιοσοτισο οττοσσοτο σσιτιΡιοτο οτ σιιοοτσοτο οι: ισ

σσιισ οσσττοσοσιτο οσιι Ροσο σιιΡιτ το σωστο οτ

οσσοιοσο ιιοτοτ τοοσιοιτισ σοι οοτισ ισοσοτοτστ οστ

Ροτιτιοσοσι ιστοσσοτοτ οσιιττο οσσισιιο οοσ οσπιττο οιι

φωσ οιιοσι οισοσιοτοπσ Ροτοσσοπσ οτιΡσιοτο ο σιστιο

Ροτοοτοτο. οοριτοπιοσ. οσοιοσιο οτ οσπιοιιιοτιιο ιισισισο

οτ σιοο οοισσσιο ιοσσο. οτ ο σοι:σιπισ οτοιιιοΡιοοσΡσ

ιοσσο στο οο οτ οτσιιιοσιοοσροτσ ιοσσο Ρτοσιιοοο

τοτιο ισοσοστιιισο οσιιτοσιοτιο. στο οσο Ροσο οτ οτι

οιο σισοοτσοσσσι:σ σπισιο ιισσο οτοιιιοριοοσΡοτσο ιοσσο

οοσισσι ιοσσο οιιιισοσιτ.. σοι·οοσιοο οσΙιτοσιοτι Ρστο

οτοο σοσιτοκιοσο οπισιοσι οτ οσσοιιιοτιι οσισσσιο ιοτισο

οτ στο ισοσ οσσισσι οι: οοσοο ττοσοοοτιοσιο Ριιοισιοο

τσστ σοτο οτ οοισοτο σοσιισσ οτσιιιοσιοοσπιο ισ σιτο

οσο οοιιισοτ σιιοισσισ οτιτ ισ σιοπιιτοτο οτοιιιοριοσσ

Ροτσο ιοσσο.τιτο Ρι:οσιοτιο τοιπιιοοισσο τισο οτ Ριιοτο

σο πισσ ΡοτοπισσΪ τοοτιο σιοτο οοισσσι ιοσσο ιιιιτοο

σοστσισ ιοιισο οτ ισιτιοο .οσιστοστιειστο στο σΙσσιιιιοτ

Μισο Ροτ .ιισο τοτσσσσο. σισοιιοοτ πσοσιοτοτοσι τστισο

στοσιοτο οσοστιτ.ιιτιο .Ροοσιιιο οτ οοιιο ισ Ρτσιτιπσσ τοοτο

πιοτισιτοτιο σοσιισιοο οτ οιιο.ιτι ισοσιοτοτοσι τισ ιιισισ

σισππι Ροοοιιο οοσ σοιπιισιοοσι σοσιισιοο τοοσττοοτιο

σιε. οτ οιο σπιτια οσσιιιιοτ σο οοτοτσ οσοσοσσο σιοτιιο

σοσιισσο οοιτοτισο ισ σιτ.ισιτοτο στοιιιοΡιοοορστσο ιοπισο

ισοτιτ. τισσο σοσοτισο υοτ Ρτοσιοτσσι σοπιιισσσι οτ

οιιιοριοσσρσι:ιι σοι οισο ιισσοισο τοοιΡιοσσσο ο οοσισιιι

ιοσσο. Ρτοσιοτσισοτοοτσο οτ οοριτοσοσο οσσιοσι οτ οστι

οιιιοτιι σοιιιισο οτ ιιιοο σοπτισσιο ιοσσο οοοιοσοσοτσστ

ισ ισττοιτιιισο οσι ΡοτοιΡισστστ σο τοιιοιιο οοιιο Ρτο

σοι:σσσι ιοσσο. σισοιισοτ ισ οσ οσοσ ιροσιτι σοσισπιο

ισ ισοο ·οοιιοιιο·Ροι·οιριτ. ιτο ιΙσσσ πιοπι στοισσισοτ

ροττιοιριιιιιο οοιιο. οτ οι-.τω-ω σιοτοσι ροοσπιιοσι οκ

ιροσ ισττσιτσ οοιιοιιο οοιιο σεισ ΡοτοιΡιοτ ιιι ιπιοιο τοτ

σιισιο. σιοτσο σοιισσιιιο οι·οι:ιιοΡιοοοιισο οοσ ιισιιοιι οιιιο

στο οο. Ιιτσισιοοτσστ Ρτοσιοτι Ρστοοτοο οοριτοπιοσο οσ

σιοσι οτ οσσοιιιοτιι σοσιισο πιο σιοο οσπισιιιο ιοσσο

σἰοτο σσισιπισ σ.ι·οιιιοΡιοοσΡο :ρτοσιστοπιι οσοστιτοτοπσ

Ρωσσια: οτ οοιιο. ΡοτιΡοσο τοτσιισσο οιο σοι ιισσοιιο

οισοτιι·σ .οσ οοισοτο οτ ιστοετοιιτοτ σοτο σο Ροοσσιο

σιοτιο ροτοοτοτι οοριτοιιοσοτ οσσιοσιο οτ οσσοιιιοτιιο οοπτισιιιο ιιισσο.·οτ φωσ ιτο ιιισιο.ιιτ οτ οστοιισστ τΙσοσ
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ο οττοπι ιπο.
-ι-ιη8

οσπιπιιο τιιιπο ἰΠσε-οὶ εστιοτ οπτ οποιο πσΙπιιτετοιιι ο οειιιττοπττπιπ τι -8ι·επσ άπιπ 88 τὶοτοι:ο τετοιο ιιιἱποε

Ροι·-τοι·ιιιὶπσε επρι·ειτοτσε. οτ (το ἰΡεἱο οπειιτὶτετὶτιιο

εστποιιττε. τειιι εετε. οπειιι ροοππἱο ποτ οερὶτπἱπιιι

μου; Ρι·τιισε οιιιοιιοετοι·οε οορἰτπἱσι·πιιι οσπιπιιὶε ιεππο

οπἱ οσιιετἱτπτἰ τποι·-ιπτ .πιο ροπειιι ειπττοετισιιιο τοτο

ετετὶ5. οπο σπιιιἰε επΡι·εἀὶοτε οτ ειιιοπτι οι ρι·οττοτε

οεποε τι·ειιοεοτιοιιιε ιισιιιὶπο οτ πἱοο οοιιιππἰε ιεππο

Ρι·σιιιἰεοι·ιιιιτ οτι άοιιιιιισ ετοτὶορἰεοσρσ - εττοιιάοι·ο

οοιιιιιΙοι·ο οτ στεοι·πει·ο οτ τι ππτσ οσιιτι·ε.ποιιἰι·ο.

ετοιμοι άπιιτιπι πσπιιιιο ιιοιιο σ.το οπειιτσ οτ οπο

οἱοπε_ ποπ οτεοι·πει·οτπιτι·ετἰε ιιιειιοιιτὶτπε επιιι·ειτοτο

ιΡει &σπιτισ .ειβοτἰοιιὶεοσοσ Ρτοιιοι·ι στΙοιετπιιτ. τα;

.και οιΡι·οεεἰιιι τι ρτοοοιιτἰ οοιιτι~εοτπ οτ τι οιιιιιττπε

οτ οτιιτ.ιπτε επρι:εττοτίο. οποπ ροετ πὶτειιι :τοπ άοιιιτιι

ετοτἰορἰεοορἱ εοπ ροετοπεπι άοοιοι·ιτ οεοο τι ιἱἰΒιιἰτετο

εδοτιτοιιιτοοιιετπο ἰειιιιοοεἱὶοποπ ἱπε ιιοιι οοοπιι·ετπι·

τιεττιπιιι οοιπππιε ποτ άιοτὶ ττσιιιτιιι ει·οττοριο

οοορἰηπιοτ ιιττοτἱπο ετιιοπτειοε ΡοτεοποοιιτσΡτου τιοοε

εοτὶσιιοιιι Ρι·οιτοτειιι. εοό. ἰπτε ρει·οἱπιιι ι·οιιιειιοεπτ

τεπι τι ρσεοοεεισιιο οπειιι τι ρισρτἰοτετο τι οσ ετετπ

οπο οι·ειιτ τοτο οοιιττεοτπιπ Ρι·οοοιιτοιιι. Ροτιτισιιο5

ειπο ι·ετἰσιιοε ροτἰοἰσππιιι οποε τἔιοἰοτετ ιισιιιπιπε ει·

οτἰοΡἰοσσρπε επιιι·εσ.τοτπο πο! τεοοι·ο ἱιιτοπἀοτετ εππτ

τοτο. ότι πιιεοπεοπο ιιεπο του οοτιο” ποιιἱοιιτο Ρο

οτπτετετ ε.σωσε πιδιπτιάπσε οτ ιτιιιιττπιιι πωπο. @ο

εἰ οτο ιιιεἱσι·ὶ Ρει·το οεεοτ τσιιοι·ετε 8ι~ειισ ιισετπ

Ιετετ Ρτο πιισοπσοπο τσιιιιιιο ιπιιιειιι πιιειιι οι·επι

ὁὶοτπε τΙσιιιὶιιπε ετοτἱορἰεοορπο. ἰτοιιι ιιο πιιεοπεοπο

ιιεπο οπο «το εἰοἱΙἰε ποιιοιὶτ εστιοε ππάοοιιπ οτ άο

ιιει·ισε ποο ἱειιιιο. οι ποιο ιιιεἰοι· ιππε τσιιοτὶε ιδι·ειιι

ροτὶτ Ρτο πιισοποοπο πιιιιιιιιι πιιεπι (ποιοι. ιτοιιι ςΙο

πιιεοπεοπο ιιοιιο οπο τιο εει·ιτιιοε ποιιοτὶτ εσττοε ιιο

ποιιι. οτ οι ιιιειοι· ιιοιιο οιιοι·ιε ο88οτ ει·ιιιιπιιι ροτἰτ

ιιιιιιειιι πιιειιι οιππἱ Ρτο πιισοπσοπο τοπιιιιο οπἱ πο

ιιοι~ὶτ ιο οε. ἱτοιιι άο πιιεοπεοπο ιιοπο οπο άο οοι·

εὶοε ποιιοι·ἱτ εσωσε εοΡτοιιι. οτ οι ιιιεἱοι· Ρει·ε τσιιοι·ιο

Γποιὶτ οιππἱ Ρσετπτετετ οτ 88 ἀἰοἰτ τετοιο άοτοι·ο

Ρτο πιισοπσοπο τσιιιιιιο οπἱ τι οε ποιιοτἱτ ιιιἱιιειιι

πιιειιι οκτώ. ἰτοπι ττο πιιεοπεοπο ιιεπο τιο ρτοπἱιιοἰε

επιο ττο οιιτετιιε ποιιἱοιιτο τσιιοτετε ει·ειισ οτ τιο

ππεοπεοπο οπο ποτ πΙτι·ε Ροι·τιιιιι ριεειιπιιι οτ πτττε

Ρσι·τπιιι ιιιστιεοἰ ᾶἱοἱτ 88 τετοιο άοτοι·ο οπεττὶπιιιιι

πππιιιοιιεπι Ρτο πιισοπσοπο τοπιἰιιο οπἱ τι "το πο

ιιοτττ. οιιοοΙιτο πιο ἰΠὶε τοιιιὶιιἰτπε οπἱ ΙἰΒιιἱε οπἰε

πειτππτ :κι τσι·πιιι εειιοτἰ ι·ερτεο!ιο οτ εά ιιπιιττιιεε

ἴστὶὶπΙἱὶ. οπἱ οι εππτ τσιιιἰιιοε πεοπο τι σοτο τι

τοπσ ἀἱοἱτ 5ο τετοιο άοτοι·ο ιιιὶιιειιι πιιειιτι οι·ειιἰ

επροι· ·τστπιιι ΙἱΒιιπιιι. εἰ ποτο τποι·ιιιτ ιισποιιι άοοοιιι

πιιττοοιιιι ποτ ἀποἀοοἰιπ ἰιι τΒιισ ιιιἱιιεε ττπεε. ·ε τιπο

ἀοοἱιιι ποτο τσιιιἰπὶτπε οποτε τετοι·ο άοτοι·ο οο ιτοιτ

οιιειτἱιιιιιιι πιιιιιιι Ρτο πιισοποοπο τοιιιἱιιο οπἱ τι

τοπιο ποιιοιἰτ. εἰοπτ ττο ετἱε Ισοἱε ιιιοιιισι·ετιε επρο

ι·ἰπε ττοτπιιι οετ. ἱτοιιι άο ιιιιεοπεοπο πεπο οπο τοτο

τσιιοι·ετο ποιιοιὶτ άο ρι·σπιιιοτι. άιοιτ το τετοιο άο

τοι·ο οπει·ττισε τιοε εετε Ρτο πιισοπσοπο τσιιιἰιιο

οπἱ τι ὶΠε ποιιοιιὶτ. ἱτοιιι (το πιιεοπεοπο οπο εε!ο

τοιιοι·ετε ποποτἱτ ιιο 81181128. πο ιτοιτ ττοτοι·ο τετοιο

ιιιτιεε τι·οε εεΙἰε οτο πιισοπσοπο τοιιιἱιιο οπἱ ἱπ ιτε

ποτιοι·ιτ ειιιιΠιτοι·. ιτοιιι πο ππεοπεοπο ιιεπο οπο ττο

εετάτιοε ποιιοτἱτ τι οοι·ειοειιι οτ εετοιιι ροι·τεποιηιτ

ττ·οο οιππἱ Ρτο πιισοπσοιιο τσιιιὶιιο. οπἱ τι Με πο

ιιοι·ιτ. τετὶτο τοπ1οιι ι·εοἰοιιο ιπο Ρει·το οπτ τοτσ απο

οπεπι τι Βιιιιιο οιιιιιτἰοτἰιιτ. ὶτοιιι άο πιιεοπεοπο πεπο

οποπο ιετο οιιἰοοσρετπ πειττ τι οσιεὶοειιι οτ τετοιο

ροττοποι·ἰτ οειιιτιοπάπιιι τι [ιιοιιο ὸἰοὶτ το τετοιο

@τετοιο ιιιτπειιι πιιειιι οιιιπι οπτ οπιπεττοτ τ|επο

οΜτιτιιἀἀιιποτὶτοιιισ ππσοποοπο τοπιτπο οπἱ πι .Με

ιιιοιιοι·ιτ.- ἰτοιιι @ο πιιεοποοιιο ιππο οποτάοι ιοιιπο

ετοιεοιιτἱτἰειιι ιιειι.ιοπποι·ιτ οτ Πιτ ποπτΙὶτε τποι·ττ βετ

οπο: ετοτιορὶοοορι οοτιο άοοιιιιειιι ιιο|ιιτἱ.τὶΙΙο'οιι.ἱ

ιεπεριιι._ιπάο ιιοιιοτἰτ. ιιι·σπτ επΡοι·Ξιιο ὸἰ0-ττιιιι οετ άο

ποπτοπτιτπε Ροτ ροΙοεπε. οιιτιοιιοὶ ποτο .τοιιιτποε

σπιπ ιεππ888ττ08.ιιοποιειιτοο άπιπ: ἀοοἰιιιειιι οιιι·ἰο

ιιτοτιορἰοοσρἱ εοοπιιάπιπ οποε! επΡοιππο,.ττοτπιπ οετ

ο ότι ιο.ιιιιοποιτιι5. ριιοἀἱοτεο ι:ετἱσιιοο οτ ρι·σποιιτπο τιο

ττπΙτιτοτ· Χτισιτπιιτ σιτοττορτοορπε τιιτιτεἀἰο.τπε τ Μ· οσε

τὶει·ἱ ττοτοτο του επτἱοπε.5_ οοιιεπο_τπἀὶιιοοοτ τιπ

ττοε οτ εοιιτοπτἰεε εεεοι·οτετ. το οπιτπο σιπιιιτπο οτ

5πιοπτε πτττοττοτπιιι οετ Βιιοιιι τοοιτ._-.ιιισάσ οτ

τσι·ιιιιτρτοεοι·ο;ιτιε οτ οι ττειιεεοτἱσιιὶε οεπεε. εστπιιι

ὶειιιιο τι ΡΙοιισ οι: 8οιιοτεἰἱ οσπ$ιτσ οσποι·οοπτο του

οστιιπ οτ οειιιΡειιιιιιι ιιιοι~ο εοΙἰτο τι άοιπο ὶΠοιτπιιι

ττο επι·ιε. οπε ιπσι·ετπιι Ιιστοετεε. εππο ἀοιιιὶπὶοο ιιε

τιπἰτετἰο ιιοοι.νιιι. ἰιιἀὶοτἱσιιο Π. ιτο ιιι. εποποτἱ οποε

τοι:τιειιι. ρτοεοπτἱτιι,ο. Γοι·ι·ει·ισ τἱο οοεττο ιπιτοο οτ

τιιιίτειιοο. ιιο οειιοτσ Βοσιεἱο. οτ σΒοιισ τποειιἱ€τε

εοι·ιττο οσιιιπιιὶο οτ ὶστειιιιο οιιιτι·εοσ οτ Ριοετἰτοι·σ

ι·στειιάο οειισιιιοσ ιειιποιιοι.

Ει.ιιο- ΒιιἰΙΙἰοΙιιιπε› ‹ἰο εεποτσ Βοστθἰο εεοτι._ἰιιιροι·ἰἰ

ο· .ιιστειιπο ι·σοετπο τι·εποοι·οιοἰ οτ οιιοιιιΡΙἰτὶοεπὶ πτ ειιρι·ε

άο ι·οοιετι·σ επτοιιτἱοσ οοιιιπιιἰε ιειιπο οιιτι·οστο άο

οεττπΙετἱσ οριοπιι οτο ιιιπεεσ ιιοτει·π τι·επεοι·οιτο οτ

οιοιιιΡτίἰοετσ ιιιειιπ ιεοστὶ τσιιεοπιτεἰ πστει·π ιιἱοτἱτ

·εττττσ πο! όιιιιιιιπτσ ιιὶοι τσι·τοτττοι·ε εὶΠετε τἱτπτσ

εοπ ιιπιιοτσ. ‹ἰο ιιιεπάετσ ἀσιιιἱπἱ οπτ.τοττ οι: ι·οἀοτἱο

ιειιπο οἱιιἰτετἱε Ρστοετετἰε. τοετὶτπε Ρι·οοοπτιτπο_ τιπο

εοιπιιτὶε ι·πτοσ ιἰο οπο. ιιιεοἱετι·ο εΙτοι·τσ άο οιιοετ

οτἰεππὶιισ οετοτοοιισ εοτιτἰε οσιιιπιιἱε. ιποοι.νιι. ἀἰο

γκο ιισποπιττἰε. ιι. ἰιιἀἱοτἰσιιἰο.

( ιιοοοοΧ ι

Ϊ/οιιιἰἰτἱσ ο Μοι·Ισπο είε διιττι·σ, α'οιιιιω |ισερϋα!2.ε

ά .ιαποτί ΙσΪιαιιιιἰ.ε οτο διισιια πιίπτετι·σ , @στα πιιιιιοπετ

οοπιππαιιέ ιίο τοι·ι·ει οιιαάαιπ, ίπ :μια δροιισιιί οα.πι·τυπ

αοιἰωοατιιιιι ρι·σ ρι·οτίσ Μιι·αι·ωπ ττο;έτιτα οτ

εοΖάσι·ιτιιι άοοοιπ.

Ηδ8, 22 οοτοτττι

ή

‹τω. Α. τι. επι. τω. ο. οι. τω.

( ιι. π. ι

Ιπ ιιοιιιἱπο άοτιιιιιι ειιιοιι. οΒο ττειτοι· ιιιοι·τιε ατο

οεετι·σ οποτσε εοπ ιιιιιιιετοι· ιισιιιπε τσεΡὶτεΙὶε εειιοτἰ

ιστειιιιιο πο εεσιιε. οπο επτοετ ιτσιιιπι τσεΡὶτετε

εειιοτἰ ὶστειιιιἰε ἰοτσεστιιιἱτειιἱ άο οπε εᾶιιιἱιιὶεττετἰοιιο



Με
1280ΦΠΑΒ'Ι'ΑΒ ι :

 

εετ οοπο ΒιιιΙαττνωΙε μΙιιιιιΒεει ιιετιει·τιΜΙιε Β·ειτι·ὶε α, 11818115 ιιιτιεεπι εοοΙεειε εοτιετι ιοτιειτιιιιε εεε άιετιι πειτε

ὅιιἱΙΙἱεἰιιιἱ#· ατε' ειιετϋοιοοεο.Μάεΐιτ · ιθτοτὶο`· ειστε ετοιιιιιε

ειιετοοιε. 698 «οι» ΜΜΜ 5ὶενΒι1ἱ!οτ1ιτοετει·ιεε'-εετ ιιιί'ι·οι

εει·ιΡτεπιστοι·ιο ετ:1τε8τιΒιιε ιοΒ·οοοΑΡτιε. ιιεΙΝΙο εεοο

ει' 'ΜΜΜ ιι6Μετ ἀειτιἰιιο· ιεὅιιἰἱἱἰεὶιιιο τιοεεειιιιετε. :εστιε

Νιώσε” του ιιε1 ιεειιιτειιτΜοοιιιιιιειτ ιιε ' ιιιττε εο#

τοοιι€Μοιιοευπευτεω ειιοΜάετιι ·ροειτειιιι ιιι εοοιιε:

εεε τω» τιιτι·τι οειιο1Με:=8ΠΡΜ ΏΙΙ18τιο· 'εεε ετ1ττιωιοιιιι

@Μετά εΡειιοτιἱ. με Ρει1·τε·ετ :με ω: τοΒιι!ε%ειιΔ

ΒΡιιτο!"ιιιιο ετ με πιεσε οιιιιιιεοτιοετε: εποε εΧτττι:ιετε

ετ ιιιειιειιιιιιτο ω. Ρετ ΡιιΜιεοε εκττοιετοιεε 5Διοιιε;'τιτ

ερεει·ετ- ρω -ιεεπτετιιι·οοι ιτιίτοοεττρτω. Βιιιτο·τιιτεοιο

15οι·ειτοπι ττἰὅἱτιττε τιιϋεοΙοουιιιιυ·οεεεω. ιιε τοοτειιιε

πιο Ισειιε οιιὶετιιιιι ετ οοιιιτιππι ιιοεο.4·ειιιιιιετοιιε· εκ

·εειιτἰοιιὶ›ἔιιοιι τιιιτοετετε ρεειιιιἰε ετ οιτιιιι ειιεεΡτι:οιιιι

εττειτο!ιιε ιιει!ετ εειειιε ιιει·ειιο τω” ειιτιοοετιετιετιτιο

Ν! ιι0Ϊ3Ϊ8 ειπε εστιε ετ τειιιιττο.“Ριιι·τι ετ ιιιο·ειιοεο

ΜΗ ττοιιοτιοτιε ιιιτει· τύπω. ι·ειιιιτιεἱοιιε Με (με ετώ

ιιειιἱτιιι· ὁεεεΡτἱε ο!πε ἀὶιιιἱἀἰειιιι ιιιετι Ρτεειι ετ οιΙιιιἰ

Μή. Ροεεεεειοιιεπι τρωμε ετ άοιιιιιιιιιιιι·ιιοΒιε εστι

Βτεοι· τιιοάιοτεεε. εοιιετἱτιιειιε ειε ΡτοιιοΒἰε @τι ρεεε

εεόει·ορι·εεει·ιο Ιιο&ιάει·ε. σ1οιιε ΙιεειιτειιιιπιιοΙιιΙο

ιιιιιιιιε· ι1οΒιε οεεἰΡἰετι‹ὶὶ εοι·Ροι·ετειιι Ιιοεεεεεἰοιιειιι

φ1ειιιτιο ιιοΒιε ΡΙειειιει··ιτ. ετ Ρι·οοιιττο ετιιιι ιιοτι"ιιιι

Ρωεω δε εετει·ο. Με ιιιοΙεετιιι·ε Με οσε ιιε! οικω

Ρε1°50118111 Ρτο -ὰἱετο εοιιιιιιιι. @τι ιΡεοτιι άεΐειιοετε

ετ ετιετοτιεονε εκτιετιειε άιετε οοιιιι.ιε ιιι Ρει·ρε

Πισω τειιιὶεεο ιιεεεεειττιτε άειιιιιιετοιιοι.ττιΙιοφιιοΡε

ιιτιιιι άιιΡΠ εἰιιε (μισά ιιεΙετ. ιιει ει!ικ1ιιο τειιτιροτε

μπε ιιειἱιιετἱτ ιιοΒιε ετἰΡιιΙειιτἱΒιιε ιιοιιιιτιε ειε ιιιεε

Διοτι εοιιιιιιιιε άστε ετ εοιιιει·ε Ρτ·οιιιιττο. Ρτο ρεεε

ιιει·ο ετ οετ $ὶε οΜετυοιιάιιιιι οιιιιιἱο Βοιιει εκει ετ

άιετε όοιιιιιε ετ το5Ρτωτιε Ρι·εεειιτιο ετ Βιτυι·ει ιιοΒιε

ΡἱΒιιοι·ἱ οΜὶΒο. ετ εοιιΒτεοι· Με .Μισο ιιετιδὶεὶοιιεπι

τεειεεε Ρτο ιιτΐἱἱτετε όιετε άοι1ιιιε. ετ τιἱεΙιἱΙ :ιετιιιιι

εεεε ἱιι ειιιε ρτεὶιιἀὶεἱιιτιι. οπιπ ειιἱιιι όιετιιιιι ετιεττιιιι·ι

εεεετ ετΗΠεειτιιιιι ·ειιιιει· άιετοιιι τει·ι·επι Ρετ τιιιιιεἱοε

ᾶοιιιἱιιἱ ιπιιιει·:ιτοι·ιε Β·εάει·ιει. ειε εεε εΠετε τετι·ε Ρε

τιτιοιιειιι Βιεεεετο εοε εετἱε ἱιιιιτἱΙὶε επιτ ἀἰετο τιο

ερἰτοΗ ετ ἀοιιιιιὶ. άεπιιιιιε οι: Ρτεεἰο εοτιιιειιιιιιιιε ιιι

Ρι·εάιεττιι1ι ΐοι·ιιτιειιιι. οιιοά Ρτεειιιιιτι άεό.ιεεε εοτιίἱτεοτ

ιιι ειιιρτἱοιιε ροεεεε.ειοτιιιττι. εποε επιι Ρτο άιετο

όοιιιο. εεττ ΙιοεΡἰτοΙὶ. εειΙιεετ ιιι Βιι·ιιο οιιοά ει·ειτ

Βιιιιιετιιιι εοά. ιιε τΙιιο εετ ιιιεττιιιιιειιτυπι Βιετιιπι ιιει·

τι18τι·ι1.11°ι τεετε. οετιιιιι ἰτιτιιιε ιιι ροΙειειο οπο ιιιοτειτιιι·

τοετοε όοιιιιιιιιε ·οοτιιτιιιιειιε. οιιιιο οοιοιιιιεε τιοτἱιιὶτοτἰε

ιιιεει.νιιι ὶιιὸἰετἰοτιε Ρτιιιιο. οττο ΧΧ". οετιιΒι·ιε εἱτεει

οοιιιι·ιιι. Ρι·εεετιτιτιιιε ίε1·ι·οι·ιο ιιε εειετι·ο. ειι·ιιιτιιιιιο Ρἱ

ιιεΠο. ειιιΙΙιεΙπιο ιιε ετιεττο ετιιιοτιιεο ἱετιιιε. ετ ιιιιιεεο

ιτε εΙοτιο. τειιοι· άιετε εετἱΡτιιι·ε ΜΙΒ εετ. εΧειιιρΙιιιτι

εειττιιΙει·ιι ειιτιωειτοτιιιιι οοιιιιιιιιε εοοιιε. άιε Ιιιιιε πι. ιιι

ιιἰἱ. τετιιιει·ιιιιτ ιιιιιειωιιε Βιτετιετιιιε ετ ΡτιιτιΡιιε Βει·οΒιε

ριιτιἱἱει εκτἱιιιετοτεε εοιιιιιιιιε εοοιιε. εε ρι·εεερτο άο

ιιιιιιἰ Μεσοι Βιιεεοιιἱετε Ροτεεττιτιε εειοπιε ιιιιεεε εε

ετιεττιιπι εοοιιε ειε ιιιοιιτἱεεΙἱο ετ 11ιετιειιτεεεε τετοιο

τεττειιιι εεε!εειε εετιετι ἱοΙιειιιιἰε ειε Μαιο. ειιΡτει

τροπο εετ ετιιΠεετιιπι όιετιιπι εειεττιιπι. ετ ιιιιιειιιεεε

ιΡεο τετι·σι ει1Ρι·ε τιιιειπι εετ άιετιικιι εειετι·ιιπι εοε οετ

εΠοτε εεε!εειε. εετ άειιετειιε ιιιοπι ‹Ιιιο Πει· ιιει·ειιε

εΠιιιοττιπι Ι:ιτιτικτιιιε ειιιιιιεἱἱει·ιιπι τι·εἀεεὶπιι. ιτετιι (ιε

ο

ο

α'

ὶετἰτιιἀἰιιεεεειιιιιεὶἱοτιιπι οιιοτιοειω. ετ Ρεάιε ιιιτιἱιιε.· ετ

8ειιτετει επ 0811τ10Π2Π1τ1ι άοοάεειιιι ετ ρεάεε τττεε.2.

ἰτεπιτεετ τἰὶετει τετι·ει άειιετειιειΙοοοειιοΙτι: ΙοτιτικΒιιε

οειιιιιεΠειι·ιιπι άεεεπι ετ εερτετιι. ιτειιι άεοετειιετεειοτιοω

εετ τοιιειτοοιιιε εειοιιε!ιοι·ιιιιι-εεάεειπι. ετ εεειτοττι εοπ

ιιεΙΙιιιι·ιιιιι -εεόεειιιει ετ ρεάεε ποε. ετ εετ 5τιπιτιιε τοτιιιε

ειιρι·εάιοτε ·τει·ιε τιιΒιι!ε ειιιιιοιιοΒιοτειι ιιιιιιέϋετ· Ρεάεε

ιιιιόεειιιτι πιιιιιιε οιιειττο ρεάιεΝιτειιι άικει··ιιιιτέειιιετι

ειιτοεεε ι·ειεικιιιοικτει·τε .Ιιι·εόιετε εεε!ε8ιε·ιτι «με εετ

Ϊ055ετιι8 ιΡειιιε @Με εεΡειιοτἱοι τι ειιΡιιιάιοττι τεϋι·τι.

ετ ιιιιιετιιεεε εποε άιετε τετι·τι- ω! άειιετειιε Ήτιππειι

Ιοτιτιιάιτιε ετιιιιιεττει·ιιιιι ιιι. ετ ρεάε5 ετιιιιιεΙιιε.ειτειτι

άεοετειιε ετι·ειτοιιι εετιιιεΗεΨ τι·εε ετ εστω άιιο'Ε·ετ εετ

εεετεττι. Με» $Μ··Ι ἔε·-ιιέιἐ'ὸ?θ"ἡἔ#Ϊϋἱξἔῇ

'Βέτο ειιϊΙΙιεΙπιιιε άε Με εεοι·8·ιο ειιει·ι ἱιτιιιειἔἰ'ιι'ε

τω” πεφτει: ττειιεετήρει ετ εκετιιΡΗίἱεειιιἰ πιτ ειιΡΗ

τὶε τεΒιεττο ειιτειιτἰεο οοπιιιιιάε Πισω εκτπ·ειετο οτε εεττ·

τιιΙοτἱο ορεειιιί εε ιιιιιεεο ιιοτετὶ·ἰ. τι·ειτιεει·ἱΡτο ετ

επειιιΡΗΠεειτο πιιιιιιι 'ιοεοτιἱ Ιιοιιι-ιειιτεἱ τιοτετἰὶ ιιίετιΠ

εισιτΠτο ιιε! οιιιιιιιιιτο. πιει ΐοι·τε Ιὶττετε·8ἰὶΙοΒο ·τιθ.ι!τι

εεπ Ριιιιετο. ‹Ιε πιιιτιάπτο άοοιιιιιι· Βοιάο6°όε.τοτΙοϋιο

ιιιιιιιιε ειιιιττιτιε ροτεετετιε τεε·τιΒιιε ιιι&οεει·ιρτιε .Ρι·ε-<

εει;τιΒιι.ε·ι·ιιΒεο κὶε οττο πιει€ιετι·ο· τιιΒει·τιο εεεεεε!ι

ετ ιεικιιιιιιο οεΒε-ι·Βετιο εετὶΒἰε εοιιιιιιιιε ιειιιιιε. Μεει.νιι.

άΞε νιιι. πιοιιειιιτιι·ιε. κ. ὶιιάἱετἱοιιἱε.

ς 1ιεεεεΧιι ·

@ιπο ε2-Ιωάε.τ Ωω· ρω", διά2'ΖΜπιέ εαοιιιίιιήι το:

Οέπει·εα ῇΖΖΕ, .τεινέ2Ζο ω» α ΙαπωεωΕύω.ε ἰπιρειι.τα

Μπαιπεπιτ·ε οιτρἰεκτεε,-εε εοπτιπαπώ εΕιιειἰεπι υα.παίζο.τ

ρυο/Ζωπ2ωτ·. '

.__>_ Η . .

Με, τ άεεετιιΒι·ιε ἄ Φ:

ο

δ:: αΡοετοΙι|ιο ιιιιτοπΕίεσ αππί Ι9'78 Πεοίί Τοεπίπεπείσ ;ιώΒΙ11ΙΉ.

θεά. Α. [Μ. ΜΒ. ο. θα!. Π. [οί. Ιθθ.

( Η. Β. ) ' - ε

Βετο Ιοτι·ο ΗΜ. ετιιοπιάεπι ἔιιἰΠἱεἱιιιἰ ειε ειιιετετιει

ιιοπιιτιε ιιιεο ετ ιιιάιειε ίτειτι·ιε ττιεἱ τιΒεειιτἰε ἴιιεἱο

ιιοΒιε Βιιιοοιιἱ Ιοιιδο. ι·ιτ.οτόο εεειο. ιοοιιὶ ό.ε εοοι

εοοιιε ετιετεΙΙτιιιιε ετιεττἰ Βοιιιΐοειι τεεἱΡἰειιτἱΙιιιε ιιο

τιιἱιιε ετ ιιὶεε εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ειε Ποτιιὶτιε τΙοπιιιιι εο

Ριτειιει ετ ειιιειειιοτιιιιι εοιιιιιιιιε ἱειιιιιε. τ1ιιιτι Ματσε

ετ επειτα εει·ιιιτιτι απο ει ιιοΒἰε φωτο οιο ΙιοπιἱιιἰΒιιε

ετιετι·ι ΒοιιιΒιειι ι·εεεΡι ιιιιτι οπιπ βετι·ε ιιιεο ετ τιιιιΒο

ι·εειιιιιιιιιε οποιοι ὸἱε. άοι·ιοτιοτιεπι ιιιτει· ιιιιιοε μπειτε

Πισω: ιιε ειαιριιεεπι @σε τιιιιρΙἰιιε ι·ειιοεοι·ἰ τιστι

ιιοεειτ Ρετ ἱτιΒι·οτὶτιιἀἱιιειιι. ιιεε :Πιο ιιιοάο ιιε Ροι·τε

:Πιετά εοιιτιιι€επιτε ετ Β·τιτι·ι ιιιεο ρτεοιετο άι: τετι·ε

τοτἱιιε ροεεε ειιιει·εΙιε. εεὶΙὶεετ τοεάιετετιε ἰὶΙἱιιε Ροεεε

ο ροΙιτιει εεἰε. Μουτ: πιά άιεττιετιιπι Βοιιιίτιειι. υεΙ

οιιιετΙιιιά εεεετ ιὶε τιιετο ροεεε ιιι ιπιειι!ει εοι·ειεε ιιοΒιε

οοιιειπΙο άιοτο πιοιιιιιιε ετ εοάεω πιοάο απο οτιιιιι

ιιιι·ε :ιετἰοιιε ιιειι εεε 1'θ(Ιτ1ἰ8ἰἰἱ0Ι1θ διοτι: Ροεεε ροι·

τιιιειιτΠιιιε ἱιοιιιἰιιὶΒιιε ετ τεΒιιε ειε τω: ιιει άε Βετο.

οετ διοβειιιτοιιιι τειιειιιἰιιιιι ετ Ροεειάειιάιιπι ετ ειιιετ1ιιιά

· .
;!ΐεμ
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ιιο!οοι·τττε τετι!οω!τιττι ιιοπιιτιο Φωτ εοτιιτιοτε -ιοτιττο τι εειο:οεοοετιε οιιοτιθο!τιο .οοτ. τττ.τροι!οιιοιοττοτροχρεω

Ροιτροτ.τιο Μο τε!οιοιι:ι!!ιοτ Ρι·ορι·ιοτοτιε. οτ Ρτοπιἱττο

ιιο!ιτε.τ!τοτιιτιιτ Ρθ$$Βιθ!”. τοτ·ι·τιιιι ι:ιοι1.ι!ιιο Μοτο. οτ τ!ἰτ:τἰ

Β·ετίι·ὶο·ιιιοἰ Ρετ πιο πιοοετιιιο !ιοι·οτ!οε ετο οιτιο!.!ιο

οποιο οτ ιιτιιιιοι·εττετο !οο!ττιπιο τ!ετοιιτ!οι·ε οιιοτοτ!επιτο

του: τ!ιε!;ιιιιΒιιι·ο πετ: !!τοπι τω! οοιιτι·οοοι·ε!οπι -ιιο!οδε

ιιιοτιοι·ε. οοο οοιιτι·τι Ρτοτ!ιοτοί €ι!!τΙτιο ιτιοτ!ο ποπιιπο

πιο! !!10οτο εοιι ο!!εΙτιειιι οκτιοτιοιιοπι ἰιιἔτετἰττιτἰὶοἰε

εοτι !τιειοοετ.τοιι!ε τΙτι!!ιιιε ιιοιιιιτιο!τιιιτ!ο ειι!ι Ροιιο τοί!!ο

ιτιοτ·τ:!ιοι·τιττι ει°Βοτιτ!. φωτο ιιο!ι!ε τ!!οτο ιιοτοιιιο ετι

ιιτι!οτιτι!ιιιε ρι·οττ1ιττο νοτια ττιτιοοιιτο τ!οτιτιοιοιιο. ο!πο

τιιι.ιιοδοτιε ετιεοιε!!τοι· !οο! τΗτ:οτιτ! τ!οιιοτὶοιιειιι τι!τι·τι

τ1τύποειιτρε οιιι·οοε ρτοτοτ ἱτιεἱτιτιοτὶοιιοτιι που τοτιοι·ο.

!ιιετιροι· ιποιοιττο οτ τ:οτιιιοοδο ιιο!ι!ε τΙτιοτ! τοτ:!εττι ετ

οιιι·τι!ιο ε!τ: φωτ! τ!ὶοτιιε ττ·τιτοι· πιοιιε !ιιτ!οιτ Ρτοτ!!ετεπι

τττιιιοττοτιοιτι τοττιπι οτ !!ι·ιιιοπι.-τ!ιο!ιο!ι!τ οτ ιιι ο!!τιτιο

τιστι ιιοτιἰοτ ε!!τειιο τοπιιΡοι·ο εστι οσιο ετιροι·ιιιε ορο

ε!το. ιιτττ!ο Ρτο Ροιιτι οτ Ρτο Ροετ!ιοτιε οιιιιι!!ιιιε οττοπ

τ!οτιτ!!ε.οτ οτιεοι·ιιοιιτ!ιε ιιτιιιιοι·ετι !ιοτιτι οεεο !ιο!ι!τει οτ

!ιο!›οιιτ!ο τιο!ι!ε ποπιιπο τ!ιτ:τ! οοιιιιιτι!ε !ετιιιο @οποιο

ο!ι!!εο. !ιιι·οοε οοι·Ροι·ο!!τοι· τετ:τ!ε εοοτοεοτιοτἱε τ!ο!

οιιοιι€ε!!ιε !ιοο οιττοιιτ!οι·ο οτ ο!ιεειιιιοι·ο οτ ιιοι·ι οστι

τι·ειιοτι!ι·ο. οτ εο!ιιοτο οτιιιιοε !ιοτιιιιιοε ιεππο τ!ο τ!!

εττ!τ:τιιι!οτιτιο ετ εροοιο!ιτοι· !ιτι!ι!ττιτοι·εε τ:τιετι·ι !ιοο!

Βιο!! οτ ροι·εοτιο ετ ι·ο!:ιιιε ετιτιοε οτ τιοιιττ·οδοε τ:οτιτι·ο

τ›ττιτιοε ροτ·εοιιεε ιιιοιιτιτοιιοτ·ο οτ τ!ετοιιτ!οι·ο ε!οπτ πιο!ἰιιε

ροτει·ο. ετ ιιιετιροι· τοτο πιο ττιτιιοι·οιιι οεεο ετιιιιε ιιι

Βὶιιτὶτιιιὶτιτιιιο. εετιιιτι !τι οτ:τ:!οειτι ετιιιτ:το ιιιτιι·το. Ρτο

εοτιτ!!ουε !ιοι·τ!ιο!οιιιοο τ!ο τοοιιτοδοτι. τοτττιιιιτιτ!!ο Ρο

!ιιτ:ο. ο!ιοττο τ!ο ιιετ!οι·οτο.

τιιοο!τιο !ιοοοο ι·τι!σοο. Μοτ:τ.νιτι. !ιιτ!ἰοτὶοιιο Ρι·ιιιιο.

άιο τω. τ!οοοιιι!1ι·!ε. ειναι ιιοεροτειε. !τιειιτιοι· Ρτ·ετ!ιοτι

οοετο!!οτιἱ τιοττι!τιο ρι·οτ!!τ:τ! οοπιτιιιἰε ιιιιιτιο οτ ειιτ:τ:εε

εοι·ιιτιι ετιοτιιτιι ρι·οιιι!εοτιιιιτ τ!!οτο !ετι·ο Ρτο εε οτ

ττετι·ο ετιο τιιετιιιτοοετο οοε οτ τ·οοετο οτ τ!οίοτιτ!ετο

τρωω ειιτι οοτιτττι οιιιτιοε τιετεοπτιε οτ !πε!ιοτο ὶρεοε

οτ ττ·τιοτοτο οτ τεε οοτιιτιι τοτ1ιτιιιοπι ἰοτιιιοτιεοε οτ Βοτ

Βοιιεεε οτιετι·ι !ιοιιιτ`οο!!.

Νοε ειι!τ!ο !οτιΒτιε. τ!πιττ!τιε Βοο!ιιε Μο τ!ο ετιιι!Βτιοτιο.

τ:οετο!!ετιι !ιοτιιτοο!ι τ:!τιιιιιιε ιιο!ι!ε !οτι·οτιἱ !!!!ο φιστι

τ!επτι Βιι!!!ο!ιιιι τ!ο οἰτιοττ·!ιτι πιοικι!ιιο τιοετοο οτ τ'ι·τιττ!ε

Μετά ιιιτ!ιο!ε τιοπιἱιιε τ:οπιιιτι!ε ἱοτιτιο ιτι τοτττ!τιττι τοτ·

τω!! φαω οο!ι!ε !ιοτ!ἰο ποπιιπο Ρωτ1τοτε οοτιιιιιι!ε

το!τιιιιετ!ε τΙιιοτ! τειιτ!ιιιιι τοπιοι·ε οτ !ιτι!ιοι·ο τ!ε!ιοτιε

τ!ο τιο!τιοτοτε οτ ττιοτιτ!τιτο οοιιιιιιιὶε ιεππο οτ οοετο!

!οιιοττιπι !ιοτιιτοτ:!! τΙιιἱ 'πο τοιτιΡοι·ε ττιοτιιιτ. φωτ!

εἰ οοιιτι·τιτοοοι·ιτ!ε Ρι·οτ!!οττιττι τοιιτ!τιπι τιτιιιττοι·ε τ!ο!ιοε

τ!ε φωτ! τοιιτ!τιπι ' Ρτ·οτιιιττιπιιιε ιιο!ι!ε :ιοο ειι!ιτι·τι!ιοτο

Με! !οεο: τ!ο οοιιετι. ειι!ι ροτιο τι1ετ·τ:!ιεττιττι ττι!!!ο.

Ρτο Ροιιο ποτο ει! ε!τ: ο!ιεοι·ιιοτιτ!τ:ιτιι ιιτιἱοοτετι οσοο

οοιιιτιτν!ε τετοιο ιιο!ι!ε οτ Ποτε! ποεττο Ρἱ8τιοι·ἰ εο!!

Βειιαιτιε.

Βοτ!επι οποσ. Ρ. ιιιτ!οιτ ττ·τιτοι· !ετι·ὶ. τη οτ:τι!οε!ε εοτιοτο

τοπιο. ικτ:οτ.ντιιι. !τιτ!!τ:τάοτιο ρι·ττιιο τ!ἰο ιι ἱετιτιτιι·!!

Ροετ ιιοτιοιτιι οτ οοτο τιοεροι·οε. Ρτοεοτιτ!!οιιε ιαιτιο!τιο

τ!ο τοοιι·τ:!ιτε!ο ιιιτ:ο!οο !ιοοοοι·τι!ιοο ιιιοΒιετι·ο Βου πιο

τ!!τ:ο. οιτιι·ο!ιο κάβο. οΒοτ·ιο τοειρο!!ο. ο!ιοι·το τ!ο πιο·

τ!οι·οτο. !εειιοιιοτιτιτο τοο!τ!! οτ ττιιι!τ!ε ε!!!ε. τιι·οτ!ιτ:τιε

οοετο!!ειτι!ε τ!ιοτειι:ι τ!οτιοτ!οτιοτιι τοο!τ οτ τετὶ!ὶοοιτὶτ

φωτ! £οσοτοτ Μιτου ετιιιε οττοπε οοι·ροτε!!τοι· τεοτὶε

επιιοο. τ:!ετε!!τι ετιοτιο.

του ΐοτ:οτετ τοττο: ευυε..εωτισε.οοοαΜττε. Μιτοιε

τοωροιτοο ετ!τ!ουε !τω!υποτοευτοιεοο Μοτο οποττοττι

ετ_ροοοπ1~τιςυ!!)υεοΜφτο .το ·οτε!!οοϋ0οο .τέοτομοτε

ιεππο ετ οοετο!!οιιοπιτ.πι Ιιο_ιιιίοτιττ ττιιτ μι; τετιιροτε

ίιιοι·Ξτιτ. _οττοτ!τ!οι·ε οοετι·τιτο πο! Με Με! τιιΙιιο!τιο,

τοτο τοοποτιοτε !οιιιιε τοτ εορτο!!οηοτοπο ιτιοποιτητε τερμα

ίτιετιροτ ρτοτ!!οτ! οοετο!!οτιτ ττοιο!ιιο τιι·ετ!!οττ!. 00ετιιιιττε

ιεππο ΜΜΕ μτ0τττ!80τοοτ.μ1°0 εε εθ'Ά6”Β[": εοισ @το

ιιτιτοοει·ο οιιπι ετ.ι·οοοι·ο..ετ τ!οίοτιτ!οι·ο !ρετιιο__εττεοε

οτ ττοττιε ευ! οοοττει στοιιοε ροι·οοιιοε οτ-!οοοτομι;ιτ

οτ !ιο!ιοτο ὶρετιτο οτ !ιοττ1!11ο8 ετιοε ττοοτοτ'ο Ρετε::

ετ ευ.οοοεεοι·εε αποτο ττιιιτιτιοιτι ιτιοτιοηεοε οτ Μ"

›δοτιεοε ετιεττ! Βοιι!τοο!!. οτ Β·ετι·οπι Μοτο !ετι·ιιτιει ετι!ι

Ροτιει ττιεττ:!ιεττιττι :π!!!ο οι·Βοτιτ!. οτ Ρι·οἱτιτ!ο οπιιιιτι

ο !ιοιιτι οοπιιιο!ε !ετοιιο τυπο οτιτἰθτιι·ἱ ροεειιοτ Ρ!Βοοιά

ο!ι!!τ.Βοοτ. οτ ε!τ: τ:οετε!!τιτι! ρι·οτ!!οτι Πτ8.Ιτι1 τ!οιττι·τι οιιπι

!τιτιοετ!οοι·τιοτ τ!!οτο τοιιτ!ο οτ ἱΡεο ι·οοορἱτ. τοετοε Ρτο

τ!ιτ:τι τ·ο!!οιιτ!τιε 8711ι!τ-τ. Βιιι!!!ο!τοιιε τ!ο ο!ο:τ οι·ο!τ!ιτε

οτ·τι!τ!ιιε τ!ο ε!τιοχο.τ:τιΡο!!!τιοε τ:τιρε!!ι.

Ειδο ττοεεο!ἱοιιε !1ο!!οιιΒοτ!! τ!ο ε)τΒοετι·ο τιοττιτὶιτε οποια

Ρ!ὶίἱτ:ετιὶ οτ οιττι·οιττ ιιτ εοΡτο τι οοττο!τιτ!ο εοπ οτι οτι

τοοτἱοο ριιΒ!!οο τιτιοοι!οττι ιιιτιΒἱετι·ἰ !οτιοιιι! οοτοι·ιι.τ!ο

ιοετιτ!τιτο ίοοὶο!! τ!ο εοτιιΒιιοιιο Ροτοετοτ!ε Βοτιἰτοεἰἰ.

πιι!!οειτιιο τ;οωτιτντιι. τ!!ο πι: ιιι!!! ιι!ο!ι!! ετ!τ!!το 11ο!

ι!!ιιιιιιτιτο τιιιοτ! εοτιτετιτἱειιι ιτι τι!ἰτιτ.ιο ττιτιτοτ. ρι·οεοιι

τι!ιιιε τοετ!!ιιιε !εοιιοττ!ο τ!ο οετιιρο. Βιι!!!!ο!ττιο το!ιο.

ιο!ιετιιιο τιιιοπτ!οπι τοτο!! οτ ιο!ιοτιτιο τοττο.

ς οτιετ:τ::τιτ )

ι!!πιαο Ζοσέ ἱσιοο!τιο , τουιιμωιοι ιίοοέταίο.τ |ιαΜέττοε.,

Παα!τετ·2ο Ιαιιαετιεί απ·|ιΖορίεοορο , οἰαετἰοτποιτο Μέ

τοπτροπ:Ζέ άο:πίπο , /τἰοΙἱ£τι£οτπ Ζιυ·απτ.

 

”!9δί), ο !τιτιιτοτ!!

τω. Β. [ο!. 95. ν. · - 'τ .

(Η. Β.)

Ιτι τ:!ιι·ιετ! ιιοττι!τιο ευρω· Ροι·ττοιι οοιιοιιισοτιιτιι εοτιοτἰ

ι·οπιιι!!. τ:οτετιι τ!οπιἰτιο !οτ:ο!ιο τιτ!ιιοτ:οτο τ!ο ιεππο..

οοτοτιο !ιιιι·τιιι!ιο οτ τιι!οοτιο τ:οροι·το τ!ο ετιτιοτο ι·οι:τιο!ο.

τἰ !ιοτιιτοτ:ιτιε ιδτοοτιε. !ιοιιι·ἱτ:ιιε τ:τιι·οτιο. !οο τ!ο.Βοτι. !!!ιοε

ιιΒοτιἱε τ!ο !ιοο !ειτιο!ιιιε ττ·οιτοιιιιε τετιιτιιιτιπι τ!ο!ιὶτο.!οε

!ιοτιτ·ἱτ:ιιε τεεοιιιιε. οτ οοτο Βιιοι·ειιτε. !τε!ι!τετοι·οε.ε!τιιο.

!τιτοιιοτ·ιιτιτ Βτ!ο!!τετειιι τ!οιτιἱιιο. Βιιο!τοτιο ·εττ:!ι!ορι

ετ:ορο ιοτιτιοιιει. Ρτο τοτι·ὶε ττιιτιε τετιειιτ οτιτιοεε!τιοιιτ

ιτι τοττἰτοι·ἰο εοτιτ:τι ι·οι:τιτι!!. τι!) τιτΙ:.ιο. ο!τιιετ!ετιι οιττο.

οτ”ιιοτι οεεο τ!ο τ:οτοτ·ο ἰτι τ:οιιε!!ιο ιιο!εοιιεοτιετι φωτ!

ι!ετττπιττ11 ιιε! ο!Τοτιετο. ο! πιο! ο!πε τοαι!!!ο:!!τιτ ιτι

ροι·εοιιτι πο! ι·ο!ιτιε. οτ ερεο!τι!!τοι· ιτι τ:οετι·ο εειιοτι

τοπιο!! οτ τ:!!!ειιο. οτ ε! τοττο εειιιοι·ιο.τ. τιιιοτ:!το!!τιιι!ε

ττεοτοτ ο! πο! ο!ιιε !!ιιτιι!!ε τ!οττιτιιιπι πο! ο!ΐοτιε!οτιοαι

εεττ Ρι·οτ!τοτ!ε οτιεττἱε εετιετ! τοπιο!! ετ ο!!ιοτιο. ιΡει

[πο Ρσεεο ετιο Μ τιι·ο!ι!!ιο!ιτιτιτ οτ ε! Ρι·ο!ιἱ!›οι·ο.ιιοτι

Ιιοτει·τιιιτ. τι! οιιπι οιτ:!ιιε ροτοιιιιτιτ !Ρε! τ!οπιὶτιο ει·

τ:!ιιοριεοοιιο ιιιιτιοὶοΒτιτιτ. ετ: ιΡει τ!οπι!ιιο τιι·τ:!ιἰορὶεοοΡο.

το!
`
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ει ἰη Με (με αΒ εἱε ρεεἱετὶτ εοηεὶΠυτη ετ αυκὶΠυτη. τι ἱυ ιΠετο εαΡὶτε. ευὶ εοΒετετ αΒ υηα Ρατ$ε τεττα Πευ

Βοηα Πτι:: ΡτεαταΒιιητ. ετ; ὶΡειπη άι: εε$.ει·ο τεεοδηοεεεηΙ:

ετ τεηεΒυητ Ρτο ἀοιηὶηο. αε τετταε τΙυαε τεηεητ. ετ

ιεηεΒυητ ἰη τει·τὶτοι·ὶο εαιιεΠ τοτηυΠ. αΒ αυυα αΠηε

όαηὶ εΠτα τεεοει1οεευητ ετ ι·εεοδηεεεεητ. αΒ Παω

άουΠηο ατεΒἰερἰ5εοΡο. ετ οτηηὶα αΠα ἴαεἰεητ εἰ :με

ὶη εαει·ατηεηιο ΠἀεΙἱτατὶε εοηΠηεηιυτ. εαΠιο ἱη Ρτεἀὶ

εΠε ἰυτε αητετὶοτὶε ὸοιηὶηἱ ἰρεοτυπη. ετ ἱΡεὶ άσπΠηο

αι·εΒὶερἰεεοΡο τεάάεητ ετ τεεμοηάεΒηηι Πι Με ειιε άε

Βεητ ετ τεηεητηι· εεἱΠεετ ΠΠ (ΙΜ ευητ άεΒΠα!εε.

τεάιαεητ ταιηυιιατη ὸεΒὶταΙεε. Μ: ΠΠ ΦΠ ευητ Ρτετηατ

ΗΜ ταιηυιιατη Ρι·εη1ατΠηἱ. αε τεαρουάεΒιιητ ετ ἴαοἱεητ

Ρτο ὶΡεἰε τεττὶε εοτηυηὶ εαηεΠ τοτηυΠ. ἱη Με ειιε

άεΒεητ ε!. τεηεητυτ. τεττε αυτετη ευητ ὶετε. Πι Ρτὶτηἱε

Βοηὶἴαεὶυε Βτεευε ΒαΒετ τεττατη ἱη αΠηεάαηο. ευἱ

εοΒετετ αΒ υηα Ραττε τεττα Βεητὶεὶ ταεοηὶε. αΒ αΠα

Πυιηεη αΠηεεΪαηἰ. Πε1η αΠατη τετταιη Πι Βαι·ταἔυεΙἱἱε.

ευὶ εοΠετετ αΒ υηα Ρατ€ε υἰα. αΒ αΠα τεττα οτΠὶοηἰε

Ποηοτὶε. ἱτετη αΠατη τετταη1 Πι εαηταἱυΡο. ευἰ εοΒετετ

αΒ υηα ραι·τε τεττα τυΒεὶ -αἱἴετὶὶ αΒ αΠα τεττα άε

!αηεαττΠ. Παπ αΠατη τετταιη Ιοεο υΒὶ ὸἰεἰτυτ αητοηἰυε.

ευὶ εοΒετετ αΒ υηα Ραττε Πυπηεη αΙιηεἀαηἱ αΒ αΠα

ιεττα Βεητἱεὶ εατεηε. ὶτεηι αΠαη1 τεττατη ὶη Ρτεἀὶετο

Ιοεο.ειιἱ εοΒετετ αΒ ιιηα ΡαττεΡι·εεΠετυτη Πυπηεη.

αΒ αΠα τεττα εεεὶεεὶε άε αΠηα. Βεητὶευε Ι:αεοηυε Πα

Βετ ρεεὶαηι υηαηι ιεττε ἱη αΠηεάαιιο. ευἱ εοΠετετ

αΒ υηα ρατιε :στα Βτεεἰ. αΒ αΠα τεττα ὶαεοΒὶ ί-ετ

τατΠ αΒ αΠα Πυτηεη αΠηεόαηὶ. Βεητἱευε εατει1α ΠαΒετ

τετταιη υηατη ἰη Ιοεο υΒὶ (Πεἰτυτ αητοηὶυε ευἰ εοΒετε!:

αΒ υηα Ραττε “και ἱαεοΒὶ Π·εκοτΠε. αΒ αΠα τεττα

Βτεεἱ. αΒ αΠα ἀἱετιιτη Πυιηεια. Πεη1 αΠατη τετι·ατη ἰη

Βυεεατἰηο. ευὶ εοΒετετ αΒ υηα Ραττε τεττα ἱαεοΒὶ

ίτεκοηὶ. αΒ αΠα κατα ἰαεοΒὶ τεεεοεηΠε. αΒ αΠα υἱα.

Πει:: αΠατη τετταη1 Ρτορε ιτιατε ευἰ εοΠετετ αΒ υηα

ΡατΒε εΠετυπη Πιιιηεη. αΒ αΠα τει·τα-ι·ατη1υη‹Π Ρετ

ηἱαἰε. αΒ αΠα υὶα. ὶτετη αΠαπη τετι·αιη ἰη εαηταἱυρο.

ευἰ εοΒετετ αΒ υηα ραττε τει·ι·α διετή. αΒ αΠα τεττα

εαυατἱεοτυπι. αΒ αΠα τεττα ΠΠοτυιη οΒεττἰ ατηἱεἰ. ἱτειη

αΠαπι τετταιη ἰη Βυεεατἰηο. ευἰ εοΒει·ετ αΒ υηα

ραττε τεττα οετοηὶε ἀεερετατἱ. αΒ αΠα τει·ι·α ΒοηαΪε

ηΠηε υεερετατε αΒ αΠα 1εττα ΠΠε Ι›οηἰΈαεἱὶ ιηαττὶηἱ.

Πετη απο Βυετεὶυε. ΒαΒετ 1ει·ταηι ἰη εαΡἰτε αΠηεἀαιιὶ

ευὶ εοΠετετ :Με υηα Ραι·ιε ετταετα. αΒ αΠα Πτυα ιηαι·ἱε

αΒ· αΠα τεττα ἔυἱΠἰεΠιιὶ εατΙευατὶἱ. Μακη Βοι1ἱἴαεὶυε

Βτεευε Ρτο ΠΠο ειιο ι·αγωυηιΠηε. ΠαΒετ €ει·ταιη Ρτορε
ηιατε. ευἰ εοΒει·ετ αΒ υηα Ραττε τεττα άοιηΠΠ Βο-γ

ηὶΪαεἰἱ εοηΠΠ5. αΒ αΠα τετι·α Βοηἰίαεἱἱ Ϊει·ταητΠ αΒ

αΠα Εεττα Βεητὶεὶ εατεηε. αΒ αΠα Πυπηεη αΠηευατΠ.

Πε1η αΠαιη Ρεεἱαηι· τεττε ἱη αητοηἰο ευἰ εοΒετε!; αΒ

υηα Ραττε 1εττα Βεητἰεὶ εατεηε. αΒ αΠα τεττα τυΒεἱ

εαιαευεἱιἱ. αΒ αΠα :ειπα ὶαεοΒὶ Π·εκοηἱ αΒ αΠα τεττε

ΠΠοτυπη αιπἰηΠΠε. Πει11 Ιω τ]ε Που ΒαΒεΙ: 1εττῖιιιι

Πι αΠηεΠαηο. ευἰ εοΠετετ αΒ υηα Ραττε Πυπηεη αἱ

τηευαηἰ αΒ αΠα ιιὶα. αΒ αΠα τεττα ἀοιηὶηὶ ατεΒἰεΡἰ

εεερἱ ἰαηυε. πω ἱαεοΒυε Π·ειτοηυε ΒαΒετ τετι·αιη ἰη

αΠηεάαιιο ευὶ εοἱιετεΙ; αΒ υηα ρατιε τεττε ὶαεοΒἱ Πεἱ.

αΒ αΠα ιεττα Πεητἰεἰ εατεηε. αΒ αΠα 1ει·τα εεεΙεεἰε

αι: Βυααηα. Μαη αΠατη τεττατη Πι ἀἱετο εαρἰτε. ευὶ

εοΒετετ αΒ υηα ΡατΙε 1εττα Βεητἰεἱ εαι·εηε. αΒ αΠα

τὶεἶ εατεηε. αΒ αΠα τεττε εααιὶ Π·εκοηὶ. ἱτετη αΠατη

τετταιιι ευἰ εοΒετετ αΒ υηα Ραττε Πυπηεη αΙτηεἀαηὶ.

αΒ αΠα τεττα Βεηι·ἰεἰ εατεηε. Πειη αΠαυι τεττατηειυ

εοΒετετ α άυαΒυε ΡαττὶΒυε τεττα Βεητἰεἰ εατευε. αΒ

αΠα τεττα τα)υηυη(Π ει·εεὶ. αηηο ἀοιηἰηἰεε ηαΠυἰτατὶε

ηΠΠεευηο άυοεητεεὶτηο υυἰηςυυδεεἱηιο ηοηο. ὶηἀὶ

εΠοηε εεευηάα ἀὶε υυἱηκα ὶαηυατὶἰ. '

Βετο ΒτἱΒηοηυε τηααυΠυε εαετἰ ΡαΙαεἰἱ ηο€ατὶυε Βαηε

τοεατυέ εετἰΡεἰ.

ς οεεοοτ-ιιι )

Πεετε£ιυπ αιρἰωπεέ ρορυΙί Ζευιι2επ.υο, :με :ααα η

Ι, ΜεεεοπιΜόυτ ἐατιιιεπισ2&ασ ι!ε ὐἰανἰε ει Μάτ υἰεωαΙϋω

ε.ι·ιϊ8επιία ρπ·αεσει·Ι&22αι·.

Πω , κ ηιατεΠ

τω. Α. τω. πω. τω. ε. χω. ν. α

μια.) - .. τη

' Ιη ηοιηἑηε ἀοπηἱηὶ αητιεη. όοπΠηυει αυΠΠεΠηι1ε

Βυεαηἱ8τα εαΡἰταηευε ρορυΠ ἱαηυε ὶαυιὶαυὶτ πατώ!

ετ Ρτοηυηεὶαυἰτ (μου υἰεεεοηΠΠΒυε εκ Ρεταοηίε Ρτο

υυὶΒυε εοΙΠΒἱτυτ ετ εοΠεετιια εατ α όεεετη: αηηἰε

εἱτι·α-ἱητι·οἰτυε υἰεεεουιὶτατηε τεἱὶηυυαιυι· ροεεεεεἰο επ

ΡοιεεΙαε εοΙΠΒεη:Π ετ ΡετεΠΠεη(Π ὶρευη·ι ἰηιτοἱτυπη

Πε ΒΙαυἱε εἰ: αΠἱε υὶετιιαΙὶΒυε ἰη η1οάυτη Μ: ΐοτητα1η

εεητεηεὶε Ιατε Ρετ ἱΡευιη ἀοτηἱηυηι εαρἰταηευηι εε

ευηόυπι εεηεἱΙἱυπι ὶυι·ἰερετἰτοι·υτη. υἱἀεΠεετ τοΒετΠ

Ρααἰἰ ετ πηαι·εΠειἱηἱ Πε εαεεἱηο ευἰυα ευωεπη εου

εὶΠἰ ετ εεη0;εηΠε τεηοτ τα!ἰε εε!. υωετυτ.οΒεττο .Ρααἰο

ετ τηατεΒὶκὶηο ἀε ·εαεεἱηο εΙυοά Ρετεοηὶε Ρτο υυὶΒυε

εοΙΙΒΞμυτ ετ εοΠεεΕυε εετ α ό.εεετη αυηὶε -εἰΙτα ὶη

ττοἰτυα υἰεεεοτηὶτατηε εκ ΒΙαιΠε ετ αΠὶε υἰετυαἱἱΒυε

(με άεΐετυητιιτ ἱη εὶυὶτατε ὶαηυε αΒ ειτι·αηεἰε ετ

ἴοι·ει1εἰΒιιε υεηἰεηΠΒυε ετ άεΐετεηΠΒυε ιιὶετυαΠα (Ιε

ΪετεητἰΒυε Ρετ υἰεεεοιηὶτεε ετ ἱΠοε υυἰ Ραι·τετη Βα

Βειιτ ὶη ὶηττοἰτυ υἰεεεοτηἰτατιιε τεὶἱηυιιατυτ Ροεεεεεἰο

ετ ροτεεταε εο!ΠεεηιΠ ετ ρει·εὶρἰεηἀἰ £Πετυιτη ὶηττοὶτυτη.

υἱἀεΠεετ υηαιη εοραιη άε υυαὶἰΒετ τηἰηα υἰεΕυαΠυτη

υηε ἱαηυατη υεΐετεητυτ ειιε εοΡα Πε εειπεευηα τηἰηε

ετ Βοε αΒ εκιταηεὶε υυἰ άεΓετυητ ιΠετυαΠα ἰαηυαηι

ιἱε !οιηΒαι·‹Πα. ελ υετο α ὶαηυεηεἰΒυε αυτ εε ἀἱεττὶετυ

ὶαηυε ιἰεἴει·αιιτιιτ Πι ἱοτηΒατἀἱατη τηεάία ·εοΡα Ρετ

εΠΠαΙυτ ι1ε υυαΠΒετ ηΠηα υὶε:υαΙἰυιη ετ ηοη υΙιτα.

ὶτειη αΒ αΠΠηΒαηα ·ευτα αυτ άετ αΙΒἰηΒαιια εἰ Πάε

ταητιιτ υἰετιιαΠα ΡετεὶΡἰαητ ταη€υπη :ηεἀἰατη εοΡαιη

α ΡτειΠεΠε οιηηὶΒυε ετεερταητ εΠεΠ εαΡἰεηΒεε Ρτο

ρτειΠεΙο υὶεεεοιηἰτατυ. ηὶεΒΠ εοἱἱἰΒατυτ υει Ρετεἱ

Ρὶατυτ ιὶε ΠευΒηε υεἱ αιι›ἰΒιΪαΙἰε. ετ ΡτεεΠετα εΠειυη;

υιιαητυιη Πι ροεεεεεοτἱο υυἰαεἱευκ ἱηυεηὶυητ ΡτεἀἰεΠ

υὶεεεοτηἰτεε ετ ΠΠ υιΠ ΒαΒεητ ραττεπη Πι ὶρεο Πι

τι·οἰυι ειιΠΙεὶεηιει· Ρι·ο!›αεεε·εε εεεε ὶη Ροεεεεεἰοαε τα

ευαεὶ ρειεἰρὶεηεὶἰ ἰηιτοἰιυιη τηειηοι·ατυιη. ηοη Ρτε

ὶυιἰἱεαητε ἰε€ο εοηεὶΠο ηευυε εεητεηεἰα ἰυτἰ εοιηυηἱε

ὶαηυε αυτ υηὶυετεὶΙαΠ εοηιυηξε ἱαηυε αει _αΠευὶ άε

τει·ι·α Ητεεὶ. αΒ αΠα τεττα εακἰ Πεκοηὶ. Μαη Εετι·αιη ἱρεαυι1ἰιιει·εὶ£ατε εἰι·εα, ρι·ομι·ἱεψατειη εἰ Πε ὶυτε Ρο
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τοι·ιτ οετοτιάι άτοτοο ιιιοοοοιιιιτοε ειιιτ ιΠοε τιιιι ἰιι $ρεο τι ιιιιάοοιιιιιι μοι· ιιιιιιιιιισ ισιιττιοι άο ι··τοιο ιιοτοτιι οτ άο

ιστι·ο5τιι άτοιιστοο ροττοσι τιο.!ιοτο ρτοάἱοτει ιιοπι Ροτ

οιΡοτοάοτιοτο :πιτ σοιιροτοοιιιιιτο άο ιιιτο άὶο άοι:ιτιιιι

σποτ. ισ Μοτο οριο ισοτατιιτ ιροο άοιτιισιιε οιι

σιτειιιοιιε. ·ιιιοο άοιιιισιιε οοριτοσοιιο στοιιιισοιιιιιιτ ιιτ

ειιρτει οτ οτειτιιιτ οτ στοοοριτ. τιιισά ιιτιειιιτι Ροι·οοσιι

ιιτττει ιά τΙιιοά άοτιοτ ωιιιΒι ιισσ οοΠιΒιιτ. οτ εσισιε

τιιοι·ιτ ἰιιιιοιιτιιε ετσι ιάττιι ιά οοΙΙὶΒοτοτ οοτιάοιιισιιτ

@ειπιτ ιιι άιιστιιιτι οιιστιτιτιιτιε «ισοπι οοττοΒιετοτ ιι·ιάο

σιτε: σο! ἰσἰιιετο. ειιιτιιο ιιτ ρτοάιοτιισι οετ ισ Ρτορτιο

τοτο οιιισἰ ιιιτο οοσιιιιιἰ. ρτοεοστοε τιιοτιιστ τοετοε

ΐοττιιτἰιιο άο οο8ττο. τοστι·εισοτιιιε άο ιιοττιι. ΒοοτΒἰιι:ι

άο ιιιιοτιιοτο. οτ ιιιιιιοτιε Βιιτ!ιοιιιιι·οι. Μισο άοισἱσἰοο

σιιττιιιττιτιο ιιοοι.νιιιι. ἰσάἰοτιοσο ρι·ιιιιιι. τιιιοά ἰάοο

τιιοτιιισ οετ τιιιοσιειιιι οιιτσ ἰροι ιιιοοοοισιτοε άἱοτιιιτι

ἱτιτισιτιιτσ οοιι ιιιοοοοιιιιτιιτιιτσ οοΠτΒοτοστ οτ ισ Ροε

εοοεἱοσο οοΠιθοσάι οοεοστ οτ άοιιιισοἰιιτιιισ τιιιεεοτ

ιρειξάοσιισο οειριτεισοο οΙι10ά σοτ οοεάοσι ιιἱοοοοιιιὶτοο

εοιι οοτιισι ιιιισοἱοε-οοΙΙἰ8οτοτιιτ ιιττι·ιι σιιιιιιι άοτιοτοστ

οτ ωιιτι τ3888Ιιτ οοΠιι.ιοτο. οτ σοτ ὶΡειιιτι άοσιισιιισ

οιισἱτοσοιισι ἰσἰιιιιοτιιιιι οεετοτ οιεάοσι ποσά οοεεειτοστ

οοΙΙιιδοτο ιιιιοιιοοιιο άο οιιο ὶιιτο άοοοτοστ. ττισάοσι

άστο οιεάοιτι στιττιοιράιιιε :του ειΠττιιιτιιιε οι ἱ!!ἰε στο

οιιισιτιιιε τοτιιιιιιο ειά στοΙιτισάιισι. τοετοε ειιοε ιιτο

άτιιοι·ιιστ οτ οτιτιιτοτιιστ ἰιιεττιιιιιοιιτο. οτ :Με σιτε

:πιο οιιΡοτ τιιιιτιιιτι ' οπισάιιιε άιοτιιο άοσιισιιε 0ΒΡιτ8.<

τιοιιε Ιιτιτιοτο ιιοτιιἰτ άο ιιοτιιστειτο οτ οοσειΒο ιπισιετ

σοτιιιιι ειιοτιιιτι οοσειτιιιιτι ειιΡἱοστιιιιι. οτ ἱιιτἱε Ροή

τοτιισι οοσεάιο ειιΡοτ Ρτοάιοτιο Ρτοιιιιτιοἱειιιὶτ 8ττιτιιἰτ

οτ Ιτιιιάειιιιτ ιιτ ωστε εοοιιτιιε οοσοἰΙἰιιιιι οοτιισιάοσι

οτ ιιά τοιιιιὶεὶτὶοσοτσ ιΡεοτιιτσ ιιἰοοοοιιιἱτιιτσ ισάο του

άοιιι Βοτἱ ἰιιεεἰτ. Μισο τσοσεο άἱο τοσο οτ Ρτοεοστάιιιε

τοετὶτιιιε ειιΡτιιεοτἰΡτἰε.

Ε8ο ιοτιειιισοε οστἱοἰ άο Ροττ:ι ιιοττιτιιι5 στοάιοτιισι

ἰσεττιιιιιοιιτιιιιι οιττειιιι ισ τοσο Ριάιτιοειιτι τ'οτισιιισ άο

οσττιιΙειτὶο ιιιεττιιιτιοστοτιισι οοιιισοεἱτοτιιιτι Ροκ· τστιιιιιιιι

_ιιιιοσάεισι οσοοὶιιι άο ισιιοεο σοτιιτἰι στο Βοσοτιιτἰ Πιστι

άτιτο άοσιισοττιισ οορἱτιισοοτιιισ ιιιοοι.ιικιενιιι. άιο ιιιι

σοιιοιστιτἰε. '

: τ ( υοοοοΧιν τ

·

Μοι·τιιο τστοστατο οι οἰυἰτατο άσσοο. ΜοτΙο δσ|ιίΖέτιο τα

σιτοπΩ, Μοτ.εαπαο οσο, είπε όοτια τι ἰαιιαοσεΖὐιω σοπισπ

22ίπω οι:οιτρατα, ἰπτοτοεεἰοπτο Μαιι/τοάο δίσίΙίαο το8ο, ά

Βαίοί, ΜοτΙί οία.εάοπι τοΖίοΙαο οτ |ιαοτοιίέ, τ·οστίτιτατιται·.

Ώτ”ιθ , ιιττιιιια ιηιττ!ιε

δω!. Α.|οΙ.Μ5. υ.

(Η. Κ.)

- Ισ σοσιισο άοσιιιιι εισαι. οττο ιιΒιιτιο άο τιτοιιο οιιιιε

ισοεειισο σιισοἱιιε οτ Ρτοοιιτειτοτ άιιτοιο ιιιάιιο ιιιιοτἰ8

τιιιοσάεισι Βιιάτιοτισι ι·ιισοι οτ τιοτοάιο τιιιοσάτιιιι τσοττἱ

@Με απο ιτιοεειιιιο. άο τισε στοοιιττιτιοιιο οετ

ιιιετι·ιιισοστιισι Βιοτιιι;σ εισσο ἰσοστσστὶοσὶε άοσιισι

ιιοιτι.ιι. ιισάοοισιο άιο σιοσειε εορτοσιτιτιο. ισάιοτιοσο

:ιιιτι ρι·οοιιτοτἰοιιο ιιιοιιτιο Ετ σι Ηττοτιο ιΠτιεττιε @το

εισάιο άοιιιισι ιιιοσ.ττοάι. £1ιιιιτιιιτι τοσοι· ἱσἴοι·ἱιιε αττ

Ρτιιιιι οετ σοιιιισο τρώω άιιτοιε οοστιτοοτ σοτιε άοσιισο

ΒιιιΙΙιοΙσιο τιιιοοσιετο οιιριττισοο Ροριιτι ιεισιιο. ιιι στο

εοστιτι εισοἰειιιοι·ιιτσ ιιοεττοι·ιιισ πιο τιειΒιιιεεο οτ τοοο

ριεεο ιστοετιισι εοτιιοιοιιοισ τιιοιοσοιιι οτ ειιτιεττιοιοσοτσ

άο Ιὶτιτἰ8 πιάτο τιιι:ιάτισΒοστιε άοοοιιι. οτ άο οσισι «το

οτ τοτο τΙιιοά Ροτιιοιιἱτ ειά οοσιιισο ὶτιιιτιο. οτ :ιά ιιτιιιιιοε

οοσειιτοε ιπσσο. :τά οοσειιΙοε ιιΙτι·ειιιιτιι·ισοε ιιτιτιιιο τοπι

ροτο. οκ τιοσιε οτ άο τιοσιε τιιιοιιάιισι ιιιοτὶὶ στοάιοτι.

τμ άιιάιισι ἰσ ιιΙττοσιειτἰσἰε ΡτιττιΒιιε ιστοετιιτιιο άο

οο8ειτ. τοσιισοιεισε οτοορτἰοσι ιιοσ τιιιισοτιιτο Ροοιισιο

οτ σοιι τοπιο εοτἱετἔιοτἰοσἰε οι εοτιιτἱοσἰε. ω: τοετἰ

τιιτἰοσἱε.#Ιὶτιοι·εισε σοε οτ οοσιιιτιο ίιιιιιιο Ρετ τιοοοΙιτί

Ιειοἱοσοτσ οτ τιοςιιιτιεισιιισ ετιΡιάειτιοσοι:τι εοΙοισΡτιἱτοτ

ιιι ιιοττιι5 άοάιιοτειισ. οτ Βιοιο ιιοτιιε τἱσοσι οτ τοτιιτιι

τιοσοσι ω: ιιτιοτιιισ άο σοσ ιιοτοσάο άο οσισι οο τΙιιοά

Ρτοάιοτει άιιτοιε ὶσ τιοιιἰε άἱοτἰ οοισιισιε ιεισιιο Ροτοτο

Ροεεοτ. σο! ιιτιοιιι ιεισιιοσει.' Ρι·οιιτοτοει σο! @οιιο ιι¦ἱει

οοοιιεἰοιιο. σιοε σοο ετσι ροτοοιιτι στο οτι. Ρτοτσιττοιιτ

αυτιά άο Με σωστη Βιοιοτ τοτιιιἱεὶτἱοιιοπι ιιι ροετοτιιισ

ιιοΙ τιοτιοσοστι ιτιοιιοτιιτ. ιιΙὶοοιιἱσ Ροσιισι άιιΡΙἰ άο

@φοτο οτ τιιιοοιοσε οοστι·ιισοτοτ. άτοτο σοιιιισο ιιοτιιε

ετιΡιιττιστάιιιε εροσάοο. ρτοάιοτιο ισ οιιο τοτιοτο άστο

τιιτἰε. οτ Ρτο Ρτοάἰοτἰε οσισιτιιιε οτ ιιά ει:: οτιεοτιιιιιι

άιισι οιιισιτι τοσοι άιοτο άιιτοἰε οτ σιοε ρτοεοστἱιι οτ

τιιτιιτιι. οοτσπι ιεισιιο ισ Ρτι!ιιτἰο άο1τιιτιι οΡὶτοιιἱε άο

Πἱεοο οιιο ισοτειτιιτ άιοτιιε οσΡιτεισοιιο. εισσο άοσιιιιιοο

σιιτὶιιἱτοτἱε Μοοι.νιιιι. ιιιάιοτιοιιο Ρύσιο. άἱο Μάτσο

@σιτε οὶτοει τοττἱειπι. ΡτοεοστΠιιιε τοετὶΒιιο τοτττιτιο

άο οοεττο ἱιιάἱοο οτ ειτισεισο ΡιτιοΠο. τοσοι· Ιἰττοτειτιιιιι

τοσο οετ. τιιιισττοάιιο άοἱ €τοτιει τοκ ειοιτιο. Ροτοετοτι.

οοιιεἱΙἱο οτ οοιιιιισι ιατιιιο άοτιοτιο ειιἰε ετι!ιιτοσι οτ

οἱσοοτσιιι άιΙοοτιοσοσι. ιιΒιιο20τιιι5 άο τιτοτἱο οιιιιε

πιοεεεισο τὶάο!ἰε ιιοετοτ. ισειιοετιιτἱ ιιοεττο οιιροειιἰτ οιιιιι

οιιοτοτιι. τιιιοά οσοι ιιιοττιιο άιιάιιισ ἱτιτοετειτο ισο

τιιτο εοτιιτισο ιιιιιιιοσει. οιιιο ισοεειισο ισ οιιιιτειτο πωσ.

ιιιοοτιιιε ττιιιοσιιε οτ εοοὶιιε οοσειιτοε ιπσσο ισ οιιιιτιιτο

ρτοάἱοτει ιιιιιτει ετιιτιιτιιιιι ιαπσο ιιοοοροτττ τοτοσι σο.

οιιτιιιιιιι οιιο τιιοττιτ Διοτι ισοτιιτι. ιιιάοΙιοοτ Μιτιιε πιάτο

τιιιειάτὶσεοιιτοε άοοοιιι. οτ Ροοιισἰειισ ισοπι άοτιιΙοτιτ

ιτιιιιιτιισ. οιιο οειιιιοι·ειτιο οοιιιιισιε ἱιισιιο τιιιτ τοοοσ

άπο. ιιτ οετ ιιιοτιο. (Ιιι8ιιιτΙιιτιπι άιοτιιε 1150820008.

τιτοοιιτι-ιτοτ άιιτοιε ισιιτιοτιο οτ τιοτοάιε άιοτι ιιιοτιιτι.

οιισι Ιιττοτἰ8 τιιιοσάιιιτι Ροττι άο οειτιιτιι·ιο στοάιτοτιε

σοεττι. ποι τιισο ισ ΡειττιΒιιο ειοΠιο δοτοτιιιτ οΠιοιιιισ

ιιιοιιτιο εισιιά ἰοιιιιιιιτι το οοστοττ·οτ οτ Ρτοάὶοτιιιιι Ρο

οιισιιιιιι στο ροττο ισιιτιοτιο στοάιοτο οιισι ισοτιιστιει

Ροετιάιιτοτ. Πτι τιιιοά ισ σπιτια ιιοεττει ιιετιιιο τιά σοσ

τοετοτιοσοιιιι Ιιτιο ειιΡοι· οιιοοτιοσο ιΡειιιε Ροοιισιο

τω τιτοοοοειιισ. άοτσιιισ σοο ροοιισιτισι σκοπια τιστιοτο.

ποο οτιιιισ ο σοτιε: τοεΡοσειιτιι οοσετιιιιιιι ειοιιτ άἰοὶτ.

Ποοτ ιιιιιττοε στοισάο Ιστιοτοε ειιτιιοτιτ οτ οιιιιοσειο.

εσΡετ οιιο οιιισ οτι 8ιιΡΠοτιιιοτπιτ σοτ τι08ττειιιι οιι

οοΠοστιτισι Ρτοιιιάοι·ι. άοιιοτιοσοσι ιιοετι·σσι ι·οοιιιι·ι

ιπισε. οτ οττειιιιιιι·. τιιιοτοσιιε ει ιιοτιι ειπιτ οιιο άοιιο

ιιιιιστ ισ τιιιοι·οτιπσ. τιτοάτοιιιιιι Ροοιισιοιιι οιάοσι ειτ

ΡΙιοιιστι ιιι·οοιιτειτοτἱ άτοτο ισιιτιοτιε τιοτοάιο στοάιοττ

ιιιοτιιτι ιιιοάιτιστο ισοτιτιτι τοετιτιιι ττιοιιιτιο. άιιτιιτιι

ττἱὶ
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πιεεειιιιε κ”. εεΡιειιιΒτι5. ιι. ιιιάιει;ιοιιε. εεε ει€ιΠειε α ειιρει· ιει·ι·ιιιιι. ει Ρετ (Ιιι0ά θα ιιε! θεά ροεειτ. ιπι

ει·ιιιιτ ειιΒιιιο οειε ι·ιιιιεε. ιιι πιιο ετατ εειιιΡι:ει ρεεε `

εεάειιιιε ιιι εο!ιο ει ιειιειιιιε ιιι ιιιιιι ιιιιιτιιι ιιιι·Βιιιιιιιι

ει ιιι ειάιετει Ροιιιιιιιι ιιι ιιιοάιιιιι ι·εε>ιε. ειι·ειιιιιεει·ι

Ριιο ιπιιι. ιιιειιΪτεάιιε άεἰ ιδι·ειιιιι τα εισιιιε.

@ο ΒιιιΠιειιιιιιε άε ειιιιειο Θεοι·ειο εεει·ι ιιιιρει·ιι ιιο

ω” τοθετιιε ιτειιεετἱρεὶ ε: εκειιιριιβειιιιἱ ιιι ειιΡι·ει

άε ι·εΒιετι·ο ετ ειιιτειιιιεο εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ειιιι·ειειο άε

εει·ιιιιιιτιο οριειιιι άε ιιιιιεεο ιιοιειι·ιι ιτειιιεει·ιριο ει

εκεπιΡΙἱίὶεειο πιιπιιι ιεοοιιι Βοιιιιειιι·ει ιιοιειὶἰ. ιιιειιιι

ειάάἰιο πει άἱιιιὶιιιιιο. πιει ΐοι·ιε ιιιιετιι ΜΒΜ ιιιιιιο

εειι ριιιιειο άε ιιιιιτιάιιι:ο άοιιιἱτιὶ Βιιιάοιι άε ι·οάοΒιο.

ιειτιιιε εἰιιἰιειἰε Ροτεειιιι;ιε. Ρι·εεετιιιιιιιε ιεειἱΒιιε. ι·ιιΒεο

άε οπο. ιιιιιΒιετι·ο εΠιει·ιο άε ειιειιιι. ει ιιιιιιιιιιο

ο5ΒετΒει·ιο εει·ιιιιε εοιιιιιιιιε. ιιεει.νιι. άιε νικ. ιιο

ιιετιιὶιτἰ5. '

( υεεεεΧν )

Ιαπωεπεεε εαποιιἰεί εεεΖεσιαε εοι·ιυπάειπ οι·ιιαπιεπ2ο,

ε£ εοεπιε2ει·ίέ εμιο αιτ·ε&αε αεάιβεαιίοπέ ἱπ£επιἰετι£εσ)

αα·ερω οὐ Μ α ίαιιιιεπε2 εοπιπιιυι2 :πιω άαεειιΜ,

άουιιιπι ρτ·ορτίαπι άίι·αετ·ε ε! εἰιιειἰετιι εο!ιοπι .σειπρε2°

·ιιαειωωι .σε .σει·να2αι·ο.σ :ροπάεπιι.

ιΏξιθ, 'ΙΟ πιιιιι

δει!. Α. [οί. 978. τι

( Η. Π.)

Ιτι πιοιιιιιιε άοιιιὶιιι ειιιιειι. ποε ιιτιάι·ειιε άε ιιιιιιιιιιιι

ιιτειιἰάἱεεοιιιιε. Ρτεειιἰιετ ειιρετειιιιιε ιιιιιΒιετει· Με

τππι. ἔιιἱΠιεΙιιιιιε ει ι·ιιικιιάιιε Ρι·εεΒιιει·ι. πιιι€ιειετ

Βει·άιο!οιιιειιε άιιιεοτιιιε. Βωιιιθιωιε άε ειιειεΠο ει

ειιιιι·ιει @Με ευΒάιεεοιιι. ει; ιιιεειοειιε άε Βιιι€ετο

ειιτιοιιιει εεειεειε ιιιιιιιετιειε. ειπε άεεοι·ειιι ει; πω·

ιτιὶιιιιεὶοιιειιι εεειεειε ἱΡεἰιιε ιιιιειιάειιιεε ει: ιιι ειπώ

ιει·ιιιιιι ιιιιεειιιιιτ ετ ει·εεεετ ειιιο ἱιιάἰἔει: ιρειι εεειε

ειιι. ιιοιιιιιιιιε ειειιιιιιιιιιε ει: εοιιεοι·άιιει· οι·άιτιειιιιιιε.

τιιιοά άοτιιιιε άἱει:ε εεειεειε (με άἰεἰιιιι· εεΡιιιιιιιιιι

ιιιιιοιιεειιιιτ ει: άἰι·ιιετιιι·. ι·ειιιιιιιετιιε ππιιο ιιιιι εει:

ι·ειτο ιΡειιιιι άοπιιιιτι ει τιιιἱ εΙειιάιι: ιιιιι·ιτιειιιι ειαε

ιτει:ειιάιιιιι (με εει ιιι ιιιεάἰο ὶΡεἱιιε ιιιιιι·ὶ ει πιιιτἱ

ιιιι·ι·ιε ΡιιΒιιιιι άε ι·οάιιὶἴο. ειιιιι οιιιιιἰ ιιια: ειιισά άιει.ιι

εεειεειει ιιιιιιει ει; ιιιιιιει·ε εοιιειιειιἱι. ιιι άιοι.:ι εεειεειε

ει; άεειιι·ειι ιοειιιε ιΡειιιε ιιιειιετιάε. ει (μια άοπιιιιιιε

ΒιιιΠιειιιιιιε ΒιιεειτιιΒι·ει ειιΡιι:ειιιειιε ΡοΡιιιἱ ιιιιιιιε ιιά

αυτι Ρἱιιιι1 οΡιιε άιιτ ει οίΐετι εειριιιιιο ιιιιιιιειιει. ειαε

ιιοΒιε τεειριετιιιΒιιε Ρτο ιρεο εειΡιιιιιο Μι” άιιοειιιιιε

ιππε. ιιτ ειε ειε επιιιιιι.ιιι· ροεεεεεἰοιιεε ει ι·εάάιιιιε

ιρειιιε εεειεειε. Ρι·οιιιΜιιιιιιε ει εοιιιιειιιιιιιιε ιιοΒιε

άοιιιἱιιο εικοστή Βοιιοιιιάἱ ιιιάιει ει εεεεεεοι·ι άἱειι άο

πιιιιι εειριι;ιιιιει τεειριειιιι εἱιιε ιιοιιιιιιε ει εοιιιιιιιιιε

ιιιιιιιε. ιιιιοά ιιι εοιο ιρειιιε άοιιιιιε τιιιιιιιιιι εάιίιειιιτιι

Βιεἰειιιιιε ιιεε θεά Ρει·ιτιιιιεπιιιε πιει άε ιιιοιιιιιιιειιιιε

ει Με ρει·ιιιιειιιιΒιιε :ιιι ειιιιιιει·ιιιπι ει εεριιιιιιι·ειε

ιιιοι·ι.ιιοι·ιιιιι. άιιιιι ιιιιιιειι ειιιιιιοά ιιιοιιιιαιειιιιιιιι εειι

Ρεάιιιιειιιιιιιι εεπ ρι·εει.ειι·ε ιιοιειιιιΒιιε ιι·ιιιιειι·ε. Με

ειιιιιιιοά ιιιιΡεάιιιιειιιιιιιι ΗΜ ιιι ιΡειι ΡΙ:ιτειι πει εἰ

ιιιιτει·ιο. @πιο ·ιι·ειιιεειιιπειι ιιε ει ιεεάιι·ε Ροεειιιι ω

εοι·ιιιιι ιιοιιιτιιιιιετιι. Ροε5ὶπιιιε ι:επιετι ἱἔιεετε ετ Ρετ

ιιιιιιει·ε Βει·ι ιιιοιιιιπιειιιιι ειιιιιιειιτιει ευρω· ιει·ι·ιιιιιι

εοτιιἰΒιιιι ιιιιιι·ιε Ρετ ΙοιιιΒιιιιι ιιι επιε τει·ιε εριιιιιιιιιοάο.

εεά ει! Με ιρειιιιι εοιιιιιι ιιιιειιιιιιι ει ει:Ρεάιτιιιιι ει·ιι

ει ετειι.ιιι ει: οοιιειειετε Ρει·ιιιιιιειτιιιε ἰτι ρει·Ρει:ιιιιιιι.

εειιιο ετιεπι ιιοΒιε ει άιετε εεειεειε οπιιιι·ιιιτε φαι

ιιειιετιιιιε εειι ιιιιιιει: ιειιιιιετιειε εεειεειει ιιι-Μουσειο

ιιιοε ειαε Ρεάἰε ιιιι·ι·ιε άοιιιιιιοι·ιιπι άε ιτιιΒιιο. πισω

ιιιιιιιε ιιι εεει·ίειιιι ειιτιειι ιιιιιι·ειιιιι. ιεειεε τιιοοιειιε ει;

ΙιιιιΒ·ιιιιειιε ρι·εεΒιιει·ι οιιΡειιειιιι εειιει;ἰ Ιιιιιι·ειιιιι. οεε

τιιιε ΒιιειιιιιΒικι ιιοτει·ιιιε. Βοτιιιειιεεεειιιιε άε Ροι·ι:ιι

εει·ιιιε. ει ιοιιιιιιιιεε ιιι·εεεε. :ιοοο άοπιιιιιεε ιιειἰιιἱιειὶά

ιιιεει.νιιιι. ιιιάιει:ιοιιε Ρι·ιπιιι. άἱε-ιι ιιιιιάιι επιε τει·

ιιιιιιι. ει άιιο ιιιειι·ιιιιιειιιιι ιιιιιιιιι ι:ειιοι·ιε ιιιάε ΐιιει:ε

ειιοτ. ὶειιιά ειιιιιι· ίιιει:ιιιιι εει Ρτο :Ποιο εοπιιιτιι.

ΕΒο ίεειει άε ι·ιιιιιιοΙιε ιιοτει·ιιιε ι·οεειιιιε πάμε

!

ρεοεεεΧνι)ῖι

Πεει·ειιωι ωρί2αιιει ίαιιιΔεπείε ρορα!έ, εμε α22ειια

2έοπεε ἰπ£τ·οἰιιιιιιπ εοιιιιπιιιιἰε,' ιιΖ£πι έυιπισπ /πει!αε,
Ζη·ίΕαε όεε!απυιιαι·. - ν

_

'Πω , ιιι ἱιιιιἱἱ

σε. Α. χω. πο. τω. ε. χω. ε. σ.

ςΗ.Βη

Ίο ιιοιιιιιιε άοιιιιιιι ιιιιιειι. ποε €ωιιιειωιε Βάσω

ιιιδι·ει άεἱ Βι·ειιιε εειΡὶιιιιιειιε οοιιιιιτιιε ει: ΡόριιΙἰ ἱειτιιιε

ιιο!ειιιεε ιιι: ιειιειιιιιιι ιιιιιιι;ιιι;ι ι·ειΡιιΒΠεε ρι·οιιιάει·ε.

εΒεειιιιιιιιι ει; Πάει οοιιει:ετιι:ιετιι ετιι:ιιιιιοτιιω ιιοΒιιιιιιιι

ειιιιιιιιι ιιιιιιιε ι:ειιιιιιειιι Ρτεεετιιιειιι ιιιειιιοι·ειιιεε. ιιιιι

Με εει; ιιιιιιιιιιειιτι ι·εειιεειιει·ιιιιι Ρτο εοιιιιιιιἰ ωιιιωιε

ιιιιΡετιάει·ε ΡτοΡι·ιε πιει εοπιιιιιιιι άεΐιιετιιιιι. ιΙιιἰ ετιειιιι

ερεειιιιι ει: ρι·εειεο ιιιτειιιιειιιο. ειιιετοτἰιετε εοιιεἰιἱι

ειιιιιιει·ιιιιι. (μισά “Και ειιιιιιιιι ὶιιιτοἱιιιε ιιε! ι·εάάἰιιιε

εοπιιιιιιε ιιειιάι πει ειιειιιιι·ι ιιοιι Ροεεειιι. ει πιά πιει

ιοι·ειιι ειιιιτειιιτι1 ιιι Ιὶιιετἱε Βιιοεειε τειιοι·ειιι ειιιιιιιἰ

άεεει·ιιιι ΐεεει·ιιιιι: ιιι τιιιιι·ιε εεειεειε εειτιοιἱ Ιειιιτειιιιι

ιιΒι ωιωο εΡΡετειιι; ιιιιει·ε ιΡεε. οιιιιιιιιιιεε ειἱεπι ειι

Βιιειιιιιι Ρι·εεειιιιιιιιι εοιιειιιιιιιι·ι ιειιιιιε. τιιιι ιιιιιιιιι ειι

Ριάιιιιιε εοι·ι·οει. εκ ὶτι8ειιἰἱ ειιΒιιΙιιιιι:ε ιιιτειιι:ιοτιειιι

Ρι·εάἰειἰ ειειιιιι. Ρετ άοιοειιιιι ιιιιετΡοειειοιιεπι :ιιιππ

τσιπ. ει ἰΡ5ιιιιι ειιιιιιιιιιιι εοιιιι·ει ιιιτειιιετιι:ιιι1ι ιιιοιειιι

ιεε. ιιιιι·οιιιιε ιιε ι·εάάιιιιε εοπιιιιιιε Ρετ Ιοιι€ιιιιι τειπ

Ροι·ιε 8Ρειειιιιιι επιε ιιιειε ιιειιάειιιεε. ιιι ει ιιετιάιιοι·εε

ίἱετειιτ ει: ειιτιΡιοι·εε. ιιε ιιιιοά ειε ετατ εοπιιιιιε Βοιιἱε

οιιιιιιΒιιε εροιιιιιιιιιι. ιιιιοά ειἰιιιιι ιιά ιιιιιιιιετιάιιιιι ειι

ειι·ιι. ει οιΙιειειΙιιιιιι ειι|ιιι·ιει ρει·εοιιιειιάει ετἱιιιιι Ρεειε

ιειιιΡοι·ε οΡΡοι·ιεΒιιι ιιιιιιιει·ειιιιι Ροριιιιιιιι εοτιιιτιιιιι

εικιει:ιοιιε Βτιιιιειι·ι. μερια ιιιιοά ιιιιὶιιετειιιε ρει·ιειι

!ιιιιι ιιιιιιιιιιεΒει. ει; άεει·ειο ει: ιιιιει.οι·ιιιιιε ει: ιιοιιιιι

εειιοιιιριιιιιιη πει οριιε που δει. ειιοά ειιιειιάιιιιιι· τιιιε ιιιιιιιετειιιιιιε ροριιιι ω” εοιιετεεειι ιιι εεε!εεἱιι
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!!εε!! !!!πτεπ!!! !!! Ριι!!!!(:ει εοπε!οπε Ρετ εοι·!!π ε! α ε! ππ!!!ε τεε!οτ εεπ Ρο!εε!!ιε !!πΡε(!!!πεπ!π!!! Ρτεε!ει

ο!!!πΡεπο!!! ε! πποε!!! Ρτεεοπ!ε. ε!ε!π!!!!πε !ειικ!ει!πι!ε

ε! Ρτο!!ππε!επιπε ε!(!πε _(!εεει·π!π!πε ε! οτ(!!πειππε

ππ!πετε!ιε ε! ε!π(3π!εε πεπ(!!!!οπεε ε! !!!!επε!!οπεε εε!!

!τεπε!ππ!!ι!!οπεε !!ιο!!!ε!(!ε !π!το!!!!!πε εο!!ιππ!ε ε!!οπ!

πε! ιι!!(!π!!›πε Ρετεοπ!ε π!!π! εΡεε!π!π ππ!!!ε ι!!ππ!

Με!!! ε! !ττ!!εε εεεε ε! ππ!!!πε πε!οτ!ε. !ππ(!πε!π

!!πε!πε εοπ!τπ εο!πππε!π π!!!!!ε!ειπ ε! !!! (!ε!!!!!!ε!!!ππ!

εοιππ!!!ε ε! εοπ!τε εΡεε!ε!ε ε! (!ε!ετιπ!πε!π!π !πτε

π!επ!:π!!! ε! Ρτεο!εππ!. ε! ε! πι!!! επ!!! !πε!τπ!!!επ!π

πεπ(!!ο!οπππ! εεπ ε!!επε!!οππ!π εεπ !τεπειππ!ει!!οππ!!!

(!ε ε!ε εεπ ι!!!(Ιπε εετ!Ρ!πτε Ρπ!ι!!εε πε! Ρτ!πει!ε πε!

π!!(!πε επΡ!!ι!!π !!!!!ε ε!!!!ε ποπ ο!!ε!!!!!!ε (Ιπο(! εοπ

!!πε!ι!πιτ !!!-ε!ε (ι!!οά (ιι!εειιτ! ποπ Ροεεππ!. !!!ε!! ε!

!Ρεπε ο!π!!εε ε!ε!πει!!ειε επεεε!!!πε ε! !ττ!!!!!!!πε. ε!

ππ!!!πε ιιπ!οτ!ε εεεε !π(!!εε!ππε. ε!!!!π!!!!πε ε!!!!!π ε!

!ππ!!!!!ππε πε Ρτοπππο!επιπε (!πο(! ο!π!ιεε ε! ε!πππ!!

!π!το!!πε εο!πππ!ε ε!πε τε(!(!!!πε ε!πε (·ε!ιε!!ε εοπ!!!

!!!ε. ππ! πε! (!!!ε πεπ(!!!! πε! ·ει!!επε!! εεπ !τεπε!!!π!π!!

!!!ετ!ι!! πε! εππ!. παρε !π !!ο(!!ετππ!π !!!ε!!! !!! π!!

!!πε!!! πε! !π ε!!(Ιππε Ρετεοπειε. ει!! !!εε (!!ε !π ππ!!!ε.

ιι!!!ε!!εε! ε! εε!!!ι(!ε(:!!πε (!!ε !ι!!!!! !!! επ!εει. τε(!!εππ!πτ

ε! εεε!!δι!ειι!πτ εοπ!ππ! !!!ππε πε ΡπΒ!!εεπ!πτ πο!!

ο!›ε!επ!ε εοπ!τ!ι(!!(:!!οπε ε!!επ!πε Ρετεοπε. ε! !Ρεοε

τε(!(!!!πε ε! εει!!ε!!!!ε πωπω!! τε(!!Β!!!!πε ε! Ρπο!!εε!ππε

εοε.!!!(!πε εο!πππ! τεε!!!π!!!!πε. !!ε (ι!!οά !Ρεππ! εο

πιππε !Ρεοε !π!το!!πε πε εε!ετο πποε!!! !επεει! ε!

Ροεε!(!εε! !!ι!!!(Ιππ!π το!!! επε!!! ε! ε!πε!!! εΡεε!ε!!!ετ

Ρετ!!!!επ!ε!!ι ε!πε ει!!επ!πε πε! π!!(1ποτππ! εοπ!!·ε(!!

(τ!ιο!!ε. ε!(Ιπιε επ!ε!π ε!πε!! !επ!ετπτιο πΡΡετπετι! εοπ

!τε(!!ε!οι· εεπ πετ!›π !π εοπ!τπτ!π!:π !!π!πε !επ(!!ε ε!

ε!επ!!! Ρτοτπ!πΡετ!! Ρπ!!!!εε πε! Ρτ!πε!!!!!. εο!πι!! ε!

!επεπ!πτ εο!πετε. Ρτο Ρεπε ε! πο!π!πε π!π‹!!ε!ε (!π!!

!!!!ε! !!!σε !!!!τεε ππ!!!ε !π!!πε. ε! !πεπΡετ !!π!!ε!!!πτ

-!!!!π(!πε!π !!!!ε!!ι!ε. !ιε(: !!επε!!ε!π!π ε! εο!!!π!!! !!!!!ιεει!.

πεε !!!!!!ετε Ροεε!! !!ι(!ε πο! ππποε (!εεε!!ι εο!πΡ!ε!οε.

(Ιππ!π Ρεπε!!! Ρο!εε!πε ε!!Βετε !επε!!!πτ επι!! επεσε!!!

Ροε!(Ιπε!!ι ε! εοπε!!!ετ!!. ε! !ππ!πι!! !π !1οπ!ε εοπ!τε

!!!ε!επ!!ε !ππεπετ!!. ε! ε! ποπ !ππεπετ!! επ!!! (!ε!ιε!!!

!!οτεε!ετε Ρει·Ρε!!ιο. (Ιποπε(!πε εοπ(!ε!ππε!!οπε!π εο!

π!εεε!. (!!!ε ε! ποπ ΐεεετ!! !Ρεε Ρο!εε!εε !π (!πΡ!ο

(!ε!σει!! ε!π(!!ε!ιτ! ε! εοπ(!ε!πππτ!. !!ε!π ε!ε!π!!ππε !ππ

-(!ει!!!πε παμε οτ(!!!ιε!ππε ε! Ρτοππ!ιο!ει!!!πε. (1ιιο(!

-ο!ππεε !!!ε Ρετεοπε. (!!!ε ε!πετεπ! εεπ Ρ!ιτ!ε!!! πεπε

!!!!π! !π (!!ε!!ε οο!πΡετ!ε. εεπ !π!!·ο!!!!!!!ε. ι!ε! τε(!(!!

!!!ιπε εοπιπ!!!ε. εεπ οππεπτπ !!ει!!ε!!!!!!! !!! Ρτε(!!ε!!ε

εεπ (!!!ε εετ!Ρ!ε τεΡει·!ππ!πτ !π επτ!π!π!·!!ε οο!πΡετει

τω!! εοπ!ππ!ε Ρτε(!!ε!ετπ!π !!!!!!ε!!!!! ε! !!ε!!ετε (!ε

!!ε!!!!! ΡετΡε!πο ιι (:οπ:ιππ! !!!ιτπε οε!ο. (Ριο!!!:ιε! ε!!πο

Ρτο ππο!!!!ε! εε!!!επε!·!ο !!!ιτετπ!π (!πο(! !!π!!ε!!επ! εεπ

!!ε!·›επ! !π (!!ο!!ε !π!το!!!!!πε. εεπ ππο!! εετ!Ρ!π!π εε!

!π επτ!π!ετ!ο εο!πΡετετπιπ !Ρεοε !ιε!›ετε (!ε!!ετε ε!πε

εοπ!!·ε(!!(:!!οπε εο!πππ!ε ε! ε!!πτπ!π Ρει·εοπετπ!π Ρτο

επ. (Ιππε !!!!!·πε ο(:!ο Ρετ εε!!!επε!·!π!π !!!ει!!εππ! (!ε

!πε!ιεε !π ιπεπεε!π.· ε!πε (!ε (!πο!ιπε !π (!πο!ιπε !πεπ

ε!!!πε Ρτο πι!!! εεοππ(!π!π !π!το!!π!!! τε(!(!!!ππ!π εο

!πιιπ!ε. !!εε Ροεε!! π!!(Ιπ!ε τεε!οτ ε!πε (:πΡ!!επεπε.

ε!πε π!!(Ιππ !!!!!! Ρετεοπε Ρτο εο!πππ! !!πΡε‹!!τε (Ιπ!π

Ρ!·ε(!!ε!πε !!!›τ!!ε οε!ο Ρετ εε!!!εππτ!π!π !!!!!!εππ! Ρτε

(!!‹·!ε Ρετεο!!ε. (!!!ε Ρ!ιτ!ε!!! !!π!›επ! !π !Ρε!ε εο!πΡετ!ε.

ε!

πετ!! εεπ εοπ!!·ε(!!!!ετ!!. πω!!! Ρτε(!!ε!ε!ε !!!!τεε πο!!!

Ρετ εεπ!π!ιετ!π!π ποπ !ιε!ιεειπ! εεπ εο!ι!ετε τεεπεε

πετ!π!. ει! ππ:πε ε!!!!π!·πιπε. ε! οτ(!!πε!!!πε; πω!! ποπ

ε!! επΡ!!επεπε πε! Ρο!εε!!ιε. !!εε Βεπ!εε !ε!!ει!π!πτ ε!

!!ι!!!(!πε!!! επΡ!!!!πεο. πεε Ρο!εε!!!!!. ε! !πεπΡετ οπο!!!

ει! Ρεπε!π εοπιππ! !π!!πε !!!ε .!!!!τ!ε !π!!!ε!(!πεπι. Ραπ!!!

εε(!πεπε Ρο!εε!πε πε! οιιΡ!!επεπε . , . . πε! ζει!!οτ(!πετε

!ε!!εει!πτ ει!!! εποε!!! Ρεπε. ε! ε! πι!!! Ρετεοπιι !!!

εοπε!!!ο πε! !τπε!ιι!π !!ιετ!!. πποε Ρι·εε!!ε!ε!!πτε οε!ο

Ρετ εε!!!πππτ!ππι. (1πο!!!!ε! !!ππο πο!! εο!πππ!πτ.‹ πε!

!!! εοπε!!!ο ε(!!οοπεπ(!!π!πε!π εο!!!τετ!ππ! ειιττε!!ετ!!.

!επε!!!πτ Ρο!εε!ειε- ε! (ο!!Ρ!!!ν!ιεπε ε! τεο!οτ ε! επίεττε

!!!ιτπεΪεε!ι!ι!!π. !!εε!!! (ιιιο(Ριε επ!!!!:ιε! Ρετεοπε· Ρετ

!ε!!! !!ε!!!επ!! !π· Ρτε(!!ε!!ε Ρ!ιτ!ε!π ειπε!!! ιιεπ(!ετε ε!

ε!!επετε (Ιποεπτππιιε!.!πο(!ο ππ!!!ε!!! !!π ε!!ετε!!! Ρετ

εο!ιπ!!!. πω!!!!!!!πε!!ε··(:!εΞ7ε!!επε!!οπεε! πεπ(!!!!οπε

εεπ !τεπεπε!!οπε. !(!επππ!!!!!!οπε!π ίπε!!!! ε! !!!εετε

!επε!!!!ιτ τεε!οτ! ε!πε εεΡ!!ε!ιεο ε!πε Ρο!εε!!!!! ππ!

Ρτο !ε!!ιΡοτ!!!πε !!!ετ!!!! !π τεε!π!!πεε!π!!!!!!ε. εε!!

εε!πΡετ (!πεπ‹:!οεπ!π(Ιπε Ρο!εε!εε εεΡ!!επεπε εεπ τε

ε!οτ (!ε(!ετ!! ε! εο!πει·!! Ρτο εο!πππ! !πππε Ρτο (!π!

!!πε!!!ιε! !!!!τ!ε σοτο. Ρετε!Ρ!επ(!!ε (!πο!!!ιε! εππο !!!!!·!ε

εεπ!π!π. !επε!!!πτ !!!ε πι!! !Ρεειε τεεεΡετ!! πεπ(!ετε

ε! !!πε!!! ε! τεπ!!εε!οπε!π !!ιοετε (!ε !!!ε (Ιπππ!!!ε!ε

Ρτο οι!!! Γιιει·!! εε!!ε!!ιο!π!!!. πι!!! (!ε εειΡ!!ε!! εεπ εοτ!ε.

(Ιππ!!! !ποτο εεπ Ρτο!!οπο. πεο Ροε!επ Ροε!(!πει!π ε!

ε!!!!ε!!!ε!π!π !!!ε!!!. ε!!(!π!(! !π!!πε!!! πε! Ρετε!Ρετε (!ε

!σεει! ΡτσΡ!ετεε ε! (:ο!πππ!. Ροε!(Ιππ!!! ε! (!ε εοτ!ε εεπ .

ε!!Ρ!!!!!! ἴπετ!! επ!!ε!!!ε!π!ιι. ε! πετο εοι!! ππε !!ιππε ε!πε

εεΡ!!!!!!επε πε! τεε!οτ πι!! Ρτο !ε!!!Ροτε !!!ετ!! Ροε!

(!επππ!!!!ε!οπε!π ε! !!ιε!!ι!!!. πε! (!ε πεπ(!επ(!ο πε!

!!!!επεπ(!ο πε! !ι·επεπιπ!ε!ι(!ο (!!(:!ιππ επΡ!!ε!ε ε! !!ε

πεί!ε!π!π. Ρετ !!!π!π ππ! πεπ(!ετε ε! !τεπε!ππ!!ιτε πο

!πει·!!. ποπ εο!ιιετ!! !!!!!τει π!επεε!π. Ρτο (!π!!!πε!!!!ε!

!!!!τ!ε ο(:!ο. !!επε!!ε!! !!!!!ειε οεπ!π!π πε! Ρτο τε!!! ει!!

εππ!(!επι τπε!οπε!π Ροεε!! !!οεπ!ετ πε!!(!ετε επ!επ!π(!πε

!ιο!ιιετ!! ε! !ι·ππε!ετ!·ε !!!ε ππ! Ρετ!επ! !!!!!!πετ!! !π

Ρτε(!!ε!!ε εο!πΡπτ!ε Ροε! (!επππ!!ει!!οπε!π !!!(:!ε!!ι. !!!!

(Ιιιο(! !!!ε πε! !!!! !π πω!!! πε! !π πποε !τεπε!ππ!!!!!ο

!!!ε!!! !!!ε!!! εο(:!ε!π !!ιο(!ο !ε!!εε!πτ π! Ρτε(!!ε!π!!! εε!.

ε! εο!πππε ε!πε!!! ε!!π!!!!ετ !επεπ!πτ. π! Ρτε!!!ε!π!π

απ.. π! επΡτπ ε!ε!πεπ(!ππ! (!π!!!!ππε ε! !ππ!ο!ει!!!!!

εππε!!οπε !!ι·ι!!ππ(!π!π. πι!!! ε! ειπε!οτ!!!ι!ε !πτ!ε(!!ο!!οπ!ε

πο!!!ε εοπεεεεε. Ρτο πωπω!! ε! ΡοΡπ!ο !π!!πε/πω!!!

ει! (!εετε!ο ε! πο!ππ!π!ε π!!!πετε!!ε!!ε ΡοΡπ!! !!ιππε. ε!

ε! εοπιππ! π!!!!!ε!ε. (1πο(! !(!εο ίεε!!!!πε (!ποπ!ε!π επι!!

πεπ(!!!!οπεε !Ρεοτπιπ !π!το!!πππι ε! Ρτοπεπ!ππ!π εεπ

τε(!(!!!πππ! εο!πππ!ε εεεεπ! !!! Ρτε!ιι(!!ε!ππι ε! !εε!ο

ι!ε!π εοι!!ππ!ε. !!!! ππο!! ε! π!!(Ιπε ε!!Ρεπεε οεοπττε

τε!!! Ε·ιε!επ(!ε. εοπιππε ΡτοΡ!ετ ε!!Ρεπεπτπ!!! (!ε!!εο!πιπ

Ρετ!οπ!ι!!π π!π!!πιππ! !!!!!!!!πετε!. !!!!!!!!πιε ε! επεττε

!πε!ετει!! πε! !πεπτ.5ετεπ!. οΡοτ!ετε! π!π!πε ε! εο!

!ε(:!ε ΐτε(Ιιιε!!!εε ε! !πεδπε πετ! π(! π!ε!!!π!!ιε εοπε!

π!!π!! ε! εΡεε!π!!!ετ ΡεπΡετπ!π ετεπ!!!!!εε ε! !π(!εΡοε

εεπ! !π ε!π!!ε!ε εεεπ(!ε!!ι ειι!!οτ!τ! ε! Ρτο εο ε!!!!π!

(Ιπο(! εο!!!τε !πτπ!πεπ!π!π εο!ε!πΡπε Ρτε(!!ε!ε πω!!!

ε!οπεε !!!(:!ε ΐπετεπ!. ε! !!!! (!επ(!ππ! !!επε!!!ε!επκ!!

!!ιε!ετ!!ιπι Ροε!ετ!ε. !(!ο!!·(:ο π! επΡτε !επ(!!!!ππε Ρτο

πιι!ιο!!!!!!πε ππ!!!ε οτ(!!πει!ππε. πο!επ!εε π!!!!!!!!! τε!
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Ριιωἰεε Ρτοώάετε. ετ Μ; Ρι·εἀἰετα τοΒιιτ οΙπἰηεειατ ιι εἰεειιιτι ιὶε εΡει·ἱἱ!ἱοηἱΒιιε αυτεεΠετυι11. ειιΡει· Ροκ: α

ετ Ρει·Ρεϊιιαπι Εἱτωἰιατεια Εεε ἰυτατιιιιε αττετιάετε ετ

οΒαει·ιιαι·ε· Βοκια δύο ταετὶε εατιετἰε ειιααεεΙἰὶε παπι ἰιι

ατήσια πωπω φαω ιιηὶιιετεἰτατἰε ΡοΡιιΙἰ εοτιἔιεΒατἰ

ετποΙεπιθα ατι1ιιε εΙαιυα1Με ΕΜ: βατ. εοτπω ὶατιιιε

ἰπι 800ΙΒ8ἱ8 Βεατἱ Ιαιιτειπἱἰ. ατιτιο ἀοιπὶεἰεε ααὐιιὶτατἱε

πεει.νιιιι. ᾶἰε απ. ἰιιι1ἱἱ. ΡτεεεατὶΒιιε τεεΗΒιιε ιιὶεοΙα

εἰΒαἱα. ααἀτἱοἱο οποιήε ιὶε ιαἱ€ι·ο. άαώεΙε εε αιιτἰα.

εατἰω εά:·οΒο. οΡὶαοπιε ιὶε μετα. ΙααΒ·αι1εο άε εαιιετο

8εοτ8ὶο. Ρεττα€ἱο εἱε ιηιιεεο. ετ ίεετα ιὶε τἱιιατεἱἱα.

Εεο ΒιιἱΙΙὶεΙπιτιιε άε εατιετο ΒεοτΒὶο εαετἰ ὶτιιΡετὶἰ

Ροπή” τι·αι1εει·ἰΡεὶ ετ εκεταΡὶἰίἱεαυὶ ω αι1Ρτα άε

τεεΡεπο ετ αιιετετπἰεο εοιπιπιἱε ἰαιιιιε εετἱΡτο πωπω

οΡὶεἱιιὶ τ]ε πωεεο τιοτατἱἰ ιταηεετἱΡτο ετ εκεωΡΙἰΒεετο

ιιιααυ. ἰαεοΒἰ Βοααευτεἰ ηοται·ὶἱ τιὶεΙιἰΙ αάόΠο υεΙ ἀἱ

πιἰιιιπο ιιἰεἱ ΐοι·τε ΙΜετα εἰΙΙαΒα τἱωΙο εειι Ριπιετο. ὁ

άε ωααἀατο ἀοωὶτιἰ ρὅυὶἀοτἱ ιἰε τοόοΒἰο ἱααιιε εὶυἱ

ΜΜΜ Ροτεε!:ατίε. ΡτεεευτἱΒιιε τεετἰΒιιε τι1Βεο ‹ἰε οπο.

ωε8ἱεττο αΙΒεττο άε εαεαΙἱ. ετ ἱατιιιὶτιο οεΒετΒετἰο

αετἰΒἰε εοωιπιἱε. Μεωινιι. ἀἱε νιιι. αοτιεωΒτἱε. κ.

ἱηὁἱειἱοαἰε.

( υεεεεΧνιι ›

Ρε1·αυε .4τ·α8·οπιιε τετ ε·αρΖω2α ΡαοΖε α εοπεοπϋαε

ασκ Ιαπωεπείύιω ε£ αυτι ίο?ιαπ:ιε Μοπ£ιζε#ττ·α£ἰ

Μ·σ|ιἐουε α Ζε8αιΞε .Με Μάι: εοφίΜπα2 ε2 αιίρτο&α2.

Ώόθ, ὅ αιιέςιιε1ί

ω. α. χω. Μ. ε.

(ε. α.)

Ια ετὶεΡὶ ιιοωἰαε. ιιουετὶιιτ ιιιιἰιιετεἱ 900€! Με

Ρε!:τιιε ἀεὶ €τατἰα τα εταδοτιε. ιιαΙετιοὶε. πιαὶοτἱοα

πω. εατἀἱπεε ετ εοτεὶεε. εοι11εεεΙυε ΒατεΙιὶιιοαἰε.

τοκὶΙΙἰοτιἰε. ετ εετὶτακιε. απόΠα ετ ἀἱΙἰΒετιτει· ἰτιτεΙΙεεια

τεΙαετὶοτιε ὸὶΙεετὶ ετ ΒάεΠιπα Ἐται1εἰεεἱ άε ΡετἰΠἰο

ΜΒΜ πιὶΙἱτὶε εεωατΙεαἔιιἱ. ὶεεΡεττὶ ‹Ιε ττεΒιιταιιο

Ρι·οτπο!;οήε ειπἱε 11οεττε. ετ τοπιεἰ ΜΙΒ εοιιεἱΙἱατἰο

παπι 1ιοεττοτιιω. ααΙιιε αωΒακατοτυπ1 Ρετ 1105 αΡιιά

Ιοπιβατἀἰαιπι. Ρτἰἀει11 πήεεοι·ιιια. (Ιιιἰ τιοΒἱε ιιτιαιιὶωἰιει·

ι·εωὶει·ιιτι1: εὶαεετἱτατεπι απιοτὶε ετ ίὶάεἱ τΙιιαπι απ!

:ιοε τιοετι·ι1ιτιι1ιιε Ιιουοι·επι ετ ετατιιι11 τεθιιοτιιτι1 ετ

2επατυιτι πιοεττατιιιτι ΜΒΜ: ετ εοΙἰοἰτε Βετὶτ εετεἔἰιιε

υὶτ ὶοὶιαιιαεε ωατεΙιἰο ωοιπἰεΐεττατἰ ετ αίΙὶεὶε πωπω·

εατἱ55ἱτ11ι15. οι τοακἱωε Μ ετ ειιΡει· αεΒοοϋε ποε ετ

άιιεεπι αε οοιιιιιαε ἱαπι1ε τατιΒετιτὶΒιιε οεεαιιἱοι1ε Ψευ

ι·ατιωι επεσε ὸὶεεοτἀἰατιισι εκἱετετπἰυιω ἰιιτει· ποε ετ ω!»

ἀὶτοε τιοειτοε εκ ειπα Ραττε. ετ Ρι·είατιιω άιιεεω ετ

εοιιιιιιιε επι αΙΙ.ετα. κἰε ΨύΒ115 ΐαετιιω εετ Ιατιιπι ΡΙε

:απο ετ ΒεπεταΙε εοπιΡτοπιἰεειιω τιοωἰαε τιοειτο ἰι·ι

. ιιοΒἱε Ροτεειατετα ΒαΒεατεπι. ειπε ΡυΒΠεο ἰιιεττιιπιετιτο

πιαἱεετατἱε αοεττε εέεΠΠ πηυηἱωἱοε ι·οΒοι·ατο όατα ετ

αειο Με Ιοεο άε ΙαΙιπιιαἰα “αν ἀἰε άεεεπιἰπἰε :πιώ

ειιΡταεετἰΡτἰ. ιὶε απο «:ΡιΜεω εοταΡτοωἰεεο τεεεΡΙ:ιιπι

εετ ἰι1ετωπιειι€ιιι11 εετἰΡτιιπι ετ αΒτευὶατιιω Ρετ εύ

Βἰοτιπα ετὶΒἰυπ1 ι1οτατὶιιω ετ εαπεεΙΙατὶιιπι ωατεὶιἱο

Με Ρτεἱἱατἰ. ειιΒ Με εοόεω πω: ετ ἰιπὶὶεἰοιιε. ἀἱε

«Με πιειιεὶε αΡτἰ!ἱε Ρτοκὶπιε εΙαΡεὶ. εεεε ενα] ὶΡειιτ1ι

εοωΡτοπιἱεειιια ιιἰειιω ετ ὰἰΙἰΒειιΙει· εκαωἱτιαωτπι.

Μ: αΡΡτοβατιιι1ι 11οπή11ε τιοειτο Ρετ αττώα1ιεΙοτεε πο

ετι·οε Ρτεἀἰετοε. 00τ1811ΙΙ:0 ετ εκ εει·τα εεἱει1εἱα. οιατιἱα

ετ εἱτιἔιι|α ἱι1 ἰΡεο εοπιΡτοπιἰεεο εοΜεαΙ.α. απ:: οικιώ

Βιιε οΒΙὶΒα£ἱοαἱΒιιε τεαΙὶΒιιε ετ ΡετεοτιαΙἱΒιιε ἰιι εσω

Ρτοιτιἰεεο ἰΡεο εοταΡτεΪιεαεἱε εἰυε εοπιτειπὶεπετἱαπι

εειιτειπἰατα ε: εειπειπὶαε. οωιύαι1ιιε αστα. ετ επιε εε

ειιτε ετ εεειιτα ειιτι1:. ασ αφή όεΒεατ. εκ ἰΡεο εοπ:

Ρτοπιἱ5εο. εειι ιιἰΒοι·ε ἰΡεἰιιε ἰα οπιιιἱΒιιε ετ εἰαΒιιΗε

εαΡὶτιιΙΞε εατιιιιιάεω Ρετ ποε ετ Βετειὶεε ιιοετι·οε τα

τἱΕἱεατιιι1ε ετ ετὶαπι αΡΡά·οΒαιιιιιε. ετ τιἰεΙιὶΙοωἰΡιιε Ρτε

οΜετυετἱοαε ειιΡετὶιιε εοπτεατοι·ιιω. Με ετ Βοιια

ιιοε£τα τποειτοεπιιιε ειιἱπἰἰτοε. Βειιει·αΙὶτει· ετ εΡεεὶα

Μπι· οΒΙἱΒαπιιιε ΡτεΐαΙο ωατεἱιἰοιή αΠὶτιἰ ποεττο εε

:ιοτατὶο ἰαΪταεειἱΡτο. ται1ηααω ΡιιΒΙἱεε Ρετεοπε στὶ

Ρι:ιΙααΠ ετ τεεἱΡἱειττἱ ποιιιὶτιε ετ ιιἱεε. οιτιιιἱιιπι (Ριο

ι·ιιιτι ὶατετεετ ετ Ροτειτἱτ ὶιπετεεεε. ὶιι ειιἰτιε υοτατἰἰ

ιιιαιιἰΒιιε οτιιπἱα Ρτεἀἱετα εοτΡοτα|ἱιει· ταετἰε εετἱΡτιιτἱε

ὶιιταιιἰωιιε ετ ἱιιταωιιε αά εε:ιεΙα ἀεὶ ειιετιΒεΙὶα Ρετ

Με ετ αοετι·οε Ιιει·εάεε ὶαεἰοΙαΒἱ!ὶτετ οΒεεωατε. Ρω

πιἰε£ετι.τω αΙιΙιιε ἱιιτατιτεε ποσά Ρετ ιτοειτοε Ρι·οειι

ο τατοι·εε. ιιεΙ Ρτοειιταωτεπι ἰεΒἰΡ€ἰωε εοτιειἰτιποε όα

Βἱτειιε εε ίἱει·ἱ Ϊαεἱειτιιιε. εεειιτἱτατεε απΡιε εαιπε!αε

με οΒεετιιαοὶοκιε Ραεἱ.ε Ρτοτιιιτιεἰαιιι:Ιε Ρετ Ρτεΐατυπι

ιαατεΜοαεω ετ Ρτε οπιαὶΒιιε ετ εἰιπΒιιΙἱε. τΙιιε ἱιι

εὶιιεᾶεπι Ρτοιιιιιιεὶαπιεατο εοιιτὶπιεΒιιαιιιπ·. εοτα1η εαπ

οτἰεεἰπιο ὸοπιἰπιο ειιτιιπιο Ροτιτὶίὶεε. εοι·απι απο Ρευ

εοιιαΙἱτει· ετ τεαἰἰτετ. :ιοε ετ Π05ϊΙ'08 ειιβἀἱτοε Ρτε

ιαΜἰιιιιιε είΤεετιιαΙἰτει· οΒΙὶΒατὶ. ειπα οπιπιἱΒιιε εΙαιι

εωιΙἱε ετ ι·ετιιιτιεἱαεἰοαἰΒιιε οΡΡοττιιτιἰε. ετ Ρι·οωἱτιἰιαιιε

Ρι·εΐατο τιιατεἱιὶοτιἱ αΒὶαἰ ετ ατΒὶτι·ο ποεττο Βιεει·ε

οΒΙἱΒατὶοτιεε Ρει·εοιιαιεε ετ τεαΙεε Ρι·ο οΒεετιιαεὶοιπε

ἀἱετε Ρεεἰε. ὶα οπιιιἱΒιιε ετ Ρετ οπιαὶα εἰοιπ Μετα

ωαι·εΙιὶο ἀιικετὶτ οπἱἰτιατιἀιιτα. αστεια εετ αυτ: ὶτι εἰιιἱ

Ειπε ππαἱοτὶεατιιτο τετεἰα ἀἰε αιιΒιιετἰ. αιπιο α :πιά

ιιἱτατε ἀοπιἱιιἰ πεει.νιιιι. πιοεττἱ ΜΒΜ πω. τω. Ρ.

ΒΡδιαιιτ11·[· Ρεττἱ ἀεὶ Βταεἰε τεεἱε αταθοπιε υαΙεαεὶε. πια

ὶοτὶεατιιπι. εατιὶἱαεε ετ εοτεἰεε. εοπιΜεεΡιε ΒατεΒἱ

ιιοιιὶε τοκὶΗὶοΡἰε ετ οετἰταηε. ‹Ιι.ιἰ Ρτεἀἱετα ὶιιταπιιιε

εοαεεΦωυε ετ ίὶτπιαωιιε.

Τεετεε ειππ Ρτεωἰεεοτιιιτι. Ρεττιιε ἰοπΪατιὶ. ἀιπἰτιιιε

πιαἱοτἀοκιιιιε. Βεταατάιιε άε Πιο!οΜο ΒιιΒε:·ιιατοι· πιαἱο

τἱεατιιιιι. ει τυΒετὶιιε ιΙε Ραιαάο πιΠΗ:εε εοα5ἱ|ἱατἰἰ ὁΞεΙ:ἱ

ἀοιαἱτιἰ τεεἰε.

8ἱ8ι1ι1πι+Ρειι·ἰ‹1ε καποια εετἱΡτοτἰε ἀἱετἱ ἀοπιἱαἱ ι°€Βἱ8

ετ εὶιιε αυετοτἰτατε ιιοτατἰἰ ΡιιΒΙἱοἱ Ρετ Ι:οταιιι τετ·ταω

ετ ἀἰεἰοαεπι ειιαπι1 φα Ρτεἀἰετἱε ἰιιτετἴιιὶτ εαεΙυε

εει·ιΡεπ.

Ρει°8οι1α Ρτείαψἱ ιτιατεὶιὶοαἱε αΠὶτιἰ5 πιοεττἰ Ρετ Πατι



ιεθε 1294εΑεενι.ι ]ΠΠ.

( εεεεεενιιι )

Ιτιπαεεεεε ρεστα οιτει ι"απ[·εάο τ·εεεε, “πιο δἰεἰΖΖαε

ύαυτΙο, :ιππο ι:ι5·7 Μάτι, άεπιιο αυτι ιΡεέπε !εέμιτίε

εοιι/ἰτιπαπτ ει! τειιυναπ2.

Ί%9, ε? εεΡτειιιιιι·ιε

θα!. Α. [Μ. εεε. (Με. ().|οΙ. ΒΙΟ. τ.

( Η.Π.) _ _

Πι πιοιιιιτιο εοιιιιιιι ειτιειι. ιιοε τιιίιτιιιε εειιειιεειιιε

Ροτεετεε ετ Βιιιιιιειτιιιιε Βιιεετιιετε εεΡιτετιειιε εοτιιιιτιιε

ετ ΡοΡιιιι ιειιιιε εκ εεετετο ιιοιιιιιτετε ετ ειιετοτιτετε

εοοειιιιε·)ετιετειιε ιιιοτε εοιιτο εοιι€τεΒετι Ρετ εοτιιυ.

ετ εειιιΡεοεπι ετ ιιοεεπι Ρτεεοτιιε. ιιεε ιιοιι εοιιειιιο

εεετετο ιιοιιιτιτετε ετ ειιετοτιτετε ειιειειιοτιιιιι ΡοΡιιιι

ιειιιιε ετ εοτιεειιιιιι.ιιιιιιιετετιοτιιιιι εε εεΡιτιιειιιιιιτι

ετειιιιιι ιτι εεεετιι εοιιειιιο ετιετειιτιιιτιι. εοιιίιτιιιετιιιιε

ετ τειιοιιετιιιιε ω» εοπιιιιο ειεοιιιο εε Ριιιιιιιιετοιε

ιιιειει ετιιτιειιετοτι εοιτιιτιι ιιιετιίτεει ιΠιιεττιε τεθιε

_ειειιιε τεειΡιετιτι ιιοιιιιτιε εε ιιιεε ιΡειιιε ι·ειδιε ετ Ρτο

ιΡεο τεμ εοιιιιετιτιοιιετιτι ίεετετιι οιιιιι ειπε εοεειιι

εοπιιτιο ιιιειιίι·εεο. ειπο ισειιιιιιε εεεετ ιτι ι·εε)τιο ει

ειιιε. τειιοτ ειιιιιε ιιιίι·ε εετ τιοτετιιε. ετ Ρτοπιιττιπιιιε

ιιοτιιιιιε εε ιιιεε εοπιιιτιιε ιειιιιε ετ Ρτο ιΡεο εοιιιιιιιι

εε ιιοιιιιιτετε εε ειιετοτιτιιτε ειιΡτεειετοτιιιιι ιιι εστι

ειιιο εοιιετεεετοτιιιτι τιιιι Ρτεειετο ειεοιτιο ιιιειει

ετ ειιιΙιειιετοτι ειετι εοπιιιιι τεθιε. εοπιιιιε εε τω»

ιΡειιιε εοτιιιιιι τε.ιτιε οιιεετιιετε εττειιεετε ετ εοιιιΡιετε

οιιιιιιε ετ ειιιΒιιιε ττοε ιιι ιΡεε εοτιιιετιτιοιιε Ρτοιιιιεεε

ειιετ Ρτο εοιιιιιτιι ιετιπε οιιεετιιειιεε. εειιιο ‹Ιιιοε ει

Ρτεειετιιε εοιιιιιιιιε τοκ Ρτεειετειιι εοτιιιεπιτιοιιειιι εειι

εοιιιιτιιιειιετιτ. ετ Ρτοπιιεετιτ ετ εειι τιιετιτ εοιιεοτε

ειιΡετ εεειετεειοτιε εεΡιτιιιοτιιιιι ιΡειιιε εοιιιιειιτιοιιιε

ειπε εικιειεο ιιει ειιιειειε εοπιιιιιιε ιειιιιε ειιιιιιε ετ

ιιοε ετ εοιιιιιτιε.ιειιιιε ιιιιει·ι ε Ρτεειετε Ρτοιιιιεειοιιε

ιιιετει τιι›ι ειετο εοπιιτιο ειεοιιιο. Ρτο Ρτεειετο εο

ιιιιιιο τεεε. τειιοτ ιειιιειετε εοιιιιειιτιοτιιε τειιε εετ.

ιιιειιίτεειιε ειιιι ειιΒιιετι ιιιιΡετετοτιε ττεεει·ιει ίιιιιιε.

τω Βτετιε ΡτιτιεεΡε τετειιτιιιιιε. ιιοιιοτιε ιτιοιιτιε εειιετι

ειι€ειι εοπιιιιιιιε. ετ. ιΠιιεττιε ι·εει·)ιε εοκιτειιι εεειιιιει

-ιιι τε[<ιτιο ειειιιε ιιειιιιιιε Βειιετειιε. Ρετ Ρτεεειιε εστι

Ρτιιπι ιιοτιιιτι τεειπιεε ιιιιιιιετειε τετιι Ρτεεειιτιισιιε φωτο

τιιτιιτιε τΙιιοε εοε εττετιεετιτεε ετετε ετ εεεεΡτε εετ

ιιιτιε επε εοιιιιιιιε ιετιιιε :Ριοιιεειιι εοτιιιιιο Ρεττι ιιο

εττο ετ ειιιε Ρι·εεεεεεεοι·ιιιιιε ιιοεττιε ειιιιιιιιιιτ ιιεετε
τιιιε. ετ ιιιιιιε εοιιιιιιο τεετι εε ιιοιιιε εκιιιιιετ ιιτιτιτετι

ετ εοιιετειιτετ ετ Ρτεετετε Ροτετιτ ιιι τιιτιιι·ιιιιι. ιιο

ιειιτεε ετιειι:ι ειιιιι εοιαιιιτιι Ρτεειετο τεειιε ετ επιτε

τειιι ιιειιει·ε εοιιεοτειειιι ετ ετιιοτειιι τεττι Ρτο Ρεττε

εοιτιιτιι τεειε. ειιεπι ιιοεττε Ρι·οπιιττιττιιιε ετ εοιιεεει

ιιτιιιε εποε ιιοπιιτιεε ιετιπε ετ ιιιιιιιετει εε ειτιετιιιι.

ιετιιιειιεεε ετ επι Ρτο ιετιιιειιειΒιιε εε ιιιεττιιιΒιιιιτ.

εκειιιειε Ρτοιιιιιειειιιιιιε. τοιιιειιιε τιιεειε ιιειιετιε Ρι

εειιιε ετ ιιειιιτετοτιιιιιε τεΒιιι οιιι εε ειεετειιτ ιειιιιειιεεε.

ειιιτ εειιιι ετ εεειιτι ιιι Ρετεοιιιε ετ τειιιιε εειιι ετ

ιιτιιιτι·εδι ιιι τοτο τεΒιιο ειειιιε ετ τοτε τεττε ειιεπι

τειιειιιιιε ετ Ροεειεειιιιιε εε Ρτεεειιε ετ εποε Ρετ εοε

τι εε! ιιοιιιιιιεε ι·εΒιιι ιιοιι εετ οίΐειιειο ειιΡτεειετιε ιιι

Ρετεοιιιε πει τεΒιιε. ετ ει οίιετιειο τιετετ ιιει εετιιιιιιιτι

εετετιιτ ειιιε εετιιιιι εεεε_τ τεΡετεὶιιτιιι· ιιι Ρτιετιιιιιιιι

ετετιιιιι. ετ ει ειιττιιιε εε Ροεεε ιιει ιιιτιεειετιοτιε ιιο

εττε οίΐειιεειιι τεεετετ ειιειιι ιειιιιετιει εετ ιτιεε ιετι

ειετε Ρετ εοε ιιει τιοεττοε οΠιειειεε. εεειιτιειιιιι ετι

πιιιιιε ειιειιιετειιι ιιι Ρετεοτιιε ιιει τειιιιε εειιιιειιετι

ειιιπι. εεε Ρετιιιιττειιιιιε ικι ι·ετιτιο. ιιει ιιι ειιοιιε τεττε

ειιιειιι ιιειιεττιιιε ετιιιετετιι τιετι Ρετ ιιιιιτιιεοε εοιιιιιιιιε

ιετιπε εοιιτι·ε ειετοε ιειιιιειιεεε. ιιεε ειιειιιιι τεετειιι

τεεεΡτειιιιιιιιε ιιει τεεεΡτετι τεειετιιιιε ιιι τοτε τεττε

ιιοεττε ετ ειεττιετιι. ειιεπι ιιεισειιιιιε εε Ρτεεετιε. εεε

ειιειιιιιιιε ιιοιειιτιιιιιε οιΤετιεει·ε ιειιιιειιεεε εειιιιτιιιε

ειιειιιιιιιο ιιει ίιιιι‹ιτετιι ττειιειτιιιιι ιιει ιτιει·εετιιτιι. εεε

ιτι τεττε ετ Ρεττιιιιιε ιιοεττιε ετ ειεττιετιιε ιιοεττι (ρεεε

ιιετιεπιιιε. ιιειιετιιιιιιιε εοε ιτι Ρετεοιιιε ετ τεισιιε επι:

Ρτοτεετιοιιε ετ εετετιειοιιε εειδιιοτιε ιιοεττε ετ τοτε

πιει·ιττιιιιε τετιιιι ετ ιιιειιιετιιιιι ειιετιιπι υΒιειιιιιφιε

ιιειιιε εεεετ εε ειιεοτειτι ιιει ιιΒιιιιιιι. ιιιει ιιειιειιτ

εοιιττε ιιοεττοε επιιεοε ετπιετε. εε ιιειοιιιιιιειιτι ετιειιι

€τετιε εοιιεεειιιιιιε ειε φωτι ειιιτ ειιιοεο ιιι τοτο τε·

Βιιο ετ ειεττιετιι ειιετιι ιιετιετιιιιε ιιιιετι ετ ιιιιιιιιιιιεε.

εε οπτική εεειτε ετ Ρτεετεειειιε ειιιε ειιεετιοιιε επο

ειιιιπιιιε τιοπιιτιε εετιεεετιιτ. τειιι οι Ρετεοιιιε ειιειιι

τειιιιε ετ ιιιετεετιοτιιιιιιε εοτιιιιι ιιιττειιεο ετειιεο ετ

εκειιιιεο. εειιιο εποε εε ετιετιι ειιτιε ιιοιιιε ετετιιτιε

οττιιιιιιιιε τετιιιεειε ειεεεπι ετ ειιειιιιε Ρει·τιιιιιε ιιιτιιιπι

ειιτιιιιιοτιιιιι εε τεττιΡοτε τεειε Βιιιιιιειιιιι εεειιιιει ειε

εε ιεττετιε ι·ειεκετιε εοιιιετε εειιεετιτ τεττιειιι Ρεττειιι

τειιτιιπι ιιιτιιιιιι ειιτιειιοτιιιτι. ει ειιιιιιεε ιιειιετιιιτ

τ: τιιιειιι εε ιετιπε ετ εε Ροιιεετετιιι·ε τιιετειιιιτι ειτε

ιιειιειιιιτιιτ εε εειιτει·ιιιιιι εοιιιετε εειιεειιτ ιιετιιιε εε

επεσε εεε ετ τιιεειιιπι ετ ιιοιι Ριιιε. Ρτο τιΡε πετο

ετ ιιέιειιεετιε εοιιιειιτ ειειιτ εοτιειιετιιιτι εετ. ιιτ ιιοτι

ιιιει εει1ιει εε ειεεειιι ιιιετειιιιιε εοΙιιετε εοπιΡεΠειιτιιτ.

εεε ει εε ιειιιιε ιιετιιετιτ εοιιιετιτ ετιιιιτετιιιτι ιιτιιιιιι

Ρτο ειιοιιβετ ιιτιετεετοτε. ετ ιιιιιειιπιειιε εετ ιιετιειειο

πιετειιιτιι ιιιι εοθειιτιιι· εοιιιετε ετιετιιιτι ετ εειι ειιιιι.

ιιτ ιιοιιτιιει εειιιει εε ιΡειε ιτιετειΒιιε εοιιιετε εσει

Ρειιειιτιιτ. ιτε ετιεπι εποε ει ιιιετεεε εειετε τιιετιπιτ

Ρετ ειιειιειτι εκ ειε. Ιιεεπιτετ ειπε ιιιιΡεειιτιετιτο :ιιι

εεε Ροεειτιτ. ειιτι·ειιι Ρετ εοεεεπι. ει εεε ιιιι ιιειιεετε

ιιοιιιει·ιτιτ ετιετιιιιι ειιτιιιοε ιιοιι εοιιιετιεο. ιιετιιτιι ει

εε ειιεε Ρεττεε τεΒιιι εεε Ροττετειιτ. ετ ιιιιεειιι εειι

εετειιτ ιιιι εοιιιετε τετιεειιτιιτ. ετ ιιοπιιιιεε ιειιιιε ιτι

τεΒιιο ετ τοτε Ροτειιτιε τΙιιετιι ιιειιετιιιιε ιιοτι ιιιιΡε

ειειιτιιτ εε εετετο Ρετεοτιειιτετ ιιει ι·εειιτετ. Ρτο εειι

Θετιοιιε ειτετιιιε.ιιει οΠειιεε. Ρτοιιοιττιπιιιε ετιεττι ετ

εοιιεεειιιιιιε εοιιτιιιιιι Ρτεειετο. (Νοε ιιι ειιιιτετιιιιιε

θειετε. ιιεεΡοιιε ειτειειιεε ειιΒιιετε. ειΡιιιιτι ετ ττετιι

ειιιε ιιετοιι. εειιιιτιιιε ιειιιιειιειιιιιε εοιιιιιιι Ρτο ΙοΒιιε

£ωωτ1τε. ετ ιιι ειιιιειειιιιιτι ιοΒιετιιιιι τεειειιεετιιπι

εειιιτιιιιε ειε εε εεττιετε τιοεττε ιιτιειεε ειιτι εειιτιιιτι

εε τεκτιιιειειοιιεετειιιεεειιι εοιιιιιιιιε. τοιιεεεειιτεε ετ

εοιιιιτι1ιειιτεεειι επιοτειιι εοιιιιιτιιε ιΡειιιε ιοΒιεε οιιιιιεε

ετιεε ιιειιειιτ εε Ρτεεειιε ιιι πιεεεειιε. ετ οιιιτιιιιιιε

ειιιε τει·τιε ι·εΡ)ιιι. ιιιιι ιιειαειιτ ιοΒιεε ιειιιιειιεεε Ροε

ειιιτ ιπιιιετε ειιοε εοιιειιιεε. επι οιιιιιειιι ιιιτιεειετιο

εετε ειιΡετ οπιιιεε ιετιιιειιεεε ετ εοε ετε Ρτο ιειιιιειι

ειιιιιε εε ειεττιιιΒιιιιτ. εεεεΡτιε ειιΡτεειετιε εκεττετε
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υει!εειιιτ τιιιιι ειιιι!ειιι ευειιι ει·ιιιιιυτεειυ. Ρι·ετει· ευειιι α ει·ιιιιιιιιε ευεΙιτετειυ. Ρι·ειιιιττιιιιτ ετιειυ ευεε ἱυιιιιἰ

εε Ρειιτι τιειιιἰεἰεὶἰ ευιυε υοτιἱε ιιιιεεειετιο τεεει·υετιιι·.

ιτε ευεε εἱευἰε (Ιω που εὶτ ιειιιυευειε εευευει:ι

υεΙυει·ιτ εε ειΠευε ιευιιευει εοιιςυει·ἱ εεεεειτ ευΒ εοιι

.ΜΜΜ ἱειιιιε. υτ ιιετει· τει τοι·ιιιυ εεειιτιτυι·. ετ τι

ὶτιιιυειιεἰε Ρει·ευεεει·ιτ ιευυευεειυ. εετιιιετιτυι· Ρετ εοιι

ειιτεε. εευεε υιεεετιιι·. ει Ρει·ευεευε ιιιοτἰετυι·. ευτ

εευυειιεεεετ. ετ εε ιιιοι·τε ιΡειυε τιυτ εειιυετεεεευτιε

ειθυιίιεετυι· ιυετἰεἱετἱο ι·ειΒιετιίε. ετ οι Ρει·ευεευε εοιι

ιιειΙυει·ιτ. εειιευἱ ευυπι εεὶεἱυιιι εκεευτιτυι·. το ιιιεἱετἰε

ετὶειιι ει·ετιε τετειττιτευτ Ρι·ειιιιττιιυιιε ετ εειιεεειιιιυ8

ειεεπι εεπιυιιι. ευεε Ιιεεειτ ιιιιιυευειΒιιε υο|ευτειιιε

Ρεττετε υιετυιειε ὶειιυειιι εε τεθιιε. ευειιιεε υιετυεΗτι

υευεευτιιτ·. εεε τΙυιιιιΙυε εεεπιε υετ υτττε Ρετ· υιιεἰειιι

ειιτι·ετιετε Ιιεει·ε. εε ΡεττιιΒυε ι·εΒιιὶ εεεειιι αυτια

ειιιιαιετυπι Ρετ ευευτιι. εε τεευἱεἱεἱειιειτι εουιιιιιιε

ιιιιιυε. εε τει·ι·ὶε ιιιεεΠεετ υιιεε ειιτι·εειει·ε ιιοΙιιει·ἰυτ.

εετει ὶεειιεε εεουι·ιτετε ευι·ιε. ευεε υὶετιιεΙἰε ιΡετι

Με ειιτιιυ ιειιυειιι που ΡεττεΒυιιτ. υει·υπιτευιειι εεευ

Ντεκ υοτι Ρεεειτ εκεεεει·ε τΙττυΙιτττετεΠ1 Ρι·εειι υιοτυει

Ειπε ειιιΡτοτυπι. ευΡει· Βιετο ιιει·ε ιιιτετε τευευειιιυε

ετ εευτιι·ιτιειτιυε τιιεετεεε Ρι·ιυεεειε ωεωω ματι εεε.

οτι ειιιετεπι εευιιιιιἱε ιτιιιυε εευεεεειιτεε εεε ιιιευτειιι

:πειτε ουτε ειιιυιΒιιε Ρεττιυευειιε ιιιτιεειετιευιευε ετ

ἱυτἱΒυε ευιε. υιεεΠεετ Βευεὶἱ ετ εοιυἱυὶ. ιτε ττιπιευ

εΙυοε ευετεειει εειεττει·υπι εὶτ ιιι ιιιευειυε υε5τι·ιε

ειιειιιειυ ιιεΒἰε ΡΙιιευετἱτ. εεΙυε ειιοε ει ιιιοοτεειιε

εΙιδει·ετ τιιιιΒιε ετ εΙιεει·ε ιιιεε υεΙΙετ ειιετιιιιΒιυιιι ιιι

ειειΠε υεΙ ε:ιωοι·ιε υεΙ εΡυΙἰτι. εειιοεεευιυε ειεεπι

ἱΡευιιι ειιεειιιΒιιιιιι εὶειιτ Ρετ ὶυευἱεὶεἰοιιειυ ιιιυευτυιιι

τυει·ιτ ετ εουετιτει·ιτ εε υιιΙει·ε ιΡεειι·υιιι ιυειιΙει·υιιι.

οιιιιιιευε ετιεπι ὶΠἱε ειε ειιιιτ ουτε υιεοτεεο ἱιι :πειτε

ι·ετε.ιττιιυυε ειυυειιι εττειιετιιυ ετ ευΙΡειιι τεεἰΡἱειιτεε

εεε ιιι .Βι·ιιτιυ ιιοετι·ε ετ ι·εετιτιιειιτεε ειε Ρεεεεεειουεε

εει·υιιι ει(Ιυε ΡτεΡτετ Με ετι!ετε τιιει·υιιτ. ετ οι εΙιευι

οιιΡτι ευιιτ Ιιεει·τιιυυε εεε ειιιε ευιτ εε ι·εεόιιε ειιιε

εε επιο ι·εευυιιι υιεἱ ει επι ετ1118ει τυει·ιιιτ Ρι·εεἰ

τετεε. Ρτοτυιττευτεε ειιεε Ρτο εε τΙυεε τυειευτ ευιιι

ιιιεοτεεε ιιι ετιετι·ε ετ ὶιιευΙε ιιιεττε ιΡεεε· ιιειι @ευε

Βιιιιυε ιιιτει·ιιιε ιιεε €τευειι·ὶ ειε :Πάμε Ρεεἱειυυτ ετ

8Ρεειειιιτει· τεΒει·τιιιιι ΒυεεευἱΒτετιι ετ Με» εἰυε. Ιεε

ιιετυ εε ει·ετε.. τπιτευιυιιιιι εε ετιετεΠε ετίιτιεε εἱυε

Βει·ττιετειιιευιτι εε ιιιευτε ετ ιιἱτεΙειιι εε θειετει. ὶιιιε

-ευι υεΙυει·ιιιτ ἰυ τεευε ιιιει·ετι εεευι·ε ιιιοι·ευτυι· ετ

τΙυἰ υεΙυει·ιυτ εκἱι·ε εεευτε ειιετιιιτ. Μ1ετειιτιυε ετἰειιι

υτιει·τυυι τετειυευτιοεπι ετ Βιιιιειειιι ειυε τετειυ. τε

ετιτυευτεε ειε εευιεε ετ Ρεεεεεειειιεε ειιεε εετιε υοΒιε

ευετιιιε Με ειιιε εβειειΕυε εευεε Ροευετἱτ τετιουετιι

εε είεειιε εεε ειιει·ευιτ εε ευἰΒυε ι·ετιειιεπι υειι

Ρεευἰτ. υεε τιεΒετ γεουετιιιι ιιΡεεικιειιι. Ρετεετειε ευ

τειιι ετιΡιτειιευε ετ εειιειτιυιιι ετ εειιιιιεε ιειιυε τε

τιιτιειιε τεετεε. ιιουιιιιε τεεει·ιε. υετεευἱεε ἱτι υἱιιευ

Μπι υυὶτετἰε εευιιευιυιιτ Ρι·ειιιιττυτιτευε ετευει·ε ετ

ειιετεεἱι·ε εευιἰυυιιι ι·εεειυ ετ ιιεε. ιιι τοτε Ρεεεε ετ

ειετι·ιετιι εοι·υιιι ιιι τει·ι·ιε ετ Ρει·τυΒυε ειιιε ετ τιεπιιυεε

ι·εΒιιι ίιεετεε υεετι·εε εευεε ετ υευττειεεε ἰυ Ρει·εευιε

ετ ι·εευε. ετ ευοε Ρετ· εειιιυιιε ετ τιεπιιυεε ὶειιυε

ετ ειετι·ιετιιε ιιεε· Πετ είτειιειε εειιιιυε ι·εΒι ετ ιιοΜε

εεε τιεπιιυιβυε ι·εευι ετ ει επειιεει ιὶει·ετ 'τειειειιτ

τί

εεε εοιυὶυι τεεὶε ετ υοετι·οε ετ ι·εευι ουτε επυἰε

υειειιτεε-εε ιιεεττετιι ετΐευειοιιευι ττειιειι·ε. ιιευ τε

εεΡτεΒυυτ ιιεε ι·εεεΡτει·ι Ρει·ιιιιττειιτ ιιι τετι·ιε ετ Ρετ

τιιΒυε ευιε. ιιι τοτε Ρεεεε ετ εἱεττἱετυ εοτυπι. ιιεε

εεΒυτιτ ειε εευεειυιιι ιιιιεἱ!ἰυιυ υετ Βιιιοτειιι ττευεὶ

τυιιι ευτ ιυετεειτυπι. ει·υι:ιτευι εΙιευειιιι εειιττε ιιεε

που τιιειευτ ιιι τοτε Ρεεεε ετ ειετι·ιετυ εει·υι:ε ετ θεά

ιιεε Ρετιιιιττετιτ. ευεε τιειυιιιεε τεευιι ετιειιυ ιιεε ιιυΡε

εἰετιτυι· ΡετεευεΙιτει· εε! ι·εει!ιτει· ιιι ὶειιυει εε! ειετι·ιετυ

Ρτο εΒΙιεεειοιιε ε!τει·ιυε υεΙ εττειιε:ι. Ρτειιιιττυιιτ

ετιειυι @ιιεε τεεεετοι·ιιιιυ ι·εεειυΡτυπι Ρετ ευοιιεευι

εοπιιιιυπι ι·ειδειυ εειιι·εευιιι Ιιετιεειι;ιιιιιιι ττετι·ευι υε

ετι·υιυ. ετ τεεειιιεεεειτυιυ εευ εεΡεεἰτυιιι Ρευεε τυ

ετιειιιι εε ετιιυεΙεε τεετιτυευτ ετ ι·εετἰτιιἰ τιιείευτ

ιιιιιιειιε ιιοετι·ιε Ρι·ε Ρειττε ιιοετι·ει. ειιΡειιειε ἱυετἰε ετ

ιυεεει·ειτιε τεετιε τειιτιιιυ Ρτο τετεετειεο ιΡεο. ευτε

ιιιοεε ἰΡεε εκΡευεε Ρετ· ειιυιεειιι Ιιιετιιιιυ ιυι·ειυειιτε

εΠιτιυευτυι· ετ εεε Ροετιυοευυι ἰυεἰεεε τυοεει·ειιτυι·.

εε τιυἱυεπιεει ευτεπι εευτεεετεειειιιε ετ εειιυευτιοιιιε

ιυεπιοτὶευι ετ ι·οτ:ιυι· Ρει·Ρετυο υειιιτυτυιτι. ειε εαυ

τεΙειιιι ετιειιιι τω» εειιιιιιἰ ι·εείε ετ υοετι·ειιυ. ευειιι

εοιυυτιιε ἰειιυε 5υΡι·εειετι Ρτεεευε ΡτἱυἰΙεΒἱυυι ειιἰυεε

ιτε-ι τεειι:ευε ιιοετι·ι εἱΒἰΠἱ πιυιιιιυιυε ι·εΒει·ειτυιυ.

εετιιιιι ιιι ειιιυΡιε ΡτεΡε ειυεεευι11 τεετεε Ρετ τυπι

ιιυιιι €υεττει·ιι εε εττε τεευοτυπι ιει·υ8ετειιι ετ εἱεὶΙἰε

εευεεΠειει. ευιιε εειυἱιιἱεε ιεεετιιεειευιε ιιιεει.νιι.

ιυεεεε ιυ|ιι τρώτε εεειιυε ιιιειετιειιιε. εετιιιυ ιευιιε

ιιι εου:ε ιΠει·ιιυι εε ε·υι·ιτι. εμε ι1ιεττιτυι· Ρετε.ετειε.

ειιιιιε εουιὶιιὶεε υετιυιτετιε. Μεει.νιιιι. ιιιειετιευε

Ρι·ιπιε εἱε 1ινιι. εεΡτευιΒι·ιε ειναι υεεΡει·ειε. Ρι·εεευ

ότι” τεετεευε. Ιευτεεεεε εε σωστο Βεετ8ἱε κά!»

εειιιυιιιε ιιιυυε. τεετε εε ι·ιΡειτοΙιε κάβα εουιἰι:ιἱ

εεΡἰτετιεἱ ετ ΡεΡυΙἱ ιτιιιυε. τἱιευιτιἰυο τετι·ειι·ιο. ετ ττ·ευ

εεεετιιυε εε ιιευτε υοτειειε. Ιευίτευεε Ριευετε. ειιυετιε

τεττει·ο. ιιιει·ετιιουε εε εεεειιιε ετ ιιιεεΙειο εε υυΙειΒιο

ιυι·ιειΡει·ιτιο.

Εεε ευιβεττυε εε. υει·υιο Με ἱιιιΡειεἰ ιιεττιτιυε

ττετιεει·ιΡει. ετ ειιειιιΡΙιεεειιι υτ ευΡι·ε εε ι·εΒιετι·ε

εειιιυιιιε ιιιιιυε ει: Με υἱεετἱεετ τΙυε ιειεεΒυε Βουτι

ευι·ευε τιετιιι·ιυε εκειυΡΙευὶτ εε εει·τυ!ει·ιε εΡἰεὶιιἱ

εε υιυεεο πιστευει ιιτ ἱυ ευεεει·ιΡτιευε εἱοτἰ ιτιεοΒι

εειιτιυετυι·. ετ εεε τεει εε ι1ιευεετε εειιιἱυἱ Βιιιεετἰ

εε ι·οεοΒιε Ρετεετετἰε ἰειιυε. υὶετιε εεειτε υεἱ ειπε

ιιιιτε τιιεἱ τεττε Πττει·τι υεΙ ειιΙειΙιτι. τιτυΙο εεε Ρυυετε

ειιτ ετιιιετι εΒι·ευιτιειετιιε. Ρι·εεειιτὶΒυ8 ἱΡεἰ ιιιευε:ιτε

ι·υΒεε εε οττο. υιεΒιετι·ε ειΠιεττε εε εεετει ετ ἱευυἱυε

εεεει·ι5ετιε 8οι·ιΒιε εειυυιιιε. Μεει.υνιι. ειε νι”. υο

υειιιΒι·ιε. ·

ιεττε ιιιυειεττιπι ιιι Ρετ80ιιιε ετ ι·ετ›τ.ιε 5εειιυευπι
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Έκι εστιάσει άσκησή εισαι: ι·ισσισσιιιιε ‹ὶε σιιτρειισι

ίισισειισε Βσσειιι σιει·ιεισε. σιιιει·ισε σσιει·ισε. ισιεεσι

ιισσε εισσσειιιι·σ σεσεισιιι. ιι€σΕσιι.ε εισστιάσπι ιιι:ισισιιι.

εσετσενειισε Με ιιειιι·ιΒσιτιι. [σε εε ει ριιιι·ε εσσ.

Ρσειιισισ στο ισισ Ρι·σσιιεισ αλ: ισισ ιισιιειιάσ. σπάτο

τισε· σε εισειισε ίι·ιιι.τεε. ι1ιιστιάειισ ειιι:ει·ισσι.. σεΒιισ

σειισε ει σεισα.σε ιι·σισεε σιισιιάσπι σΜειισιάι £εωσιι.

Πσπισιιισι·ε ·Βιισε 8σἰιιἰειιιιἱιιἰ. στο εε ει Εισιι·ε ειισ

Ριιεάισισ στο ισισ ιισσισιιειι: σε πιο ιισσειιιιο. :ιιιο

εειιισε ει σιιιδι·εσε ίι·σιτεε τεειδιισσει·σιιι ιιε‹ιει·σιιι:

σειιιιισει·ιιιιι» σεεεει·σιιι: ει ι.ι·ειάιο;ιετσσι σειιει·σΒιιι ματι

ἀσισὶιισ οι.ισιισσσ σιδσιεεσιισ ειιι·ιιισσιι σσιιιισ ισισ

ιισιάσπισεεισ·σεισσεε. εμε ει ιισσε ιισσειισιιι σε! επι

εεε -ρετιισειισσιεάφε ει: εἱτΙσιιε ιισιιειιιιιιι: ιἰε σιτε

σε! άσ εσπεσεισι:ιισεάσ σσσεσιεισ οστΡεσε σει ισ

ε!εσιισιιε· ρσιεει;ειιε σε! σσσειιιἱε εστρειιε σει ισ ισ

τιεειιει:ισιιε @τι ισισ. ει ισ σπισιιισε σόσιεισισ ισ

σϊεάισιισσετσι Ρσιεειιιι·ισσι εσιιεσισισσι ει. ι·εσισι·ισσι

ερεει:στιιισσε. σειιειιιεε ει ισεισάσιιιεε ει επεσε ι~εεὶ

Βιισσιεεε Ρτεἀἱεισ ισισ ει σειισσεε. ει: ρι·σισιιιεστεε

ει Ρετ εσιεισριιεισ ει.ιριιισι:ισσεισ ιιε εσιειισιιε ει: ὶΡειι

ισισ σεεει ει· ιιετιιιιισ εσιιι σσιιιιιισε Ρετιιἰιιεσσὶἰε

εισ·σπι ισ ισισ ει μπε εἰ τιει-ειιιιετε ει εκρεάιτε ιιι›

σιιιιιι εσιιι.ισσιεειιιε ρεπεσσει εσι·σιιι εκΡειιεἱε ισ ἰσ

ἀὶσἱσ ει ειιιι·σ τειιιἰεεε ιιεσεεεἱισιε σειισσειστιάι Με

8σκιάσιεε ει; εσσε ιιει·εάεε ει: σιιισσι ειιιι ιισιισ εσισ

Ρεσε πιἰΠε πιστειισι·ιιισ σι·δετιιι εσισειιιισ ιΙσσσιεσε

ιτισιάετεισιτ ισ εισαι. ει Ρειισ εοΙσισ ισισ σιιισειιιε

ρεσισ. ει ρι·εάισι.εΐεσει·σσι Ρι·εσισ ιιιιι·σι·σιιι σειιισισ

ισιισε. φωσ ίσει·ιισι σσιιιί”εεει εε ι·εσεριεεε εε εο τε

ιισσεἰσιιιεε ειισεΡιισσι τισπι ιισπιει·σιε ρεσσιιὶε.

Ασισσι επρεπε σι εσσιει·σ άσπισιι ιιισσισ)ι όσιιιισισε

ιισισειιι ιισιισιτειιε εστω Μ‹:ει.νιιιι.· ισάισιισσε εεεσσάει.

όιε κ” σειιιιισιε. Ρι·εεεσιιιισε ι;εειιιισε ιιοπιιτισ εριιισ

ει: εσισἱιἰιισε !εσεισιε. άσσιισο μειι·ιισισ σε σαπι

8ιιιιιιε. ει: «Ισπιιησ ΙισσὶΓεισὶσ Βισιισσ.

Εεσ ρτσιιιιισε σε ειιιισισ ετεριισιισ Με Ρσισειι ιιο

ιει·ισε Με εσωι-Μ ει: ι·οδιιιιιε εστἰΡεἰ.

Βιιρισάισισ ιιιιΙιεεισισ ει ιιιάισιισιιε ει ιοεο. άιε κι"

σεισι·ιι·ιε. ΡτεεειιιὶΒιιε τεειιιισε. ΒιιισεΠο ιιιισιιεισιισ·

άσσει:ιιι. εγιιισιιεισ Βστιιει·ισ. ει ΡειΒιισσ άσε εσσεισ

ισειιιιισσ Βιισιισιι·ισσε άσισιτιἱ σειι·ιιιιισιιε. ι·σσεσε :Ισοτι

άσσιεσωσιιιε σε ιιεεειιεεε σε σειι·ρετισ σεσειιτιιι σεεεὶι:

οι ἀεἀἰι ειιστσάισισ άσσιισσ εστειισειι ιΙσισσσιό ισι·ιε

ει: σοιισσιε ιισιιεικιι ἱσ Ρι·ειιισισ σστιεσιειισ ει: ἱσι·ἱειἱἱ

ειισσε ιιιοάο ειιυτειιισιο ει ισι·ιιισ ει Ρι·σισιειι ει εε

σιιιιεειιιιι ει εσιι εσιιετιι ρεεε σι σε εσιιτειιΉστι ει:

εσιιιεεειιε (Μι εε ι·εσεριεεε ιιειι-ισισ ειιιι σσιιιισσεστειιι

ε,

- ί

Ρεσσειιε, @σε ιπαπ:|ιιο, πω: σπιπ πείτασα, ΜΜΕ

σιιοπεἰαπι Ρϊσώπί!ίέ σοσιέ82.ε βΙίσ , :αστε σα: , ε:

ΜἰσἰιπἐΙε Μα μπω , σαεπ·α,··ωίίωε σε ω,·;ζεά[;

σ22στιεε ΒαιιΖιω|ιέ, ΒαΖαπΖΣ ) ΜΜια‹η Βαιωπαε , ει

σιππία εστ·πιπ Με έτι θατραεέσ- θ! Βεείο ἰσηιεωιει

εσωπιππ2 υετιιἰαπι σε σεάιυι8.

'
:

Με , 26 σσνειιισι·ιε '

ι .ι ' ι ' , . σ . ε.

?ωι. ιι. χω. πι. σ. ω. ε. [ω. σει. ν.

( Π- Κ ›

Ισ σσιιιἱιισ ιιοπιιιιὶ εισαι. Ρεσειιιιε ιτιστειιισ σε

σειισ ειισ Ρι·ορτισ ιισιιιιιιε ισ εοΠιισσι ει ρι·σσσιισιοτισ

πισιιιιτιε σεἰιιειιιε σιιστιε ειπε “σε σσοτιάστσ οιππἱ σο

πιὶιὶε σἰιιιἱπιἱιὶι εσισε Ρι·οσσι·σιστ σει. εἱεσι: σσιιιιιιε

τω· σι ισειι·σσιειιιο ρτσεστσεισσιε ιιισισ Ρετ σισιισπι

οι:ιει·ιι ιι·ισειιι ιιοιστιι. ισεει.νιιι. όιε ›ινι εισδαειε.

εκεσιιιιιιισ ειιισε εΠεσσε άεσστεισι· ισ εσιιιισσι. ει.

πιισιιεει σε σειισ ?Μια εκει ι›σιὅσιιἱ. εσσ ΡτσΡι·ισ

ιισσιισε σειιἀἱιιει·σσι: σεεεει·σσι ει: ι;ισισάει·σιιι άσπισισ

€ειιιιειωσ Βιισσσιει·ε εσιιιισσεσ ΙισΙισσ ιειισε εισειιιι

ιισσιιιιε ει: ιιισε εσπισιιιε ισιισε ει Ρτο ιΡεσ εσπισιιι

εσειι·σιιι ι›σσισσιιἰ εσιιι εισε ι;ει·ι·ιισι·ισ ει σιιιιε ω.

ι·ιειιισιισσε ει. ιισσιιιισσι θάειιι;ειισσε ἱτιιισἱιὶΒιιε ει.

Ρτοιιειιιισσε εισεάειιι. ιιεπι εσειι·σσι βσισιτιι. (τσιπ

σιιισ ὶιιτἰεειὶειὶσσε Πάειιισι;ιιισε ιισπιἱσιισι ιτιι;ι·σιιιιισε

ει; Ρι·σσειιιισιιε ειιιει:ιειιι ει ει! σε σει·ιισειιιιιισε.

ἰιεσι ιιιεάιεισιεισ σσειι·ι ει: σἱΠε σιιιιε (πιπι ἱστἱεὁὶ

σιἱσιιε θάειιισιιιισε ιισσιἰιιιιιιι ισιτσιιιιιιιε ει Ριισσειι

Βιιιιιε εἰσεἀεπι οι ω] Με φει·ι;ισεσιισσε. ιι;επι

πιεόιεισιεπι σεειι·ι ει ιιιιιε Βιιισιιιιε. οιιιπι ἰστἱεἀἰσιἱσιιε

Βόειιισιισσε ιισσιισσσι. ισιτσιιισσε ει; ρι·σσειιιιιισε

ἱρεἰσε οι οπιιιισσε ιΡει ιιιειιιεισιὶ ρει·ιισειιιιΒιιε ει

σιιισει·εσ ισισ τΙσε ιισιιετιι; σι ἰρεσ εσειι·σ ει ισισ.

ἰιεισ ιοιιισι πωσ (Με άσπισισε οι1ετιιιε οσπιεε ιστι

ωωιιι εΙσσσάεπιι ιιιιιισιι ει ιιἱεσε ω» ιισσετε ιετιει·ε

ει ρσεεισει·ε σε! (Ισσει ισ ειιι·σσεισ. ει σι ι·ε2.ισ. εμε

εσΡι·σιιιεισ ειιειι·σ ει: Μ” στειιισισε ει εεεσσι·ισιιι

ιΠστιισι. ει ισειιι·σιιι ει: εσσιἰΙἰσ. εσιιι άσπισιισ ιιι

ισεάισιισσε ιισσιιιισπι ιιιετσ ει πιἰιιισ ἱσιΡετἱσ ει; οιιιπι

ειιετειι.ιισσε ει: σεισειισστιε εστιισιόεισ ει δάειιιιιιισσε

επεσε άσσιιισειΠε ει; εειει·ιε ει] Ρι·ορτισσι ᾶσιιιἰιιἰσσι

Ρει·ιισειιιιιισε. ισισ σι ΡἱεσσσἱσιιἱΒσε ιΙσσιιι σειισσἰσ

ιιἱΒιιε ΒιιιιιὶιιὶΒσε ει ι·ισιε ει: σιιιιιιιισε ρσΒιισιε ει

ι·εεισιισσε ιιιὶὶἱιειἰιισε. ασε ειισεεισι·ε ρσεειιιι: σει ισε `

ἀσισὶσἰἰ ει σσισ ρσάσε ει ισστιἱεἰσιιἰΒσε σιιιιιισσε ει

εισ€σΙιε (με εισι ἱιιἴι·σ ιεττἱιὸτἰει άιστσι·στιι εσειι·σι·ιιιιι

ει σὶιισιιιιιι. ἰιεπι σιεἀὶεισιεισ σσιτιιιισι ιεσάσι·σπι

(με ειισιιιε οιιστιιιε τΙσσπισειιιι ιισιιειιιιι ει. ρσεεισεΒει

σει ιισσει ει ισισ στο ιρειε ιειιεικιιιιιιι· ισ σιστειιἰσ

· "κι
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η

οιΒιοθετιε. ετ εοπιιτετιι ιιιιιετιιιιΗιι. ετ Μπι εοι·ιιτιιάειιι ιι ἰρεοτιιιιι οεεεεὶοτιε ετ οιιιιιιε Μπι εοιιιΙιετεοτιε εοπ

Γειιάοι·ιιιιι. ειιειιιτιιπι Ρτο ἀἰτιιἰἀὶε. (μια: οιιιιιἰει ευρω

ᾶἐετε[Ρι·ει]ἰετιιε ρεΒειιιιε ειιο ΡτοΡι·ιο τιοπιιιιε ιιι εο

Βιιιιπι ετ Ρι·οειιι·ετοι·ιο ιιοιιιιιιε όιετε ιιεἰτειιε ιιι εο

Πάιιτιι ετ τιιἱεΙιεεΙ ρτεὸἱετιιε ευο ριιοΡτἰο ιιοπιἱι1ε

ιιετιἀὶὸετιιιιτ εεεεει·ιιιιτ ετ τι·εἀἱὸει·ιιιιτ ιΠετο άοπήιιο

ΒιιιΠιετιιιο ειιιειιτἱ ιιοιιιὶιιε ετ ιιιοε εοπιιιιιὶε ἱειιιιε.

ετ Ρτο ιΡεο εοιτιιιτιὶ. δειτε οποιο Μιτειι·ιιιιι ἀιιοτιιἰΙὶε

τι·εεειιτει·ιιω ἀειιει·ὶοι·ιιιιι ιειιιιε. εποε οτοιοάε πεε

Ρξεεε.-ετι ιΡεο άομιτιιο δτιιττι-ειιιιο με εοπιυε1ὶ ,τ881ττ1β

ετ' στο ρεειιοτε ὶΡεὶιιε εοιιίιτειιτιιι·. τειιιιιιειειιτεε εκθε

Ρτἰοιιι τιστι τιιιιιιει·ετε ρεειιιιἰε. ετ _ιιοιι ι·εεερτἱ ρι·εεἱὶ.

τετ-εἰ -ΡΙιιε ιιτιτειιτ εοι·ιιπι ουτε ετ πιει·ει όοτιειειοιιε

ιιιτει· ιιἱιιοε ΠΠ ετοιιει·ιιιιτ τιοπιἱτιε εοπιιιιιἱε ιππε ετ

τειιιἱεετιιιιτ τειιιιτιεἱειιἀο Με ‹Ιιιο εειιετιιι· εἰ ιιειιἀἱτοι·

ιιεεερτιιε Ϊιιετἱτ 'Με ετιτιιωιει:τι ιιιετἱ ιιι·ε_εὶἱ. φωτ]

ροεεἰτ ετ.3ετε επι ι·εετιτιιτιοιιεπι τεἱ υεΙ ἱιιετἱ Ρτεεἰἰ

ειιΡΡΙετιιειιτιιιιι Ροεεεεεἰοιιειιι ετ φαει Ροεεεεεἱοοεπι

επεσε ᾶοπιὶτιὶιιιη οτιιιιἱιιιιι Ρι·εάιετοτυπι ετ ειιιΒιιΙοτιιιιι.

εεε τιοιιιἰτιε ετ ιιιεε εοπιιιιιιε ὶειιιιε ι·εεὶΡἰετιτἰ ττεἀἰ

ιΠεεε εοτιίὶτεοτιιι·. ιιὶἀε!ὶεετ. Ρειεειιιιιε ειιο ρι·οιπιο

πιοιιιιιιε .ιτι..εοΠάιιιο. ετ ρι·οειιτετοι·ιο ππποιοε -ιιιιοτἰε

ειιεἱτι 80τωτιιιι. ετ ιιιιεΙιεεΙ επο ρτοΡι·ἱο τετιτιιπι. εοιι

ετὶτιιεοτεε εε ετ ιΠετειιι ιιεἱι·εοειιιι. ἱΡεει οιιιιιιε ετ

ειτιευτε ρτεεετἰο ει εοιιιιιιιἰ ἰειιιιε Ροεεὶἀετε. ετ Φωτ

Ρτο εε ετ όιετει ιιεἰτετιει .όὶετο εερἰτειιεο Ρτο εοπιιιτιἰ

ἱετιιιε Πεετιτιεπτ ετ Μιει·ειιι ροτεετετειιι ιιιττειιιάι ετ

εεεὶΡἱειιτΠ εεε Ρτορτἱε ειιετοι·ἰτετε εοι·ροι·ετεπιι τιοε

εεεεὶοιιεπι ετ ειιιιεἱ τΙικιιιάοειιιιιτιιιε εἱτ›ἰ ΡΙεειιετἱτ.

Ρι·οαιιειτ ιιιειιΡει· ἀἰετιιε ρειδειιιιε ειιο ΡτοΡι·ἱο ιιοπιιιιε

ιτι εοτιιιιιιιι ετ Ρι·οειιι·ετοι·ἰο ιιοπιιιι.ε τΙιετε ιιεἱτετιε ἰιι

εστιάσει ἀὶετο εεΡιτειι1εο ετιΡιιτειοτι τιοιιιἰι1ε εοπιιιτιιε

ἰειιιιε. `ειιΡι·ειάιετει οτιιτιίε. ιιε! (ιιιοάΜιετ Ρτεάιετοτιιιιι.

£τε εετει·ο εοιιιιιτιἰ ιειιιιε τιστι ιιιιρετΠι·ε. εεε ειιΒττετιει·ε.

εεό ΡοεΕιιε ὶΡεει οτιιιιἰε ετ ειιιΒιιΙει Ρετ εε ετὸἰετειιι

ιιεἱτειιειο ιΠοι·ιιιικιιιε Βει·εάεε εοιιτιιιτιἰ ἱειιιιε ι1ετειι

άετε ετ εκΡεὁἰτε·ἰιι ἰιιἀἱεἱο ετ εκττε εοι·ιιτιι Ρτορτἰἱε

ειιρεοεἰε τετιιἰεεει ιιεεεεεἰτετε άειιιιτιειειιάι. ιιΜεΙιεετ

:ρωταω εκ Βετο ειιο. ετ ἀἰετε ιιειι·ειιε. υεΙ Ρτο

εὶἰΊιιει εειιιεει. εοε ειε Ρετεοιιιε ιΡεοι·ιιπι. ιιει ειττει·ιιιε

εοι·ιιιιι τιεεεετιάει·ετ. :απο εκρι·εεειιιι. φαι ιτε ει!τει·ιιιε

Βετο ιιιιΙΙειτειιιιε τετιειιοτιιι·. ιιιετιιε ειιἰἀειιι ιιιἰεΙιεεἱ

ειε ειιἰετἱοιιε ετ ττετειιειοοε Ρτεοιετοι·ιιτπι που τε:ιεει

τω· ἱτι ΜΜΜ. ετ εἰ ρτειἰἱετε που οΒεετιιειιει·ὶιιτ ειιιτ

εἰ οτιεετιιει·ε τιστι Ροτετἰιιτ όιιριιιιιι ιιοιιιἱιιε Ρειιε άε

ειιειιτο ρτεἀἰετε ιπιτεοτ ετ Ρτο τει;τιΡοτε ιιιε!ιοτετιιιτι

τω· ἰΡεἰ ειιΡιτειοεο τιοιιιιιιε εοιιιιιιιὶε ιειιιιιε ετἰΡιιΙειιιτἱ

Ρι·οπιιειτ τω” Ρει€8ι111ε ευο Ρι·ορτιο τιοιτ.ιιτιειτι εο

Πάιιιιι ετ Ρτοειιι·ετοι·ιο ιιοπιὶτιε ἀὶετε ιιεὶτειιεἱτι εστι

ετιιιιι Ρτοιιιὶεἰτ. ετ άιετιιε τιιὶετιεεΙ ευο ρι·ορι·ιο ιιοιιιἱτιε.

ετ Ρτο ιΡεο ρεεε ετ επι εἱε οΒεετιιειτιάιιτιι οπιιιὶε Β0ιιει

ειε-ι ιιι εοΙΜπιπι ετ ἀἱετε ιιεὶτετιε ιιι εο!ιάιιιιιι οΜιδειιιτ.

με εοάεπι ετὶεπι Ρτεεἰο ετ ει: εεόετιι ιιειιἀἱτὶοτιὶε

080521 ιἱεἀει·ιιιιτ ετ εεεεει·ιιιιτ ετιετο εερἱτεοεο τεει

ριειιτι ιιοιιιὶτιε εοπιιιιιιε ιειιιιε οιιιτιιιι ιιιτε τ:ιτιοτιεε

ετ εετἰοιιεε ι·εειτεε ετ Ρετεοιιειεε ετ πιικτειε ιιτΠεε ετ

ἀὶι·εετεε ειιεειιακιιιε ετ τιιιεεειιιιηιιε ιρει ετ όιετε

ιιειτειιιει ετ ετων εοι·ιιιιι- ιιι ειιΡτεἀὶετὶε οιικιιτιιιε ετ

εὶιιειιτἱε ετ εοοττει οιιιιιειιι Ρετεοιπιιιι εεεΙοεῇεετὶεειτι

ύ

εἰ

Με Ιιοιιἱί-εεὶιιπι ΒΗΜΑ (Με εοπιἱτἱε οτιει·τὶ @ποσοστο

ετ εεεειεΙιτει· οεεεειοιιε εοπιιρτοιιιιεει εε!εΒι·ετι ετ

εειιτεοτἰε Ιετε ἰιιτει· εοε Ρετ εἰκιὸὶειιπι ττιοπιειετεο

Μπι οιιιιιἱιιιιι εμε ιιι ἰτιεττιιιιιετιτο εειιτετιτὶε εοιιτὶ

ιιειιτιιτ εετἰρτο πωπω άειδιιἱ ιιοτετὶὶ Μεει.νιιι. ιιιε

ιι|τἰπιε όεεειιιτπ·ιε. τεΗτει· (μαι ὶΡεο ιιιι·ε ετ αιτιο

ιιἰΒιιε Ροεειτ εοπιιιτιε ιιιιιιιε ιιτἱ εΒει·ε ετ άετειιόετε

ετ οιιιτιιει ἱὶιεετε εὶειιτ ἰΡεἰ ΡεΒειιιιιε ετ ιιεἰτετιε ετ

ιιτει·τιιιε ιΠοτιιιιι εειι ἀἰετιιε ιιιἰετιεεΙ ιιτισιιιειιι Ρο

τιιετιιιιτ εεε ροεεειιτ. εοιιετὶτιιεο‹ἰο ἀἰετιιιιι εεΡὶτε

ιιειιιιι ιιοπιιιιε εοπιιιιιιε πιεσε ρι·οειιτετοι·ετιι ιιτ πι

τεπι εοιιιιιτιὶε. εΙυε ·οιιιτιὶε ειιοι·ικΠετε ετ ειιι€ιιτε Ϊεεἰτ

‹ἱἱετιιε Ρεθετιιιε ·ειιορτορι·ιο ιιοιιιιιιε ιτι εοτιόιιιιι ετ

ιιοπιιτιε ιικοι·ιε ειιε ιιι εο!ιάιιιιι. ι·ειιιιοείειιάο Βειιεθειο

εεοετιιεεοοειιττιιε ιιεΠεὶωιἰ. με ιΡεο πιέστε εεε ετ τετιι

με εε «ιππο ετο Με Βειιετιειο ιιοιιε εοιιετἱτιιτἱοιιἱε

άε άιιοτιιιε ι·ειε. Ιετιι ειε ρτικιεψετι Ρι·ιπιο εοοιιε

ιιιετιάο- ἰιιι·ὶ ΥΡοττιεεειώο ετ επική τω. ιιιι·ετιε Ρι·ε9

άιετιιε ΡειΘεοιιε ιιτ Ρτεἀὶετιιτιι εετ Ρετ οτιιιιἰε εττειι

άετε. εοπιρτει·ε ετ εοιιττε ιτι σωρο τιστι ιιετιὶτε. εεΙιιἱε

εετιιι›ει· ιιιιιτιιἰε εοΠεετιε ετ οιιει·Πιιιε εοπιιιτιιε ἰειιιιε

Ρι·εετειιάιε ιτε ὶοεἰε. εΙυε ᾶἰετιιε ειιπρτοι· εοΙιιει·ε

Ρι·οπιιττιτ. Ρτο εοιιιιιιιι. ετ Ρτεἀἰετε οιιιτιὶε τοοτε ειιτιτ

ετ Με εΠεττ15 όοπιἱιιιιε εερἱτειιειιε ιο ιιιοάιιπι ετ

τοι·τιιετιι Ρι·εὸἱετειιι ιιι ρτεεεπιτἰει εοτιει|ιο ετ ιιοτιιιι

τοτε ιιιιεὶειιοτιιιιι ειιοτιιιιι ιοΐτεεει·ιρτοι·ιιιιι. ειπο ειε

ετετιιιιι εεεετρει· εοκιειΠιιι1ι δειιετετε. αΙιιοά ἀἱετει

ειιιΡτιο ίιετετ Μ: Ρτεάιετιιιιι εετ ειιρετιιιε. ιιοπιιιιιι

εοεἰετιοτιιιιι ειιιιτ Με. ιιιοοτετε ιιε ιιοΙτε.ιιὶιιεΙιἱιιε

άε απτο. οδει·ιιιε τἰεἰιιε. ι·ιιΒετάιοιιε ΒοΗετετιιε. Ρεττιιε

ετι·ειει·ιε. οριεο (τε εΠιιιε.το. εει!εετιει Ρειιτειιιιε. Βο

ιιοειιειεεε!!ιιε τὶε εειεειτιο. ἰοΙιετιιιεε εοεειει·ιιιε άε ειιεἰΙἱε.

:ιιιιἰειιε τετι·ει·ιιιε. ἰ›εετιιε ειιΙτεἱετἱιιε. τοΒει·ιιιε :πεε

εεΠει·ιιιε. ιιειτειιε ειε Ροι·τε. ειιι·ιευε ιιε Βεοειιεει. εεε

ιιε ΠΒετἰο. Ρετι·ιιε ιιιιιεΙοτειιιιε. οττοτιιιιιε ιιιεεεοιιιεε.

Ιειιτι·ειιιειιε τΙιιΒιιε ειιιιιιιτε. Βειιάιιτίιιιιιε ιτε τιοεττε.

ιοτιειιιιιεε ιιιήθει·ιιε. ιιΒοτιιιιιε εττεἰειροτειιε ετ ι:ιεο!.ιιιε

Ρετρεἱἰοιιιιε..τετιοτ :-ιιιτειιι ἰιιετι·ιιτιιετιτἰ Ρτοειιι·ειτιοιιιε

ρτεεΠετε τεΙιε εετ. ·Ι· ιιι ιιοιιιὶιιε ἀοτιιὶιιἱ ετιιεκι. Μεεωπικ

ἰιιἀἰετἰοιιε Ρτιιιιε. ἀἰε ει” ειιιΒιιετι. εδο άοπιιτιει ιιει

Μινι ίὶΙὶει ςιιιοιιάειιιι τὶοτιιἰιιι οτιει·τι εοιιιἱτἰε ατε Βε

άει!ιιεο ετ ιιιιοι· άοιιιιιιἰ ΡεΒειιι όε εειιιι. ίεεἱο εοε

ετιτιιο ετ οτἀἱιιο τε όιετιιιιι Ρει€ειιιιιιι ιιἱι·ιιιιι πιευιιι

Ρι·εεετιτειιι ετ ι·εεἱΡὶεΙιτει1ι :Πεντε εεττιιιιι ιιιιτιεἱτιπι

ετ Ρτοειιι·ετοι·ειιι ετ τοσο πιει. πιτ εΒειιόιιιιι ετ ἀε

τεπάειιάιιιιι ποε ετ Βοιιει τιιεε ιιι ‹1ιιεΙὶΒετ ετιιιεει ετ

ειιεετὶοιιε. τιιιειιιι ΙιεΙιεο ετ Ιιετιετε. Ροεεεπι εοπιτι·ε

ΨιειιιΙὶΒετ Ρετεοοειε ετ ἰιι ειιεἱὶΒετ ειετἰοιιε ετ εοτειιι

άοιιιιιιο εεΡιτετ180 ἱειιιιε ετ εὶιιε ιιιἀἰεὶΒιιε ετ τε Βε

ιιει·ειΙετιι ιιιειιπι Ρι·οειιι·ειτοι·ειιι εοιιετιτιιο ιιι οιιιιιιΒιιε.

άειοάο ΗΜ ΙΗσει·ειιιι Ροτεεωτετιι ετ Βειιει·ετε Μπατα

τιιπι ιιτ Ροεεὶε ρτοειιτετοτιο ιιοιιιἴτιε ετ ιιιεο σκοπια

ιεεεΒοιιε ιιετιάει·ε ετ ει!ιειιετε ετ ΡιΒιιοτι οΜι.8ετε.

τι·ειιεὶΒει·ε ετ Ρεειεεὶ ετ εοιιιΡι·οιιιιεειιιιι τεειοτεε ετ

ίιάεΠτετεπι ιιιτετε ετ εεοι·άιιιιιι τεεετε ετ ιιιτειιάετε

ετ 0111Ι1ττι τεεετε εοε εειιεει·ιιιιιωετΕτε ροετιι!εοτ ετ

ι·εειιιι·ιιιιτ ετ εοιιιιειιτἰοιιειιι ἰιιτετε. ετ τἰ.τ›ἱ εοιιεετιο

ετ ιτε Μιει·ειιιι ετ θετιετε!ειιι ειἱιιιἱοἰετεεεὶοτιειιι οπι

ετ , εεειιἱετειιι εοι·ριιε εο!!ετιιιιιιι ετ ιιοἱιιετεἱτετεπι πιὶιιπι ετ τοτοι·ιιτιι Βοοοι·ιιιιι ωεοτιιιιι. ετ ‹ΙιιοτΙ πιο
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Ροεειε ει πιειι ποπε οιιιιπετε ει Ρειιιιπι πΡΡοπετε ει π €ειιιοπε. πιεο τπιιτιιιιιιο ει ποιιιιιιειε πω. πποι: οπιπιε

πεπετειιιιετ οπιπιει ιιιοετε. ειπε πιεει ιπετιπι ιιιιι πιι

Με ει ιιοιιιετιε ιιι ·οπιπιιιπε Ρτειιιειιε ει ειι·ιππιιε ιιι

εετε. ει ππε ιιιιι εΡΡετπει·ιπι ιιιοιεπιιε. ει ειπε πο

ιππιειε τεππιειετιι ιποπιιιιιιπε ιιοπιιπι ειιΡιιεπει ι:ιππε

ειπιιιιιιε. Ρτοπιιιιεπε πιε τπιιιπι ει ιιτιιιιιπι ιιιιιιιιπτωτι

πιιιοπιιιιι ιιιειππι ιπετιι θεειππι ει τιιειππι Ρετ ιε ιτι

Ρτετιιοιιε ει ειτοπ Ρτειιιοιιι. επιι ΥΡοι:ιιεεει ει οιιιι

επειοπε οπιιιιππι ιιοιιοτππι ιπεοτπιπ. ιπτειιιιιο οπιιιιιι

επΡτειιιειε ει πιιιεππιιι· ιεεει·ιε ιιι Ρτειιιειιε πιε τειιιιπι

ει ιιτπιππι ιπιιιιιπτεπι. ιιιειεπε οπιπιιι Ρτετιιειει επεισ

τιι.ιιιε ιιιειι επι πιει. ει εοπειιιο πιιιιοι πε πιοιιτιο

ει τπειιειιεπεπι. πποε πιεσε πιοιιιοε ει ΡτοΡιππποε ιτι

Ρτειιιειιε σπιπο-ει εΡΡειιο. ιεειεε πιοοιοειπε Βπιιιιιι

ιπιιιειε ει Ρτοιιιειι -οοπειιιιιιοτεε. ιιοιππι ιιιιιιπ ιεττε

ιιιιιιε.·ιοεο ιιιιι ιιιειιπτ ιοπιιειπε. Ρεπεε ιιοπιπιππποπιιειπι

πιοιιτειι εειεΡιιε.· οι:ετιπε ιτιπειιπε @ιΡει πο:: ιΡεππι

ιπειτπιιιειιιππι -Ριπεπτεειππιε. εειππι εει πω: Ρτεεεπε

ιιιειτιιπι.επιπιπ ιεππο: ιιι Ριιιπειο οΡιιοπιε .ειε ιιιεεο.

επο ιιιοτιιιπτ· Ρτειιιειπε ιιοεπιππε εεΡιιιιτιεπε. ιεειεε

τιιιπειιιιιε ιιιιεειιιεπ·ει. Ρειτιιε ειιτιε. ε)ιπιοπ ιεππο.

ιπετειιικιιι.πε·ειε εεεειιιιο. ει ιιιπιτεπειιε .πε επιποιο·πεοτ

Βια πιπιπτιπε. αππε ιιοιιιιπιοε πειιπιιιιιιε ιιι:ι:ι.νιιιι.

ιπι:ιιιι:ιιοπει π. ειιε ;ιιΧΙΠι ιιοπεπ·ιι:τιε. Ροει ·πεεΡετεε.

Εεε πωπω τιπειτοιιο ποιοτιπε τοεπιπε εετιΡει.

:ι."πε ς-ποοοεπιπ )·
-ιιιι ζ; : ι @ο ι -

Ι/είτσιτια , Ο|ιει·ιέ οιιοπάιυιι Μππωιιι εουιίιέε [Βιμ

π.τοι·πιιε ιίοπιππι ΡαΒαιιιέ ι-ιἰε @να , ·υειιάιιιοπεπι ιι τ:

σπα: , είπε ποινιέπε /ιιι:ιαπι Σαπιιεπε2 εοπιπιαπι , σἰε

πετώπε φαω ει» ωΕπιιέεπίπιι ίπ εαε2τίε ΜοτιιαΜέ,

ΒπαιιωΖ , ε!Ζπιιιιε .ει Βιιπαππε ταιΕπιεαπε , ρω.εωεέο

τιεπι εοτα:πάεπι εοπιππιπέ ειΖἰεπι ιιτκιιιι€2.

πω, Η ιιεοειπιιτιε

θα!. Α. πι!. Ή”. θεά. Ο. 4οι. π.

μι· Κ)

. ιιοει.νιιιι. ειε ιιικιεειτπε πεεεπιιιτιε. επο ιιειτιιπει

Με πιιοπάειιιι ιιοπιιπι οιιετιι εοπιιιιε πιπειιπιιιιι ειπε

πε ιιιιι.ιιιιειιο. ει Μπιτ. ιιοπιιπι Ριι€επι ‹ιε εεπε ιΡεο

πιιιτιιο πιεο Ρτεεεπιε ει εοπεεπιιεπιε. εοπιιιεοτ πιει

επιιττιετιο ιππική τεειΡιεπιι ποπιιιιε ει πιοε εοπιππιε

ιειιπε ει Ρτο ιΡεο οοπιππι. παπι ιιιοιπε πιτ πιειιε

ποπιιπο ιδπιιιιειπιο ιιοοεπι€τε ειιΡιιειιεο Ρ0Ρωι ιιιιιπε

ποπιιιιε ει ιιιεε εοπιππιε ιιιππε @Ρτο ιΡεο εοπιιπιι

ει πιπποειο πιεο ει εοπεεπεπ ει ετΡτεεεπ ποιπιιιειε

πεπιιιιιιι εεεειι ει ιι·ειιιιιιιι: επειτει ει πιιιειε ει ιοοιι

ει εειετιι οπιπιε ει ειππιιιει. πε ιτπιιιιιε ει πιεπιιο.

ει ππε εοπιιιιεπιιιτ ιιι εποπιιιιι ιπειτππιεπιο ιιιειο

Ρετ ιπιιππιτι ιεειε πι: τιπετοιιο ποιιιτιι πεει.νιιιι. ιιιε

ιπιππ ποπεπιιιτιε. ει Ρτεοιππι ιιιιιιπιι ει τεεεΡιι τι

Ρτειιιοι:ο οιιΡιιιιπεο εοιιιεπιε ιιοπιιιιε εοπιππιε ιεππε.

ειε ιπειπιιιιιο ει εοτιεειιεπ ει ποιππιιιι:ε ει οπιπιει ει;

ειπππιπ ειπε ιτι ιιιειο οοπιιπεπιπτ ιπειτππιεπιο. Μπι

Ρτο ιιειετιειοπε επιππ Ρτο Ρεπει ει οιιιπι ειπε οιιιι

ει ειπιι·πιιι. πω: ιτι πισω εοπιιπεπιπτ ἰπειτππιεπιο

ι·πιιίιεο ιιΡΡτοιιο ει εοπιιτπιο. Ρτοπιιιιεπε ιιιιι τιιειο

€11ετπετιο τεειΡιειιιι πεπιιπε ει πιοε εοπιππιε ιιιππε

ει; Ρτο ιΡεσ εοπιιιπι πποιι πιιεεππιππε ιιιοιιι εππι

Ρτο ειιπεπ τπειι ιιτπιπ ιιιιιιειιο ει ιετιειιο. ει ιτι πιιιιο

εοπιτεπεπιεπι. ει ειιειιπ επιπιει ι Ρεει πω: ιιεπιιιιε εππι

Ρετ πιειππι Ρε8ει1ιππι. ιιιειο εοπιππι. ιΡει εοπιππι

ειιΡειιιοιπ ει πειεπιιιιιπ ει επι·ειιο ει ποπε. ιιιι

σπιπο εοπιππι ιεπιιε ιΡεπ οπιπιε ει ειπεπιε ιιιιιιει·ε

ει ιεπετε ιιεειιιι εοπιτε οπιπεπι Ρετεοπιιπι εοτΡιιε ει

ππιπετειιιιιεπι πππιπιππι Ρτο ιεειο πιεο. Ρτο ιΡειε

πει οεεεειοιιε ιΡεοτππι. εοπιτει εοπιππε ιεππε Ρειετει

ιιιε. πει πιιππιιιειιπε ιΡεππι οοπιππε Ρτο ιιιιε .πιοιε

ειιιτει πιειε ΡτοΡτιιε ετιΡεπειε τεπιιεεε ιιεεεεειιιιιε

πεππποιεπάι πει πποει εκ ειιεπο πω: ποπ ιεπεπτ

πει: ειπι οιιιιΒιιιει. οπιπιει ει ειπεπιε Ρτειιιειε Ρτο

πιιιιο πει τειε ει ιιτπιει ιιιιιιετε ει ιεπετε ει ιΡεει

οπιπιει ιιειετιπετε ει εποιοτιπιτε Ρτοπιιιιο ιιι ιπιιιειο

ει ειιιτ·π πιπιιοιππι εει. ειιοεπιπ Ρεπεπι ιιπΡιι πε

πωπω Ρτειιιειε πιιιεπι πει Ρτο ιεπιΡοτε πιειιοτει

ιιιιπιπτ. ιιιιι ποπιιιιε εοπιιιπιε ειιΡπιιιιιιι Ρτοπιιιιο ει

Ρτο ιΡεπ Ρετι:ι ει :ιιι ειε οιιεετιιιιιιιιιιτπ ιιπιπετεπ ιιοπει

πιεει ιιιιιιιιιι ει ιιιιιιεπειει ποπιιπε εοπιππιε ιιιιιπε ιιιιι

ειιΡπιιιιιιι ιιιειιοι·ι οιιιιδο. ιιιειεπε ιιεε οπιτιιει εοπ

εεπειι ει ποιιιπιειε πιω πιιιτιιι πιει ει εοιιειιιο ιιι

εοιιι ιιοπιεεεποτιι οι επιιιιειπιι ι:εττιιιι ΡτοΡιππποι·πιιι

πιεοι·πιπ. ει πποε πιεσε ΡτοΡιπιπιιοε ει πιοιποε πΡ

Ρειιο εΡεειειιιετ ιιι ιιοε.εειειι. ιπτιιπε πι: ειιΡι·ε ειιιεπ

‹ιετε ει ιτι ιιπιιο εοπιι·ειπειιιτε. :ιειιιπι ιιι επιειτο ιππι

ιπειιι. Ρτεεεπιιιιπε Ρτειιιειιε ιιιι€επο ει εοπειιιετιιε

ει επιιιιειπιο ειε πιοπιε ιεειεε τοΒιιιι. οι ιπεοπιιπεπιι

ιιιειιι πειτειπει Ρτο εε ει ιιιοιπε Ρεπεππε Ρτο εε ει

τπιειιιιειε πε παπι πειτε επο επιπεεει Ρι·οοπτειοτ.

ειεπι ιιΡΡιιτει Ρετ εετιιιτπ Με ιιιειιιπι ιιι ινιεει.ικ.

ιιιε :παπι ποπειπιστιε Ρετ ιπεππιπ Με τιπετοιιε πο

ιιιτιι ιπιιπιιετππι ιιιοιιιπι επετιιετιππι τεοιΡιεπιειπ πο

πιιπε ιιιειι εοιιιιιπιε ει Ρτο ιΡεο εοιιιππι. ιιι εοτΡοτει

ιεπι ει επειει Ροεεεεειοπετιι ιιιειι εεειτι ει ιετι·ιιοτιι ει

πιιιιιτππι ειπε ει ίιιιειιιπιπιπ ιιοπιιπιππ ιΡειπε ειιειι·ι.

ει πιιιιιτπιπ ει ιιιιτοιι:ιιππι ει Ρτοπεπιππιπ ει ιιοπιιιεε

ιπππι ει οπιπιππι ιιιτιππι εοτΡοτειιιιπι ει ιπεστΡοτει

ιιιιπι Ρετιιπετιιιππι ιΡει επειτο ει ιεττιιοτιο ει πιιιιε

ειπε. ιΡεε πετο πιπιτπετιπε ιπιτοιιιιεεπε ιτι ιΡεππι ειι

ειτπιπ ιιοιετιεππι πε Ροτιιι πε Ροτιπιπειιιι·ιειι εοπειιιιιιι:

σπιτι ειιειειιιιπππι Ρτο εοπιιιιιι ιεπιιε. ιιι εοτιεπι. ει οιιπι

εετπιεπιιιιπε ιπιι·ιιεετιΡιιε επειοθ.ιει ειιοιππι εεειτππι

ιιοπεε ιιιετιι ειε ποιππιειιε ιιιειι ιιοπιιπι οιιΡιιιιιιει Ρτο

εοπιππι ιιιππε. ιπιιιιιπτπε επισιτιππι ιιιπι Ρτο εε τΙπσιπι

Ρτο εετιιιεπιιιιιιε ειπε. ιιιπιππι επιιπιιιπι Ρετ ιΡειιπι πο

πιιπππι επΡιιεπεππι ιιιετιι οττιιπειπιπ. ιΡεε επιεπι ποιε

ι·ιοιιε ιπτειπιι επειοι:ιιτε πειεπάετε ει; ειιιπετε ιιιιιπεπιετ

ει ιιοπιι (Με ιΡεππι επειτππι ει ιεττιιοτιππι ει πιιιιιε

ειπε ει οπιιιιιι ει Ρετιιπειιιιιι ιιιιο ιιιτε ει τειιπετε

ιΡειιπι πτππιιπιιι ει άεπιπιιιιιιιπ ποπιιπο ειιΡιιιιπεο

Ρτο οοπιππι ιεπιιε επιιι1ισιιο επι εοιιεπι ιπετιι Ρτο

πιειο εοπιιιιιι τεππιειιππι. εετπιεπιεε ειπαμε ιππι

ιιετιιπι επειοιιιτε ειιειππι επειτππι επ ιιιππκιειπιπ ει

ιιοιππισιιειιι ιιιοιι επειειιππι. πει ειιετιπε Ρτο ιιιειο

εοπιιιπι. ει ποπ ι·ειιιιετε ειιεπι ιΡειιπι. πεε Ριιιι (Νοε

"π
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ι·εάοιιι:οι· οΙιειιοε ιιιιιιιιιιιτο ἀοιιιὶιιὶ σιιΡὶτιιιιεὶ οεὶ ιιὶ- ο

ιειοοε ιπο σοιιιοιιὶ ει ιιοοά ιιοιι εἔιειὶὶειιιιιι· ιιεε

ὶιοερὶτιιὶιοιιτοι· απο ἀὶσιοιιι σεειι·οιο εὶιιε ὶὶσειιτὶε ετ

οοΙοιιαιτε σοειεὶὶοιιὶ Ρι·ειὶὶστὶ. ει: ιιοοιΙ οιιιιιὶε ιιιειι

ιὶοἰ;8 εὶοε ιὶοιιι ει·οιιτ ὶιι σοειοἀὶε ἀὶσιὶ σεετι·ὶ ει

οιιιιιὶιι ιιιοιιόειοι σοιιιοιιὶε ὶοιιιιε οΒεει·οοΒοιπ. ιιοιιιὶιιιι

ιΙοοι·οιιι εετοὶειιτὶοιιι σουτ Με. ιιι·ιιιιΙάοει. Βει·ιιι·ιοιιοε.

ιιιὶσὶιεεὶ €εἀὶκὶοε οε Ροτιε. ὶεσοΒιιε οι·ειιιδοε ειε Ροτιε

οπο. ιιὶΒει· ιὶε ΙὶιιΒοὶΙὶιι. ιιι·ιιιιΙοοε σοιιτειπὶοε. ὶοὶιε

ιιὶιιοε ιὶε οεὶἀετοιὶο. Ηειιι·ισοε ιιιεὶὶοε. οττο ὶιοτει·ὶσοε.

ιεετεε ει! σοιιετὶτοιὶοιιειιι σιιειεὶ|ειιὶ ει; πιο ιὶεσὶοιιειιι

Ροεεεεεὶοιιὶε. ετ :ιο σετει·ε ιιοε εειιοοιιτοτ.

ς οοσοσιοιιι )

ΡΑωοοε ιἰε 089:: Μπι οοιιαςιιε ιαιιιιειιιι οοιπιιιιιιιἰ

α .σε υειιεἰἰ2α ίπ αιτία σα.πι·ί ΒααΙιω?ιί οιιαε .πιο

ιιιαιιι)ΐε.92αι.

Π69, Η οεσειιιιιι·Ξε

ω. ιι. οι. Με. ω. ο οι. ειιε.( ιι. ιι. )

Ἐπὶ εοιιτ άοιιιιισει.οε σοι·ιε Βιιιιιοσἱ οι: τοσο οεεο

ιιοε άε σεοιι ὶιι ιιισσι.νιιιι. ιὶὶε ιιιι ιὶεσειιιὶιτὶε. `

Ιιι Ριὶιιιἱε οὶιιειι οιιιι ειι Βοι·ι·ετειιι σοιιι άοο!ιοε

ιιιοὶειιιὶἰτιὶε εἰ σοιιιὶὅοὶε ει. σοοει·ει: εἰ 5οιιι~ει οὶιι ετ

ὶιιὶὶ·ιι Ποιιιειι τιιὶιὶε.

Ποιο Ρεσὶοὶιι τεττε ὶιι ιιοε εει σεειιιιιειι οιιιι. σοὶ

σοὶιετει: ιιὶι ὶιισοὶι Βεὶάὶει ει: ιιὶι ρετιοιιὶ.

Ιιειιι Ρεσὶε (Με ιειὶιὶ ετ σειιιροε οιιοε ὶιι Ροἀὶο. σοὶ

σοοει·ει; ὶιιΪι·ε Ποιιιειι τεὶιὶε ειιρι·ε ιιὶιι ετ οὶιιεε ρω

ι·ὶοιιι ρει·εοιιιιι·οιιι.

Ϊιι ιιο!ιι ι!ε ιὶιοιιιο Ρι·ιιτοιο οιιοιιι σοὶ σοὶιστει.

Ιιι σὶΡο ιιὶρὶοιιι σειιιροε οιιοε σοὶ εοΙιει·ετ ὶιιΪι·ε Πο

ιιιειι οιιειιτὶιιε. εοΡι·ει ὶιι Βι·οοεΠο ιιιὶ ίισοιιι ΒὶοεΙὶοιιι.

ὶιι σεὶσοΒιιοΙο σιιιιιΡιιε οιιοε σοὶ σοοει·ει ὶιιίὶ·ει Πο

ιιιειι ιεὶιὶε εοριο Ιειιιιιιι ιΙοοιιόιιιιι ιιιοΒοΒο.

1ο Ρι·ειτο ιιιιιιιὶιιο σιιειειδιιετοιο ετ ίὶσοε ειιο οεεοο

ι.οιιι ει ρι·ειτοιιι σοὶ εοΙιει·ετ ὶιιἱὶ·ε Ποιιιειι τιιὶιὶε. εοΡτε

Ιιει·εάοιο Βοιιιεὶιιιὶ ὶοΡὶ.

Ιιειιι Ρι·ιιιοιιι εορι·ιι οιΙοοιιι σοὶ σοὶιει·ει οι εοΡειὶοε

ετ ιιὶ› οιιο Ροτιε Ποιιιειι τοΒιε.

ὶιι σὶεοεο ευρω σεετεΠοιιι ὶιι σὶειὅιιὶο Ρεσὶο οιιιι τεττε

ὶιι ειιε εοιιτ ιιοσεε σοὶ οοΙιει·ει ὶιιΪι·ο ιιιιιιοιιιι ετ εο

οειιτοσὶε. εορι·ιι τιιὶιιιοιιιὶὶ ὶποσὶὶ ει: ειιεοὶιιὶ Ρτειὶὶσιὶ

ει. πιο οιιο ιειιοτε Ρετι·ὶ εοιΙὶ.

ὶιι Ρὶιιιιο σὶειιιιὶἰ σειιιΡοε ει: σεετεΒιιετοε σοὶ σοὶιετει

ὶιιΪι·ιι ΐοεεειοε ειιρι·ιι οιιιι. ο

Ιτειιι άεοειιι ὶιοιιιὶιιεε ιιιοιιιειΙιὶ ιιιοἀὶο ιι ιιιιιιοιιε

( Β000ΟΧΧΙΙΙ ) ή· ω

ΜοιιιιιΜέ οι Βαἰαπἰί σαε£ι·ὶ |ιοιιιέπει , Ρα8·ιιιιο είε

δενει, εοι·ιωι οιιοικίαιιι α'οιιιέιιο, Μ ιι1απάιπ128, ιιι

ιιιιειι.9ἰ σοιπιπαπί [ιίε!Σ$αιεπι έιιι·αιι£.

'Ι%θ , 'Μ οι 'Η ιὶεσειιιΒιὶε

π. ι_
ο

._. Ή ' 5.'-'Η

·°-ιι.ιἱι ο

οω.Α.ρι.ειο Οι πι. σω.σ.·ρι:4οσ οι «ο. - Με ο”

μια» ·· ι.·ι··.. ι .. .. 'έ' ι

.ι, ι,...

Βὶε ιιιιι ὸεσειιιΒιὶε. ὶιιιει· Ρι·ὶιιιιιιιι ει: τοπιπιι. οο

ιιιὶιιοε ιιιιΒιιιιοε οι: σεοει ιιιει·σὶιὶο Ρι·ο εε αφτο πο·

ΜΗ ἀοιιιὶιιε οεὶι·ιιιιε οποτε εοε ειἐ-ριιοοιὶοιιιὶιιο ω»

& ειιιιεΙε άε σεοιι Πειτε ειιο ιιοοι·οιιι·εεωρι·οσοι·ιιτοι·.

εἰσοτ σοιιετ:ιτ Ρετ ιὶοο ροὶιὶὶσιι .ὶιιεττιὶιιιειιιει ΐοοιιι

οιιοιιι Ρετ ιιιιιιιοιιι οὶιεττὶ ττὶιιεὶὶὶ ιιοιιιι·ὶὶ.·ὶιι ιιισσι.νιιιι

ιΙὶε :οι ιιοεοετὶ. ει: ιιὶὶοά Ρετ ιιιιὶιιιιιιι··εοὶὶὶὶεὶιιιὶ

ΒιοιιεΙΙε. ὶιι ιιισσι.ιιιιι. ἀὶε ιιιιιιι.. ιιοΒοε8ι· ΡτεσοΡὶτ

ΙιοιιιὶιιὶΒο8 ιιιοιιτιιὶιὶ σοιι€ι·εΒιιοε :ιο ριιὶιὶὶσοιιὶ απο

σὶοιιειιι εοὶι ὸεὶιὶιο ίὶιὶεὶὶιιιιὶε ιιοο τειιεΒιιιι4:οι· εὶὸειιι

ιιοοο σοιιι Ρι·ο εε ετ άισοι οποτε εοε ετ ἀὶσιοε ιιιὶ

σὶιεεΙ Ρι·ο εε οειιἀὶἀειὶτ σοιιιοιιὶ ὶοιιοε σε8τι·οιιτ βοε

ὶοσὶιὶ. σοιιι οιιιιιιὶ εοε τει·ι·ιι:οι·ιο ει; οὶΠὶέ ει: ὶοι·ὶεὸὶ

στὶοιιὶΒο5 ετ οιιιιιὶΒοε ΡετιὶιιειιτὶΒοε σοιιὶε Βειεὶοσὶιὶ.

ὶΡεὶ ιΙι1ὶ ει·ιιιιτ οι: ιΡεο σοι·ὶιι ὶοτει·ειιτ ΒόεΙοιιτειιι

8οιιι·ιιει·ιο ὶοὸὶσὶ σὶοὶ ὶειιοε ι·εσὶΡὶειιιὶ·ιιοιιιὶιιε ἀοιιιὶιιι

ΒοὶΠὶεΙιιιὶ Βοσιιιιὶιιι·ε σοΡὶτειιεὶ Ροροὶὶ ὶιιοοε ει: οο

ιιιὶιιε σοιιιοιιιε ὶιιιιοε. ιιΙιεοΙοειιε εοε ει ΒάεΙοιιτε·οοε

· τειιεΒιιιιιοι· εὶιὶειιι Ρεθειιο. Βετο τοιιιειι ίὶἀεὶὶιοτε

Βοειτιιετὶο Ριειὶὶσιο. στ ὶοιιιοεοοιιι ὶΗὶ οοοι·οιιι πιο»

ιιιὶιιιι εοιιτ εοὶιεστὶιιτο ὶὶιὶεὶὶτειειιι ὶρεοιιι ιὶοιιιὶιιο

Βοοιιιετὶο ι·εσὶΡὶειιιὶ ιιοιιιὶιιε όοιιιιιιὶ σειιὶιειιεὶ ετ

σοιιιοιιὶε ὶιιιιοε. ειιριεεεὶε εὶε οιιιιιὶΒοε ιιπὶσοΙὶεοοὶ

σοιιτὶιιειιτοι· οι ειιρι·ὶιιιὶ σοιιεοεοει·οιιτ ετ ιὶεΒειιτ ὶιι

ὶοτειιιειιιο ἱὶιὶεὶὶτειὶε. ει ὶἀειιι οι εοοειιι ιιιοάο ετ

8ἰιιιὶὶὶιει· ιιι·εσερὶτ ἀοιιιὶιιὶε ιὶε σει·ρειιὶο οὶἀεὶὶσετ πιο

ιιιοιιιὶο. ει; οπο. ετ ιιιιΐοεεο. εισιοοι ὶιι ιιιοιιτειιὶτο ὶιι

σοὶοε ιιοεεεεεὶοιισ ει: οιιιοὶοιο ὶοιὶοιιι ετ ρει·οιιειι

Ποιο ὶιιἀοιιὶι; ιὶὶστοε ΡιιΒιιιιοε Ρι·ο εε ετ_τὶὶστὶε ιιοιιιὶ

ιιὶὶιοε ιὅοιιι·ιιει·ὶοιιι εοι›ι·ειἀὶσιοιιι. Ρι·ε5ειιιιΒοε ειιτὶσο

ιιιιιὶὶο ειε τιιΒὶιι οι οτιοιιε ὶιοτειἰσοιἰε Ροτιε. τεειὶὶιοε

τοιὅιπὶε. ' '

Ν0ΙΙ1ὶΠο ὶὶὶοτοιιι οι: ιιιοιιιιιωο. .ιιοὶ ὶοτεοετοιιι οποιο

:Ζ -ίὶἀεὶὶτοτειο εοιιτ Με.

Πε Μοιι2ειι!ιο.

ο .ι ' ' :

Οοὶὶὶὶεὶιιιοε ιιιοι·ετάοε ··

Ρειι·οε Βι·εΙΙο '

Ιιισοὶιοε ὶιεὶιὶὶεε 00ι15Πιθ5, ` Ϊ .

Ρειι·οε ί'οΙσο

(ὶοὶΠὶεΙιιιιιε ιιιιάιιιιεο. - ι . 4 . · ·- -.

Μεοΐιεεάοε ιιιιεεὶιιιοε. · . ν ·· ι

Οβει·ιοε ιισοεΙΙιι. . '

Μὶσὶιεεὶ ιιε ΙΙ10ιιὶσιιὶὶο. = . .;

Ιιισοὶιοε ιιάιιιιι·ειιοε.

Οοηιοιιὶοε.

οιιιιιὶ ποσο. Μιιιιΐι·ειὶοε σοὶοο5. · ι
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θώΙΒο!ωπε ιιττιειωιιε.

(ἱιιὶΠὶεἱωιιε τιἰΒοι·.

Ητω·άιιε ο:.ιΙιιιιε.

Εητὶουε €8ήτ1111Πάι15.

(ὶιιἰΙΙὶεΙπιιιε άο ἰεπιιιε. _

ΡΙιὶΙἰΡιιε εοἰιὶ£ειηει. > -= = - ·

θ:ιηάυΙΒιε ΒειΙάτω. « Φ· .

ΙειοοΒιιε ι·οΠει. σ.» '

Βειἱίὶηιιε. ·; Ϊ...

ΙοΙιειπιοε πιπιι·ἰιιιιε. ιζἔ·

Ρωἰωιιοἀιιε Βτεοἱιιε. . · -› -:.·°π. .·-.

ΟΒετωε ἱαοοΒιι5. ..!.ξΛ·

οοπτιαάιιε ει!ειιιοικι. --. ·ι·- ·.·Μ”..ιω

ΟΒεττιιε Βοε.

θιιὶΗἱοΙπιιιε ΒετσΒιιιιε. - ; ί ι..

ΙειοοΒιιε ρὶοευὶιιιιε. .ἱ1·4. .ου π,

8ἰΒοιιιιε ΜΙάτειοιιε. .

ΙοΪιειτιιιεε Βτὶοὶιιε. ··ι : ηη!! Η

ΟΒοι·τιιε ιἰἱἱυε. . · : .Π ·. °·ι· Ω

Ιοιισπ1τιεε εΙΒειὶει. .. .2 #

Ιει00Βι18 Βεττιιτυε. .

Βοοἰΐεοὶιιε άοΜΒεεω. Π. · · 4.·

Αι1εεΙπιυε ο|ειΡιιοἰιιε. · · :. Η

ΟιιὶΠὶεΙιιιιι5 ΒεΠοτιιιε. . -. .. -:· .· .« υ

· ὶἰειὶωιιοἀιιε εερ!ει:ιετιιε. : ί `- °

νεπτιιτε · , ..

Βοττιιτιιε. 1

Α3$1°8ω115 ° .

ΒοοΒιιε τοοιπἰιιε. .· -· - '· .

ΒειΙάιιε τιιοΠἱε. ·· Η · ω

ΟΒει·τιιε ειωἱτετιιε.

ΒυΒειιε εοΙειιιεήιιε. ·: . . - η.

ΟΒει·τι1ε ωιιτἱιιιιε. .. ν· π· 5- πιω κ...: . Η

Μω1Β·εάιιε (Με. . .·ι··”= ·.-.‹... : ··1

.
Λοΐιιεειιε ἱοὶιωιιιεε. . ;· Μ» -_ ·›

ΡιιττἰΒιιε ΒετεΙΙιιε. .-«

Βιπιἱοηιιε ευειιετιιε. .>. «ή .: :·.:..Ί: .

(ὶιιἱἱΙὶε!πιι1ε ΒΜάι1ε. . .ε ..

ΡτοΡοεἱτιιε οειΙωιε. . . .. · . .-2

Ειπὶοιιε Βτιιπν.ιε. ι.. · .-.ι- ·'

ΙοΙιειιτιεε οΒιιει. :. # . . . ·ΟΕΜ Βὶεπτἰκ. . · 1 . « .. κά: Η

Απήιοουε τιιβευε. `

ΑεττΜάιιε 8Ι11ἱΙ°8ἱΙ18.

ΟΠΗΠεΙιτι115 ἴοττατἰιιε. . ι .· σ . ·;. -

θιιἰΙΙἰοΙωιιε Βοι·ι·ιιε. έ. : μ.. ‹ ωΑΙΒοι·ιιιε ω18ιιετιιε. · 1 . .

θιιἰΒοττιι8 εΙὰοἰιιιιε. .# . 4 .

θειιιάιικι1ε ωει!ειτοετε. - ··

Ετιτἱοιιε οοπτειτόυε. κ .· -«

Βώπιιιηι1ιιε οειΙιιἱιιιιε. . - · · .

Μουσε τοττοει:ιιιε. -- >

ΟΒει·τιιε άο οοεἱο. ··

0ιω οειιιοεττο!!ιιε.

Αι1εο!ωιιε ειΒιιΙ. .

ΕιοοΒιιε Β888Ι18. '. >: Χ ε.

Μοπΐτεάιιε 8Πήτε$11$. .. ··ὶ :

Ιοἱιειπιιιεε .0ιωθτω. -

θιιὶἱἱἰοἱπιμε 'οΙἱιια.

Μειοΐι·εάιιε Ρτουἰιιοἰεὶὶε.

ΙειοοΒιιε εεωοΙὶει.

1

ει θιιἰΠἰοΙιιιυε ἰειοοΒιιε.

Γιιοἰιιε ωοτιιτάιιε.

0Βετωε ωειώομε. . . . ·

θιιἱΙΙἰοΙωιι€ ΒεΙἀοι·ἱω - | ..

δωιιιε οειΙιιιιε. -. . ~ ·Ι ' :.

Βιιτωιόιιε άε«οιιωε. ' · · 3 κΜ.ειι1ΐτοάιιε Βτἰοἱιιε.- [ .ω '

θιιἰ!Ιἰοὶὶπιιε ιΠξιιευ

θιιἱΙἱὶεἱιπιιε εώευετἱιιε.

ΟΜειουυε ΒΜιιΒὶει.· '

ΙοΒειιικιεε Βει·ιΉοι·Με.. ·· - -. . Μ.

ΜοοΒιιε εἱοετᾶπι8. · . '.ι=· - Δ .7 γ .ζ

θιιἰ!Ιἰοἱιιιιιε. . ζ δ ' -

οικω... τεττειετιιιε. :."···έ.· Ϊ; [ μ· ·. . Υ ;

ΑιτεοΪπιιυε Καπάκια. - .. · ·τ . · _ . ·

Β.ήπιιιυάιιε τοεειικι. ·· - · · . .?

ΟΒει·τιιε ωεευε.

Ρειοὶιιε ωειι·οιιε. η" .

ΘυἱΙΙἰεΙιιιυε. . Π.

ΟιιὶΙΙἱεἱττιιι8. _ = -

(ΞιιἱΠἰοΙωιιε. . - '

Ακιεοδωι1ε ειάπ1Μιιιιε. · ·. .· -'°

Βώιηιιι1εΙυε 8ετἱτιιιε. . ·' · . ·= : . 3 .ω

Αυεε!ι11ι15. π ¦ ...Μ υ ·. ·..:Η

Ρυ'τ:Ι18τἱ118. 5 . ›'

ἱοΙιιικιποε τ10ιιεΙ'ει. ή

Βοὶωυιιἀιιε ιιἀωἰτειτιιε. . ·ΟυιΊιιε τονι1ειτοτ. · ·

ΟΒεττιιε τοι·πειτοτ. .. .. - κ.

θειιὸιιΙἴυε βεττυωε.

ΟιιἰΠὶεἱωιιε. . - ·. . . Ι

Βοηειιπιτιιε (Η . . . . . .

ϊο!ιεωποε ιιὶΙΙειτεΙΙιιε. -_ - :

ΑΒΒτἰε. Α .. .· - μ. ·; °

ΑΙἀιιἱιιιιε π1οΙΠε. ·. - · ' - _'.

ΙειοοΒιιε Βοηεεειιοτ. - .

(ὶιιὶΗἱοΙιιιιιε ιιππϊιοιι8.

Βοο Βειεττι1ε.

Ετ εΙυἰει που ει·ειτιτ ἱΒἰ ΜΗ ρι·οοορἱτ ἀἱοωε δικτυο»

τἱιιε ἀἰοκἱε οουειιΙἰΒιιε «πω ιιεεΙυε Μ ιΠοε ωω Β

οετοι1τ ἰιιτειτο εΙἰο8 απ άειτοτπ τιοπιὶηει οοτσπι ἱιι

εοι·ἱΡτἱε οεετεΙΙ:πιο Ρτεἀὶοτο. οιιιπ οπιπίΒιιε άοιπή

οειτὶΒιιε ω; ἱιιτὶΒιιε ᾶἰοτοτυτιι οειεττἰ ετ.ιιΞΠο. οιιεω!

Ιεπιο παο Ρτεἀἱοτο ΡτεοεΡἰτ αΙιιοά οιπιιἱο φπα οοπ

ειιΙοε άειτοι1τ ἰιι εοτἱρτἰε εἰ ωἱποτει. ιΒοτο Βιιω·πιοι·ίο

,ηη μ σ ,· |' 'ο

· · Η Ψ1ειι11οἰοἱ118 εβεςιπο Ε·ειπάε. (ΙΜ 088.58Π8Π118 ἀἰο· π”.

ἀἱοτἱ ἀεοετπΒτὶ8 ωἰεἱτ ἱΡεἱ Βιιιιτηοτἱο ·πΡπό . ΜΒἱειω

ιιοτιιἰοει ευΒεα1ι1επώι ἀἰοετιε ςιισά οοπειιΙεε Ρτοἀἰοή

άεάοπιητ σε εἰΒἰ οτ ἀἰκετιιιιτ φποάΉιτειιοτυιπ Βάσ

Μειτοπτι. ιιτ ΡωεοτἱΡτἱ ω; ὁἰκὶτ αΙιιοά Με: ειπιτ υοπή:ισ

ἰΠοτιιπι εΙυἱ ὶιιτειιιετυιπ.

Με Ίιιεττεἀεοἰπω άοοετηΒήε Άπω· ιιοτιεπι οτ κιο

εροι·ειε.

Βοιιιἱηιιε ΡειΒοπιι1ε ιΙο οοιιιι ιιιειτοΙιἱο Ρτο ει: Μ: ιιοΜΗ

- άοπήοει ιιώπιοιι Μοτο ειιει ετ ρτο ἀοιπὶτιο τιιἰοΜΒΙο

ί-τοττε επο ιΙιιοτιιπι εετ· Ρτοοιιτειτοτ 8ὶοιπ οοπεΜΒΡει·

άπο ἱιιεττιπιιεηω Βιοαι ρω· ωετιιιω οΒοττἰ ιήιιοΙΗ

ι1οτειι·ἰἰ ἰιι Μα:ι.νιιι. ἀἰε Μ” ειιιΒιιετἰ. ετ μα· πιωιιιιιι

Βυἰ!ὶὶο|ωἱ ἔι·ὶκεὶἱε εοάεω Μ. ιΠε :αιιι πκπιεἰε εἰιιε

άεπι ειυΒιιετἰ Πι ο‹›ι·ροτε!ειιι ετ Πιιειεἰ ροεεεεώόπωτι
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οοετι·ὶ ω; “Με οτ τοττὶτοτὶἱ Βειὶοτιὶὶ ετ ὸοτιοἱοοΜιιιω ιι θεοάιι"υε οΙοτιο.

οτ ἰοττοἱτιιιιπι Μ: ἱιιτἰεἀὶοΩἰοηιιτπ ω; ὶιπἰιιπι ετ οπιιιὶυπι

ροττἱτιοιττἰιιω ἱΡεἱ οοετι·ο όοπήοιιπι ιὅπιειττιοτἱιιω οι

ιιοπι ὶιιοιιο τοοἱΡἱοτιτοιτ1 τ1οπήιιο οοτιιιχτιὶε ὶιιοιιο ετ

ἀοιπἱοὶ ΒιιἱΙΙἰεΙωἱ ΒιιοειτιὶΒι·ο οεΡἱτοιιοὶ ροριιΠ Μισο.

Ρτο ὶεπιιἀἱοτο οοπιιιτιὶ ρτεοὶΡὶοηε ΒοτοἱιιἰΒιιε ἀἰοτὶ

Ιοοἱ οοιι€το8οτὶε ἱΒἱ ω ΡιιΒΙἱοεω οοιιοἱοιιεω ιμοά

ἰιποτοιπ ΒάοΙΜτοπι ἀἱοτο ἀοωὶοο Βιιπτιοτἱο τοοἱ

Ρἰοοτ.ὶ Ρτο οοπιιιοἰ ρτοἀἰοτο. οι -οβεοΙυοοε εοε Ρτο

88 ετ ἀἰοιὶε Μοτο οτ Μιτι·ο 811ἱ8=Ρτ68ἱἱ.Μ ἱὶἀεΙἰτιπο

ἀἰοτο Βιιειττιοτἱο ειΒ οιππή ὁεΒἱτο ίὶιὶώὶωτὶε οιιο τοπο

Βειτιτιιτ εἱἀοπι οτ Ρτεἀἱοτἱε ακοή ο: ἱὶ·ιιτι·ἱΒιιε ευἰε. ετ

εκροεἰτἰε τὶἱΙὶἔοιποι· ὶΡεἰε ΙιοωὶιιὶΒι1ε οιωιὶΒιιε επά

οιιΙἰε ἱιιτοπιιοοτἱ ΒἀοΙἰτοκἱε. ἰιὶτουοτιιιιτ ὶρεει:ι ίὶἀοΙἱ

τετοιο ᾶἱοτο Βιιουοοτἱο ηοπήπο ιὶἱοτἰ οοωιιιιἰε ἱετἱ

Εοιάουε εειοοιιε.

Τοβἱοεοιιε. . .· = ο” π

Εητἰουε τ11:Μετιιιε. .· -· κ'

ΙειοοΒοε οἱοΙιοτἱιιε. ›· . ο

Ιοὶιοοιιεε . . .

. τηοι·τιουε Β·επτοε.

Ετιτιοιιε

Μοτἱιοοε οεττοΙἀυε.

Βοηιιείὶἱἱυε εοεττιἱτιιιε. «

διοηεΙυπιιε Μειιοιππο. ···τ '· >

ΙοΙιοιπιοε Νοε”. . ο; |·› ?ο

Εητἰοιιε εοἱἴοηει. σ ο ·ν · ·ο·ιωἱ·=ἔ

Ροττιιε ο!οτἱοιιε. ω· :·· π” 2;·;..::7Δ.Πε

οττο οἱοοτἱει. · .Η ·ί »ΗΜ Γ)

θιιὶΙΙἰοΙωιιε ἴτοεΙὶοιιε. ' ο › ° Μ· Ή'

(Μάο οτειιιἱπε. · η· .:Ϊ·';.1=)!Ϊ¦.;›

Αἱοπτὁι18 άοοιιε. τ·ι:ώ·έ'Ιι:'Η

ΒοὶοοΙἀυε οΙΒει·ωε. ' Η ω": "ΜΗ

Ροττιιε εἰοοοτἀιιε. ' ¦ °ν··»·:1· # = -ΙΙΙ"Ή

θειιιάυΙΐιιε ειπιὶουε. ·Ί‹Μ

θετειτόυε άο Βειἱει·ἀο. · @Η ν" ›ο ή ψξ.°

Μειττὶιιι15 ππιτπυε. · = ·.;·'"Η #π:0°··"

Οτοιιάιιε ΒοτιυεὶοΙιοτιτιεε. Η Μ; Ν ο ιιϊἶηἱωἱ!Ιἔ:

Ρώσο οιιιιεοἰει. ···° -:0-·Μ Μ·

ΘιιὶΗὶοΙπιωι Ρεθουι18. τ · = · # Γ · Με Κ. ;› κ!

θΒοινωε ΜΜΜ ' ·ἔ· -= Μ. -- #·:ἶ··

ΒοηΙ›οι·οιιε οτοιιἰιιε. σ· ·: Ί·

θττο οοωιπΈι·ει. . . - · ·-° -ξω-›

(ἔιιἱ!ἰἰο!ιιιπιε Βο!ἱεω. - 7.3 ° Ι

ΠΙἱοτιιιε.

δοΜΙυΙΒιε ι11εοίο. .· ·· .. ω·

Βοἱ!οοἀιιε οτοειάουε. - -

ΙΛοοΒιιε (Κ: οιπἱΒο. ·· = -·>

(Ξιιἱ!Ιἱοὶπιιιε Ϊεοἱιιε.

θιιἰ!ΙὶοΙωιιε πιΕπιιιο. . =. = ·: ·. .

Ροτκ·ιιε ι·ἱοἰιιε. '

(Μάο ¦ιιΡιιε.

0Βοι·Βιιε εήοοτόυε.

Ιοβοιτυοε άο ἱἰπιοιιἰ.

Ιοὶιοητιοε ΡοΙἱἰροτἰιιε.

Μιιεετιε άο οτιιιιἰο. :

θοτιἀιιἱίἱιε 1118τάήήΜ8.

Ιοβοοποε βοἰοιπιιε.

ΙαοοΒιιε οΙὶιιετἱιιε.

θάι!ο οο!οὶοιιε.

"#` ' ·. :Η -:

ο

ά

θι1ΗΠΒΙ111118 οτειιιἱιιε.

Βοτιεοειιοτ οτι·ἱΒιιτιει.

Ροι·τιιε ττιοττἱηιιε.

Βοετοειιε. - '

Ηετιτἱοιιε ΒοΗΜει.

ΑΙοΒτιιε πωι·Ηπιιε.

Ιοἰιοιιηοε εἰοοοτἀυε.

θυὶΙΙἰοΙτιιιιε εοὶιἱΐοτιει.

Β0ἰΙ11ι1Ι1ἀι18 οὶιηοΙἰιιε.

ΒοηΡοτειιε οοτει.

(Μάο ωειι·οἱιὶο.

(ὶιιὶΙΙἰοΙωιιε ρι·οεΒΝοι·.

Ρεοὶιιε Ἐοττοτἰιιε.

Βοορειτοπιε άο Βιιεἰιιο. · :

Γουι·ιιε τ11ειττἱιιι1ε. :' ·' .

θετοτάσε οιιὑἰΒιιηο.

(ὶιιἰΙΙἱοΙωιιε τοτιειιε. . 7 ·

ΟΒοττιιε Ἐοττοτἱιιε.

ΝὶοοΙο οΙοετο. . . .

ΙοοοΒιιε οειρο!!ιιε. . . ·Οτοοευε Βι·ὶΒοοοιιε. Μ ω Α'

ΟΒοι·τιιε τυετἱοιιε. -

ΙοΒοοιιοε ι1ἱΜΙἱ5. 1 ' : .Η

ΟΒοτωε ΐοι·ι·ιιε. .· ο. .. · :' - .›

ΙοοοΒιιε οοΡοΙΙιιε. . , ) πιο· .
ΑΙοβΓιιε πιιιττἱτιιιε. Η ' ω! ζ.:.·-1›.'

ΟΒοτ$ιιε τιιετὶΒιιε. .·· ·3 : >··«( ··;:'

Ϊ
Ιοὶιοτιτιοε ιιὶτοΙἰε. ι π.ΟΒοι·τιιε ΐοιπ·ιιε. . . . : ›

Βοοοᾶὶοτιιε άο Μι Ιειιιἰτω. · ' - .Η

θιιὶΙΙὶοΙιπυε ΐοττει·ἰοε. · · .μ · ›.=·· . ..

ΙοΙιοτπιοε ἴοπιιΒἰιιε. ' · ; '· 4 Ψ

Ρατι·ιιε οΙοτἱοιιε. . . ΜΙειοοΒιιε ΙιιρΡιιε. ` η

ΟΒετΙ:υε ποετΒἱοτιιε. .ο -: Δ .

(ὶιιἱ!ΙἱοΙπ1ιιε ιὶο οιιτἰεο.

Οιι"ΗΒΙΙ11118 η1επιιι1ε.

Ροτι·ιιε ιὶο οιιτἱο. · · ω· ·.

Οβετιιιε Βεττοἰιιἔἰιιε. · . . ··ι . ·

Βοὶηοἱἀιιε ιοτΒἱηιιε. « . Ι

ΑτιεοΙάιιε όο τοΒοι·ο. . ..θιιἰὶΙὶο!αιιιε οοΙιιἱηιιε. .= . · ι '

ΒοηεοΒοοτ άιιτειιπιιε. · ·. · . _

ΡοτιιιΒὶιιε τιιθουε. '

θετιάιιΙΐιιε Βοττἰὶοτἱιιε.

ΟΒοι·ωε οτιίοεευε.

Βοἱπιοτἱιιε Βειτοεοιιε.

Βοἱιπιυοἀυε επώοιιε.

ΙοΙιειοτιοε ετομΒοιιιιε.

Ιοἱιοοηοε πιοττἱπυε ε!.

Ετπὶοιιε οειιιοοἱο.

Ετ @Με ιιοπι ει·οοτ ἱτι τουτο ἰρεει ΡΙιιτοε Ρτοοερἰτ

ἀὶοτιιε άοπιὶτιιιε Βιιοτι1οτἰιιε οοοειιἱὶΒιιε ἱρεἱτιε Ισά

εΙιιοά ἴοοοτοτιτἱυτετο ειΒεοιιτοε ίἱἀεἰἱτειτοω οοωιιιιὶ εὶουτ

ΜΗ ευΡιοεοτἱρτἰ ἰιιτειιιετιιτιτ οτ :ρω όιπ·οοτ τιοπιἰιπι

εαυτο ἱτι εοτἱΡιὶε οοπειιΙἰΒιιε ΜΒΜ. οιιὶΒιιε ρτοοορἱᾶ.

Πι τοΒἰει ἀἰο :οι όἰοιἰ ιοεπεἱε άεσοτιιΒήε οικω πω

ιοτοιπ ὶτι εοι·ὶΡτὶε οριιά ἰοιιπειπι ιιοπιἱιιει ὶ|ἱοιπιιτι

Νὶοο!ιι ωπίοτυα οιποε οοτιειι!εε Βεἰοι·εἱἰ άοι·οιιτ οἱε Πι εσιζἰριἰε. εαυτο
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!!! επε!το !!ε!ε!·(!! ε! !!! !ε!!!ε Ρ!·εεειι!ε ο!!οπε !!ο!ε- τι

!!εε ι!ε Ροτ!!! ε! επτ!εο !!!ε!εο (!ε !ε!!!ε !εε!!!!!!ε

τοπε!!ε. ε! !!!εο!!!!!!επ!! τεεεΡ!!ε !!ι!ε!!!ε!!!!πε ε Ρτε

ι!!ε!!ε τεεεο!πεπ(!ει!!! !Ρεε επετιιετ!πε !Ρε!!!π εεε!τι!!!!

ι!!ε!!ε επτ!εο εεεεο ε! !ε!!!εεεο εο!!ε!!!!!!πε ε! επτ!(το

πιετ!επο εεε!ε!(!!ο!!!. Ρτεο!Ρ!επε ε!ε ει!!! ι!ε!!!!ο !!!!!!

!!!ε!!ε. (1πο(! (!!!!εε!!!ετ επε!οι!!τε!!! !!!π(! (!οπεε εεεε!

ι!ε πο!ππ!ε!ε ι!οιπ!π! εεΡ!!επε! επΡτει!!ε!!.

-!.ι!·!!.: ι!!!ι·!ιι:ι( πεεεεΧΧιν ) ω!!!

ι !·ιτί:! ει!!(επί: ιι Ραέ>α!ιο ιἰε δεν!! Ζαπιιε!ι.!! -εοπιπιιιπ! ία!·ίί!!ιε

ὐοιιἱειμιε ο!ππ!όαε :μια με!!! π! Βαἰατάἰ ε! δει·

ραε!! εαπ!!! ού2ίπεύα!!, έπειιίεί!οτε.9 απ' Σ!! εοπε!ί2α!!,

«μια εαι1!επι εἰ!!! (ἰεεἰα!·απ£. Π!!

!·Ιτ

Ώἴιθ, Η ε! Π! ι!εεε!π!!!·!ε

Γι!!! Α./ι!!. Ή”. π. (!!!ε. ί). β!. 40!.

ι π. π. )

!!!ε !!ν ι!εεεπ!!!τ!ε.

Ε!!τ!επε εεεεπε. ο!!ετ!!!ε !!·ε!ειὅ!!ε. ο!!ετ!πε ε!εεετι!πε

ε!εο!! ε! εοπε!!!!!!! ε εο!!ε!!!ετ!!ε !!ε!ετ(!! επΡετ !πε

!ι!!εε!ε!ιι!!ε ε! (!οππ!εε!!!!πε

!πτε!!ετπ!!! !πε!!!!εε!ετε !!οι!ε !!(!ε ο!!!!!εε ι!οππ!εε!πε

ε! ο!ππ!ε ε!!ε !πτε ι!!ο!ε επτ!ε. !!!!!! !!! !!(!ε!!!ε!!!!πε

!!ο!!!!π!!!π ι!πε!π !π τε(!ι!!!!!!πε ε! ε!!!ε ε! (!!!ιετπ!!! !!ε

!ε!! ευ!!! (!οπ!!!εε!πε ε!!!·!ε (!!ε!ε

!π Ρτ!!π!ε (!ο!ππε !π επιπ!!ε!ε !πο! !πιι!ε εεε!εε!ε!π.

Π! οτ!ο (!οππ!εο οτ!!!ε πππε επ! ι!!ε!!πτ (1!!!π!ε

ει)πο!!ε επ! εο!!ετε! επΡετ!πε ο!!ετ!πε !!ετ!ε!ειὅπε !π!!τε

!πτ!!!πε επτ!ε !!ε!ετ(!!

!εεο!!πε εεΡΡε!!!.

!π εεπ!Ρο πι!! (!!ε!!!!τ !π ε!οε!ε οεπ!Ρπε επ! εο!!ετε!

επΡε!!πε !!ετει!εε επτ!ε! !οπε!.

!π Ρτε!ο εοπ!!!!ε !ετι!!πι!ε Ρ!Ξοτπ!!ι ε! ππε!π!!!.

Πε!π εε!!!Ρ!!ε !!τε!(!ε ει!! εο!!ετε! !π!!τε !εττπε!!!πι

ππ!!!!ε!π!! επί-εεε!.

Πε!!! εε!πΡπε ι!ε εε!ε!ο.

Πε!!! εε!ι!Ρ!!ε !!ε!!!ε ε!!!!π!.

Πε!π !!! !!!οπ!ε!ι!ο ει! !!τε!(!ππι ετ!!οτεε !! εεε!ε!!εε.

!!! πε!!ει!!ε ετ!!οτεε εεε!επεε.

!π Βεπε!!)!!ε εεε!επεε.

!π ε(!πε !!οπι!ε π!ο!επι!!!!πτπ ππ!!!π το!ε!!!!!!. !π πε- ε!

Με!!! !πο(!!επ!!ι !εττε.

Πε!!! ει!π!!ετ!ε !!οπ!!ο!(!!ε Ρτοι!!ε!οπεε Ρετ!πτ!ε. (!ε

πε!·!! !!!!. Ρτο (!πο!!!!ε! ίοεο. Πε!π ε! ε(! πε!ε!ε (!οπι!π!

εοιπππε πε! ε!!πε Ρτο επ πε!ι!! !επετε επτ!ε!π !!!

!!ε!ε!·(!ο (!ε!!επ! !ιο!!!!!ιεε !!ε!ετ(!! !!!!Βετε ποτε!!! εε

Ρετ (!ποε (!!εε ε! !!εεετε ε!ε ε!π!εε!οπεε ει!!!ι ει!π!ε

ε! εο!π!!!πε επε. π!ε! (!ε ε!!Ρεπε!ε ε! ε!!!!!!ι (!ε ε!!

(!!επ!!ε εεπεετπ!π εοπ!!!πε πε! πι!! εεεε! !π !!ε!ετι!ο

Ρτο εο εοπ!Ροπετε! !!!(!ε επ!!! !ιοπ!!π!!!πε !Ρε!πε !πο!.

Πε!!! !!ε!!επ! !!! εοπεπε!!!(!!πε εΡΡ!·ο!!ε!ε (Ιποι! ε!(1ι!!ε

!ε!!!!ετ!! ε!!(!π!(! !!! (Ιι!!ε!ε Ρετ ι!εεεππ!π!!! ε!! εππ!π.

!!ε (Ιποι! ε!! !πι!ε !!οπ ειιι!!ε!πι· εο!!(!!!ετεπε εοπ!τε

Ρ(!εε!ι!ε!!!επι π!ε! εεεε!!! π!!ποτεε. ε! !ε!!!επ π!πεπ!!

!!πε Ρε!!·οπ!!!!!ε εεπ Ρε!τ!!!πε ε!πε ε!!!ε !!!!ποτ!ιπ! Ροε

δε!! `!·ιη:ιτ ιι:!!!!!·

εεεεοτ Ροεεει!!εεε! Ρετ ι!εεεπ!!!πιπ ε!πε !ποτ!ε!!! Ρε

τεπ!ι!πι !π!ποτ!ε ποπ επι!!επ!πτ Ροε!εε π!!!!οι·εε πεε

ε!!πε Ρτο ε!ε.

(!ε(:επ!!!!·!ε. !ο!!εππεε !!!ετ!!ππε (!ε οετ-

Ρε!!!ο ππ! ε!ε! !!! !!ε!!!!·(!ο (!!!!!! !!ε ει!!! ι!ε!!!!ο Ειπε

!!!ε!!ε πω!!! !!εε!! εοιπππ!. πετππ! εε! (Ιιιο(! ετει!ο

!!!ε !!ε!!ετε ε!τ(:ε επποε !ι!.ν!!!. ε! (!ε !!οπε π!ε!ποτ!ε

τεεοτ(!ο!· επποε !!!ιν!!. πε(Ιπε !π πω!. ε! !ο!ο !Ρεο

!ε!πΡοτε π!ι!! (ι!!οά εο!!!εε ο!!ετ!πε !!πΡοεπ!! !”ο(!τππι

!π !!οιπ!πεε εετΡεκ!! ε! ε!ιοπεε!! !!πΡοε!!πιπ ε(! πο

!ππ!ε!ε!π επειπ. !!ε‹Ιι!ε ει! !ειπΡπε (!!!ο !!!! (!ε !πτε

ο!!εε(!ετππ! επ!!! !π !!εε!πο!!ο. !π (!!!ε ο!!ε!ι!!οπε !!!ε

τπ!!! !!!! ι!ε εετΡει!!ο ε! ε!! !!!ο !ε!πΡοτε ο!!τε ποπ

!!!!!! (Ι!!οι! εο!πεε ο!!ετ!πε !!εε Ρεθεππε (!ε εει!ε πει:

ε!!πε Ρτο επ !π!Ρο!!ετε! ε!!(1πε!!! (!ε(:!!ε!π !π !!ο!π!πεε

ι!ε εετΡεκ!ο. πει: (!!!επ(!ο !Ρεε εο!πεε !!!ιΡοπε!!ε! !Ρεε!!!

(!εο!!επι εε!! !ο(!τπ!π !!!!Ροπε!!ε! !Ρεπ!!! !π ι!ο!!!!ποε

εει! !!! !!ο!π!!!εε !επ!πιπ. ε! εε!!!ε! !π επ!!ο Ϊεε!ε!!επ!

!Ρε! !!ο!π!πεε Ρτοοπτε!!ο!!ε!π ππε!π !Ρε! εο!!!!!! !π

(με ι!οιπ!!!! ποπ οοπ!τ!!!πε!!επ!. ε! !!ε!;!ε! !Ρεε Ρτο

επτε!!ο ει! !πε(!!ππ! ε! ε!!ε!!! !!εε!ε!!ε! ε! ε(! εεπε!!!!!!

!π!ε!!εε!ε!π ε! !!ε!!ε!!! !Ρεε Ρτοεπτε!!ο!ιεε !!!ε! εοπ!!!!

ε! ω!! επε εοι:!ε!ε!!. ε! (Ι!!επ(!οι!πε τε(!!!πε!!επ!

!ιοιπ!πεε !Ρεεε Ρτοεπτε!!ο!!εε ει! ι!επετ!οε !εε!ε!!(!ο

!!!!!ε οοππεπ!!οπε!π ει!!π εο!π!!ε ε!επ! !πε!!πε Ρο!ε

τε!!!. ε! !π εκει·ε!!!!!πε ε! εει!ε!εε!!ε (!ε!!επ! !τε (!ο

π!!!!! ε! !!ο!!!!πεε !Ρεοτπ!π επιπΡ!!!!πε πε! ι!οπ!!!!! ε!

πο!ε!!ε! (!ετε ε!ε ε!!(ιπ!(! ε! !!!! ππ! (!!εε!!επ!πτ !ιο

!!!!εε ι!ε!!ε!!επ! (!ετε εο!π!!! επε!!!π!π !π !!!πετε ει!

!!!!Ρετε!οτε!π ε! !!! πι!Ρ!!!ε !!!!ετ!!πι. ε! !π τει!ε!π

!)!ε ει!

ε' Ρ!!ο!!ε εοπι!!!ε πε! !!!!οτ!!ιπ ε!πε ε! εεεε!!! !!! εετ

εετ!!!πε ε! !!ι !!!!!ετ!!!πε Ρετε!δτ!πε!!οπππ! !π (!!!!!!πε

!!ο!π!!ιεε ε!!! !!οπ εο!!!`ετε!!επ! ει! (!ε!!!!ο εει! ει! ι!ετε!!ε

ε!ε (Ιπε!!(!ο(1πε ε! (Ιπε!!ι!οι!πε ποπ.

ς πεεεεΧΧν )

Μοπω!ά! επε!!·έ εοπει!!εε πι!!! ὐοπιιςιιε ο!!οπε Ρα

8α!ιο !!!ε δεν!!! ρ!·ί(!!ε!π ερεε!απ!!!α Σ!! επε!!·ίε Μο!!

!!ιΖα!ί, Βιι!απαε ε! Μπακ! ίατιιιεπεί εοπιππι.πέ επτα!!!

ιἰεπι επιρ!ο!·! άειιιι!!επιπ!.

ΙΩΝ), Ν! (!εοε!!!!!!·ἰε

ω!. Α. πι. ει!!! ν. σε!. ε. [οί. πιο.

ι π. π. !

!)!ε τι!!! (!εεεπ!!!τ!ε.

(!οπει!!εε !ποπ!ε!!! !π!εε!ιππ! εε!! ι!ε(!ετπι!! εετ!Ρ!!!τε!π

!π!!·εεετ!Ρ!επ! ι!!οεπ!εε !!!! εεεε ε!ε!!! εοπ!!!!ε!πτ !!!

εε επἱπε !εποτ !ε!!ε εε!. !!εε εεπ! !εττε εο!ππ!!!ε

!εππε (με ετεπ! (!ο!π!!!! Ρεεεπ!.

!π Ρτ!!π!ε ει! εο!!ε!π πεποεε π!!! (!!ε!!!!τ !!οεε!πε !εττ!

!οτ!!!!π !π (!πο !Ρεε εει:!Ρ!ε!!ε! !ετ!!!!πι οπ!π ιποτετι!ο.

!π (!πο !ετ!!ο !ποτετ(!πε !!ε!!ε! (Ιπετ!π!π ε! !τεε Ρετ!εε

επ!!! !ππ!!οτπιπ οοπεοτ!π!π ε! εο!!ετε! ω!! ει!! ππε

Ρετ!ε !εττ!!οτ!πιπ !ε!!!ε ε! ε!! ε!!ο !εττ!!οτ!ππ! Ροτ!!!ε.

!πτε ππ!!!ε!!! π! !!!ε!! ι!ο!!!!!!πε Ρεεεππε !πετε!!!ο (!ε
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οοιιο άοιτιιιιι τΙο οιιτροιτιο ιιιτ·ιιιιτ ίιτιοτττοτοαι ατο ταινια τι ττιιτιἰ μοΒοτιι. ιιοταιοιάιο οτ Ροι·ιιιτιο οτ ειιτοττοιτιο οτ

τιιιοΙιιοτιι οτ ιτοτιοιιτ· τοοοτο· ρτοοατοτὶοτιοαι αποτο το

αιτιι]ιιιαι οτ οΙιειιιι τιο ειιτιοτιιτιι ττιιοτιοοτοττι οοττιἱτἱ

'ιστο οιιι·ιτι ἱιτιοΙαοτιἰ. Ιιοττιἰιιοε οτιτροιτα οτ τιο ιιι

οιιοτοιταιιιε οτ οτιιιατοοτιε τοτο άοτιιιιιι τιιιοττι Ιιοιτιιτιοε

οτ τιιιιιοτ οοιτιιιιιο τοττι·ιιιιτ τα Ιιοττιιτιοε ιιοιι ιιι «λο

πιιιιοε. οτ τιοτιοτ ειαιιτιτοτ ιιι τοι·τιτοι·ιο οοτροειι ιπο

οιιτιο τιιιοτιιοτιι αιοεειιια ιταιιαι τοττο τιιιἰ όιοιτιιι·

ττιειεειιε ΡτΞοτὶτιΒιιε. ἰτοαι όιοοΒοτ οοττιοε εο τιιιτιοι·ο

τα οιιι·Ροεἰο πιο ιιτοοιττι οοιιτΠιο. εοά ττοαιιτιἰ οτ τιο

αιιιιοε το ιτιίιοιοτιοτιτιιι·. τιοο ττοιιιιιιιαε Ροαοτιιιε τιο

τιιιιτ οτι ιιιιοαοαι. ιτοαι άιοιτ άοαιιιιιιε ιιτιο3ιιτιιιε αυτά

οοιιιοε οτιοι·τιιε οττιιτ ττο οοτροιιἰο ιιοι·τοαι “απο διατ

Ιιοτιτιιιε ιιειτοτὶο Ιιε!ιοτιοτ ιιι οειτοοιτιο οι. τοοο ιιιιτιοτ

οποιοι τιιιοττι οοΐοι·τ ιτιιιιιτιιτι οτ οοτο οιιιιιτοιιοο

τιοο ἱΡεο Ροδοτιιιε ιιιιιιοιιιιιτι !ιοΒιιιτ οΠοιιΜ άο ρειττο

τω. τἰο οιιο ειιτιτ |ιοτιιιτιοε τοτ.ιι. τρια ττοτι:ιιιιτ οο

οοτροιτιο ιΙιοοιιτιτιτ εο ι·οοιταιεεο οτι ιρεο οοιιιιτο μια

τοτο ιρετιτο. εοά αοεοἰτ φωτ εαιτ Ιιοαιιιιοε απο.

οτοτ1ιτ τιιαιοτι τοπιο ειιιτ τι να. ιιετιιιο ια ιι τοοιε. τιοο

τιο1ιοτιοτ οτι φωτ τιοιιιιτιιτιιιε τοτο ιιτττο ίιτιοατοτοαι.

Βαριά τιιτιιοιι ττετιιιιιτ οι οττιιιὶ οιιιι0. τμιτιαάοιταιττοαι

:ιιι αειτοτο ττοττιιτιὶ ιιιιτιι·τοτ·ιααι ιιοιιιε τιιιιιτιοοοιιιττοαι

τιιιιιε οοτ ττ·οε οειρτ·οε. Ποιο τιιοτιιτ οιιιδοτιοτ ατι οιε

ι›τοΡτοτ ροιιΡοττειτοε ειιειε.

Ιτοαι Διοτι φαιά τιοωιετιιιτιι ότι τετοιο ειιιιτ τοιιτιοτοτ·ιι

οιιτιο ΒιιαΙιιοτιι οτ Βοοιιτειτοττι τοοοτιιτιτ οἱ οτ ι:τοτιοατ'

ΐειοοι·ο οοαιιιτιι ρω τοπιο τιιιτιε τοιιοτιτ αι τοι·τ·ιτοτιο

τοτιἱο Ιιτο οια·ιο τιοτιτιιοτιι.

Ιτοαι τοοο :το ταΠιοοτιε άο εειτιοτο ι·οταιιτο ιπο τοστι

τοαιο)το οτ Ρι·ο τιιιεἰτιο τιιιτιτιτιιαι ιπο τιιοτττοτειτο ιΡεο

ι·ιιαι Ιοοοτιιιιι οτ αἱἰο ιτιοτττοτειε οετ οοιιιἰτἱε Βοτιιτοοιι

οτ Μοτο τιιιτιοτιτ ΐοοοτο ταΠιοοττ ιπο ταοτιιοτοτο ι·οοιι.

Ιτοττι ᾶοταἱτιι τιο ΡοτιιοΙοτει ττοτιοτιτ τιισοτο Βοοιιτειτοτα

Ρτο αιΠο οιιττοδτιο. οτ οτιαι ιιοΙιιἱτ εἱτιἰ ττιοοτο αιοτ

οοτο τιο Ροττειτοτο οτ ειιἰ οοτιεοττοε. εοτ] τιο!ιιιτ οοοι

τοοὶΙιοτο Ρτο οτι τιιιοττ απο ριιιδοτιιιε ἀἱοοΒοτ εο τω»

ιιἱεεο τι οοτιιἰτο οτιοττο οιιοά ιΡει ττοττιιτιἱ τιο Ροτι·ο

απο αοαοτατιτ οτττιειτο τιιιιιιιι οοτιττο οοαιιτοαι ιΡειιαι.

φοτο ιιοιοΒοτ τἱιοτιιε τιιι€οτιιιε ιιατοι·ι·ο οιε τοιιιιιιττι.

Ιτοττι όιοιτ ποσά τιοαιιαι τιο Βιιττοκιο τ1ττωτ Βιοοτο

ίιττοτιτατοττι Ιιτο Με οιιο τοτιοιιτιιτ τα αιοτιάτιτιοτι. εοό

τιιιτιτιιιοττι ιιοτιιοι·ιιατ οειαι τοιοοτο ἱρει Ριι€τιιιο.

Ιι:οαι όιοττ τοτο άιοτιιε ροετιτιιιε τιποτα ΒιιιΠιοιαιαε

τἱο Βου τιο τιιιιτιτιει ευο άοτιιτο ιιιτοτιιοτιτι ροετ τοοτειαι

αάοιιτοτοττι ιττι. -

Ιετἱ ειιτιτ άοτιιιιοτιτοε βοιωτια

Ιτι οττοΙιτιιιε ροοὶο ιι τοττο. ιιι τιττιὶτἱο ροοιο ιτοτι·ο

αοτ·τιο τιιοατιτι ιιιιτάο. τα ιιι·οοΠο ι›οοἰειι τοττο ατο

ιιιιΜο.

8ΠΒ

Ιτοαι ειιτιι·ει ταοτοιιάιτιιιαι τιοιιιιαι Μαι Ιιοοιιιι. ιιι οτι-

ετοΠοτο Μαι Ι›οοιο ιιιιτοο τατιιιτιο. τα Ροάιο τοτε Ροοιιι.

τα τιιττιοτι τιο ιιιτιο:ιε τιο ιατιι·ι οιιο ροοιιι. ότι οιιο

τιιι:ιτιιτ τιιιοττ ττοιιιιιιιιε ρο.Βοιιιιε εοιι οιιιε ιικοι· οο

οοαεοιιτιοατο ττοτιοιιιτ οιιαι οτ οτιοτα ι1›ιιιω Βοτιιτοοιο

Βιιοοο απτο ιιοιιάιοιοτιοτιι τοοτοττι οοαιιιτιι. Ποια το

οιιιε αιιιτιε ροοιει ι οιιτι. ιιι τιοτιιο ειιιιττι οταιοιιι ιιτιο

ροοιτι διαιτοτι. ιτοια ια ιιτοτιο τιταιο ιιιτιοτι ιαιτοο αιτι

τιιιτι. τω" ιιι ιιτοιιο οιιετοΝοτι ροοιτι οιιο @απο τοττο.

ό'

:Ζ

ρτοάιοιοτιοε τα τιοαιιιιοε τιιι2τιτιο οτ οτιτιο. ἱτοαι άοτιοτιτ

Ιιοαιἱτιοε όιοτοτιιιτι Ιοοοτ·ιιαι ετειι·ο μα· οιοε ποε

οοι·τιτα Πιο αυτ οι·ὶτ ιτι ιπο οοττιιιαἱ οι οοτιειιο·ιιοτιιτιτ

τοττιαιοι·ο τιιιτιιιτιο ιιοτιιατ τετοια ετοοιοτιοαι Ρτο τατιτο

οιιοατιιττι οοτιιιοτιιοατ οιιττι όοαιτι;ιτο ατα Πιτ οτ·ιτ ιπο

οοαιι.ιιιι. · «

Ιτοιιι ειιτιτ τι» τιοαιιτιοε τΙιιοε τιοεοἱαιιιε ττιετιιιΒιιοτο

ατα ττοτιοτιτ οιιι·ιο τιιιοτττιτιειαι τιποτα €τειιιι οτ ταἱτιτιαι

ιιτιοαι ειιοττο τιο! τιττιιοτιο :αἱ αιοτιειιτειαι ττιτιιο οτ τιο

ιιατιιιττι ι ἱοτιιιο οιτιτιὶ οποιο το ετιτιοτιιια ιιιιοτιτιοτοαι.

Ποια ειιτιτ ια τα τιοαιἱτιοε τιιιὶ ότιτιτ ττοτι:ιτιοε τι.

τοιιτυ.τα οαιτιὶ ιιτιτιο.

Ιτοαι πιτ οτα εε οριιο!!τιτιτ τἱοαιἱτιοε ιιοτιοιιτ οοτο

ειιιεἱΙἰιιαι τα! ίἱΙἱτιε τιιατιτειτιάτιε. οτ :το άοαιιαιιττι οτ

ΠΙἰοε ι·οτΉττιοαττοε τιο οοτοοτἱτιιιε οτ α! ροεειιΒιιιιτι

ττοαεαιοι·ιτιιιττι Ροι·οατιιιο οιιιιττο οτ οτι ιιιτιοιιιαι ιιο

τοΒι·ιτιειτιοτιιε ειιιιοτι ιτιοοτιι οτ οριετι·ιι τιο! αἱΠοε οοτ

δια τοοο οιτιοτιττει. ¦ . ›

Ποια τἱἱοιιτιτ τιιιοά οαιτιοε τιοαιἱτιοε τιιιιοτιο οτ Μαιο το

οοι·ιιτιτ ττοιτιιιιοριιιδιιαο ΒοοΙιτοτοαι τιο αιτιιιι!ειτο οοαιἱτὶε

οιιοττὶ τιιτιο ιιιιιοτιτιε οτ Ροετ ταοττοαι οιιιε τοοοι·ατιτ

ίαιοτιτοτοαι οοττιιτι Βοτιἰἴοοὶο οοοοτι οτ τιοο ιιοἱιιιιτ:ιι·ἱἱ.

οιιιε ἰΡεο οοαιοε βοτιιτοοιιιε οτ τιιιαοοιιτι οοιτιΡιιιοτ·ιιιιτ

τιοαιιτιοε τω. τιττοτιττιτοττι τοοιοτιόειτα τρει Βοτιιτοοιο.

ιιιοοι.κ. τ1ιο και αιτιιιιιτιι. 1ιοιιιτο.οιιιε .8τ·οοοε τἰο Μαιο

ιιοτιιιιτ εοι·ἰΡτιιτοτα ιαττ·τιεοτ·ιτιτειτα άτοοτιε οιιοά ἱτοι

οετ εισοτ τα οτι οοτιτὶτιοτιιτ. τιο τΙοτιιιιοοτιοαε Μαιο οτ

Βα2.οαο. τιο τιιιιτιιιε οιιο αοτοτ·ιιιε οιτττ·τιιιι ριιτιοτοτἱοτιοε

φαει εοτ·ιρτι ειιιιτ ειιτιοτιιιε. εὶοιιτ ειτι·οτταε ότι οοτο”

Ριτιιιο οτ 1ιοιιιττιοιιιε Βι·οοιι8 ττο οιιιατι οοτιειαιιοτο ιιιιιτιἔ

ιιοτ·ιιιιτ τοι·ιοε οτ ροεεοεεἱοτιοε όοαιιτιο Βτιι·τιοι·ίο τιοο

ττοττιιιιο οτιτιἰτοτιοο τετοιο. οτ αοαιὶτιο ιΡειιιε τΙαοιιιο

τατιτ τιοαιιτιἰ ροιζτιιτιτ αιοτοτιιοτιιε ττο οοιιτι.

Ια Ρτ·ιταιε ιιτοάιοτι οοτιειΒιιοτιτ ροοιοαι τ1ιιαιιττοτα τοττο

οιιο οετ ατα όιοιται· οιοε τα οιιο οοιτιοε ΙιοτιοΒοτ

τοττιειαι μιι·τοιτι οτ οιιο οικιτιτ ο!ιοι·ιιαι τιοαιιιιιιιτι.

ιτοαι οται.αι Ροοιειττι οιιο οετ ιιτιὶ οιοιτιιτ ιιὶΠοττι. ττοτα

οτιοαι Ροοιοττι ιιτιὶ (Πάτοι' Ρὶτιιιε. ττοαι οοττσ οιιο οτειτ

αι οοεττο Βιιιοτιο. ιτοτιι άοαιιιττι τα οιιο τιοτ:ατοατ

οοι·ιιι οιιο οι·τιιιτ ιιι οοιτοαι τοοο. ιτοια οοειιτιο Ποια

οτιτάι οτα οτιιτιτ τα ιιωω τοοο.. ττοια τιιτατιτα ιΙαοά

οετ τα οτιεττο τιαετιαο. ιτοαι ΡΙιιι·ιι οτιετιτιο οιιο ειιατ

τα οτιεττο Ρτοτὶὶοτο. ιτοαι τιιιιιττ οτιειιτο τιιιοτι οι·τιτ τα

Βιιτ·έτο Βιιιοτιο οτ Ποσο. ΙιιιτιοΒοτ Ρταοοτιτιο. ττοττι οιιο

Ροοιιι οιιο οετ .ατα όιοιτατ· Ροτιτιο..ἰτοαι οιιο. Ροοιιι

οιιο οετ ιιτιἰ τττοιτιιι· οοιιτιριιε ττο ταοτιτο. ἰτοαι ποσό

τιιιαι αιτιοτιιιττι ιιιττατιτοταττι οιιοττ οετ ατα ττιτ:ιται··Ρτα

τιιιαι ιιιιιοτιιτοιτι. ἱτοαι οιιτιοττι οτ οιταιτιιιτοτα οιιο

ειιιιτ ιιι οτιεττο Μαιο.

Ποιοι οιι·ιιτιι φαιά οοαιιιτιο τιποτα οκ ιιοτιτττοιοτιο οο
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( 00000ΧΧνΙ )

Βαιαπιαε εαπ” |ιοπσέπε:, Ραέ>απο είε δενει

ί2α πιατιάαπ2ε, ίωιαετι.:2 εοπιππιιπέ ]ία'είίω2επι ίιυ·απ2.

ΗΜ, Η τΙεεεωΙΜε

ω. Α. χω. Μ. εεε. ε. [Μ. Μ. ”.

ς π. ε. )

Βὶε Μ" ἀεεεωΒτὶε. ἱΜει· τει·ύπω ετ ποτιειιι άοπή

ιιὶιε·ρεεετιυε·μτεἀἱοτιιε. Ρτο εε ετ ρυεἀἰοτἰε ιικοτε

ετ ίκ·επε :πιο ρτεεερἰτ Μαη εκ Ρετ εει!επι ιιει·Βε

ΙιοωἰτιὶΒιιε Βιιιειτιε τἱιιὶ ὶιιτειιετιπιπ Μ. εΙἰἰ ιΙε ΒΜετάο

κι Ιιεωω1°ε ετ ρυεεεΡἰτ ΙιοπιίηίΒιιε ο011ΒΡεεεϋε ἰΒὶἀεω

ω! Ρώ1ΠοιιΙ11 εοιιεἰοιιειιιι εποε! Μπτειπ τι: ειιΡι·ε ω:

ἰιιτειιετιιιιτ ΕΜ

Βεἰτιἀυιιἀυε Ροιηύευε.

Μ:1ουει εἱιιε ΒΙὶιιε.

Εεοτιιιε εει;Βοτιιι5.

Εητὶειιε επεπιε.

Αιππι!όιιε Βοι:5εθοοι·.

Μοοἱει Βοηεε€ιιοι·.

ΙοεοΒιιε Β·ε:ιοιιυε.

ΟυὶΙΙἰεΙωιιε εει·Ιειιει·ἱυε.

δωσε Βοηε!!ιιε.

Ηετπἰοη8 18008118.

ΒοιιἰΪεεἰιιε ια:ιοηειώιει.

θυἰΠἰεἱωιιε ΡοτεεΙΙει.

απ: ειιτιι ηοιηὶτιει εοτιια1 Με “αἱ ἱιιτειιιετιιιπ ςιιειιτυπι ὁ δω"ωΙΜ8 ΡθΒΓ00118

Ρτο ι11εἀὶετειε Ρτο ἱοἀἰιιἰεο.

ΟιιὶΙΙἱεΙωιιε άε Που.

Ρετιιἔὶιιε όε Βιιιειοε.

Γιιοἰι1ε ἱοΙιειιιιε$. δ Υ --= Κ· ε·

θιιΜο -

(Με

ΙοΙιεηηεε εει·Βοπιιε. . - Ή

(ἔιιἱἱἱΪεΙωιι8 πετάει.

ΟιειτόιιΙΐιιε.

Ρεεἱιιε τιιερεἱἀυε.

Βοοεε8ποτ εὶἀε¦ε.

νἰιιὶειιιιε εεεεει·ε!!ιιε.

0ιω άε θεα.

01:80 εειιιἱιιιιε.

θιιἱΙΙἱεΙιιιυε τεΒοτόοπιιε. 7 : > ε·

ΟΒει·τιιε ΒεΙἀἱευετὶπε. - · ~ Π·

Ρτο εε ετ ἱὶὶὶἰε ΒεΗἱεὶεκιἱ εποπιάσετθ·εΜ5·8Μ -

θπἰἀο. ? - '

Οτω εἱιιε Β·ειτει·. ' '

ΜΜΙΒΜΙΠ: ΒόεΗτετεπι ειιἰΙἱΒετ εοτι.ιω με πιεᾶἰεωτε

με ὶπἀἱιιἰεο Ρτο τεττἰε ι1ιιεε τετιεπιτ Π: τεςτἱτοι·ἰο τεΒἱε

Ρτο ειιτἱει Β:ιεΙαοΜ ἀἱε Μπι ἀἰοτἱ πιευεἱε. εετιιπι ίπ

ΜΒΜ ρι·εεεωε ο8:τοιτε Βοτετὶεο άσε μπω ετ Μπάσο

πιεΠἱο τεεΗΒιιε το8εύε. `

ξ εἱιι.ε Π·ειει·ε8.

( υεεεεΧΧν11 )

ΙπιπιΕε.σο ἰαπιιεπεέ εοπιπιιιπέ ίπ ροωεεεΖο›ιεπι πιειίιε

Με ε·α.πτ·οπ·ιεπι .4!πιαε ε£ Βιιιαπιιε, Ϊιοιπἰπε: εοπιπι- (Ζ

εἰεπι /ἱιἰεἰϋα£επι εἰιἰεπι Σαπιπ2.

1259 , ΙἀῖεοειιιΒτἰε

δυό. Α. [Μ. 9δ9. θεά. 0. β!. Μ.

( Η Π.)

Βἱε πω" ᾶεεεωΒι·ἰε Άπω· Ρτἱωεω ετ. ιεττἰεω.

Ι)οπιὶιιιιε ρεΒετιυε Ρτεἀἱεπιιε Ρτο εε ετ Ρτεἀἰετἰε Μοτο

ει ΐι·εττε επο ἰιπἰιικἱτ ει1πιάεπι ᾶοτἀιἰιιιπιι Βιιει·υεήιιω

Μ ροεεεεεὶοιιε ετ Ίιιεεὶ πιοάο ετ «ΜΒΜ ειιρτεἀὶεω

ετ Ρετ εεάεω ι16ΡΙΜ άι: ωεἀἱετετε Ρτο ἱιιἀἰπἱεο εει

ετι·ἰ Μακ ετ Ρτο ωεἀὶεωτε Βιπετιε Μή Μαιο ἀὶεἱτιιι·

ΟΒετιιτιε εττἰειιιε.

88Χι18 Ιιοτιοι·.

ΗιιΒο ι·οηάεΙΙιιε.

θιιὶ!¦ἰε!πιι1ε εει·Βοιιιιε.

ΒοΙΙειιἀιιε άε απο.

Βοτιἰἴειοἱιιε ει·εειιε.

θεηάπκιιε τεΒὶοὶιιε.

ΜοτιΒἱΜ18 ε!ε μπω.

θαο Βιιετεἱιιε.

Βεὶιιιιιιιἀυε άε ρΙεΒε.

Βοτιἱΐεεἱιιε Βο:ιεε€ιιοι·.

ΟΒει·ωε ΒεΠειιεεΒοε.

Βώτ1111τιά118 ει·εειιε.

Ατἀἰοἰο 11οτειίυε.

Εεοηετιιε τεΒὶεἰιιε.

Αετιιω ἱιι εεεττο Μακ Ρι·εεει1ΗΒιιε ὶεεοΒο εάσοοεεο

ετ οποηε Βστετἰεο τεετὶΒιιε τοΒετἰε.

( ΒεεεοΧΧνι11 )

πετιάΕ22: α Ραέπιπο α'ε δ'ευα Ζαπαετι.εέ εοπιαπατιί Με·

οπιπόίπω φαω ίπ ΜοπαιΖάο , ΒααΖαε·ο, Βαέατ·άο εε

αΙΖΖ›ἰ £ετιεὐα£ , εασἰεπι @είπε ἰκιἰἰεαπ£ιιτ·.

Ί%θ

ω. Α. ω. πο. θεά. ε. Μ. εσο.

ς κ. π. )

Ηεε ειιητ “Με :με ειιιιτ εσωιωἰε ἰατιυε ι1ιιε πω

εἱοπιὶπιὶ ΡεΒετιἰ.

Η ΡΜ :Μ εοΠεπι πετιοεε Μή ἀὶεὶτιπ ΒοοεΠιιε τετ

τἰἱοτἰιιπι ἱπι «Ιυ.ο ἰΡεε εεοἱΡἰεβετ τεττἱιιιι1 ειιιιι πιο

τετάο ε: ἀὶετιιε ιιιοτατάιιε εεεερἱτ φετωπι Ρειπετιι

εοἱιετετ ώ: απο Ιετει·ε τεττἰτοτἱιιω τεΒἱε ετ ει!) εΠο

τετιἰωτὶιιω Ροι·τι1ε.

πω εΠειτο τεττετιι Μή ἀἰεἰτιπ εεωριιε άε Μ·ειε

Ρι·οΡι·ἱε ἀοπιἱτιἰ οοι11Με. σώσω: ευΡει·ἱω ετ Μΐειέιιε

Βι·εΖει. ει Ιετει·ε εεττεΙάι1ε Βοεειιε.

Βετο τευτἰεω Ρειττεπι ιιτιὶιιε Ρεεἰε τει·ι·ε ιιΒὶ ὸἱεἰτιιι·

εειτοΙιετει ιετιιὶ ἰιι απο ΜΜΜ μπε πιστετάιιε εεεεΡἱτ

εΙυεττετιι Ρεττεπι εοΙιετε!: ειιΡετἱι:ιε ειεττεΙάιιε Βοειιε.

Μετα: ετηὶτετἱ ἱτιΐεήιι8 ειιιπιειιἀὶ.
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ΜΒΜ ΜΒΜ” 1)%τωΠ ω] Ρτετοιωω:·τιι-φιο ιι·ιοτιιε «ω τι τετοιο οτ ολιτιιιι ιιιοάιοτοτοιιίΐυ·.ιτιιιιιιιάιιε οιιιιι πιο

πιιιιιιε.οοιιιοε οοοψιοΒοττοι·τιωιι Ρουτοτιι ιιωιιιιοιοτικ

μετα: οιοοοριτ οιι:ιττιιτιτι Ρειι~τοπι. οοτιοι·οτ ειιροι·ιιι8ιιτιοε

ιιιάειιιι. ιιιτοι·ιιιε ιιοιιοΠι τι τετοιο ·τιι·οοι·.· Ξ

Ιτοιιι ειτιιιτιτι Ροοὶειιιι ιιι οιετοι·ιιιιιε ιιιντοττιο. @ποιο

τοι·τιο τιιοι·οι·τιιιε ειοοὶρἱτ ςΙιιτιι~τοιιι Ροιι·τΙοιιι οοτιοτοτ

ειιροιιιιιε οοΠἱε τοπιοιιο ἱιιΐι·ο @τω τι τοτοτο·ειεττοτού8

Βθ$5ΙΙ5. · τι' ; ' 'τ :' Ί';!

Ποιο οειιιιΡιιιιτι :κι το:ιοτο ιιι τοι·οιο. .οι οπο τετοια

ιιιοτειι·άιιε ειοοιΡιτ (Ιιιοιιτιιιιι Ροι·τοιιι. οοτιοι·οτ ειιΡοι·ιιιε

οοΠιε τοιιιοιιο ιιιίι·ει τιι·οιι τι Ιειτοι·ο τιοιιιάειιιι. .τ; -·

Ιτοπι Ρι·ειτιιιιι :κι οοΠοιπι τοτιιοιιο ιιι @Ρο ττοττττΙΜΒ

οοιιτιοε ειοοιΡιοτπιτ τι·οε Ρειι·τοε οτ ιιιοι·τιτάιιε ·ττιτοττι€τά1

Ρειττοιιι. οοτιοι·οτ ειιΡοτἰιιε οοΠιε ιιιτοι·ινο τιοεοιιε τοάτιοτιο.

'π

ο τετοιο Ιιοιιι·ιοιιε οιιετιτάιιε. · ο · . .ωι:

Ψ·..:°αετι:Η

Ιτοιιτι ιιι οιιοιτΙιιτιιιιε ειΠειιτι Ροοὶοπι ιιι φαι ιιοοὶΡἱΒΪιοτ ύ

οιιιιιτοιιι ροι·τοιιι οοτιοι·οτ ειιροι·ιιιε πιο ιιιτοήιι8 πάει.

ο τετοιο οι·ιιιιεειιε τιοεει. -, η ?κι

Ποιο οοτιιιιιιοι·ιει ιιι τοΗτιτοι·ιο ιιι τοιιτιοιιι απο τωιιο

ιιιοι·οι·άιιε ειοοιΡιτ ι1ιιιιι·τειιιι Ρειι·τοιη. οοτιοι·οτ ειιροι·ιιι5

οοτμικιιιε οτ ι:ιοοτιτιε οιιιιτειτιιε ιιιτιοΗτ18·ιΜιο;:αιοΙοι·ο

ιιοιιοΙΙι. το' (_ τ ' '

Ιτοιιι ιιι Βι·τιπιτιε οτιοιιι Ροοι:ιιιι ιιιττοι·τιο ἱιι οπο πιο-ι

ι·τιι·ιιιιε ειοοιΡιτ εΙιιοιττιιιιι Ρειττοιιι. οοτιοι·οτ ετιΡοι·ιιιε Βο

εοιιε τοιιτιοιιο ιιιίοι·ιιιε τοεεειτιιε οτι ειτιο 'οτιοι.·τιιε ιιι

οοτιιιε οτ οοιιεοττοε. ` . ' '

Ιτοπι ιιι οειετοΠοι·οιιο ιιιιτιιιι ροοιειιιι τοτι:ο ιιι αυτι ται

ΙιοΒιιτ ττοιιιιιιιιε οοιιιοε. οοτιοι·οτ ειιΡοι·ιιιε οιιιιι·τιτι ιτιίτι-ι

ι·ἰιιε ιιιοτειτττιιε ει τιποτε: ΒιιιΙΙιοΙιιιιιοοι·ιιιιτάιι8. ;:

Ιτοιιι ιιι ιιοΙΙικοττιε τΙιιοττειι1ι μιι·τοιιι @Με τοπιο οο

τιοι·οτ ειιΡοι·ιιιε οοΠιε Ρι·τιιιιι ο τετοιο Βοοι·ιι; οτ . οτι @ο

Βοοοιιοι :τι ; ή. ο

Ποιο οιΙι:ιτιι Ροοιιιπι;ιτοοο ιιτιἰϋ τὶιοἱτιιι·· οοι·ετι ιιι οπο.

ΙιοΒοτιοιιτ ιιιοάιοτειτοιιι. οοτιοι·οτ ειιροι·ἰιιε Βιιιττιοτιιιιιε

οτιιτιτάιιε ὶτιἴοτἰιιε ιιιιΠιε οι τετοιο τιοι·οττοε ιιιειΒιιΙΙι.

Ποιο ειιιτιπι Ροοιειιιιιιιι Ρειτοτο5ι'ιιι (Γιο τιιιΒοτιοτ πιο

άιοτειτοιιι οοτιοι·οτ ειιΡοι·ιιιε πιο ιιιτοι·ιιιε τοεεειτιιε εντει

τ94°οιπιστοττΙυε·ι· -. · ο ' ο οι· Η

Ιτοιιι οοιιτοεειιο-οτ Ρι·οτοετιιτιιε-_ `τιιιτ ιιιοι·ιιι·άιι_ε εμού.

ἰΡεο τοιιοτ Πει Ιιτιοι·οτιτοι· οιιιιιιτι @το ειιΡτοάιοτο $ιοι:ιτ

ετοιιιιιιιιε οοιιιοε.

Ηοο ειιτιτ τοι·ι·ο ιιιιιοιιτο οπο οι·ειιιτ άοτιιιιιι Ρειεειιιι

άο οοικι οτ τιιιο που οι·τιιιτ εοι·ιιιτο ιιι ι·οΒἰετι·ο ειοο

οοι·τιιτοι·ιο. Μ. . 7 - 4 .

Ιιι Ριιιιιιιε επι τοΒοιπεςοιιι οιιι οοτιοι·οτ οτι ιιιιο Ιειτοι·ο

Βοετοι·ιιιιι οιιιιι οοιιεοι·τιΒιιε οτ οτι :Πιο τεττε τιοοι·ιο

ττιιιτοιιιιι οοιιεοι·τΠιιιε ιιιτοτιιιε ιιὶο οιιροτιιιο τοτιιιτο

ι·ἱιιιιι Ι›οτι·οΙειτο ιιι τοτιοι·Βει ιιι φαι τιειτιοτ_ τοιιιιιιιιττιιε

ιιοΡτοιιιιτιι8 ΦΠΙ.εΠΜΒΓθΠΟ ιιτιοττιοτειτοιιιι. _ Έ ο

Ποιο ειττ-οειτοτιοι·ο τοΠ.οτοι·ιε υοτ οοΝο 1ιτουιτι.ι _;

Ιτοιιι τιά ίιτιοι·οτιιιιι τιειτιοΒο.τ €τοιιοιουο-.μέοτιοετοιιφ

τιιιιιιιιιιάοι ο8ΡτοΙιεττ0 Πιοττιοτειτοιιι οτιιί οοττοτοτι.5ιιΡοι:ιιιε

οτ ο τετοιο οιιτιοι εειι·ιτιιιιιάι ιιιτοτιοε;τοεφτμεώ,τοιττάτι

ΒΜοτ0 οτί οοτεοπι ιιι φωτ τιειτιοτ 1118οιοτοτΘΙΠιζτοιωΜΗ

οτμτ_ τιερΙ:ιιιιιτιιε--οιιιιι ροτι·ο ιιιΠοιτοΠο., οιιτ·οστιοι·οτ οι

ροιτιιιε τοι·ι·τι ΒιιιΠιοτιιιι ειιιιιοΜι ιιιτοτιιιο _το$5ειτιιο. .Μθω;ἱΠ €τοτήτουιο τιιιοηάοιιι Ροτιοι οιιι·τι τιιιιιιτειιι·ι Ροτ

τοιιι @τι τιιιτμιτιοβοττ_τώυ1ΗΠο08 85Ρτειιιτιτιιε τ:ιιιιι τιοτι·ο

ιιϊωτό"ση ε; · · · τ · ι····

- ·$]'σι·`ι' τηΐ . ·'Φτυο.' . 4η·

ι·ειιπιο οοτ οοτιοι:·οτ ἰιιτ-ουἱιιε Δύο. οτι ιιιιο τιιτοι·ο τοι·ι·ει

τιι·ιιτιιτ:ὶτ›ι·ιιιιι`Δ οτ·«οτιιΜΠο.·-Μδ.ροοιοτυπι Μο βοττιι

·ι τη - .ιιισ- ιδιι.8ο..τ . ,.

' ΈΒο ΒιιιΠιοττιιιιε το ετιιιοτο Βοοι·Βιο- εειοι·ι ιιιιΡοι·ιι ιιο

τειι·ἱιιε τι·:ιιιεοι·ὶΡεὶ οτ οιιοτιιΡτιίιοοιιι ιιτ ειιΙπει ιἰο το

ιδιετι·ο ειιιτοιιτιοο οοιιιιιιιι52'ιειιιιιο οιττι·ειοτο (το οπτο

|ειι·ὶο ειοο οοι·τιιτειι·ιιε 8οι·ιΡτιε ιτιοιιιι Ροττοοιι άο ιιιιιεεο

ιιοτειι·ιι τι·ειιιεοι·ιΡτο οτ οιςοιιιΡΗΒοοτό· οποιο ιειοοΒι

τιοιιτιοιιτει ιιοτιιι·ιι ιιιοτιιτ ειετάιτο ιιο! άιιιιιιιιιτο πιει τοι·το

Ιιττοι·τι ειΠειτπι τιτιιτο εοιι Ριιιιοτο τΙο πιοιιό.τιτο όοπήιιι

Βιιιττοτἰ ότι _ι·ρτΙοτιιο ;ιοτιιιο; οἱιιἰιιιιτἱε φοτοειτοτιο. Ριι~οεοιι

τωτ18ιΜΜΒ5·ιςΠΒοο :ιάοωοτ·τω ιιιοΒιοττομιω·το .το

οοεειΙτ οτή3ΠοΦω οοΒοινδοτιτι εοτὑἰει·οριιιιιιιὶε› · ιιιιτιιιο.:

κοσμου ἐάτβτ.ΥΙ!οΗΜΜΒή8ζ Ϊι.1, ·.τιο;·ιιι ;,ιιτμιιιο;ι.ά

ι :Π ιι:ιιτι Μ:ιι·ι:ιιιπιτή τη: πι! Ιτιι·τω·. ι;:.:τι οτι Μπιτ. τι

.ο.·τ·_' .οι @τι τ.: :

( ΒΟΠΟΟΧΧΙΧω:: ο" πιο· Δ:: ·

···ω-ιι·' Μ οι» ·

Οιιιιιιι·υε Ραίρω.9 Ρο Μπροτσωο”ψω οτι τα»

παΪιοπιάέ δαρΖείο.9 Μ. :Με τοπ·π·ίε είε έτζιατ·ζο Ρτο οτιοτιοτ

μπαι.: οτ πιοεία!2 ]9·αττ·έ ΟΖΖνοπ·ἰο' οἰἀετἴοἱιτ όροππἰοτ
οτ ιπίτιΞεττ·ο οτ :Με ότι ροτ·ρο2ωιιιπ οσιτσεσίέιτ.τ . Δ ?

. .τι πι. :ξΠτ;1:!'

-.-. - ι

πω, ισ ἱοτιιιτιτἱἰ '“”
.τιιτ›¦·: ,οιι· τ·Ϊ τ!

··ιτιτο πο· . ν· ·

Βοά.Α.[ο!. απ. οωι.ο.·χωο.·ι ‹- · ιι ?Μ ·'

(απ) ι:· :ζ ο.» ·ιτ.'

·:
“το ·ι

ο Πι ιιοπιιτιο τω!» ιιτιιοιι. 080:0ΒθΙ'τΠ5 ΡιιΙΡιιὲ'.τἰο

πιοπι πιω. ιιιιτει οτ ιιιτοιιοοειτιιτι οοτιοοιοιιο ιιιτοι·.ιιιτιοε.

Μ! ΗΨΗωδΦιι·ιωττΗΒιιΜο πιο· ΗΜ Βιο.ττι ·οτιοοτιι=οζ

οροι·οι·ιο οτ ιιιιιιιεττ·ο ιιιοάιιτι οτ Ροι·τιιε ι:ιτιιιο Μαι-ι

Ριοκιτι ιιοπιιιιο οτ ιιιοο ἰι›ειιιε σΡοι·ι5_οτροοάιοτι αιτιο

το ·.οτ-τοοιιτιις-@το το ξοτ ειιοοο830τιτιυο. «τοϋ, ω

ἀἱοτο ρτιοςοϋΙιροτιτιοτ διοιτητη,ειτ τιιιιιροι·ο οι ιιιιτιιΡι

τοοοι·ο ωτοιιιοι.οετττΜτο Ποτ Μτοιιοι· .ετιιο3 ωττωΙιτ οτ

το$τι__βροι·ο τοωςτος;ιιι·ο Διοτι 0Ροιοπιοιιιιιι··οτ οοτ·

τιιε. ιιι τοπιο οτ ιιο τοι·ιιἱε τιιοιοτς1ι,ιτιο τιοδιοο ιιιοττιοι·ιο

Ρι·οτιο τυπο. τιιιοε ΙειΡιάοε ι·ιιΡτοε οτ άοΓοεεοε ατομο

οιιτι·ειοτοε οοοἰΡοι·ο οτ ειοοιΡι τοιοοτο Ροεειε. ετοιμο

άοΐοι·ι·ο εοιι άοτοι·τι τοοοι·ο_οττ ττιοτιιιιτι οικω οτι τιιιιιτι

ιιοτιιιιτοτοιιι οτ ιΠιιιε τιιιι (ΙΜΟ οΙιοτι Ρι·οοι·ιτ ιιι δι

τιιι^ιιτιιι Ειτε; .αττοιτιο ιιιττοιιοοτι φαιά οροι·οι·τι οτ ιΠοοιιι

ά όιοτοε Ιοτιιάοετ·ι·ιιπιιιοι·ιτ άοτιοειτ οοτιιἱΪἀο-οοτιιιιι ιιιοι·οο

ττΠιιιε Ρτο τιιιιιιάιτι ο το άιοτο ίι·ετττο οιιιιοι·ιο οτ ιι!ιο

οιιοι·ειι·ιο τιιιὶ ρι·οοεεοτ άιοτο οΡοι·ὶ οτ οΒο τιττοττι άι

ιιιιιτιοιιι εοτιιοτο άοτιοο. οτ τιιιιιιάιιι ιΡεοι·ιιιιι οΡοιιιιιιι

Ιειριάιιιιι τιοτιοτ οεέὲ"'ἰιι~οιιἱοτΐοτιοι·ϊέ άο ιιιοάιιτο ειοο

οτιοιιο Ρτοοἱο. :Πιο ιιοι·ο ιιιιιιιιτιιι πιω οεεο άοτιοτ. 8811

οΒο Μοτο τἰτιἰ τωιιιττοι·ο _οτ(μοτιάοτο τιττ!τ18 ττειιιοτο

άοτιοειιιι ρι·οοιο εοιΠοοτ οοι·οιιο1τοτο ΙιιΡἰτὶιιιιι Βι·οεεοι·ιιιιι

Ρι·οιοιοιιτιοτιιιιι ιιι ιιιτιι·ι εο!άοι·ιιιιι οιιοτιιοτ. οοι·ειιιοτ

Μο Ιοοι€ωτο·ι ιιιοειιιττοιιιιιιι ἱ εσωοΕτιιιιιωοοτο ,οι άϋιιιιάιι:

οτα78Εσωττιτο.Ξ Ιιιριάιιτι:ι - Ρἱοοιιτοι·ιιιιιι οοΜοτιιι:τι όπο

€τοοιτι1ι. Μιτι1381·ιοτιοφοοττοαΜεξ ιιιοττἰε οτοοιιάιοιο

ιιιΒιτε,·τικτιο·ιάο1τοοιοιιοιιι ω» ι·οοιΡιοιτιτι πιοιιιιιιο τΉοτι

οιιοι·ιοΆτο0δο ιιι μοιτροτιιιι:ιιι ·οτ ιρειο.ιτι οτ 9οπιιιιιι ευ

Ιτοιιι οετ οοΗτιιιι ιιοιιοεο τιοτιοτ οοιιιιιιιο ι:ιιιιιο ιιτιοάιο ιιοιιἀἰοτειι. ρι:οιιιιττο οι» ροιηιοττιο «ιοτειιιι- οτ·Γιιιιιιιιιαι
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ΙιοΒοτο οτ τοιιοι·ο οι. ιιι ιιιι!Ιο οοιιτι·ειιιοιιιι·ο. ιι!ιοειιιιιι α ιιοιιο πιο ετιριι|ιιι:ιτι ιιοτιιιιιο ιΡειιιε οροι·ιο ρτοιιιΜο.

Μιι·ειε οοιιιιιιιι ιιοιιιιιιο Ροιιο ΗΜ ειιιιιιιιιιιιι ιιοιιιιιτιο "Με ιιιιιιιοπιιιΒιισ οτιιιιἰΒιιε οι; ειιιΒιιΠε ειιΡτο.άιοτιο. οι;

ιρειιιε οροι·ϊε ρι·οιιιιττο. Μτἰο‹ιι1οιιοιιιὶΒιιιιοιιιιιΕὶιιιε Ρτο ιοεο ιιοιιο οι. πιό ειοοβοοι·ιιιιιιςΙιιω ΜΒΜ ιιοιιο

οι' ειιιΒιιΠε ειιριιιι1ιοιιε οι ιπο ιιιεει ιιοιιο οι; οὐ οι:: πιο». ΙιοΒιι.ε οι ιιώ;ιοιιάει ΗΜ ΡιΒιιοι·ι ο!ιιιθο. ιιο$ι1πι

οΜοτυοιτιοιιιιι 0πι11ἰι1 Βοιιει ιιιοο ΜΜΜ οι: .ΙιοΒοιιιὶο ιιιιιιιο ιιι ρειΙ.ειοιο οοιιιιιιιἱε οποε! Η ιιι η». ιιοιιο

οοι .ριΒιιοτι οιιιιθο. ΜΜΜ ἰοιιιιο οπο ροττἰοιι Δω” ὸοπιὶιιἰοο ιιιιι.ιιιΝοτιε Μακ. ιιιάιοι:ιοιιο π. άιο ν. :ιιοἀἰὶ

οριε.οιτιιε άι: Πιοοομμιο ιοι)ιωι οειριι.ειιιοιιε ροΡι.ι!ι ιιι- ειπο ι:οι·οιειιιι. τοετοε. ειιιιιοπι άο ιιτοιιιιιιιο. Ρο!;τιιε πιο

ιιιιο. τιιιτιο άοιιιιιιιιοο ιιοτιιιιτειιιε. Μακ. ιιιάιοτιοιιο ιι οι!ιο όο Ρι·οάιο. οτ οΒοι·τιιε €τοεειιε πιει.Βιετοι· πιο.

άιο χιπ ιοιιιιοι·ιι. ἱιιτοι· Ρι·ιιιτιοικιι οι τοι·τιιιιιτι. ιοετοε Βιμ τειάοιιε τιιίιιιι ιιοι:ιιι·ιιιε ιιοΒοτιι5 εοι·ιρει.

ποποο :ιο ειιοιιο ιιιιιοε ειιιο εοοιιιε οειΡὶτοιιοἱ ειιρι·ει- ο

Δω. ΒιιιΕπιιιοιιε τιιΒοιιε άο ιιοιιο. ιειοοΒιιε ετιιἔιιοι·ἱιιε

(ιο ροττιι ιιειοειι·ιιιιι. οτ ΐιιιοο Μ” οοιιι·οιόι ιὶο οοεττο.

Ε8ο τιιάοιιε ι·ιιίιιιι ιιοπιι·ιιιε το8ειτιιε εοι·ιΡει. ( ΒΠΟΟΟΧΧΧΙ )

 

( Β(Χ)(]ΟΧΧΧ-) & Βοπα2έο α Ι0|ιαππα δαπἰα, ο£ ο βοοιιαπίο οἰιωῇΙἰο,

' ο Μοσειιιιαο σ:ίνίοιι.ι, [ααα οοπιπιωτιέ ἰαπιαοτι.Ω αι.εαΙίπέ

Βιινιιιιιι.ι.υε ιἰο δι·ίπια!άίο /πι£ι·£ ΟΖένοι·ίο, οροι·ιιτ·ίο οιιἑιωιἰαιιι οιιιπι ίια·έόιω· ο2 ροι·ιΕΖτιοπ2ΖΣ.ε οἰιιειἰοπι .Μέ

ο£ πιέιιίε21·ο πιοιἰωΖΣ θ! μπω: Ιαπιιαο, Ζιυοπιιαιπ [ι- οα°£τ·α πιοοπέα ιιοναο ατύ2.9 Μοσωπιιο 2η ιπαι·ἰ£ἰπια.

ιίετιάί θ! ο.τ£Ι·αΪιεΜἰὸ !21ρίείο.9 αεί ορια· πιοιίαΗ οιιισάουι

θ! ροι·2α.9 ίπ ι!οιν·έσ .πιώ ά: ΟαΙιε·παπο ίιιιροι·ι€έ2ιιι·. -
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-- Ποτ!. Α. /ἱ›Ι. Ή9. ν. Φαιά. Ο. #1!. 9Ι:|. πι.

( Β. Η. )

θα!. Λιβ!. Ώ'78. πι. Οοιί. Ο. [Μ. 9.

› (πο.)

[ιι ιιοτιιιιιο άοιιιιιιι οιιιοιι. ιιοιιο οιιιεάοι1ιιιιοειι·ιιο

Ιιι ιιοιιιιιιο οι·ιορι ιιιιτιοιι. ο5ο Βοιιιιι·οΒιιε άο Βο- οιοιιἰε. υπο. εοιιιιΒοεἱιιιο. οοιιτιιιιιο άιο ιιιοιιειε πιιιόιι.

ιιιοωιε ιιιοτο·ριιι·ο οι ιιιτοιιοαιΒιιι άοιιοοιοιιο ιιιι.οι· ιοι·οιο ιιιάιοτιοτιιε τοΒιιιιιιτο 4:ιοιιιιιιο οοεττο ιιιιιιιιι·οάο

οιοοε οι :κι ι·οιιιοόιιιιιι ειιιιιιιο ιιιοο. ΔΟ ΗΜ ί”ι·ειτι·ι ο ιιοι Βι·ιιιἱει οιιοο!Ιοιιτιοειιιιο ι·οΒο ειοι!ιο ιιοιιο εοσιιιιάο

οιιιιοι·ιο σΡοι·ειι·ιο οι ιπιἱιιὶειι·ο ιιιοιιιι!ι οι: Ροι·ωε ιιι- ἴοιἰοὶιοι· ειι1ιοιι. οστοιιι ιιοΒιο ιειοο!ιο οἱο ΒιιΓιι|ιο ιιι

ιιιιο. ι·οοὶΡἰοιιιὶ ιιοτιιιιιο οι: ιιιοο ιρειιιε οροι·ιε οι [πο- &ιοο ιιιοεεειιιο. Ιοιιιιοιιοιο πιο ειιιιοτο Ιοοιιιιι·ιΙο ι·οΒιο

ἀἰοτι ιιιοάιιιι οι Ροι·τιιε. ιιιιοιι οι” οι: ειιοοοεεοι·Πιιιε ριιΒ!ιοο οιι1εάοιιι οιιιιτειιιε οοτπιο οτ ι.οει:ιΒιιε ιιοιι

τιιιο ιιι άιοτο οροι·ο Βοοειτ οι; Ποιτιιιι·ι ει: ι·ιιιιιΡοι·ο οι 5οτἱρτἰε τοΒο8:ιε οτ ειιΙ !ισο εροοιιιιιι:οι· ιιοοοι.ιε. ΜοΠω

τιιιιιΡι ίειοοτο οιοοε: οιττι·ειιιοι·ο οι: ΐοι:ιοτο εἱιιο οχτι·ιιιιι οπό.ει οιιιιε ιιιοεεοιιο. οι Ιοοιιιιι·άιιε οι; ΒοΠοάοιιιι ΗΜ

οι Ϊο‹ἰἰ ΐοοοι·ο !ειριάοε Ρτο ἀἱοτο οιιοι·οιιιοάιι!ι οι οιιιοάοιτι ιο!ιιιιιιιο οιιιπι ειιιοι:οι·ιτοιο ιιιιιι·ιιιιι Βιιτοι·ιι.

ιιστωε ιιι τοι·ι·ιε οτ άο τοπιο :ποιο «απο ΙιοΒοο ιιι ΜΜΜ οιιιεάοιιι ΒοΠοάοιιο Ρι·οοοιιι:ιε ιιοΙοιιτιο οποιο

οειἱἰΒιιειτιο ΡτοΡο πιοπε. (μισο Ιειριάοε τιιΡτοε οι; άο- ι·ιιιιιιι;ιε οτ οοτιεοιιτιοιιτιε. ιιττοιιόοιποο εππο εοτἰο οι

ΐοοεοε ποοο οιιτι·οοι.οε ειοοιροι·ο οι: ιιοοὶρἱ Βιοοι·ο ροεειε 8000ΡΜ 50Ριιι0Π @ο 00ιιιιιτιο ἰοιιιιο οιε ἀιιἀιιιιι

οποιοι: άοΐοι·ι·ο οοιι άοΐοττὶ ίεοοι·ο ιιά άιοτιιιιι οικω οι! οοιιτιιΙιτ. οι; οοιιίοι·ι·ο ροτοι·ιτ ‹ὶο Ιιοιιο ιιι ιιιο!ιιιε ἱιι

οποιο ιιοΙιιιιωτοιιι οι ιΠιιιιι οπἱ Φακο οΡοι·ἱ Ρι·οοι·ιτ ἴιιτιιτιιιιι. άοιισιοιοτιο ίειοαι ιιιι·οιιοοιιΜΙιτοι· ιιιτοι· οιοοε.

ιη Βιι:ιιτιιιιι. [ιοο ιιιοάο ιιιάο!ιοοτ. οιιιπι σΡοι·ειι·ιι οι; ιιοιι 6010 άιιοτι. που :ποτο ποι τοι·ι·οι·ο οΡρτοεεἰ. εοά

ι!!ι ΦΠ ἀἰοτοε ιιιΡιάοε τιιιτιροιιι: οι: οίΐοάιοιιι: άοΒοιιτ οιππἱ οστοιιι Ρι·οιιιειοιιο οτ οοιιεΠιο Ρτοιτιιιιιἰτἱ. άο

ωωι άο οστοιιι ι1ιοι·οοό.ιΒιιε Ρτο ᾶἰιιιἰἀἱο ει το Δω) άοτιιιιτ οοεοοιιιιιιτ οτ ττειάιόοι·ιιιιτ πιοΒιιιιιιιε “πιο άο

Ει·οιττο οιιιιοι·ιο. οι. ειιιο οΡοτοτὶο ειιιὶ Ρι·οοεεο1. Διθω (Ζ ιιιὶιιὶε ιειοοΒο ριειιοΙο οι; τιἰοοιοεο Ροι·οο οοιιειιωιιιε

οροι·ι. οι εεο οιιιπι ἀιιιιὶἀὶοιιι εοιιιοι·ο άοΒοο. οι: οι- ιιιιιιιο Ρτο οοιιιιιιιι ὶειιιιιο ἱιι ειοιΙιει οοτιετιωτιε τω·

πιιάιιι ιΡεοι·ιιιιι ΙειΡιάιιιιι ἀοΙιοτ οοεο Ρτοόιοτἱ οροι·ιε ΡἱοιιτἱΒιιο Ρτο μειι·ιο οι: τιοιιιιιιο ρι·οάιοτι οοιιιιιιιἱε

άο ι1ιοάιιιο εἰτιο ιιΙιτιιιο Ρτοοἱο. ΜΗ ποτο άιπιιάιο ιειιιιιο ωτιιιιι οι; ιιιι.οει·ιιτιι οιιειιιιιιιιιιι οστοιιι οοιιοιιιιιο

πιω οοεο άοΒοτ. εοά οθο ιΠοπι ΠΜ άιιιιιτιοι·ο οτ οοτιο εἰιιιιιι οιιτι·ει ιιιοτιἰει ιιοιιο ιιτ!ιιε ιιιοεεαιιο Επι ιιιο

ιιοιιάοι·ο καιρο ιι·ιιτιοι·ο άοβοειπι. Ρι·οοιο 8οἰΙἰοοτ οιι- ι·ιτιιιιιο ιιἰὸο!ὶοοι: ιιι οοτιιιιοιυιο Ιοεόιο ιιιιιιιοτιειιιιιι ιιικιει

τιιιιο!Ιοτο ΙοιΡιό.ιιιιι Βι·οοεοι·ιιιιι Ρι·οιοιοιιιιοι·ιιιιι ιιι ιιιιιτι οιιιπι ριιΒιισειιιι οι: [πινω οι·ιοιιι.ιε οι εοοιιε οειιιιιιοπι

εοωοτιιιιι οιιοτιιοι·. οιιτειιιο!!ειιο Ιειριάιιπι Ριοοοιιόοτιιιτι Ιοεοιπι ιοιιιιοιιειιιιιι ιιιοάιοιπο πωπο οιιιιωτιε ιιιοεοοιιο

εοωοτιιιιι απο οι; ἀιιιιὶἀὶὶ. οειι·ειιιο!!οιο ιοΡιάιιιιι Ριο- οικ Ροι·το οοοἰἀοιιτἰε οι; ἰιιιιτο οειειιιιιιιιιιτι 08οι·ιι τοπιο

08Ι30τιιιιι εοΙάοι·ιιιιι άιιοεΙοοιιιι. οι απο Με μετά» Ιειι·ὶὶ οιε ιππο ιιιοτἰἀἱοὶ οι εοοιιε οιιεοιιιιιιι·ιι ίΠιοτιιπι

ιιἰἱιιιε πιοάιε οι οοιιἀἱοτὶοτιὶΒιιε. ιιοιιο άοιπιοιοιιοιι;ι οι ιιοι·οιιιιιιι οιιοιιάειτιι ι1ιειΕΙιοι τοπιο οιε ροι·ιο εο

οοι ι·οοἱΡὶοιιτἰ ιιοιιιιιιο Δω οροι·ιο Έειοιο ἰιι Ι›οι·Ρο- Ριοπιτι·ιοιιιο. ο11ιτι οιιιιιιιιιιο ιιιι·ιΒιιο. ιιιοτιοιιο. τιιιὶοιιὶ

0.ιιιιιιτι. οτ ιΡειιιιι οι: οιιιιιιο ειιρτειἀἰοιο. Ρι·οιιιιι.το ΗΜ !ιοο. ιιι·οιιι·ιοαιτιιιιιο οτ Ροι·τιιιοιιοιιε ειιιε οι; απο οποιο

ροι·ροτιιο απατη οι; ίιι·ιιιειιιι ιιοΒοι·ο οι τοιιοτο οτ ιιι οοιι8ιιε τιιτοιιοι·ιιιι·ι αυτι ιιιΒιιιτι τΙιιοτιιοι· Ροτιάοι·ιε Βο

ιιιιΠο οοιιτι·οιιοιιιι·ο. ιιιιοιιιιιιι ωσι·ειε οοιιτιιιιι ιιοιιιιιιο πιοι·ει!ιε ι·οΒιο άοιιτιοιιιο ιπο οοιἰοπι οοειιιιιιο ιιιιιιιε

Με
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εττιθιήτε 5οτιιεττάοι·ιιτττ. άε :με εεεετιιτο εοτιιιτι Ρτε- α -

άτετὶ τοΙιετιτιε Ιεοττετάιιε ετ Βεττεάοοε-Ρτεεεεετετττετ·

ττήιεεττιιετιιτττ ετ ἰτι ·εοι·ροτετεττι -Ροεεεεεὶετιετή Μάτι

ττει·ιττττ ρτ·εάιετοε εοτιειιτεε; με μήτε ετ εοιτήττε ρεε

άὶετὶ εοττιιιτήε τε:ήρτεετεε. ει] τρωω εεεεττττιττο ιτε

Βετιάιτττι άε εετετ·ο τετιεττάιιτή Ροεετάετιάι1τε ετ @επιτευ

άιιιτι τιττττ·ιιεττάτιτο·ιιεεάεεάοπι άοττετιάιπτι εΙἰεττετιάιττιι.

ετ άε ε:: :1ιήε:τιιτά τάτεττ1 εοττ:ήπιε τετιιτε ιιοτι1ετ·ττ Ρτο

Ρι·τετετ·το ήπιε τεετειιάιττ:τι. ειιττι τήεττο άοττήτήο ετ Ρο

τεετετε. ὶρετ εοττιιτιή ὶετιιιε :το εἱεάει1ι ιοτιεττττε. τεε

τ1ετάο ετ Βεττεάοτιε άοττετοτ·ττιιτε ήεετττει· ττ·εάτττε ετ

εοτιεεεεἰ5. :τικ-ιτε άοτιεεἰοτιεττι Ρτεάἰετεττ1 ήάεττι άο

ι1ετοτεε τιιιτι:τιτετττ ετάετττ ::οττιιιτή ὶετιιιε ἱττιΡεάἱι·ε ιιετ

ειιοττεττετε οετ τττοάο εή:τιιο τττή·τττΒετε εεε τειιοεετ·ε.

ήπιο τεεττήτττε άετετι:τετε ειιετοτἰιετε ετ :ήεεετιιτττΡτττετι

ετο οτήτιὶΒιιε Ρετ·εοτήε τεττι εοτήιιττεττε :τιιεττι εττττετιεἰε. ὁ

ετάεττι εοτήιιτή ἱετήτε ρτ·οτττὶεει·ι1τιτ Ρετ· εττου.τεοιοτιεττι

8οτεττιΡτιετττ. επι: Ρεττε ιιιτ::ιετιιιτι εεττ :τιιττι:1ιιετήτττε

άἰετο εοτιιιιτή ἰετιιιε. :το ετε εοτττεττάει·ιιτή. ετ άε Ρτε

άἰεήε τιιετττ το εή:Ιιτο εοτιττ·ετεετιιτττ ετ Ρτ·οττιάε οτήἱ

Βευει·ιιτιτ εἰ Ρἱἔτιοτ·ὶ οττπήε Εεεε εοτιιτττ ΒεττετεΙἱτετ

ττετήτε ετ ττεΒεττάε. τιἰεττἰτοτττἰτιιτε Ρτ·εάἱετε άοττε:ήοιιε

ήττττε ετ ετεΒὶΙἰ Ρει·ρετιιο Ρετττιεττετιτε. ει: Ρτ·εάτετε

εειτεε άοτιεεὶοτιὶε Ρτεττοιττὶτιετι άοττετοι·εε εεεεετ·ιττττ

Ρτ·εάτοτο ::οτττιιτή ἰειήιε. ετ το τΡειιτή ττετιετιήετιιτ1τ

οτήτιτε τιιτ·ε οτήτε ετ άἰτεετε τεεήε ετ Ρετεοττεήε εεε

ττήκτε εὶεάειττ άοττετοι·τοιιε εοτοΡετετιτὶε. υεΙ ::οττιΡε

τἱτιιτε ιτι Ιπεάἱετο εεεεήττο. Ρτετετο εοττήιτή ὶετιιιε

::οτι::εεεο ετ άοττετο. ετ τεεει·ιιτιτ ἱΡειτττι εοτ;ττιιτιε Ριο

ειιτ·ετοι·ετιι ὶττ ι·εττι εττεττι. τ·ετιιιττετεττάο ιήεἰο τεειοτε

τἱτιτάὶττἱε ετ αυτή ετή τω. :με ρι·εεειττετιι άοτιε:ήοττετιτ ο

τ·ειτοοει·ε Ροεεειιτ. ετ εοε::τετττετ· ἱΠἱ τεεἰ :με εετιετιιι·.

:τιιοά άοτιετοι·εε άε ετήεττοττε που τετιετττιττ· ετ αυτή

Μεσοι ετ εκεεΡήοττὶε ειιετήο τιιττε ετ τεεή. Ρι·τιιήεΒιο

τω. Βεττεήετο τεετττοττοτττε ιτι ττττεε)τιιτττ. ετ αυτή

δεττετ·ετττετ· τιιι·τ. :τιιοά τττιιήεττβιτε εεειιττάιτττι. τοτε

εοτττιττήε ἱττ1Ρεττὶτιιτπ Ρτεάἰετὶ :τιιτάεττι άοττετοτεε. :τετε

:Ιιτε εοτιτττι το εοττάιττττ τ·εττιτττετετττεε τιιτ·τ ειιτειιττ

εοε άε άτιοΒιιε ι·εἰε εε εοΙεττιΡτιὶτετ οτήιεειιετ·ιττττ

εοττιιιτιτ Ρι·εάἰετο. εά οττττήε ετ ετττειιτε :με 5τ1ΡθΙ'ττ1$

τιοττήττετττιιτ·. :μισά ειιτεττι ετπεειιτττ ετ ετττετιάετιιτττ

ΙεΒὶτιιι· ειιΡει·ἱιιε ιτι εετττεάεετττ1ε ήττεε ιιοτ άὶεἰτιττ·

ρτ·ει!ίε·τω Ρτο ειιτετιτἰεο ττετιεετιιι·. ετ εετ ε:ήετιάυτ1ι.

:τιιοά το εετττεάε::ττττε ττεεε ειιΡετ·τι1ε. ιιοτ άτεττιιτ· σετι

άετι:ίτιπι :!οπατια'ωπ. εεττιιετττετ· άεΙ:ετ άτεὶ μεινω:

τατιάωπι. ιιτπάε ει] τιιτιιτ·εττι τττεττιοι·ἰετή. ετ Ρτ·εάιεττ ά

εοτττιιτήε τετιιιε εειττετεττι. τεετε ειιτττ ετήτιάε άιιο εοο

ετττιήτε Ριττήἱεε τττετ.τ·ιττττετττε ιιτήιτε τεττοτ·ιε Ρετ πεετιιιε

πιει Ρι·εάτ::ττ ττοτετ·τι Ιειτι·ετιεττ. τιοεττε ειιΒεετἰΡτὶοτιε'

ετ εήοτ·ι.ιττι τεεττιιττι εοτιττττιτττττε. εετιιτττ ττιεεεεττε.

ετττιο άἰε τεεεεε ετ ἱτιάὶετἰοιιε Ρτετ11τ88τ8.

Εεε τεεοΒιιε άε ΒιιτεΠο ἰιιάεκ τήεεεεττε.

@το ὶεεοΒιιε ττ·εΒιι::ιτε τεεττε ειπε.

Εεε τ·οτττιιιε οεΒετ·θετιιε τεεττε ειπε.

Εεε "φοιτ :τε Βτ·εκτήτε τ·οδετιτε τεετιε ειττή.

Εεε ττιεοτειιε άε Βτεκττττε τεεττε ειιττ1.

Εεε οΒετ·τιττιτε ειιτ·Ιιτε άε ιτττιττττιιτήε τεετοι~.

Εεε ττοτετ·τιιε ἱοτιετττιεε :τε εειιε τεετοι·.

Εεε τειιτετιττιτε άε εεττετο τεοττετάο τετήιτε ι›ιιτ›Ιτειτε

_/:τεαΒατεπτ αεί άεσεπτιίαττι τ εοπεετ!τω2.

( Ι)ΟΟΠΟΧΧΧΠ ) τ ει. - ο . τ τ. Ή

Δωσε, Ιτιεο&έ ςιωπάαπι :ἰε Ζεναπτσ τεἰἰετα·, ετ Ιφ

“τω ετΞιω #Ζία, Μπέκ εετιττιπτ πεεεράσπ /τ·εττ·ε ΟΒ

νετ·ίο ορετατ·ίο ετ. τπἱτιἰεττ·ο ορετ·ίεττττοάα!ί ετ·ροτ·ωσ ,

ετάεττι τἰε Μπα. στα: ότι 126ατ·το Μετάαρτάεσ @Ματιά

ετ ε.:ιι·ττ·αΪιετατ'ί :τά :ήπιε τπιπίιάτ είιωαΪεττι ετ··ρωττω

Ι”. τἰ|ισ.' ' Ϊ π·

Πα). Π! τττεή

ή τ. τ . ..τπτ - το” ;

Βοά.·Α.|εί.ΞΨδ.υ. ··-··· ' Αν:

(ιτε.)

Ιτι ττοττήττε ετ·τεΡτ εττεεττ. εοε Μάτι οπο: :τιτοττάεττι

τεεοτή άε τειιετττο τεήετε ίὶάεἱεοιήτττἰεεετἰε. ετ άἱεττ·τ

Βιιττ·τιτ. ετ:Ιιτε εοτιιτιήτι τεΒετοτυ.ττ1 τεττετοτ·ιιτττ. ε άἰετο

:Ιιτοττάεττι τεεοΒο ττιετἰτο τττεο. ιτι εὶιτε ιήττ-τττειιοτιτττ

τετε εετὶρτε Ρετ τ11ετιιτττε τοΙιετττήε ιιετήι ττοτετ·ττ.

›τ::::ιττ.ντι. άἰε “τι ἴεἔπιτει·ἰἱ. τετιι:1ιτετή άὶεττ·ὶΒιτττ·ὶττ

ετ εοτιιττ·ικ Ιεττετοτιιτή άἰετἱ :Ιιτοττάεττι τττεττττ ττιετ.

ττεεττοτι τιιττ·τττ ήήοτιιττ1 ετ τιετ·εάιιττι :τιιοιτάεττι τεττττ·εττοτ

εὶττήοτή Θετιει·ἰ τττεὶ. ετ ἰεεοΒε τ11ετε:· ετ τιιττ·τκ Ειτε

άτοτοτ·ιιτττ Βήοτ·ιιτή άἱετἱ :τιιοττάειτι Ιεττττεττετ. τιιτοττο

ττοττήτιε εοτοτή:Ιεττι ττήτιοι·ιτττι εοτιήτετιιιιτ εοε ττεΒιιτεεε

ετ τ·εεεΡἰεεε ε τε ττ·εττε οττιιετ·το. τττὶτήεττο ετ οίΠετει·το

ορετ·τε ροτ·τιτε ὶετιιιε ετ τεοάιήἰ. ττοτττττιε ετ υήεε με

άἱετἱ ορετἰε. επι Ρτεροεἱτιιε εε Ιἰοτεε εετττιτττι ἱετιιιε.

άε :ΙιτὶΒιτε ε τε Βει1ε :Ιιττετεε ετ εοτιιτεε ιιοεε:τιιτε. τε

τιιιτιττετττεε εκεερττοττι τιστι τιιττι1ετετε ρεειιτήε ετ οττττή

τιιτ·τ. ιιττάε ετ Ρτο :ΙιήΒιιε ει: εειιεε ιιεττάτττοτττε. εστι

εεάτττιήε τἰτή Ρτο Ρτεάὶετο ττιττττετει·το ετ σωστο τυο.

.:τιτοά Ροεεἰε Ρετ· τε ετ εήιιττι Ρτο τε εεττ ΠΠ :Ιιή το

οτήεὶο τπο εεεετττ. ειπε άτιοΒιιε τεΒοτετοτ·ιΒιιε ετ

τ·ιιτττΡἰτοι·ἱΒιτε εἱιτε εττετττΡτοτ·ὶΒιιε τετήάιιττι ετ τττετιιτε

Πειτε. εοττή›ετεετὶτ›ιιε ἰι›εἱε άιιοΒιιε ι·ιιτττΡιτοτ·τΒιιε Με

τειοάτε ιιε:Ιιιε άεεειιιιττττεοτττΡΙετιιττι τ·ιιωΡετε εττιτττετε

ετ τοάετε ετ:τιτε εκττεττετε. ετ εττἰτιάεφοττετε άετει·τ·ε

Ροι·τε.τ·ι ετ:1ιιε ·άετετ·ττ τε::ετε Ιερτάεε. :μή ειιτττ·ετ

ετ·ιιτττ ετ:τιτε τττιτετττιττττιιτ τττττ·ε άτοττιττι τετττΡι1ε ετ

παμε εά Νεά τεττιριτε εοττττήετιιτττ άε :Ιιτεάεττι τετιτε

:με εετ ἱτι ετΒετ·το. ετ :με τιήτ :1ιιοτπάετή ἰεεοτή άε

Ιειιετττο. ετ Ροετεε Ρετ·ιιετιττ εά τετττι:εττειιιτι ετττήοτήτττι

ετήοετ τιιττιΡεττάο εττττετιεττάο ετ Ροττεττάο άει1ετ8ιτε

τττετ·ε. ρττεάτετετττ ἰΒἰτιιτ εοττεεεετοττεττ1 τττή τεετττ1ιτε.

:Βετο τιοττήιιε ι·εετΡὶετιτἱ. εΗτεετ εεε ετάε. τεττι:Ιυετττ

άἰετι·ἰΙ›ιιττ·ἱκ ετ ήάετεοιοτεεει·ιε. ε Ρτ·εάτετο τεεοΒο

εοτιεττττττε ετ τεττε‹τιτεττι τιιττ·τκ άτετοι·ιττή ήήοτιιιτι ετ

τιει·εάιιτττ τετιτι·ετιετ. ετ εΒο τεεοΒε ἰΡεοτιιτττ ττήττοτ·ιιττι

τττετει·. τεττ1:1ιτετιι τιιττἰτι ιΠοι·ιιττι ιτε:Ιιιε εά Ρτ·εάὶετιιττ1

τειτ1ριτε. Ρτο ρτεάὶοτἰε !ήπτε εετττιιιτι ετ άἱετιττττ εετ.

άειττεε ττ1ή Πεειιττετττ ἰτιτι·ετιάὶ ὶτι :1ιτεετ Ροεεεεεὶοεεω

ρι·εάὶετε Ϊεεἰεττάτ ετ εεεὶΡὶεττάἰ. ετ εττττ·εττεττάτ. εε

ειιτιάιτττι :τιισά 8ιιρετὶιιε άἱετιιττ1 ω. ετ ει; οπο::

εοττετἱτιτἰτήιτε ποε με τε ετ Ρτεεει·ἱο άἰετεττ1 τει·τ·εττ1

τετιει·ε ετ ροεεἱάετε. :Ιττετιτοττι το εε :τιτοά τὶτή εστι

εεεεὶττιιιε εά Ϊεεἱεττάιιτ11 ετ ειιρει·ὶιτε εοτιττττετιιτ. Ρτο

ττήττετττεε Μή άτετο ττοττήττε Ρτεάἱετε :με 8ιτρει·τιιε

πιεεεετιε ττοτετ·τιιε Με ττττεττιιτ ετ ι·οΒετιιε εεττΡει. Μή εοήσεεεττττιι8. ιιε:τιτε εά άἰετιιτττ τετττριιε τιστι τπτ
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::ε:::ι·ε ι:ε:με ειι:ει:::ι::ει·ε. εε:: ροε:ιιε εκρεά:ι·ε ε: α-1:0:11:Ιιε :ιι:ειὅι·ιι::: οοι::::εοι·· :ι·ει:::::::εεε. εε :ιιο::ο ιι:

ειιρε:::ι·: :::ιεε:·ε Ρε: ρι·ε::::::οε ι:ι:ι:οι·εε. ::::: ε: ευε

οεεεο:·: :ιιο :τι :::ο:ο οίΒε:ο. ε: ::ε:ε::::ετε ε: :ιιι:::ο

ήπια: ειρειιε:ε ρι·οριε:·:ε :ιει·ει:::ει:.:ε :::ε:: ::ιεο::: ε:

:::ε:οιπιιιι :::ι:ιιοτιι::ι. ι·ε::::εεε :ιεεεεε::ι::ε::ε:ιι::ιε:ε:ι:::.

επο:: Μαιο:: :εεε::::ιιιιε ει:: :::εε:·ε :ιο:ι Ρο:τιει·:ιιι:ιε

::ιιιι|ιιι::: ιιο:ι:::ιε με:: :::οαι:·ιι::ι- :::ιι·ει·ιι::: οε:::ιι:::

ω:: 8::ριι::ι:::: Ρ:οιιι::::ι::ιιε. ε: Ρτο :ρω ρεεε 8:80:

εἰ:: -ο:ιεει·ι::ι::::ιι::: ο:ι:::::: Με:: :::ε:ο:·ιι:ι: ι:ι::ιοι·ιιιι: ε:

:Ρε:ιιε ::ει·ε::::ε::ε :εεο::: ::::: Ρ:8:ιοτ: ο::::δε:ι:ιιε. τε

ιιιιιι:::ει::εε ::ει:ε::ε:ο εε:ιε:ιιεεοι:ει:::ιιε ιιε::ε:ειιι:. ε:

::ιο:ε:ι:εε Ρι·ε:::ε:ε εοι:ε:::ο :::ιεε:ιι:: ::ιι::ει·:: ε: :::ε::

ιι:ι:ε:ι:. :μοε :ιι :ιοο εεε:: ::οε:ι·οε ιι:ο::ιοε ε: Ρ:·ορἱ:ι

:μοε εριιε:::ιιιιιιε. :ιε:ο :μο:: ε: εεε:::ε:ε: οπο:: :ι:ιι:·ι:ε

ει:: ε:ειι:::: :ρεει::ι :ει·ι·ει:ι ::ειιει·ειιε ::ιετε :::ι·ι·ι:ε:ε:ιιι·.

οοεει8:ο:ιε ι·ιι.:ι:Ρε:ι:::ε:ιιε :ο::ε::::: :ιι :με :ει·ι·ι:"ε:ι:ε έ:

ι·οεει.-:ιι ::·ε:ει· ο::ι:ε::ιιε ειιΡτε:::ε:ιιε ι:ε: ::::ιιε ει::

::::::ο οι:ει·: ιι:οι:ιι:: ε: Ροι·:ιιε Ρι·εεεεε: :οοο ::ι:.

:ει:ε:ι::ε ε: :ει:εε:ιιι· :ρει::ιι ::ιιι:·ιι::ι ι·εί:::ει·ε. ιιε:

:εδώ ::ιεει·ε. ειιι:ε:ιε:ε :::ε:ιιε ορει·:ε ι:οι·:ι:ε ε: πιο

ι:ιι::. :ιο:ιι::ι :ιι υ.::::ι ε::::::·::. ::ι ::ο:ι:ο :μοι::::ιι:ι

:ε:ι::·ε:ιε: ειιιιι:ο:ι:ε. :ι:::ιο ::οι::::ι:οε :ι::::ι::::ι::ε. ιι:::::.κ.

:ιι:::::::οι:ε εεει:ι::::ι. :::ε ινιιι. ιι::::::: :ι::ει· :ιο:ιε:ι: ε:

ιιεερει·εε. :εε:εε ρ:·ε::::::: εο:ιε:::ε:οι·εε. ε: Βιι::::ε:::ιιιε

::ε :ει·::::ιο ::ε ει::ιειι·:ο ρι·ε:::ε:ιι:ιι :ι:ε::·ιι::ιε:::ι::ιι

:::ε:ειιι::. ο::ει·:ιιε :παμε :ι:::ε:ι.

Εεε :ει::ειιε :·ιιί:ι:: ::ο:ειι·:ιιε :ο.8ει:ιι·ε εει·:Ρε:.

( 1ιοεοοΧΧΧ::ι )

Μιιιιι.ιΑ, (;ιιέΖΖίε!πι2 Ριιέιτιἰ φωιιάαπι ι·ε!έσω, ουικία

σα:: ίαι·α εφε: εα.:::·ο Μοπ2αΜί ε: Βο:Μειώί ·υί!Ζα

με ίί(π·ίε αππε:: 2απιιεπισιζ εοπιπιαπέ :.·ειίι:. Δ

:280, ::ιε:ιεε :ι::ι:ο ''Η› μ: ι

.. :ι ..
·' . 'ΜΗ

ιι ιι , ·ε:.ΓΗ:ι: -.:·ιι:νιιι .5:'|ο...'.; οι.»

:νε:::ρ›ιι94ε; οι::.::.Μ('ει:ε. Ι"'·'· '

(και.) μ η

Ι:: :ιοιιι:·ι:ε ::ο:ι::ι:: ειπε:: εδο ::::ι:::·:::: πιο: :μου

::::ι:ι Βιι::::ε:ιι:: ::ι:Β::: ::ε ::ιοι:::ι:::ο. ::::::ο ι:ειι:::ε:ο

ι::ε. ::ο εε::ο. ε: ::·::::ο. ιιο:::ε ι:ο:ιι:τιο Βιι::::ε:::ιο

Βιιεεει::Βι·ε εειΡ::ειι:εο μου:: ::ι::ι:ε. ε:ι:ε:::: ε: τεε:

ιι:ει::: ::ο:ι::ι:ε ε: ιι:::ε εο::ιιιιι:ε :εποε ε: Ρτο εε.

ο:ιι:ι::ι :Με ι·ει::ο::εε ε: εο::οι:εε ιι:::εε. ε: ::::εε:ειε

ι·ε:ι:εε ε: Ρειεεοι:ει:εε ::ι::::ιε ε: :ε: Ρει·εεειι:ο:·:εε ε:

Ρε11:1:ε5 ιιιι::εειι::::με ::εεεειι::ει::εε. :με ε: ουσ::

:::ι:ιεο ε: :ι::ο::: εοι::ρε:ιιι:: ε: ::οι::Ρε:ετε Ροεειιι::.::ι

:ιοι::ε ::::::: :μοι:::ειιι ειι::::ε:::ι: ε: :με εμε :::ετιι:::.

εε:::::ε: :ιι οιιπι: ε: :ο:ο εε. :μο:: :με ειι:Π:ε::ιιιιε

:ιιι:ιε:::ι: :ε::ε:ιει: ε: Ροεε:::ε::ει: ιιε: :ι::ιιε Ρτο εε :ιι

:::ο:ι::ι:::ο επι:: ε: :ι:ι·:ε:::ο::ο:ιε :::5:::ο:ιι :ει·ι·::οι·:ο.

οο:ι:::: ε: εεΒιιο:::ι :Ρ8:ι18 εεε::: ε: ιι:::ε το::ιι:ί: :με

ει:: ω:: :ρω οεε:ι·ο. οεεεε:ο::ε ::ο::ιιι:: ::ιειιι·ι:::: ε:

ειι:ε::ιο:: :με :.:ο:εε· ειιι:: Ποτε εει::ιιιι:: ε: ειπε

::::::ιιιιι :::::ε εει::ιι:ι:. ιι: :::::::υ.ι· :ιι :ι:ε::·ιι:ιιε:ι:ο

::ι::ε :εισαι :::ει:ιι: :ιει::·:ε: ::ε εεττ:: ::ο:::ι·::. ιιι:ειι:ι.

:::ε κι. ιιοιιει::::::ε. :μο:: :ι:8::·ιιιι:ει::ιιιιι ιιο:::ε :::ο:ο

:ί

:Ρ5:ε ι·ει::οι::::ιιε εε::ο::::›ι:ε ε: :ιι:·::ιιιε ιι:: Ροεε::

::::::ιι::: εο::ιιι::ε ε: ιιοε ε: :με::::ε: Ρει~εο:::: Ρτο ε::

εοι::1°:ι :μει::ιει:::ι:με ι:ε:·εοι:ει::ι ι::::ι:ει·ε::ε:ειιι εο::ε

Β:ιιι:: ε: οοι·μιε ε: :ρω :Με ::ε:ε::::ει·ε ει:ιιιει:ιιι:ιι:με

ρει·εοι:ει :ο :ι::::ε:ο ε: ειι::·ιι. ιιιο:::ε οι:ιτι::οι18 :μ::ιιιε

::οεεειιι ροεειιιι: ε: Ρο:ι:: ::ιε:ε:ιε ποε :ιοιι::ι:ε :::ε::

εοιιιιιιιιε· Ρι·οειιι·ει:οτε::ι ιι:·::ι :επι :Ρε:ιιε εοι:::ι:::5.

ιι:ορ:ει· :μειι: ::οι::ιε:ο:ιε::ι ε: εεεε:οι:ει:ι εοι::::εοι· :ιιε

ειιιι0:1:8 ::ε:›ιι:εεε εο:ι:ε:ι:ε ι:οιι:::ιε :::ε:: εο:::ιι:ι:ε ε:

::ε εμε. Ρεοιι::::ι :μμε εε:::ιι::: :εποε ε: ::ε :ιιπε

::ιε:ο ιιι:ο::: εεεε :ι ιιο:ι:ε εε::ε::ιε:ιιιιι τε::ιιι:ε:ειιε

εκεερ::ο::: πο:: ::ιιιι:ε:ει:ε Ρεοιιιι:ε. εε::εί::::::ο:ι:ε πο::

:ι::::::ε ε: οιιπι: μι: ::::::ε:ιε ::εο οοιιε:::ο :ο:ι:ι:::ι:ε

::οι:::ε::ε: ε: Βιι::::ε:ιι:: ::ε εειι:8:ιο:ιο. :μοε μ·οΡ::ι:μοε

ερΡε::ο ερεε:ει:::ει· :ιι :ιοο οεεο. εε:ιιιι: :εποε :ιι ::οπιο

οι::ιο:ι:ε ::ε :::εεο. :με :ιε::::::: :::::ιιε ::ο:::::ιιιε εε

Ρ:::::ιευε. :ι:ιι:ο ::οιιι::::εε :ιει::ι:::ει::ε ιιι::::ι.κ. ::::::

ο::οι:ε ιι. . . . . . :ιιιι:: ε:ι·οει :ει·::ει:ι. Ρι·εεε:ι::Βιιε :ε

ε::::ιιε ::ιεο:ιο ει:ι·:ειι::ι. ιι:εο::ιο ιιδο::ε. ε)ι:ιιοιιε ει·:::ο

ε: ::ιει·:ιιο ::ε ::ιει::::ο.

Εἔο Βιι::::ε:::ιιιε ::ε ειιι:ε:ο Βεοι·ιδ:ο εεε:: ::::ρει·::

ιιο:ειι·::ιε ι·οΒ:::ιιε :ι·ει:εει·:ρε: ε: εκε:ιιρ·::::εει:: π:: ευρω

::ε τεε:5:ι·ο ειιι:ειι::εο ::οιιιιιιι:ε :ε::ιιε εει·:Ρ:ο ι:ιι:::ιι

οι›:εἰι:: ::ε :11ι1850 ::ο::::·:: :ι·ειι:εε:·:Ρ:ο ε: ει:ειιιΡ::::οει:ο

ιιι:ιι:ιι ::ιεο::: :ιο:ειι:::. :ι:ο:ι:: ::::::::ο σε:

:::ι:ι:ι:ιι:.ο. :ι:ε: :ο::ε Παει:: ε::::ι:::ι :::ιι:ο εε:: μιι::::ο.

::ε ιιι:::ι:::ι:ο ::οιιι:ιι: Βιι:::ο:: ::ε :·ο::ο:::ο ::ι:ιιιε :::ιι:

:::::ε ιιο:εε:ει::$. ρι·εεε:ι::Βιιε :εε:::ιιιε ι·ιι:ιεο ::ε οιι:ο

ιι::ι.:3:ε:ι·ο ει::ιετ:ο ::ε οι:εε::: ε: :ειιιιι:::ο οε:ιε:5ει·:ο

8::ι·::::ε εο:::ιιι::ε :ιε::ι.κν::. :::ε ν::ι. ::οιιειι:::::ε. : :τι

:::ε::οι::5. :

:ιοι::ιει::ε:

Β0000ΧΧΧιν ) · η

-- Οό!ιπαε ::ιοιιιέι:ε.<ι ὶαιιιιε:ιΩ εοιιιιπιικί γ.:|ιο:ι.ιε :

- - .σε εωὸΣΖοἰιαιΙ. “

:::δθ, ? ΜΒΜ::

ω: Α./ο!. Ή!). υ. θεά. Ω./οί. Μ. υ.

(Π. Β.)

Ι:: ι:ο:ιι:ιιε ::ο:ιι:::: ::::ιε:ι. ε:ιο ιιιιιι:ιιε: ιιοιιιιι::::ιε

8:ι:::ἱειιε ειιιο:οι· ε: Ρι·ο::ι::·ει:οι· ιιι::ιιει·ε::ει::ε ::οι::::ιιιι:ι

ε::ι:ε. ι:: εο:ιε:::: με: :::ι::::ειιιτι ::ιε::·ιιιιιει::ιι::: εε::

Ρ:ιι:ι: :ι:ει:ιι :εοιι:5 ι·ε::::::: :ιο:ειι·::. ::::ει·:ιιε ::εε:8:ι::

:ιιι:ι :ιοι:::ι:ε Ρ:·ε:::ε:ε ι::::ιιει·ε::::::ε ε: ::ο::::ιιιιιιι

:Ρε:ι:ε ι:ο:›:ε ::οιι:::ιο ει:::::ε::::ο Βιιεε:ι::δι·ε εερ::ε:ιεο

εο::ιιι:::ε ε: οσμή: :ειιιιε. ι~εε:Ρ:ε:ι:: ι:οιιι:::ε ε: ιι:::ε

::::::: εοιιιιιι::ε. ::ο::ο ε: :::ιι:ο ::ο:::ιε:οι::ε :::ι::ε:ετο

οι::ι:ε::ι ::::ετ:ει:ε::: :ιιι·:ε:::ε::οι:ειιι με ε: ::ει:::::::ι.

:με::ι ::::::ε ιι:ι:ιιει·ε::ειε ε: :ιο:ι::ι:εε :Ρε:ι:ε ιιι::ι:ει·ε:

:::::ε :ήπιε :::::ιειι: ε: ιι:ε: ειι::: :::::ιει·ε ε: :::ιε:ε:ιιιε

:ιε::ι:ε:ιι::: :ιι ε::θειιάο εοι:ε:::ιιειι::ο ε: :::ι::ε:ι::ο Ρο

:εε:ε:ειιι ::ι :ι::Ιι:ι. ε: οι::ι:ε με εοι:ε:::ιιειι::: Ρο:εε:::

τει:: ε: :·εο:οι·ε:ι:. :ιι ::ι·ε::::::ο :ο::ο. Ρτε:::ε:ειιι ι::::ιι:με

::οι:ει:::οι:ει:ι ιιο::ι:ιιε ιι:::ι:ε:·ε:::ι::ε :::ε:οτι:::ι ::ο::::ιιιι:ι:
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οοιιὶε ιεσὶΡὶειιιὶ ιιοιιιιιιε (ὶὶσιισσιιιοιιισ ιοι:ιοε Ρισιοιιισ ο εεσοιιιιοιιι -οοσ(Ι ιεσει·οιιι ει σοιισιιιοει·οιιιιιιι ειιιισ

ει σσιιοειιισ- οποιο ει Βι·ιιιειιιί ιιιισει·ε ει ι.ειιειε ει

ιιι ιιοΠσ σειιιτεοειιιιισ.. ει (μσά ὶισιιιὶιιεε Ριεὸὶσιε

οιιὶιιειεὶιειὶε (ισιιιισιοιισιο Ριιεεειιιιειιι ποιοι ει Πι·ιιιιιιιι

-ιιιισειιοιιι ει; -ιειιεΒοιιι. οιιιὶιι ιιοιισ· οσιιιι·εοειιιειιι

ιιεε (ὶὶσιεοιιὶοειεὶιοε εσιιιιι·ειοειιιει οι ιιιιιιιισ- ὶιοο

ιΡέιιιιι εὶοιιεσὶσιιειιι ι·(ιιιιιιι οι ιιι·ιοιιιιι ·ιιιιιιειιιι ει ιε

ιιειιὶι. ιιὶὶοιιοὶιι Ρειιιιιιι ΗΒιοιι·οοι (Ιοὶιιιὅειιιιιτιιιιι·ὶειιοε.

-ιισιιιιιιε (ιισιε οιιὶοειιεὶιιιι·ὶε οοιιὶε··ιιεσὶΡιειιιὶ ιισιιιὶιιε

ειιο σσιιιοιιὶε ειπε ειιισιοει·εζ Ρισσιιιιιιο. [Ποιο οι·

σὶιὶὶσιιιὶιιοε ιιιιιιιειιιιιιοε ειιΡτιι(:ιισιιε Ρι·ο Ρειιιι ει· Ρτε

ιιισιιιι= οιιιοιιιοε σὶιεετοειιἀὶε -σιιιιιὶε ιισιιιι άισιε οιο

οει·εὶιιιιὶε. ει ιισιιιιιιοιιι ιΡειοε ιισιιιε ιισιιιιιιε (ιιεει

σ0ιιιοιιιε τεσὶΡὶειιιὶ ΡὶΒιισι·ὶ οιιιιΒο. ι·ειιοιισοιιιε οσ

ιιιιιιε (Πωσ οοιοει·ειιιιιιε ὶοιὶ ιιιιιι·οιιιιιιιιοιε ει ὶοι·ὶ

εοσ οοιιειι.ι1°. ιιοοιι (έισιιιισισ οσο' ιειιειιι ὶιι σο. (ιιισ(ι

ειισεάιι εοιιιιοιιιιι οιιιιι€ειιισι·οοι εοι·εοι·οιιι. ει. σιιιιιι

ὶοιὶ. ει σε ιιεε ἀοιοὶιιοε ειιιιισιι ΒσιισιιιιΠ Με( ει

εεεεεεσι· ΡσΡοὶὶ ει σσιιιοιιὶε ὶιιιιοε ει (ιισιὶ (ισιιιιιιὶ

σσΡὶιιιιιεὶ Ρτεάισιιε σιιιιιὶὶιοε ει εὶιοὅιιΙἱε 8οιιιο οικισ

ι·ιιιιι.ειιι ει πιεστειοιιι ιιιιει·Ρσειιιι. ει Ρι·ειὶὶσιοιιτι (ισ

ιιιισὶσιιειιι ὶιιεὶιιοιιοὶι. ὶοοοιιιιε οι Ρι·σιιοιισιιιιιε. (ιιιο(ι

Ρι·ειιισιο ιισιιιισισ Ρει·Ρειιιειιι ιιιιι;ιειιι ίὶτιιιὶιιιιειιι ει

τιοσ(ι Ρι·ειειιιο ιιΙιιιοσ ιεοσσιιι·ὶ οσο Ροεεἱι. ει (ὶὶσιοιι

ιιισιιιιεΙ ιισιιιὶιιε ιὶὶσισ οιιὶοειεὶιειὶε ει ιισιιιιιιοιιι ειιιε

όσοι. ὶιι Ρτε(ιισιοιο άσιιιιοιοιιι ειιιιισιιειιι σσιιεειιεὶι

ιιιιιι(Ιοειιιι ὶιι ειιοιιι ὶοἀὶσειιι ει; (ιισιε οιιὶοειεὶισιὶε.

εοΡΡΙὶσιιιιιι ει. (Ιοσιι σιιιιιιιιοε ει εὶιιἔοὶἱε εοΡιιι(ιισιιε

(ὶειιεει ειιιιιιι ιιοσιοι·ὶιειειιι.ει (ιεει·ειοιιτι ιιιιει·Ρσιιει·ε.

ιειιοι· ὶιιειι·ιιιιιειιιὶ (Ιἱσιὶ ειιι(ιισιιιιιε ει Ρι·σσοι·οσὶοιιὶ8

εσι·ὶΡιὶ ιιιιιιιο (Ιὶσιὶ Ιεσιιὶε ι·εΒὶσὶὶ ιισιιιιιι ιεΙὶε εει.

ὶιι στὶεΡὶ ιισιιιὶιιε ιιιιιειι. ειιιισ ιισιιιιιιισε ιιειὶοἱιειὶε

ιιιο(:ι.ιι. ὶιιἀὶσιὶσιιε ιετιὶε. (ὶὶε ιινιιι. ιιιειιεὶε ὶοΙὶὶ. ὶιιιὶἀοὶ

ιιοε. ΡσιιιΡιιιιιιι ει ειιι·ισιιε σει·ειιιι σσιιεοὶεε ειιιιε σε

σσιιεειιεο ει οσιοιιιιιιε ιισιιιιιιοιιι ιιιιιιιεει·ιΡιστοιιι ιιι

εσσὶεεὶε εειισιε ιιιειἰε σε ειιιιισ οσσε Ρτεσσιιὶιι ιιισι·ε

εσΙὶισ σσιι€ι·εεεισι·οιιι ιιὶάεΙὶσει Ιισιιὶιιισἰὶ Βιεσὶ. ὶισιιὶ

ιὶισὶὶ ιιοιιὶεειὅιιστὶε. ιιιιισὶιὶὶ ιισιιο.ε(3οσι·ιε. Ιεσιιὶε σει·

Βσιιὶ. 8οι(ισιιιε ΡσιιιΡὶειιε. σιισιιὶε ιιοεισὶὶ._ ιιιὶιιιοιι(ὶἱ

Βιιὶειὶε. ειιιὶσὶ ιεσσιιὶ. ιὅοὶΠὶεὶιιιὶ ΡσιισεΠε. οεσιιὶε ισο

(ιεΙΙὶ. ιιισιιιὅὶιιὶ. Ιεσιιιε ιισιιιι·ιι. Ρειι·ὶ ΙισιιιεεΒιισιοε. ιιι·

ιιοΙ(1ι ΡσιιιΡὶειιε. ειιιιὶ ιιιι·ειι(ιι. ιεὶιιιοιι(ὶὶ σε Ρὶειιε. "ο

ιιιοιιτὶὶ ιιι·εσι. σιιει·ιι Ρι·εεΙιὶιει·ὶ. ι·ιιιιιιοιι(ιι ΡσιιιΡὶιιιιε.

ιι·ειισιιει·ιι οπο. ΒοὶὶΙὶεΙιιιὶ σει·ιεοει·ιι. ιιισσιιὶ ιὶ·ειισιιὶ.

ειιιιι ιισιισι·ιε. Βοὶὶὶὶεὶιιιι σιιιὶισιιὶ. ΒοὶΠἱεΙιιιὶ ι·ειιεσιιι. ιιι·

ιιεὶ(ὶὶ Ριεειιὶιετὶ. Βιιιι(ιοιίι τειιὶσὶὶ. ιιὶσσὶε ιισιιιεειΒιισι·ιε.

ιειιισιιιι Βιιιιι(ιι ει οιιετιι ΡιΒιιιι. ιιεε οσο ει. ὶΡεὶ οστώ

ιιεε. οιιιι σιιιιι ὶΡεὶε σσιιεοΙὶΒοε ιεεει·ιιιιι ει οι·οιιιιιοε

ι·οοι. ιιιιιιιοε!ειο ΡσιιιΡὶιιιιιιιιι σε Μισο. Ρι·εεειιιειιι ει

ι·εσὶΡὶειιιειιι. εοοιιι σει·ιοιιι ιιοιισὶοιιι ει Ρι·σσοι·ιιισι·ειιι

8ιο(ιισοιιι ει σοσιστειιι. σε (ιιιιι(ιοιιι ει (ισιιιισισιιειιι

ιιισιειι(ιοιιι (ισιιιιιισ σιιΡὶιιιιιεσ ΡσΡοὶἱ ισιιοε. ειὶΡοΙειιιὶ

ει τεσὶΡὶειιιὶ ιισιιιὶοε σσιιιοιιιε ιιιιιοε. ειε σιιιιιὶ Εσει

ιιιιε ιοι·ιε(ιισιισιιε ὶοι·ε ιεο ΒεὶΙὶε. (Ιοιιιιι ιιισιὶ ιιε

ιιιὶιιεε σε :Μισο οσο οιιιοει·ειιιιε ιιὶοιε ιιιιΙιειιι ιιεΙ

ιιοσιειιοε οὶεὶ εεο ιιεὶ ειιιιι ιισσετε. ὶιι ειι€ειιιιο σσιι

ειὶιοειι(ἰσ οει ιιιιιιειι(ισ Ρσιεειιιιειιι ὶιι Μισο. ει σε

άειειιοειι(ιοιιι σιιιιιεε εΙὶιιε ιοι·ιεάισιισιιεε οπο ιιισι·εε

ει σσιιεοειοιὶὶιιεε ιισιιιιιιοιιι ιεο οιιὶοετεὶιοιὶε ιιιιιιε.

ὶεισ (ισιιιιιιοιιι ιιι(:σΙσειιιιι οισεάσιιιιιιοιιι Ρσιεειιιι(9ιιι

ιιιιιιιειιιιι Μαιο.. ιιιιιιιιισά (ὶεὶιιεεΡε Πιο οειιάισισ ει:

ιιιιιΔωιι ιιι(Ιοε ιιιιὶὶὶιι. σσιιειὶιοιὶσ· πιεσε εὶεσιὶσι

ιιοειιι ει (μισά ὶΡεὶ ιισιιιὶιιεε σε ειιιιιι--εεο οιιιοει·είε

ιειὶε ὸὶσιὶι ιοσὶ ιιιιιιειιι.· οεὶ οὶεὶ εεο οεισ·οιιι ιισιιει·ε

Με σε! :οι εοε ιιι(ιει ιιιισιιοσ ιιισάσ εΡεσιει ειι ει:

εεεε (ιεΙ:ιειιιιι (ἱὶσιὶ σοιιιοιιιε ὶιιιιοε -εειιιοσιιιὶιιὶ` σεΡὶε

ιιιιιεὶ ΡσΡοΙὶ ὶειιοε ιισιιιιιιε ὶΡεὶοεσσιιιοιιὶε·ιιιοοε.ιιιι

σιιιιιὶΒοε σειειὶε ει Με ὶοιὶεἀὶσιὶσιιὶὶιοε ει ;ὶιιι·ὶὶιοε

ειι(Ιοε εσιιεοειο(ιιιιιιιοε Ιισιιιὶιιοιιι (οσο ισει. ι(ιιιιειι

ειιιοιε ει ι·εεει·οιιιὶε εὶιιὶ ει σειει·ιὶε ιισιιιιιιιΒοε ιιιιιιε.

ει εΡεσὶιιὶὶιει· (:σιιεοιιιιο ιισιιιιιιο ειιιιιιιισσ ιιιιιι·ισ ει

ιει·ιοισι·ισ ει σειει·ιε οΙἰὶε ὶοιὶεἀὶσιὶσοἰβοε ·ιισιτιιιιιιιιι

ιιιιιιε. :ιεο οιιιοει·ειιειιιε (ιισιὶ ισει. ιισιοιιι ιιι εσσὶεεὶε

ειιιισιε ιιιιιι·ιε (ισ ιιιιιισ. ὶιι Ρτεεειιιιιι (ισιιιιιιι ιιισσιιιὶ

ιιὶσεσσιιιὶιὶε ιιιιιιε Ρσιεειιιιὶε ει: εὶοε 5σι·ιιιε (ὶσιιιὶιιὶ

οποιο εἀοσσειὶ ει ειιιιι ιισιιεὶὶἱ. ιειισι· ιιοιειιι εκειιιΡιι

σοιοε(ιιιιιι ιιιειτοιιιειιιὶ ιιιιτεοὶειι Ρει·.ιεσιιειιι ποιο

ι·ὶοιιι. ει εσιὶΡιὶ ιιι ΡιιΒὶὶσειιι ισι·ιιιιιιιι ιιιιιιιιο ισιιιιιιιιιε

(ισ σειιιιιιιι Βοειεὶεὶὶ εεσι·ὶ Ροιεσιι ιισιετὶὶ επι (Νοο

ιιειιι (ὶὶσιὶ ὶεσιιὶε ιιιίει·ιοε εσιὶΡιο(ι εει. ει (]ειισιιιιοε

Ρετ ιιιε ιεειειιι σε τὶοετσὶὶο ιισιιιτὶοιιι σε ιιιιιιι(ιεισ

(ισιιιιιιι ΒοὶΠὶεΙιιιὶ Βιισειιι€ι·ε σεΡὶιειιεὶ εοΡι·ειάισιι

σιιιοε ισι·ιιιιι πιο; εει.

ιιι ιισιιιὶιιε (ισιιιιιιὶ ειιιιειι. σοι·ι·ειιιε ιιεει.. ιοάισιισιιε

νιιι. (ὶὶε Ρι·ιιιισ ιειιιοοιιι. ὶιι Ρι·εεειιιιιιτισειιοιιι ιιιίι·ο

εσι·ὶΡισι·οιιι. εσὶΙὶσει ΒιιΙΙισιιιιιι (ισ ιοΒιιι. ΒὶιιιὶΠε σε

σεΙὶειιιι. ει σιισιιὶε εειεεειιε σε ειιιισιο ι·σιιιοισ.

(ισιιιιι·ιοε σιιει·ιοε σσιιιιεε ιιὶιιιὶιιιὶὶὶι εὶοε (ισιιιιιιοε

σεάιιιοσιιι. ι·εσεΡισ ει) ὶισιιιὶιιὶὶιοε εὶιιιε. εσὶΙὶσει ο

τιιὶιιιοιιἀσ. ΡσιιιΡιιιιιιι. ειιι·ὶσο ΒσιισεεΒοσι·ε. Βι·εσσ Βο

ιιιιιισιο οσοσιεθιισι·ε. Βοιιιιιισισ ιι·οιιιιιιι. οιιει·ισ Ρω

ειιὶιειισ. ι·ὶσὶσ.ι ιιιιιιιοεΠο. ιιι·ιιιιιιισ Ι:ισιισσεΒιιοι·ε. οιιει·ισ

Ρὶιιιιισ. οιισιιε οσο. ὶεσσιισ ιι·ειισιισ. ειιι·ισσ επεσε.

ι·ισιιεΙιιιο δικιο. 8οὶὶΙὶεὶιιισ δεισ. οδο ι·σιιοεΠσ. ειιι·ισσ

ιιισσιισ. σ(ισιιε σε οιιοιι. ΒοὶὶΙὶεὶιιισ ι·ει:ιι·εσσ. ιιιιιιιο(ισ.

ειπε ιισιισι·ε. ιιτοὶὶσὶσιιε ιισιετὶσ. ιιιιεειιιισ σει·Ιεοει·ισ.

ιιιιιοι·ιεισ σει·ιεοει·ισ. ὶεσιιε σε θεο. Μεσοι ιισιισεε

Βιισι·ε. ι·ιιιιιιοιι(ισ σεΒιισοσσ. ιει·ειιοεὶσ. ι·ειιιιιι(ισ ειι

ισειιι. σιισιιε Βεεὶσ. ιοι·ιιιι:ιειιισ ιὶἀεὶὶιειὶε ὶιι Ρι·εεειισιιι

ὶισιιιὶιιοιιι οεεο ισει. ὶιι Ροιιιισσ Ροι·ιειιιειιισ ωστε

8σΙὶισ σσιιει·ειι)ιιισ σσιιιὶτιιιιιιιὶι εὶεἀειιιι ΙισιιιἰιιὶΒοε ει

Ρειεσοὶε σιιιιιὶΒοε ει εὶιιΒοὶὶε ὶΡεὶοε ὶσσι σσιιεοιιιιοιιι.

ὶοι·ὶειὶὶσιὶοιισιιι. Βιιιιειιιιε. ιιειιι(ιὶιιιε ει ει·ιιε.ιισσε σε

ιει·ι·ὶισι·ὶσ· ιιὶοιε ει ιεο(ιοιιι ει; (ιειιιιιιιι οποιοι εοε

ιοι·ιι ιὶὶσισι·οιιι ιισιιιιιιιιιιι ιισιισιιεε ει. ιοσὶσιιεε ιιισι·εε

ει σσιιιιιιει.οοιιιεε ιιοὶΒοε ιιιισιεοοε ιισιιιιιιεε ειιιιε

οιιιιισε ει εὶοΒοΙὶ οιιι ιοει·σιιι ιιι σιιειι·σ ειιιιε. οεΙ εὶοε

(ἰὶειιὶσιο ιειιει·ε ειι ιιιιιι(Ιοσ ὶΡεὶ ει ειιιεσεεεστεε σοὶ

ιειιειιιιιιι ει Ροεειάειιιιιιι ο άισισ (ισιιιιιισ σι:ιετισ σσ

ιιιὶιε. οεΙ ειι εὶοε ειισσεεεστὶΙιοε. οεὶ ει·ιιιιι οει ιε

ιιει·ε ει Ροεειοετε ο (ιισιο ιισιιιιιισ -σιιει·ισ σσιιιὶιε.

ιιεΙ ο εοσσεεεσιὶὶιοε ιΡειιιιι. ειιο ο σοι·ιιι Βιιι(ιιιιοσιιι.

ο5(Ιοε ειι ὶισᾶὶειοοιο (Βετο. ὶιιι οι ιιισιοιιι ιεο(ιοιιι

ιιιιιιιισιισ ιειιεειιιι ει Ρσεειάειιιιι εοΡι·ιι(Πσιι ιισιιιιιιεε

ιιιιιιε. οει ὶιι εσ(ιειιι !οεο οειιι-οιιι ειι ιιιιιιιιιιιι(ιοιιι.

Ρεσὶίὶσε ει (ιοὶειε. 8ιοε σσιιιι·ιιιιισιισιιε (ὶὶσιι (ισιιιιιιὶ

σοιιιὶιὶε οΒει·ιὶ. ιιεὶ εοι·ιιιιι εοσσεεεοι·οιιι. ειιὶοσ ὶιοο

σσιιιι·ο ιιοιιιιισοιιι(1οε Ρει·εσιιιιιιι εεο σοιιιοιιε Πει οι Ποιοι. οιιιιιιοιιι εΙιιιι·οιοτιοε ὶοι·ὶε(ὶὶσιὶσιιοιιιι ιισιοιιι ὶιι
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σοεττο τάποε. £ωπεπω.-- ρι·εεεπτε πιπετι·σιππεοτιπππτ @ΠΕΠΗ τι ουσΠοετ ρι·εάποτστ·οπο άεΠοτοι·υπο ετ πιπποετ ετ Βοβει·ε

εετὶοοτιε. ἱιιπάσππισ ομἰὰσοἱε ·άε Ποσο. τεοτε$οτπιπἱάο

Βππὶσοοε 8ποοιιτο. ...στοττσε !ιοπ.ποε. οιιπ.ιεΒοοε Δωρο

πππιπ. μετ.·πιμποσε άε Μάάἰὲσπὶο.··οπ:‹:π.ππω ἰοάἰοτἰοοὸπππ.

άὶε πω.. οιπέιπετπ·.ροετ οοοοπο. - - τ · · ·›· .

Επτά» Βοἰσεττιιτ δε οει·ιοσ επο ἰπορετἰπ οοτστἰσε τ.Τ3Π·

8στπρεπ. στ· πεπιεππιμοΒοουπ··ιιτ.:τιποτε άε το8πετπποετ ποτέ

τεπιτποσπ σοποιοιπε.ποοοεο·οβ ὶ!ὶἰε.·ιπἰιΙεΙὶοετ (με. ὶοοοΒοο

Βοοοεπιπ·οοε. οοτοτἰοε επεπομοοπτ άπο οοοτοΕοι·ἱσιεϊεοτε

άε _τπιποι·στπσ 1οστοπ·ἰἰ Μάο εοΒεοτπΡτὶσοε··άποττ ἱοοσω

εσπιτποετοτ. ετ τισε ίεοπ-άε ποοοάστσ· άσποὶοἰ ευπάστπ

Δε..-σοσττο μστε6τοτἱε. στο... -ΡπῇεεεοτὶΒοεΪ'οοΒεο Λάο

οοτσ.-=ποο8ὶετπ·ο»-εῖΙ›επ·τσ :ιτε σεισοτπ. ετ κοπο... οεοει·

ΒΩτἱσ .ποι-τω ·οσποιποπε.ε Μετά!. τπιάάπτο πιο! ά·οοποοτσ

απο £σπ·τε Ιίττετο ..πισω τπτπάσ εσο ριποστσ:>ουτ εσ.οεπι

εά)Ρ811βιετ0οπ5. πιεοοινπηὶπιάἰοτἰοοετ πι. άπο·ν-πιπ.1οο- ο

Β.ΦωΕ7τττ8.. _ο.:πο ω η .οι ποπ; 'ο 6 ΗΜ

.απο 1» '..°ωτ ..: 1ο ε .·.. ο ·'π π · π· η

Μ κ.: Γ ·· .·, μ ο·› .Η ΞΗ2··.π . Μ" .. °· “τ ' ' .!

_.- ή ι;·- · ΙΜ ( · 4 11

η· ._ Η . _ |... |. ..

Ιμ.‹:σοιοσε αιίυσσα2τω ετ ΙαπιεΙΖα μή·πιιτπ·ε.π, Ρεπι·π πιάσο

θαι!ίπ /ἰἰέ επιαπισπρατη απο. σιωπή Βοππ]έιοάσ ΟὐεΜἰ·

ιμιοπιάαπι Ι/Με2:πΖΠ σοποπίο· ίΠ·ίοταε ΜΜΜ.

ετ :πεάΞεταπορι οιι.πτπ·σι·απτι ετ υΙΙΙαπωι Ι)σα'2, @Μια

ει! Βα2απιαε Ζαπωεπι.πί. οοπιππωιέ ·υεπάισιτ.

'. '‹ ο _

.θ π! Ύ!. .-- '

Πο!. 4;ποσπ·οΕπ ·_ τ' - .

-

σ. . .

τη - ?! 'ί

στα. Α. πω. 5:59. το ω. σ. [ω. :εσο.
' ε%οκ[''

'. . Η ι ά π ·' π.

'! ο «μ(ω

Ισ οοπιππιε άοποἰσἰοποεο. οσε ὶοεσὶήπιοε οάιποσοτοε·

ετ ὶοοεΠει ΐιοττεε εοπ εππποοοἰΡστἰ μετά σάιισεοτπ οτ

ιτε οπο: εππιοπιοὶροτἱοοε μποτ Ρετ ποετποποεοτιπο τω

μποτ ποιου . η... ω. Η.. οσ8ττο ΡποΡιππσ οσποπιπε στ:

ιπσποἰοε ΐιοττοπο πισετππστοπππ. ετ ε€σ άποτιπε ποσσοι18

Ρπ·σουτοτσο οσποὶοε άἰστἰ Βσοὶἴοοὶπ οσποπτπε ιιὶοτὶποὶ

Μ. ίὶΙὶὶ τΙοοπιάτιππι σοει·τπ οοποἰτὶε ιιἰοτἱποἰΙἰἰ οσοετπ

τοτιιε Ρετ ἰΡειππο· οσοποεπιιππι Ρπ·σεοτοτστ ειά ὶπιΪι·οι

εοπἱΡτιι Βιοπεππάσ ιιτ άε ἰΡεο Ρπ·σσοι·τιτπσοε οσπιετπιτ Ρετ

ΡιιΒἱὶοιιπο ποεττιπποεοτιοπι Βιοτοποοετ ποσοιππο επιο

ιοοἰε π1στοτὶὶ. Μεσοι άἰε που. ποε.οεπε άεοεποΒπ·ἱε.

οοἰεοιπε οσετι·οιο οι εοΠάιπππ. απο ΡισοοΜε (οποιο

στο άποτσ ΒσοὶΓοεἱο ιιεοάπτοοε εεάπιπιιιε ετ ττοάἱποιπε

ιισΒἰε άσποὶοσ πἑςπιἰΙΙἱεΙοπσ Βοοοοπιἰ8ππε οοοπτειιπεσ εσ

ιππιπποε ετ ΡσΡοΙὶ .-ἰοππσε. επππεοτὶ. οοπιππιε οσππιοοὶε

οιπποο 1σσοπο επιεττποο ετ:οιππΗτιππ1ι τοσο.. απο οποοἱ

ὶσπ:ἰεάἰοτἱσοε οσοτὶΙἰ ετ εε8οοπ·ἱο άποτἱ !οεπ τι·ἱοι·ὶε ετ

οοπτι σππποΠοιπε ἰιιοὶΒι1ε οπο: ιπσε ετ Μιτι·εε οοετπ·ἰ ετ

άποτυ6.Βσοπΐοοπιιε πιοΒεππποε πο άδοτο !οεο ετ ερεεἰο

Πτεπ· απο πιιπ·ποιπε οπο. ειμτεεεὶε. τοτε τοΙὶει ειππιτ. ιιἰ

άεΙὶεετ ποσά άε Ιισποὶσἱάἰσ Ρετρεττοετο ἱο άποτσ !οεο

εεσ τεπ·ι·ὶτοτἰσ άὶστὶ Ισοἰ άετποφπεοε εεσ άε·Ιϊιηοεοτεε

ετεποτ ετ ετοι·ε άεσεπιτ ἱοτἰεάἰστἰσοὶ άοτοὶοσι·υπο· ετ

άἰεροεἱσἱοοἰ ετ ποἰεετὶεστάΞε πιο.. σοὶ ΙποΒετ άἰοτοπο

εεΒιιστοιπππ ικά ἰ.ιπτἱεάἰοτὶσοεππι πο άἱοτσ !οεο. εὶποὶΙὶτει·

άε ρει·ἰιππ·ὶσ ετ πιάιάτεπ·πσ ετ άε. ρτσάἰοἰσππε ετ άο

άοοετ άσποποιιε Δω Ισοπ-εειπ οπο οεττοιπ εεεο;ιοτίσιο

ιιεΙ··ἰοππἰεάἰετἰσοειππ το άὶοτο ποσο ετ πο επιιοΗΒετ οποιο

τι··ΞΙ5οεωΕεοοεπ οσοτἱπιοἰε πο στοιπεε στ εἱπιοπάσε το.

ιππἰοεε -.ιωο !σοπ ετ τει·π·ἰτσι·ὶἰ οποοειο ἰοπἰεάἰοτἰσοεπο

οιιο άε οὶοἰΙὶΒιπε συειπππ άε οτἰππ1ἰοσΙἰΒοε. ιιὶάεΙἰοετ άε

Βίοτἱε σου οι Μο οποσ οοοἱάει·ἰοτ. ετ άεΒεοτ ετ τε..

ιισοτιπο.Ιποποποεε τΠοτπΙσοππο ὶετὶ5 “Ποιο άἱεΒο8 απο

τοτσνάὶε οι 'πτεεεοτπο άσποποστοιππ ετ Βιοετε ἰΡεἱε άο

ποτπποε εππρεσεοε· .το ιπἱοτιιπὶὶοοε. ετ ποειπΡεπ.Βοοεοτ

άσποὶπιἰ άὶετὶ- πωτ εσο. ειά οιπποο. εΡεοτοτ .ἱιιτἱεάἰοτἱσ

άἱστἰ Ισοἰ πο Ιιοποἰππεε· άὶστὶ τοτο επτετοπτιπππι ετ εοιποὶ-.

επιτειππ. ετ άεσεοτἴ στ τεοεοτιππ· πιο οσπποοεε Επεσε

ίὶάεΙἰτειτεππιωάσππἰοἱε οοπιππι· ετ οοσοπειπε π·ετΙοππ·ιιοτοτ.

"πιο οοπΠεπο οποιοι ετ επο.<,ποΙει οσε ετ άἱστιιππι τσοπά

τοπ·πιπππο ΜΜΜ οι άίστο Ισοσ ετ άἰοτοε οσποὶππεε εε

εο.ιπεποπποε.- .ετ σποιππο ειιΡοοάὶοτο ' ετ εοι.ξοιτά τισοπε

οεοάἰποιπε άἰοτοοοποἰοε εππιεοτἰ. οσοι ΪπεάάὶτὶΒιιε π..

άὶοτσ !οεο ετ οωωι›ω οσοπε Ρει·τὶιπεοτὶΒοε ετ σοε

οὶοἱἰτεικοοπππ ι·εάάἱτὶΒιπε Με σπτρτεεεὶὲ. οΙιπὶ τεάάἰτοε

ειπιτ ·ω-εωο τοπ·ποεπ. Ίιιοοἰοππο ἱποποἰοεε άπετὶ ἱσεἱ Ρτο

οιπσ!ἰΒετ ίσεοΙσ άστατη άεοεοτ ·οπ5οοπ οοοο ετοπ·πιππππ

οποιοι .οοεπιε ετ άεοοτἰσε τοεο.«εκσεμτπετσοοΙπε Με

ι·ποε πποτειτὶὲ·. εποε ειπιτ επεπππρτο τι άἰοτει· Ρι·εετοτὶσοε

άἰοτἰ`ετοτὶἱ ετ ‹Ιειιοπ·ὶσπ·ιπππι τω... πτεπο εετ ἰο (πω.

τεάάπτποοε· ποεάπετειε άεεπποε. ςΙιπε-εσὶΙἰΒἰτιπτ ετ οοΗἰΘὶ

οοοεοειιἰτ ..ο πιοποἰιπὶσιπε άποτὶ !σεπ..τ1ιποιο άεοἰποππππι

0013188 Ιιοιοἱιιοε άὶοτἰ Ισοἱ ρπεετοι·ε τεοεοτιιτ. επεσε

Ρτἰ5 “Πε ...ο άσσει·επιτ εε πιοποπποεε ο·άὶετει άεοποπο

εσἱοεοάει εεσ ρτεετοιπάο ετ οοπιππι πποτπιοιοτοτεπο ππο

ο Βιππεεειπτ. ο οοοοάοππι ά1ποτσ σ];πεπ·τσ= εσποπτε. πιο! ο

Ρπεάεοεεεοπἰουε εοπε.ποε-ι πιο οΙἰο. Ρει·εσππο. εποεμτο

ο άπετο Βσππἰἴπιοἰσ ιιιε! Βοοεππτε οοιποοπο πιο εσ. οπο:

στοοὶο ιισΙοε οεοάἱπππμε οτ· άἱετοπο εετ··άὶοτὶε ιποοιἱ

οποιτε. απο οπεάὶετοτε. Ισοἰ άσάἰ. ..το ‹:‹›ππειιειιὶτ στα:

σ:ιετπ·ιππο άοάϊ οιισά άἰτπ·οιπτιιπππ εετ ετ οιιπο ὶιπτἰεάἰ

σΞσοε πιά πρωι:: ποεάὶετετεπο (Με εσεττὶ άοάπ ρεττἱ

οεπιτε ειεεει·εοτεε οιιοά Μπα ποεάὶετσε .πωσ οοετι·π

ρεοτὶτιετ Βά οσοιιιοἱτοτεπο Ιιοιοὶσιιιπι .τπ·πσπ·3ε. υεππάπε

τοπιο ετὶοπο οπειΠετοτεπο εἱππιε επιπο πππεάπετοτε πω..

άποτπσοπε ετ ωι..ιππωω. Ιπσιοὶοιιππι ὶΡεἱιπε Ισοποιοιπι

τυπο Ρτο άἱποἰάἰοετ απο ποεάὶετοτε Βοπωοε ετ ὶιππ·ἰε

άὶοτἰσοΞε πισποππο.ιπο ποεάπετστπε .πω Ισά ἰ›ιιιοοε ετ

απο σποοἰΒιιε πιά ἰρεσ οσετπ·σ ΡεοτἱοεπιτἰΒιιε πΙοοππτοπο

ρτο άἰετὶε Ρειοτπουε. ρι·εάποιο πιιιτεπο σποπήει ετ εἰιιΘοΙο

οειετπο ετ !οεο στο άἰοτἰε ροοτοποε απο σπιπήΒιιε ειπ

Ρετὶιιε εΡεεὶΒοετἰε ετ σιιπο οποπιπΒοε ετ ·εὶοΒοΙὶε εποε

ο8.ϋεΒοτ ετ μσεεπάεσοτ οεΙ φωτ άπετσε πΙοοππάωο

σ13επ·τοε εσποεε πο .άἰοτἰε· Ισοπε ετ ἐπιπσΙΠοετ πΡεοι·σπο

τεπιπΡστε πποι·τπε-π.Ιοειππτωτι. οπο! ΡοπτἰΒο5 εορποάὶι·τἱε

στ οποιο ὶΠἱε ποτάποε (με στ! πΡειππο σΒει·τοπο εοποἰ

τειο ΡεοτποοΜποτ σιποπ1τοπο Ρτο άὶοτὶε μιι·τποιπε ιιοπι

άἰποσε οστά; εποεοτὶ άἱοτο οοιοὶοε.‹τοιπι οοπιππιε

οοεττο Ψασπι1οσππιἱο.ε·άὶοτἱ Βσοὶΐειοἰἰ ετ οοποἰτιε

σιπποποτο τοεπτπ·σπο) οοετοσι·ιιπππ. τούτο Ρτεοὶσ ιπι..-ω.Π.

(οοπιππι ΜΜΜ ττεοεοτειοπο οποιο: οικω ο ιιστοε

οσποἰππε.·άἰι:τὶ οοππιοοἱεΜΒσΒοὶεΒε ετ τεοερὶεεε οοοίὶ

τεποιπο.π.ετ·άε.ἱρεἰε οσε Βοοε οοἱοτοε ετ εσἱιιτοε ιισ

οπιποοε. ι·εποποοπσοτσε εκσεμτπσοπ οσο οιπποει·οτε με

σιιοἱε ετ Ριπεσἰπ οσο εστπιτπ ετ οποππὶ .πιο .επποερτποοπ.
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οι·οιτιοτο·οοτοοι Ιοοιι Ρι·οοι·οοιοτιομιττιΒοο οτ·οιτιοἱο ο οσο οποιοι άιοτιιο Βοοιτιοττιο =ειωτιτοτω '-τοιιοοιτττιι·;

οτ·.ειοΒιιτο οιιοοι·ιιιε εΡοοἱᾶοτιτοοιτοΒἰο ρι·οοιιττιοιιιο

:Μοτο ιιοπιιτοιοιιο οτιοιιτοκιτι··ιιοπιιοο οοιτιιιιιὶο ὶοιιιιο

Ιοθττιιτιο ττοΐοιιιιοτο οιοτιι·ιδοτο- οτ οιιοτοτἰπιτο.' ι·οοιιοεο

ιιοοοοεττοτ.ο .οοιιιιιιοιοοάι. ιιοετι·ιε οκροοεἱεορτοΡι·ἱὶο.

οτοτἰἱτο ‹ιο ἰοεὶε οκροιιειε οο!ο ιιοι·τιο οιιιιρΙιοι οο

ιοποιε οποιοι. οο οοτο οικονο5ειιιι οτ οτιτιιο τιιιοττ τιο

οιιιοτιοτιο τιο! ττοτοιιειοιιο ειιροτἰιιε ιιοιιιιτιοτο ττοοιιιιο.

ιιι οτικιιιο τιοτι τοτιοοιιιιιο. οοτΙοο οτι [Μιτου ιιοτιτιο

οτι ιιιτοι·οοεο ιιοτΙιιο το ρι·οοιι ι·οετὶτιιτἱοοοιιι. ιιοο οι]

Μάρω οΠιιά. οοττ ιοιο οιιο ιιι ιοοο άοοιιιιο οοιι Ρτο

ιοοο άοοιιιιο τιοτιοιιιιιο οσο οοιι οιοτιιε ΒοιιὶΪοοἰιιε τοτιο

οιισιτιο ειιοτ ιιοτιοιτει οτ οοεου. ὶιιτοΙΙἰΒοιιτιιι·. ἱτο τΙοοτι

ιιοιι τοτιοοιιιιιι· ιοοο ὶιιι·ο τιιοοι·ο οΠιοτιοιο ιιἰεὶ Ρτο

τοοτο ιιοετι·ο οτ οιιιιιοΙιτιοτ ιιοετι·ιιιιι οτ όιοτι τιοοἰτ-οοἰὶ

οτ οπιιιἰιιιιι Β·οττιιιιι ιιοεττοι·ιιτιι. ροεοοεοιοοοιιι τΙιιοοιιο

οτ άοοιιιιιιιιιι οτ φωτ Ροοεοοειοτιοιιι ιιοΒιο τι·οι:τιτΠεεο

οοτιίιτοιιιιιτ ετο Ρτοάιοτιο οτ εἱιιΒιιΙὶε Ρτ·οοιοτοτιιιιι.

οοοοτὶτιιοιιτοο ποε οτ άιοτιιπι ΒοτιἱΪοοὶιιιιι Ρι·οἀἰοτει

οιιπιὶο οτ οιιιοιοτο τιοτιιἱιιο οοπιιιιιιε ἰοτιιιο τοιιοι·ο οτ

ροοειάοι·ο οτ φωτ οτ Ρι·οοοτἰο. οιιοιιοοιιο οσε εοιι

ο!ιοιιιο τ ιιοεττιιτο. τοιιιιοτιτ οοιι Ροεοοττοι·ιτ. ι:τοιιτοο

ιιοτιιε ιιοιιοιιιο οοπιιιιιἱε τετοιο ΗΒοι·οοι Ποοιιτιοιιι οιΡτο

τιοιιάοιιοι οοι·Ροι·ο.Ιοιιι Ροοεοοειοιιοιιι οιιοτοτἱτοτο ιιοετι·ο

ειιιο ωοιοο 5οιι ιιιοοἱοττοτιιο ττοοι·οτο οτ οιιοτοι·ιτειτο.

Ρτο» Ι›ι·οὸἱοτο ιιιειιροι· Ρι·οοιο ιιοΒιο ιιοιιιιοο οοιιιιιιιιο

ιιιιιιιο τοτο ιιοπιὶιιο οοεττο οτ Γι·οτι·ιιιιι ιιοεττοτυπιυ

οποιοι ιιοιιιιιιο τΠοτι τωιττωτ όοπιιιο οοτιιιιιιιε οτ

ιιιοιιιτοπιιιε οπιιιιτι ιοιο οοΜο οτ οιιιτιοοτ τιοετι·ιικιι οτ

άιοτο οοιιὶἴοοὶο οοιιιΡοτοτιτἰο ιο ρι·οοιοτιο οτ τΙιιοΒοοτ

Ρτοττιστοι·οιιι. τοιιι ιιτιτιο τΙιιοπι οιι·οοτο πιιιιτο οτ τοὶ ο

ροι·οοοοτοι·ιο οτ ιιιιάοοιιιιιοιιο όοεοοιιοοτιτιο ιιτ ιΡειε

ιιιι·ιτιιιο οτι μοοειτιο οτ Ροοειτ άιοτιιιιι οοτιιιιιιο οι ιιι

τ1τιτο οτ οιιτι·ο τοιοι·ιιι :ιεοπιιτο φωτο ιο ττοτοοόοιιτιο.

οοιιετιτοοιιτοο ιιοε οοιιιιιιο Διοτι οοιιιιιτιιε οτ ιρειιιιι

οοιιιιιιιο Ρι·οοιιι·οτοι·οο ιιτ οι ιοιο ιιοετι·οπι οτ Διοτι

οοιιιιιιιιε. Ηιοτοιιι ἰτοτΙιιο ιιοιιάιτιοοοιιι Ρτοοιιττιτοιιε

οιιΠιοοτ ιιοεττιιοο ιιοετυο ΡτοΡι·ιο ιιοιιιιιιο οτ ιιο

ιιιιιιο τι·ο·ττοιο οοετι·οι·ιιοι οτ οδο ἰειοοὶιιιε Ρι·οοιιτο

τοτιο τιοπιτοο ἀἰοτἱ Βοιιιτοοιι ιιοπι ι·οιιοοοι·ο ιιοοιιο

οιιοττοτιοι·ο οτιοιιο οιοτιο τιο! ἰιιοοιιἱο. ι·οοιιοοιοτιτοε

Με ειιιο ειιτιιιοιιιτιιτ ιο οοιιτι·οοτιι ιιοτιάιτιοιιτέ θ.οοο

ρτὶε ι;ιτττο όιιοιάιο11ι ιιιοτὶ ρι·οοὶὶ. οιιο οοιιοτιιτ ιιτ ειΒι

Ροοειτ τα] το τοετιτιιτιοοοιιι ιιοτ οετ ειιΡτοιιόιιτιι ιιι

οτιιιιι ρι·οοιιιοι εοιοιιτοε ιιιετιιιιι Ρι·οοιιιιιι όιοτοτιιοι

ο

τοοιιιιοιοοτοε :Μάο 1·ιιοτιιἰιιἱτιιιο ἱιιτἰο · «του Ρι·ιιιοψοττ

Ρι·τοιο οοοοοοιοιιόο·τιοιιοθοτο ιΕοτιο=οοιιοτὶΜἱοτϊἰο στο·

οιιοΒοτ τω. οΡιοτοΙο οιιο πιοιέιοιιτ-. οΒΗΒιιοτοο ιιοΜο

ιΙἰοτο τιοιιιιιιο Ρτο Ιιτοτττοάο-·οοιιιιΜ οτ οτιιΒιι-τισ οτιιιιίτι

[τοτιο ιιοοττο. οτ οδο ΦΩΝΗ ἱοοοΒιιο ·οΒΠοοΊιοοο-άιοά

Βοιιὶΐοοἰἱ. ιιιοιιΡοι· ροι· Ριιοτιιιιι ιιιοοτιτιοοοτι οροοει

τοτιο οι Ρτοοοιιτὶ οοιιτι·εια:ιι οι·οιοιτττπιιοε οτ οοιιιιοιιι

ιιιοε ιιοΒιο οιιιοοιιο ιιοετι·οπι ιο οοΒιιιιοι οσο Βιοτιιι·οο

οτ οιιι·ειτοι·οο ιτ:ι οιιοά*φι·οάιοτοδιιοτιάιτιοιιι οοιιοοτιἔ

τἰοιιτ οτ ἱρεοπι τοτἱἱὶοιιΒιιιιτ·ί`τ·οτι·οο ιιοεττ·ι εοτοΡοι· οτ·

τιιιοοιοιιε τιιοιτ·ιοτ ι·οοιιιετττ οτιτιοτοάοοιοοΜιο οτ Μο

οκ οὶε οιιΏἰιιοτἱτ α·οοιιιοιτοοτ ιιιτοο·κιιοο ιτν:ροοτοοοΜ

ι·οοιιΜτιο Μοτο τοοι·ιτ οτ φωτ Ροττοε οττοοοοτο8

οπο: ιιοετοι· οτ ιιιΙοτο ιιια· ἀἱοτι Βοιιὶΐοοἰἱ ἰροοπι

ιιοιιτΠοιοοοιιι ι·ιιτιθοοοιιοτ οροι·οοοοιιιιτ οτ οι Ρτοιἰἰ

οτἰε οπιιιἱΒιιε οτ ειοΒιιτιο ι·οοιιτιοιοΒιιιιτ οιιιιιἰ Μή @Η

οτ οιιἰΙἱΒοτ οοι·ιιιιι ιιι ‹ὶἰοτἱε ι·οτιιιο οτ ἱιιτἰΒιιε οτ οιιο

Ιἱτιοτ Ρι·οάιοτοτιιτιι οοιιιΡοτοιιτἱ οτ οοιιιροτοτιτιοιιε οτ

φωτ ἰιιοττιιιιιοιιτιιιιι τοτϊΕσοτιοιιτ8 οΡΡτοΒοτἱοτιιο οτ

ι·οιιιἱοεἱοιιὶε τοοιοιιτ οι Ιοιιόοοι οοιιιοοτιο. οοιιι οιιιτιι

εοΙοιιιΡοἰτοτο οιιο οιιἰἔοτιιο οι ψοο5ιιοοοιιοιοτήοιιοοτ

οροι·οΒοτΞοπο τοτο ιιιτ·ιοοιιοοι οορτττιτοτ·ιτοι. οτ @των

Ρι·οάιοτο τοοὶοιιτ αφ οτι ιιιοτιεοπι ποσοι. οιιοιιοπι σωστο οτ @ιοοο ρι·οιιιττττωοο οΙ·ιιιοφιο·τιοετοιιιο'

ἰτι @Πάσιο οιττοιιόοτο οτ οτ1τοπιάτ τοοοι·ο οιιο-°οιονο·

Ροιιτι οτ οΒΙἱΒοτἰοιιο Ιοοιιοττιπι ιιοετι·οι·ιιοι. ὶιιοοτιτιιο

οτιιιιιι τοοτιο οιιοο8οτἰἰο. ιιτ ευρω ιιι οιιιτιἱΒιιε οτ Ρον

ο11ιτιττι οττοοάοι·ο οοπιοΙοι·ο οτ οτιεοι·ιιοτο οτ ιο ιοι!!ο

οοιιτι·οοοιιιι·ο. οοτιιιιι ιιιιιιιο ἱιι άοιιιο άοιιιιιιἰ ορἱιοιιἰο

τιο Ηἰεοο τροπο τιιιτιιτοτ οτιοιτοτιοιιο οιιΡτοἀἰοτιιε. Ρτο

εοοτἰΒιιε οιιοἱοιιὶε ἱιιίι·ειεοι·ἰΡτἰε τιιιοτιιπι οοιιοἰΙἱο ιιο

ιιιιιιιιε οοΡἱτοιιοιιε Ρτο οοπιιιιιἰ ἰοοιιο οιιιἰτ Ρι·οοιοτο

οτ ΡτοοοιιτὶΒιιε τοετἱΒιιο εγιιιοτιο τοττοι·ο. ιιιοι·οτιο

ετο οοοοἱιιο. οτιοι·το Ροιιιο οτ 1·οιοιιιοττο τιο οοειιτι ιιο

ι·ιτροι·ιτιο. οτ τοετο ττο τ·ιιιοι·οτιο ιιοτοτιο οτ έτοπήιιο

ο)πιιοιιο ΒοοοιιΜί ιιιιτιοο άοιιιιτύι οιιΡιτοοοι εοΡτοάιοτι.

οιιιιο άοι:οιοιοο τιοτιιιιτοτιο ιιι:ι;ι.κι. ἱτιὸὶοτἱοιιο πι. «το

πω. πιοι·οἰἰ Μιτου τοττὶοιιι οτ ιιοικιιιι. - Μη·

Νοιιιἰοιι οιιοιοοοι·ιιιιι ειιοτ Μο. η το” °·

Οτιοι·τιιε άο Βι·ιιιιοΜο. Βοοιιειιοεοο!!τιο ιιοριτοΙΙο. Ιοιι

τι·ειιιοιιο Βοοοοο-ιευο. οιιτοιιιυο ροι·οο!τιιο. |τιιιτι·οτιοιιο

τΙο οιιι·ιικιόιιιο. ΒιιιΗιο|ιιιιιε οἰτιο. ιοιιιιιτιιιε τιο οΙΒιιιτο;

Ροεοτιοτιο ιιιοοοοιιιοε. ιιιοι·ιτιοε Βιιοοιιι€το. τοιιιιιιιιιιιιο

Ριιηιοι·οι·ιιιε. εγτοοο εροοἰοτἱιιε (Ποιο οΒοι·τι. Μοτοπο

ι·οι·ιιιιι ιιοτιττιτοτιιιο. οτ οι οιιοττ Ρ!ιιε ιιειτοιιτ Ποιό σ! τἱἰιιιιε ττο ιιοττει. οιοοτιι ττο Βιιιιτιιοτιο. οοι·ι·οοιιε ειιοτ

ΡΙοε ιιοτιἱε ὸἱοτο ιιοιιιἰιιο όοτιοιιοιιε οτ Ποιό μπε το

ιιιιττιιιιιιε οτ ετο ἱΡεο ἴοοἰιιιιιε οποιο οτ Ριιοτιιτιι τιο

ιιοιι Ροτοιιττο. Ριοἀἰοτοιιι οιιτοιιι ιιοιιἀἱτὶοοοιιι οτ οιιιιιὶο

οτ εἰιιειιΙο εορτοττιοτο οιιιοοιιο τιοετι·ιιπι ιιι εοΠάοιιι.

τοτο ιιοετι·ο ιιοιιιιιιο Ρι·ορι·ιο φωτο ιιοιιιιιιο τι·ειτι·ιιιο

ιιοετιοοι·ιιιιι. οτ τιεο ιτιοτιιε ὶοοοτιιιο ρτοοιιτοτοτὶο ιιο

ιιιιτιο ἀἰοτι Βοιιιτοοιι ιιι εοΙιτιιιοι Ρτο ιοοο Ιιοιιὶἴοοἱο

Ρι·οπιἱττἱιιιιιο ιιοτιἱο Ροη›οτιιο Πι·οιοιιι οτ ι·οτοπι τιοΒοι·ο

οτ τοιιοι·ο οτ ιοι!!ο τοπιμοτο ιο οτιοιιο οοιιττοιιοιιιι·ο.

ιιΠοοιιιιι οι ιιτ ειιΡτο οσο οττοιιάοι·οοιιιο ιιοἰ οσο οβ

εοι·ιιοι·οιιιιιο. ιιοτ ιιι οτιοιιο οοιιττοτιοτοτ Ροτιοοι οιιοτι

Διοτι ρι·οοιι τοτιο ιιιοιιοιιτἰΒιιο οιιιιιιΒιιε οτ εἰιιΒιιΗε

ειιΡτοοιοτιε ιιοΒιε ετιΡοτοιιτι ττιοτο ιιοτιιιτιο μτοπιιττι

 

θΠοετοτ. οτιἰιιιιε ετο ιιιοοτοοτιιτιο. ἱοοοΒιιο οιιτἰο. πιι

ιιοΙάιιε Ι›ιιοοοιιὶΒι·ο. 8ιιι!!ιο!τοιιο ετο ι·οοιιιιιο. Βιιιιτο

Βιιιοπιιιο. ειιιτττοοε δοτιτιικιιιε. ιιιοοἱο τιο ιιιοοὶἱο. Μοτιιο

οιΡοτιτ15. οιοο!ιοιιο ροκοι·ιιιο. τοιιίτοοοιιο οοΒοι·Βοτιιο3

οιιττι·οοε τὶο τιιιιιΙο. οτιοι·τιιε ετο τοιιττοάο. ἰοἱιοιιιιοε

ει·οοειιο. ε)ιιιιοιι ροροοοΙΙο. Βιιι!!το!τιιιιε οοιιιιιιιοτιο. ιτι

οοΒιιο Μεοοιο. οτ·ιιιοιι 8Ροιιτιιιε τιο οοιιοτο οττο. ἱο

‹:οΙ›ιιε Βτο8.3ιι8 ΡοΠὶΡοι·ὶιιε. τιοτιι·ιοιι5 ετο ιιιοι·ἰ. ιοοοτπιο

Βιτιιε.

Εδο ἔιιἱΗὶοΙιιιιιο ιὶο οιιιιοτο Βοοι·Βιο εοοτι ὶιιιΡοτὶἰ πιο

τοι·ἰιιε ττ·οοεα·ιΡει οτ οιοιιιΡΙιτιοοοι 'ιιτ οποιο ετο το

Βιοτι·ο οτ οιιτοοτιοο οοιοποιε τετοιο οιοοιΡτοτο ατο

ι·οι·τιιΙοι·ιο. οριοιιιι»οο πιοοεο ιιοτοι·ιι ττοιιοοτιρτο οτ

  

ιιιοε. Πει οπού στο ρι·ο‹ἰἰοτἱε οπιιιιτιιιε οτ ειιιοιιτιο τοτο οκοιιιρἱὶίὶοοτο φωτο ἱοοοτ›ὶ Βοιιοοιιτει ι·ιοτοι·ιι. ττο
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ιιιιιιιάει!.ο άοιιιιιιι Βιιιάοιι άι: τοι)ιώηί0,Μα η. ΦΗΜΗ: ιιιι:ώιο ιιώ.ιοοειω ίιΒιιειιιοι ρθω-ι οιιιιιιιοιΡειω.

Ροτεεωτιε. ιιἰοιιΠ ιιάάιτο ιιο! Δωιωιιο. Πω £0Μ,Μ

απο εἰΙΙιιΒο. Μαιο εοπ ριιι:ιοτο. Ω.εε8ιξηιρ.Ρφ.Βοη;ψμβ

Νικο άι: οπο. ιιιιιεἱειτο ιιΠιει·ιο .αλο ιιιιειιΙι φάει?

ι:ιιιιιιο ο8Βει·Βει·ιο εοι·ιΒιε οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο. ιιιοει,ιινιι.

ἀἰε νικ. ιιοιιοιιιΒι·ιε. ιι. ιιιόιοτιοιιιε. _ΜΜ ΗΜ;;

.ων . Η Μπι κις οοοοοΧΧΧνι ) -ι -

Η? 'Σ. 7! β..ιι .

πατάω ιαπιιεπε2 ::οιππιιιιιΖ ιι .Ιῳισοὁο άά0οφιιιοτ2.

ιι ΪιιιιεΙΙα είπε/2·ι1Με ίαι·ίόα.9, ὐοπἰεςιιε φα2ιαρΡι2είοιπ

Μ οοπιἰ£α2ιι Ϊ/ἰτι£ἱιπἰΖϋ ει ροιιειιιἰ.ι -ΦωδιιΒ»·

ω”, αιάεπι , Μ: ρω2α!απ2Εύιω Ιατικοπαξύφω, ίτι.ήι7

ι·απ2ατ· άεσΙαπιτι2ιιημε. _ωΞ1-.ῇ'_|,”·- .¦.ῇ-,;,'-!

-- .ειιΠ .λ υιι.

Ωω ι 4 ΠΗΓ!ἰἰ;ι·ι:ιιι·ῷ! ειιω!:ι.!!.ιιΗ ύ:

--

ι·- ΝΕΤ· .Ή

(ω.Α.ρ›ι.ε49. αι.ο.Μ.;ω.υή Σ" _ _η;Η..·
(Η.Π·) Ι ·..ιΙ κ ι .Ι ρ-..|ι

.2ΙΙΙΊΒ|'::ἰΙ!”, ?; ' .ί

Ιετε ειιιιι ροεεεεειοιιοε ειόιιοοαΜ7ιιιιι·ιωιοοΜαιιιισ

ΑΙΜ-ω ιιιιιιιο άειιει·ειιε Ρ0Ι18ΠΕΘΙΙΙ..ε ¦:ιι_ι μ. Ψ :Ιιι ΐοεεειτο ιιιιιιειιιιο ιιιο!ειιάιιιιιιιι οιιιιι @Και οι; σοφια·

άιιοτιι οτ ιιιι·ε οιιρὶοιιιἰι οι: άιιοετιάι ωραια... ω. ι

Ποιο Πι τετι·ιωτιο :ήπιε ροοιιι ιιι·ιιέιέιιιωαθιιιιαπι 68ο

ιιιιιεΠει ειιιιι ει ειιιΠιειιιιο εο!ειτιοει μια ΜΒΜ! τα; :Μι

ιιιιιιι ΡΙιιε ιιιιιιιιι ε: ποιοι ω ιιιΜΜισμ ιιιαι.'ει.εωι:

ιιτ Ροετοιι ωωιι άιιιιι; τεάάει·ε 8801 ειιιι:ει υιιι;ιιιο·ιιά

2ΠΙΠ08 άεσειιι τοειιτιιει·ετ πιιοιιι ρι·οοιιιιιιι·ω >ίτατι·οε

ιιιιιιοι·εε Μ ιιιιοΙιι οοιιειιΙει·ειιι: ιη ιιιιοκιι€ιω ιωιιω.ιιι

ωΒιιιιιι ιιιοιοιιάιιιιιιιι ει; οι·τιιιιι ρτο··ω1ι:ιιε έ. οι: ιιιιιι8.

Ριιιε ιιει!ετ ειιιιιιιοει. οοιιάισιοιιι ρι·ιοτι.·ξετ. από ΒΒι·

άοιιι πώ οΒοι·το πισω. _.μ_€ έ”

Παπ ιΒιι1ειιι άιιειε ροοιιιε ιιιιιεε. πωπω αο!ιστειιιιιιε

ιιεεοιο Ρτο @ω ιιιινιι. οι ειιΒιιιοοι1ΜΜάιοισιιψιιε

ειιρι·ιιάιοτιε οι ειιιι·ιιιιιιπι :Μι ειι·τιιιΙιΙοιιιΜτωβ0 οι:

:ιιιιιιιι ιι ότιόει. _ ω! ι·ιιι.:ι·ι Μ”. ε.· ί·.έΞ

Παει ἰιι ειιιιι:το ι·οιιιιιΙο ιιιιιοιιιιι ετ_δΒα1°σωπι φωσ Μπι

:άι ειι·άιιιιιο άιιι·Βοοοο Ρτο Μπιε ιειι, Η α...

Κατι επτα πιει ιιιιεεειιιι οβει·ιιι8-ΒΩι€ιι8πι12ομά Βιιιδιά9

άι: ιιιιειόειιιι ρθω “πιο (με €ωι οοιιιιιιιι€ιοι· οἱιοπἱ.

‹ιιιε τει·ι·ιι που Ρωιιηθω τιοο @ως όο ιιοιιάιτιιιιιο

Βιοιει οοπιιιιιὶ εεά «και ιΡειιιιι ι1ειιιιιτιο11811ι.

Ιωιιι ι·ειίισοτι άι: ειιιιοτο τοιιιιιι.Ισ πιο: Μαι ιιειεεώἱὶ

ι·ιιτιοιιε ειπε ειυ.οιΙ ποπεπι: ει ιιοΒιε .ω Βιιτειιιιο ιιι @τισ

Δω που ιιιιι;ιειιιιιε «χιο ιιοε ίι·ειττοε πιει. ›

') ?Η

Η'.

( Βοο00ΧΧΧν1ι

Ρι:1·ιιυε .άάυοσα2ιι.σ πωπω. εέιω·ιμα: [Μι!ιιίωα, πιει»

ιΜίοπεπι ιι .Μοοϋο ΔΜίνουα8ο α ιι!αηεό!α ιιοπιιιιισπά

ίιιιιιιεπεέ |ξισωπι ιἰε ιπειίέειέα$ε σα.πι·οιιιιυι οι ·ι›ἰΙἰσιιιιιπτ

Τάσκα , Ποάί, Ζώκα επ Βιιιασυπέ·00ιώινπαπ2 ΜΡ

ρι·ούαιιαμιε. Ι' ι ι.__::

ρ

_ ι Πι

ω”. Η ιιιιιι·ιιιιι

δω!. Λ. [Μ. Μ!). (κα. Ο. |ὸΙ. πιο...

ς ιι. ιι. )

Νοε Ρετι·ιιε εάιιοοιιιιιε ιιιιιιοι· ετ ιιι!εω ειπε. Μια τει

τιίιυιιιιιιιε ειρρι·οΒιιιιιιιε οι οοιιιιι·πιιιιιιικ ·ιιοιιἀἱιῇοιπ=σιπι

οι· Ριποιηιιτρι· ωιικιωι.6ιιι ειιιρικιαπιι· @Μι-ιι οριώ,8ιε

όσα ΒιιΔι.ικ·ο-ιΕοιετι οοιιιιιιιι ιιιιιιιο.ιιαΛ.ι·ιστικ.α€ιάσ

Μάισιιιτο πιιπο οι Βαση: οι ωειοΙΙι άοάι οι @Φ

ΦΜΑ άοιοιιιιιιιιιμ ςιια.·ιιοιιάιόιιιψωπιιιιιι ι!)Βω*ΜΜ,

ι1ΘΙ.ἀοιιιιιιοιΒιιἰ!|ὶΜ !ιοοοειιιιεςι·ο οιιιμΒιιικο εξω”

άοιιι οοιιιιιιιιιι.ρι2οώρισ «›ωω.υιαριωιι. οι μια”

ιιιἰτιιιιιιιι.ε ΜΒΜΜΈΜ00 Βοι·βοιι·ιιιοεΜιιοιο! τιισ:τικιω

ρΜποι: μαι @ιπο οσιιιιιιιιιι πιο» καιω ΜΜιιιιιω «Ινιω

(μιά οοιιιιιιιετιιι· ιιι ·ὶτιετιτιιιιιειιιιο .Μπόιτιοιιιε Βασιο Μ.

ινιοαι.ιιι. Δω π. ιιιιιτ8ὶἱ με: ιιιιιιιιιιιι οριι:!ιιί εἱιι ιιιιιεω_

ιιοτιπιι. ετ 0ΕΠΠΠ.Ι 88ΓΙ18ί3ι11'08 Μπι ΟΧΡΡ8858.. @παπι ιιο:ι

οιιρι·εεειι επι (με το οΒΙιειιετι Βιοει·ε ιιοε «|οΒεω..

ΜΒ μπω ιιιιΡΙι Ρι·οοιι τετοιο ιιοιιόιωτιιξι ει: οιιιιιὶιιιιι.

Βοιιοι·ιιιιι ιιοειι·υι·ιιιιι οΒιιΒιιΕι0ι30ι «Με ι)ι·οεοιη Μι.

Ηοιιτιιι ιιοιι ειιίΠοιτ επι ειι·Βιιι·ιιιιιι ιιιωι ἐὶοιτιἱι2ἰ οιιΡἱ

τιιιιοι Ρι·οιιιΜιιιιιιε ΠΜ άιοτο ΒιιιΒ·ιιιιι:ο ι·οοιριι.πιτι

ιιοπιιιιο ι1ιωι οιιΡἰΜιιιεἰ Ρτο Μοτο ι:οιΙΝΜΒιι τιιιοςἱξεειιι

ιτει·ιιιιι Βιοιειιιιιε ειι ιιι·Βιιι·ιιιιιι ειιΡιρηΚιει-ςΜιπ ΜοΒοι·ιβ

οιιΡιιιιιιιτιιε ιιιιιειὶὶ‹:ιιιε. £μ18[Μο· ΩΒΡ“ΜΒΒ8 ιρεσ :·ο

ιιιιιι·ετ. ιἱιιιιιιιιοιὶό που οιιειι.ιιοΒιε. @οι ἱΡεο. Μι

ίιοειτιο ιιοιι ειι. Βιι·ωι ιιιιι·ιι τειιιΡιι5ι ιιιιιω φ10ά:·ω

ιειοοιιιιε ρι·οιιιιειετι. ιιιιοά Εισαι” ιιοε ι·ειιιΒοοι·ιο..ι:ιιω

μα· ιιοε ιιοιι Μ: ιιιιιιι ιρεειε ΒιΦἱΩΙΙιιιε__6ΦεΕἱΙΙΙ..8ἀ

ιιιιιιιιι Βιοιειιάειι1ι ιιοε οΙΓει·ιτιιιιε:αιμ-Βιοδιιιιιε. «Μαι

ειιιιιιε ἰιιιτιι ι.ειιιριιε ιιτ_ειιρι·ιιι ΡΔιεόΜπι .£80ὶιιιιιιι πιω

(με ιιοεττιιιιι ιη εοΠάιιπι τειιιιιιοἱειιπικ Μπι όέ5 μια"

οιΡειΠ ετ ιιοιιε οοιιετἱτιιοἰοτιι άε: άιιο&ι18 .28ι84%·εριι

ετιιιε Λεω ειάι·ιιιιιι ετ οιιιιιι ΜΗ. ιιιωιιιάωποε Με

ρω· Μι: εως: οΜιΒιιτοε ει άο οιιιιιιβάιο. Μιιει·ι ,ικά

ο φιε ιο οΒιιιδειετι αυτιά Βιι:ει·ε άοβετει:ιιπ5ιοτ 5Ρ00δΒ··

Μα· εφ ώστε ιιι!εω ιιΙ›ι·ειιιιιιοἰο ΒειιοΒοίο ιιεἱ!εὶιιιιο

οι; ΥΡοιιιοοε ει: @ιι ιιιΙιε :ιο ἰὶιι1€ἱ0..ἀ€ιὶ8ἱἱ Θ! .Μάτι

ιιιι·ι. Βιοιειιε Με ιιι ι›ι·εεειιτἱει οι; 00185%$!1. ἀἰοΒΩιτιιιυ

Ρ8ττΜοκ1ιοπιίυώΜπιπτΜ ασκοπιιιιι ρινιεσιιιιιιιιιι ει

ο1Ριι885οι:οπ5%ιωτιυω.' ο! Φοιτιει|ιο ιιιιιοΠε . ιι·ιιιιιι·ιρ

πιά. οι ιιι6-Βιιι οαιιιι!ει·ἰἱ -ιιιισειιιοοε φτοριιιηιι06 σε

ιιιάΜε ειρρφιιο _εροαΜΠει· ιιι Βετο ·οοου.'-ιιοτιιτι1? ια

Μπιτ Ρι6ε6τιεἰἰ›ιιε ἀἱιιτἱε οοιιεἰἰὶειιιὶεαώΒετ8ο άι: -Βο1ιο

ιιρρο!ι:10ειψ08:ιι·σ8εΒιε. Μια) όιπιιιιιιοσ ιιωωιωω.

Με. _εοκρβοείωσ .Ρι·ιιιιο. .ὶιιὐἰοιἰοιιο Μπήκα ἀὶειΙοοὶιιιιι

ΜΝἱἰ- .0ιιιΏιιι ι1οιιιιιιιι- κι Ε.» |

ω·ξ·ι·ι.ιι¦ι 2ἔ·ιιιιι ι.ιι.ζο...ι Κ -

:·,·Ϊ· ?ι · ι· :·ι =ι1·ι:3 ' “Η . ·

·ι ι(ἱ·ΒΟΟΩΩΧιΧΧνΙΙΙ )

πω. ' Ύ · . ι ν

.ά!28€απ22ύω ιιοππιιΜ.ι σα· Τι·ίοΜο· σα.92τι |ιοπιιιιέόιω

σε α ιἰεεἰιπιπιιπι ρπιε.πα$2οπε ειτε έιπιπαπω, τι: άσ

Ζα£α αα' ε!εσω.9, ίιπιπαπω εμέ .τέιπ ΐιαέ>επάέ @Θαϋ

ι·απ8ιιι·. ε ι

- ει··:

ω” , Η ιιιειι·ιιι

ωι.Α.ρι.24ε.υ. αι.ι;.κοι:ιοε.ιι. .ιμια.) . .· -

κι! ' 'Η

Βιε κι. ι11ιιι·οιι ιιΒο ΒοιιιιεεεΒιιοι·ιιιε. Βιιι“ιε|ιτιιιε “ων

σοε. Βιιι!!ιοιιιιιιε ιιιειιιιι. ι·ιιιιιιιιιιιιιιε ιιειιι·ιικιβιιει ΒιιέΠιιιι

ΜΙΒ ει·οΐοι·ιιιε ε!εοι:ιιι!ειιιΐι·ιιιιοο ΒοΗιοιιιτιο ροεΕιιιτ8Μ-`

Μ?
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τειιπ ΒάεΙΜιτοπι οοπιιπιὶ ἱετιιιε ετ εἀὶιιτετἱ ειιΒ άετήτο ει Απεε!πιπε ωο!εάοτηιιε.

ίἱιἰεΙὶτετἱε πω: το11οιιτιιτ ὶΡεὶ οὸωυτιἱ φωτ! ἀὶοειττ_ ετ

ειιρτἱωειιτ ποπιἰιιε ΠΙοι·ιιιιι (ΙΜ ὸἱοιιτιτιιτ ἰιπωιπιεε

τι ρτοετειοἰοτιο ὸεοἰπιε οτ ιΙιιἱ άεΒεπιτ στήσω οοππιπἱ

ετ φωιιτιππ άϋτει·ιιιιτ οοποοτἀἱτετ τ.ιιιοά ἰτιΪτεεοτἱΡτἰ

ειπιτ ειιεωρτὶ ε ἀεοἱτε πιεἀὶετετὶε ἀοοἰωο :με ότε

Βτπιτ οοπιιπή. άετ.τεπιτ τωτιεπ ἱτι τΙιιὶτιυεἱἱβετ άιιοΒιιε

εκπήε εοΙτὶοε τΙυετιιοι· εεττ ‹1ιιὶΙἱΒ‹-:τ οεοτυιιι άοΒοτ ὶη

ἱΡεο εαπιο ἀοτιετὶοε φωτυοτὐεοὶω ἱεπιιιο Ρετ επιπιιω

οοπτιιιήτιπ· ὶιιτει· οσε οτ που υΒιιό. ἰι1 τεττἰο ποτο

Μπιτ που· άοΒοι1τ ρτεἀὶοτοε εοΙάοε ερωτα.

Βώπωιτιάιιε τ181°Μπάι1ε.

(Ϊτι1ἱΠἰΘΙιτιιι8

δωιιιε

ΙεισοΒιιε ·

ΟΙππ·τιιε

Βυετὶοιιε .

ΑτιεοΙπιυε πιοι·Μιιε. · ·

Αη88ττ:οιιε Βεπωάστηκε. - ·· = -ΒιιΙΒιιιιε υσττειπάιιε ποτειι·Ευε. · ἔ -

Ηοι·οόοε €ι1ἱΗἱεΙττιἱ πή!!Η. -· Η ·¦··

Μεττἰτιιιε ειτβουτι1ε. ': ' ·°·

τἔιιὶἱΙἰεΙττιιιεπιττ28Ρτετι1ε. Ή · ·

Ηει·εάσε τιιειιερτετὶ. ' ··

Βοπεοεπιστ πηεωρι·τττπε.

Ιοτιεπιποε τετι·εκιόιιε οτ ττιιτι·οε. τ - ' ή

θυἱΠἱεἱιπι1ε ι·ι1ετἰοιιε. Τ

Αιτιεο!ωιιε εεσουε. · .

Βώττιιωάιιε -επτ:ουε.

δωσε Βοτιοειάοι·πιιε. ι· '

ΟΒετ·τιιε επεσε.

Ετιτἱοιιε ΒιιεΙάιιε.

ΒὶοιιΗὶιε τεττειιτΙυε.#

08Ρ0Ι18τι1ε τοτ·ι·τιπάιιε. : · - ·

Ετ ἀοιιιιποἱειιἰτ ἀὶοτιιε !επίτευσηε ἰτι ΡιιΒΙὶω 00τ10τ0116

@σοτὶ τ1ιιἰἱὶβετ σοὶ ·ἀὶοἰτ τιεΒετεὶπιπηιιηἰτειτεε Ρτεἀἰ

οτεε πο! Μ” εκτιὶΒοεπτΊπεοἀο ιιοΙιιιιτ οοι·επι άοπήιιο

οεΡἱτειιοο άσουπιεπτει ὶωπιιιυἰτετιιπι επειτα: οτ εΗτοι·

που ειἀωὶττἱτ εΒφεω Μ ἱιπωιιιιἰτετεπι εεά ἀοωἰυιιε

οεΡἰτεηευε Βιοἱοτ ΊιιὶοιΙαἱ‹ἰ εὶΒἰ ΡΙ:Μ:110τττ. οιιἰιιε ἰιι

τειιτἱοιιἰε ποπ οετ ἀἱωὶιιιιοτε -ὶυε ιιΙἰοιιἰιιε Ροτεοι1ε.

Μπι ἀἱκετιιτιτ Ρτεἀὶοτὶ Βιι€ο ετ εοοἱἱ (ρω ττττ-1°ττ

εοτἱΡτἱ άοΒοητ ἱτι εἰιιΒιιΙὶε άιιοτιιιε ειπιὶε ἀετιειτἱοε

άιιοε ρω ΊιιοΙἰΒοτ. ετ ἰτι φιοΙὶΒοτ τεττἰο :τοοο άεΒοτ

τΙιιἰΙΞΒετ εοτπω άεπειίοε φιειτιιοτἀεοἰω οοπιυτή. πιο

ιιοτπιπτωε.

ὸοωὶτιοι·υπι άο €εττεκἰο.

(ὶιιἰἱἱὶοὶωιιε εοοΪετὶιιε.

Ιοτιστωεε εὶιιε τὶἱὶιιε.

δωσω εοοἴετἰηε.
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δεικιιε ΒεΙΙειιἀει.

0ΒετΙ.ιιε ειτοεΙάι1ε.

ΟΒοττιιε ιιεττετιάιιε.

ΒεττΙιοΙοιιιοιιε τΠπιωιιε.

(ὶιιἱΙΙἱεΙτηιιε τειἱι1ει·ὶιι5.

Οοιιτειάιιε οετΙυε.

Βεὶωιιιιἀιιε οοσεΠιιε.

0Βεττιιε 52100118.

ΒιιετἱΒιιε ιιοττειπιάσε.

0Βεττιιε ΠΜήτ1ιι5.

ΙοΙιεηιιοε Ϊοἰειτἀιιε.

Ιοἱιαηποε οΒετἱιιε.

δωκειτοΙΙι1ε.

Ηειιτἱοιιε ΜΜΜ.

ΟΒοι·τιιε Ιοοιιυε.

Ατιεοιιιιιιε τπειτὶιιυε.

Ηεοτὶουε άε απτο.

νεοτιιιε ἴιιΒΔοἰ:.ι.

δεικιιε πιεὅὶειει·.

0ιω τοτ1ειιε.

Βώτοιωάιιε οπο.

Βώεπιιοάι1ε άε: Βτεε!!ὶ5.

Ιοιπιτπιεε Βοττώἱιιε.

011"ΗΒΙΙΙΙΙ15 [ΜΜΜ.

νεο οοοεΠυε.

Ατἀιιἱτιιιε ΠΒΡ05.

5ευκιιε πειτε.

(ὶιιἱΙΙἱοΙκιιιιε Βο!Ιουυε.

Βἱοὶιιε ειυεΜάι1ε.

ΒοΙΙειτιἀιιε ειι18Μάιιε.

(ὶιιἰΠὶεἱπιιιε Βυειάιιε.

8ειΧιιε ρτειιοετιιε.

(ὶιιἱΙἱἰεΙπιι18 Βὶι·οΙεὶιιε.

δεικιιε ιιεττειιιάιιε.

Ιοὶπιιπιοε εἔπιοιὶει.

ΙοΙιωιτιεε ΡΜιἱρι18.

(ὶυἰϋεἱπιυε τιιυτετοι·.

(ὶιιὶΠἰοΙωιιε ειεὅτιοχἰα.

Βἱοιι¦Ϊυε πιοτι15.

Ρήοιικιιε Επ·ι·ειιάιιε.

(ἔυὶἱἱἱεἱτηιιε Μωπειητιιιε.

Αττιειωιιε ειπΙώηιιε.

Αι·οειτοτ.

Ατἀιιὶιιιιε ἴεττειτὶιιε.

ΒἰΒουιιε Βειι·εδτω.

Οοιιιρειι·ειτι15 εΙΒει·ὶοιιε.

Οοιηροετιιιε εεοοιιε.

ΜιεοΙπιιιιε Ιειτηβοι·τιιε.

Ατἀιιἰτιι1ε βοοοιιε ι·ι:Βουε.

Ιοιιετιτιοέ ιππε.

Βειἰωιιτιἀιιε Βοοοιιε ι·ιιβευε.

ΟιιὶΙΙἱεΙπιιιε Βτοεειιε.

ΡτεροεΠιιε πειτε.
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δεικι1ε εοοἴοτἰιιε.

Ιοἱιωιιιεε τοΙΒιτιόιιε.

Οικιάιιε εΒτιοιἰε.

Ηετιτἰοιιε ίὶΙὶι1ε επιτἰοὶ εΒΒἱ.

ΒὶοιιΠιιε τερεττιιε. °

(ὶιιἰΗἰώπιιιε Νοε.
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()οωρειΒιιοιτιιε τοτιει1ε.

0Βοι·τιιε ιὅειΙἱειιιει..

(ἱυὶΠἱοἱωιιε ΡοἱἱἰΡειι·ὶιιε.

δωσε Βἰεοειτἀιιε.

"Ρεοὶιι5 εοοΐετὶιιε.

ΟΙ1ΗΠΒΙΠ1118 ι1:1οΒοήιιε.

Βεττοιιιιε τυετιὶυε.

ΟιιἱΙΙἱεΙπιιιε άετιιιοηιιε.

Μειττἰιιιιε ΜΒεττιιε.

βυἱἱ!ὶεΙι1ιιιε πηειωΡωτιι5.

ΡεπιἱοιιΙιιε ΐεται!άιιε.

ΒοττεΙΙιιε.

ΟΙκτωε Μεοειι·άιιε.

θτειιιετὶιιε Βι·οοοιιε.

ΟΒετἰιιε ιειρἰιιιιε.

Ατἀιιἰηιιε εω·άοηει.

ΟιιἰΙΙἱεΙωιιε Βεπτάιιε.

0Βεττιιε τεπιτιοἱιιε.

Οι:.ει!άιιε ειιιεε!πιυε.

Βώωιπιάυε οΒοτἰιιε.

Ι0Ι18Ι1Ι188 τεύωιπιάιιε.

0Βει·τιιε 88Ι118Ιἱει.

ΙοΙιωιιιεε εεωεΙἰει.

Βοτιυεεεετιοι·ἱιιε ΙΙιειωΙ›ι·ειΙιιε.

οτα) τεώΠοι1ιιε.

Βεἰτηιιοἀιιε υει·ειιάυε.

Μοιικιιε ἴεττειι·ἰιχε.

ΒἰοιιΙἴιιε ιιτεο.

Αιβετταε ωἰΙοτιυε.

ΒἰουΙΪιιε τεττεετιι15.

ΒειΉιοΙοιυουε ιιιοι·ωιάυε.

ΟΒεττιιε ειεοὶιετἱιιε.

Βοι1ιιεεε8τιοτἱιιε ἱ-ει·ι·ει·ἱιιε.
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Με Ρ81111ωτ11ει πιεποἱὶ. ΒυἰΙΙἱεΙωυε τιιετὶοιιε α: ΒιιΠέ

ΙἱεΙπιιιε :Μεσα οτ εοοἰἰ ειωΒωωτοτο$ Ετἱοτἰο ό6άετιιι·ιτ

Πι εοτἰΡτἱε ιιοπιἰτιε ευβεοτἱρτοτιιω άε ττἰοτἱε. εΒοοιποε

πιιοά ἰρεἱ ἰυτειιιετειιιτ ίὶἀεΙἱτειτοπι ΜΡΜιτιοο ετ οοάιιπή

ἱειιιι.ιε εἱοιιτ ΜΗ ετ εὶοιιτ ἀἰοτιιε Μοΐτω1ουε οοπ1πή

εαπ οἱε εεο οοοειιΙὶΒιιε ττἰοι·ὶε οοεόει11 οοτιειιΙοε

άοβετε Βιοετο ἱιιι·ιιι·ε ἱΠοε αιιὶ ποιιἀιιιιι ίιιτευετειοτ

οπο: ειΒοεεεπιτ ι1ιιειπάο ἀὶοτιιε ΙππιΒ·ωιοπε τοοοεεἱτ άε

Μοιάει ι:Πε ΧΙ1. ὸἰοτἱ πιειιεἱε.

ΑωΒτοεἰιιε ιὶε εειτιστο πιιετοὶειιιο.

Ροοἰιιε ΡτεεΒὶτει·.

νεο 8ειΠιιε.

εἰ Ράοι1Πιιε τειβειἱηιιε.

Ομιιεετὶπιιιε ωεοοὶυε.

Βειὶωυιιἀυε ἰεοοΒιιε.

ΒἱουΙΐιιε ὶειοἱιιε.

0ΒετΙ:ιιε εἱΒὶΙἰει.

Αιι80ιπ1ιιε ἀιπειΜιιε.

Βοϊιετιεποε οειροτιιιε.

ΟτευΒιιέ Βοηετιεπιιε.

Βώπιιιτιάιιε Βοπωπειτιιε.

87Βοιιιιε ιιπιτἰτιιιε.

Βυετὶειιε Πω.

Οιή"Μπιιιε Βι·οοιιε.

Βειιιἰιιε οειροπιιιε.

Ειιτὶουε οΜιιὶηιιε.

θιιὶἱἱὶεἱπιιιε πιοιιιουε.
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Βοττειιετιιε Βοιιετιιιε.

()βει·τιιε Βοι·ι·ὶτιιιε.
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Αιιτιοιοτιιιο ειιι€οτιιιο.

Ρι·οτιοειτιιε ιιοτειι·ιιιε.

Νιοοιοειιο τιοτειι·ιιιε.

Αιιιιι·οοε ιιοτοι·ιιιο.

Αεοιιοτιιιε ιιιο8ιετοι·.

δωτιιιε τοιιτιοοιιε.

Βιιιιιιιιιιτιιιε τοἰι·ιιιο.

Οιιοι·τιιε ροτιοιιιιε.

ΟΒοι·ιιιε ιοιιιιιιιιοο.

Βιωιω ιιοτιοι·:-ι.

Βιιετὶοιιε ετιιιιιιο.

(ιιιιιιιοιιιιιιε ιιοιιοιιιιο.

Βιιιιειιτιιιε οοτπιθο. . η. ι

Εοοιιιοιειοοίοι·ιιιο. . ··ι

θιιιιιιοιιιιιιε ιιοιιοιιιιε. -

ιοοοιιιιε ιιοι·τιιιτιιιο. ο·

Βιιιιιιιιιιτιιιο οοιοτει. .

ειιιω τιιετὶΒιιε. . .. - . ·

τιοιιιιοιιιιε·οοτιιο. · . · ί-· --·ι

θιιιιιιοιιιιιιο οο.ιιιιιεκ · · : -

Οιιοι·οοιιιιε. .: .ι

οωιιιοπωω ειι·ιιιοιιιι5. ι' - .· ·. ι

Αιιοοιιιιιιο οττο. .. · ι · ο" · .ι .

Οπιιιιιοιτιιιιε οττο...ο.ι·. .π τι ι. -

Αιιεοιπιιιε Βιιτιοι·ιιιε. ...ι .ι ο · .

Οοοι·ιιιε τιιοτοι·τιιιε

Βιιιιιοτιιιε 1°87το. · · ί π· ι .

ιτιοοιιιιε ιοι·τιειιιιιε. ' :

Α.ι·τιοικιιιιι ιιιιιιιιιιιε. =

Βοε οποιοι οιιιιι. -

Βοι·ι·οιιιιε εοοιοτιιιο. · . ..ιοιιειιιιιοε ιιι·τιοιιιιιο.

ιοιιιιτικιοε μ·οτιοττιιε. ·· ω. ··Μιοιιοοι Ριιοι·. ·; ·ι . . ι

0ωιτιοωιω τοτιιοτοι·. · ι·= . - α· 8 ·

νιωτ1το ιιιοτιιιιιο. . - ·

Βοττιιο οιι:.οπιάει.

Ριοοιιιιο. ι ·ιοιιιιιιιιοο τοτοιιιιε. Η «κι ι ι.'·

θιιιιιιοιιιιιιε τοιιειιε. · · ·

οιιιιτιοωιω τιιιι·ιιιιτττε.

Απιοιιιιιιο ι·ιοιιοττιιιο.

δυκτιο ιιοι·τοιιιιο.:

θιιοι·τιιε οιιιιιο..

Βοιιοπιιιο το τοπιιιιιο.

( ιιοοοοΧι. )

Μι·ικευε , ›ποτια.ποτ·22 .9απο8ί δ)·ι·ι £αιιιιοτι.πε πωσ.: ,

απο οιιπι ιποπαοίε :Με Ροττ·απι δαέτατιιυπ οίιωείοπι

υποτια.ποτ·22 πιοπασωπι ρι·οοιιπιτοτ·ειπ ο·οπ.ετ22αίτ Ρτο

ιιιης2ίε οοπιροποπάιο φωτ: τω» φωσ οι Ιαιιιιαο τοπι

υποιο οπο /ιτοπυιτ οοοασἱοπο των·αο οιιέιιαίαιιι οι

οωιωεωε ρ!απο Μαιο.

'ΗΜ , το ιιιιιι·τιι

τω. Α. [οι. 389.

( π. ο.)

ιιι ποπιιπο τιοιιιιιιι. ποε ιιοιιιιιιιιε πιοτιιοιιε ιιιιιιτιο

ιιιοικιετοι·ιι ετιιιοτι εγώ ιοπιιιοπιειε. ιιι ρι·οεοιιτιιι οοο

κι εοιιειι οτ ιιοιιιιιττιτο ιιιιι·οεοι·ιρτοι·ιιιιι ιι·ειτι·ιιιιι οι. πιο

ιιοοιιοι·ιιπι τιιοτι τιιοιιοετοι·ιι ιιιτιοιιοοτ ιι·ιιτι·ιε Ροτι·ὶ ‹ιο

ιιι·οοοιιο ιιοιιιιι Βιιιιιιοιιιιι οοιιοιιοτἰὶ. ιι·ειτι·ιε ιτιοοιιι

τιο ριοοοιιτιιι. οοτο οιιιιοι·ιι. ΐτοττιο ιιοιιοάιοτι. ται·

τι·ιε οιιοι·τιιιι. τι·τιττιο οιιτιοι ειιιιιοι·ιι. τι·:ιτι·ιε ιοιιο

ιιιιιι. ιι·οτι·Εε ιιιοοιιι ετιΡειτιο. οτ ιι·οτυιο οιιτιοι πιο

ι.ιι·οοοιιο οοο τισο οτ :ιοο ρι·οτιιοτι ιι·ιιτι·οε οτ πιο

ιιτιοι τιιοτι πιοιιοετοτιι. ιιι Ρτοεοτιτιο οοιι5οτιευ οτ

ιιοιιιιιτοτο τιιοτι οιιιιοτιο απο οιιπι τιιοτο τιιιιιοτο Βιοιιιιιιε

οοιιετἱτιιἰαιιιε οτ οι·‹ιιιιοιιιιιε τιοεττιιπι οτ Διοτι πιοιιιι

ετοι·ιι εἰιιτιἰοιιιιι ττοτοτοιιι ιιιιιιοιιιπι οτ Ρτοοιιτοτοτοιιι.

τι·οττοιιι Ροττιιιιι Βοὶτοιιιιιιι πιοτιοοιιιιι τιιοτι ιιτιοτιοετοι·ιι

οτι οπιιιοε οοιιοειε ιιτοε οτ τιιιοετιοιιοε οικω οοιιιιπιο

ιοτιιιο ειιιο οιιτΙοιε Ρτο οοιιιιιιιι ιειιιιιο οοιιτι·ο οοε εοιι

τιιοτιιιιι ιιιοιιοετοι·ιιιιιι πιοιιοτο ιιιτοκιτιιτ εοπ εΡοι·ιιτ.

οιιιο :ιοο οοο τιιοτιιιιι πιοτιοετοι·ιιιιιι οοιιτι·ιι ἰρειιιιι

οοιιιιιιιο ιιιοιιοι·ο ιιιτοιιιιιιιιιιε οοοειοιοτιο τοι·ι·ο οοο οετ

ιιι ιιιιιιιιι ιιι Ριτ-ιιιο :ιο οοετοιιοτο οτ :κι ττοκιειδοιιτιοπι

Ροοιεοοιιιιοπι οτ οοιιιΡοιιοιιτιιιπι οιιπι τιιοτο οοιιιιιιιι

Ρτο ιιοιιἱε οτ ιιιοτο πιοιιοετοι·ιο. «ιο τιιοτει τοττο οτ ‹ιο

ιιιι·ιιιιιε ιιοιιιε οτ τιιοτο ιαιοιιοετοι·ιο οοπιροτοιιτιιιιιο· ιιι

τιὶοτει τοττο οοο οοοιιοιοιιο οιοτοτοοτο οτ ειιτιοι· ιιτιιιιιο

οτ οιιοετἱοτιἰιιιιο οοο ιιοι·τι οροτοιιτιιτ ιιιτοι· ιιιοτιιιιι

οοιιιιιιιο οι απο Ροι·το οτ άιοτιι.ιιι ιιιοιιοετοι·ιιιιιι οι

ιιιτοτει οοοοειοτιο ιιιοτο τοπιο - οτ «κι ιιοπιιιοτιιιιιιιι αιιο

ιιιιιιτιιιιιι οτ ι·οιιιἱττοιι‹ιιιιιι τιιοτοτιι τοι·τοιιι οτ ιιιι·ο

ιιοιιιο οτ ‹ιὶοτο ιιιοιιτιετοι·ιο οοιοι›οτοτιτιο ιιι τιιοτιι τοττο

:ιοο οοοοεἰοιιο τιιοτο τοττο τιιοτο οοιιιιιιιἰ. οτ οτι οο

ιιοπιιιιιιιι ιιιι·:ι πιοιιιε οτ «.ιιοτο ιιιοιιοετοι·ιο οοπιροτοιιτιιι

ιιι τιιοτο τοττο οοο οοοιιοιοπιο τιιοτο τοττο τιιοτο οο

ιιιιιιιι οτ οιιιιιιιοτ Ρτο οοιιιιιιιι. Ρτο οο ρι·οοιο το οπο

ιιιοτιιε ρι·οοιιι·τιτοι· ειιιο ειιιτιιοιιε οοο ιιιιοιιιε Ρτο οο

ιιιιιιιι ὶιι‹ιο τιιοι·ιιιτ οοιιοοι·τιοε. οτ οτι ρτοιιιιεειοιιοε

οιιιιδοτιοιιοο οτ ροιιοπι Ρτοιιιιττοιιτιωιι οτ οτι οιιιιιιιι

ιιιοιοιιτιο τΙιιο ιιι ρι·οτιιοτιο οτ οιι·οο Ρτοόιοτο τιιοι·ιιιτ

ιιιοιοπιιιο οτ Ρι·οιιιιττοτιτιο. τιοτιτοε τιιοτο οιιιτιιοο οτ

ρι·οοιιι·ειτοι·ι Ριοιιειιιι τισ ιιιιοτοσι οτ Βοκιοι·οιοπι οιιιιιι

ιιιεττειτὶοιιοιιι οτ ροτοετιιτοπι ιιτ Ρτο ιιοιιιε οτ τιιοτο

τιιοιιοετοι·ιο ροοειτ ο8οι·ο οτ οιΡοτιι~ι τιοιοιιτιοτο οιπιι

Ροι·ο οτ τοριἱοοι·ο ττοιιειδοτο οτ Ροοιοοι ιιοιιιιοτο οτ

ιιιιοιι:-ιτο οι: οπο οοτιοτο οτ: σ.ιοπιιιιιι σκοπια ιιιοοτο

οπο Ροτ οιιιιιιοι οοο ρι·οοιιι·ειτοτιο οτιιοιιιιιι οιροτιιι·ι

Ροοειιτιτ. τιιιι οιιιιειο οτ οοιιιιοιιτυορτοπιιισοτιιιιτ ιιιιοιιι.

τιιιιοιιιοιιι ιοττοεοι·ιΡτο ι·οοιριοιιτι ποπιιπο οιιιιιο ιιιτοι·

οι·ιτ τοτο οτ ιιι·ιιιο ιιιιιιοι·ο οτ τοιιοι·ο.οιιοοιιιιιτΙιιο Ροτ

Ρτοιιιοτιιιιι ρι·οοιιαιτοτοιιι οτ ειιιτιιοιιιιι οοτο Βιοτο

Βιοτιιιτ εὶιιο Βοετο ιιι Ιιτοιιιοτιο οτ· οοτο ρι·οιιιοτο.

οιιιι- οιιιιΒιιτιοκιο ιιοιιοτιιιιι τοσο πιοιιοετοι·ιι. οοτιιιιι

ιοτιιιο ιιι οιιιιιεττο τιιοτι ιιιοιιοετοι·ιι. οιπιιο τιοτιιιιιιοο

ιιοτιιιιτοτιο. ιιιιιιοειιιιο ιιιιοοιιτοειιιιο εοιιοΒοοιιιιο Ρι·ιπιο

ιιιιιιοτιοιιο τοπιο. άιο οοιιτοιιοοιιιιο πιιιι·οιι. ιιιτοι·

ρι·ιιιιοπι οτ τοι·οιειιιι. τοετοε ροεοιιιιιιε οορειοι·ιιιε οτ

ιοιιιτοιιοοε (ιο ποιο.

Μοτο μοΒοτιιιε άο` 5οι°ι°ει ιιοτοτιιιε ι·οΒοτιιε εοι·ιρει.
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Μιτι·ιιιιοε, ιιιοπα.ιιετιίτ εαπειίιξιι·ι ιιιιιιιειιιι.ε.ιισσα:,

σπα .σπιτι ιιισιιασίε ιιιοιια.ι·ιει·ιιείιωσειιι ωιωεωι εσω

»Με ιιιοπα.Μει·ίί .σαι ίαι·ιι οι ιει·ι·(ι οιι‹ι‹ἰαιιι οι δει

“ωεε ριιιιιο (Με ι-ωιιι... · ι σ:: ιι·'ι

ι ” · ε Η

Πω, Π! ιιιει·ιὶὶ

;. . . Α .;ιι,) Δ_ι.ι·°ι -.'..ΎιΉ..

ι

- 9: ·· μι'. ··

· (τω. τι. ει. εεε. ιι: ω. σ. χω. ε. ›

ς ιι. τι.) _ ο

ι .

ιιι ιιστιιιιιε σσιιιιτιὶ εισαι. εοιιι οι ειοε σιεσσι·σιιι

ειι ιΙοεειὶσ οει·ιετ·ειοι· ει οει·ιι σΡειιετ·ειοι· ὶιιιει· σο

τιιιιιοιιι ΒοὶὶΙὶεΙιτιοτιι.Βοσειιὶι5ι·ειιι σιιΡιιιιιιεοιτι (:σιιιιιιιιε

ει: ΡσΡοιι ὶειιιιε ιισιτιὶιιε ει οισε εσιττοιιὶε ὶιιιιοε ει

Ρι·ο ιΡεο σσιιιοιιὶ ειι·ιιιιιι Ρει·ιεει σοιιιιοιιι ιτιιιιιιειιοι

ειιιιιιιειιι τιισιιεειεοὶὶ ειιτιειὶ εγι·ὶ ὶετιοειιεὶε ει Ρι·ιστ·ειιτ

ει ί:ι·ιιιι·εε εὶοε ιιισιιοσσε ειοεσειιι ιιισιιοειει·ὶὶ. οὶσε

ιιεει ιτ·ιιιι·ετιι Ρειι·οιιι σειιι·σεστιο. σσιιιιοιιι ιδοσιιει-·

ιιιοιιι έσοιτεοειιοιιι. ίὶ·ειιετιι ιιισσιιοιιτι σε ΡΙεισειιιιε.

ιι·ειι·ει·ιι σοοει·ιοιο.ιι·ιιιι·ειιι ιιεοεσισιοιτι. ιι·ιιιιιειο σ

Βει·ιὶιιιιτιι. ιι·ιιιι·ειιι =ιιετιι·ισοιιι ιιὶἱιιει·ὶοιιι. ιιοιι·ειιι

ισιιετιιιιοιιι. ιι·οιι·εττι ιεισσιιιιιτι ειιΡειτοτιι ει ιι·ιιιι·ειτι

ὶιειιτ·ὶσοιιι σε ιιι·οιισιισ ιισιιιιιιε εοσ ει οισε Ρι·εσισιι

ιιιστιοειει·ιι ειι ειιε. σεσεειστιε ισιὶοε Ριιιιιὶ σιιειεΠειι. Ο

φωσ Ριειιοιιι ιιιειιισιτειὶ ειιιιιιε ει ιιισιιεσι σὶοεΒειιι

ειιε σὶσιὶ ιιιστιοειει·ιι ειι ιειισι·ε σοὶοεσειιι σωσει:

εὶσιιὶε· σε ὶΠσ ιεισιε Ρτεσισιο τιισιιοειει·ισ σε ιΡεο Ριιιιι·σ.

σε (με σειειισειιιιοι ΡοΒιισοτιι ὶτιειι·οοιειιιιιιιι ιιισιοιτι

Ρετ· ιιιειιοιιι Βοὶὶὶὶεὶιιιι σε σσιοιιιιιιι τισιετ·ιι.·ιισκι.ν.

ιιτειιεε ιιιιιιιιιι·ιι (τ). ει εκ ειιε σιιοειι ε σσιιιι·ει σισιιιε

σσιιιιτιοε €οιιιιεΙιτιοε σεΡὶιιιιιεοε Ρι·ο σσιτιοτιὶ ὶιιτιοε

οιιὶιιτιιεΒιιι Πωσ Ριιιιιιιιιιι εεεε σσιιιοιιὶε ιιιιιοε εισι

στοιιι ιιισιιιιειεισιιιτι- ιιοΠοτιι Με ὶιι Πιο ιιειιει·ε. ιστι

σεττι ειε ιιιειιισι·ιιιοε σισιοε σοιιιὶιιοιι σεΡὶιοιιεοε Ρι·ο

σσιτιοιιὶ οποτε ει ιιιειιει· ·Ρειι·ιιε Βιιιιιιιιοε ιιισιιιισιιοε

εὶιισὶσοιι ποιοι· ιιοιιειοε ει Ρι·σσοι·ιιισιι σὶσιὶ πιεσει

ιιιεσιι οι σΡΡει·ει Ρει~ ιοειι·ιιιιιεοιοιτι ὶιισε ιοσιοιιι

Ρετ· τιιιιιιοιιιι Ρειιιιιιὶ~σε εεττ·ιι τισιειὶὶ. εποε σοιιιὶιιἱσε

ιιειὶιτὶιειὶε ιισοι.ιιι. σο: κνι τιιιιι·σιι. ιισιιιιιιε ει: `οὶσε τ!

σὶειὶ ιτισιιιιειει·ιι ει·Ρι·σ ιΡεο ιιισιιεειειὶσ ιιιισο-ιιε

σσιιοειιετ·οοι ει ιι·ιιιιειιιει·οιιι οὶσειὶσει ιιοἱε Ρι·εσισιοε -

ιι·οιει Ρειι·οε εὶιισὶσοε σὶσιὶ οισιιεεισιιι τισιτιὶοει οι

ο.ισε σὶοιὶ ιτιστιεειετὶὶ. ει Ρι·ο Πιο ειι οιιοειι πεπιεσ

σιὶσιιὶε σεσὶι σεεεὶι ει. ιι·ιισισιι σὶσισσσιιιὶιισ σοΡὶιε-τ

ιιεσ ι·εσὶΡὶειιιὶ τισιιιὶιιε ει οὶσε σσιτιοιιιε- ὶειιοε ει Ρι·ο

ιΡεο σοιιιιιιιὶ οποιοι ὶιιι·ιι ι·ιισιοιισιι οι εισιιστιεε οιΠεε

ει σιι·εσι:ειε πισω ει Ρει·εσιιιιιεεει ιι·ιικιιιε οοεσιιττι

(με ει (Ιοεεσιιιιιιιοε ιισιιει σὶειοιιι ιιισιιιιειει·ιοιιι. ει

ετ σσιιιΡειὶι ει σσιτιΡειει·ε Ρσιεει ιιι σισιο Ριιιιισ ει

ιιι σιιιτιὶ εσ ιιοοσ εσιιιιιιειοι· ιιι σὶσισ ὶιιειι·οιιιειιιο

(ι) Όσιισσειισ. σε (με Με· ιιιειιιὶσ σ(:σιιιιιι. ισει πιιρι·ε ιειιιιε Ιε

σσσεεισιιε σὶσιε (:σιισεεεὶσιιὶε ει σιιιτιιοιιι σε (Ιοιιιοε

οι ιιιειιιὶσ ὶιι Ρι·εσὶσισ ὶιιειιιιιιιεοισ ει σειιιοιιι ειιιιοὶ

ει: (Ιοειιιιει σσσεεισιιε ειι (με εὶοε Ρεο(Ιοειιι.σιισισ

ιοσιιεειει·ιο ειιιιιισσ ὶιιε σσιιιΡειει ιιι -.Ρισειιο-σειιιειω

ιειὶὶιετ· (Ισοσ ιΡεο ιοι·ε ι·εσιστιε ει·-εισιιισιιε οιιέΡισιιειι

ειδειισσ ειισὶΡὶειισσ ει σείειισειισσει Μ; @σε

(ιοὶΒοε ὶΡεὶ Ρι·ο ιΡεο ιιιστιεειει·ὶσ.ει:ὲὶΡεοιιιποσοι”

ειει·ὶοιιιι οιι(ιιιιιιο Ρσιοὶι ει Ρσεεει:ιο·σσιιειιιιιετισό·

σὶσιοιιι σσιιιιιιοιιι σεΡὶιετιεοιτι Ρι·σσοι:ιιοιιι ιιιι:ιοει

Ρι·σσοι·ειοι·ειιι οι ὶιι ι·ειιι σοιιιιιιιιε ὶιιιιιιε. ιεσὶι.ὶιι

εοΡει· σι(:ιοε ιι·ειιετ· Ρειι·οε εὶιισὶσοε σὶσιὶ ιοοιιιιειει·ιι

ιισιιιιιιε ει οὶσε σὶσιὶ ιτισιιει5ιει·ιι σὶοισἔσσιιιὶιισισιι

Ρὶιειιεσ Ρι·ο σσιτιοτιὶ ιιιτιοε ει εὶοε. ιισιιιιιιε Γιιισιιι ει:

ι·ειοιιιιισιιετιι σε στιιιιὶ ὶιιι·ε ι·εσὶοιιε .ει :πιεσε :εοσ

ει ΡειεσιιεΙὶ ει ιιιὶτιιι οιὶΙὶ ει σιι·σσιεισιισσ.ει.:(Ιοεπί'

Μεσοι ὶΡεὶ @Με ει ιιισιισσὶ ιισιιιιιιε σὶσιὶειισιιω:

ειει·ο ει; ὶΡεοιιι ττιστιεειειὶοιιι ιισιιει.ει οι οσιιιΡει.ιι.

ει σοιιιΡειει·ε Ρσιεει ὶιι σὶσισ Ριειισ ειιιιι-σιτιιιι ειιο.

ὶΡεὶ Ρει·ιὶιιετιιὶ σσσεεὶσιιε σὶσιε σσιισεεεὶσιιὶειει..οιιιὶ.

ειιε σσσεεισιιε. Ρισιιιὶιιειιε σισιοει.ειι:ισισιιιι.:ιισιιιιιιει

ει οὶσε Ρτεσὶσιὶ ιιισιιεειετὶὶ ει Ρι·ο ιΡεο ιιιισοεειεισσι

σε σειετ·σ ὶιι Ρι·εσισισ Ριετισ ειιο ιιοσσοπιιΙοείσιοι

Ρετ·ιιιιειιιι ιιοΠιιιιι Εισει·ε ι·ε(ιοὶεὶιὶσιιειτιιοεὶ εσιισιιειιι.

ιιισοει·ε. εΙὶσσοὶιι σε ιιοιιιιισ ει (Ιοοσιειιε σσιιι;ι·οδειπιι

σοΡΙοιτι ιισιιιὶιιε Ρειιε ειοε (Ιοσσ ποιοι σισιοι Ισσο.·ιι

πιει Ριοε οισοειὶι Ρι·εσισιο σοιτιιιισ-ειιισιειιιισ σοιιὶἐι

ιιιιιεσ ειὶΡοὶειιιὶ ιισιιιιοε ει οὶσε σσιιιοιιισσειιιιεσοι·σ

ει σώσετε Ρτστιιὶεὶι σὶσιοε ιι·ιιιει· Ρειτοειξεὶιιιὶὶσοει

σισιὶ ιιισιιεειετὶὶ ιισιτιιοε ει οὶσε @ο .τιισιιεειειὶὶ.

τειὶε ιιιειιειιιὶὶιοε εοΡι·εσὶσιὶε. Ρι·ο Ρετιιττοει·σ ει.

ιισ εὶσ σιιεει·οειιι(ιοιιι σττιτιὶε Βστιιι·οσιειι ·οισοσειιειστι

σισισ σσιτιὶτισ σεΡὶιειιεσ Ρι·ο ·σαιιιιιιτοὶ.°τιεοιιιε: μια

Ριισι·ὶ σιιιιΒιιοιι. Ρι·εσισιιι ιεσει·ιιιιιισιοιι: ιοΒιιιιεκτει.

ιτιστιιισὶ εειι σὶειοε εὶιισὶσοε Ρι·ο εὶε ει.εωερε.ειω.

ιιισιιιιειει·ὶὶ ει Ρι·ο ιΡεο ιιιστιιιειετ·ισι.ειιι-σειιεο..ιειιτιιὸι

εσιὶστιὶε Ρι·ο ισιι·ιε εεκιιΒὶτιιε ιιιοοε.ιι(Ρι.οε Ριισιιισσ

ιι σὶσιο σσιτιἰιισ σιιΡιιιιιιεσ εσιοειιιε ειιάἑιισὶειιιιε.Ρεε>

εειιιὶιι σοτιεεοεο σστιειιισ ει ιισιοιιισιε ει εοσισιιιὶιοιει

ειισὶειιστοιιι ΡσΡοὶὶ ὶιιιιιιε ιισιιιιτιε σσιιιοιιὶι οποιο ει;Γ

Ρι·ο ιΡεο εσιιιοιιὶ εε ι·εσεΡὶεεε εστιιεεεοεεει σι(ιιιιε:

ιι·ιιιει· Ρειι·οε εὶιισὶσιιε σὶσιὶ ιιισιιεσιειιὶὶ Ρτο σὶεισ

ιιισιισειειιισ. ει σε (.Ιοιιιιιε εε ιιειιε. (ιοι(:ιοικι εισσιι

ιοιοιιι οσσειιὶι ι·ειιιιιισὶετιε ειισεΡιὶσιιὶ ιισιιιιοιιιειτσιε

Ρεσοιιὶε ει σιιιιιὶ ειιο ειισεΡιὶσιιὶ. φωσ. ιιιοιιιιωωιιι.

σὶσιὶ τιισιιιιειει·ιι σσιιιὶιειοι· Ρι·σσεεεὶεεσ. εισιοιιι ὶεοοε·

ὶιι σστιισ σσιιιὶιιὶ σΡὶισιιὶε σε?σιεσσ (με ὶιεὶιὶιει σὶσιοε

σσιτιιιιοε σεΡὶιειιεοε ει (ΙιιιιΡ`ι·εΒὶιοι· σοιιεὶΙὶοιτι ειι

σιιιιισι·οιιι.. οποιοσοιιιὶτιὶοε·.ιι.ιιιὶο·ὶιοιὶε ιιισσωει. ὶιισὶ

σιὶσιιε ·ι.ει·σὶο·ισὶεικνιιιιιιιιιιι(:ὶὶ ὶιιιεο Ρι·ὶιιι(ιιιι ει, “πιο

εισαι. Ρι·εεειιι·ιΒοσ ιεειὶιιιιε‹ιιιισιιεσ Βιιιισ.ιιιιισι·ι·σΒειιισι

σε ΒιὶιιιεΙσσ. Βοὶσεισ ·ιιεισιισ..ιιιγιιιοιισιιισ..σε οσιιιι.ι

ιεειε σε ειοεισιισ.. ει·σσοοὶιισ·..ε)·τιιοιιεέι›0ι1σοὶσὶσο”

σισε σὶσιὶ σσιιιιιιὶ σιιΡὶιειιεὶ. ο .Με

Εεε ισιιιιιιιιεε ειιτὶ(:ὶ σε Ροτ·ιιι τισιιιιιοε Ρτεσὶσιιιιιι

ιτιειι·ιιιιιειιιοιιι ειιιτιιιιὶ ιιι ιιεει: Ριιιιιισειιι ιοι·ιιιιιιιι σε

(τει·ιοὶιιι·ὶσ ὶιιειισοιιιετιιοτοιιι σσιτιΡσειιστοιιι Ρετ· πιο

ιιοιιι _(Ιοσιι(ιιιιιι σΡεσὶιιὶ σε. σιοεεσ ιισιειὶὶ σε ΒετιειοΙὶ

ιιιιιιι(ιιιισ σσιιιιιισι·ιιτιι σεΡὶιετιεστοιιι. ιιισ(:ι.ιιιι›ινιιι. σὶε

ιιιι. οοιιεττιιιι·ιε. οι( το· · ι - τ.

Βιιιιι· "οι ιι.° πιο. ωεε.
ι
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;,ιιιιιιβίβ ω;; . ( υε;000ΧΜπ ω-.=-ιΐ'Η οι ΜιιοΒιιε. μι· ετιριιιπι:ιοτιειπι $οιειιιριιωπι οι ιιοιιιιι·

Με ^_·ιἔ>+··-·-·° - η ·· ι : .δι:·:ΝιιιΨ'1:.ιι

Μωσεηι Μια ΙΙΖ,ΜΙφ σροΖ2αιιοπο ,Δ οσμοπο, ει

ιἰεωτι2ιοπε φσοφσΜπι ηπει·σαωι·ακι-βιισσαε α όα!ίιιο

Εαπάιπιώ·2 ροιρεΜα£α , απ:: Μέ0|ιαείε Ραίεοίο80

θι·ρεφοποπιπέσπραπΔα·εισοπηαεεωσ ,· ια εω·ιίευιΜιιω

μεσω αὐΙααζι ρωιωεω αιεε£ΖΔΜ«£ ΙΖύει·αι2ι ειιπιεἰευι

|ιοι:2ωΙαπωσι τ·(Βπιι€. Ί

με ή.. ¦ ΗΜ .' ; , . Γι..." .”ι..

_ιμώ Ω··1·έι: ιιιμ4861,ΜΥ Η0ΠΒ8 ΒΡΒιιι5 μ” μ”ιω «μι _

Μι·Ξωι Η .-'--ι ι .Με ματ»

Πσ'έιιή ΜΗ η .Η θα!. Α.|ΞιΙ. 98θ.υ. ι ωι;ιι€ι ι;ι°2ι€3

ἔ82_μ·· ·ζ··· ι· · (ΠΠ.) ·ι;ι2.ιμ··ιι2·μι·

ιι-ωωιιιιΔεε οριεοσριιε αιιπιιε εοπιοι·ιιιιιιι€ι. φωτιε

ειπιονιιι-ιοι·ιηιο ιιιω. ιιιιοικιειι μιιεοιοΒο ιιωιωι ιπιι

Ροιιιιοι·ι Βτεοοι·ιιω ειιιιιτειιι οι ειΡοειοιιοειιι ΜΜ- &

σ.ιιοΕισιιοι:ι. εκ μιι·τετιιιει:τοι·τιιτι θιιοτιιιιιιιιιιιι·ιιιιοιιιιιι

θωι4ιππωιιιιΠι οιι.ιιτιιπι ει: ιιιετωτοτιιπι ιιιοιιο Πακτω

τιιπι οι ι·οιπετιιι··Φωιεειε ιιευοιοτιιιιι Μι ρι·οροειτιιιτι

αστειο ιιοΒιο. :Ροει ειπα ιρει μπι ειιιιιιιιιιειπι πωπω

ΜΜΜ @οι ιιιιοωια :ιιιιιιιιιιιια·ι πιιιιειιιιιιι ιιιτ:ετειι1:.

Βιιιιιωε. τιιιιε ιιι ·ειιιιεπι ταπι ιρεοε απο ιιιιιΒιιιι

ετιπιπιει ροοιιιιιε. ·ειι.ιιιιιι 88011111 Ρτο επιοιιάιε πιει·οι

ι=ιιιυιιιιιο· άιιιικει:σειιΕ ειπα-ι ·ειιιιΙιιιι τοοιοιιιιιιιιι «πινω Ρτο

επι ·ιιοιιιιιτειιιε -οιιιιιτιιιιιιιιι: 1ιωω οτ σειρι:οε επι σπιτι

Ρι·ωετιτιωιι -ιιοετιιιιιιιιτ. τικΙιιε ιΡεοε ιιοτιτιετι ιιυοιε.

σειι·σει·ιιιι οιιεισάιο ιιιιιτιοιρε.τοε. ιτοπι ιδιωι- ιιιιρει·ιει

Ιοπι ιιωτιειιειιιιιιοεπι ιιεοοιιτ. ιιιοτοειτοι·οε ετ ωεω

οιιιιιιι ιτι ωτι·ιε ιπι ιιοπιιιιιι οοιιιιιιοι·αιιιιοε εοπ οκ

Μάο ·ιτειιιεει1ιιτοε. ιι ιιιιιιιυειιιιοτ εσε ιιιιοιεεωτιτιιιυε

ει; οιι”ειιόοτιτιιιιιε οροι·τιιιιι Βιιιοι·ιε ρι·οειάιο ‹ιοι`οιιεειι·ε. Ο

πω: ωεφικ1 ωιιετιιιοι·ο Ρετιιωε. Ίιιο‹ι ιιι οοτσπι

ιιοι·Βιιτ οοπιοάοιιιιοτ ιιοοιιπιετιωτιι. εοτειιιτειωιιι ιιιιιπι

ι·οΒιιιιάαπι όιικιιιιιιε ιιττειιοιιιε οι οταιιιάεπι. φωτοτιιιε

ειι.ιετιάειιε ρτοιιιιιο. Πασά ιιιοιιιιιιιι οιιιιωε ειιιειΙιιο

οικω. @σιοε ερεοιειιιε Βετιιιιοιοτιτιε Ρτει·οδοτιιιιι ιιτο

εοφιιιιιι.ιι·. ειιιι ιιοετι·ιι ετ ιπροετοιιοε εοιιιε ρτοτε:οτιοτιο

οοπ18ιεΒιιιιτ. Ρτομετ (μισά ιιι οοπιππι οιΪοιιειε`οίΪοτι

Λεω». οι ιιιοΙοετιιε ειε ιιιιιιτιιε Ρι·οιιοοιιιιιιιι·. πιει·

οιι€οτεε ιτοπι Ρεοιιιιιει ετ οπιιιιιιιιε ειιιιε Βοιιιε ειιιε οι:

ι·οιιετοιιτιιιιτι ιιιτ:τε εοόιε ετ ιιοετι·ιιιιι Ρωιωθ τοετιτυι

ιιιικ:ιι8 ιιικιτωι:ι. Πει ιιιιοά ιιοε ιι€:ιιοοιοτιοιιι Μαιο

τιι€ιιιε ει: ιιιάε ιιι άοπιιιιο ιιιιιιιιιιυ.ε ιιιοι·ιτο 0οι11τ1ι€11

άειιτεε οοιιιιι€τιειε ιιω Ριιοριετ ιισσ Βι·ειΒιειε τοἴετειιιιιε.

τιιιτιιιιι ιιιι:ετιιιιι. ιπι. που” πΡτιιιε. Ροιιιιίιαιω8 ποεττι

@πιο ν".

(ΠΟ(]ΟΟΧΕΙΙΙ )

Μεκαι. Οταεσοπιιιι £πιρει·αιοτ·,ροσωπιασ πιιαααυιΜιω·

Ισαασ|ιιο ανισπ:αίο .ιιιο, Τ|ιεοάοι·ο (”Μ>ισίο2ο ει βεοπι

σα· Μαἔπα£ἰὐιιε ἱπιρει·ἰἰ, σε εο!ιαια·ιωι :Μια/Με 8|10Ιιιἰε£.

Μ” , 98 ειρι·ιιιε

(Μ. Α. /οι. 962. ν. (Ϊο‹ἰ. ο. Μ. πο. °

( κ. ιι. )

ι· Νοε ιιιιοιιιιοι ιτι ι:ιιι·ιεΙο όεεο ιιάειιε. ιιιιισοτιιιοι· ει:

ιιιοιιω·ιιιοτ Βι·οοοι·ιιιιι. άπο” ειιη;οιιιε. οοπιιιοιιιιε ραι

ιιιτειιπ:Μι. Ρι·απιιιτιιιιυε. Μ. ιιιιιρετιυιιι ιιοεΕπιτιι ιιτο

ωιιι.κ. £ιιιι ειιιιεοτιμο ιιοτιιι·ιο. ωρωωιω :ιαπισε ρ!

ειναι: τιιιιι:έιιιιιιιιιο ιιιυει·ει·ιτ εισαι ει ειοοιιιοιιι€. @κι

ά5ιοοιιεειιιιιιε ιιιιιιιιοιιιιιε ιιιιιιουιά ιιοετιι ιιιιτιι6ιιιιιιιι

ιιιειιοε. πιει€ιιι ιιιιιιιι ωιΡωι οοεττι. εισιιιιιιιιε' ιεπ

οικω ειιιο-88. ειιιε: ρωιεοιιειετιισ εειιιιετιιε ί:ιιιιιιιιιι·ιε ιπι

ρθω ιιοετι·-ι. ιιοικιιιιιιει πιιεοόοι·ιιε ω-ωωωω5 8811

ιιει1ετιιιιιιι.ε 8ιιοιιιόιιιι:οιιιιε Βοτιοει1ιοΕιηοιοτι ιτιιιιοτιι

ιιοειι·ι. άοιιιιιιιιε ισο. ιιοινορει·ιι ποι εισορρετιιιι: Μι

ιιιιιιιιιι Ρετ50Ι18:8811 ιιιι:Ιιιιιιιιε ιαπι1ιισρι:οιιιιιο ιιιιωτι=

ιι€ειτοε. ‹ιιιοτι ιιοε ετ ιαι·Ρει·ιιιπι ιιοετι·ιιιιι εοιιιοτ οι

ειιτιειιιυιετ πιο ιρειε φιιιιιιιτιιτιιιιιε βοοιιιιιο οι Μοτο

οοι·ιιιιι‹ιειιι. ιιιιιτιοι·ειε ·οτ ειιιΒιι·διε ροι·εοιιιε φιφα ιρειιε

Ρεοιιιιιειε Δωιω ινοετι·ιε ιιιιιιοιιε εοπ ιι1εοι·ιιω ειιυεπι

ιι:ιιιιιιοιιιιιιι;.6α:ιιτιάιιιιι ΐοι·ιιιιιιιι οι; 2ι·ειοαιωπι ιιαΙιιε

οτόιιιωι:ιειιιιιιιι ωω-ι εοπιε ετ ι:ει·ιιιιιιι. Ηι.ιοά οιιιιι

ερω ιιοει:ι·ιε ιιιιιιοιιε εισαι ιρεοτυιιι ειιτει·ο ρωταω

£ωω-ωι. ιιιειιμοι· ιιιοιιιιιιε οι οοτιει;ιιιιιιιιιιε επι οιιιιιιιιι

οι: ειιιΒιιιιι Βοιιοι·ιιιιιι ετ εΡεοιειιιιι ρι·οόιοτο8 ιιιιτιοιοε

ιιοετι·οε οι: Ψιειιιιιιιετ εοι·ιιιιι ιτι εοιιιιιιιιι ιιιιιιοιοε

ιιοεαοε ιιτςιιε ιιοετι·ι ιιιιΡει·ιι οι Ρι·οοιιτειτοτεε ρτοἔι

ιιιιττωποε πω: ετ ιιιτιρετιιισι ιιοετι·ιιιιι οπιιιιει οι δω·

Βιιιει :ιΦωιιάστε ετ οΒεει·ιωτο ετ οοιιιΡιοι·ο Ρετ οιππιιΔ

ειπε ιρει ιιο3ιι·ι τιιιιιοιι δετιεπιι€ει· οι ερεοιειιιι:εττιιι-:

καιω: Βιοι€ιιιι:ι Ιιτοπιιι.τειιόπ ετ ειτωιι‹ιειιτι:ι. οι: ιιτ

Πάω μωιω ιιτειιιοτιε οτιιιιιΒιιε ιιι›Ροτιι άειιοεπ 'ιιιεειτ'

ιιι1Ρει·ιιιπι ιιοειτιιαι Ρτεεετιε ιιιειι·ιιιιιοιιτυπι Βιιιια

αιιπιιε τιοετι·ι ιιιιρει·ιι ιιιιιιιιι·ι τοιιοπιτι οι ειιιιεοτιιιι

ιιττοι·ιε τιιιιειε ρι·εεεπιτι ΜΜΜ ιιιιΡι·εεειε. Ρτοόιοαι

οιιιιιιιι ιιιτειιιιιιε ετ ιιιιΡει·ιιιιιι ιιοεττιιπι. πιοτιε απ"

μοι·ειιτετ εεοτοεειιιαιε οιιιιιιιεριιιε ιιττειιἀει·ε οοιιιριετε`

οι οιιει:ι·ιωτε οι πιοτι οοτιπτυιιειιιι·ε ιιι ιιιιι·ιιιο. ιιτο

5οοτιι;ιιιε τεετιι·ιιιε Βιιιιιιειιιιο ιιιοεοοιιιιω οι Βιιιιι·ιιιιτισ

ιιιάιοε.-εκτει ειιιιι; Μ:: ιιι αυτια ιιιιρει·ιοιι. ιιιιτ‹:ι.κι.

ιιιε ιικνιιι ειιιι·ιιιε. ιιι‹ιιοιιιιιιε πω.Εεε: ιιιοοιιιιε ιιιιιιιιιοιιιιε ιιοτειι·ιιιε αφτι ιιιιιιοι·ιι ιιοἐι

@Με εοι·ιρει.

- .ιι

/ .. η: μ. ι:.=

.ς .οοοοοΧων ) -! Θ @ιι
ΜΗ))ϋ-1

ΜΑΝπευυε δίσίΖιΖω Ματ, ιπια!αο ίσω /ὸ8ἄ6Ι°8 σαπι

Ιαπάεπωιύιι.ι, σουιρΙαπι ε2.Μεω π·επιιωεπι2ϊοιιήσ 8·πιει2ι

ρΡίνι!ι98·ία σοτιοαἰἱέ 62 ιι ρταεάεσεε:οι·Σέιω σουιοεπιτ

ά 6'0Π Π'Μί.

...ι

ΗΜ , πωπω ιιιιιιο- >:_ ,.. ..2)

Ε.: σ|209Γαρ|ιο .τιπιστοπο Βιμ ?'αιπίπωωι.ι ω6ιι|ω·ιί.

δυό. Α. β!. 953. υ. ω. Π. β!. πιο ν.

( Η. Π. )

Μιιιιιι··εάιιε ιιει €ιδιω τοι ειοιιιο. ιιιτι· ι›ι·οεειιε

εσι·ιρτιιιια ιιοιιιιτι £ωιιω5 ιιιιιιιοι·ειε Μπι Ρτεεειιιιιιιιιι

(μπαι ιιιτιιι·ιε εΙιιοιι πιω ιιττοκιάουτεε ει·ειαι εειιιε οι

ιιοοορι.ει εει·ιιιτιει @πε οοπιππιε Μουσε τιιιοικιωτι ιιο

ιιιιιιο [και ιιοε0.ι·ο ει. ιιιιιε Ρτοιιεοοεεοι·ιιιιιε Πωιι-ω

οκιιιιιιιιι; ιιιιοι.οιιιιε οι και Ρπεοιιε ιιοιιιε εκιιιιιοι 'ρτο

εα:ιιτιοιιε οοιιιιιιιι:ι. οι βασικο ιιιοιιιιε ροιοι·ιι ιιι ω

“Η
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τιιτιιι1:ι. ιισιεστεε ετἱειπι ειπε εσωιιι1ἱ ρτεἀἰετσ ιετιιιε α Ντ. εεε εσσὶΪετι1ω εσιιιει·ε τεεεετιιτ. Με (μαι ιιι:ὶ

ετ σιιιτιιτειιι ιιει1ει·ε εστιεοι·ἀἱσπι Ρστὶτετ ετ επιισι·εωζ

Ρι·σωἱττἰιιισε ετ εσεεετιιιτιυε.. (μαι ιισὶπἱπεε ἱει1ιιε- ετ

ιιπιἱιιει·εἰ σε εισειιιὶ ὶειιιιεσεεε ετ σιιἰ 'στο ι8000118ιω18

εε ἀἰετΝιιιΒιιιιτ εκσιιιεὶε ρι·σιιὶσεὶειἰισιιε τσωειιἱε τιιεσὶε

ιιεσετἰε ρἰεειιὶε ετ ιιεισιτετσισΒιιε ΜΒΜ (ΙΜ εε αϋ

εει·ειιτ ὶσσιιεσεεε εσιιιὶ ειστ .ετ εεειιτἰ ἰιιΥΡετεσσἰε ετ

ι·ει›ιιε εετιἰ ετ Ιιεσιὶ·εΒὶ ιι1Ήτοτο τεθ·πιο πισεττο ετ τιἱ

“τω” ὶρεἱιιε. ετ·εμιστι Ρετ .σσεσειυιι6τσἰσεε ι·εἔσἱ

ιιοπι 6ει οίΪειιεἰσ -εσρτωιἰετὶε Μ· ρει·εσιιἰε ετ ι·ει›σε;

ετ-εὶ οιἶεπιεἰο ιιει·ετ σει άεπιρτιιτπι ιιετετι1ι· εειι άειτσπι

εεεετ ι·ερσι·εισἱτω· ισ Ρτὶετὶκιιιπι ετστιιστι ἰπιιι·ει ιστειιε

τετιιροτἱε ει›ειεἰσισ. ἴσετετ-εοἔτιἰτὶσσε ειὶπτιπσσι·ἱε ιιι

ρι·ε‹ιὶετἰε ι·εΒσἱεοιἱι›σε Βιιειιισσεσσετειε εσιιεπι.εοσ=

ἀὶτἰσιιε Βειιιιεστιβιιε ιιι εἰιιἰτετειὶεσιιεηεἰιιω ετ (Π

ετι·ἱετιι εστιιαι. ετ εἰ ειἱσιιἰε ‹ιε Ροεεε σει ἰσήεειἰετὶσσε

ιισετι·σ σίιεσεσπι Βιεετετ ειἱειιὶ ἰεσσεσεἱ θα: ὶσ‹ιε

ιιὶτιἀἱετε Ρετ· οσε σει σσεττοε σίιὶεὶειεε ἰτι ρει·εουἰε

σει υει:ιιε άειιικΙσεσεισισ ἰιτἴτε. Επεσε τειπη›στἰε ερει

εἱιεπι. εεεεισάσπι ετἰπιἱσὶε σσσιἱτειτεω. Ρσετε!ικιω

εοτιετἰτειἀτ 81μ111Πετιε σε ετιι1ιιΠιε σσειἰτετε τεἔσἰεσιἰε

ιιτιειἱισιιε ι1σετι·ἱε εὶπιἰιἰ εοτπιἰτἱστιε ιιτευτιι)σε εΡστι

εοε. τιεο ρετωἰττειτισε Πι ι·εΒιισ σει ἱιπ σιὶσσ·σ··τει·ι·ε

τΙσααι ιιειΒει11σε στωστεπι Πει-ε Ρετ ἱσὶπιἰεοε εστιισἰιἰε

ἰεττιιε εοσττε ἀἰοτσε ἱεσιιεσεεε. σεεσιἰειιΜ ΐσετεπι ι·ε

εερτσι›ἰπιιιε σε! ι·εεερτω·ὶ ἴσεἰεπισε·ὶσ τοτο ι·εΒτισ

πσετκ·ο ετ.ιιϊεττιετσ σε”. εεε ειιἱεΙσἰΒιιε-ιισιεστὶσσε

οιι”εστιει·ε ἰωισεσεεε ἀεΒἰιιπιιε εσκἰιὶσισ σει ίΞισοτειισ

τι·σσεἰτσπι σει ωει·εετιιιιι. εετι Με τεττε ετ Ροι·τιιι1ι1ε

τεἔι1ἱ πιοετι·ι ετ ειἰετι·ὶετιπε ἰρεἰιιε ιισισεΒἱὰιιιε εοε ὶιι

Ρετεοσἰε ετ ι·ειπιιε ευι› Ρτστεετἰσσε ετ σείειιεΞσσε

εειτὶσήε σοεττε ετ τοτε ιτιετὶσε ι·εΒτιἰ ετ ισειιιει·σπι

ευετυπι. ιιισἱειιισεἱσε σσσὶε .σει ιἰεὲτισπι εεεετ :κι ετι

εστεω..σὶεἱ ιιειιετιτ εσσττσ σσεττσε ειιΔιεσε ει·πιει·ε3

ειε ιιεΒυιιιιεστι Βτειτἰει εστιεεἀἰσσιιε εἰε ετἰεωσσοτι

εἰπτ ειπισεισ ἱσ τοτο ι·εδτιο ιισετι·σ ετ ἀἰεττἱετιι ἱΡεἰιιε

ιὶΒει·ἰ ε: ιπιισιιι1εε ασ αυτή ἀειεὶτε ετ Ρτεετετὶστιε

εειι εκεοτἰοσε σιισεσωσσε η‹›ισἱτιε οεσεεετστ;- σπισεισ

ισ τοτο τεει1ο σοετι·σ ετ τιἰεττἰετσ ὶΡεἰιιε. Μπι ἱτι

ρετεοσὶε σιισπι ι~εισσε ετ ιηει·εστἰσσἰι›ιιε εοι·σισ ἰσ

ττετιτισ ετειτπισ ετ επτει11ιάσ. εειιισ φωσ με (Μετα

σιιι·ιε. ιισιιιε ετστιιτἱε οσπιιιισε ι·επιὶεεἱε ειετιεπι ετ

ιιιιεισιιε ρεττἱισσε σώστε εστηιιστιιτσ. ‹ιε τειιτ:Ρσι·ε

1·εΒἱε.Βσὶιιἰειωἱ εεειιτι‹ιἱ θεα ·ει·ετἰσ τειεικετὶε. εοι

ιιει·ε όειοεειστ τεττἰειω ρει·τεπι τεστιιπι Ρι·ετιιοτοτσπι.

ὶιιτἱιιπι ειστιεΙυσι·ιιπι ει σιὶσπιτιε ιιεσετὶστ τΙσετσ ιιε

ἱετισε. ετ εἰ τισιιἰε σει ιι€1:ιιισσ (πωσ πτιετεετὶστιὶΒιιε

σε Πισω ιιεσετὶτ. ετ εκσστιετσιιετὶτ ἱιι σιὶεισε τεττει

τεθπιὶ ιιειιιιεσ‹ιἰ εειιεει. τοτιο ςΙσὶιὶΒετ 1σει·εστστ ἱσ

' ειπε. (ΙΜ αυτι ἰΡεσ σειιἱ σει ιὶΒι1σ πιετεεε ειιτιιυτετἱτ

εσιιἱἴετιιιιι πιιπιιι εοιυπιπισιιο εσιιιει·ε ιιεισεστ ετ που

σιτι·ε στο πιετσὶΒυε επιε σιππιἱισιιε εἰ εει ισει·εεε

εποε σπισεε σειπιιάετιτ εὶιιε Ρεττεπι ὶρεετιιπι, ετ

εἰ εεε ἰι›ἱ ιισιιιετἱτ σεσιιει·ε. ιὶεἱτε ετ εἱσε ἱπιρε

ιιικιιειιτσ ειἰσι.ισ ρσεεἰτ σ:ιετ·σεε ειισε ε:ιττειιετε ἰιι

εσι:ιεπι Πέσο σει σιἰο ετ εεε ισιιε τιετει·τε ετι (Ρωσ

ειιππΙιιε ρει·τειτι ιισιιιει·ὶτ ἀτὶετσπι εὶιιε εσιιὶιιστσιιι

σιἰςσεω ιιοπι εσιιιειπισ. ιιει·ιιισ εἰ πιετεεε ἱρεειε σε

σε:: ισ τοτυπι πεε ἱιι ρει·τεπι ιιεππιἱιιετἰτ. ετ :κι Με”

ά

Βετ ισ τοτυπι σει ισ Ρειι·τεπι ·ιιετιιιἱτὶο τ11ετειιιτ11 τω;

εσεειτσι· εσιιὶἴστιιττι εσισετε-σσὶιἰΒετ·πιεΙτετσ1·. ειε ςσσιι

σε οπιιιἱΒσε ιπετειι:ιιε. φιεε- 'ιιεεειει·ιτ-_ εεευπι › σε

ιετ1ι1ε. εἰιιετ άειει>ιά Ϊεσει·ἰτ. ἱιι 1Ισσσεκειισ σε!

ριιιιτὶΒιιε στ πιει εεππει τεετιιιπισσἐισ`·εφιἰἱιε·τι1ι11· ποτάκι

ετ «τσιπ .ιιιτι·ε εσισετε εσωρειιετσε. Με ροσάενετστε

πετο ιτιετεἱσω εεε σειπιειττιπ ειι .σιιτιτετἰιιισ εοι=

ιιει·ε τιεσεειτιτ ιιετΙσε Μ Ίσετεἰει ειιιο ετ ετιεόδιιιι1 ετ

ιιοπι Ρισε. Ρτο τἱρε ετ πιετιειιι·ιε εσιιιεστ εἰσιιτ εστι

ειιετιιισ εετ. ετ ιιοισἱσεε ὶεσιιε ἱσ τεΒσσ ετ τοτε Ρο

τεπιτἱε σιιει1ι ιιειΒεσσσε σου -ὶὶτιρεσιἰεστιιι· ειε οετετο

Ρει·εσιισιιτει· σει τεσιἱτει· με σισιἱ8σεἰοσε ειτετἱυε σει

οίΪεσεσ, ε11εεω1εω σιτεε:τσεσιτυι· :ιιοωὶσἱισσε.τι·εἔσὶ

ἰσ ΜΒΜ ετ τιιετι·ιοτπ απαιτει. Ρι·σιι1ἱττἰιηιιε ετἱσισ‹ ετ

εοσεεἀἰωιιε εοσιιισἰ ' υι·εόιετσ. φωσ Με εἰσἱτστὶιπσε

ἔεγετε. υεεσσιιε. εγτσεσεε..ειι€σετε. ε]ροπτι.·ττειώ ετ

Βσι·σιἰ ‹ιειτὶιεσε ἰεσιιεττεἰισσε εσιιιιισ με .ισΒὶἰε Η”

εἰεσἀἱε. εσιιεεάεστεε ετ εσιώτωεστεε. ·είετιεισ. στ›

σωσι·επι εσπιιιιιἰε τρωω ιοἔἰειε σιιισεε. σιιεε.ιιει›επ›ε

:μι ρτεεετιε ἰσ ι11εεεεισε ετ οπωισσε σιΠε τεταἱε περι.

ετ Πασά ιιι σιισσιιακΙσε σἰσὶτστε ΜΒΜ ιαεΒεστιοΒιεε

Πισπίεσεεε. Ρσεεἱτιτ ΜΜΜ· εσσε εσσεσιεε. επι οππιε11ι

ἰιιυὶεἀὶετἱοτιεισ ειιρετ ἰετιιιειιεεε- ετ εοε επεφτε των

τιιιεσεὶΒσε εε ἀἱετι·ἰπιἔιιτιτ ειεεΡτὶε ιεεΡτσἀἱετὶε εεετεευε

ιιειιεειτ›τ Μπι εἰιιἰιετ11 επεσε ετἰεισ ετὶπιἰσειετιτ.ΣΡτετετ·

ιίι1ε.ι11 σε Ρειιε ιιοπιὶεἰτιὶἰ.,εσἰσε τισιήε εετ ίσι:ιειιιετισ

τεεει·σστσ..ήτε :μισά εἰαἱυἰε (ΙΜ ιισημεἰτ.ὶεσ.τιετιεἱε

0σσσσει·ι ιιοιιιει·ὶτ ‹ιε ειιἰσιισ ἰεισσειιεἰ. εσκηιιει·ι σε

Βεειτ επι) εσσειιιἰΒιιε ὶεσσεσεἱιιισ. ιιτ εετστ-τεἱ τσαμπα

εεεΙυετιιι·. ετ ει ἰσσιιεσεἰε .Ρετειιεεεειτ ἰστιιιεπεεἱσ Με

τἰσεετιιτ σει· εσισειιιεε τισσεε ιιὶιιεετιπ ειφει:ειιεεσε

π11οτὶετιιτ. ειιιτ εσησειεεεετ-ετ ιιε ιιισι·τε ἰρεἰυε σετ

·ο_σσιιειιεεεειιτἱσ εἰΒσἰιἱεετιιι· ἱιιετὶεὶετὶσ.τεὅἰσσὶε ετ ει

Ρετεσεεσε εσιιιιειιιετὶτ. εσσειιι ωστε Με” εκε

σσετστ. ειε ι:οπιιε υετο ιιισσειιεισπι όετιιτιετσι·ωσ στ

Βεισιεε ειιτἰε τιοετι·ε σιιιιστεσσε εε ὶσττσπιἰττετε τιε

Βεειστ." εεοι εοπειιιϊΒιιε ἰσιπιιε ετ ἰεσυεσεὶΒσε ὶΡεἰε

ιὶΒετιιιἰτετ ι·ειἰτιεΙιιεστσι·. ιιιεἱ ιιοικι όεισιιοτὶ εκ :Μεσα

Μετα εεωεε ίιιιετἰστ ειιι·ὶε σΒιὶἔετε. εειιιισ ετιειιιι ἱστε

εὶτΙιιο‹ι ειὶεΙιιἰε ιισι1ετετ ἱτι ειε. ὶιι ιτισιοι·ειτι ετἰεπι

Βτετὶε ιετἔὶτειτεω εστιεεἀὶσιιιε εΗ:ιετσ εσπιιισἱ ετ Ρτο

ιιιἰττὶπιιιε ιιτ ιὶεεειτ ἰεπισεσεἰΒιιε ιισιεστὶΒιιε ιιἰετσσιἰσ

ειε τεθσο ροττετε. ισιιυειιπ τΙιμιιιτισ σὶετσειισ υεσοιει1τστ

επιε ΊιιἰιιεΙιιε..εειιτειεε σει· τιστὶεω σει ιιιππ. εσσετε ἰιι

τεττὶε ιιι›ἰ υσιιιει·ὶυτ ετ εκτι·ειιει·ε ιιε ΡσττσΒιιε ιεΒιιὶ

ιὶΒετε τιεσεπι πιὶιιὶσ εειιπιστυπι Ρετ επισιπ1ι επι τε

‹Ιιιἱεἰτἰσι1ετι1 εσπιιιιιἱε. ὶετιιιε. ι·εεερτσ ὶιιτειτοτἰει εεπ

τὶσσε τΙιισ‹ι σἰετιισιὶε ἱρεσ σιἱι›ἰ ε!σεω ἱει1ιιετσ σου

τιερσι·τειιτ. ιισε ειιτει11 που ὶπιτειιἰδετιιτειιε ἱιιἱε ἱε

σσετιειι1ι.ιε ειιὶ :κι σιἱειε ρεττεε ιιἰετσειἰε :ιετεθιιο

ροττει·εστ. Ρτσιιιἱττἱτσυε ετιειω ειιιεπι εσπιιισι. φαι

σεεειεἰοιιε ειιἱεσὶσε τσειπιστἱ. Πασά Βειιετειἱτει· Βιοε

τεκσσε. σε εΧὶΒειπισ ίστε ειισιισ σει όι·ιετιι. σει τιι

εὶειιιιε ειἰτΙιισ ιισεἱτε. ει1 ειὶσιιἱι›υε ΒεστὶΒιιε ιιει ιιο

ισἰσὶΒιιε. ἐεσυεσεεε ιιὶἀειὶεετ ‹ιε ἰειισει ετ ιιἰειτὶειιι

ὶΡεἱιιε εστι Βι·ευεστσι· σει ιτισιεετεστιιι· ισ ειὶ‹Ιιισ.

σἰεἱ εεεσιιάσπι ΡτἰιιἱιεΒὶὶ Ρτεεετιτὶε τει1σι·επι. εετετιιπι

οππήιωε Με .εσύ ειπε ιτὶεοισεσ ἰσ τσειιτει φιοικισιιι

Ριπτεε ι·ε.5σι εεειιετσ ᾶερσι·τεισετἰτ ετ ιΜόεπι ιιεωιἱτιε
ισει·ιιιιτ ι·επιιττιππιε σιστιεπι οιιιεσεεω ετ ειιιρεττι
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τοοὶρὶοπτοε οοο πι Βι·οτἱοπι ποστι·οπ.ι οτ τοετὶτποπιτοε ο

το 'ροεεοεεὶοποε οοι·ππι οὶοπο ρπορτοι~ τιοο τοττο

τποι·ποτ. οτ εἰ πἱἰοπἰ @ΡΗ εππτ ΡτοΡτοτ τιοο Π

Βοτοπιπο οοο εἰπο τω; οι: το(τπο εἱπο τἱο απο το

Βπιππ πἰεὶ -οκ πποπο απο @ποο ἴποτἰπτ Ρι·οοἱτοτοο.

Ρωιπἰττοπτοο. οποο πιο οο οποο τποτ·ππτ 011111 πἱοο

τοσο ὶπ ·οοεττο ·οτ ἱποπΙο πιπ!το ἱρεοε ποπ Βι:οποτ›ἱκππο

π!τοπἰπο.- ποο Βπεποι·ἱ :το ατομο ρποἰοτππι· οτ 8Ρο

οἰοΗτοι· ι·οποττπιπ οποοοπἱετοιπ οτ πποε οἱπο. τοοπο:π

πο οι·οτο. τππἀπὶπππι οο- οοττοΠο οτ πποε οἱπε. που

τποδοτποππι π» πωπω οτ πἱτοτοτπ ‹Ιο 8εποτο. πποποἱποτἱπτ ὶπ κοπο πποι·πι·ἱ εοοπτ·ο ιποι·οπτπι·. οτ πώ

ποἰποτἰπτ απο εοοπτο οκοοπτ. οτ πὶοο!οπε στο ππι·ἱο

επο ἱοτιοπποέ πΒοΙἰπἱ ὶποοιι. εἰπἀἰοἰ οτ Ρτοοπτοτοτ85

οοπιππδ.ε πιππο. οο οποτπιπ ρτοοπτπτὶοπο οτ εὶπἀἰοοτιι

ΡΙοπο οοπετὶτἰτ Ροτ· ΡπΒΙἰοπιπ ἱπεττπτποπτπιπ οὶο ο

«Μπότα τοοτππ1 οτ οοπποποτππτ οτ Ρτοπιὶεοτππτ ποΕπε

πιο οποιο ροτοετοτὶο; οπρὶτοποὶ οοποπἰὶ οτ οοπιππἰο

πιππο. πιο! ἰἰοοπι πιπποπεοε οοΒοοπτ τοΙοτἱοπο ιππτπο

οτ ποτεοπὶοο ποπιἰπο τοττοτίε ἱπ πἰποπΙππι ππἱτοτἰε.

εο!ποτο οτ οπετσοπ·ο· ποο ὶπ τοτο ροοεο οτ οπτήοτπ

ο:οτππι πι τοτπἱο οτ ροι·τιιοπο επἱ8 οτ Ιιοππποε τοεπὶ

Βοοτοε πωπω εοποε οτ ποπττοποε ὶπ ροτεοπ58 οτ

Ι'θ]0τ18: οτ πιιπο· Ροι· οοιπππο οτ ποππποε ἱοππο εοπ

ιἱἱετι·ἰοτπο ποπ οοτ ποτπε οτΪοποἱο. ποο ποτπἰπἱοπο

τοεπὶ .Βοοπτιιιε ποετ.ι·π. οτ ο οποπεο Βοι·οτ ἴοοἰοτιτ

ίπάο πἰπἀἰοτοιπ πι Ροτοοπἰε οτ τοΒπε οοοπιιοππι οπτι

ἱἱτοτοπτ οτἰπιἱπἰ8. ρι·οπτ επροτἰπε ἰπ εἱιπὶἱἰ οορἰ

τπΙο ὶππποιιεὶππο ὶΡεὶε ρι·οτπὶεὶιππε ποε τοοτπι·οο. οτ

Ρτοπιἰεοτππτ οποιο οποο ὶπἰκπἰοοε ποεττοε οτ τοεπἱ

οπιπ οι·ππε ποτοιιτοε το ποοτιπππ οίΐοπεἰοποιπ πιιπο- τ·

πο. ποπ τοοορτοΒιιπτ ποο τοοορτοτὶ Ροι·ππττοπτ πι

τοττἰο οπἰε οτ Ροι·τποπο οτ ὶπ τοτο Ροεεο οτ ἀἱετι·ὶοτπ

οοι·ιππ. ποο άοβππτ οἱε οπκἰΙὶπιπ οοποἰὶἰππι ποτ τει-

ποτοιπ. ττοπεἰτπιπ ποτ πιοτοοτπιπ. οπποιοτπ οποποτπ

οοπτι·ο ποε ποπ τοιποπτ. οτ το τοτο Ροοεο τω ἀἱεττἰοτπ

οοι·πτπ ίὶοι·ἰ ποπ ροτιπὶττοπτ. :φοιτ ποιεπίποε οτἱοπι

ι°οεπἱ ΒοοΙοο ποοττοε ποπ ἰιπροἀἰοπτΡοτεοποΙὶτοτ πο!

τοπΙὶτοπ ἱπ ἰπππο οτ ἀἱεττἱοτπ Ρτο οΒΪἰΒοτἱοπο πττο-ἐ

πιο πο! οΠοπεο. :το τιπὶπε οπτοτπ οοπτ-οἀοτποὶοπἱε οτ

οοπποπτὶοπὶε πποπιοτἰοιπ οτ ι·οΒπι· Ροι·Ροτπο ππὶἰτπέ

τυπο. πιο οοπτοτοπι οτὶπιπ τπιπ πο8ττπιπ φωτα οοιπππἱε

ὶοπποΣεπΡποὰἰοτὶ Ρι·οοοπε εοτἱρτπτπ ού.ποτο Βοι·ἰ το

οἰιπποοπιοἱοοτπτὶε ποετ:ι·ο ·εππΠο ιπππἱτππι.-άοτπππ

ορπάυοοοτππο ποτ· πωπω ιὅποΙτοτἰὶ τ!ο. οοοπ το€πὶ ο

οὶτἰοτοπποοτὶοπἱὶ. οππο ὸοιπὶπἱοο ὶποοτπποὶοπὶε ππΙ-'

τοοδιπο.τοοππι; πωπω 'ὶππὶἰ οποττο ᾶπἀἰοτὶοπἰε.Φ τ· = ··

ΒΒο οιιππωππε ποἔὶπει 8οοτὶ·ἰπιροτἱἱ ·ποτοι·ἱπο ρνο

ττ·ϊαιππ ·ρι·ἰπὶἰοἔἰπιπ οέιττοκἰ ο τοτποτπο οοιπππἰε ἰοππο

οοππιτποπωι ·οοπιπποτππτ οοΡἰτπποοτπιπ οοτπππΐο οτ

ροοπτΕ =πιππα ρτοεοπτἱοπε τοετὶοπε ὶπίποεοκὶρτἑο πτ

άοΠοοτ·ομπτοττο οτο οποττο θππποΙππο ΒοΙΒο οπτοΙάο

οπτἰοσοτ Ίοποππο πο ιποπτοτποοο οτ ε)πποπο τοττοτο

ποοπικι·.·· ἀἰο οποτπιτΕ ·οπ ἀοοοτποτὶε.

τ; ,·· "υπ ;

( ΠΠΠΟΠΧΙΝ )

Ιαπποπ.το.ε, ραο·τα κι Ζο8·ατέσ :Με στοπ άοριιτατίε ἰπιρο

Μωπζσ θτ·οοοοπαπ ι!έο 13 :παπά Μάτι, οτ πο πορε

ΜΜΜ οπο 28 άτο .ε·αύτοςιιοπ22.τ αρπέΖίε π·πτΜοατα,

Μ2Μοαπτ οτ τοστ ατοιιο οοπ/ΐπ·πιτυιτ.

Ποτ , Η) ἱπΙἰἰ

'Εφ π|›ο9:·‹ιρἰιο είιιι·τοπο Βοοίί ?'απτένιοπ.εί.ε οτοπ|απϊ.

Επι! Α. οι, %0. π. ()οιτ.(). [οί 995. π.

( π. π.)

Ιπ ποιπὶπο ιἱοπιἰπἱ ποετι·ἰ ἰοεπ οτἱετἱ ΪοΙὶοὶτοι· οτποπ.

οπιπ πὶι·ἰ ποτπΙοε ΒπἰΠἰοΙπιπε πἰοοοοιποε οτ εποπτικο

τὶπε ἰπἀοστ ππποἰἰ οτ ππιποιοτοτοε οοιπππἰο ἰοππο

ἰποτἰπτ πο. οιοο!!οπτὶεοἰιπππι ἰιπροτοτοι·οπι οι·οοοι·ιιπι.

οοτοπἰεεἱκππιπ οοπήπιππ. πιὶοποο!οππ οποοπι πποο!πιπ.

οοπ1ποποπ Ρπτοο!ο8πιπ. οτ τοοοτἰπτ οοπποπτὶοποπι

οπιπ ἰρεο οοτοπὶεεὶιπο ὶιπροτοτοι·ο ποιπἱπο οτ πἱοο

οοιπππἰο ἱοππο. οπὶπε τοποι· πιο οετ. ἱπ ποππἰπο

οοιπππ ποωο ἱοεπ οτὶετὶ. οτ Βἰοτἱοοο τποτπἱε :πιιπο

οιποπ. τπἰοποο! ὶπ :Μοτο :τοὶ τἱὸοΙὶο. ἱπηιοτοτοτ ιπο

ττοτοτοτ Βι·οοοτπιπ. ἀποοο›οπεο]πε οοπιποππο Ροτοοιο

επο. οι οπο ΒπἰΠἰοΙπππε ιιἰοοοοτποε οτ Βππτποτὶπε

ἰπὁοιι άοτοτόπτἰ τποι·πιιτ πιοιιοοτο οοππποι·πτπ οποτπιπ.

π·ωοποοτ ιἱοπτππἰ ιποττὶπὶ ττο τοπιο Ροτοετοτἰε ἱοππο.

οοπιἱπί ΒπἱΠὶοΙπιἱ Βποππὶετο οορἰτπποἱ ἰοππο. οοπ

880811 οτ οοιπππὶ οοποἰἱἱο σοτο ποΒὶ!ὶπιπ οτ πωπω

πωπω οτ οοπεἰποτἱοτπιπ ΡοππΗ οτ οοπιππὶε ὶοππο.

εἰπἀὶοὶ ππποἰἰ οτ Ρτοοπτπτοποε. οιο ΙοτΙποποπιπ Ρο

τοποπτπ ττοοτππάπιπ οοππτωοπο.πτπ οΠππιοποπιπ οτ

οοπ:ρ!οποπτπ οπιπ ὶιπροτἰο ποετι·ο. οπιπἰο οπο ὶρεἱει

οοιπτπἱοεπ ίποτππτ. ο Ρτοἀἰοτὶο οοι·πιπ οοιπππε πο·

τοετοτο οτ οορίτοποο οτ τοτο οοιπππὶ ἱοππο. ποποτ·ππτ

πιο ὶππροπἰπτπ· ποεττπιπ. ὶτπροτἰπτπ ποετι·πιπ τοοοΡἱτ

οοεοοιπ ἰΗοτὶτοι· τιοποι·ὶτἱοο οτ Βοπἰεπο. οτ Ιοοπτἰ

τιιοτ·τιπτ .οπτπ ππροιπο ποεττο οτππὶο οορἰτπἱπ οπο

ἰρεἱο οοιπιππκο τποι·ππτ Ροτοποο. οτ·Ι›οοὶοι·ππτ· ειδ πιω

ππΡοττο ποεττο οποοτοπι οοι·πιπόοππ οοεοοπτΉιππο.

οτ ποετι·ππι ἱιπμοτἱπτπ οοποοεοοπάπ επο Ρτοἀἰοτο οτι

Ρὶτπἱπ οοπιπτοποπ. οτ ἱπτοπἰτ οτ Ρτοτπὶεἰτ ἀἰοτἰ.τ

ππποἰἰο ρι·οοπτ·οτοι·ὶτ›πο ως” εἱπτὶἱοἱε τοοἱρἱοπτἱππο

ποτπἱπο οτ πὶοο οοπιππἰο ἱπππο ἱΡεο οπΡὶτπΙοροτ

Ρι·οποπο ΡτἰπΗοΒὶπιπ τ!ο οπτοπ 1:πΠπ ίπ1Ροτπ ποεττὶ

τππ:πτπιπ. το οοποτπ οοἱ: οποπΒρΙἰπ. οτ ποποτοΜτοπι

οτ·πὶπἱΒοπτι·ἰοοιπ οι·ιιοοιποτ οιπποε εοποτοο. πι ρπἰτπἰτ

"Μοτο οι·οεοπτί ὸἰο πι οπτοπ τπωπτ ὶπιροιἐ·πιτπ

ποεττπιπ οτ ειιοοοοεοι·οε οἱπο·›ππιοτοιπ οτ Ροοοπι ποτὲ

ροτππεπ σπιτι οοεπππὶ ἱοπποοοτΐἀἱοττἱοτποΪἱπω τοπιο;

οτ·οποά τιπποπἰτ 811οτι°π111 .το αποτο οππι οοπιππἱ

ποποτπιτπιπ. οτ οιππ ποποτἱοἰε οιππὶππε πππποίο ποεττἰε

οι πιιπο ποπ Ϊοοἱοτ Ροοοπτοπτπ ἱΡοο οοιπππὶ τοοποποπι

ποοπο οοποοτιπιππ Ρεἱπο οοπεοἱοπτἱπ - οτ ποΙππττιτο

οοιπππὶε ·παππο.οτ· ὸἱοτπιπ οοιπππο ἰοππο ιτοπτποὶοτ

οποοπι ττ·οποποπι ποοπο οοποοτἀἱπτπ οιππ ποο οο

ιπππἱ ποποτππ·πιπ. εἰπο οοπεοἰοπτπι οτ πο!ππτοτο ποεττἱ

ππΡοι·Ξὶ. ὶτοπι πποπ εο!ποτπτ που 88 οτ ποππὶποε ὸὶοτἰ

ππροτπ οποο οπο” οτ ἀοὶ· ππὶεοτὶοοτἀἰο ποππὶεἰοπὶτ

Ντ!
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!τι πιο!! οτ τοι·ι·ει !τι Ροι·τσ!ισε οτ !τιεσ!!ε σσσε οτ α σο! οεεοτ τ!ο!)!τοι· τ!ο ο!!τΙσο οσοτιτ!τοτο !ττιΙιοι·!σιιι

τΙσοε !ιο!ιοτ οτ τ!ο οοτοτο τ!!σ!τιο Ρ!οτοτο οοοιι!ε!σοι·!τ.

στι!ιιοι·εοε !τιτισοτιεοε οτ τ!ο τ!!εττ·!οτσ !οτισο. οτ οοε

οτστιοε τμ! !οτισοτιεοε ειρρο!!ο!ισστστ !τι ιιοι·εοτι!ε οτ

το!οιιε ετιτιοε οτ τιτιιι!!·οΒοο. τ!σισ τοπιο!! τοετ!!!οοτιιτ

σου !!ττοι·τιε ροτοεττιτ!ε !οιιιιο εοσ οτιο!τοτιο!. σο! οοιι

ειι!σισ !οτισοτιε!στιο στι! των: τσοο!τιτ !τι ροττ!!ισε το

τστιτι!ο οοε οεεο !οσσοτιεοε σο! τ!ο τ!!ετι·!οτσ !οιισο.

σο! ε!!οτοε !τιτισοτιεοε. !τοττι τ!οτ!!τ οτ οοιιοοεε!τ τ!!οτ!ε

ιιστιο!!ε οτ ε!ιιτ!!ο!ε ι·οο!Ρ!οιιτ!!1σε. τιοσι!τιο οτ στοο

οοττισσ!ε !τιτισο οτ ε!τι5σ!οι·στιι !ειιισοτιε!ιιιτι !!!ιοι·τοτοττι

!!·τιιιο!ι!ο!οττι οτ !τιιττιστι!τοτοττι τ!ο οοτοι·ο !τι ροτΡοτιισττι

!τι τοοο! οτ τοττο !τι Ι›οτ·τ!!ισε οτ !τιεσ!!ε τιοετι·!ε. οσοο

οτ οσοο τιστιο !ιο!ιοτ οτ σο οοτοτο τ!ο! ττι!εοι·!οοττ!!ο

ειοττσ!ε!οτ!τ. !το ττιτιιοτι. οσοο οτιιτιοε !οσσοτιεοε οτ τ!ο

ι!!εττ!οτσ !τιιισο οτ τ!!οτ! !οσσοτιεοε ε!ιιτ ττοιιο!ι! !!!:οτ·!

οτ !τιιτσιισοε. !τι τοτο Ρτοι!!οτο !ιτιιιο!·!ο σοετι·ο ο!3

σπιτι! οοισοτε!ο Δωτω οτ οιτ:τοτ!οτιο. !ιιττ·τιτιτ!ο !ττη)8

ι·!σιτι τιοεττ·σσι οτ οιτοστιτ!ο ετοτιτ!ο οτ οστιτ!ο τ!ο τοττο

!τι τοτι·τιττι μι· τιιοτο οτ οοτ· τοι·τοιιι.·οστιι ττιοτο!!ιτιο

σο! ε!σο ισοτο!!ιιιε !!!σο τ!ο!οτ!ε σο! !!!!ο οττιΡτ!ο οτ

ο!!ο τ!οτοτοτιτ!!ε ροτεοτιει!!τοι· σο! τοτι!!τοτ. !τοττι τ!οτ!!τ

οτ οοιιοοεο!τ !τι τοττ!ε !ιι!!~ειεοι·!ρτ!ε οτ τΙσο!!!ιοτοειτσιτι

στ! !!!›οτ·στιτ !σι·ο Ρι·οι›ι·!οτοτ!ε οτ τ!οιιι!τι!!. !τι οσοο.

ετσ!τ·τι!ε. !τι !οτιτ!ι·!ττι!ττ! οτ σο! σι!εο!!οοι·τ!!σ !τι οοτιἔ

ετοιιτ!σοτιο!!. οτ !τι Ρειττ!!ισε ετι!οτι!ο!ι!. τιτιστ! οτιεεοτι

ι!τ!τιττι οτ !τι !τι!!·οεοτ!Ρτ!ε !ιιεσ!!ε οτ τΙσο!!!ιοτ οοτιστι.

οο!!!οοτ !τι τ1ιοτο!!σο. !τι εδώ. οτ τ!ο!.τσ!εοο!οοα!!ο !τι

οτοτ!. !τι τιοτὅτοροστ!. !οο!οτσ ρο!τιο!σττι .οοο!οε!οσι βετ!

τιοσσι τσι·ιισττι οτ !τιιττ!!ιισττι. οι. τ!οσιοε εσΒ!ο!οιιτοε .το

ετο!!σιτι ττιοι·οοτοι·σττι τισ! !!ι!τ!οπι στοτιτιιτ οοσεσ τιο

ἔ00!τιτ1€!!. !τει ττισιοτι οσα! οι: !ρει!ε Μάτσο Ροτιο!ο

ροτ! τιοσ τ!ο!:οτιτ. οοο οιοε!. οτ !τι ρι·οι!!οτ!ε τοτι·!ε

οτ !τιεσ!!ε !ιο!ιοτο τ!ο!ιοστ οτ ροεε!ιιτ !οτισοτιεοε οτ !τι

τΙσο!!!ιοτ οοι·στιι οτ! οοι·σσι σο!!ο οοτιεσ!οε οστ!οσι οτ

!σι·!ετ!!ο!οτιοτιι. πιοι·οττι οτ ιτι!ιττοττι !τι ο!ιι!!!!ισο οτ

οτ·!ιιι!τιο!!!›σε οττιτι!!ισε εσΡοι· οσιτι!!ισε !οτιιιοτιε!!›σε

οτιτ!ο τ!!εττ!οτσ !τιτισο οι!! τ!!οσιιτσι· !τιτισοσεοε. οτ ε!

τΙσοετ!ο οτ!τ σττσττι ..τουτο οεεοτ !οιισοτιο!ε σο!·ι!ο

τ!!ετι·!οτσ. σο! ειρρο!!τιτσε. .οιτοτ!ειτστ οτ ετοτσι· σεεοι·ο!οιι!

οοσοσ!σττι !οτισο. στι! τστιο τοπιροτἱε τσου!τιτ. Ισοτιι!ε!τ

οστοιτι οτ οοτισοτι!τ οσοο ιιοσ ι·οο!τι!οτ ο!!τ[σοτ1ι συ

ιισοτιεοτσ τιοο σο τ!!εττ·!οτσ !τι σ88οο!!στ11. !ιοιιι!ι:ιοτιι

εοσ !!ι!ο!οισ. τΙσ!τι εοττιτιοι· εἱτ εσσ οστ!ο οτ !στ·!ετ!!

οτ!οτιο οοτιεσ!σσι !τιτισοσε!στσ. οτ εστι !ρε!ε τοεροιιτ!οι·ο

τοσοοτσι·,τοττιοσοσι ο!σ!ε οτ !ιο!ι!τοτοι· !οτισο. !τοτιι στο

τσ!ε!τ οτ οοτισοιι!τ. οσα! τιοτι-!τ1ιτιοτ!!οτ σο! !τστιοτ!!ι·!

!!ιο!οτ σο! Ροτ·ισ!ττοτ !τι τοτο ποεττο !τσΡοτ!ο. σσσε!

!ιτι!ιοτ οτ σο! σι!εοι·!οοττ!!σ τιοτΙσ!ε!οι·!τ- ο!!τΙσοσι !τι

σσοσεοτσ σο! σε τ!!οττ·!οτσ !ειτισο. σο! ·τ!!οτσιτι !οτισοσ›

εοπ! στο Βιοτο σο! .τ!ο!!οτο ο!τοι·!σε. οοοοε!οτιο ο!!τΙστι

!τι ροτεοιι!ε σο! ι·ο!ισε. εοτ! μεσο εσοε τοτιοοττιστοτοε

!!8ττΙΙΙ.0(! οοττσ! τισ!!σττι τ!τιιιιρτισιτι σο! !οε!οτιοττι μι

ο!οτιτστ· τιοο τ!ο!ι!το ο!τοι·!σε. τ!ο!!οτο σο! τ·τιΡιτιο. οτ

ε!‹Ισ!ε οεεοτ οοοσεοτσε. σο! !τιοσ!Ροτσε σο! τοοσ!οιτσε.

στ: ο!!τΙσο τ!ο!ι!το τ·ορ!τιο εοσ τ!ο!!οτο ο!!τ1ιιο. οοδτιο

εοτπω· τ!ο !ι!!ε εσ!ι οσι·!τι οτ !στ·!ετ!!οτ!οτιο οοτιεσ!στιι

!οτισοτιε!σττι. οτ ε! ο!!ττσ!ε τ!ο τοττο τιοεττ·! !ττιι›οτ·!!. σο!

ιι!!οσ!ε τισ! ιιοσ οσοο τιοεττο !τσΙ›οτ·!ο τιοο-στ !τι

τ!

τιοεττσττι Ρτοοοοοτ οτ τοο!οτ !σετ!ο!οτσ εστιισιοτἱοττι

οτ οκροτ!!οτοιτι. !τοσι οσοι! τιοσ Ροτττι!ττοτ σο οοτοτ·ο

!τι τοτο τοττο οτ !ιιεσ!!ε σοετι·! !ττιροι·!! τΙστιε

!ιο!ιοτ οτ σο! τιι!εοτ·!οοττ!!ο οοοσ!ε!οτ·!τ ει!!τισοτιι οτ·

πιστοπι σου!. οσο τιτ·τισιτο εἱτ οτ οεεο τ!ο!ιοοτ οοτιττιιτ

οοπισιιο !τιτισο. σο! !οτισοτιοοε οτ τ!!εττ!οτσε. τιοσ το

οοιιτο!ι!τ τιοο ι·οοορτοτ! Ροτ·ττι!ττοτ ο!!τιστιιιτ τιι·ττιοτοτσ

οοιιττ·τι !οσσοσεοε τοοτοπι !τι τοτο τ!!οτο ποεττο !ττιΡο!·!ο.

ιιοτισο οοστ:οτ!οτ !τι!τσ!ο!ε οοιιιστι!ε !τιτισο ισοτ·οοτσττι

ο!!τΙσοτ!. οιτοοτιτ!ε ρ!εοτι!ο τισ! εστιτ !!τ!ο!οε τιοεττ·! !τι!

Ροτ!!. οτ οτιιτιοε ρ!τ·οτειε οοιιττ·τι οοτσστιο !τιτισο τ!ο τοτο

ποεττο Ρτ·οι!!οτο !ισΡοτ·!ο οκτιο!!οτ οτ ΡοτεοτΙσοτσι·

οοετισο οττΙσο Ρστι!οτ εοοιισάσσι !σετ!τ!οπι οττοσεοτοε.

!τοτσ Ρτ·οιτι!ε!τ οοτισοτι!τ οτ οοιιτ!τιιιου!τ !ιιι·ο ι·τιτ!οσοε

οτ Ρτ!σ!!οΒ!σσι !σι·!σισ οτ οτ!!τ!ο!οτ·στσ. .τ!!σ!τιτι τσ!

εοτ!οοττ!!ο !!ισοστο. οσο οοπιστιο !τιτισο οοο τι!!τΙσ!ε·

ρω οοττιστι! οοτιεσοσ!τ !ιο!ιοτ·ο !τι στ!›ο ισοδιιο οοιι-~

ετοιιτ!τιορο!!ε.. οτ ε! άοττι!τισε οιιιτι!ροτοτιε οοτιοοοοοτ!τ

!ιτιΡοτ!ο ποεττο ·τ·οοστιοι·οτ·οοτ οτιιτιοι·ο τ!!οτοπι οἱ!!!-έ

τοτοττι. τοσο τ!ο!ι!τ !τι ο!σ!τοτο ρτοτ!!οτο Ρο!οο!στιι οι»

στου! !τιτισο ετει!!σσι ροοοοεε!οσοε οτ !τιττο!τσε οτ

εττιτ!τιτσ τοο!οτ τ!!οτο οοπιστι!. σ!τ!ο!!οοτ- φωτ! τ:!τι!!!τ

τ!!οτο οοτιιστι! οοο!ο5!ειττι· οτιτιο·το ττιοι·!ο›τΙσοτσ ιτιοτ!ο

τοτιοτιτ σοτιοτ!‹:!. οσοι !οο!!ε (με εστιτ ο!τ·οο !Ρεοπτι οο-=

ο!οε!τιττι οτ ο!τιι!τοτ!ο !Ρε!σε :ποσο εο!σιτι .οοετι·!. σοι

ιιοτἰοοτιιισ οσοο οετ!τι !Ρεο ο!σ!ττιτο. ε! τ!!οτσσι οο

πισσο !τιετοιτιτοι· οτ οΙΒοοο!τοι· οι! τ!!οτοσι ο!σ!τοτοισ

οοΡ!οτιτ!οισ εσοοστεσσι ΙΠ!8θήϋ88!θΘΕΠΙΠω!ΠΗΠ ι!οτ!!τ

οτ οοτιοοεε!τ !στο Ρι·οΡι·!οτοτ!εοτ τ!οιιι!τι!!. οσιιι-·τι!οσο.

!στ!ετ!!οτ!οτιο τετοιο οτ ωστε! ο!σ!τοτοσι ε!σο !οοσσι·

ειτι!ττσιι·σισ οτ ο!σε τιοτ·τστιι. οσοι εσοι·σΡοο!τ!ε Ροε

εοεο!οσ!!ισε οτ· ά!εττσοτσ. οτ !ιο!ο!τιιτοτ!!ισε τσττο!τ·σ

οι!!τσττιιο τιιτιτ!ε οτ τοττο !!!ιοτοττι οτ οιΡοτ!!οτοσι οοτ-ι

Ροτσο μοεε!ι!οσάασι.σ!όο!!οοτ τοτσιτι !!!στ! οσοι!. ροκ·

τ!τιοτ !τσροτ·οτοτ!ο ττιο!οετοτ!. οο!σ!ε. !στ!!ισε ορ!εοο

Ριιτσε οτ οοο!οε!οτσττι !ρε!σε ο!σ!τοτ!ε. οτ οοττσ!! το!

!!τστιι› τμ! εσιιτ Ρτ!σ!!οἔ!οτ! !τι- !Ροο ο!σ!τοτο !τι

!ιοτ·οτ!!ττιτο ο!! !ττιιιοι·!ο τιοετι·ο. !τι οι·‹!!τιο ττι!!!ο!ο.ττΙσο.

ο!σ!τοε οετ στ!!!ο οι! ι1εστσ ισοτοοο!οτιστσ· οτ·.!ιο!ιοτ

!ιοτισττι μοττιστι οτ οετ οί!ισοτιε !ιοσ!ο οτιισ!!οσε. τοτο-

τι:ι!ε!τ !τοτστσ οτ οοιιτιοιι!τ τοττο οτιτισοτ!ιιι οοισιιτι!

!εισσο στο εο!οσιρσ!!ε ΡοτΡοτοο.!οσ!σοοστοε οτιτ!σο

Ρο!!ο τ!οοστιιτο. οτ οτ·ο!ι!ορ!εοοροτσ! !τιτισοτοσιισοτ!σι..

Ροι·ροοοε οοιτοο!στο οτ ρο!!σιτι- σιισττι- σοοστοτσσι. στ

ιτιοττιοτ·ιιτσι· !τι. τιτ!σ!!οΒ!ο ·ίο!!ο!ο τιιοικοτ!ο ‹!οτσ!σ!

οιτιοτισο!!ε !τσροι·τιτοτ!ε οσοσιτ!οσι Βτοοοι·σσι.ω!τοσε

Ρ1°0τΙ1!ε!τοτ οοτισοσ!τ οσοι! τιοσ !!ιο!οτ τ!ο.οοτιοσο ισο

σιιισ! !ιισσο τ!οσοτσττι ο!!τΙσοτ! !τι ιτοτο·τ!!οτοΙ!ισροτ·!ο

τΙσοτ! !ιο!ιοτ οτ σο! σι!εοτ!οοι·τ!!ο .οοτΙσ!ε!οσ!τ!.ιτ!οι.ο!!ω

τΙιι!!οσε ττιοτοσο!0τι!!3σ8. σ!οτσο!!!ισε ποσο @οσα εοτ!

σο” τιιοτ·οοο!οσοε σ!οτσο!!ο οτ οτοσσισειροι·ισ!ττοτ

οιτττο!ιοι·ο.· τ!ο τοτο σιτιιτ!!οτο !ττιροττ!ο·· οττιιτ!!ισ.εοτ

ε!τι€σ!!ε !σΠσοτι8!!3σ8. οτ τ!οτοττ·ο !!!ιοι·ο οτ· οιιτροι!!το.

ε!τιο τι!!τισο !τσΡοτ!!τιιοτιτο τ!σο!το οοιιιτιιοι·Β!! εοσ οιιο

‹·τ!οτι!ε. !τοιιι` Ρτοτ11!ε!τ οτ οοσσοτι!τ οσοο τιοσ τ!οτ!τιο

!!!τ. τιοο τ!οτ!τιοο! τοο!οτ. τιοο Ροι·σι!ττοτ ο!!τΙιιοτιι στι

σ!σι τιοσσο !!ετισττι ο!!οσ!σε !οιισοσε!ε ο!!τιιιο οοοοε!οσο.

τιοο ο!!τισοττι σιτισοσεοσι !τι ροτεοστι σο! ι·ο!›σε. εοτ!

σσοτιε!ε οποτιτ!οι·οτ.ο!!οιιοπι Ρτοτ!!οτοι·ιιττι !οσσοσε!ιιττι !τιεοε οτ !Ιιε:ιε εοττιροτ οιτ!το Ροι·ττι!τ.τοτ. τ!ο τοτο τι..
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Ρει·ιο Ρει:εοιι(ιιι(ει· ε( ι·ε(ιιι(ετ. πιει ιιιοιιιΡ(ι(ιιε (οι·ε( α ιειιιιεπι ε( (ιιοετε τιιετοειιειειιι ε( (ο(ιιιιι (ιιε(ι·ιο(ιι(ε

(ιο ειι(ιιιο (ιει:ιι(ο (ιιι·(ο .πει ιι·εΡιπιιι. (ιο (ιιιιιιιιε ειιιι

οιιτιει ιετιπε (ι.ειιεε( ιιι(ιιο(ιι·ι. πω( Ρτοπιιει( ε( εειι

ιιειιι( (Ιιιο(ι που ιιιιΡοιιε( (ιεε ει(ιεε(. (ιεε ειιι€ι (ιι(:ιε(.

εε ιιιι(ιιιε Ρετεο(ιε · ωεφοε τιοιιιιπι οοιιιτιιει·Βιιιιιι

(ιιιοι(επι εειι ειιε(:(ιοιιειιι. ιιι (ο(ο ιιιιΡει·ιο Ρι·ε(ιι(:(ο.

(μαι Εεεε( εε! ιιο(1(ιιειει·ι( (ιει πιιεει·ιοοι·(ιιε (ιε ἰιιιε

ιιιετοποιειιιΒιιε (ιιπε επιει·ι( ε ι(ιιιιιειιειιιιιε. (ιεε ιΡειε

ιιειι(ιι(ιει·ι(. ιιεο (με (ιι(ιετι(ιιι· ιειιιιετιεεε. πιει ιι( ιιιιιο

τε(ι·ο (εωΡοτε Με( πιειιι(πιε (ιοαιιτιι ιιιιΡει·ει(οι·ιε

ι(Μει(ι(ιι ε(;(ιιε(ι ιιοε(ι·ι. (ιε ειτιιιιιιιιιε ιιιει·οεοιοτιιΒιιε

εοιι(ι.ιιιι ει( εκιΒι ε( ιιειιει·ι. Ριι(πιιιει( ι(ετιιπι ε( εειι

ιιε(ιι(. (Ιιιο(ι.·τιοιι Ρετιιιι((ε( ιτε (ιε οε(ει·ο ιιεθ·οοι(ι(ιιιιι·

ιτι(ι·ιι αι(ιιιιε πειτε (ιιι(ιιιειιι ι(ι(ιτιιιιιι. πιει ιιι(ιιιετιεεε

ε( Ριεειιοε ε( εοε (μι (ιε(επειι( Ρεειιιιι(ιπι εειι

τεε (ι(ιε(ι·ι ιιεε(ιιιι·ιι. (ιιιιιιιιε ιιιιιιιειιειιιιιε (ιειιε(ιιαι

ιιοιι.(ιιοιε( ειιιι(ιι ιιι(ιιει πιειιιε (πειτε ε( τε(ιειιιι(ιι οιιιι:ι

πιει·οιιιιιε ιιει ειιιε πιει·οιΒιιε..εε(ι ιι(ιει·ε Ροεειιι( ιτε

ε( ε(Ρε(ιι(ι ει: οιιιιιι ο(ιιιιετει(ι ε( τε(ιιι·ε. Ρι·οτιιιει(

ιιιειιΡει· ε( οοιιιιετιι( ίιι·πιει(ιε ε( ι·ει(ιιιοε(ιε Ρει· εει

οι·(ιιιιετι(ιιιτι ιιιε (με οοιι(ιιιειι(ιιτ ιτι Ρι·εεειι(ι Ρι·ιιιι

ιεθιο Ρετ Ρο(εε(ει(ειιι ιιι(ιιιε ο(ιΡι(ειιε(ιιιι ι(ιιιιιε ε(

οο(ο ιιοΒιιεε ε( ειιειειιοε. ε( (ο(ιιιιι (:οπιιιιιε (ι((ιιιε

οοτιειιιει·ιοε ιετιπε ιιοτειιε ιπιΡετἱιιπι τιοε((·ιιιιι. (ιιιο(ι

ιι(›ει·(ιιιι( ε( ·πιιεοιιιε( (ι οενοετιιιιιε ε( ιιιιιοιιιιε οπι(ιεε

ι(ιιι·((ειιεεε ε( (ιε (ιιε(ιιιο(ιι ι(ιιιιιε ε( (ιιιι (ιιοιικι(ιιιι

ιειιιιιειιεεε (μι εειι( ιιι οειτοει·ιι:οιιε ιιοε(τι ιπιΡετιι. ε(

ιΡεοε ω( ε( ιιεοε(ιετε Ρεταιι((ε(. Ριτε(ιιο(ιι πετο οιιιιιιιι

ε( εισει(Βιιιε. ιι( εοε(ιιιε(ιιτ ειιΡει·ιιιε Ριιοπιιιει( ε( οστι

ι(ειιι( ιιιιΡετιιιιιι(ιιοε(τιιιε ε( ιιιι·(ι(ιιειι(ο οοιιιιτ(ιιειιι(

Ρετ εε ε( ειιοοεεεοι:εε. Ρ(ε(ιιο(ιε ειιι(ιιοιε ετιιιιιιι(ε(ετιιιιιε ο

τιιιιιοιιε ε( Ρι·οοιιπι((ιι·ιιιιιε ι·εειΡιειι(ιΒιιε τιοιιειιιε ε(

ιιιοε οοιιιιιιιιε ιει(ιιιε ε( ειιιΒιιιοι·ιιω. ιι(ιιιιειιειιιτιι. ει(

(ιεε-εφε Ρι·ε(ιιο(ειε Ρε(ιοιοιιεε (ιιο(οιιιιπι (ιιιτιοιοι·ιιιιι

ι·εεεΡι( ε( ει(ιιιιιΡιειιι( ιιιιΡετιιιιιι·ιιοε((ιιτι1 ε( Ρετ ιιι

εεεεειι(ιιιιι οοτιίιτιιι(ιιιι(. ιιιι·(ιιιετιιιι( ιι-ετιι(ιιιε ε( Ρτο

(ιιο(ι ιιιιτιοιι. ιιι(ιειιεε( Βιιιιιιειτ(ι·ιιε ιιιο.εοοιιιεε. ε(

8ιι(ιι·ιιει·ιιιε ιιι(ιει( (κι εειι(:(ε Δε( ειιειι€ειιε ε(ιι(ι (εποε

ι·(ιιιιιοιιι ε( (ιει·ετιι οι·ιιοειιι ε( οι(πιεε εειιο(οε. ε( (ε

εεΡει·ιιτι( ειιΡετ (ιιιιιιι(ιε ειιεε.ιε(.ι(ιοιιιιτιοι·(.ιαι ειι(η·ιιπι

Ρεεεε((ι(ιε ε( οεΡι((ι(ιει ε( οο(ο τιοΒιιιιιπι ε( (ιιιοι(ιιιο

(εειι οοεειιιει·ιοτιιιιι ε( (ο(ιιιε (:0(ι1(ιιιιε. ιι( (ι(ιι(ιιΡιεετι(.

ε( ιε(ι ιιι(ιειιοο(Ρο(εε((ιε οε(Ρι(ειιειιε ε( οοιιιιιηε οιιιιιεε

Ρε(ιοιοιιεε ιιιιΡει·ιι ιιοε(τι ειιιιεοιιιΡ(εε ε( (ιππο (ιε

Βεεπι( ιιιιι.ι(οειειιε (Με ιιι(ιειι(:ε( Ρο(εε((ιε ειιΡι(ετιειιε

ειιειειιι οο(ο ιιοΒιιεε ε( οοιιιιιιιε.ιιιιι(ιε ιι( ε(ιιτιιΡιε(ιτι(

ει( ε( Ρετ ιιιτεπιετι(ιιπι (:οιι(ιι·πιειι( ε( ι·(ι(ιίιοειι(

ιιι(τεε(ιτιΡ(ε. ιιι Ρι-ιωε (ιιιο(ι· οοιιιιιιιε ι(ιιιιιε ιί(ιιιεΒι(

(ιε εε(ετε Ρεοεπι ε( ειιιοι·ετιι ΡετΡε(ιιιιτιι. οιιτιι ιιιιΡει·ιο

ιιοε(το ε( ειιεεεεεει·ιιιιιε (πω. ε( (ιεε ιιιοιε( Ρεοειιι

(τειιιδιιειιι (ιεε εοτιοοι·(ιιιιπι οιιπι οοιιιιι(ιιιιιιε ιιιιιιιιοιε

πιοε((·ιε ιιετιε(ιειε ειιιε εοιιεοιεκι(ιε ε( ιι(ιιιιτι((ι(ε ιειΡε

ω( ιισε(ι·ι.° ε( ει(ιιι( ιιιιΡει·ιιιιιι ιιοε(ιιιιπι (ειιε(ιιι· (πιο

Ειεει°ε (τειιΒιιειιι_ιιεοειτι (ιεε οοιιοο((ιιιιι1ι ουτε ιΡειε

ειπε ιιοεπι(ιε ε( οοιιεοιειι(ιε (ιι(:(ι οοπιιιιιιε ι(ιιιιιε. ι(ειπι

(ιιιο(ι ε(ιιιιειιιιιι( (·ιιε(ο(ιιειι( ε( (ιε(ειι(ιετι( ε( Εσωτε

Βιιιι( ιιι ιιιιιιι(ι ε( (ιιε(ι·ιο(ιι ιετιιιε. (1ιιειιι (ιε(›ε( ε( (ιε

οε(ε(·(ι ωφιιειω-ι( οιτιιιεε ιι(ιιιοιοε ε( ιιοπιιιιεε - ε(

εεε” ιπιΡειιιι τιοε(ι·ι. ι(ειιι (ιιιο(ι οπιιιεε πιει·ο(ι(οι·εε ε(

ειιιΒιιιι (ιιιι ειιτι( (ιο (ενω ιιοε(ι·ι ιειΡει·ιι Ροεειιι( ιτε

ειιιε (ιιιεπι ιι(ιιιε( ο( (ιε οε(ετο εο(ιιιιειει·ι(.ε( ει(τειιετε

(ιε ι(ιιίιιιι ε( (ιιε(ι·ιο(ιι ειιιε (ιε οπιιιιιιιιε ιιιετ·οιπιοιιιιε

ε( ιιι·πιιε ε( ε(ιιιιε ιιιιει·ε ειπε (ιιι(Ιιιε (ιεοι(ε ιιει··(:ο-·

(ιιει·(5ιο. ε( (μισά ειιι( ιιιιετι ε( ίι·(ιτιοιιι ιτι ιετιπε ε(

(ιιε(ι·ιο(ιι ειιιε (ιιιεπι ιι(ιιιε( ε( εο(Ιιιιειετι(. ειιιι(ιο ε(

ι·ε(ιειιιι(ιο. ε( (ιιιο(ι οιιε(ο(ιιτι (ιειιε(ιιι( ε(ιιιι ε( εειι

(Με. ι(επι (Ιιιο(ι Π0ιι Ρετιιιι((ειι( ιιιι(Ιιι(ιιιι (ι(·ιιιε(επι

(ιει·ι ιιι ι(ιιιιιε ιιει (ιιε(ι·ιο(ιι ειιιε ιι(ιιιι(ο αει (ιε(ιειι(ιο

Ρετ (ιιι(1ιιοε ιιιιαιιοοε ιιΠΡω( ιιοε(ι·ι. πει Ρετ ειι(Ιιιοε

ειιιοε οοτι(τε (ιιο(ιιπι ικιιΡετιιιιιι. ιιει δετι(εε εειι ω·

ειιι(ιε ιιτιΡει·ιι τιοε(τι. ι(επι (μισά οπιτιεε ιιιιιιιετιεεε

ε( (ιε (ιιε((·ιο(ιι ιε.ιιιιε. (ιιιι ιιοιιιει·ιιι( ιιειιιτε ιο εε1·=

ιιιοιιιιιι κιοε(ι·ι ιιαιΡει·ιι. Ροεειιι( ιιετιιτε οιιιιι ιδειειε

(ιι·πιιε ιι(ιιιι(ιιιε ε( ε(ιιιιε ε( (ιιιο(ι (ιιο(ιιτιτι οοιιιιιιιε

( Ρο(εε(ειε ε( ο(ιΡι(επειιε. που Ροεειη( ιΡεοε (ιε(ιιιει·ε.

ι(ειιτι (Ιιιο(ι οιιιτιεε ι(ιιιιιειιεεε ε( (ιο (ιιε(ι·ιο(ιι ι(ιιιιιε.

ε( (Ιιιι Ρτο ιειιιιιετιει(ιιιε εε (ιΡΡειιετι( φ( (ιιει·ιιι( ιιι

ιτιιΡει·ιο ιιοε(ι·ο ε(ιιιιιι(ιΒιιιι( (κι (ιείειι(ιειι(ιιιτιι ε( (ιε

(ειι(ιειι( (επετιι ιιοε(ι·ι ιιιτιΡει·ιι ε( ιιοπιιτιεε (ιοτιιι (Με.

ιιοπι (επιειι Ρι·ορ(ετεει Ροεειτι( (ιε(ιτιετι Ρει·εοιι(ιιι(ετ

πει ι·εειι(ει·. (ιιιιιι εεπιΡει· (κι εοι·ιιιιι ιιοιιιη(ει(επι (ιο

ι:ιοε(ι·ο ιιιιΡει·ιο ειιιιιε Ροεειιι( ε( τεοε(ιετε Ρει·εοιι(ιιι

(ετ ε( τεειιι(ει·. ι(ετιε (μισά ει (ιιι(Ι(ιε τιειιιιε ττιετοει(οι·ιιτιι

ιετιπε (ιιετι( ιη ιιιιΡετιο ιιοε(το ε( (απο ειο(·ι(ιειιι(

(ιιιο(ι ε(οιιιε Ριεειιοτιιτιι εειι ιιετιε(ιοοι·ιιπι. ιιει ειιοι·ιιπι

(μι ιι(ιιιειι( Βιιεττειιιι. οιιπι ιτιιΡειιιο ιιοε(το. ε( ο(ιΡι

((ιτιειιε εειι (ιιιο(ιε. πει οεε(ειι(ιιιιιε ιοοἰ ιιιιι ιετιι(ιιε(ε

ιιιιιιιε εεεε( τε(ιιιιτει·ε( (ιε ιιοτιιιτιιιιιιε ιι(ιιιιε Ρι·ε(ιιο(ε

Ρτο πιιιιιιειι(ιο ο(ιε(ι·ιιι1ι. ε(.φειιι€ετι( ουτε (με ιε

ιιιιειιειιιιιε. Ρετ (ετι(ιιπι (ειιιΡιιε (ιιι(ιιι(ιιι1ι Ρεο(ιιπι

(εοει·ι( απο ιΡειε (ι(πι(ιο ιΡειε εοιι(ιοε. ιιι(ιειι(·ε( (ιεοεπι

(ι.ιει·ιιτιι πει ιιιΒιιι(ι. ιιει ιιτιιιιε ιιιειιειε. ιιει Ριιιε ιιει

ιιιιτιιιε. (Ιιιο(ι (Πού' ι(ιιιιιετιεεε (με ΡειιιΒειιιιι(. (εσωκ

(ιιτ (ιειιι(ο ο(ιε(ι·ιιπι πω( (ιε(ετι(ιετε ε( εειιιει·ε ειοιι(

εεε(τιικ1ι ΡτοΡτιιιιιι ιειιιιιε. ε( ιιοιι (πετο ειι(ιιιεπι

ιιιειιοι(ιπι (ιιο(ι εεε(ιιι. εειι (ιιε(ιιοιοτιεπι (Με εεε(τι.

(ιιιο(1 οιιε(ι·ιιιιε ι·ε(ι(ιει·ο (ιει:ιεειι( πι( ιιοιιιιιιι (Ιω ιΒι

(ιιει·ι( Ρτο Ρει·(ε ιιτιΡει·ιι τιοε(ι·ι. ε( ει ιιιιιειιιιιε(ιιι·

(ιιιο(ι (ιιο(ι ι(ιιιιιειιεεε ιιιοει·ειι( τιιιιιι(ιεπι εειι (ι·(ι(ιι(ιε

(ιεπι (ιιο(ι οιιε(ι·ι. (ειιεει:ι(ιιτ οοιιιιιιιε ιετιπε. οιιΡι(ε

ιιειιε. ε( Ρο(εε(εε οοιι(τε ιΡεοε ε(ιι:ι·εοιοιιειιι ε( ιιιπ

(ιιο((ιιιι (ποτε. ειοιι( εεεειι( ιη ειπιιιι οιιειι (ι·(ιι(οτεε

οοιιιιιιιιε ι(ιιιιιε. ι(ε(ιι ΦΜΑ ιιιιιιοιι ι(ιιΡετιι ι·ιοε(τι

εεπιΡει· (κι εοι·ιι(1ι ιιοιιιιι(ει(επι Ροεειιι( ειι(ι·(ιιιετε·(ιε

ειιιι(ιι(ε ι(ιιιιιε ε( (ιιε(τιο(ιι ιι(ιιιι(ο ε( (ιιιιιειι(Ιο ιιω·ε

ειπε (ιιι(ιιιο οοιιιει·ειο (παπι ε( ε(ιιιοε. ι(επι (Ιιιο(ι ει

ιιεοεεεε ιιειιιιει·ι( 8(ιιε(ιι·ιιιιι ιιιιΡει·ιιιιιι (ιοε(ι·ιιιιι ε(

εεε Ρε(ετε ιιοιιιετι( Ρτο εει·ιιιειι(ιο ιιτιΡει·ιο ιιοε(ι·ο;

(:οπιιι(ιε ιειιιιε. εεΡι(ετιειιε ε( Ρο(εε(ειε επιι(ιιιιιιι( ει(

ιιπε (ιειεει ιιε(ιιιε ιο (Ιιιιιι(ΡιεΒιιι(ει οιιιιι ει(Ρευειε Με(

Ρει·ιι τιοε((·ι. ειοιι( ειΡΡετε( ε( εοιιιΡ(ιιιιι εε( ·(ιε ει(Ρεκι=

ειε ι(ι ιε(ο Ρ(-ειιιιθΒιο ειιοι·(ιιιιειι(ε(ο ιιι(ιειιοε( (μαι

ιιοιιιιιιεε ιιιιιιιεοιιιιιε(ιιιε Βειεε. φοι((ω πιειιεε (ιιι

Βεειι( Ρτο ιιιο(ιιιιιιΒιιε ο(ιιι(ει·ιοε τιοιιειέιιι((ι Ρειιιε

ιιιεεο(ι. (με εειι( επι Ροιι(ιιιε ιιιιι·ει·ιιπι (·οιιιετιειιιιιιι

Ειπε (Ρι(ι(ιιο(·(ιεοιπι πιιιιιιι (Ιιιιιι(ιτιιιεειι(ε. ι(επι (ειπε

ιιιο(ιι(ι. (ιεοειιι (κι τιιο(ιιιιιιι οοιιε(ειι(ιιιοΡοιιε. ι(επι

εει·πιεε εειιι(εε εειι(ιιτιοε εειι ιετιπε. (με επε( Ειπε

τιοιιιιι€ειι(ε εεκε.8ιτι(ε τοπιει(ιε. ι(επι ο(ιεειιιιι ιι(ιι·ε.
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ιιιιιιο ι·οιιιοιιο. ιτοπι ιιιιιιιιιι οτι ιιιιτι·οπι ιιιεει (ιιιοοιιτοο τι οτ (ιοί-οττο. οκ (ιιιο ιιιιτοπι (ιιοτι οιτι(ιιοι ιιιιιιο·ιι οτ

(ιιιο(ιι·οδιιιτει. ιτοιτι (μισά ιιοιιιι11οε Ροο(ιιοτειι·ιιιτι ετι

ιοιιι·ιιπι (ιοιιοοιιτ ιι(ιιιοι·ο εοι(ιιιιιι ιιιιιιοτιι ιιοετι·ι Ρτο

(Ιιτοιιιιοτ πιοιιτο οτ φωτιτοτ ιιοπιιιιο. οιοιιτ τιιο οοιι

τιιιοτιιι·. ιιιιιοιιοοτ οοιιιιιτιιο ιιιιιιιεοτιιιιο(ιιιο Βιιιοο. μοι·

Ροι·οο οοε οτ (ιιπιι(ιιιιιιι. (ιιιοτιιοι· (ιτιιιοιοι·ιι ιιιιιιιεοιι

ιιιο(ιιιο .ττοιοο ροι·ριιι·οο τι·οιιοοιιπι. ιιι(ιοιιοοτ Ψτιιιτοι

ιιοιποιοι·ιιιε ροτροι·οετι·οο οτ ιτιιτοτοε οοιι. οιιτιοι·οοιιοιιτοο

ιιιιιιιοοιιιιιο(ιιιο ετιιοοοιιο(ιτιιοικιτο Ροι·ριιι·οο οο(ιτιιιιι.

ιιιιιοιιοοτ Ρτο (ιιιοιιιιοτ Ροι·ριιι·οε (ιιιοε οτ (ιιιιιι(ιιιιιιι.

ροτοιιτοοιιιο ιιιιιιιοοιιιτιο(ιιιο Βιιιοο ροι·ροι·ιιιτι οποιο οτ

ιιοτοτοε. Μοτο ιιοΒιιοι·ιιοοιιτιιιιι οοτο ιιτιιιιοοιιιιιο(ιιιο εδο

ιοο. ροι·Ροι·οο οοιιτιιι1:ι οοτιιοΒιιιττι ιιοιιοιιι ιιι(ιοιιοοτ Ρτο

φοττω ροι·Ροι·ιιιιι ιιιιιιπι οτ ι(ιιι·οτοε πι”. ρι·ο(ιιοτοε

ιιοι1ι(ιιιο εοι(ιοε οτ ιιιοτιιοιιτι (ιοτιιτ οτ οοιιιοτιιιιροι·ιιιιιι πιο

5τι·ιιπι Ροριιιο τιιοτοτιιιιι οοιοτιι·ιιιιι. :το οτι (ιιο (μια το

οοοοοι·ιιιτ τιο ροττιι ιοιιιιο (ιιοτο ιὅοιοο ιιι οιιτοο. οτ οο

ιιτιιτιο ιοτιιιο τοπιοοτιιι· (ιοΒιτο (ιιοτοει εοιιπε τιιιιιιιι·τιτο ιιοιιο

οτ ιιιτοοι·ο. (ιο τοτιε οοι·οιιο οιιι·ιιιιι οτ ττΡΡοτοτυ.(Ιιτο Βιιιοο

οτ ιιοπιιιιοε ιιιοειι·ιιιιι εοοιιιι·ο (ιοΒοοιιτ ιι11Ροτιιιιιι ιιο

τττιπτι οοιιτι·ει ιιοπιιιιοε| οι1ιτιοε ιιιιτιιιοοε ιιιιΡοι·ιι ιιο

ετι·ι. οποοτιτο οοιιτι·ο οοοιοοιειιιιι τοπιειιιοιτι οτ οοιιτι·ο

ι!!οε οοπιιιιιιτοτοε οτ Β.τιι·οιιοε. απο (ιιιιιιιιο οοιιιιιτιο

ιιιιιιιο ροοοοι τοο οοτιιιοτιοιοιιοπι ιιοτιοτ (ιιιι (ιοτιοιιτ

ιιοπιιιιοι·ι οτ οοοτιοεοι οτ τω; ιιι εοι·ιΡτιε οτι (ιιο (!οοι

ιιιιτοιοοιιτ ιιοι·ιιιιε ιιτιροτιιιιιι ιιοεττιιιιι. Ιιοτοετοε. ωρι

τατιοιιο. οοτο ιιοιιιιοε οτιοιιιιιι οοιιειιιοι·ιι οτ οοιιιιιιιο

ιετιιιτο. οτ ιπιροι·ιιιι1ι ιιοετι·ιιιιι Βοιοοε ειιιι πιι5οοε το

οοτιτιοιιιτ (ιο ιιπροι·ιο ιιοετι·ο Μοτο εοι·ιιιοιο ιιιιροτιι

πιο8ττι. οτ οι ιιοοι(ιοι·ιτ. (ιιιο(ι τω” ιιοοτιτιειτοτ ιιιιι·τι

ιιιοπι Ρι·ιπιιιιιι ιιιττοιιτιο πιοτιειο οοτιιιπ·ιε. φωτ ιιο

ιιιιτιοε ιροοτιιιτι Βοιοτιι·ιιιιι τιοΒιιοι·ιιιτ (ιιοτοο εοιτιοε

οτ (ιιοΡοτι(ιιιιιιι (ιιοτιιπι (ιιιο(ιι·οοιιιτο τιιιιο Ρι·οκιτιτιο

τιιτιπ·οοιιιιι. οι (του τιοωτωο τιιοι·ιιιτ. οι ιιοι·ο απτο

(ιιοτιιπι τοτιιιιιιιιπι (ιιοι·ιιπι (ιιιτι(ιι·οοιιιτο (ιιοτο @τοο

οοοοεοοι·ιιιτ Ροι·τιιπι ιιιιιιιο. τοιιοοτιιι· οτα” οοπιιιιιο

τοετιτιιοι·ο ιπιροι·ιο ιιοετι~ο οοιι(ιοε οτ (ιιεροιι(ιιιιπι (Ιω

ειιροι·οοεοιιτ ιιιοι·ιιιιι (ιιοι·ιιιιι (Ιιιι ειιροτ·οοοοτιτ. (ιο (ιοι

τω τιιοιοτ ιπιΡοι·ιιιιιι ιιοεττιιτιι επι ιιοιιιιιτοτοπι οποιο. οτ

τι οοοι(ιοι·ιτ (Ιιιο(ι ιιτιροι·ιιιπι τιοεττιιιιι ιιοοιιοιιιτοτ

όιοτοε Βιιιοοε ττειιιεττοττι (ιιοτει Ρι·ιιιιοι (ιιο οοτιιισι·ιο. (ιιιο(ι

(ιιιτιιτ ιιιτιμοι·ιιιιιι ιιοοτι·τιπι οοιι(ιοε οτ (ιιεροτιτιιιιιιι ιιο

ι:ιιτιιιιιιτιΡεοτιιιο οιοιοοτιιιιι μι· τοιτιτιιιτι τοιιιριιε (μειο

τιιπι ιιιοι·οιπι τοοοι·ιιιτ ιι(ι οιοοο(ιοιι(ιιιπι Ροι·τιιπι ιιιιιιιο.

τοιιοιιιιτιιι· τοιιιοτι οιιιιιιι·οτιιο οοιιιιτι οτ ιιτιιιοιοι·ιι (ιι

οτει1°τ1ιΙ1 Βοιοοτιιπι ιιιτοτιιοιιτο. (μισό ιιοοτ ιιιιΡοτιιιιτι

ι·ιοειτι·ιιιιι ιιτιτο (ιιοτιιιτι τοι·τιιιιιιιιιι ιρεειε ιιοοιποιοτ ιιοι

Ροοτ ιι·ο απο (ιιοτιο Βειιοιε οτιιοτιοιτοτ· οιτιιιιιιιιε τιιο(ιιε

τιιιιιο τοι·‹ιοτιι οριι(ι ιοιιιιτιοι οοιτιοτιο οτι οοι·ιιιτι ροοεο.

τω πιοπι οιι(ιιιιο πιοι·οειτοι· ιοιιιιο οοτ (ιο (ιιετι·ιοτιι.

ιιο! (μι (ιιοοτιιι:· ιιιιιιιοκι8ιο. ιιοιι ροι·τοιιιτ τοο οιιοιιιιιο

οι(τι·τιτιοι. ιιιττιιιι(ιο τοποιιι ιιτιΡοι·ιι ιιοοτι·ι τιοο οικοιιιι(ιο

(ιο οτι ιιι ίι·οιι(ιο(ιι οοιτιοι·ειι ιιοετι·ι ιιιιροτιι. οτ ιιοο οο

8τιο50ι1τιιι°ιιττοι°ι5 υοτ τοετιιιιοιιιο οοιιειιιιιιιι ιιιιιιιοιιοιιιπι

(μι τοπιο τιιοι·ιιιτ ι·οπιειιιιο. ιτοιιι (ιιιο(ι οπιι:ιοε ιικο

οιιτοτ·οο ιτιτιιιο οτ (ιιετι·ιοτιιε ιιοΒοοιιτ ιιοοιιτιοιιι τοοιοιι(ιι

οτ οκοι·οοιι(ιι. οτ οκτι·οιιοιι(ιι (ιο τοτο ιαιροι·ιο ιιοετι·ο

οπιιιοο πιοι·οοε. οικοορτο ειπο οτ οτεοιιτο. πιει τοι·οτ

(ιο ιιοιιιιιτοτο ιιιιροι·ιι τιοετι·ι ι›οι·ριιι·οε οιιτοιιιι οτ τοι·

έ'

Ρτοοιιι·οτουοο. το(ιιιιειιιοτιιιιτ οτι ιτιιΡοι·ιο ιιοετι·ο ιοΒιοπι

οριιά ιοτι(ιι·ιιιιιτοιιι ιιι ε”. αποτο πιοτοιιτιο. ΜΜΜ·

ιιι·ιο. οτ ειιιγι·ιιιε οτ (τοο ιιοιοιιτο ιιι οοτιετιιιιτ.ιιιοροιι

οτ ιιι τιοετοροιιτι οτ ιιι οι·οτι. οτ Δωτι οτ οοιιοοοειτ

ιετει ι[›ειε. Ρτοιιιιοοι·ιιιιτ οτ ρτ·οιιιιττοι·ιτ ιρει τιιιτιοιι.

(ιιιο(ι ιιο8οοιοοιοιιοε (μπε ιιιιιιιοιιιτοο οτ (μι τιοιιιιιιοτι

οιιιιτ ιοιιιιοιιεοε οιτοτοιιτ :κι (ιοιιιιιο οιιοε. (!οεο ποδο

οιοτιοτιοε οριιοττοτιιιιιτ (ιο ροι·τιτιιιο οι(τοι·ιο. οτ οοε

ιιοδοοιοοιοιιοε ιο οοι·ιρτο οτ· ροοοοοι·οτιιοιιτιιιιι (ιτι

ιιιιιιτ οτ πιοιιιτοετοΒιιτιτ οτ (ιοπιιιτιοιιιιιιιιιτ οοττιοειπιο

οοιιιοι·Βοοι·ιιο ιιιιροι·ιι τιοεττι. ιιτοοπιοι·8οοι·ιι ιιιοειιιιπι

ο(:οιΡιοιιτ οτ οτι πιο. οιιττιιιιοιε ρι·οτοι· τι ιοιιιιοιιοιιιιιε.

οιιο ποτο ιτιοι·οοοιοοοο «ιοιο οιτοιιοιιτ οιιι πιοι·οτι-·

τοι·οο στο. οτ οιιιο (ιοπιιτιοτιοτιοε οπο» ιιιιιιιιιιιι Ροιιι

(ιοιιοιιτ πιο (ιοιιιιιο ιιιιΡοι·ιιιιοο οτ ιιιι ιρε(ιε οοπιροπιι·ο

(ιοΒοοιιτ ιιιτιοοιιοοε. ιττι ιιτιοτι. (ιιιι(ιοιιι ιιιοοι·ι ειπιτ. οιιι

οιιτοιι:ι τοιιιοτιτ ιιιο οοικιοι·Βιι. ροο(ιιοτιι οιιιιιιιι οτ ειιι

ουτε Ρτοπιιττιτ ιιιιροτιτιιτι ιιοετι·ιιιιι. Ροτ Ρι·οοοιιο οτι

ιιιιο.Βιιιπι τοοτιιττιοτιτοτιιιιι. οοιιιοτο οτ ιιττοιι(ιοι·ο. οι

ροτοετοε οοριττιτιοιιε ιιιιιιιο. σοτσ ιιοιιιιοε οτ τιιιοιιιιιι.

οτ οοιιοιιιοιι·ιι. οτ τοτιιιιι οοιιιιιιιο ιοτιιιο ιιιι·οιιτιιιιιτ (οτιἔ

τιοτιτιοτιοε Ρι·ο(ιιοτοε ιιιι·τιτοε ο Ρτο(ιιοτιε ιιιιιιοιιο ειτι(ιιοιε

οτ Ρτοοιιτοτοι·ιΒιιο (ιοιοΒοτιο ιιι(ιοιιοοτ Βιιιιιιοιιιιο ιιι

οοοοιιιιτο οτ Βιιοι·ιιοτιο ιιι(ιιοο. οτ ετιιιιιιΒιιιιτ οτ Οστι

τιι·ιιιοΒιιτιτ φωτ οτιιιιοε ιιιτοτοε οτ τιι·ιιιτιτοιε Ρον Ρτο

(ιιοτοε ειτι(ιιοοε ιιιιιιοιοε οτ Ρι·οοιιι·ειτοι·οε εοοιιιιιιιιιιι

(Ιιιο(ι οοτιτιτιοτιιι· ιιι ρι·ιτιιιοδιο ιιιιιο τουτο. ειοτο τυο

ι·ιιιιτ Ρι·ο(ιιοτει ιιι τοπιιιιιιο ιιτιΡοτιο ιιι σπιτι ιιτιροι·ιτιιι

(Ιιιο οετ ειριι(ι τιιιιιιιιι ιιοοι.ι(ι ιι πιοτιιιιτειτο(ιοιιιιιιι πιοεττι

ιοειι οι·ιοτι. ιιι(ιιοτιοιιο οποιοι. (ιιο κι" ιιιιιιι·(·ιι. οτι

τ·οοιιιοιοιοτιοιιι οτ ιιιοτιιιιιοιοιιι ιιοΒιιιιιι·τι ιιιι~οι·ιιιτι (ΙΡ

ιοοτιοειιιιιι οιιιιιιοιιιιιροιιιο οκοοιιοιιτιεοιπιι ιιιιΡοι·οτοτιο

ροι·οοιιιιιιοπιοιιι. ·ιιιοοιιι οιιιιιι ιιιιΡοι·ιι τω ιοιοιιιτ

(ιιιοιε. οτ Ροιιοοιιτιετιο. Βοιωτια τιιιιιιιιοι·ιε οιιιο(τοιιι

οοι·οιιιοειτιιι ιιιη:ιοιτοτοι·ιο. ττοιιτιιιιι τιιοο(τοι·ι οι·ιιιιοιοτϊ

οτ ιιοιιοι·ιιιιιιιο ιιι·οιιι‹ιιτιοοιιι(ιο Βοτιο(ιιιοτι οτι-ι ιτιι[ιοι·ιι

τοι. (ιοιιιιιτιι ιοοιιιο. ιιτιι›οιι‹·ιιιιτι ιιιοιιιιιιι ιτιειιι(ιιιτιιπι το

ιρεο τοιιοιοειιιιο ιιτιο(ιι·τιτοι·ο ιιτ οοτιετιτιτ μοι· ιιιετι·ιι-#

πιοιιτιιιτι τοιοτιιτπι ιτιιιιιιι ιτιοοΒι ιι·ιιιιιιοιιι ωωι-ιι; ιιιοοι.ιτι.

(ιιο ΧΧνιιτ ΑΡτιιιι5. ιιι(ιιοτιοτιο τι". ιιτιιιιι οι1τοτιιιιιιροι·ιι ι·οιιοι·οτιιιτι. ιιιιιετι·οο οτΪροτοτιτοο τιιο.οοιιι·ο

τιττ8 ιοι·‹ι(ιιιιιε (το τιιιιοτοιιΒο ροτοετοο. οτ ιιοιιιιιιιιο

οιιιιιιοιιιιιιο τιιοτιιι€ω οοπιιιιιιο οτιιοριιιι ιιιιιιιοιιειο

ο:ι·Ριτειιιοιιο (Μπιτ ιιιοιιτιο τιιιιιιειτοιω-τωοο. σιντι

Βιιοο)πιτο· ιιτιιιιοι·οο οοιιοιτιο Μοτο οοιιτο οοι·τιιι οττοιιιιιο

·ιιοιιτι-οτ ιιο(:ο ιιτοοσιιιε ιο (μποτ ιιιοτ·ιιτιτ οοτο ιιοτιιο55

ειιιοιιιιιι ιιοριιιι οοτιοιιιοι·ιι πιοι.Βιιι οοτιειιιι. 0ΠΙΠΒ8 απι

8ιιιοο ιιιιιοτοι·ιοι·ιιιιι· οτ τι;ιιοτιιοι·(ιοοιιιι' ιιιτι (ιο Μοι

ιιοι·ιιιιιε ιιιοιιοιιιΒιιο οτ (ιιοιοι·ιΒιιο οοικιιιτιιο ιοτιοο· Επι'

οοιιιΡειΒιιειιι·ι. :κι -ιιοο εροοιειιιτοι· οτι ιιτοιιιει ιιοοειτι.

οκιιοειττι οτ τοσοι ΐοι·ιιιιι ιρειιιε οοιιιιοτιοιοτιιε Ρα·

ιτιιιιι·οτιοιιιιι (το εειιιοτο οοοι·Βιο οοπιιιιιιο ιοιιιιο”ιιο4

τοτιιιιιι οτ οοιιοοιιοτιιιιιι οοτειιιι (το. ιρ5οττιπι οιιοτο

ι·ιτιιτο οοιιοοιιειι (ιοοι·οτο ιιοιιιιιτιιτο οι·(ιιιιιιοιοτιο οτ

οοτιειιιο Ρι·οοοιιτιιιιιε φοιτ οπιιιτικοτοι·ιιιιιο οιτιο(ιοιιι

ιιιιΡοτειτοι·ιο ιιι ιΙιεο οοιιοιιιο οι(ιετοιιτιιιιιε.τοοτιο οοτ·1

ροτειιιτοι· οιι:ιιιέ;ιοιιιε ιιιι·οιιοτιιιιτ ο(ι εειτιοτο (τοι οιιοιι

@τι οτ οτι ιιιιιιιιοοττ·ιοοιιι οι·ι1οοιιι; οτ τι(ι οιτιτιοο

.453.Δω

οιιοτιιτοε ιιοοτιτ το οιιτι·τιιιοι·ο οτι οοι·ιιπι ιιοιιιπιτοτοιιι
8τιιιοτο8 (τοι φωτο οοιιιιοτιοιοιιοπι Ρι·οποιεειιιιι Βιοττιιιι
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Πτωστσι11ετ ἰιιτετετσἶέιιΙπ”εισεἱἱεἰττῇεεἱισσ ἱπιρετστσι·ε κι ἰεσιιε. ε!. φωσ ρει·εε‹Ιιιεωι· Ρἰτσισε οτισιτεε εσεΒιιπεε

8τεσστιιισ ισεΒιιἰίἱεσ επ εετεσἰεεἱσισ σσπιἰσσ. Ρετ

ἱσιιισἰε;σε. σιιιιεὶσε. επ ειιτΒιικετσι·εε εσιιιιισἰε ὶεσιιε.

11σττήσε εΕ ιιἰσε ὶΡεἰσε εσισιιιιἰε εἱειι: σἰετὶσετε ετ

σΡεττεἰσ ἰΡεετ Ρετ σιπι1ὶσ σσσάσεισ.ιιτ. σε σωστο

σ1:Ι.εσσετε Μ; σΒεετιιστ,ε στ σεεετιιστὶ ΐεσει·ε Βσσει

ίὶσε ε: εἱσε ΐι·σιισε. εεΙσἰε εεωρει· Άσε σπιτιἰΒιιε εκ

εεΡτστἰε (Ρε μ.€εση σειιστεστστ. σιιε ὶΡεἱε ιισσεΗε

ετ εισΒσισΕστίΒσε.εϊσ.εσεωι σσιιιἱσὶ ἰτιιΡετστστἰε ἰιι

ἱτ›εσ εσσεσἱσ. ΙεΒἰ ΐεσετιιστ ετ εΧἱΒετἰ ίπ εσι·ἱμἱε εἱειιτ

Ρετ ἱ-Ρεει111 εσκιιιεσεἱσιιεπι εκτὶτετετ' στσἱσιπιιω. Ρσεε

πισσσπι υετσ απο σσΒΠεε εσ0%σ5 ΡσΡσ!ἰ..εσσεἰΙἰειι·ἰἰ.

εσσεισεε τσὶετετἰστιιτσ ετ σιιετιισιζσεσἰπτσἱτἱ ἰετσσἰστἱ.

συστσω σσιτιἱικι ἱιιΓει·ἱιιε σετιστσηιστ.Ήι=τσι!ϊ2.ετ ἱΡεἱε

εσωιἔεΙἱἰε εστρσι·εἱἱτετ νιώσε. εἱειιΩ: εΙΒΜ10ωτηε ρσ

Κεετεε ε!. εσΡιπισευε ὶιιτσιιετιιιπ Μ; ειιΡετἰι1ε εσωσ

Πωω·. σ.. ἰιπευετιιΜ επιεσσετε ετ σΒ8ετιιστε Βσησ

ίὶσε επ εὶι:ιε Ϊι·σιισε. εμε ἱι11°ε1Μ ὶΡεσπι εσσυεσεἱστιεπι

οιιιπι σσσἰτἰσσὶβσε σεΐτεεετδΡΗε εφρτσΒετιιστ τσΜϊεεμ

τεστ ε: Ρετ σιπιιὶσ εσηί:]ι·ιιισι·σω. εσσεκτι εει·ειιἰεεὶισσ

ιπυρετετστε 8τεσστιιτυ ἱρεεπι εστισεσεὶσιιεπι σου! Πισω

εετιιιτει ω. ετ ὶτι Ρτεεειιτὶ ΡσΒἱσει αποκτάει σσι1τἱι1ετιτι1ι·

ὶτιιιὶσΙεΒὶΙὶτετ οιιιπι ἰρεὶε εσσἱεἱσιιὶΒιιεσΒεετιισστε ετ

σΒεει·σσι·ὶ Ϊσεὶειπε Βστάσ ίἱσε ετ εἰσε ΐι·σιισε. τΙσε

σωσει ετ εἰιιρὅισσ .ειιρτεσίετε απο Με ‹Ιιιε ειιΒεσι·ἱ

Βιιτιτιιτ ἱηἴετὶιιε ε: εΡεσἱσἱὶτετ ΨωΛ σσιτστιιιε ἱΜΡΘ

παει· Ρτεσἱετιιε. σπιπ σηπήΒιιε ΠΜ σοὶ σσὶιιετἰστ

Ρεσεω σώστε οιιιπι εοιπιστιἱ Πισω.: ίἱ1σὶετ Ρεεεσι σιιισ

«σε. εἰ ὶΡεε ιισὶσετὶτ ΙισΒετε Ι›σεεπι'ει'ι·σιιοσι·σἰιιτη

οσοι εὶε. ὶσαισἰσιὶ σι11Βεικετστεε εὶιιεσεω εετεσἱεεἰπιἰ

ὶιπρετετστἰε τσεσε εση›σι·εὶὶτει· ειιεπι€εωε ἱπι4Ρτε8ει16

«σε ειιι›τεσὶσιστιιω στιιηὶιιπτ ἱτι ἱΡεσ ΒεΠετσΙὶ εσσεἱἱὶσ

ὶιιτσιιετιιστ :ισ εειιστει. σεἰ εσσιιΒεΙἱε ετ ἐισ σἱιιἰίὶεσ

ττἰεετιι ει·σεεπι. ε: τισ σπισεε εεσε1σε.ετ Πι σώσω

ἰρεὶιιε σστσἱιιὶ ἱπιρει·στ.στἱε σττεσσει·ε σε σΒεετσετε

Με σωσει. ετ φωσ ἱι›εε εετετιὶεεἰιπισε ἰτπιι›ει·σ€σι·

ἱρεσ Ρετ σπιτήσ σΒεετικσΜ ἰσιιἱσΙσΒἱΙΗετ ει ἴιιεὶετ ει·

ειιἱεειιβσἱτἱε ετ ἱἱσεΙἱΒιιε σΒεετιιστἰ. αυτ: εσσὶσἰσσὶ

Βιιε εεΡεσἰεΙὶε. πσπιἱσει ειπεπι ἱἱἱστιιτσ σετ: εΧοερωτε

εσυ!. σε ρι·εεεστὶ σσσσεσοἱσιιε. ΦΠ ΜΒεστ εσιιιιειι

εὶσσεισ απο εσιιω.σε ὶεισιιε ειπιτ Με. ἱτι Ρι·ὶτσἱε

880τ08ετ10Ι.:ι τσπισιιε εσεΙεεἱει. ἱωρετστστ τσισεσσ

τσιπ. εἰιιὶτειε τσσσε. τεκ Β·ετιεἰε. τω; εσετεΠε. τα

στιἑσἱε. τεκ εἰεὶΙἰε. τει στει€σσε. τει ετισεσἰε. τεθεε

ετ τεΒσει εγρτἰ ετ ἱετιιεεσεω. εσσιεε σιοΙσεεισιιε. εσ

τσε5 Ρτσιιἱτιεὶε. σσπιὶτιιιε ρωΗΡιιε σε ωσσΐει·τετσ. σο

πιἰσσε τγτὶ. ει σετεσεε εἱιιε. στιπιεε Βστοτή Μεσο

τιισι ἱετιιεσΙεσι. σ)>Ρι·ἰ ετ εγτἰε εὶιι·ἰετὶσι1ὶ. ἱισεΡὶτεΙε

εσποτὶ ἰσἱισιπιὶε ὶετσεσὶἱωὶτειιὶ. ετ σσιτιεε :σἰε σπιτι

:σσσεε τεΙὶἔἱσεε. εἰσὶτσε που. τσκ τιιτιεκἱιιι. εσΙσειιισε

ΒσΒσσσἱε. σεισειεεὶ ετ σἱερὶἱ. ετ εοΪσεπιιε 1ιι1·εὶιὶε. πιστ

εΙιἰσ τσστιιὶεἴεττστὶ. ετ σππιεε ὶσπτσπιι·σὶ. εὶσὶτεε Ρὶεσ

τσιπ. .ΒιιὶΙΙἰεΙωσε σε σὶΠσ σι·σετἰειιε. Ρτἰι1εεΡε σεΙισὶε

ετ ειισεεεεστεε εἰυε. Βετο ἰι›εἰ σσπιἱσσε μστεετεε. σο

σώστε σερὶτετιεσε ετ εσπισιιε ὶσσιιε Ρτστισὶεει·ιιιιτ

εὶεσεπι σισΒεκστστὶΒσει·εσἰΡὶειπὶΒιιε τισπιἱσε Μ: ισα:

ὶΙ›εὶιιε σσπιἰσἰ ὶωΡετστστὶε. σιισσ εἰ σΙἰ‹Ιιιὶ5 εκ σιδ

σεΙσπιε ιιεΙ Ρι·σιἱὶΕστἰΒιιε ὶΡεὶσε Π] εὶσὶωτε ἰεκιιιε σε!

εοσ σὶετήετιι ἱιιιιειιωε σκάι. οσισιιιτε ἰεπιιε ὶΡειιπι

Ριιιιἰετ υιιιιτΙιιετσ Ρι·σσἱ1σι·ειτι επ σΠετιεοι·ειτι σσισιιτσε

εισ σσει1εἰστιεισ ειιἰ ἱισΡετἰἰ ἱτι τοτσ Ρσεεε ετ σἰεττἰε8.σ

ἰειιιιιε. συεπισσισσσσιτι ὶσεπι εει·εσἱ85ὶιπιιε ἰιτιΡετστστ

εσπισσἱ ἰσσσε Βιεει·ε ρτσιπἱεἰτ ετ ειιρετὶσε εστιάσε

τιιτ. ηοπήτω εσΡισσἰστστιιω (μή Ρεσεισ ε!. εστιιιετι

τὶσι1εω ρτεεεστεισ ὶιιι·ειιετσστ σουτ Με. ἱσ Ρτἰωἰε '

σετσ ιισΒΠεε ὶσεσΒιιε 1112ΠοΗ118. ἱσεσΒιιε σε Βή"σΠε.·

ιιιετιἱσιιε τστσεΠσε. Ι›εεσειΙὶε ιιὶεεεσπΔεε. ΒσὶΙΙὶεΙπιιι8

ι·είΙστιπε. σἰεσ¦σιιε σε εεττὶιισ. πισσιειιε ΡἱἔσσΙσε εε

ΙσσΠ·στιειιε σε 8ι1ἱ5ισΪο. σσεἱεσἰ. σσστἱσΙιιε εππβτἱσειιε.

ωειτὶτιιιε σσει!ετσιιε. ἱσεσΒιιε σ:επεσε. ὶσἱτσιπτιεε Βσεευε.

ΒοσιιειιεεεεΙ!ιιε Βετειίἱε.ιτἰεσΙεσε σε Βυἱιὅετσ. ἰσσσΒιιε

Βιιστεσσε. Βσἱ!ἱἰεΙτκισε σε τστιισιισ. ΡσεεΙισΙἰε σε σ!ὶσε.

ἱσσ σε πιιιτΒε. εγττιοσ σε ιιιίΐει. ι·σὶιιιιιτι‹ὶιιε Βιιοειεἰσε.

ΐτεσετἰοιιε Βτσιισσε. Βετιιω·σι1ε σε ΒεΒσὶὶ. ὶεισσΒιιε

ό Βεετσεσιιε. ΒιισΠε!ισιιε Βσεεει·σε. Βιιὶ!!ὶεΙπιιιε εσΙιισε.

ρσεσε!ἰιισε σε ετειι. Βετιιιεσιιτι.ιε ΡὶηεΙΙσε. ΒσἰΙΙὶεΙπισε

ὶετεειτὶσε σιισπσεω ιι8σισε. ἱσΒστισεε υΒστιἱε. θεσ

Ιἱε!πιιιε σε Ρσττε. ΒισΙΠε!πισε σε σΙΙ›ἱε ερεεἰετἰσε. .με

Ιὶεὶπιιιε σε Ρτετσσστστἰσ. ἱσιιἴι·σσσσε ΡεΙΙἰΡσι·ὶσε. σὶ

εσΙσιιε τιὶΒτἱσσε. εσι1εἰΙὶσι·ἰἱ. εσι1εισε5 ιιιἰετετἱστιιω

ετ ΜΗ ιιἰτὶ σιιετιισι·σε‹·ἰπι Ρετ εσωρσΒσεω. ϊσεσΒιιε

ιιειιεπιετἰε. τσεττἰσιιε σε εισειισσ. σἰεσΙσσε Ιιιεεσεἰε.

ΒεΒι·ἱεὶ σε Βτἰπσεσσσ. σισσιεε σε ιιἰΒτο. ἰσΙισσσεε σε

πισιιὶστσἱσσ. ἱεεσβσε σιιι·ἱεσΙσ. ΉπιεεεΙἱε σε ΜΜΜ. ετ

ιτιστι ΐσι·ωειιτσε. ΒεΙιτιιιετιιε σε οσττσεσἰτισ. Βσσεσετι

τοτε σοιπετσιπε. ειιετεὶἱὶσιιε σε εσιιΈτισιισ. Ιεσσετσι1ε

εσἱεεστἰιιε. ἰσὶισσιιεε εστ!εερεσε. Ιιετιτὶσιιε ΜΗ. ἱσ

Βειιιιεε εσΙε8στἰιιε. ΜτιΙτσΙσισειιε ΒσΠσ. εχωσσετσε

σε εἱει·ἰωτε. τιἱσσΙεισ5 σε ιιοΜι. ΒσὶΙΙἰεΙπισε σε ιισἱισ.·

σοστσσιιε ιιετιωε. ΡεεσΒεἱὶε τεετε. τιἰσσ!ε σε ιισΠε.

Μεο!επιε σε πωσἱσ εἰωσσ σσετιισι·σεεὶιπι. ΒιιὶΙΙὶε¦ωιιε

στσεσωε. σΒεττσε εσσσσετσε. τσετἱσσε σε ιιιι!ωΜσ.

Ρεττιιε ΒσΒετιιὶει. τεἰωστισἰσιιε εὶΒσἱσ. ὶεε‹›Βσε Ρίιιε!:

Με. ἱιεστἱειιε ειιιτὶε. Βστιἱἴεεἱσε ρὶεσιιιἱ!ὶσε. ΙσσΒ·σσεσε

εὶΒσ. Ιστιίτσσειιε ΒεΒει·ιτὶει. Βιιἰσσ εΡἱσισε. ΊστΙ1εισε·

σε ετΞισειΙσσ. πιιεσἱσὶσιιε σστἱε. Μεσα; σε Β1·ἱισ·σ¦σσ.

σὶσσΙσιιε σε $εσστπιστισ. ιιειιε0.σε σἱρσιισε. εσωστι τευ

τετσ. τιἱεσἱεσε επεσε. ΒὶΠετιιε σε ώστε. Βιιἱσετιιε Βειἱσἐ

σιτε ερἰιπσἱσ. ιιἰεσἱσιιε ειιτὶε σΒεττἱ. εΥπισιτ σε σεισ1ὶΠσ.·

8σἰἱἱἰεἱπιιιε Ιει·εστὶιι5. σι1στεεε σε Μετα ι·εϊηισσσε σώσει.

ΒσὶΙΙἰε!τσυε σε εσε1:τσ. τσὶτσιπισἱσιιε ιστσιιε.‹-ἰεσσΙ›ιιε

Βεεὶσσε. ὶεσσΒιιε ΡἰσσωἰΙἰιιε. ιιΒιιετιιε ἴσι·εει·ἱιιε.ἴσἱσἱτσ

πιεΙιετἱεε. σἱσσἰειιε εσιιετπεδεσε. 'κατσε Ϊοττιστἰσε.

Ισπίτειισσε σε εεπισισ τσπιισσ. ιετσΒετωε ΐστσετΕυε.

Ρεττσε ἴστηστὶιιε. εδωσε τσισσεε!Ισε. ρεθεσεε ρεΙτ

Ρστἱιιε. πεο εσΙεΒστὶιιε. στωσσιιε τἱτιτστ. ιπιστεΒι1ε

τἱστστ. ι·σἰτσιιησσε πησσεἱἱετὶτιεξ ε)Ιστοσ Βιάσσε. σΙσει·

τιιε Βεεειιε. Ηισπισε σοττἰΒἱστἱσε.· σηε:σιΙσε ἔεττετὶιιεῖ.

5γιιιστι σε ἱειιστπσ. ἰΠὶσσι18 στεΡει·ἰιιε. -εισσι·εεε 8:84

τσωσιτε. Βοσιιειισε8εσΙσε σε εεεεἰι1σ. ε)·πισιι ἔσττἰυε.

σἱεσἱσι1ε σε ιιεσετετο. Βσι1ἱΪσεἰυε Ρἰρετ. ειιισι·ἰσΙιιε

ρὶιὁσσἱσε. ΒτἰπιεΙσι1ε Ρὶρετ. Βιιἱτει·σσε ωΡἴἱετἱυ8.

ἰειοσΒιιε επιἰσὶσιιε. σΒειΉσιιε ΒιιεεκιἰΒτε. σισιιιιεΙ σε

!σεσ. ε)·πισι1 Βοσειὶσὶ ἰυσεκ σσωἰσὶ εερὶωσεὶ. ιιο

τσι·ἰιιε ο8ετἱιιε Βιιεεισἰ8τσ. τσἰτισἱσι15 Βιισσιιἰεὸτε. ἱσ

Ιιεσσεε σΙΒετἱσιιε. στππισιιε ρὶηεἱἱιιε. εητἰει15 Ρὶσεπιὶ

Πω. ε)συστι Βσιπισειιιστε. ρεεσὶισ!ὶε ττειιετἰιιε. Θυσ

Πε!ισιιε σε εσιιστσ ε)Ιτσ. εχωση σε Βι·ιικεσσ. ὶεισσΒιιε

ὶιι‹ἰεκ. ιιἰιισΙσσε ἴσι1Ισἱὶσιι5. ΒσἱΙΙὶεΙωιιε ωι·ωτσ. εεττ
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οσε Ρεικἰιιε. οΒοττἰιιιιε ι11ἰ8ΩΒΓἀΙ18. οἰἔυΙω. Ϊετι·ειι·ἱι1ε.

ιιει!ειιε οειι›εὶει·ἰιιε. ᾶοιπὶιιὶοιιε ΒειτΒετἰιιε. οοιπ·ιιάιιε

τοι·οετοι·. οΒει·ιιιε ιὶε Ιευειτιτο. ἰοΙιειτιτιεε υΒο. οοιιτει

άι.ιε ιιωτιοο!ιωε. ικιω·οΜο ροποπωάυε. οτπἰουε ΒοΗε=

ιυιιιιιιε. :ωἀτὶοΙιιε ιιεΒτὶι1ιιε. ατιωιάιιε ιἱε Ροιιιετἱο. απ·

88ιάΙΙ8 ιιιεΙΙουυε. Μπί'ι·ειιιοιιε οἰΒο. οοιιτωἰιιε πι:ΗΒ

ἱἰεετοτ. ἰοΒειτι11€ε άε ΐυτιιο. Μπί-ι·επιουε άι: ι·οοετοιΜιτει.

ιώιιειωι18 εΡεοἰω·ἱιι8. Βει·οοτόπε ‹ὶε ΒεΒεΙὶ. @Διώ αιώ

πκποιτ. Μυθ·ειπουε ρε!ὶρω·ὶιιε. 87Π10ΙΙ ΡεΙὶΡειι°ἱιι8.81°

άυΞτιιισ τοπιοΙετἱυε.· εεοιαιιιι]υε Βετι·ἰἱω·ὶιιε. ρεω·ιιε 118

ΐοεεεωΠο. ι·ιιΜιάι18 οειΙεΒειι·ὶιιε. ι·οΙΜηιϊιιε ω!ἰει©οι·. Βώ

Βοιιιιει ‹Ιε πιοτοειτο. ΒιιἱΙΙἰεΙτκιυε ΒειΒε1°Πἱ8. ηιτιοκι

εροοὶει. Β·ωιοτιιιε 111ι1ι008Πι18. ι1ἰοοΙειιιε ἰ›ιιοετιἱἔτε.οϋο·

Ιἰου5 ιιὶοοοοπποε. ΒυειΙ·τιει·ὶιι.5 ὶυἀεκ. ΜοΧαπάει· €ἱ0

σετιο. ΗΠΒ·ειιοιιε Π5Π$ΙΠ2Ι1'Ϊ8. ειιι°ἰοιι5 0ΒΙΙ108. ΜΒΜ

ι1εε οΙο ωοιιωτι1Βοο. Μπόι·Μιιε ρἱετιοἱιιε. Βυἱτπεἱἀυιε

ρὶροτ. 8Ι1ι11°θ88 ΒΒιτὶΙιικὶιιε. οἱκεττιιε Μειτ10οι1118. οι:

τἰοιιε ἀι·οἔιιε. ἱειοοϋιιε ιιιεΙοοεΙΙι.ιε. ΒιιὶΙΙὶεΙι1ιι15 ΙΛ

τοΙΙει. ΙΜΜΙ15 «Με εει!υιο. ἱειοοΒιι8 όε: ΒοτιοΒιιἰιΙοπε.

επιι·Ξοιιε άι: ροττει. ΐεεω άι: τἰΡει·οΙἱο. Ισπΐτειτιοιιε

:Η ΜΜΜ ΒεοτΒἰο. 8ΥΠ10Π τιιΒει1ε 1°0Π8Πά118 τυοἔἱ

8!;ει·. ἐοΜιτιτιοε τιπποεει. ἰειοοΒιι5 ὰ: ἰοτἀοτιο. τοΜτι

θ.ιιε 8011ΠΙΠΙ15. ιπειτπϊοιιε 2000Ι8.ήιι5. ἱεοοΒιιε Μυτι

Βακω·ἰιι8. Ρεω·ιιε Βυοιιτει·ὶυε. ἔιιἰΒἰοἰωιιε ΒοτιτἰΙὶε.

ΘυὶΙἱἱοΙωιιε Βοοω. ι·οΙΙειιιάιιε τ6ι·ηειτοι·. ιιὶοοἰειιιε άε:

ἀειιιἰωει. οΒοι·ιιιε ιἰο οοΒοἱετο. Μπ:οΒιιε ιἰειΙπωοἱυε.

τυΒειιε ωΒετιιω·ἰιιε. ἰειοοΒιιε άοτιειωε. ειιιἀι·εεε εροοἰει

ι·ἰιιε. οΒει·τιιε άι: ιππο. τώτιο.Ιάιιε €381°Ι1ἱἔἰε1. ΜΒεττιι8

ερεει·ἰιιε. οβετιιιε ἰοτωτἰυε. ιικιτΙιοιιε ὸπιΡοι·ὶιι8. ἰσ

Μπτιοε ιἱο Ιειιιεικιἰει. οϋετω5 ΖοοοΙεπἰιιε. 811ΗΒ.8ΙΠ1Ι18

πιιεθἰετοι·. ΒΗἱ1°8Ι°ἀΙ18 ω·οΙ1ι:τὶιι8. ὶοἱιειηι1€:ε τὶιιςοι·. ιππι

Βι·οεὶιιε Βιιἱεετοι·ἰιι8. ΡοΙτιιε πιεπιτεεε. ΜΜι·ειιοιιε εε!

Ιιιι·ἱιιε. ἔιιἱΠἱ8Ιτ11ιΙ8 οἱειιοκιοτἱιιε. εωΡΜουε ΒειτὶἴοΙἰιιιιι.

ἔιιἰΙΙὶεΙιΙιιιε ἀεεὶἀει·ὶιι5. τιιίδι1υε βει·Βοι·ὶιιε. τι1Ηπιι8

εΙΒοημιτοι·. Βοιπιὶιιιπε Ρεκετὶιιε. εἱεΒτἰωιε ουΙτεΙ¦ει·ὶιιε.

ειωἰοιιε ερσοι·ὶιιε. ἱοἔιειιιιιεε 8ει!ΐει. πιοπ·Πιιυε Ϊοτπιτὶυε.

ωπιὶοοτιιε ἴοττειτἱιι8. ἱοἱιειιιτιεε οειροΙΙοπιιε. Μτι&·ωπουε

άι: ιτιοιειιιο. εοοτιιε οειρεΙ!ετιιε. οπο εοττοτἰιιε. Μπι

Βιιτάιιε ιιιεοοΙὶειτἱιιε. Βετιι·ὶοιιε ι11ειοοὶ¦ατὶιιε. 8]Π10Π.

ειτοὶειροτοιιε. οιπἱοιιε 11εΡΠοΙΙει. πιιιιτὶειιιε ιιειιεωετἰε.

ιιιετὶιιιιε (Ια εει·ι·ἱιιο. ιιωτὶτιιιε 8ττειΙΙειτὶιιε. Βοηεὶιιι1Μι

ΐπΒει·. ειι·ωειοιιε ΐειΒετ. ωωωω άπασα ὶειοοΒιιε Β::

ΙἰεΦι°ειι€ἱιιε. Μι1ΐι·ειοοιιε άο τοσο. ΡειΘειτιπε ΒετΒειάι.ιε.

Ριπι·ιιε οα1Βι·οοιιε. :καιω ἱαπιιο. ἱτι Ρειἱειοἰο ὶΠοτιιπι

ειπτἱε. Νεα”. ὶωὶἱοτἰοτιο ιιι ὸἰο ἀεοὶωει ἰιιΙἱὶ ΪοΙἱοἱ

τω· πωπω. ΡτεεετπἰΒυε το5τὶΒιιε Ιειιιΐτεκιοο άε ειιιιοτο

8οο;·Βὶο. ΐοετε ώ: τὶρονοὶὶο. στ; ἰοΙιειιιι1ε ετεεοει.

ΕΒο οΒοτἰιιε Βιιοετιἰετετεεουἰ ἰτιιρετὶἰ οι οοπιιπήε ἰετιιιο

ποτειτὶιιε οτ ὶρεἰιιε οοπιιπιἰε οωποεΙΜτἰυε ευρι·ικΗοω

οιππαΐιι εοτἱρεἰ οτ πωσ εἰἐμιο εἱΒτιειιἰ.

(Ι
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ΒεἔΞε£Ι·ιιι›ι 2ια·Ειυπ, όοτιοι·ωπι , ι·ειἰεἰἰ£ιιιιπηιἀε ·

Ρα!οοίέί ε·ιαπε.

ΗΜ, Η ἰυ!Η

ωρ Α. χω. Μ. δυό. ο. χω. ω.: ...

(ΙιΒὰ_

Πα: ει;; οκειτιωηιυ ι·ο8ἰειι·ὶ οει81ι·ὶ Η ουι·ἱε ραϊοόϋ.

οτ οκοπιΡΙἱΙὶοιπιιω Ρετ πω: ιμοοΙαμπιάε οσετε!Ιο.5οιέ

Βωη Ρτοοερω_ άουύιή οειρἰωιιεἰ ΜΜΜ Πι οεεωΙ!ειι1Μ

ᾶοιηὶιιἰ ΒηιὶΠὶ@Ιπιξ Ρἰοειιοἱἰἰἱ ω: εηι·ἱοἱ ‹ἰο α)«Β.ει οιιειο!

Βιοοι·ιιπι Ρο1οὸὶὶ. Μοοικι ἀὶο Μ ΜΜΕ Βειτο Μ: ίὶἀε!ἰτει·

Μο εοτἱρτιππ. 5ἱοιπ Βοτυί005 ΡειἱοιΙἰἱ ι·εεωιιιπ τω”

ουι·ἰ6 Μ ἰιιἴω. `

ΔιιωΙιιιιιε ΒιιὶΙΙὶεΙωὶ ι10τι·Ξ ‹Ιο ττειπ1οπωιιπι μεσω

ιιι18ΕΙΙΙ τοσο. ΡοεΠιο [Πι £οε86πο τωικιοπωπο. ‹3ιιὶ σο-.

Μετα Ι›ει·ΒοΒτιοιιἰ ΑΒ ειΙὶει εειωΒειτοιιυε ετ Ιιοι·οόοε

ιι·οτιοἱ1οι·ἰἱ. ἱτεω ΜΜΕ οπιπ ΐτε1τἰΒιιε ειιἰε Ρεοἰωι

υτ1ειιτι ἰιι οειιἱοππι οοπτωοω. οιιἱ οο!ιευετ !ιστωοε ἰσ

Μκιπἰ8 Ει0 ΡοτΒο οτ ο]το Με τιιίἱυιιε Β1'ίΞΗ20ΙΙΙ18. Καπ

οπιπ ἀἱ0τἱε ἶι·εΙιι°ἰΒιιε_ειιἰε Ροοἰωτι ιικιωτ1. ιιἰηεο ροεἰω

Μ ε:ειάεπι οοιιτι·ειοτει οο!ιοι·ετ οἱ Με. 60. ΔΕ Με ἰσ

Ι1ειι1Πἰ5 άι: Ροάὶο. Μετα οιιπι ἀἰοιἱε ἴταττἰΒιιε επἰε

μεοἰοπι ιπιειιη τοπ·ε ιιἱπαιω ἰιι εεάεω οοτιτι·οοτει. οιιὶ

οοΒοι·οτ ἀἰοή τοιιἱτ.οπε8. ειΙ› ειΠε Ρειττε Ιιει·εάοε ἱιιοοΒὶ

οετειιοΙὶ. ετ αἱ) «Με «ΜΗ τοιιὶτοτεε. Και» τηεἀἱοτιμτοπι

Ρτο ἰτιἀἰιιὶεο καὶ” Ροοἱε οειετειὅηετἰ ροεὶΠ Μ ΜΙΚ:

εοιπ·ει. οοΙιει·ο1; βοι·ωιιόιι8 ι·οάοΠιιε Μ: ειιρετἱιιε ηἰε.

Ποιο πΔεἀἱετεωιιι ιιπιὶιιε ρεοἰε απτο ὶιι ΐοεεεπιι επι

ωοτιτἰτιο. οο!ιοτετ ΒοτεοΒοοιιυε. οι α!» α!.ϋι Ρεπτε Βο

ι·εάοε αυοιπάειιτι τι·οιιοἱιοι~ὶἰ οι ω; Ρτεἀἰοτἰε ΜΜΜ οι

οειετεἔτιοτἰε απο Ρι·ε‹1ὶοτὶε ίΡΜτπ1ιι8 ειιὶε τοόἀἰτ εε

κετιεω Ρ8Ν:ΘΙΙΙ ιιιπἱυε Ροιὶειι·ὶτ:ὶε ετι·οι:ιι·ἰοἰο ετ εεεοι·ὶοὶο

εκΡειιεἱε οιιι·ἱο φιιιιπιιττι Μ ροωπι οτ οὶΒιιτιι.

ΜΒοττιιε άο οοἀουὶἀεο ιιἰιιοωυ ι1ιπιπι ἱιιτετ· ιιοΠοιτι

ἰΠ0τιιπι όε· οεΡὶω ιιἱιιἰ οοΙ1ετιπ Ρεττιι5 ι·ειωιι18 ετ ειΒ

:ΗΜ τΒοπιώτιυε πιοποιω επ εκ και τοἀἀἱτ πιιοἀὶετει€εω

ιιἱτιἱ πιιι5τἰ.

ΑἀιιΙειεἱει (Η Βτώόπ οιιετε8τιετυπι αποφ Μι ΐοτεειο

οιιἰ οοἱιοι·οΙ: ΗιοοΒιιε Φο Μειωσα αΒ ιιιιο !ππο ιππι

οειδιιπι1ιιε επ εκ σο Μιά.. πιεἀἱετειτεπι σεεωτιωτιιτιι

ιιἰι·ἱἀετιιτυ Μ; ιιιεἀἱοτο£οω ὰ: τιυοἰΒιιε. Παπ ιιἰιιοειω

απατη ἰιι υπἱἱεπι όε £81°Γ8ΓΗ8 σοβοι·ετ ἰειοοΒιιε άο

ΒΙειτιοο ειιρει·ἰιιε άουει ο:.ιι·ιι. Μ: εκ «κι ι·εάό.ϋ; ωεό1ε

ΜΜΜ υἱτιἰ ωιιεΗ οιιτὶο ΡΜοάΗ. Νοτη Ρεὸἰεπι 1ιτιιιπι

Ι:εττε ἰη Βτώόει άσε !.πιτΒο. σοὶ οοΒοτετ ἰπἱὶετἰιιε ωστ

εἱΒὶΙἱε οι ειΙ›· ΔΒΔ ωειοειδι1ειιι1ε. ετ εκ ει: τεἀἀἱτ επική

:ιππο Μ ΐοετο ΜΜΜ ετεΡἱιειιἱ εοΜι1πι ι. Κατι Ροοἱειπι

ιιιπιπι ιει·ι·ε ἰιι εειάσω οοτιΕτειοω. οοΙιο:·ετ. ἱειοοΒιιε

ΜτΒετὶιιε ετ :ώ :ΗΜ μπω ὁἱοτε ει(ΜΜεΕι ω εκ εκ

ι·ειΜΗ επική Μισο ουτἰε ὶιι Ρι·εἀὶοτο ΐοετο σειροποε

άιιοε. Ποπ: ιιἰοεειω ιιυειπι ειι:Ι τι·ειωοιπαποιη. ετ οι εε

ι·εἀἀὶτ πιεὸἰοτειτεπι πιιιεΙ:ἰ οιιτἰο ετ οοΒοτετ τιιΒειΙάιιε

«Ια οιιετοΙΙο οι ειιροτἰιιε Βειιιόιιε άο Βοι1εΠο.

Αιιεώπωε άε: Βειιιώτιο οεεωεότιετιιπι ιιιιιιιιι ἱη ἀιιεὶεεοο.

οοὶιοτετ ι·ειιιἰοἱἰ ετ ειιΡοι·ὶυε Με. ετ ω. αι τοἀἀἰ£

πιεἀὶεωιοιιι ι·ειειστιεειτυιιι οιιτὶο.
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Δπιιιοπο ειιιιοππε οτ οιπο οοιιεοττοε τοττο ιιι ιποιοιο τι Αιιιοττπε τιο οοετο τοιιοτ οοιπΡιιιιι ιιιιιιιπ τιο ίιετοττιιτι.

οπι οοιιοτοτ ιιοτοτιοε τιιιοιιτιιιιπ τιιιιιπι οεοποτιι οτ επ

Ροτιιιε πιο. οτ ο τετοιο ροττο τιιοτπο τιιιιιιιιιιο. ιτοιπ

τοττο ιιι τοποσ οιτιΡποιο. οπι οοιιοτοτ ιοιιοπποε τιο

ιιοιιπο οτ οτι :πιο ιιοττο τιιοτιιε οιιτποπε οτ ειιμοτιιιε.

ιτοιπ ροοιοιιι ιιιιοιπ τοττο ιιι τοιοι·ιιε οπι οτιιιοτοτ $οττιι

οτ οτι οιιο Ροττο ιιοτοτιοε οιιοττι ιιοτιιοτιι οτ ιπτοτιιιο

τοοετιτιιε ιτοπι Ροοιοιπ πιιιιιιι πιποο ιιι οπιιιιοτοτιιε.

οπι οοιιοτοτ τιιοτιιε οπτιιοιιε. οιι πιο ροττο ιιοτοτιοο

τιιιιπι οοοποτιι οτ ιιιτοτιπε ω. οτ οι τιιοτιο τοπιο

οτ. ιιιιιοτι τοτιτιιιιιτ οιιτιο ιτι ιιτοτιιοτο ιοειτο εοιπροτ

τοιτιιιιπ ι. οτ οέιιιοποε τιιιοε. τιο τοττιο ιιι τοττιο οπιιο οτ

ιιιιτιιιο ιιππιιι ιπιιετι ιιιπι τιο τιιοτο ιιιποο ποπιιπο τιο

οιιπο. οτ τιοιιοτ τιιοτιιε τιιιίιιοπο ποι οιιτιιιιε τιο ειπε

οοπεοττιιιιιε ιιοιιοτο ιιι ιιτοτιιοτο τοετο τιο τοττιτι ιιι

τοττ.ιο οππο ροοτπιπ ιιππιπ ο οιιτιο.

Λοοπτειιε @οιπιιο οτ οιιιοιιιιιο οιπει οπο» οοετοιέπο

τπιπ πιιιιιπ ιιι πω. οπι οοιιοτοτ οιιτιο οι: οιιπι Ροττο.

τοιιπιιπτιτιε οοι·ιιιο. οτ οι οο Μπιτ οπτιο οοροποπι

ιιιιιιιιι ιιι τιτοτιιοτο τοετο οιππι οππο οτ τππο ποπε

οοτιιπι τιοιιοτ ιιοιιοτο Ροετιιιπ ιιππιπ ο οπτιο. ιτοπι

Ροοιο ιιιιο τοττο ιιιποοτο ιιι πιιιοιο τιοιιοΒιο οοιιοτοτ

τιιοτι ττοττοε. οτ ιιιΓοτιιιο πιο. οτ οι οτι τοτιτιιτ οιιιιιι

οιιπο ιιι ιιτοτιιοτο τοττο τιοτιοτιοτι νιιι.

Αποοιιπιιε τππιοιτιιιο Ροοιοιπ ιιιιοπι πιποο ιιι πιποιο

τιοποτέιο οοιιοτοτ ιιοτοτιοε οιιιιιιοιιιιι Βιιιιιιι. οτ τιο οπο

τιιιοττιππε τιο τιιοιιοιτιο οτ οι οτι τοτιτιιτ ιιοτιιιο ιιππιπ

πιιιετι οιιιπι τιππο οτ ιπτιο ιιοιιοτ οοττοτπ ιιτ τιιοιτ.

Αιιτοοιππο τοττοπι οτι Ριοιοιπιπ τοποτ οιιι οοιιοτοτ

οτπιοι.ιε τιο ειιιοεο οτ πιο οτ οι τιο τοτιτιιτ τιοιιοτιοε επι.

δοτι Βοετοιτιι ιιιιιιοπτ οοε Ρτο οοτπιπ τοπιο.

Αιιιοττιιο ττιιιοιιοιποιοπο ιποτιιοτοτοιπ πιιιιιε πιποο

τιιιο οετ ειιιιτπο τιοιιτιπιπ επιιιιι τιοποτιοε Μ. οτ τιο οπο

πιποο τιπτιπι ιιοιιοτ ιιι ττοιιιοπτοιιο οιππι οιπιιο Λεω.

τιστι ντι. οτ οιιοιιιιπ τιο τοττιο ιιι τοττιο οιιπο. οτ ιποο

τιιοτοτοι:τι πιο οιιπι ιιιοτι·ιιιιι.τι επιε τιο Ροοιτι οπο ιιιποο.

οπο οετ οτι ττοιποπτοιιοπι οτ τιιιτιττιιιπ τιο τοτιιοτιιιο

οετ ΡτοΡο τιοπιιιιπ οποιο

Ατιιιτιιε τιπειττπιιι τιο τοπιο οποπ τοιιοτ οτι τοι·οετιιπι.

Απεοιπιιιε @πιο οτ ιιτοττοε οιιιε Ρτο ποτο τιο ιιιποο

οτ τοττο τιιιοο τοιιοτ Ρτο ιΡεο οπτιο τιοτ εοιιτιοε πνιιιι. '

Αιιιοττπε τιο οοετο [πιο πιτοτο οπο τιιιοττοιιι ιιοττοιπ

εοετιτιοιο.

Αιιιοττπο ιιοιοιι τιο ττοιιιοπτοπο. Ρτο οοιιτιιτ:ιοπο ιιιποο

οποπ τοποτ ειιιι τιοιιιο επο τιοπτιτιοε πιο”. οτ τιιιοε οτι

Ροποο :ι·τιπποτιιπ ιιοιιοπτιο ροετιιπι ιιπππι ο οπτιο. οτ ά

ιιιοτιιοτοτοιπ πιιιι τιο ιιιποο οποιπ τοποτ ειιιιτπο τιο

ιιιιιιτι ειιοπι οτ Ρτιετιιπι ιιπιιιιι οτ ρτοειιιτοτ ο8τ ιιοτο8

οιιπι.

Απτιττιιο τιο ιιοποτιοιτιο τοτιτιιτ οοιτιιιιπ ι. οτ τιοποτιιιιπ τ.

ιτι ττιιιιιιιε ιιοιιοτ έτοιιτιιιιτιιο τιο οοΡτιοτο τιιιιιιττιιιι οτ

ι·οτιτιιτεοιττοιπ ιιτιι·τοιιι ιιπιιι5 εοΒιιι·ιοιο οτ οοτοποιετι

ροττοιπ οιπιιο οοι3τιτιοιο οιιο οτ πιοτιιοτοτοτπ ιιιιιι τιο

ιιιιιοτι τιιιοιπ τοιιοτ οτι ι1οιιοτιοιτιπιπ οτ τιιιοττιιιτι τιο

τοπιο πποι: τοιιοτ Ρτο ιΡεο οποιο ιιι οπο τδοπτιιιιτιιε

ιιοιιοτ τιιιιιιτοπι Ροττοιιι. οτ τιιιοε οοι›οιιοε. οπιπ επιε

οοιιετιττιιιιιο τιο τοι·τιο ιιι τοττιο τιππο οιιπι οοπεοττιιιιιε

απο οτ εοΒοτιοιοπι ιιπτιιιπ τιο τοττιο ιιι τοττιο οιπιιο.

ιτοιπ- ι·οτιτιιτ τιιιοττπιπ τιο τοπιο τιποε τοιιοτ οτι Ριο

ιοιιιιπ.

οπι οοιιοτοτ οοοιοειο οτ τιο πι.. τοεοοτιιο οτ τοτιτιιτ τιο

οτι τοττιιιιιι οιιτιο.

Αοοιιοτιιιε τιο ιιτοιτιο τιοποτιοε τω. Ρτο ποτο τιο τιιιιιιιιε

8οιιτιιιιιιιε ιιο οτιι›ι·ιοττι ιιοιιοτ τιπιιιτοιπ ροττοιιι οτ

τιιιοττιιιπ τιο τοπιο τιιιτιε τοιιοτ ιιι οοποιιοιιο οτ τιο

οιιιιτιιιι οκ οιο. οτ τιιιπποτιιπ τιοποτιιιιπ π.

Αιιιιιτιοπο τιο ο08το οοιτοπιιιπ τιο οο τ;Ιιιοτι ιοιοοτοτ ιιι

ιιοεοο.

Απτιδοτιιε τιο ιιοοιιιο τοτιτιιτ οιιτιο οππιιοτιιπ ιπτοι· 58

οτ ιοποττιιιιπ Βοετοιτιπιπ οτ τιιιοττιιιπ τιο τοττο τιο οτι

ποιιοιιο. ττποπτιο οοιπ ιοιιοτοτ. τιοποτιοε ιιι.

Αποοιιιιιιε τιο οιδτιοιιο τοτιτιιτ οιιτιο τιο οιιοτοοποτο

Βοτιοπτιο. τιοπτιτιοε νιιιι.

Αποοιιπιιο τιο τυπο τοτιτιιτ ιποτιιοτοτοπι ιιιιιι τιο ιιιιιοτι

 

& τιο ιιεττιε. οτ τιο πιποο τιο τοπτοπιε οτ οοιιοποιι τιιιοε

τιο ιποιιο. οτ τιο ποτιοιοποιο οτ τιιιοττιιιπ τιο τοττο οπο

οετ οιιπι ιτιεο ιιιοιιιο οτ τιοοιιιιοιιι τιο πιο ιιιιιοιο.

Αιιοειο ττιιιιτι τοτιτιιτ ιποτιιοτοτοιιι πιο τιο πιποο. οπο

οετ ιτι τπιπ τιοπ.τιι·ιοε πι. οτ τιο ιποιιο ιιιιτι τοοεοτο

ττιιιποπτιπο οτ ιποτιιοτοτοιπ πιιιιιε οοροπιε. τιοιιοτιοε ν.

ιιι οιπιιο =ροπιε οτ τιο ιιιιο Ροετο Ρτο οπο Ροιιτο τιο

πιιι·ιοε πι. οτ τιο οπο τοετοιιοποοο Βοετοιτιο οτ τιπτιι·τιιτπ

τιο τοπιο τιο ιιοιιο Ροιιοεοο οτ τιοοιιιιοιπ πιτιι.

Ατιποιιο τοποτ οτιοετιιποπτπιπ ειιιιιιι Ρτο οριτο οο

εττιιτιο οτ οι τοεροπτιιτ τιο ιι·ιιτ·τιιιιιε οτ τιο οιππιτιπε

οιιιε ι·οιιιιε οπο εππτ ιιι ιιιο οοεοιποπτο.

Αποοιιιιιιε ιιοτιοτοτιιε τοτιτιιτ ιιιοτιιοτοτοτπ πιιιι τιο ιιιιιοτι

τιιιοιιτι τοιιοτ τιο τιοποιττιο.

Βτιιιιιιε ιιοττ5οοποπιιε οιιπι ειιιε ττοττιιιπε ιιτιιιοτ ροοιοπι

ο πιιτιιιι πιιιοο τιοοιιιιτιιο τιοιππιιι τιο οττιιτοπιε οτ τιο

οο τοτιτιιτ οιιπι ο..ωτοτ ειπε οτιτοποιιι ιιοι·τοιπ ιιιιιι

ιπιιετι οιιτιο οτ ιιιοτιιιιιιι οτοτιιιιιι πιπι ιιιιιετι οτ οιππι

οπιιο ιιι τιιοτο τοειτο τιοιιοτιοε τν. οτ πιοτιιοττιτοιιι ιιιιιιιο

ετι·οιιιοτιοιο ροτιοτιοιο οτ εοτιοι·ιοιο. οιτροπειε οιιτιο

τιποιιτπιπ οτι ροτιιιιι οτ οιιιιιτιι.

Βοοοιιπποτιτι ττοιποιιτοπο ιιιιιοοιιι ιιπτιιιι οτι τι·οιιιτιιιτ

τοιιοιιι. οοιιοιιοττοιτιοτιιιε ιοΒοτιιιο. οτ :ιιι οιιο Βιιιι

ιιοιιππε τιο ιιΒιιοιοιιτι. οτ οι οτι τοτιτιιτ ιιιοτιιοττιτοπι

πιο ιπιιοτι. ιτοπι τοτιο·ιιιι οτ εοτιιιιιοπ οτι τιιτιιποιιτοιιοιπ

τοιιοτ. οοιιοτοτ ιιοτοτιοε τιιιοπτιτιιιι ιιτιοπιε ετιιιοτιιιι οτ

οι› πιο τοιιοιιτιπο οοιιοΒοτιπο. οτ ιιιτιο τοτιτιιτ οπιιιι

οπποτιπ τιιοτο τοετο οιιτιο οοιιοιτιοε τιιιοε.

Βοτποττιιιε ι·οτιοιιιιο τοιιοτ οοετοοποτπιπ οτι τιετοοποιπ.

οπι οοιιοτοτ το» οιππιτιπο Ροττιιιιιε οι·ιιποιτιτιο οτ οι
οο τοτιτιιτ ιποτιιοτοτοιπ οτιετοποοτιιιιι ιιιι·ιτιοτιιιιτι._ ι

Βοτιοιιοπιιτπο τοτιτιιτ τιοοιιποιπ Ροετοι·ιιιπε τιο ιιιιιοτι

ιιιιο τιο οιιιδιο οτ τιοοιιιιοιπ τιο τοπο τιο οιιιοεο.

Βοποιτι τοτιτιιτ τιοιιοτιοο νι. οτ ιποτιιιιιπ ετοτιιιιτι τιο

οποιοι Βοετοιτιο τιιιτιιιι οοοιριτ Ρτο ποετοιτιιτι οτ πιο

τιιοτοτοιπ ιιιιιι τιο πιποο οπο οετ ιιι ιιτιιιο τιο Ϊοεεοτο.

ττοπιοιιτιιιο οιιπιιιτοτ. _

Βιοτιοιιε δοποιοπιιο τοποτ ιιιοτιιοτοτοιπ οιπιιο τοττο οπο

ιοοοτ ιιιιττο ΒιιτΒιιιιι Ροιοτιιι. τιο οπο τοτιτιιτ οιιτιο

ιιοιοτιιι πιο” ροττοε οποιοι οτ τιο οπο τιιοτιιτιτοτο τοττο

τοτιτιιτ τιοποιτιοε πιτ. οτ τιοιτιτιο ππιιιπ τιιιοττιιιι τιοτιοτ

ιιτιιιοτο. ιτοιπ τιιιοττιιιπ τιο οπο τοττο οπο οετ ιιι

οιιιΒιο οτ τιιιοττιιιπ τιο τοττο τιο τοεοοτο τιο ροτοτο.

τιο τιιιο ττποττο ιιοιιοτ Βτιπτιιιιιιιε τιο οιιιιι·ιτιτο τιπιπτοπι

τιιιττοιιι. ιτοιπ ιιιοτιιοτοτοπι πιο τιο τιιιττποπτιιιο ιιιιιοο.

ιιι
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ειπε ιεσστ ιιι πεΠε πε τει·ι·ει·ιιε ετ ιπεπιετετειπ σε- α ιπεπιετετεπε πιπι ετ πε τει·ι·ιε επεε τεπετ ιιι ιποιιτε

ετεπεει·πιιι πε σεετεεπετο πε ΐοι·εετο ετ ππει·τπιιι ε..

πιιε Ρεσιε τεττε ειπε σετ επ πειιεεππι. ετ πε τεττε

τιπε σετ σπιπ σεετειδπετο ππεττειιι Ρει·τειιι ι1πειιπο

εειπ ιειιοι·εΒετ. ιτειιι ιπεπιετετειπ σεετεπεει·πιπ πε

σεετειδιιετο. ειπε εετ ιιι τοι·εετο ετ ππει·τπιιι πε Ρεσιε

τεττε πεε ειπε σετ ιιιιπειιι ετ πε τεττε παπι πεπει·ιοε ιιιι.

ετ ππει·τπιπ πε ειιο Ρεπσο τεττε ειπε εετ ιπ σιιιδιο

ετ ππει·τπιιι πε τεττε τιπε εετ επ εειπΒπεπιπ.

Βι·πππε πε ιιετι·ιε τεππιτ σοιιπισιοπειπ πεπει·ιοε ιι κ.

ετ ππεττπιπ πε τεττε ειπε εει: πεεπρτπε. πιπεεε πε

Ιιετι·ιε ετ πεετειπο πε εεετειπιε ειιε πεπει·ιοε ιινιιι. πε

πιιιεε επε σετ επ τεπτεπε ε ριτο ιιιτει·ιιιε ετ ιπεπιεἐ

τετειπ πιπι πε πιπεε πε σειεπετιο ετ Βει·ι·ιιιε ππιιιιι

πιει επτε πιεπιστετειιι. πε σοιπππι ετ πεσιιπειιι Ρε

ετοι·ιιιπε.

Βειειπππε πε ιιοεπιο ιειιοι·ετ πε τεττε ίιιισιιι Βο

πει·ιι. ιιπε σετ ιιι σειιεπειιε πεε ι·εππιτ επειτπιιι πε

ετειπο. πιο επο ι-εππο.

Βει·τι·ειπιε ιπειεπε πει επι ιιει·επεε επει·τπιπ πε Βιεπε.

πε ππει:πε ρεσιιε τεττε. Ρι·ιιπε Ρεσιε σετ ιπ Ροπιο

τοεειεόποιο ειιε πετο ιιι επειεπσιο. π. Ρεσιιε τεττε

ιεσεπτιε επ ι·ιππιπιπ ει ιεποιεεπτ ετ ιπεπιετετειιι πιπι

ε.. πιπεε ππιπε ρεσιε τεττε πε ττειιιοπτεπε ι·εππεππο

πε εειιτο ιπ εειιτο επιιο. Με επι πεπεπτ επ Ρεετειι

πι.ιιιι πιππιπ Ρεετπιιι πιιπιπ ετ πεπει·ιοε νιι. επππετιιπ

πιιι επι τεπετ οιιπιπιπ πε τεττιο ιπ τει·τιο εππο.

Βι·πππε πε Ρει·ετο ετ οιιει·τπε ε.. τει·ι·ιε επεε τεπεπτ

επ τοεεετπιπ πε Ρει·ετο ππει·τπιπ ετ πε ειπε τει·ι·ιε

ππεε τεπεπτ επ Ρει·ετπιπ ετ ιιι ιποιιτε ιοιιεπεπσιο

ιτε πποπ πεπππιτπε πε σεΡι·ιετε πειιετ ππιιιτειπ πει·- ο

τειπ ιιι ππει·το. ετ ιιι σεΡοπειπ πιιππ1 ετ Ρεπειιι

· πιιππι. ετ πιστπε Βεπππιίπε πειιετ ππιπτειιι Ρει·τειιι

ιιι πιο επΡι·επιστο ετ πειιετ πειτε επππετιιπ εοιποε πι.

πεπει·ιοε πι. /.

Βειτι·ειππε ιι€πει·οιιπε ι;ιει·ι·ιιιε πππι11 πιπι επππετιιιι

πιο σοππισιοπε πεπει·ιοε νι. ετ ππει·τπιπ πε τει·ι·ιε ππεε

τεπετ επ ι·ιΡειιι ετ ιπιπεπι ππει:π ερειτε. ετ ι·εππιτ

Ρι·ο ίιΙιεετιιε επιε.

Βει·Βοεποππε πιδοπιε πε τει·τιο. πει ιιει·επεε ειιππετιιπ

πεπετιππι ι. ετ ππει·τππι πε τεττε επειπ τεπετ ιπ απει

πει·ιε. ιτειι:ι επει·τπιιι πε τετι·ιε επεε τεπετ ιπ ιπειπιε.

Βι·πππε πε Ιιετιιε τεππιτ ι1πει·τπιιι πε ρεεε τεττε.

τεττε τιπεε τεπετ Ρι·ο ιΡεε σπτἰε ετ Ρι·ο τιστπ επιιπε

τιιιι πεπει·ιοε ιιι. ιτειιι πε ειπε ττπιπε Ρεσιιε. τεττε τεπ

ειι επει·τπιπ ιπεπε.

Βειεπεει·ιπε ι·εππιτ επππετιιπ σπι·ιε Ρι·ο ιιστπ Βετ

πω. π. πιπι ετ ετει·ιπιπ πιιπιπ φάτε επ ετετιππι

Ρει·ιιππι ετ ιπεπιετετειπ ππιπε πιεπει·ισιε ετ ππιπε

8ττεπεει·ισιε ετ εεεει·ισιε.

Βοπειιπε πε σεΡιτε Ριειιι ιπεπιετετειιι πιει πε πιπεε

ιιπειιι τεπετ ιπ ιποπτε Ρειοπιπο ετ πεπει·ιοε ιιι. ειι εε

Ρι·ο ποτε επππετιιιι. ετ πεε οποιοε πε πποιιπε ιιι

πποιιπε ειιιιιε.

Βοπει πειτεππε ι·εππιτ ιπεπιετετειπ ππιπε πεπιε ετ

ππιπε σεΡοπιε επιιπετιιιι ετ πειιει·ιοε ιιιι χ.

Βειτι·επιπε ι·πιπειππε σεΡοπεπι πππιπ πε σεετεεπετο

πεε τΙποπ ιεσετ ιιι ιιππε στ ππει·τπιιι πε τει·ι~ιε ιιπεε

τεπετ επ ιιπιειδπιιι ετ Ρι·ο πετο πεπει·ιοε ιιι..

ι·εππιτ ππει·τπιιι.

Βεπεπεππτπε επιποπιε πε ειει·ιο Ρεσιειπ ππειιι πιπεε

ειπε ιεσετ ιπ σιπιδιο ετ ι·εππιτ Ρι·επει·ιειπ ιπεπιειπ

ειτπιειπ ιππετι επι σοιιει·ετ επ ππε πει·τε Βει·πετιε πε

σιπΒιο. ετ ει) ειιε Βει·πει·ππε ι·εΡιοιπε.| ιπτει·ιπε ιπειιι

ι:ει·πει·ππε. επισει·ιπε πἰε ετ πε ιΙπε τεττε σετ σει·τε

ευρω επιποπειιι εεει·ιι. πιεσε”. πιε ιιν ιιιτι·επτε επ

επετο ετ ΐεστε ιπεππ Ιειιιι·επσι.

Ωεεπεσιπε ιπεπιστετειιι πιιιι πε πιιιεε πε ιπεδιοιιε ετ

ιπεπιστετειπ εεετεπεει·πιπ πε σεετεεπετο πποπ ιεσετ

ιπ πεΠε εεπτε ετ επει·τπιπ πε τειπ·ε επειπ τεπετ επ

Γοι·εεπιπι. '

Ποιιι·εππε πε εεπτε ππει·τππι πε τει·ι·ιε επεε τεπετ επ

Έειεεει·οιιεε.

Πεεπεσιππε ι·εππιτ πει·ι·ιιιε ππππι επι σοππισιοπειιι

πε Ρεσιε ππε τει·ι·ε επε ιεσετ επ ιπειοιοε ετ ιιπει·τππι

πε τει·ι·ε πε τοι·εετο ετ ιπεπιετετειπ σεετεπεει·πιιι πε

σεετεΒιιετο πε πειιε εσπτε ετ επει·τπιιι πε τεττε πε

ίιετοεπε. ·

οιει·ισπε πε πιεσιιιε ι·εππιτ σπιπ ιιππε επο ππει·τπιπ

τεττε (με ιεσετ ιιι σεισιπει·ιε ετ πεσιιπειπ Ρεετοι·ιιιπε

πε ει·ειιο πε σειιιΡο επι σετ ιπιιτε ποιππιπ επειιι.

()επππι·ε ιπεπιετετειπ ιπεπιε τΙπε εετ ιιι ΐοεεετο τι·ε

ιποπτιπο ετ ππει·τπιπ πε Βιεπε ετ πποπεσιιπειπ Ρει·τεπι

ππιπε ετι·ιπιει·ισιε ετ πιιιιιε ιπεπει·ισιε. ετ ιπεπειιειπ

πππιπ επππετιιιι. ετ.πποπεσιιπειπ Ρεττειιι ετει·ιε τι·ιε

πιπι ετ εειιεπι ππιπε πιπι ετ ππιπε Ρεετι.

Πει·ε πιει· επιιιιειιιιι Ρεσιεπι ππεπι πιπεε ιιι πειιε πε

τειιτειι·ιιε ετ ι·εππιτ ιπεπιετετειπ πιει σπιιιε. ετ πεσιιπειιι.

Ρεσιιιε πε σεεεΙεΒιο σπιτι ειπε εοπεοι·τιππε τεπετ σε

ετεππετπιιι πιιιιιπ ιιιτει· ιιειισπι πε Βετιε επι σοιιει·ετ

ιιει·επεε ιι€πεεοπιε εειισεπι ετ επΡει·ιιιε ειε. ετ ειι επ

ι·εππιτ σπιιι επιε σοπεοι·τιιιπε οιιιιιι εππο. ιπιπεπι

ππειπ σεετεπεει·πιιι πιτιπει·πιπ επ ιπεπεπιεπι Ρει·ιιειιι.

Ρώσο ειεπιεποππε ετ ειιιιιιε Με εποππειπ επιποπιε

ιιοπι ε]επιεποπι ιιεΒειιτ Ρεσιειπ ππειπ σεετεεπετι ιπ

πειιε εσπι·ε σπι σοιιει·ετ σπι·ιε ετ ειι ειιε οιιεττπε

ίετι·ει·ιπε ετ ει: εε ι·εππππτ σπι~ιε ιπεπιετετειπ σεετε

πεει·πιπ πιι·ιπετππι. ιτειιι πιεπιετετειπ πιο ιππιπιεο

ππιπε Ρεσιε τεττε ιιι ιειππειει·ιε. σοιιει·ετ ιιει·επεε

πποππειπ οβεττι ιπεεειιε επρει·ιπε ειε ετ ειι πιστε

ιπεπιετετε ι·εππππτ ππεττπιπ Πειτε. ιτειιι Ρεσιειπ ππειιι

πιπεε επ τεπτεπεε σοιιετετ Ρετιιπε ει·ιιιπε. ετ ειιπετιπε

ειε ετ ειι εε ι·εππππτ σππ·ιε οπιπι επιιο ιπεπιετετεπι

πιπι πιπετι. ιτειπ ιπεπιετετεπι πιιιπε Ρεσιε τειιι·ε πιιι

πισιτπι· ιπ ροπιο. επι σοτιει·ετ ιιει·επεε εποππεπι

δειιιτειιιιι ιπεεεπε επρει·ιπε πιει. ετ ει: πιστε ιπεπιε

τετε ι·εππππτ ππει·τπιπ σπι·ιε τοτιπε ιιιεπε. ιτειιι πιε

πιετετεπι ππιπε Ρεσιε τεττε Ροειτε επ σειπΡπιπ τει·

ιπιππιπ επι σοιιει·ετ ιιιι πε επιιστο ιιεττιιοιοιπεο ετ

επΡει·ιπε πιε. ετ ειι εε ιπεπιετετε ι·εππππτ ππει·τππι

σπιιιε Βιεπε ετ ιπεπιετετσιπ πε ει·Βοι·ιιιπε σεετειιεει·πιπ.

ιτειπ τει·τιειπ Ρει·τειπ πιιιπε Ρεσιε τεττε επ τεπτεπεε.

επι σοιιει·ετ Με πε 8επετο Βει·τιισιοπιεο ετ επΡει·ιπε

σπιιιι. ετ ειι ειπε τει·τιε Ρεττε ιιεπππιιτ ιιπεττππι πε

ιιιεπε. ιτειιι ειιε πεσει τεττε Ροειτε ιιιπειιε Ροπεεεε.

σοιιει·ετ επι·ισπε πε ρειιετει·ιο ετ τειιιοιι. ετ επΡει·ιπε

ειιε ετ· εκ πιστε τει·τιε ρεττε ι·εππππτ ππει·τπιπ σπι·ιε

Βοπει ι1ειτειιιιε πε πιπεε επειπ τεπετ ιιι ιιιοπτσ ι-ωειι πε ιιιειιε.
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Ρώσο σε ιιι·ειισιιει·ιο σε Ρεσἱε·ιιιισ ιει·ι·ε (με σει ιιι κι σοε Μ". ει σει:ισι·ισσ νι. ει: ιπσε ιισιιει σιιιιισιιι ιιι

ισισειιο ιιι·σιιισιιιιιισ. ·σσιιστει.ισσι·ιειιστιι σε ισει·ειιισει

ει σιιρειιιιισ σώσω Ρσσιισσ· ει ει: σε ι·εσσιι.

Γσσιιιε σε ιισιι·ιε σιιιισ Ρεσιειε ισι·ι·σ. ιισσ ισισει ιιι τι

σε Μια. σει σοιισι·σι ιιισσιε σε Βιιιιισσ. ει σε Με

ρει·ιε ισ5σειιισ. ιισσ ισσει ιιι ισεεσισ ιι·σιιισιιιιιισ. εο

ιιετσι ιιιιει·ιιισ ισειισιιιε ει· εοΡετιοε ειιιιιιειιιιιιε σε

ιπσσο ει ειε σιε ι·εσσιιι .ιιιιιιι·ιιιιιι σε· ιιισιισι ιιειιι ιιι

ιισειιι πιισιιι σεεεριιισ σοιιεΒιε. σοιιει·σι σιτει·ιτισ σε

ειιι·ισσιισ. ει σιιΡει·ισε σιιι·ισ ει οι σε τεσσιι σπιτι ειιο

ιπισε σειιιΡει· ιιι σισισ ΐσεισ·σοισσε νι. σσιισι·ισε και”.

Ρεριειισεε. ιι:σιι·ι ιιιιιειιιιι πιισιιι ιισειιΡισσ εσισιε σσ

ιιειὅἱσ ει σ·σιισι·ει ει› ιισσ Ρσιιιιε Ρι·εσισιιιε Βισιιισ. ει

σ: σε ι·σσσιι σιιι·ιε Βιιιτ·ιισ ι.ιι111ιιι ιιιιιι ιιιιιειι.

Ρώσο σε ιιι-ιι σε τππο σεεισιισιιιιιι ιιιιιιιιι ιιι σο5ιειι.ιιιειι.

σιηιιει·ιιισ .εσισιε ει ιιιιιει·ιιισ ει σκ σε ι·σσσ.ιι ιιισσιεισ

ιειιι σε.σιειιειιι·ιιιτι ιιιι·ισειιιιιι. ιισιτι οποσ σιιισε ιπιε

εσισιε. ει σε σε ι·εσσιι ιιι ιεσισ Ρι·εσισιο σειιιιι·ισσ πι.

Ειιισει·ιιιε σε Βειισσειιιισ ει ιισισσι1ιιε ειιΒ Παει· ιιιε·

ιισιιι ιιιιειιιι ιετι·ε εισ Ρισιοιιιι1ι. ιιι εσιιιο ιισι·εσε πι·

σιπι·ιιιιιι. σσιιει·ει .ιισι·εσσε τιιιιιιιι σεισιιιιιι. ΑΒ ειιιιι εεσ

σειι·ιιιιηιισσ σε πωσ. ει σε σε τεσσιιιιι ιιιιιιιιιιι

πιισιιι ει σιιιιι·ιει·οιισιιι ισεσιιιιιιι σΡειιισ ει: εσιιηιει· ιιι

ίεσισ ποσά εισριισσι σειιιιιισσ ιιιι.·ει σε ιει·ιισ ιιι ιαπσο

σιιιισ σερσιισε σιισε ιιι σισιο ιεπο ει εσθσι·ισιιιιιι

ιιιισιιι σε ιει·ιισ ιιι ιει·ιιισ .μεσο ιιι ρι·σισ «πισιεπειε

σιι.ι·ιε. εσιιισει στο σετε ει: σιιισ. ει σειισι ιπισε σι

σιοι·ιιιιι σωσει. σε! σσι·ιιιιι εσιισσι·ιιιιπ σεισρσικισ

Ρι·εσισιο ιεπο ιιιισιει·σ Ρσειιιιιι πιισιιι σ .

?πιεσ Βσιισι·ιιιε ιιιιιισιιιιιι πιισιιι ιιι σσιισΒιε. σσιιστει

ειιρει·ιιιε σεο τιιιιιιιισιιιι σι Μι σε ι18σισε0ι0ιησ ει

εκ σε ι·εσσιι: ιιειι·ι·ιΠισ Δω ιιιιιι ιιιιισιι. ει ιιισε ιιιστει

σειι·ισιιι ιιι σει." . . - . .. ι μ: ι

Ρι·ιιιισιισιιιιε σε ισει·εισι ιιισι·ισιιι πιισιιι σει διιισιισιιι.

σσι1ετει ισσειιιιιε ει ει·ιιιιεισιιε ει σκ σε ι·εσσιι οιιιιιι

εστω σώσω Με. ιισιιι σα” ιιιιιισιει·ιιιιε ει ειπε ιι·ειι·εσ

σι σιιι·ισιιε σε ιιι·ειισιι ιιιισειιι ισι·πισιιι ιιισιιιε ισιισιιειιισ

ει σιε σοιιετει .ετιιιισισιιισ .ει ειιιισιιιισ σσεισ. ει ειε

σιε ι·εσσιιιιι ιιιιιιτιιιιιι ·ι›ισιιε. ιιειιι ρεσιειιι ιιιισιιι ιει·ι·ε

ιιι σειιιιρσ ι·ιιιιισι·ισ. σοιιει·ει ιιιισι·ιιιιι σισιιιιε ιπιεοι

σσιιιιε. σιιρει·ιιιε ω. ει: ειιιι.ει·ιιιισισιω σε σε ι·εσσιι

σιιιιιι :ισεσ ειιιι·ιιιιιι ιιιιιιιιι εσισιε. ιισιιτι ρεσιιιιιι πιισιιι

ιπσε επι Ρει·σισιιι. ει: εκ σε ι·εσσιι σιιστιιιιιι σιιι·ισ

ιιισιιε. σσιιει·ει Με σε Ρει·σιο ιιιισι·ιιιε ει ειιΡει·ιιιε.

Ρεσιιιε Βιιιιισσει ειιὅιισισιιε. ει ειιι·ιΒιισιιιιε. σσιιι εοι·ιιιιιι

ιισσοιιιιι.ιε ρεσιιιιιι πιισιιι. ισι·ι·ε ιιι ιιιιισΒο. σσιιετει

σισει·ιιιε σε ειιισσοπε ει ει: Με ιιιι σε ειιιισιο ιισσ

ιιιοιοιιιεσ.ισι ιπισε ι·εσσιιιει·ιιιιιιι σε”. ιιειιι Ρε

σιιιιιι πιισιιι ιστι·ε ιιι ι·εσιισι·σιε. σοιισι·ει σισισε ιπισε

ει ιιειισσεσ ειιισσιιιε ιιιισιισειιιι σε Βιιιιισο. ει ει σει

εισαι σιιιιιι ιπισε σιιι·ιε ιιιισεισ ιιι·εσισισ σειισι·ισε ιιι.

ειιιιισσ ιισιισι σιιτισιιι οι σισιι. ιιειιι ειιιιισιισ ει; Βισισε

Ρεσιεπι ιιιισιιι ισι·ι·ε ιιι ι·σειισι·ιιισ. σιιι σοιισι·ει σισιιιε

ιιισιιισ··ει Βιιεισιιιιιιισ‹ σε ειιιιιι·σιισ ει ιιιισι·ιιιε σιε. ει

εκ σε τεσσιισιιι·ισ σιιιιιι ιιιιιιο ιιι ρισσισισ ιεπο

σερσιτιειιι πιισιιι. ει. Με. σώσει .σει·ισιιι ιιι σισιι ιιι

Μειπισε σει·ιΡιιιι·σισ σειισειισιειιι. ιισσ: σισιιιε ιπισε

ιιιειιιειειιεισ ιιιιιιισ Ρεσιε ιει·ι·ε ρι·ιιιιιιε. ει σει ιιι ρι·ιιισ

σε ισ ιιεΠε. σσιισι·ει ισιιιιιιιισιιε ει σΡιεσ εισσιεισιιε ει

ει σε ι·εσσιι σιιιιιι ιπισε εσπιρει· ιιι σισι.σ ιεπο εσι

Με.

Γιιισιισιιιιε σε σει σε :απο τεσσιι ·ιιιισι·ιιιιιι σε :Ρεσισ

ιισσ ιει·ι·ε. ιισσ σει ιτι ιιοπι: σε πιισιιι σι ιιισσιειιιισιτι

σσειιιιιεετιιιιιι σε ιισσιιισσειιι σι·ισσιιιιιισ γι·σειιισειιτιιιιι

σε σοεισ Ιουδα ' '

Ρισσιιιιιιι;σ ίει·ι·σι·ιιισ σε ιει·ι·σ ει: εισ:σι·ιΒεσ :ιιιε σει

σει ισσσειιιιιι σε ρει·εισ σειισι·ισε ιπι. ει. σπαει Ριπιεσ

ιιιιιιι·ιι ιιιιιιιε Ρωσισ ιισσ .σει ιιι ισεσ απο ει: ·σιιιισ

Ριιι·ισε ιιισσιειιιιιιιι πιει σε πιεσε ιισσ σει ιιι ιιισιε σε

ιει·ι·ειι·ιισ ει ρεσιιιιιιιι ιιιιιιιιισε σιισιιιισ ιιι σιισισιιε ιισσ-ισ

8σειιιισο.

Ριιισιιιιιιιε ειιιιισιισε ιισι··ιισιιι ιιιιτισιιι ιιιιιιισσιιιιιεισιιιι

ει ισι·ιιιιιιι Ρει·ισιιι σώσε Ροισειιι οι ιιιιιιισ ιρειιισ ει

ιει·ιισιιι σώσε ειιιι·ιι εσισιε σει ειιιτισιιι Ριιισιιιιι. ει

Με” ·ιιιιιιιε σεΒιιιι·ισιε σε ιει·ιισ σε ιει·ιιο -σιιιιο.

?εσισιε σε Βιισισιιισ στο ισι·ι·σ σει σισιιιιι· σετετο σε

ειιι:› πιασει σε Βιιιιισιιισ. σσιιει·ει ιιιισι·ιιισ ιιιε ρτισιισσ

' ειιρει·ισε ισσιιισ Ρι·εσισιιισ σι Βιιιιισιιιιιιιε ειιισ ιι·σιιει·

ειε ιιιιει·ο Βιισιοιιιιιιισ σε εισει·στιει. ει σώσε ιισσ

σισιι18.ι·ει ει) σε σωσει ρισσσιι.ει ι·ειιιιιι ειιιιιισιιιιι

σεΡσιισπι πιισιιι. ιιειιι ιιισιιιε σε @πιοισε ει ιιιισιιιι·εσιιε

@Μειωσα σε ιετι:: σιισιιι ισιισσειι ιιισσιισιιιιιιιιε. σιιιιι

ρι·ιιισ. ει ιιισιισ ειιιιιιι ιειιειιιισ. σοιιστει σισιιισ :πιεσ

ιι·εσπισ στο σοτιε ει πιει ειιιιει·ιιισ. σΒει·ιιισ θεσιιιισιισ.

ιιιιιιιιιιιιιιι σιιι·ιε ιισιιιιιιισ σε. ιισισσε κι”. Ρεριε ει

σιισι·ιιιιιι σε ιει·ι·ιι (ιιιε σει ιιιιιιειιιι ισιπισιιισε ιιι. ει ισεσ

ισιω Ρει·ισιιι· ιιιιιιισ σερσιιισ ειιιιιιισιιιιι. . - . '

Πιάσε σε ιισιι·ιε ρεσιιιιιι πιισιιι ιει·ι·σ σε!. ιισιι·σ. σει

σσιιει·ει ειιρει:ιιισ σωσει ει.ι·σιισιιιε ιιιι”ει·ισε σιιετιι σε

ειιι·ιεσιιε. ει ισιει·ε ιιιε ει; ειι.ιιιισ ιισιι·ισ ιιιισιιι ιειισιπιι

Βιιιιιιειιιιιισ σε σε! σε απο ει ι·εσσιι«σιιι·ιε ιιιιιιιισιιιιι.

8οισσε νιι. ισ.: : ; Δι ' - ι

θιιισσιιιισ ει·ιιιιιισ ει ιιισειιιιιιιιε ειπε ιι·ιιιει·. σιιιιι σωσει

σερσιιιιιιε ισι·ισσι μεσω πιισιιι' σεεισειισιι ιιισειιιιε

σει σισιιιιι· ιιι ιιισιιι:σιιεθισ. σσιιει·σι ειιισεσ ει σε·

Ρει·ιιιε σσει:ει. ιισιιι ρεσιιι ιισσ ωστε ιισσ ιιισσι αιιι

σισιιιιι· ιισ σιιισσι:ιι. ισσιισι·ει ιισσ πιιο μπαι ιιιε ει ει:

σε ισεεσιιιε. ιισιιι ιισσισιιι πιισιιι ιει·ι·ε. τισε ιεσσι

ιιι σοσιτεσιε δι·ιιιιστιιιιι. σσιιστει δι·ιιιιι ει› ιισσ Ρει·ιε

ισ8σι·ιι. ιισιιι ρεσιιιιι:ι ιιιιτιιιι Μεινε ει πιεσε Ροσιισ "σε

σισιιιιι· ιιι σιιισισιιοιιο σσιιετσι Με ει; ειιρει·ισσ ιιιε.

ιισιιι Ρεσισιιι ιπισιιιι ιει·ι·ε ιιι σοιιιιι·ιισιιι ει·ιιιισι·σπι σει

σοιιει·ει ιιισσι·ιι σι ειιρετιιισ ιιιε ει σιιιστιιιιι φωσ

ιιισεω σιιιιιιιιιιι Ρει·ιειιι @σε ιπσε ει πιεσε Ρετ

ιιισσιιιιιι. εισιισσ ειιισι·ιιιιι ιΡεσιιι ιει·ι·σιιι ει ιτιιιισσιιι

ειιι ιιειιεσιισσε ιιιισιισσιιι ι.ιι:ιισσιιισ σε εσεισο ει ιιισε

Μεσοι σει·ιιιιιι. ιιειιι Ρεσιιιιιι σιισιιι ιει·ι·σ ασ ιισιιιοιι

αιιπιιε. σει σσιισι·ει ει σπασει-ι Ρειτιιιισσ φωσ ει. εκ

ρι·εσισιιε ιαπισε ει αιιπιιε τεσσιιιιι ρισσιεισ ιιστισ

οιιιιιι ιιιιιισ εσιιισει· ιιι ισεσ: ειιιισιι εισριισιιι. σώσω

Χνιιιι. σειιστιοσ νι. ει ιιι ιιι·εσισιο ιεπο σεισειιι. :σε

ρει·ε Ριισιιιιιι ιιιιιιιτι σ σιιι·ισ. ιιειιι σε ιιιιιιιισ ιισσ ιιιισσ

ιιιιι σε Βειειισει·ισ σε σειεισιισ ισιιειιι ρεσισιιι πιισιιι

πιεσε ροσιιε ιιιιι σισιιιιι~ σει σεεισΙΙιιιιι. σει σσιισιι·ει

εσσιι ει σε ειιιι μια: σισιι ιι·σιι·σιι ει ιιιίει·ιιιε ισε

ειιιιισ. σι εκ σε ιτεσσι1ιιι πιισιιι ιισσ ιιιιιι πιισιιι ιισ

ειιιι·ιιιισ Ρει·ιιιιιιι ει ριιι·ιειιι ιισσ σωσει ειε Ρει·ιισιιιτε.

σσσεειοιιε ιισσ ιιισιιι. εισε ρι·εσισιε ιιιτισσ σε ιισσ

ιιισσιιι ροσει·ισιιι ει. σε ιιιεσισ σεεισιισισι ει σε πιασει

Ν!
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οτιοιιοοιιοιο οιΡοιιοιο οπιιο ιιποιιτπιιι Ρτο ραπ οτ α (ιπιάο τιο Βιιιιιιιοιιιιο ι·πιιοο ι·αιάιτ ιιπιιι·τπιιι τιο πιιο

οιιιο οτ ροι·τοιπ οπο Ροοοοτ οιο ροι·ποιιιι·ο. άο οοιάιο

τι·ιιιιιο οτ άαιοι·ιιο νι. οτ άο οτιιιιοπιιο οιιοιτο. οτι ετοι

ι·ιπιιι Ριιι·ππιιι. τιο τοτιο απο οοτ Ροοιτει ιπιιτοι άιοτοιιι

πιιιοιιιιι. οι άοιιαιτ 8οιιιΡοτ ιιι τοοτο οοιιοτι οτοΡιιοοι

ιιιιιιοι·ο οτ ι·οοιροι·ο ροοτοο άποο. ο οπιιο Ρι·οάιοτο.

Οποιοιιιιιπο άο ιιιιιιιι·οιιο άιιιιτ τΙποτι τοπια: Ροοιοιιι

οποιο οιιοτωδιιοτι. τιποά ιπιτ ιιοιιοιι€οι·ιι άο οοοτοιιο.

οτ ιιιοοτ πΜ άιοιτπι· ιιι οιιοτοιιοτο οοοοιιοο. οπι οο

` ιιοι·οτ Ροτιιπο ι·πι.ιοπο πιο· οιιο .απτο ροτιπο ι·οιιιτπο.

ιταιι ροοιοιιι πιιοιιι οοοτοοιιοτι. οΙποά τοιιοιιοτ οιιιιιιιτοι·

άιοτπο τΙποιιιιοιιι ιιοιιοιιτιοι·ιπο οτ ιοοοτ ιιΜ άιοιτιιι· ιιι

ειιτοιιο; οοιιοι·οτ οι ει·πιιι ιιιτοι·ιπο τοοοοτιιο. ιτοιιι ιιο

οιιιιιι πιιοιιι ιιοοοιιι οιποάιιιιτ (και ιιοιιοιι€οι·ιι οτ

ιο.οοτ ιιι ιιιοιιτοποειο. οοιιοτοτ οοοιοοιο οοιιοτο ιιιοι·ιο

ιιο ιι·οπ1οιιτοιιο οτ αι οιιο ροι·το Βι·πιιι. ιτοπι Ροοιοιιι

πιιτιιιι οοετοΒιιοτι. ροοιτι ιιι ιιιοιοτιο. οοιιοι·οτ @ιπιιι.

οτιιιτοιιπο τοοοιιτπο οτ αι Ρι·οάιοτιο τοπιο οτ οοοτει-·

Βιιοτιο ιοάάιτ οιιιιιι οιιιιιο οιιι·ιο ιιι ιοοτο οοιιοτι οτο- '

ιιιιτιιιι Ροιτοιιι απο ροοοοτ οι Ροι·ποιιιι·ο. τιο οοιάιο ιιι.

οτ άοιιοι·ιιο νι. οι τιο οτιιι·ιο πιιο οτι οτοι·ιπιιιροι·ππιιι

οιιατο. οτ τιο ιιιοάιο πιιο οοΒοι·ιοιο οτ τιο ιιιοάιο Ρο=

άοι·ιι:ιο οτ οτιοιιιοι·ιοιο αιροιιοιο οιιι·ιο ιιποιιιτιιιιι οι

οιιιπιιι οτ Ροτπιπ. ιταιι Ροοιιιιιι οποιο απο ιοοοτ ιιι

ι`οι·οοτο. οοιιοι·οτ ιιιτοι·ιπο τοοοοιτπο οπροι·ιπο ι11οιοοΒιιο

οπο. οτ ι·οτιάιτ τ!ποι·τπιιι άο Μοπο οπτιο.

(ιιιιιιάπιιπο άο ιιοιιοιιο πιιιοοιιι οποιο οτι οοοτοιιπιιι.

οοιιοι·οτ ιιιπι·πο άοιιοιιιοιιιιποι ιιιι ειιιο Ροι·το οιοιιιιι τιο

ιιι·οιάο οτ ιοάάιτ ιποάιοταοιιι πιιιι ιπποτι οπι·ἰο. ιτοιιι

οι·τπιιι πιιπιιι ιιι το8ποι·άιο οτ ι·οάάιτ οπτιο οιιιιιι

ππιιο ιιι άιοτο ιοοτο άοιιοι·ιοο ιπιιι.

(ιιι·οι·άπο άο τππο ροοιοιιι πιιοιτι τοτιο ιιι οοι·οοειτο

οτ οοιιοι·οτ ι”πιοο τιο πο! άο ποιο ιιιιοι·ιπο οιιι·ιοπο τιο

τππο οτ ι·οάιιιτ ιιποι·τπιιι Μοπο οπτιο. ιτοιιι Ροοιιιιιι

πιιιιιιι πιιιοο οτι ιιοτιοεπιιι. οοιιοι·οτ οιιι·ιοπο ιιοτππο

οτ :ιιι οιιο Ροι·το οιιοττιιιπο τιο τπιιιιο τιο ιι8τι·ιο οτ

ιοάάιτ ιιιοάιοτοτοιιι πιιιι ιιιποτι οιιι·ιο. ιτοιιι πιιιοιιιιι

πιιαιι ιιι ποιιο τιο ι·ειπιοιιο οτ ι·αιάιτ ιιιοάιοτοτοιιι πιιιι

ιιιποτι οπι·ἱο.

Οποιοπο οτ τιιοιπο ιιιιιιοιιτ Ροοιοιιι πιιιιιιι τοτιο πιιο

Βποι·άιο οτ οοιιοι·οτ άιοτπο ιιιοιπο οτ οποιοιιιιιπο άο

οιιιοι·οιιο οτ ιιιιοι·ιπο πιο οτ ι·οάάπιιτ οποιο οιιιιιι οποσ

ιιι ρι·οάιοτο ίοοι:ο αιροιιοιιι πιιπιιι. οτ ιιιάο ιιοιοοπτ

οοιιτοιιι ιιτ άιοπιιτ.

(ιι·ιιιιιιιτιπο ροτιιιιιι πιιτιιιι τοτιο ι1·ποιοοοτιιι ιιιοιειάτι

πιιι ιιιοιιοΒοτ οιια·τπο τιο ιιι·οοιάο. οοιιοι·οτ οοοιοοιοι

οιιιιοτι ι·αιιιΒιι οι :ιιι οιιο ιιιοτπο Βι·ιιιιιιιάπο οτ οπροι·ιπο

πιο. οτ ι·οάάιτ: οιιιιιι οποσ οτοι·ιο άπο οροιτο. ιιοπι

Ροοιιιιιι οποιοι τοτιο απο ιιιοοτ οτι ιιοτοΒιιιοιιιι. οπι οο

ιιοι·οτ Βιιιιιοιάπο αι οιιιιιιιιπο Ροι·τιιιπο οτ ι·οάάιτ οιιιιιι

οιιιιο οτιιιιπιιι πιιπιιι οροιτο. ιτοιιι Ροοιοιιιι οποιο τοτιο

αι ιοοοοτπιπ τιο Ροι·οτο. οοιιοι·οτ άιοτπο Βιιιιιοιάπο οτ

πιο οτ ο τοπιο. ιοοοιιτπο οτ ι·οάάιτ ιιποιιιιο ιιιοοοιο οοτ

ιιι οτι τοτιο οτιιι·ιπιιι πιιπιιι Βιιιιιοι·οοοτι. ιταιι ειιι

ι ιιιοιάπο Ροοιοιιι πιιοιι:ι οοοτειΒιιοτι ιιι άπιιιιιοοοο οοιιοι·οτ

αξια· τιο ιιιοιιάποο οτ ιπτοι·ιπο τοοοοτπο. α: τοάάιτ

ιποάιοτοτοιιι οιιοτοιιοοιπιιι πιι·ιάοι·πιι:ι.

(ιι·οοοιοιποιιι τιο ιιοοοπιο τοιιοιιτ ιιοοοπιιτι ιιι ριιιοΒι·οοιο.

οοιιοι·οτ ίοοοιιτπο οτ οτ πιιο Ριιι·το ιιοι·αιοο Βιιιιιτοιωι

Βιιτιάι οτ οποοι·ιπο επιιιιοιιιιπο ι·ποοιιιοιπο. οτ τοάάπιιτ

τοτιο τιο οοιιοποιιο Βοοτοιάιο ιιπο.πάο απο ιοιιοι·ιιιιτ.

(ιπιάο οιιπιιιιπο ι·οάάιτ ιιιοάιοτοτοιιι οιιοτοιιοοι·πιιι τιο

οιιοτοιδιιοτο τιο ιιιΜιιι·ιιο.

(ιπιιιο ‹ιο ιιοι·ιιοιιι ι·οτιάιτ άοοιιιιιιιιι Ροιοτοι·ιοπο τιο

Βιιοιιο. ι°°

(ιι·ιιιιιιιιιπο τιο @πιστιο ι·οάάιτ οπι·ιο οτοι·ιπιιι πιιπιιι

τιο οΡοιτο οιιιιποτιιιι οτ οτοι·ιπιιι πιιπιιι τιο Μοπο

τιο πιιο Ροοιο τοτιο απο οοτ οιά ιοοοοτπιιι άο οποιο

οτ τιο πιιο οιιο μια: οπο οοτ μτοΡο άοιιιιιιιι οιιπιι.

απαιτώ οοτ ιιιοοοιο ιιι οτι Μοριά. ο -

θοιιάπιιιιο άο πο! τιο ποιο πο! οπι ιι·οτι·οο ιιιιιιοπι οποιοι

οιιοτοιιοιιι·πιπ Ριοτιιι·πιπ άο οοοτοΒιιοτο οπο οετ ιιι οοοτιι

10ΠΒο οτ ι1ποι·τπιιι τιο τοπιο οπο' οπιιτ ιιι πο! τιο

ποιο.

(ιπιάο ιι:ιοΒιοτοι· ι·παιιοτοτοιιι οτιοτοιιοοι·πιιι τιο οοοτο

αποτο τιο ιιιιοι·ιο οτ ιιποο οιιοοιιοο οιιιιποτιιιι οπιιι

ιιοι·ιιοπιο οπιο. ι·πιιοοτι οτ ιιιαιιοτοτοιιι τοτιο οποιο

τοιιοτ ιιι ιποιάιο άοιιιιιοιο οτ τιποι·τπιιι άο τοτιο τιο

οριοοιο.

(ιπιιιο ιιοιάιοοιιπο ιιιοάιοττιτοιιι οοοτοιιοα·πιιι τιο οοι

οτιιΒιιοτο πιιο τιποά οοτ ιιι πιιιιο οοπτο. α: τιπιιιτπιιι

τιο τοτιο οποιο τοιιοτ αι ΐοι·οοτπιιι.

(ιιιιιιιιιιπο άο οιιιιιτο ιιιππ ιΙπιιι·τιιιιι τιο τοπιο οποιο

τοιιοτ :ιιι οριοοοιιι.

(ιιι·οι·άπο τιο ιιοιιοάοιιιο ι1ποι·τπιιι άο τοπιο ιΙποο τοιιοτ

ιιι ιιοιιοάοιιὶο οτ ιιιοάιοτοτοιιι πιιιι τιο πιιπιιι οποιο

τοιιοτ ιιι ιιοιιοιιοιιιο ιτε :βοά Βοιιάπιιιιο τιο οιιιιι·ιοτο

ποοοτ ι1πιιιτοιιι Ριιτταιι ιιι πιπο οτ Μαιο. ιταιι ρα· ιο

οιιοιιο οτ τοιιιτπιιι οποιο άοποτιοο ιπιιι. οτ άοιιοι·ιοο νιι.

οτ οποια-ιοι Ροιτοιιι πιιιπο ο·Ρτιιιο οτ άποιπιιι Ρειιιπιιι.

ιτο (μισά άιοτπο Βειιιάιιιιπο ποοοτ ιιπιπτιιιιι Ροι·τοιιι ιιι

ιοοο οΡοιιο οτ οποιτειιιι πιιιπο οοδοι·ιοιο οτ Ροοτιιιιι

πιιπιιι οιιιιποτιιιι οτ άιοτπο Βαιάπιιιιο ποοοτ τΙπιιιτοιιι

Ροι·τοιιι. ·

Πιπιάο τιο ιιιιιιοτο. ιινιιι. πιατα τιο ΧΩ. άοιιοι·ιιο οιι

πποτιιιι. .

Οπιοι·οιπο τοιιοτ . . ε . . . . . πιιοιιι οπιιι οοάιιιιιιιο. τιο

απο ι·οάάιτ οιιι·ιο [πο ιιοπι οοιάοο ιιιι. οτ οποιτπιπ τιο

οιιιιιι Μοπο οιιιιποτιιιι. ιταιι Ροοιιιιιι ιιιιιιιιι πιιιοο οτι

τοιιτοιιο οτ ι·οάάιτ οι οτι ιιιοάιοτειτοιιι πιιιι. ιτοιιι ι·οάάιτ

οιιιιποτιιιι πιο ιιοτπ άαιιιιιοο τι. οτ ιιιοάιοτοτοιιι ιι·ιιιιιι

ιιιιιιοι·πιιι οΡοιτο οτ τιποιιτιιιιι τιο πιιο. ροοιοι τοτιο πιά

Έοοοιιτπιιι.

(ιι·ιιιιιιιάπο τιο οποιοιιιο οτιιτιπιιι πιιπιιι οιιοιτο πιο

(Ι ιιοπι τιο Ροι·ο τοτιο οπο οοτ οτι ιιοτοειιοιιι. ιτοιιι «ιο

τοτιο τιο άοιιιο οιιοιιάειιιι οιια·τι τιο ιιι·ειδιάο. οοιιοι·οτ

οοοιοοιο οτ δι·ιιιιτιιάπο οιιιιποτιιιι ιιοιιιιιιο οοπάιοιοιιιο

οτιιι·ιο ιι. οιιοΙτο.

Οποιοιιιιο πιιιοοιιι ο άοιιιο Βπιιιιοιιπι τιο πει άο ποιο

ιιιιι άιοιτιιι· τοιιτοιιο οτ οοιιοι·οτ οι οποοιιιιο οοοιοοιο

οιιιιοτι ι·αιιι€ιι οτ ο ιτιτοι·ο οπι·ιο οτ πιο οιιο ιιιτοι·ο

ιιιοιπο πιο Μοιιιο. '

(ιπαοπο οτ οοιιο ›δοοτοιάπο ια:ιιπιιι οτ οιιο”. οοιια·οτ

οπιιοι·ιπο ι·οοιιο. ιιιίοι·ιπο τοοοιιτπο. ο ιοτοι·ο ιιιοιπο τιο

Μοιιιο. ιταιι ιιι οοποποιιει τοτιο οπροι·ιπο οοιιοι·οτ πιο

οτ οιι·οο οιιο οοτ οοοτοι·ιο. οπο ι·οάάπιιτ οπιιο οποιτπιιι.

οτ ιθοοτοιάι οοοιιιιιιιιτ ιροπιιι οποιτπιιι πιο οπο ιδο

οτοιιάοιΒο ιιτ άιοιιιιτ.

Ιτοιιι οιιιιοπο τιο οριοοιι οτ απο ποροτοο ι·οάάιιιιτ

οιιιιιι οιιιιο οπιιο άοιιοι·ιοο ιιι.
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`Ιτοιο εοοΙοοε τὶο

οοιἰο ΒοτιἰΙΙἱο ν. ιιιοοτι οτ οιοιο ττοετοΙοοε ἀἰοἰτ τοττο! τι οοετοοοοιοιο οττ·ιόοι·οιο οετ ετοτἰοο1 οοιιιοιο. οτ το

ιτοοοτ ιρετι τοιοοιο ιπο εοο 888τοτττοτ80 οοοι τιοειτοο.

ἰτοιο ἀἱοτοε οοι·Ξοο.ο οτ οοΡοτοε ι·οοετοοτ οοι·ίο ετοι·οι

οοο εροττο οιὶ ετοι·ιοιοοοι·οοοι οτ εοτάοο οι. οτ τοοοιιτ

ορἱιο·οτ ΒοοΙοοε ττοοττ άοΒοοτ ΞΡεο τοιοοιο Ρτο ειιο

Βοετοτοοιεο. _ .

8οοΙοτιιο οτ οοοιτοο ΒοετοΙοοε. τον

οοοτ Ρτο οοιοιο Βοοτοτττοοέο Ροοἰοιο οοοιο τοττο Ρτο

τἱοο ἰοοοοτἰο οι τοοεοτο ττοιιιοοτὶοο. οοοοι·οτ οι στ:

οοο Ροι·το οοτ οοροιἱοε ΠΠ ττο εοττοοοο. ιοτοι·ιοε

τοετοτοε. . ο .το

Εοι·ὶοοε .Βοοο2οοτ.18 Ροοοιοι οοοιο;οοετοΒιιοτί ὶο·οοΙΙο

:το 08$τοΒοθ.το. οοοοι·οτ .τιοι·οοοε οοττοιΡοετοα·τε οτ›οἱο

τοτοι·ιοε οτ τοἀιἰἰτ οιιοττοιιι οοι·ιοοττο ;τ›τοοο. οοο

Ροοἰοιο οοοιο τοττο ἱο οοοτἱο. οοτιοι·οτ οἱ ᾶἱοτοε οο

ι·ιοοε. οτ οτι οΙἱο Ροι·το οιοι·οιοοε τοιο·ο.ι·ἰοο οτ τοἀἀἰτ

ττοοι·τοιο τοπιο. -

Βοι·τοοε ειιοοιοοοε οτ ιοἱοοιὶοοροοτοο οτ ιοοι·ι·οε άο

51ο οοιο οοιοιο οοοεοι·τιοοε οιοοοιο οτ τοττοιο οι

οιοτοο. οοτιοτοτ ὶοΪοτὶοο τοοΒοοοε Βοοοιοοοε οτι οοο

τετοτο Βοι·Βοοιιοοοο ‹ἱο Πιο οτ τοττττοοτ οιοοἱ οοοο

οποιο το Ρτοἀἱοτο τοετο οοροοοοοοοε οτ τοττο .οιιοο

οοιοιο ιτοβοτ τοοο τοποοιο ροετοιο οοοιο ο οπο.

Εοτἱοοε ττο τοοο Ροοὶοιο οοοιο τοττο οι οοάοΙοοοτο.

οοτιοι·οτ τοἰιοοοιτοο οοι·ὶΒο. οτ το οοο ττοοο οΒοτο οτ

ι·οτττοτ απο: οοΡοοοε ιτοοε οι τοετο οοοοττετοροοιιι.

ὶτοιο οἱοοοιο οοοιο ὶοτοι· ιιοΠοιο ατο ι·ορὶοτὶε. σοὶ

οοοοιοτ ι·οδοοε ιοριοτοε οτ Βιιοι·ι:τοε ττο τοττο οτ ι·οἀἀὶτ

ιοοἀἱοτοτοο1 οἰοὶ ιοοετὶ. ὶτοιο ιοοοοιο οιοπι το τοττοπο.

οοτιοιοτ 8ὶτοιἀοε άο τοοο το οττο ὶΙΙὶ·.ἀο το·οοο οτ

ἱοίοτἱοε τοοεοτοε οτ ι·οάόιτ οοτἱο ιοοότοτοτοιο οὶοὶ

ιοοετι. '

Εοιἱοοε·Βοοοιοοοε ροοἱοιο οοεοο τοττο οι οὶοΒἱο

οοτιοι·οτ ΡοΒοοοε άο οἱοιὅὶο οτ εοροι·ιοε άιοτοε οιοοοοε

οτ τοἀἀὶτ οιοοὶ οοοο οι Δτωο τοετο οοι·ἱο ὸοοοτὶοιο

οοοιο.

Ηοι·οττοε οοιὶοὶ :το Βοοοάτοοο. οτ οττο ιτο Βοοοἀοκἱο

οτ ὶοτοιοοοε ττο Βοοοἀοιιἱο άοΒοοτ τοττο οιοοὶ :τοττο

οι Ρι·οἀἱοτο τοττο Ροοοιο οοοιο πιο! οἰοε οκτἱιοοοἱο

οοιιι. άοοοήοε τι.

Ηοι·οιτοε ττοοοόοιο ΒοὶΙΙἰοΙιοἱ τοιοτο οἱοοοιο οοοιο οι

οἱοοἱο ιτοοοτοε. σοτιοτοτ οοεο!ιοοο ι·οιιοιτάοε ο άοοΒοο

Ροι·οοοε οτ τοττοοοτ οοτἰο Βοττὶτο οοοιο ιοοετἱ οτ

Μάο τοιοοοτ οοιτοιο οτ ἀἰοοοτ. ἰτοιο οοετοΒοοτοπι

οοοιο το! Βοτοοιοιο οοοοι·οτ οοάο1οο ΒιίιοοΜοε οτ

ιοιτάοοτ ιοοἀἰοτοτοιο οοετοοοοι·οιιι ;οὶι·ἱἀοι·οιο.

Ηοιοττοε τοῦτο οεἰοοτἰἰ. οτ οοι·οάοο οοοττι Βοι·τ›οι·ἰὶ

πτο οοετο τοττοπο τοὶ μτοιοτοιο οτή ἀἰοἱτοι· το οοτἱτο

οοτοοε ιιιοοι·οοι οοτιοι·οτ ΒΙὶΒοττοε οτ› οοτ Ροι·το.

οΒοι·τιιε. εοΙἰοοοοο οτ εοροιὶοε οοετο οτ ι·οιτάοοτ

τΙιιοι·τοιο οπο: τ!ο Βτοοο. ἱτοιο οοιοθ.οε ἀἰοτἱ ι·οοοι

τοττοπο ἰο οἱο οοτοο. σοὶ οοτιοι·οτ. ΒοΙᾶοὶοοο ττο οοετο.

οτ› οοο ιὅοἰΠὶοΙιοοο άο οπο. οτ ι·οοόοοτ ιτοοιτοιο

Βτοοο ιο οοιοιο οοτἱο.

Ηοιο·ιοοε άο εριοεο οτ οιοιοοε τ!ο ερὶεεο. ὶοοοοοε οτ

τοτοΜοοο οἰοε οοροτοε. οοὶΙὶοοτ άιοτοε οοτἰοοε Ρτο

ιοοάιοτειτο οτ Ριοἀἱοτοε οιοἰοοε οτ οὶοε οοροτοε Ρτο

οοο ιοοἀἰοτοτο οοΒοοτ τοι·ι·οε οτ›ἰ ἀἰοἰτοι· :ιο Ρὶι·οιο

Ιοιοοοιτοιο. οοτιοι·οτ ἰοΪοι·ἰοε τοοεοτοε οτ εοροτἱοε

οΒιοοΕοοε οτ οιοε οοοεοι·τοε οτ ι·οττιτιιοτ ιοἱοοε ποε

ο

τοτοιο εΡοΙτο ειδ. οοιοττοιο ιοοοεοιοιο οτ Ρτο Βοτο οο

οοοοπ1. εο!ττοε ιι. οτ ττοοοι·ιοε ιο. οτ οοροοοοι οοοο1. στο

οοο οοροοο οοιοάοο τοΒοι άο μου: άοΒοοτ εοΙοοι·ο

τΙοοι·τοοι Ροι·τοιο Ρτο €οιΙοο!ιοο όο οοετο. οτ ἐοετοΙοι

οοοἰΡἱοιιτ Ριοττἰοτοιιι τἱοτοιο μα: οοι·οιο τοοάο. ἱτοιο

ριοἀἰοτιιε οοι·ιοοε οτ οιοἰοοε οτ οτοε οοροτοε Φωτ

ροοἱοτοε ιοοοο οτο ἀἰοἱτοι· οετ Ποπ. οοτοοε. οοο τιοο

ι·οιο τοοοτ σ.ττοτοε οοτἱοοε οτ σοτιοτοτ ο όοοΒοε Ροτ

τἰοοο άἱοτοο οοιὶοοε οτ οι οἰε ιοἀἀἰτ Βοι·ι·Ποι τιὶο

ιοοοτὶ. οτ ριοὸὶοτἱ οιοὶοοο οτ οὶοο οοροτοε τοοοοτ οτ

!ιοΒοοτ οΙὶοιο ροοτοτοιο.-οτ· οι οτε ι·οττάοοτ Μοτο

οοο οιοπι. οοτιοτοτ ο άοοΒοο ροττὶΒοε ιὶὶοττ τοοἱτοιοο

οτ ἰοἴοτἰοο ο:ιοιοοτιοο οτ ΒοετοτοτΙ·οοιοροτ ·οοοἱΡἱοοτ

Ρτο οοι·οιο τοοθ.ο. . ·· '

Ηοι·οάοε τοττοἱ ττο οοοτο τοιιοοτ τοτ·ιτιο τοὶ οοο-ιο

τοιοβοι·τοτο οποιο τιοΒοοτοοτ ο Βοττττοττοο το οοετο.

οοἱ οοτιοτοτ τοι τΙο ερἱεεο οτ εοροοἰοε Μοτο οτ τοττ

άοοτ τοττοπο οοοιο οΡοἱτο οτ· ιοτοοι11 οοοιο οοετο

οοοι·οιο οιι·τάοτοιο οι! οτοιὶοιοΪ οΙοκοοττι·ἰο. οτ οιοοἱ

οοοο ἀοοοιἰοε οπο. οτ εοτοοοτ· τιοο Ρτο ΒοἰΙΙἰοΙοιο ττο

-οοετο ρι·οὁἰοτο. εοο Βοετοἱἀἰ εοιοροι· οοοοροι·οοτ οτ

οοοὶΡἱοοτ Ριοᾶἱοτοο1 τὶοτοιοοτο οοοοοι τοοάο.ο

Ηοι·οοοε τΙοοοττοιο ἱοτιοοοἰε τοττο τοττάοοτ οοοοτιτιιιι

ττοι1οιοο8 κ”. οτ οοροοοιο οοοιο οτ τΙοοι·τοιο ιτο τοττο

οοο οοοτ οἰτοο ττοιοοιο αποτο ττο οοο τροπο Βοο

ττοττοε. ττο οορι·ιοτο ΙιοΙ:οτ τΙοοι·τοιοΡοι·τοοι. ὶτοιο τοττ

άοοτ τΙοεο·τοιο τοὶ οΙἰιΙοοοτοΙο-ιο τοττο ττο τοοο.

Ηοοι·ιοοο ΒοοιοΙἰοο ι·οότΗτ. όοοοι·τοε ο. ἱοτοτ 88 οτ οοο»

εοι·οιοιο. Βοετοτόο άο οοετοΒοοτο ττο Βοἀοοοἰο.

Ηοι·οάοε ι·οτὶοἰ ‹ὶο Βοοοοοοἰοτο οοοι·τοιιι ‹ὶο τοι·ι·ἱε

τΙοοιε τοοοοτ Ρτο οποιο.

Ηοι·οάοε ωτοωι άο οοΡἰτο Ρτοιο Βοι·ι·ὶΙο οοοιο ιοοεττ

οοιοἱοο οοο οοοοοτἰιο. ττο οἱοοο σοτοτο τοοοοτ το!

οΙἰοοιο οτ τροποι:: τ!ο τοττο φοτο τοοοοτ οι τοο

τοοοΙΙἱο οτ ιτοοοήοε ο. Ρτο Ροετο. οτ εοΒοι·ἰοἰοοι στο σοτο

οι σοτο οοοιε οτ ιοοτἰἱοτοτοιο οοιοο οοο εοττοι·ἰοἱο οτ

τΙοοι·τοιο άο Βοεοο φωτ τοοοοτ οι ιοοιοι·οι. τ·- -

Ηοοι·ιοοε ττο Ιοοοοετοιοο ιοἰοοιο οοοιο ειιοττο :το ετο

ι·ιοιο ροι·οοιο. ' οΙοτιοοοοε Θοοετοοεἱο. οτ ΡὑοοἱοοΙἱε θΠοο οιιοοάοιο

εοοτιοτἰ Ροοἰοιο οποιο: οοετοΒοοττ ιο οτοΡοι·οτο οο

τιοι·οτ το) οοο μπαι το οτ εοροι·τοο τττοτοε ἰοΒοο

οοο οτ ἱοΐοτἱοε τοοεοτοε. οτ οι οο ι·οοιτοοτ οιοοἰ οοοο

οοτἰο το Ρι·οάιοτο τοττο οοΡοοοιο οοοιο. οτ τοοο οοοε

οοι·οιο άοΒοτ Βοοοι·ο οτ τοοἰροι·ο Ροετοιο οοοιο

ο τοπιο ρτοἀἰοτο.

Ιοτιοοοοε οτ οΒοι·τοο τοι·οὶοε !ιοΒοοτ Ροοἱοοι οοοιο

τοττο το οοροιο οοτιοι·οτ ποο οτ ἰοΐοιἱοο τοὶοιοοἀιιε
οτ τοιωοοτ τΙοοι·τοιιι Βτοοο απτο. τἰτοιο ἰο Ροοιο οοο

Βοοοτιἰ Ροι·τοιο οτ οετ οτττε τοεοοτοοι ‹]ο ι·ιόοοοοο οτ

ι·οοιτοοτ οιοοἰ :τοπιο το ἀἰοτο τοττο όοοοτἰοο οι. ὶτοτο

Ροοὶοιο οοοιο οἰοοο :το τοοτοοο. οοτιοιοτ οΒοι·τοε ττο

Ροι·οτο. οτ το οΙἱει Ροι·το ιοΒοοε άο οοτ τ!ο τουτο οτ

τοάττοοτ ιοοόἰοτοτοοι οοο ιοοοτἱ.

Ιοτιοοοοε ἀο τιοιοοοτοοο ρτοετιἱτοιι Ροοἱοιο οοοοι

τοττο ὶο οιοοτοτοΙὶἱε. οσοοιοτ ἴοοἱοε οο Ιἰεττἱε οτ ω

τοιτοο οκοοοοε τἰο ττοιοοοτοοο οτ ι·οἀἀἱτ οιοοἱ οοοο

οι άοπο τοετο όοοοήοε ο. ΡοΡἱο.

Ιοτιοοοοε όο ροοοτοι·ιο οοΒοτ οοετοΒοοτοιο οοοιο οι
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Ροιιιο ι·οειΒιιοιο ετιιιει·ετ ειιι·ιειιε τι:: ιιιιιι:ιτει·ιο ετ ιιιο α ετιιε ιοιιιιιιιιεέ 'ετ ε τετοια ·ιιιιι ετ ι·ειιτιιτ τιιιιιιττι.ιι1ι

ετ ι·ειιιιιτ ειιι·ιε ιιιει.ιιετετειιι εεετειιεει·ετιι ιιιι·ι‹ιει·ιιιιι.

Ιειιειιιιεε ειιιιετιιιιιε. απο επιε εοτιεοι·τιιιιιε. ιιε :Μάο

8διιε .ροόει·ιο (μισά ω. οιιει·τι ειιιιιιι ειιιιιιτιιιιιο ειιι·ιε

ιιι τιιοτο ιεετο. «Με ιπι. ετ τιιιιε ιιιιιιε εοι·ιιιιι :ιειιετ

ιιειιετε ρεετιιιιι ιιιιιναι. ιτειιι ιιι ώστε ροτιει·ιο απο

εοπεοπτιιιιιε εεετιιιιειειιι ιιιιειιι ροἀετιειειιιιιτιειιι·ετι·ειμ

ιιειτιειιιπι .οπιιιι Με ειιρειιιιιε ειιι·ιεςιιειιτωιιμ·ο

[Με ετοιιιο.ι ιτειιωιιιεάιετετειιι ιιιιιωωωτι τιε ιιιιιειε

τω: ειπα ιιι εοιιιεπι >ιιιιιόευιο. "°

10ΜΜεσ επειιιιιιιεΜιε ει” επιε ειιιιιιοι·τιιιιιε. πιε

τειιιιιε ςιιωι··τετιειιτ επιε οοιιεοιιτιιιιιε ειιιε οτι ρει·ετιιιιι

κω1·ι οιιιιιι ειιιπι ιιι ιιι·ειιιετε Βετο πιτιι·ιε ιιοιιιεε·νιιι.

τιειιειιιοε νι. ιτειιιωιε ιιι3ειιιετιε τειιτιε· επιτιι ειιιιο εα

ιιοιιεε τιιιοε ετ ρειιεε τιιιοε ιιι ειιεττι ίεετο ιιειειιτι

ιΜειοιιειιι τιειιει·ιοε5 ιιιιι-,τιε ιιιιιιιιιιι εεΡειιιιιιιε ετ Ρε

σώσε ιιετετιε8'·ιιιιιιηιιειιι ΒιιιιΜίι ιιε ωΡωτιω ιιιιΒειιτ

τιιιιιιτιιιιι :μεττειιιω .ετ ιιι ρι·εάιετο ίεετο. ·τιιετιιε ιο

ιιιιιιιιιτε8 ιιειιιιιτιιιι5.‹ιε=ειιιε εειιεοι·τιιιιιε ιιειιετ ιιιιιιει·ε

Ρ88Μιιιι ιιιιιιπι ιι··σει·ιε.·ιτειιι ρεειιιιιι ιιτιειτιι τει·ι·ε :κι

το$50Μ1ιτι τιε ρει·ετε. ειιιιοοιιειιετ Ριειθιιιε. ετ ειιΡει·ιιιε

τοιιιιιιε ιός μει·ετο. ετ.ει: εε ι·ετιιιιτ :ρωταω ιιιιιιιε.

Βιετιιιιιτι .ι;ιει·ιιειιιιιε ιιιιιιεειιιι· ιιιιιιτιι ειιιιιει:ετ ιιιιιι·ιιε ‹ιε

β|ιει__ριιετ ει.ιιι·ιει ετ -ιιιι ειιε Ρωιε οττοιιιιε Βοδαιτιιε

ρι0--ειιιιε.-ετιειμε- ιτειιιιιτ τιιεάιεττιτειιι «Με ιιιιιι

(ΠΠ)τ3.ι · . ·

Ιοιιτιιιιιι€5 έιτε ω ιιι: ειναι: ιτειιε.τ εεεττι8ιετιιιτι ιιιιιιιιι

ιιι εσετε Ιοειδο-εοΙιεπετ ΠΠ. τω 11ιι·ιιιιο ‹ιε ιιεττιε ιιιιε

Με ετ .ειιρετιιιε οιε. ετ εκ ει» ιιετιιιιτ οιιι.ιιι ειιτιο

ετιιι·ιιιιιιι.ιιιιιιιι εεετειιεει·ιιπι Ριετετιιιιι. ιτεπι τει·τειιι

ιιι -ιιιιιιιε πειτε. εριιετΩτ ιιιετιι8.ιοιιτιιιιιεει ετ ιιιιει·ιιιε

οττο ιιε ιιιοιετιειιιο. ετ εκ εε «πιειε. ειιι·ιε οτιτιιιιτιιιιι
ιιιειιε. . . . γ ι

Ιεεοιιιιιιι.9 τιε ιιιειιτεο μεειετιι ιιιιιιιιι εεετεεκιετι ιιι ω

ι·εετο. εοιιει·ετ ιιιο ετ ιτιι”ει·ιιιε ιοεεετιιφετ εκ εε ι·εάτιιτ

αμειιιετετειιι εεετειιεεειιιιι ιιιι·ιάει·ιιιιι. ιτεπι Ρεειειιι

ιιιιειιι των: ιιι σωρο τιοιιεεο. ειιι εοιιετετ ιιι.ιιοιιτι ετ

Βιειιιε τιε .Βιιτιιειιι8. ιτειιι Ρεειιιιιι ιιιιιιιιι Ζει·ιιι ιιι ιιτιτΒο

ετιιιενετ ιιιιει·ιιι8 ετ.ειιρει·ιιιε πιει. ετ ιιε ιιι·ετιιεττι εει·ιιο

ι·ειΜιτ εειιιρει· ιιι Ρτειιιετο τεε.το. άειιτιι·ιοε ιιιι. ετ ‹ιε

ιιιιετιιετε τει·ι·ιι εεε εετ-ιιι εειιιΡο άοιιεθο τετιιιιτ πιε

τιιετετετιι Μεινε. ιτειιι ιιΡΙ'θι.ΠΠΊ ιιι ιιιιι·Βο εοιιει·ετ ιτι

εειι ετ ειιρει·ιιιε ιιιτι ετ εκ εε ι·ειιιιιτ οττετιιιιιι

ρπω» Με ειιι·ιε. ιτειιι Ρεειοιεπι ιιιιειιιι ιιιιιεε ιιι

ιειιιιιιε. εοιιει·ετ ιιιετιιε ιεεοιιιιε. ετ ιιιτει·ιιιε ιιιιι ετ ιιιι

Μια _Ρει·τε ..υ.ιειιιε ιιε ιιι·ειειειε ετ τετιτιιτ ιιιετιιετετειιι

ειιτιε ιιιιιι ιιιιιετι. ιτειιιι ι:ιεει:ιπι ιιιιεπι τει·ι·ε (με ιεεετ

οτι ἴοεεετιιτιι τω ρει·ετο. σει εοιιει·ετ ιιιετιιε ιιιεοΒιιε

ιιιιετιιιε ειιιοεε ετ ει εε ι·εάάιτ τιιι.ιιττιιιιι τι:: ιιιιιιιιι.

άσε. ιιοσ τιιι:ιττο ιιει°ειιεε ιιιιοιιτιειιιι Βιιτιάιιιιι ιιε ετι

ρι·ιιιτιι ιιιιιιειιτ τιιιιιιτειιι Ρεττειιι. ιτειιι ρεεισιιιι 11τιεπι

τεττε .ιιι ιιειιεΒο εοιιει·ετ ιιει·τιοΒιιοιιυε ιιε Με ετ ευ

ρει·ιεε ιιιο. ετ ει: εε τετιιιιτ τιιιει·τιιιιι ιιι ειτε εειι τιε

Με». _ .

ιεεοιιιιε τιε ιιιὅοιιε ότι ιιιεειιτ› ρεειεε τιιιιιε.τει·τε επιε

ιεεετ στι ειιιοειιιιι ετ εοιιετετ Βειιιιιιιτιιιε ετ ιιιεοιιιιε.

ιιιιε τ.ωετ ιιι τιειιιιροι·ιε ετ εοιιει·ετ 8ι·ιιιιειάιιε ετ ιιιε

ετ. ε: ειε ι·εάτιιττει·τιιιιιι ιιε ιιιειιιι.

ιοιιιιιιιιεε ειιιτι·ιιειιε ρεειιιιιι 11118ι1ι τει·ι·ε οτι τ·ιιιιιεπι

ιιιιιιιε. ιτειιι ιιιιιειιιιι ιιιιιιιι·ι ιιι ιιιιιειε όοιιερ,ιε. ροιιει·ετ

οριειιιιιε Βιιιιιιιιε ετ ειιρετιιιε ιιιειιιε ιιοιιει·ιιιε ετ ι·ετιτιιτ

τιιειιιιιιιι ιιιιι·ι·ιιε ιιιιιετι. ιτειιι ιιιιιειιιιι ιιιιτιιιι ιιι εετιεπι

εοιιτι·ειετε. οοιιει·ετ εειιαιι ετ ιτιιετιιιιι ειιεττιτιιιε ‹ιε

τειιιιιιιο ετ ι·ετιτιιτ ιιιετιιετιιτειιι @τι ιιιιιετι.

ιιιιιιιιιιιεε ιιε ιιετιετιειιιο.ιιεειειιιπιπιειιι τει·ιε ετ ματι.

ετ εετ ιιιιι Διαιτα. ιιι οεπιτιο τεταιιτισ .εοιιει·ετ ει»

ιιει·τιιεετ τιιτ:τιιε ιιιιιειιιιιιε ετ ιιιιει·ιιιε ιοετιιιτιιε ετ ει:

εε[·ι·ε‹ιτιιτ· ιιιειιιετετειιι .ΐειιι.ιετ -τιιιει·τιιικι ‹ιε »Με

ότι τιοο τΙιιεττο ιιει·εάε8 τιιιοιιιιιιιιι Βιιιιτιιιιιι ‹ιε σειρά”

ιιιιιιετιτ.ι ι1·ιιιτιτειιι·ιΡεπτειιι.:.ιτιεπι μιεειεπι καιει. τωιε

ιιι· εεκιει·ιι 3εοητι·αιτιτωοειιει·ετ.Ήιιιευτιιε ε ιιττειιιιιι μπει·

τιιιιιε ετωειιΡεἐιιιεΪεωτει ετ: .ευη εε καιει τιτιει·τιιιιι

ιιιιιιιε ιιι: :τιω.φωι-ω. ιιιει·ειιεε Ρτετιιετιειιοιιιιετιι

6. 8ιωτιωτι ιιιιιιεπιτ:ειιιιετωι φει·τεει.· &τεπι ιιεειιιιιι ιιιιιιιιι

τετι·ε :κι ιιετιεάειιιιιιιι. εοιιει·ετ ε ιιιι.ειιιιε ιιΔιι·τιιιιιρ

τωιω8.-> ετ ιιιετι.ιιι0 :Ιτιιιι·τιιιιι..ιιιιιιει ιιει.τιιιο τιιιειι·το

ιιω·ωω. τιιιοιιτιειιι·ειιιτιάτιω τιε εεριιιιτε ιιειιιετιτ ιιιιιιι

τεπι Ρτιι·τειιι. .ιιτειι1. εστω ιιτιιιιιι τει·ι·ε εειιισιιιιιὲ τα·

ιιοι·ειι ετ ιιιιιεεπει.·σιιιιτ ιπι ιιειιετιιιιιιιιτη. ι·οιιει·ετ ει:

ιιιιευτιιε ετ κάτι εω-ωειι επιιιι ειιιιιο εετιιρει··ιιι Μια

ειιετοι κιειιιιι·ιιιε.1:ιιι.%κτιειφιοιιετο ειιιε ιιε τιιιι·ιιιιε.‹ιε

ιιιιιιιιε Ήεκετιειε. εισοτιτιιιιιι .ετιιιιιιιιίι κιειισηιυιετε ·ιιειιειιτ

ςΙιιιιιτειιιι Ρ"ωιιιττω ρεω.ωω ιιιιιεεάτιΔεειάεω

εειιττεετε.-εοΒετετ·Ρετειιιι8 ετ ειι:ιιιιιιι. οττο άε.ιιε

ιιετιεκιο.·.ετ ει εε τωΔιτ τιιειιιετετειιι·ιιιιιι ιιιιιετ.ι. :ότι

φωτ .ιιιετιιωωιιετετιεε:φωεειιΜΒεε - το

ιιε.ιιετιτ..ιιιιιιι.τιεπιηιωειιι.. τ ' ι .έ·.ιι ι..:-τι..·ιιιι:ιειι

Ιεοοιιιιε 1ιειιιιεειιιε·.άιεωπε ιιτιιιιι ετ .εωεωωιεμι ωιιιιω

ιιι τιοιιιο. ιιιεεοιιιιπι..εοιιει:ετ. άιετιια.ιεεειιιιε ετ· ειιιε

ιι·ειτει·. ετ ιιιε ετ ι·ετιιιιτ ειιιιι ευο ιι·εττε ειιΡιιιιετιι

ιιιιιιιιι ειιειεῖειιιιιιετιιω ετ άειιιιι·ιοε ιιι. ιτιεπι ιΙιεειιιιιι ιιι·ιιιιι

τει·ιτε τιιιεπεετε .ιιι ετιιιειιι εοιιτιιιιετιι εώιει·ετ Μπάσο

ιππική πιο Ιιεπεπιειιτιο." ετ ιιι :ιιιιε.ιιιιετιιειιεεώ·Μ·φτε

ειιι·ιε ετ τετιάιτ ειιιιι ιι·ειτι·ε ειιο τΙΙΜΠ.ιιιιι. ιτειιι με

ειιιιιι ικιειιι.τει·τει εμε .εετ-ιιι εεάειιι εοκιτωετιι. εο

ιιει·ετ ιιειειιεει ἔιειιιιει· .τιο ιιεαιετιπιιιο. ετ πιο. ιιιἔετιιιε

ειιιοεε. ετ ι·ετιτιιτ·ειιπι ιιτετι·ε ειιο τιιυιι·τιιιιι. Μαι Ρε

ειεπι 11Π8111 τει·ι·ε εεε εετ ιπι ειιιιιτπι οτιιιετετ @τω

ιεοοιιιιειετ ειιρετιιιιΔι τιιιιιιιια ιιι: ΒριιοεεΒιιοιιε ετ ι·ειιτιιτ

ειιπι ιι·ε.τι·ε Μπι τιιιεικτιιιιι. .ω π· τ. . .› ~

Ιετιεπιιιε ιιε ιιοειιιο πειιιιιτιιιτει· σε. .ετ όιιιι εοΒιιιιτιιιιι

όειιιιι·ιο8ιιι. ετ·φιει·τιιιιιτιε τει·τιε τιε ειιτιεπειιε τιιιειπιο

εεε ιιιιιοτειιτ ετ τιεοιιιιειαι·όε ΠΠ: τ.ει·ι·ιε. ε:

(2 Ιοιιειιιιιεε Ιιειιειιιιε ·ι·ειιτιιτ·ιιιετιιετετειιι εεετειιεατιιιτι

ιιε - εεετεε;ιιετο ιιιο ιιιιιιτιι·ιιε.

Ιοιιετιιιεε ετιιιιοιιιι.ε κατω ιιιεό.ιετετειιι ιιιιιι πιε ιιιιιεε

ειπε εετ ιιι Μαιο ‹ιε τειι·ετιιε ιιι απο. πιει;ιιετετει·ρεε

ιιιιιιετ ιιιετιιετιιτειιι. .Ιοιιιιιιιιεε ιοτι8ιιε. ι·ειισ.ιιτ ιιιιτιι:τιιιιι ότι τει·τιει @σε Μπιτ

ιιεευρτιιε ι·εΒιιει^ἀιειιι ετ ιιε ιιιιο σιτε ότι τεΒιιε.ι·άιε.

[οιιιιιιιιεε ιιιιι·ιιει·ιιιε ιιιειιιετετεπι ι.ιιιιι ιιι: .ιιιιιεε. (με

εετ .κι ιιεττεε ετ Ρτ-15τι.ιτΙτ ιιιιιιιιι Βε.ετειιιιο.

Ιοιιτιιιιιεε ειε Με ι·ειιιι.ιτ φιε.τιιοι· ριιι·τεε φωτ-τι ιιιιιιιε

ρεειε τ.ει·ι·ε ειιιειιι τειιετ ειιιιτιιε τ:ιοιιιιιιιιι ειιιιιιι ετ·ειι

ιιιιιιτιιιι ειιΡοιιειιι τιτιιιιιι ετ ιιιειιἰετειεη1 πιει ιιε εισαι

‹Ιιιιιιιι τειιετ ειιιιτιιε ιιοι·τειιι ετιετι·ι...ετ ιιειιιιτιοε τω;

Ιοιιιιιιιιεε ότι αει ιιε ιιτικο τειιιιιτ (ιιιιιι·τιιιιτι ιιε ιιιιτι Με

τιο ει·ιιιειιετιε. εοιιετετ ρετιιιε τιιιεετειιειε ιιιιει·ιιιε άι 4 ειτε ιιιιιιιιι τειιετ. . ._
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τοτιααποε αο ττοτ·οαττο Ρτο ττοτα αο εοατιπταο απο τι οοτιοι·οτ ιαατ·αε αοοτιααπαε οτ τα: αττα Ραι·το τιοι·οαοε

αοπαττοε ιιττ. οτ στο τααταα. οτ ττιται·τατα αο τοτ·τ·τε αο

αατ αο οαετατταοτα οτ ιαοατοτατοια απταε ταετατέαοττ αο

ααττττταεοο. οτ ταοατοτατοια τ›τααο τοι·τ·ο αοαο8ο.

τοτιααποε αο τααο τταατταια αο τοι·ι·α τΙαο οετ αα παρ.

οτ ιαοατοτατοια ατατ αο αιιατσαε αοοττε ατποο. Ρι·τιαα

ταοοτ· στα τοατοπατα εοοαπαα ααττο αο ττεττ·α.

τοτιααπτπαε αο αατ αο ααιτο τ·οααττ εταατ·τατα αο τοτ·τ·α

τΙαο οετ τα αατ αο παιτο οτ ιπτπατα απατα οαετααοαι·ααι

ετοοαι·αιπ απααατττα ετα εται·ταια Ραταατα οτ Ρτο ττοτα

αοαατ·τοε τι.

τοτταπποε αο Ραι·Ραι·α τοααττ ααπααττια αοπαττοε νι.

Ρτο ττοτα οαΡοποια απατα οτ αααι·τατα αο τοι·ιιτε «απο

εαπτ τα τ·ταατοτττε οτ τοι·ττατα Ραττοτα απταε τοετοττα

τ·το αο τΙααι·το τα τΙααι·το αααο. οτ ιαοατοτατοιτι ατατ

αο ατποα απο οετ αα ττεττ·α οτ ααατ·τατα αο τουτο τΙαο

οετ τα τοι·οετο οτ τα εοτ·οΒαταοτ τοποτ ι·οατο οτ ετ

τατατα απατα ατπτ οτ Ραετατα απατα αο τΙαατ·το τα

ττατιι·το αππο.

τοτταπαοε αο αοαττο τοααττ οαροποε ααοε ααιιααττια

οτ ταοττ εοεατ·τοταια απαπτ οαια αοαοττααε εατε οτ Ρτο

ττοτα αοπαι·τοε τι.

ταοοτταε τοεοαπαε αοτ ετα τιοτ·οαοε τ·οααττ ααατταιπ

αο απο Ροοτοτα τουτο τΙααια τοαοτ τα Ρταπο Ρατοαταο.

τοτταπαοε τττιατιαε οαροποτα απατα ααπααττια. αο (Ιαο

Δω οαεταΒαοτο φοιτ τοποτ τα τατατα. οτ ατο ττοτα τα

τοττ·α τα ααα τααποτ αοπατιτοε νται.

ταοοΒαε αο ττοαοααιττο αααε Ραττοε οοροααιτι αιτοτ·αια

απαααττια. '

ταοοτταε εαταοπτιε αοτ ετα τιοι·οαοε τοααττ Ρατταια

αααπι οτ τοτοτατα ρατ·τοιπ ααταε εται·ττ εροττο οτ απταε

εοτ.ται·τοτο οτ απταε εττατο αταἱ αο τοι·οτο τα τοτ·οτο

απαο.

τπατατααε αο ττα·ποτο μια οοπατοτοαο αοπαι·τοε τα.

τοτταπατααε ττι·οαατταε ατο ττοτα απααατττα αοτια

ττοε ναι. οτ ταοατοτατοια τοατ αο τΙαοαατα αοττ›ο τταοα

τοαοτ τα τοεεατο αο οτα·Ροποτο.

τεπαι·ααο τΙαατ·τατα αο “ειστε τΙααε τοαοτ τα οααοαοττα

οτ αοοτιααια οι οτε. οτ αααααττια αοιιατ·τατα τ.

τοτταπποε εαταοπαε τοι·τταια Ραττοα1 ααταε εττατο ααα

οτ τοττταια Ραττοια απταεαοταετττ οτ απταε Ραατε οτ

τοι·τταια Ραι·τοια απταε εται·ττ εαοττο ετα εται·τατα Ρατ

αατα οτ τοτττατα Ραι·τοια απταε εοεαττοτο αο τοι·ττο τα

τοι·ττο αααο.

τοτταπποε τοι·τταε ται·αιαοπτο ττατ τπτοτ·ι·οΒαταε αττττ ατο

τοαοο τοι·ι·αε ατα ατοτται· ετα τοπτοααε απτ οοτιοτ·οτ α

τατοτ·ο οττοι·ττ αο ροι·οτο οτ εαΡοι·ταε ατα οτ τπτοττταε

τουτο απατα τοαοτ ταττοιτε οτ αττ αττο αΒαοιττα αΒααπα.

ατα ροοτο οοτιοι·οτ α τατοτο ατοττ οττοι·ττ εαροτ·ταε ατα

οτ ττιτοι·ταε αττποιττα τ›αααα. οτ απ αττο ταοτοταε οαττοτ

ττοττοι·αττ. οτ ατοταε τοι·ι·αε τοποσ ατο ορττ.οπο Βαεταταο

οτ 8ιιατοο οτ αο τττετα τοααο οτε ααπααττια εοταοε να.

Βααττ·αποαε αο Ρι·οεττττοτο απεοτιαο αο τι·αταοτττααα

`τοτ·τιαια αα ττοτ:ιταπτ οοτιοτ·οτ οττοτταε (το Ροι·οτο οτ

ίατοο αο ροοοι·αι·τα οτ τοααττ απααοτττα τα τοετο εαποττ

ετοΡτται1τ ταοαατταε τιι. ττοια τοποτ τοι·ι·αε ατο ττττε αο

οαρι·τατα τα ιαοατο αο ττοττοτε οτ τ·οααττ οατ·το απ

παατται οοτοπατα Ρατ·τοτα ατιταε Ρ0ιται°τΩτο. εοΒατ·τοτο

οτ ετι·οαιοτ·τοτο οττΡοαετε οαττο ααααταπι τα αοτατα

οτ οττιαια. ττοια ροοταιο απατα- ατποο τα οοαοιιταο.

ττοετ οτ τοααττ ιαοατοτατοια ατατ αιαεττ οτ τοτττατα

Ραττοια αο ααοτταε οαροπτε. οτ τοι·ττατα αατ·τοπι αο

αοαατ·ττε τω. ααπαατττα τα Ρτοατοτο τοετο. ττοτα ροοτατα

απατα αταοο ροεττο αοεαΡταε αοιαατα τοετ οοτιοτ·οτ Ρο

τι·αε ι·ατττταε οτ τιοτοαοε τΙαοπαατα τ›οετ αο τι·αταοαταπα

οτ τοααττ οαι·το ταοατοτατοτα ατατ ιααεττ ααπααττια.

Ιτααττ·ααοαε ιααι·ι·ατττε ροοταια απατα τοττο ετα τταιαοα

ταπαια. οοτιοτ·οτ τοεεαταε οτ εαΡοτ·ταε ατα οτ τοααττ

οαΡοποια απατα οιαατ αππο τα ατοτο Βετο. ττοτα ττοε

Ροοταε ατποο τα τι·αιαοπταααια οτ ι·οααττ οαι·το ταο

ατοτατοια ατατ τπαεττ. ττοια οαια εατε οοαεοτ·ττααε αο

οτατα απατα απτο ατα ατοτται· τα αατΡατααταπα οοτιοτ·οτ

εαροι·ταε ατττοι·ταε αο οαΡττο ατατ οτ τατ'οι·ταε ττιοιπατααε

ταοαοαα οτ τ·οααττ οαια εατε ποαοτττταε απαααττια τα

τω.) τοετο αοταα·τοε ανια. οτ τυπο απαε οοι·ατα αοττοτ

τταττοτο Ραετατα ααατα α οαι·τα. ττοια οαια εατε αφο

τττταε Ροοτο ααο τοτ·τ·ο τα ττ·αιτιοαταααπτ Ρι·ττπο οοττοι·οτ

οπτ·τοαε ιποιοαα οτ ταΐοι·ταε τοεεαταε. ατττ οοτιοτοτ ττοε

εαταε οτ εαΡοτ·ταε ααταατα Ροαταε. οτ οτι οτε απο εατε

αοροτττταε ι·οααττ ααπααττιπ οατ·το τα ατοτο Βετο αο

παι·τοε να. οτ εττοααοττοτατα απατα οατα εατε ποαοτττταε

οιταοπετε οατ·το τΙααπτατα Ρτο αστα οτ οτττο. οτ τα Ρτο

ατοτο τοετο εοιαΡοτ· αααε οοι·αια αοττοτ τοοτΡοτ·ο Ρα

ετατα απατα α οατ·τα.

Βααττ·αποαε τταιαταατοααε Ροοταια απατα τοι·τ·ο τα τοεεατο

ττ·αιαοατταο. οοτιοτοτ οττοτ·ταε αο Ροι·οτο. οτ :τα αττα

τατοαε αο ποτ αο ααιτο οτ τοααττ ιαοαατταε ττοε απααατττα

τα ατοτο τοετο. ττοιτα αο τοτττε ττααε τοποτ Ρτο ττττε αο

οατ›τ·ιατα. οοτοααια Ραττοια ααταε εοτται·τοτο τα Ρτ·ατο

οατ·το. οιτΡοαετε οια·το τΙααατατα αα Ροταια οτ οτττατα.

ττοιπ αο τοττ·τε ττααε τοποτ Ρτο ττττε αο οαΡι·τατα οοτοποια

Ραι·τοια ααταε Ροααιτοτο οτ οοτοπαιπ Ραττοιπ ααταε

ετιιοατοι·τοτο οιτΡοπετε οατ·το τΙααπταια αα Ροτιιια οτ

οτττατα.

Ιτααττ·ααοαε οτ Ροτταε τττττ Βαττττοττατ :το Ροατο τοι·τιαπι

τα τ”οεεαταια αο ατΒαι·οτα οστ·τοι·οτ τοεεαταε οτ ατα οτ

τοαααατ οτι οα απααατττα ιαοαατταε ττοε ααΡτο.

ιτα11ττ°ααοιτε εαααααπαε ατο ττοτα αοααι·τοε ιιτ. οτ φαι·

τατα αο τ›ααοο τοι·ι·ο.

Ιτατιττ°αιτοιτε αο ιααι·ι·ατο οαια ττ·ατι·ττταε εατε ιαοατοτα

τοτα ατπτ αο αταοα τΙαο ταοοτ ατοΡο αοιααιπ εαατα οτ

Ραεταπι απατα.

ΒαταΒοτ·ταε αο οαρττο Ρτααττ ι·οααττ ιαοατοτατοτα ατατ

αο ατποα ααα Ρτο εο οτ ττ·αττο οαο τΙαατπ τοαοτ τα

πιοπτο Ρατοαταο οτ αοπατ·τοε τα. ετα ατααοι:πταε τατοτ·

εο οτ Ρτ·οατοτατα αοΡοτοατ εαατα. -

Βααττ·αποαε ττααταετατ αοτ ετα τιοι·οαοε αοπαττοε τι. ατο

ττοτα απαααττια αο τΙαοααττι οαετατ3ιτοτο τΙαοα τοαοτ τα

εατιαοποτο οτ τΙααι·τατα :το τοτττε ττααε τοαοτ ετα τοτο

Βατοταια.

Μιτι·ι·αε αοοοτααααε οαιτι εατε οοαεοι·ττταιε τοαοτ ατ

αοατα ιιααια :τα οαετοτταια οοττοι·οτ Ροττ·αε ι·ατ›ττιιε οτ

αττ αττα τέαπααττττε αο ττοπταο οτ τιοαααατ οαττο ταο

ατοτατοια ατατ ιααεττ. ττοια τ·οααττ οαιτο αι·οατοτο οαιπ

εατε οοπεοττττταε αο τοι·τ·α τΙαο οετ ταιττα ατοταια αταοατα

οιαπτ απαο τα τοετο εααοττ ετοΡτιαατ αοπαιτοε ανια.

Μταοττα οαοταΒαοταια απατα τα οοετα τοαττα οτ ι·οααττ

ττττε αο οαΡι·τατα οτ οατ·το ·ιαοατοτατοτα οαετααοανατα

ατι·ταατατα. οατ οοττοι·οτ ·εορττ οτ τ:τοποαοαατιτε.- ττοιπ

Π·
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Ροοιοιο οποιο πιποο οπ τι·οιοοπτοποιο. οοιιοι·οτ οι ι·π- α ιιιοποτπιο πο ιιιποποπο οτ ιοππιτ οποποτιιο ιο πιοπι

ποιο εοστοε. οτ σπποοπο εοστπε οτ ιοππιτ ιοοπιοτοτοιο

πιπι ιοπετι οιιι·ιο. ιτοιο τοιι·οπι οπ τιιοιιισε. οοιιοι·οτ πιω

πο ποι πο ποιο οτ :ιιι επιο τοοεοτοε οτ· ι·οππιτ οποποτιιο

ιιι ιοετο 8οοοτι ετοιιιιοπι ιποποιιιοε ιιοε. ιτοιο οοιιοι·οοιο

οπο σοτοποιο εσιπιτ πιο οποσ.

Μοιοιιο οτ οιπο οσπεοι·τοε οοετοιιποτπιο οποιο ιο οοετο

ισοπο. οσιιοι·οτ ι·πιιππο ιιοστπο :ιιι οιιο σππσππε εοστοιι

οτ ιιοπποπτ πιοπιοτοτοπι οοοτοποειι·πιο πιι·ιπο.ι·πιιι οποιο

οπιιποτιιο.

Μοιιιι·οποο πο ιιιιιιοιτο οποι επιο οοιιοοι·τιιιπε ιοοπιο

τοτοιο οπιπε ροοιο οοοτοεποτι οστού ιπ οσοτο ισοδο.

οσιιοιιοτ ι›οποποπιιτπε οτ πιο. οτ οι οοτ ιιιοπιοτοτο ι·οπ(ιιτ

πιοπιοτοτοοι οοετοποοι·πιιι οιιιποι·ιιοι· οπιιο. ιτοιο πι

ποοιπ οποιο οπ οοετοιιπιο οσιιοιοτ @ποπ-πο Βιιιιπο

οτ οι οιιο Ροι·το οττσ ποστπο. οτ Μπιτ ιιιοπιοτοτοιιι

πιοι ιοπετι. ιτοιο πιποοιο οποιο οπο ποιοπιο μετά

ι·οιιιτι οσιιοι·οτ Ροτι·οε ιοιιιτπε οτ ιιοι·οποε (ιιισιιππιπ

“πιο οτ ιοππιτ· πιοπιοτοτοπι πιπι ιπποτι οτ ιο οπο)

ποτο οποποτιι;ιι. ποοοι·ισο ιι.

Μοι·ι·ιιιπε οτ οιιιε οσοοοι·τοε ιιοοιοιιι οποιο ιιι·οτι ιο

ποιοοσ. οσιιοιοτ οιιισοο οτ ι·οοοιπο οτ ι·οππιτ εοδοιιοιοιο

οποιο οοι·ιο ιο ιοετο οοποτι ετοιιιιοπι οοιιιιιοι· οοιισοοε

ποσο οτ τππο ποπο οοι·πιιι ποιιοτ ιιοιιοι·ο Ρστοιο

οτ οιιιπιπ ο οποιο. ιτοιο ροοιοιο οποιο τοι·ι·ο ιιι ισο

επιτο τι·οιοοπτιπο. οοιιοι·οτ σιιοιτπο το επιιιοοο. οτ ιιο

τιπ.8 τισιιο οτ ι·οππιτ οοπιιοτιιιι ιο πιοτσ ιοετο οποιο

ποοοιισε π. ιτοιο το τοπιο οποιο τοοοοτ πιο ιιιιε το οο

Ριτιοτο οτ οποτ ιο ιπσπτο πο ιιοιιοιε οοποποοι Ροι·τοιο

ποιπο πο(ιοι·ιοιο οτιιποοι·ιοιο οτ οοιιοιιοιο (τοπιο οιιροποιο

(Ιποοτπιπ οπ Ρστοιο οτ οιιιοιο.

Μπι·ιιιε το ιιιιο οτ ιιοιποποσοπο οιιιε ιι·οτοι· ιιοοιιοπ

οποιο ποιο ιο οιποιο. οοιιοιοτ ιοοιιτιππε τοιιοι·ιπο. οτ

ειιιιοι·ιπε πιο οτ ι·οππποτ σιοπι οποσ ιιι πιοτσ ιοετσ

οοιιο ποοοι·ιοε πι. ιτοιο ιιιποοιπ οποιο οπ ιιοτιοιιι. οσ

ιιοι·οτ επροι·ιπο πιο οτ ιοτοι·ιοο_ οοι·ιο οτ ιοπ(ιιτ οπι·ιο

ιποπιοτοτοοι οιποτι. ιτοιο ροσιοιο οποιο πιποο @πιο

ποιιοιο το ιοι·ι·οιιιο. οοιιοι·οτ τοπο.-οιι πιο ποτο οπο

(ιι·οοο οτ ι·οππιτ ιοοπιοτοτοιο πιο ιππετι ιοοοο8οοπο.

ιιοποποοπτσ οτ οιπε Ἐι·οτι·ι οοιιοσ. οτ σιιοι·το·ιοι·ιοι·ισ οτ

οπιιο το Ροισπσ.

Μοιτιοπε ιοτιοι·ιπο. ιο ιιιοιιοποι·ιο οοοτοοποτπιο. οο

ιιοι·οτ ι·οοισιι. οιι οιιο οποιοιιι οτ ι·οππιτ πιοπιοτοτοιπ

οποιοοοιτοποο.ιπιιι ιιιιιποι·ιπο. ιτοιο ποοιοιπ οποιο

“πιο ιο ποιιο οοετοποτο. οοιιοιοτ ιοπισιι·οι:ι πιο οποιοι

οτνιιοππιτ (ιιιοι·τπιπ πο ιιιοπο ·οιιιιο. ιτοιο τοι·ι·οιιι <οπ

οοιοιποι·ιοιιι. οσιιοιοτ ιιοι·οποε ποιτιοι οτ :ιιι πιο ποτο

πιο οτ ι·οππιτ (Ιποι·τποι πο ιιιοπο.' ιτοιο οπ (πομπο το

οιτιποιοτιο. οσιιοι·οτ τοι·τιι οτ επι οιιοιιοι·το πιοτιιο ιποι·τιππε

οτ .ι·οππιτ οποιο (ιποιτπιιι πι: ιιιοιπο. ιτοιιι τοι·ιοιιι ιο οοι

οιοοιιο οσιιοιοτ ι·οιποι·ιο8 πο ιιιοποο οτ οι) οιιο οποιο

οτ ιοππιτ οποιο (ιοπιιτπιπ το ιιιοπο. ιτοιο τοκοι ιο οοετο

πο οοοιοοιι οσιιοι·οτ ιιιοοοοποποε οτ επροι·ιπο οοετο οτ

ι·οππιτ οπιιο (Ιποι·τπιιι πο ιιιοπο. ιτοοι Ροοιοιπ οποιο

τοπιο ιο ποιιο οπι οοιιοι·οτ πιοτπε ιποι·τιππε οτ πο πιο

ισιιοπποε οι·οιιιοποποιε οτ ιιο(ιπιτ (Ιποι·τιππ (ιο ι:ιιοπιι.

ιτοιο Ροοιοιο οποιο τοπιο ιο πποι·ιο. οτ Ροσιοιπ οποιο

τοι·ιο ιο ποι πο οπιιοτο οτ οι στο ι·οππιτ οιιπποτιιιι οο9

Ρσοοε ποσο ιιι ποτο πιοτο ·οτ Ροποιο οποιο. ποι πο

6

έ'

ιοετσ οοι·ιο ποοοιιοε πο.

Μοσοοποποο τοπιο ιο οοετο πο οοποιι. οοιιοιοτ πιοπ

τιοπο ΐοι·ιιοι·ιπε οτ πιοτπε ιοοοοοποππο οτ τοππιτ (Ιποιτ.ιιιο

ιιιοπο. ιτοιο οπετοοποτπιπ οποπι ιο τοι·οετσ οσιιοι·οτ ο

πποιοιιε ιιοι·τιιιπο οιιι·ιο. οτ ι·οππιτ (Ιππιτπιο πο οοετο

ποιο πιι·ιπιο. ιτοιο πιοοιιιιι οποιο ποοποτπο ποιοοιο

ιππι·ιι το ιιιιο οσιιοι·οτ ιοοοοοποοπ.ιι Ρι·οπιοτπο. τοΡοι·ιπο

οποιοι οτ ι·οππιτ ιοοπιοτοτοιο ιιιπι ιοποτι. ιτοιο Ροοιοτιτ

οποιο τοι·ι·ο οπ π:ισοτοτοιο οτ οσιιοι·οτ ιποοοοποππο

Ριοπιοτπε ο (ιποιιοε Ροι·τιιιπε οτ επιιοι·ιπο πιο οι: ι·οππιτ

οποιτπιπ ιιιοπο. πο οοσ (Ιποι·τσ ιΡεο πιοοοΒιιιιοπο οτ

ιιοποποοπτπο οτ οιοο ιἶι·οτοι· οιιιιιοπο ιιοιιοπτ τοπτιοιπ

Ροι·τοιο. Α

Βιοοοοιιοππο ιιιιπε οοι·ιοι (ιπσοποοι οποιοι πο Βοοει

ποιιισ οτ οιπο ιι·οτι·οο ιιοιιοπτ Ροοιοιιι οποιο τοι·ι·ο ιιιτοι·

ποιιοιο το ιιοποποιτιο. οοιιοι·οτ Ροι·οιιπο οτ ιπιοι·ιπο

πιο. ιτοιο οοοοιοοοτπιο οοπιιιιοπ οτ οιοπεπτοιο οπ ιιο

ποποιιιπιο. οσιιοι·οτ Ροι·οιιοε οτ ιοιιοποοε το ιιοποππιο οτ

ι·οπποπτ οπιιο οποποτιιπ ιο πιοτσ ποτο. ποποι·ιοο πιο Ζ.

οτ τποο πιοτι ιιτττι·οο ποι οιι(Ιπιο οσι·πιο το οσοοοι·τιιοπο

ποιιοτ ιιοιιοι·ο ο οποιο Ροετοιο οποιοπο Ρι·οπιοτο ποτο

ιιοι·οποο Βοοππιιι ποοοριιοτο ιιοιιοοτ (ιπιπτοιιι Ροι·τοιο.

ιτοιο πιοτι ιοοοοοποποο οτ άπο τι·οτιοε Ροοιοπι οποιο

τοπιο ιιι οοποπι οσοτιιοοτο. οπιιοι·οτ Ροι·οιιπο οτ οι› οιιπ

πιοτι ιι·οτιοε οτ οι οο ι·οπποπτ (ιποι·τοπι οποιο οποιο.

το (Ιοο (Ιποι·τσ ιιοι·οποε (ιποοποοι ποοππιιι το οοιιι·ιοτο

ιιοιιοιο ποιιοπτ (Ιπιπτοιο Ροι·τοιο. ιτοιο πποε πιποο.ο

οπ ιιοοοποιιιπιπ. ιο·ιιοο οσιιοι·οτ πιοτπε ποιοιιπε ο τω.

ιοιο ροιτιιιιιε. οιιι Ροοιο οοιιοι·οτ πιοτπο Ροι·οιιποοτ τοπ

πποτ οι το ιποπιοτιιτ.οιιι οιπι οιπετι. το οπο ιποπιοτοτο

ιιοι·οποο Ριοπιοτι Βοοποιτι ιιοιιοιο ποιιοοτ (ιπιιιτοιιι

Ροι·τοιο. ιτοιο Ριοτπιπ ποιιιο ιιι οοιιιιιο ι·οιιιοιιο. οι».

ιιοι·οτ οι ι(ιιιοοοοε πο Βοποποιιιο. οτ οιι οιιο ποιοιιιιο

οτ ιιο(ι(ιππτ ιιιοπιοτοτοιο ιοιο οοι·ιοΠιτοιιι ροο·ιοιο οποιο ο

ιοι°τ°ο ιιι ποιπΡο ποιοοι·ιο. οοιιοι·οτ Ροι·οιιπε οτ οιι πιο

Ροι·το Διοτι ιι·οτιοε οτ οοετο οτ ι·οππποτ (ιιιοι·τοιιι οποιο;

το (πιο ιΙππιτισι ·ιιοποποο (Ιποιιποιο Βοοποιίι·· πο .τομ

Ρι·ιοτο (ιοι2οοπτ ιιοιιοι·ο (ιο.ι.πτοιο Ροι·τοιο. ιτοιο πιοτι

ιιοτιο8 ιιοιιοπτ ·τοι·ι·οιο οπ ιιοποποτιιπιιι. οσιιοι·οτ ιιο

ιοιιπ8· οτ ιοιιοιιιιοε πο ιιοποποιισ οτ οι› :πιο Εποεοτπο

οτ .οι οοιιιοπποπτ (Ιποττπιο:οιιιιιο Ροιοπιι.πο ιιιοποι

πο 14110 (ιποι·τσ ιιοι·οποε -(ιποοποπι ποοππιιι πο οορι·ιοτει

ιιοιιοι·ο ποιιοιιτ (ιπιπτοιο Ροι·τοιο. ι - π'

Μοιιιιοπιιο ποετοιππο Ροοιοιιιπποιο Ριοτι ιιι [ιτοιο πο

τι ιο ποι.ιο οσιιοτοτ ι·οιιοπιιππε οι; οοιιοοιτοε οτ <.ιοποιοπο

οιιοι·τπο οοετοιππε =οτιιοτοι·ιιι.ο πιο οτ ι·οπ(ιιτ πιοπι οποσ

ιιι Ρι·οπιοτο ποτο εοιπσε οι: Ροιιιο. ιτοιο ιοοπιοτπτοπι

ππιπο Ροοιο τοπιο Ριοτιπο ιο ποποιιι οοπτιοοτο·οσιιοιοτ

πιο οτ οι: οιιο Ρωτώ τοιιοποππε οι: ιιοππιτ. πποποτιιιι

ιο απο ποτο. οοι(ιοε πιο κ. ιτοιο ποοιοιο οποιο τοπιο

ιο ιιι·οοιπο (ιοποπο.· οσιιοιοτ οοιιιππο(ιι(1πο. οτ οιοο

ιοππιτ ιποπιοτοτοιο οποιο ιιιοπο.

Μπι·ιιιιοιιοε πο· ιισπο Ροοιοιιιι· οποιο ιιιοιιο ιο οπιιο

ιιι·οοι·ιο· οποιο. οοιιοι·οτ οιιοιιτιιτ πο. ιισιιοιιο οτ οι) οιιο

ιιιποι πο·-οσι·πο οτ τωοτι ιποπιοτοτοιπ τοπι. ιτοιο πο·

οιοιιι οποιο τοσο το ιοτοοιιισπτοε οσιιοι·οτ ποιοι· (ιο

οοι·πο (ιοιιιιιιο ποιοτιιιπο:οτ ι·ο(ιιιιτ (Ιππιτπιο ιιιοπο.

ιτοιο ιιιοοοιπιιιιιιιο ιιι ιποιιτο οοιιοιοτ πιοοι· πο οοι·πο

ιιοι·ιοε ιι. ιτοιο ροι·τοιο ιο (Ιοοποιο ιτιοεοσ Ρσειτοιο πιτι·ο ο πιιιιιιιιο. οἱ τοι·τιοσιιοιτπο το ιιοοοιιο οτ ιοππιτ που·
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ήτο ιιπιππ ιτιιιοττ. οτ ιτο Ρι·οιττοττε τππο ι·οιτιτἱτ οιππἱ α τι·αιποπταπα Ρτο οιιι·ἰα ατι απο Ραι·το ι·πτ:ατιτιιε ιτο ιτα

αππο τπ Βετο οαποττ ετορτιοπτ οιιι·ὶο ιτοιιαι·τοε ιιι.

Μποοιιε Βιιαίτιδπαππο τιιτοι· 5ο οτ αττοο Βιιαττ8παιιιιο Βιτ

ετατιτο απιιιιαττπι ιτοπαι·τοο ιιι. οτ οττο 8ι·αττ8παππε οτ

τιοι·τιιαιπτε €ιαττ8παππε. ταοοτιι18 ιτο ι·οτταπιτο Βι·αττι.ιιιαιιο

ιτὶιιοταπτ οτιπττττοι·.

Μπι·τ·ιτε ιτο ττετιια τοιτιτὶτ τιαι·ιττο ιιπι.ιιιι ιιἰπὶ ι:οπιττ

οὶοιιοιπ ιτο ιιτποο ιιιιο οετ αιτ ττετι·αο οτ ιΙπαι·τιιιιι ιτο

τοι·ι·α οπο οετ απ τἰετταο οτ ιτοοτιτιαιιι ιτο αφτο ρα

ιιτοι·ττιπο.

Μιιι·τιιε ιτο Ηττα ιποιττοτατοιπ ιιτιιτ ιτο παπα ιιιια τύποι:

οιτ τοπτοιιαι·π οτ ιιιιαι·τιιιπ ιτο τοι·τα τοι·οοπ οτ πιο ττοττι

ιτοπατἱοε ιιι. οτ οαΡοιιοε οποε τπτοι· το οτ εαπατοποε. οτ

οιιιαι·τιιιπ ιτο τοπια ι·οΒιιαι·ιττο.

ΜαπΒ·οιτιιε ιτο πο! ιτο παιιο ποτ οπτ τιοι·οιτοο. τΙτιαττιιιπ

ιτο ιΙιιατι10ι° πωπο τοι·ται·ιιτπ οτ ιποιττοτατοιπ οαοτα€ποτἰ

ὶαοοπτὶο πι οοετα τιιιιΒα οτ ιποιττοτατοπι ιιτπτ ιτο ι1τποα

ιιιιατπ τοποτ αιτ ττετι·α. οιιοοΡτσ φοιτ Βαπιτπτττππε ιτο

οαΡτἱατα τιατιοτ ιιιιἰπταιιι Ραι·τοτπ ι1ττατττ ιτο τοι·ι·α τοε

ιιαττ ιτο Ροι·οτο.

Μπι·ι·ιιε ιτο ττατιτα Βιιτιιιτοιιτπ ιιποπτ τοπιο πι τιι·αι,3τιττε

ιτοιιοιὅἱε. ιτο ιιιια ι·οιτιτττ ιποιττοτατοτπ τ:ταιιο οτ ιποιττο

τατοιπ πτπἱ ιτο ιιὶποα ιτο ιποπτο οτ ιΙπαι·τιιιπ ιτο τουτο

ιππο ττπιτοιπ τοποτ οτ Ραετιιιπ ππιιιπ 8αοτατιτο.

Μοπττ·οιτιιο ι·τοτιια ιτοπιιι·τοο νιιιι. οτ οαροιιοιπ ιιιιιιιπ οτ

Ρατιοιπ πιιιιιπ πιο οοπιττοττοπο τιατιοιιιτο Ραετιιιπ «πιο

α ι:πι·τα. οτ ιποιτἰοτατοιιι ιιτιιτ ιτο ιιτιιοα ιτο ιποπτο. οι

ιιιιαι·τιιιπ ιτο τοι·ι·τέ οποε ττιτιτοιπ τοιιοτ οτ Ραετιιιιι

ιιπιιιιτ Βαετιιτιτο.

Ντδοι· ιτο οοι·ιτα ιιὶτιοαιπ ιιιιιππ πι τιιοιιτο οοτιοι·οτ

Ρι·οΒιιι1ε ιτο παπα οι τπιιι·ι·ποττιιο ιτο τ1οιιο οτ τοιτιτττ

αππιιαττιπ τπ ρι·οιττοτσ τοετιι ιτο Ρτοιτἰοτα τοιιτα τοι·τταπι

Ραι·τοιπ ιιιιτιιε οαΡοιιτ οτ ιτοπαι·τοε ιιι. ἱτοιπ ροοταε ιτιιαε

τοι·ι·ο οτ ιιἰιιοο. τιι- ιποπτο οτ οτε ι·οιτιτἱτ αιιππατἰπι ἱπ

ιττι:το τοετο ιτοποττοε ιιτιιιι. οτ ιποιττοτατοπι τιτιιτ πιιτοτἱ

ιτο ιιτιιοα ροεττα ὶιι οαιτοιπ οοιιτι·αοτα. οοτιοι·οτ οτιοττττο

ιτο τιοποττο οτ Ρι·οΒιιιιο ιτο οιιιπι. ἱτοιπ ιτο Ρτοιττοττο

τοι·ι·τε οι πἰποὶο οιππἱ απιιο τη ιιι·οιττοτο το5το ι:αΡοποο

ιτιιοε οτ Ραποε. ιι. ποτ ιτοιιατὶοε πιτ. Ρτο οιιττιιιαοτοιιο

οστιιιτι. ἱτοπι Ροοἱαπι ιιπαιπ τοι·ι·ο τπ οαιτοιπ οοπτιαοτα.

ι:οτιοι·οτ οττοι·τιια ιτο τιοποττο οτ ατι ατἰα οτ ι·οιτιτἱτ

ιΙπαι·τιιιπ. ἰτοιπ Ροι:ταιπ ιιιιαπι Ρταττ πι οαιτοιπ οστι

τιιαοτα. οοτιοι·οτ οοοτοειτα εοποττ ι·οιπὶιὅἱἰ οτ τπτοττιιε

απιτοι18 ι·ιιιιιτιατιτιιε οτ οιι οα ι·οιτιτὶτ ιποιτἰοτατοιπ ἐπὶ.

οτ τη ρι·οιττοτο τοετο ειοιπΡοι· ιτοτιοτ τιοΒοι·ο ραετιιιπ

ιιπιττπ ο οιιτ·το.

ΝἱΒοτ ιτο ιπαπιτποιι τιατιοτ Ροι:ταιπ ιιπαπι οαεταποαι·πιιι

τπτοι· παττοπι ιτο τιοιτοτατἱο. οστιοτοτ τιοιτοτατὶ. οτ ατι

αττα:Ρα1·το 8ι.ιττττοτιπιιο ιτο €ττιιιατιτο οτ επροττπ8 οοετα

οτοτ οιτ 1°οιτιτττ ιττοιττοτοτοιτι απτο.

Μοτο ιτο τττοοο τοττιτἰτ τοι·ττιιιπ ιτο τιταιια ιιιιαπι τοποτ

αιτ ττετοΒιιαιπ οτ ιιιιαι·τιιιιι ιτο τοττα ιτο οατοτπαι·πι.

ιτο ιπαπιτιιοο ιποιττοτατοιιτ ιιπτιιε ι:αεταδιιοττ ιιιιοιτ

ταοοτ τπ ττιτιιἱααοο οι ιιιιαι·τιιιπ ιτο τοι·ι·τε ιιιιαο τοποτ

το ερτεοτιο.

Ντοοταιιε ιτο ποποιταιιτσ ιπποαπι ιιπαιπ αιτ τιοποιτειιτιιιπ

οτ·οοπτιτττ ιποιττοτατοπι ιττπτ οτ ι·οιτιτιιπτ ιΙιιαι·τιιιπ ιτο

τοτττο οι ιιπππατττπ πιοιταττα5 !ιοο.

ατο 8οοτίτε ιτο τταπτοιτταπα Ροιτταιπ ππαιπ τουτο οτ

ιιτποο αιτ οαοτοττιιπι. οϋτιοι·οτ τὶτἱτ ιιτιοπιταιπ Βοποττἱ ιτο

ιτ

ατοττο πιο οιιιπι. τιιτοι·τιιε ιιιιτιταιπ οπτπιιε οτ τοιτιτττ.

αππιιαττιπ τη ττοετο εαποττ 8τοΡτιαπτ οπιτο ιτοπαττοα τι.

Ραιιἰο. ττοιπ ιιἱποαιιι ιιπαπι οὶτατιι ιτοοπΡτιιε ιτοιπιιτότ

Ροτι·ἱ ι·αταὶτἰ. οοτιοτοτ Ροτι·ιι8 ι·ατιττιιέ πιο οιιιπι ατι τττἰιτ

Ραττο ιιιαπίτι·οιττιε ιτο τὶτἰτιιοι·το. οτ τ·οιτιτττ οιιτὶο απτιιια

τἰιπ πιοιτὶοτατοιπ τιτπτ πιιιοτι οτ τοιιιοπαιιι παττοιπ τιπὶπε

οαΡοπτε. ττοιπ Ροοἰαιπ ιιπαιπ τοι·ι·ο οπτπ ιιιαττττ·οιττπο

ιτο ττττττοι·το αιτ τι·αιποπταπαιπ. οοτιοτοτ οέοττιι8 @πωπο

απ απο Ραι·το οττο οτ τοιτιτιιπτ ιιιιαττοι·οπιιτπ οποττο

οιππἱ αππο οπιἱο. ττοιπ οαεται.ιιποτππι πιιιιιπ οιιιπι ειπο

οοπεοττἱτσιιε τη οο$τα τοπ8α. ι:οτιοτοτ ατι Ηπα παττο τπ

ττπιτε Ρτο οιιι·τα. οτ ατι ατἰα σιτιτοπιιο οι:οτιιο. οι οι

οο οαοταθποτο. οιπ·τα ιτοποτ τιατιοι·ο ιιιοιτἰοτατοπι ιτα

εταποαι·πιπ ιπιτιται·πιπ.

Οιτιτοπιιο εοοτιιε Ροοταιπ ιιπαιπ τοπιο ιτοοι1Ρτττε ιπποαο

ιτο ιποπτατιτο. ι:οτιοι·οτ ττοτπατἱἱ οτ ατι ατὶα ιτοοοιττατιτ

οτ ι·οιτιτττ ιποιττοτατοιπ ιιπτιιε ιιιιαττοιοοπτ εΡοττο. ἱτοιπ

ιτὶοτιιο οττο οιιιπ ειπε οοποοττττπιο Ροι:ταπι ιιπαιιι ιιὶποο

ιτοειιιιτιιε ιτοιτπιιιπ τιοοἰ. οοτιοι·οτ ἰιιτοτἰιιε πἱα οτ επρο

τἱιιε οι:οτοετα εαιιι:το ιιιατὶο ιτο τι·απιοπτοπα οτ ι·οττιτττ

αππιιατἰιπ σπιπ ειπο οοπεοι·τττιιιο ἱπ ιτἱοτσ τοετο. εστιτοε τ.

οτ τππο οποε οοι·ιιιπ ιτοποτ ι·οοὶΡοι·ο Ραεττιιιι ππιππ.

ἱτοτπ Ροοὶαιιι ιιπαιπ ιιὶποο έτοοπτιτιιο ιτσιππιπ Ροττι

τατιἱτὶ. οοτιοτοτ ἱπτοιτττε τιτα οτ ειιτιοτἱιιε ιτοιιιιιε Ροπή

ΜΒΜ. οτ οιτ οα ι·οιτιτἱτ αππιιιιτὶιπ ὶιι ιττοτο τοετο πιο

ιτατἱαε ποε. οτ τππο ἰρεο ποτ αττιπιτε ιτο ειπε οοπ

εοι·τττιιιε ιτοτιοτ τιαποι·ο ροετπιπ τιπιππ α οπο. ττοιπ

Ροοἱαιιι τ1τ1αιπ ιιὶποο ιτοειιΡτιιε ιτοιπιτιπ ι·ατπτοτιππ.

οοτιοι·οτ ἰιιἴοτἱιιε ατται·ιτα οτ απροι·ττιο τιοιιοιτοε ιοεο οτ

ι·οιτιτττ αππιιαττπι απτο τιι ιττοτο τοετο ιτοπττττοε ιιιι. ἰτοτπ

οαεταο)ποτπιπ ππιιιπ οι ι:ο5τα τοπΒα. ι:οτιοτοτ 5ΙΤΡΒΓτττ8

το οτ τπτοι·ττιο τιοιιοποπιιτπο οτ τοιτττὶτ· τιτττπσ άο σαιτ

2τττο ιτο ι:αΡττατ.α οτ ι:πι·το ιτο ρατοττἰο ι·ιιοιττοτατοιιτ

οαεταποαι·πιπ ιιτι·τιται·ιιιπ.

Οττο ιτο πισταποιισ Ροοἱαιιι ιιπαιιι τοι·ι·ο πι έοι·οδοτιι

οοτιοι·οτ πιο τοττοτ·οτιιο πιο ι:ιιι·τα οτ τιιτοι·τιιο πιάτο

τἱοτιπιιο ιτο ττοι·ο οτ ι·οιτιτὶτ ιιι1αττιιπι ιτο οιππἱ Παω.

ἱτοιπ Ροοὶαιπ πποπτ τοπιο πι οαιτοιπ οοιιτι·αοτα οοτιοι·οτ

οιιττα οτ ειιΡοιτυο Με οι· ιιοιτιτττ ιΙιιαι·τιιιπ τιτατιιο.

ΟΒοττπο Βαπαοοπιιε οαοτα8ποττιιπ ιιιιιππ ἱπ Μπιτ οο

τιοτοτ· οιιι·τα οτ απ αττο ταοιιττα πιαι:α8ποπα. οτ τοιτιτττ

ιποιττοτατοιπγοαοταποαΜιπ οιιι·το. ττοτιι ρωταω τιπαιπ

τούτο τι οαιτούτι οσιιτιταοτο°. οοτιοι·οτ τω» οτ το απο

ιιοιιο οτι-ιο οτ ι·οιτιτττ τΙιιοτττιττπ Μοτο πω: Ροτ1τταιιτ

τιπαιπ τοι·ι·ο ὶπ ι·οΒιιται·ιτἰα. οοτιοι·οτ οοι:τοοπτ οποπ το

ιπὶΒἰἰ. οτ ατι αττα Ραι·το ειιατοτ. οτ ι·ο‹τιτἱτ τιιιαι·τι:ιιιι

οιιι·το τιταιιο. ὶτοιπ Ροι:ταπι πιιαπι τοι·ι·ο·τιι οατοἱπαττα

οοτιοι·οτ πιαττὶτιιια τοι·ι·οι·τιιο. απ ατὶα μια· τιιοοτιπιιτι

ι·ιιπιατιτιιο οι ι·οιτιτττ οιιι·το ιΙτιττι·τιτττι τ:τιτιιο. ττοιπ οιτ

ρἰιιιιπι ιτο οαιπΡτε. τοι·ι·α. οοτιοι·οτ που· τόττοι·οτιιο οτ

ατι Ηττα πανω ι·ατποι·τιιο ιτο αΒατα οτ ι·οιτττττ Ψιαττπιιιτ

ττταττο. ' . "

Οτοοι·τττιπε @πιο ι·ιιττπο ιτο τὶετι·ἰο ιπποαιπ τιιιαιιι Απ'

τἰεττειιιι οτ ι:οτιοι·οτ ιδοι··ατιτιτο ιτο τππο οι ατι απο μπω

πιδο τοιι·τιιτ·οτιιο. οτ ι~οιτιτιτ οιιττο πιοιττοτατοιπ Ποιο

πτιιεττ. πιο Ροιιἱαιιι ιιιιαιπ τοι·ι·ο πιο οτιιτι°ρο Ρτοιιιι^έ

οιότιοττοτ Βιιττττοττιιιιτε ιτο οιιιπι». οτ· ποποο τοπττττ οι!

ι·οιτιτιιπτ ιιι1αι·τιτττι οτιιτο· οτ ιτπιπτ οιιιπι ι1οιοιι46ο το..

το ρωιιιοισ Ποιο οττττοτΠοττττοιπ "πιο οπο· οοι

ι·ι:ι
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άοπιιι·ιπιπ ι. πιο οετἰιποοἰοπο ιΙΠπε ιποτΠοτοτιε ετο πιο α Π·οποιεοπε οτ επΡοι·ιιιε πιο οτ ι·οάιΠτ οποιτπιιι. οι: οπο

ιΠοτο τοι°Εο οτ πιποο.

ΟΠοι·τιππε οοοποοιπε ροοιοιιι πιιοπι τοπιο οτἱ ΠετοΒιιπιπ.

οοΠοι·οτ επιτΠοτιππε τοι·τπε οτ Βιιιποτάπε οτ ι·οιΠΠτ

τΙι18τ°τιιιπ οπι·ὶο άο ΠΠιπο. ιτοιπ οοετοΒιιοτιιιπ πππιπ

ιιι πειΠο εοπτο. οοΠοι·οτ ιοΠιιπποε πο ιιοτ το Μπιτ). οτ

ιπτοι·ιπε ιιοποιπε. οτ τοτττΠτιπο«Ποτοτοπι οοετοιιοοιιιιπ

ιιιτιοιιτπιπ οποιο.

ΟττοΠοππε πο Πετιπ πιποοιπ ππειπι οτἱ Πετιπιπ οτ

ι·οτΠΠτ ιιιοιΠοτειτοιπ πὶπι ιππετι οπτ·ιο. οοΠοιοτ Ροτι·πε

ττπΠει οτ οτι :πιο ροτΠε ποο τοττοι·οτπε. ἱτοιπ πιποοιπ

ππιιιπ οΠοιπ οτι Πετιπιπ. οοΠοι·οτ επιτΠοΠιιπε ετο Πι·ιιπο.

οτ οΠοι·τιπιιε ετο ι·πΠπο ιιο Πετι·π οτ ι·οιΠΠτ οιιτιο ιιι

Ριοττιοτο τοετο οιιπποτιιπ ιτοπιιι·ιοε ιππιι. .

οττο Ποτττοτπε πιποοιιι πιιοιπ επι Πεττοιιι. οοΠοι·οτ ὶει

οοΠπε ΠειιΠοι·ιπε πιο οιιι·ιο οτ οτι ο.Πιι ποπο οιπ·ὶοιιε

ΠοτΠ·οτπε οτ ι·οιΠΠτ ιιιοιΠοτοτοπι Μπι ιιιπετἰ.

ΟΠοι·τιππε στο τοΠοΠΙο πιιιοοιπ πιιοπι ιπ- πιιιοιε ττο

ιιο.8ιε. οοΠοι·οτ Πιοιπε Ποιιοι·ιιιε. πιο :πιο Ροι·το οπεοΙ

ιππε ι·πιποτάπε οτ τοιΠΠτ Ποιτιτιο άπο οτ ιΠιπιιΠιιιπ

πἱπἱ ιππετι. .

ΟΠοι·τπε ιτο ΠοποΠο ροοὶοιπ πποιπ τοπιο ιπ·ιποπτο

οοΠοιοτ ποιοι· οι: οοι·ι.το ο άπιιΠπε ροττιΠπε. οτ επΡο

τιπε ιΠοτπε οΠοι·τιιε οτ τοιΠΠτ ιποἀἰοτοτοιπ..ιιπὶπε οο-·

Ρωι ιιι ίοετο ειιιιοτι ετοΡΠοπἰ. ἰτοιπ .πιποοιιιι ιιππιιμιο.

οειάοιπ οοιιτι·οοτο οοΠοιοτ Ρι·ιεππε 4:το.ποι·πι απποΒπε

Ροι·τιΠιιε οτ ι·οο.τΠτ οπειι·τιιιιι_ πἱπι ιππετι οιιι·ιο. ιτοιπ

τοιΠΠτ οπιιο άοιιοι·ιοε πω. οτ ιιιοιιοτιοιιι ιιπειιπ :οοππ

οοπο ιιι Ρι·οιΠοτο τοετο. ἰτοπι ιποτΠοτειτοιπ ιιπιπε Ροοιο

οοετο(6ποτι ιιι ι·οποο ετο ›διιιοτο. οοΠοιοτ ΠΠ άο Ροιοτο

οτ επΡοι·ιιιε· πιο οτ τοαΜιτ οοππ οπιιο ιιι εΠοτο τοετο

ετοιιιιι·ιοε π. ἰτοιιι ι·οοι1ιτ ιΠοτο οι.ιι·ιο οοτοιιοπι Ροι·τοπι

πο τοτε Πτοπο οποιπ ΠοΠοτ ετο τοι·ι·ιε Ροεἱτὶε ιιι πιοπτο

οτ άοποι·ἱππι ι. οιιιιιἱ οποσ ιιι ιΠοτο τοετο πιο πιοιΠοτοτο

ππιπε ροπιε. . _ π'οττο ετο ΠοποτΠιιιο ιιιποοπι ππειιπ οτἱ Ποποιτοιιιπιπ.

οοΠοιοτ ιΡεο οττο :ώ ειΠο Ροι·οΠιιε οτ ιπΐοι·ιιιε οιιι·ιει

οτ τοιτάιτ 111οτΠοτπτοιπ πιπι ιππετἱ. οτ τιιιΠοπτ Ποτοόοε

ιΠοπ ΒοποπτΠ ιιπιπτοι·π Ροι·τοιπ. ιτοιπ οΠοιπ Ροοιοιπ

πἰιιοο ιιι οοάοιπ οοπτι·οοτει οοΠοιοτ ιοΠοπποε ετο πιο!

ιτο ποιο οτιιΠ οττο ιΠοτιιε οττο οτ ιοάιΠτ ιποοιιοτοτοπ1

πἰπἱ ιππετι. άο οπο ιποάιοτοτο ιιιπι Ποι·οοοε οπρπιτοπ1

ΒοποπτΠ ΠοΠοπτ οπιπτειιπ Ροι·τοιπ. Ποιο Ροοιιιιπ ιιπιππ

τοι·ι·ο :κι Βοποοο_κιιιιπ. οοΠοι·οτ ιοΠειιιποε ‹το Ποποάπιιιο

ο οπιιΙ:ιπε ΡοττἰΠπε οτ ιοάιΠτοπιιι·τπιιι πο οπο οποπο

Ποι·ο.άοε οποπττπιπ ΒοποπτΠ πο οιιιιι·ίιιτο ΠοΠοπτ οπιπ

τοπι Ροι·τοιπ.·ιτοιπ ροοἰπιιι ιιιιοιπ τοπιο οετ Ποποόο

ιἰπιιι. οοΠοι·οτ πιοοΠπε ι·πιπιιΙ‹τπε_ οτι ,ο1ιο_ποι·το ιπο

οτ ι·οιΠΠτ οποιτπιιι ετο-οπο οποπο Ποιοιιοε οποιιόπιπ

ειιιιοπΠι ιτο οορι·ιοτο Πειοοπτοπιιιτο,ιπ Ροττοιιι. ἰτοιπ

άποε Ροριοε τοι·ι·ο οτ_.ι·οΠοι·οτἰ .πιτ Ποιιοιτοιιιιιιπ .ιιοτ

οοΠοιοτ ΡοιοΠπε.._οΠ το ιιιο.ε ειΠι οοΠοι·οτ εΠοτπε

οττο οτ επΡοι·ἰπε πιο. οτ οι οπ ι·οόιΠτ οοππ πππο ιιι

ιΠοτο Βετο ετοποοιοε χιπ οτ χ. οτ ιτε Ρι·οάιοιιο άρχω

ιΠε Ποι·οιΙοε φ10ι1ιΠΜΙ1 ΒοποπτΠ ετο οιιιιι·ιειτο ΠοΒοπτ

οπιπτπιπ ρο.ι·τοπι. ιτοιπ Ροοιοιπ πιιιιιπ τοπιο οετ ΠΕ

ποΠπιπ. οοΠοιοτ Ροι·οΠιιε. οτ ὶοΠοιιποε οιιιτιοοιιο. οι,

κοιτάω οποττπιπ πο οπο οποπο Ποποιτοε| οιιοικΠιιπ

ΒοπιτπτΠ (το οορι·ιοπι ΠοΠοιιτ οιπιιτοιιι ροι·τοιιιι_ἰτοπι

οποπο τιοι·οττοε οποιιιτπιπ 8οιιππΠι ετο οορι·ιοτο Πο.Βοπτ

οπὶπτοιπ ροι·τοιπ. οτ ιποθ.ιοτπτοιπ οποιο. πο οι·Ποι·ἰΠπε

οοετοποοι·ππι ιπ οπ τοι·ι·ο ι_›οεἱτἰε. ἱτοπι Ροοιοιπ ιιι1οιπ

Ρι·ιιτι ιιι οειιπρο ι·οιποι·ιο. οοΠοι·οτ Ροι·οττπε οτ :πιο

ΠΠ ετο ροι·οτο. οτ ι·οιιιΠτ ιιιοιΠοτοτοιιι τοπι απτο..

οΡιω Βιιετοτόπε ροοιοιιι πποιπ “πιο ιιι Πι·οιποιπιιτο

ιιτοτιιιιι ι.τοποεπιιι. οοτιοι·οτ οΠ ποο Ρειττο τοιιπππόπε

οτ οτι πΠο ωι-ω οτ ιοάιΠτ ιιιοιΠοτοτοιιι. ιτοιιιροοἱοιιι

πποιιι τοπιο ιο οοόοπι οοπτι·οοτο. οοΠοι·οτ ειιΡοτἱιιε

Ρι·ιεππε ετο ποι·ἰο οτ Μο οτ ι·οιΠΠτ τοττἱπιπ. ιτοιιι

Ροοιιιιιι πιιοιπ τουτο ιιοεπι)τιιε όοιππιπ εοΒοτἱε. τοοΠο-.

τετ πιο επι›οι·ὶπε εοΠοι· οτ ι·οτΠΠτ οιιιιι·τιιιπ. ο _

ΟΠοττπε πο Ροι·οτο Ροοιο.ιιι ππιππ πιιιοοι πι· οοπτι·οοτο

πιτ άοιππιπ πο: ι·οπἰοΙἱε. οοΠοι·οτ ι·ιι)ιοτοπε επιπΠιε οτ

επΡοι·ιπε ιπο οτ οτι οΠο ι·ιιΠιιιιε τοερο οτ ιοάςΠτ ιπο

τΠοτο.τοιπ πἱπι ιιιπετι. . τ 4

ΟΠοι·τιιε·άο ειιι·Ποπο οοετοοποτππι πππιπ ιιι οοετο

τοπιο. οοΠοι·οτ οΠοι·τιιε πο Ροι·οτο οι: οτι οΠο Πιτοο

ατο ιιοτ ετο ποιο οτ τοιΠΠτ ιποαΠοτοτοιπ οοετοιιοιιτιιιιι

πΜάοι·πιιι. ἰτοιπ Ροοιοιπ οποιο τοι·ι·ο πιτ Πεττοιπ. οο

Ποτοτ Πιοιιιε στο Ιιετι:ιε -οτο.Π πΠο ποιο τοι·τοιοτπε. οτ

οικοοιοτΠΠτ._ ο __ Α”

ΟΠοι·τποιοποτπιππε ππππΜοοιιιππ ετο τοι·ι·ο Ροειτο οι*

επιιτπε ςτριιιι.ππ ειιΠοι·ιε. .οοιιοποτ @πιο επΠοι·,οτ ιΠοτπε

οΠοι·τιιε οτ οτι οι πιο οτ.ι·οᾶάἱτ_..ιιιιοπι·ὶει.επο .οποπ
τπιπ Πτοπο. _. .. ι ; _ " Α". · Ι

0Πποι·ιπε-δοττπε τοιΠΠτ οοετοΙιτο άοιιοι·ιοε ιι1ι. οτ οποι

τπιπ πο τουτο πο οοποποΠο οποπάο οοε ΠιΠοι·ειτ Βοετοτόο.

ΟΠοι·τπε ΡοιιοΠπο,ι·οποιτ οππιπιτιπι όοπιιι·ιοε νι. οτ

οποιτπιπ ττοιιπο,ετοιπο ειιοττο επι ετοι·ιπιπ Ροι·ππιιι.

οτ ιιποι·τππι (το πιω τοττο οι: μτοιοτο οτ οποιτπιπ

ππιιιε εοοοιιοιο στο τοι·τὶο ιιι τοι·τιο :ιππο

ΟΠοι·τιιιπεοοπιοτπε τοτΠΠτ οιιοιοτπιπ ετο τοι·ι·ει υπο πο·

ΡΠιιοτο οτ ιτο οειετοοιιοτο. ειοπτ οιπε ειΠι Ϊι·οτι·οε..

5σωοε π. . ' τ;

ΟΠοι·τπε ΠειτΠοι·ιιιε πο οοετο ι·οοΠΠτ ιιιτοι· ει: οτ Π·πτ.ι·οε

εποε οτ τ10118ιιι ιοτιιιιόπι11 εοΠτοε ιι. οτ οοροποε οποε

ιιιτοι· εο·οτ_ τοτππάειιπ οι: τοπιο ιιι τοπιο :ιππο οτ

οποπο εοιόοιποιοιπ. οτ οποιτπιπ ιτο ππο τοι·ι·ο ετο ιπο

ιοτο. ιιιιο.πιτο· οιιε ΠιΠοιοτ οτ ιτοοιππιιιι (το ιππετο οτ

ετοι·ιιιιπ ιιππιπ εροττο πιά ετοι·ιπιπΡοιι·ιιιιιιι.τ

Οδοι·ιπε οτοεεπε ι·οο.ιΠτ οποιο ττοποτιοε πι. ετο οπο ι·οΠο

ι·οτο οποιτ ΐοοιτ οΠοιτιπι. ι 'ο. ¦ ' Ι - .

Οοτάοππε πειτοπτοι·οοιΠτ ιιιιοττπιιι ετο τοπιο @ο επὶοεἰε.

ΟΠοι·τπε (το τΠειο ι·οιΠΠτ ὶπτοι· εο οτ τιιιττοε εποε οοπ

τΠοιοποιπ οιιπποτιιιι άοιιοι·ιοε ιιιι. οτ οποιτπιπ πο ποπ

ροοιο τοι·ι·ο οπο οετ τπτ οιΡπιπ οτ ιιιοττιοτοτοιπ Μπι

ετο πἱποπ οπο οετ ττοειιΡτπε ιιοιπιιιιι τοπιοΠ οτ ιτοοιΒ

ιποιπ Ροετοι·ιΠπε. οτ Π·ειτοι· οιπε ιοτιοπιιοε απο @πιο

Πτοι.οτ ομοι·τπιπ οι τοπιο ιιι ιιικτοτοιιοιο οτ.ιπ Ριμπ;οο

οπο οετ.ιιιιιτο ιτοιππιπ εοοτο. _ ο : τ' τ."

ΟΠοι;τι,ιε .πο Ροι·οτο ι·οοιΠτ ιιιοιΠοτοτοιπ πιιιι_ ιιἰποπ:

οπο οετ ὶιιιτο άοιππιπ το ι·ιιΡιοΠε. οτ ετοιπο,τιιι.τεροΠο

οο ιιιιιΠιιεττοιιι τοι·ι·ιε οπο τιιοι·τιπτ ετο Ροιτοι·ιοποοιτει.:

οιιιιιιι ΠοΠοτ Βοετπω118 οιο ποετοττΠοι. ο! Μ,ι(..ής

()Ποιττι1ε τοττοι·ιιιε τοιΠΠτ τοιοιοιπ ._ι:ιορτοιιι ηιιμο,ι·'πιπ

οιιΡοιιππι ιιιιιιιιπτιιιι. Πο.Ποπιιο:.ροετιιιπ,.ππιιπι οι οιιυὶο

πιτοιΝ εο οι. ΠΠιιιπ ιπιὶἀἱε ‹ὶο .τιοιποπτει.ο.·ιοτ τρώει”

Ρ00ιοιιι πιιοιπ τοι·ι·ο .ιιι ιι;ιοπτο .ὶοΠοποιιοὶο. '00Πο1τοτ ιιοττοιο ππἱιιε-εοοοιτἰοὶο..ιοτ ιτοιιοι·ἰοε π. ,Μ ;, 'π
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ΟΒοι·τιιιιιο (το σιδοιιο τοι·οιο ισοσιοτοτοισ σιιιι (το σιιιοο. ο οστιτιιο σοσισιιι Ροτιι ι·οτιιτι. οοτιοι·οτ σιο. οτ οιιΡοι·ισο

(ιιιο οοτ Ρι·οι›ο σ(›ιιισσι τοιιιοτι οτ Ρτο τιοτσ οιισσοτιιιι

σοιιοτιοο ιιιι. @τον οο οτ ττοττοο οσοο.

Οτιοι·τσο οτ ι·στιιισο σο οιιιοοο οοιιοσιιιιι σιισιιτι ιιισοτι

Ρτο Ρι·οΒοτο οσοι· οο οτ Βσὶττἰοτιιιιιιιι (το (:οοτο. ιτο

(Ισοσ ΒιιιΠιοτσισο οοτιι'ὶτ Ρτο (ιιιοι·το Ροι·το οτ οοιι(›ιιοιιι.

ιτο (Ισοσ ΒιιιΠιοτιιισο οοτσιτ Ρτο (ιιιοττο Ροι·το οτ σιιιιοο

ποο οοοτοιιοοι·σιιι ιιιισσοι·σιιι ·οσ οτοι·ιιιιιι Ροι·ιιιιιιι οτ

τοτισοιιι οροττο οτ οοΙσοο ιι. οτ σοιιοτἰοο ιιι. στο ίιοτιι

οιιιισοτισι.ιτοιιι (ισοττσιιι το τόπο (Ισο οοτ σι οσοο

σοττο.

ΟΡιιο σο ιιιοιιιτιοΠο ισοσιοτοτοιιι ιιιιισο σιιιοο ιοοοιιτ.ιο

οσ τοστοσοσι. σοιιοι·ιοο Μ. οτ (Ιιιοι·τσιιι σο τοττο (Ισο

οετ :ισ τοοοοτσιιι σο ροι·οτο. οτ οιιιισιτοι·Βοιισσττσο σο

(:οΡι·ιοτο. 1 '

οττο σο ιιιοτοιιοιτιο (ισοι·τσιιι σο σιιο Ροοιο τοττο. (Ισοπι

τοιιοτ τισ τὶοτοἔσιοιιι. οτ (ισοι·τσιιι σο ιιιιο Ροοιο τοττο

σο οοι·ιθοτο. οτ (ισοι·τσιιι σο οσο ροοἱο τοττο (ιοο οοτ

ιιι ιιοσοτοιιοιο. οτ ιιιοσιοτοτοιιι ιιιιιι σο σιιιοο (Ιιιοσι

τοιιοτ :ισ τοιιτοσοσι.

θέσπισε σο τιι·οισο ι-ωοτι (Ισοττιιιιι σο τοι·ι·ο αιιο οοτ

ιιι τοι·οοτιισι οτ ιιιοσὶοτοτοιιι σιτιι σο σιιιοο (ιιιο οοτ. ιιι

σοττο (το ·τοι·το1·ιιο.

Οταοι·τιιο βοτσοιοιισο (ισοττσπι (το τοι·ι·ιο (Ισοο τοιιοτ

ιιι τοτοοτο. οοιτιοοτ ιιι οοιιιρο οτ ιιιοσιοτοτοιιτι οοοτο

ιιοοιιιιιιι οι·τ›οι·ιιιιι. (ιιιοιιι τοιιοτ ιιι ιιοττο οοιιτο οτ Ρτο

τὶοτιι σο σιιιοο σιιο (ισοσι τοιιοτ ο(τ τιοττ·οτιι. σοιιοτἰοο

ιινιιι. _

Οτιοι·τιιο (το σειιοοοιιο. (ιιιι ιιιοιιοτ ιιι τιιοιιιοστοιιο ισο

σιοτοτοιιι οοοτοσοοι·σιιο σο στο οοοτοοιιοτο (ισοσ τοιιοτ

ιιι οοετο τοποσ Ρτο σιιιτιο·ο. '

θτιοι·τσο οι·(τιισιισο 'πιο τιοτιι σο οοοτοοιιοτο (ιιιοσ οετ

ιιι ιιοττοεο. σοιιοι·ιοο νιι. οτ (Ισοι·τιιιιι τουτο σο τοοοοτο

τι·οιιιοιιτὶιιο. οοΒοτιοιοισ ιιι:ιοιιι οτ τσοσιοτοτοιιι ιιιιισο

οττισσοτιοιο.

Οτισοτισο (το .. . . . . οι:ιοι·οο. ιι. οτ (Ισοι·τοιιι Ροι·τοιτι

σιιισο οοΒοι·ιοιο οτ Ροσοι·ιοιο οτ οτιἱιιιοτὶοἰο.

Οττο τοσι·οττσο σο σιιιοο οστιο (μι: οοτ οσ οοοτοττστιι

οιιιισοτιιιι σοτιοτἰοο νι. '

Οττοτιτισο σο Βοσοσοιιιο (ισοττιιιιι σο τοπιο (τοττο τοιιοτ

οσ τιοσοσοκιιιιιι Ρτο ιΡοο οιιι·ιο. ιτο φωσ Βοτι(τιιτίιιο

σο οοΡτἱοτο.τιοΒοτ (Ιιιιιιτοιιι Ροι·τοιιι ισ στο (ιιιοι·το.

οτ ιιιοσιοτοτοιιι οοοτοσοοτσιιισο 0ο8τοΒΙ1οτ0 σο σωστο

ιοτιοιιοιιοιο. οοτσο ι·οτι(ιιιο σιοτι Βοιισιιττι οτ ιιιοσιοτο

τοτο στο σο σιιιοο (μιση τοιιοτ ιιι Βοιιοσοσιο. οτ σοιιο

ι·ιοο :ιιι Ζ. οτ οτιο ι·οτιοιιο σιοτι Βοιισσττι τιοτιοιισο Ρο

οτσιτι σιιστιι ο οσι·ιο οσιιι οσιο οοιιοοι·τιτισο. οτ οοιιτοσι

Ροι·τοιιι σιιισο οοεοι·ιοιο.

Οττοτἰσσο σο οοτιιιιο οιιιισοτιισ Ρτο οοιισιοιοιιο σοιιοι·ιοο

νι. οτ (Ισοι·τσιιι σο τοι·ι·ιο οσοο τοιιοτ ΡιιοΡο τοοιιιιι

ιτοτοοι·σιιι οτ τοοτοττοι·ιοιιι σσοιιι σο (ισοτσοι· ιιι (ισο

τσοι· οποιο οτ (ισοττσισ σο τοττο (το ΙσΒοΙἱο οτ σοοι

τιιοι:(ι σο σἰσο.

Οσσοιισο (το Βι·οισο σοὶ οσι τιοι·οσοο Ρτο τιοτιι ο(σσοο

ιιι. (το τοπιο (ιοο τοιιοτ οσοο σοιιιιιιιι οσοσι οτ ισοσιο

τοτοσι σιιισο οοοτοοσιοτὶ (το τιοτοΒιιο οτ (ισοι·τσιιι (το

τοπιο ιτήσοιιι. ' -

οτιιιοι·ιιιο σο οι·τοΒοττο Ρτο οοιισιοιοιιο σοιιοι·ιοο ιιι.

σο οοοτοΒιιΜη-(ιιιοσ ιοοοτ ιιι Βοσσοιι(:ιο.

Ροτττιο ιτοβιτπιο οσιιιοιιιο ιιοσοτιτιιιο ιιο(:ιοσι ιιιιοτιι τοι·ι·ο

σιοτιιο Ροττ·ιιο οτ ι·ο(τσιτ οσι·ιο οποσ οσοο ιιι σἰοτο

τοοτο. σοιιοι·ιοο ιιιι. μισο οτ τυπο σιιιιο οοι·ιιιιι σοτιοτ

τιοτιοι·ο Ροοτσισ τιΙ1τ1τιι ο οιιι·ιο. ἱτοιιι Ροοἱοισ οποιο

σἰιιοο οσιιι ιιοΡοτιτισο ιιι Ρι·οσιοτο οοιιτι·οοτο (:οτιοι·οτ

οοοτἱ οτ ιστοι·ισο σιοτσο Ροττσο. οτ ιοσσιτ σιοσιοτοτοιι·ι

στο ιιιιιοτι οσι·ιο. ιτοσο ροοιοσι σιιοιιι ιιιιιοο ιιι οοσοιιι

οοιιτι·οοτο. οοτιοι·οτ “το οτ σ.ιοτσο Ροτι·ιιο οτ ι·οσσιτ

(στο οσιο ιιοΡοτσισο οτ οοσοοττιΒιιο τοι·τισιιι ισιιι ποσού

οτ Ροιιοιιι σιισιιι σο! Ρτο οι(τιιιιοοιοσο σοιιοι·ιοο ιι. οτ

οοΡοιιοιιι σπιπο ιιι σιοτο τοοτο. οτ τστιο σιισο οοι·σιιι

σοτιοτ τιοτιοι·ο Ροοτσσι στιστιο ο οσι·ὶο. ιτοιιι σοοιοιιι

σιιοσι τοττο. οσιο οσιο οοιιοοττὶτισο. (ιιιο οετ οι σοττο

σο οοσοσὶιιο. οοτιοι·οτ οττιοι·τιιισο σο (:σσοσισο οτ τιο

ι·οσοο Βοοι οτ ι·οσσιτ οσιο οοιιοοι·τιΒιιο σοιιοι·ιοο κ”.

ΡοΡὶο (ιιιιιιι οσοο ιιι σιοτο τοοτο. οτ τιιιιο σιισο οοι·σιιι

σοτιοτ τιοτσοι·ο Ροοτσισ σιισιιι ο (:σι·ιο.

Ρι·οοιιιοτιο τιτιιιο (Ισοιισοιιι οοοτιοτι Ροοιοιιι ιιιιοιιι σιιιοο

ιστοι· ιιοττοιιι σο τοσἰοτιο. οοτιοι·οτ οτιοι·τσο σο Ροι·οτο.

οτ €σστιοτιιιιιο ιιὶοιοσιιο. οτ ι·οσσιτ ισοσιοτοτοπι σιιιι

ιιισοτι (Μισο.

Ροττσο τι·οτιο σσοο ροοἰοο σιτιοο οσ τἰοτι·οο ρι·ιιιιο

οοτιοι·οτ οττοβοιιιιο Ρτο οιπιιο οτι οτιο Ροι·το οτιοι·τιιισο

σο Ποσο Ρτο οιιι·ιο οτ ι·οσσιτ οιιι·ιο ιιιοσιοτοτοσι σἱιιὶ

ιιισοτι. ιτοιιι ροοιο σιιο τοττο οσ τιοττοο. Ρι·σιιο οοτιοι·οτ

οτιοι~τσο τοι·ι·οτιιιο ιιιτοι·ισο οτ οιιΡοι·ιιιο στο. εσσ Ροοιο

οοτιοιτοτ Ι›οτι·ιιο σο Ποσο οτ οτι οτιο οτιοι·τιιιιιο σο Ποσο

οτ ι·οσσιτ @πιο (ισοι·τιιιιι·Μοιιο οτ σο οι·τιοιστοσο Ρο·

οιτιο ιιι Ρι·οσιοτιο τοπιο ι·οσσιτ (:ιιι·ιο οιιιιιι οιιιιο ιιι

σιοτο τοοτο ιιιοσιοτ;οτοιιι σιιισο οιιΡοιοι. οτ σοιιοι·ιοο ν.

ΡοΡἰο. οτ ιιιοσιοτοτοιιι ιιιιισο Ροιιιο σοὶ σοσοι·ισσι·

ιισσιιι.

Ροοοιισο Βοσοεοσσο Ρο(:ιοπι ιιιιοιιι τοττο ιιι οιιιΒιο.

οοτιοτοτ σιοτιιο ΡοΒοιισο. οτ οτι οσο οιιι·ιοιιο εοιιοΖοιιιιο

οτ Βιιοτοι οτ ι·οσσιτ (ισοι·τιισι τιτοιιο. ιτοιιι Ροοιοτιι ιιιιοτιι

Ζοιστι ισ οιιι.ειο οιιτιτιιο σοιιισιτι σιοτι Ροοςοιιι..οοτιοτοτ

σιοτιιο οιιι·ιοσο οτ Βιιοτοι οτ ι·οσσιτ οιιιιιι οιιιιο οιιι·ιο

ιιι σιοτο τοοτο σοσοι·ιοο ιιι.

Ροέι)οσσο σο οἱιιΒἱο οοοτοοιιιοτσιιτι σιισιιι ιιι οοτιτ(› οο

τιοι·οτ οι ιιιοι·τισιιο τοι·ι·οι·ισο οτ οιιΡοι·ιιιο ιιἱο οτ οι οο

ι·οσσιτ ιιιοσιοτοτοιιι οοετοιιοοι·ιισι ιιιι·ισοι·ιιιιι απτο.

Ροττσο τσΒοσο (το τιοσιοιιτοσο οιιπι οσιο οοιιοοι·τιτιιιο

οοοτο.Βιιοτιιιιι σπιπο ιιι οοοτοΒιιοτο οοοοιιοο. οοτιοι·οτ

Ροτισο ιοΒιτσο οτ ιιιτοι·ισο οοοτοοιο οοιιοτο ιιιοι·ἰο σο

τι·οισοστοιιο οτ ι·οσσιτ οτοι·ισιιι σιισιιι οοοτοσοοι·σσι

σιτισοι·σισ οιιτιο.

Ροττιιο ιὅσοοτοιιοὶο ροοιοιιι σιιοπι τοι·ι·ο (Γιο ὶοοοτ :ισ

οτοροτι1. οοτιοι·οτ ιοτιοιιιιοο οιιιτι·οοιιο οτ οσΡοι·ισο σιο.

οτ ι·οσσιτ (ιιιοι·τιιιιι Ποσο. ιτοιιι οοοτο(ισοτιιιιι σιισιιι

ιστοι· ιιοττοιιι (το Βοσοι·οτιο οτ σο οοοτιο. (:οτιοι·οτ οι

ισοι·τιιισο τοι·ι·οισσο ο σσοτιιιο Ροι·τιΒιιο οτ οσροτιιιο

ιιὶο οτ ι·οσσιτ τιιοσἰοτοτοιιι οοοτοσοοι·ιιιιι. -

τ)οτιοιιιιο (το σοι·ιο ιιἱιιοοιιι σιιοιιι ιιι σωστο οτ ι·οσσιτ

οιιισι οσοο ιιι Ρτοσἰοτο τοοτο τοι·τιοσι ροι·τοιιι σιιισο

οοΡοιιι. οτ ιιι σἱοτο τοοτο σοιιοι·ιοο ιιι. οοτιοι·οτ οι οσιο·

σο οοι·σο ο τι·σιιιο ροι·τιτισο. οτ ιιι Ρι·οσιοτο τοοτο σοτιοτ

οιιπι οσιο οοιιοοι·τ.ὶτισο ροοτσπι σιισπι ο οιιι·ιο ιιισοτι(:οτ

ιιιιιιο ιροοτιισι..

Ποιο ρτισιιιιο ισ οοσοπι οοιιτι·οοτο σιιιοοιιι ιιιιο.ιιι.

οοτιοι·οτ ιιιδοι· (το οοι·σο ο τι·ιτιιιο ροι·τἱτιιιο. οτ ι·οσσίτ

Με
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ιιιεπιετετειπ ιιιπι ιιιπετι σπι·ιε. ιτειπ ρεσιειπ ππεπι α πποππειπ πεπππιιι ιιει1επτ τΙπιπτειιι Ρεττειπ. ιτειπ ιιιι

τεττε ιιι εεπειιι εοπττεστε σοιιετετ ιιι€ετ πε σοτπε ε

τι·ιιιπε ρει·τιιιιιε ετ τεππιτ τιπεττπιπ ι›ιεπε. ιτειπ ρεσιεπι

πιιειπ ιιι ιιτεπιπε. σοιιετετ ει ε ττιι›πε επτιε ετ ειι

εε τεππιτ τεττιπιπ ι›ιεπε. ιτειπ Ρτιπππε ετ πιπετ πε

εοι·πε ετ ιππττιιειιπε πε ιιοπε. πε Ρι·επιστιε τεττε

τεπππιιτ οιππι επιιο ιπ πιστο ιεετο Ρεπειιι ππππι σπτιε

πει πεπετιοε τι.

Ρετειιπε ιιππε τΙποππειπ τπιιεἰ πε ιιεπεπειιιο. Ρεσιειπ

πιιειιι τεττε επ ιιεπεπεκιππι επ ιπειεειπ σοιιετετ πι

ιιεττπε ετ ειπε ιτεττεε ετ ειιρετιπε πιστπε Ρετειιπε ετ

τεππιτ τιπεττιιιιι πε τιπο τιπεττο ιιει·επεε πεππιιιιι πε

σεΡτιετε ιιει:επτ τιπιπτειπ Ρεττειπ. ιτειπ ρεσιειπ ππειιι

τεττε ιιι ιποπτε ιοιιεπεπσιο. -σοιιετετ οττο πε ιιεπεπειιιο

ετ ιιιιιιεττπε ετ τεππιτ τιπει·τιιιπ ετ ιπεπιετετειπ σε

ετεπεετπιπ πε ετιιοτιιιιιε ιιι εε Ροειτιε. ετ ιιετεπεε

τΙποππειιι ιδειιππιιι ιιει›επτ επιιιτειπ Ρεττειιι. ιτειπ Ρε

σιειπ ππειιι τετι·ε ιπ εεπειιι σοπττεστε. σοιιετετ ιιιι

ιιεττπε ετ ιοεεετιιε ετ τεππιτ ‹Ιπεττπιπ πε ειιο πιιει·το

ιιετεπεε Ρτεπιστι πεπππιιι ιιει›επτ Ρεττειιι. ιτειπ ππειιι

επ Βιιεπιιιιι πε ιισπεπειιιο. σοιιετετ ιιετεπεε ιοιιεπιιι5

πε ιιιεσιιιε στ ειιιοεε. ετ τεππιτ επεττπιπ πε τιπο τΙπεττο

ιιετεπεε ττποππειπ πειιπιιιιι πιστι ιιει›επτ ιιπιπτειπ Ρετ

τειπ. ιτειπ Ρεσιειπ ππειπ τεττε ιπτετ πειιειιι πε ι›ειιε

πειιιο. σοιιετετ ιιιιιιεττιιε ετ ιι·εττεε ε ππειιπε Ρεττιιιιιε.

ετ ε τει·τιε πιε ετ τεππιτ ππεττπιπ ιιιεπε. πε ε!πο

ιιπεττο ιιετεπεε Ρτεπιστι ιιει1επτ πιιιπτειπ Ρεττειπ. ιτειπ

Ρεσιειιι πιιειιι τεττε επ ι›ιιιειιειιι σοιιετετ ιοιιεπιιεε πε

ιιεπεπεκιο ετ ειε πει οττο πε ι›επεπειιιο ετ τεππιτ

πιιεττπιπ. πε ειπε τΙπει·το ιιετεπεε πεπππιιι ιιει:ειιτ

ιιπιπτειπ Ρεττειιι. ιτειπ Ρεσιειιι ππειιι τεττε ιιι εεπειιι

σοιιττεστε. σοιιετετ οττο Ρι·επιστιιε ετ ιπεττιιιπε πε ιιε

πεπειιιο ετ τεππιτ τιπεττπιπ. πε τιππ τιπεττο ιιετεπεε

πποππειπ ι8επππιιι ιιει:ειιτ ιιπιπτειπ Ρεττειιι. ιτειπ

Ρεσιειπ τεττε επ ιιεπεπεκιπιπ. σοιιετετ ιιιιιιεττπε ετ

ιιεττεε. ιπιετιπε ιιο88ετπε ετ επΡετιπε Ρτεπιστπε οττο

ετ τεππιτ τιιιεττπιπ. πε τιπο τιιιεττο ιιει·επεε Διοτι πεπ

ππιιι ιτειιεπτ τΙπιπτειπ Ρεττεπι. ιτειπ εεπιπιειι ετ τετ

τειιι ετ τοιιοτετππι επ ιιεπεπειιιπιπ. σοιιετετ οττο Ρτε

πιστπε ετ ιιιιιιεττπε ετ ιι·εττεε ετ τεππιτ οιππι εππο

ιπ ιεετο εειιστι ετεριιεπι εοιποε πι. ετ πεπετιοε ιιιι. πε

ειιο ιιστπ ιιετεπεε (Με πειιππιιι ιιειαεπτ (Ιπιπτειιι

Ρεττει:ιι. ιτειπ πειιετ τεππετε πε Ρτεπιστιε τεττιε Ρεπειπ

πππιπ πει πεπετιοε ιι. ιιι ιεετο Ρτεπιστο. ετ τπιισ πειιετ

ιιειιετε εειπΡετ Ρεετπιπ πππιπ ε σπτιε. ιτειπ Ρεσιειιι

ππειπ Ρτετι ιπ σειιιΡο τειπετιο. σοιιετετ ιπεττιππε πε

ιιεπεπειιιο ετ ειι ειιε ιιιιιιεττπε ετ ιιτεττεε ετ ειι ιΡεο

Ρτετο «εεττ σπ.τιε ιπεπιετετειπ Επι. ιτειπ Ρεσιειιι ππειιι

Ρτετι ιιι εεπειπ σοπττεστε. σοιιετετ Ρτεπιστιιε οττο. ειε

ειιε Ρτεπιστπε Ρετειιπε. ετ ειι εε τεππιτ ιπεπιετετειιι

ιεπι σπτιε. ιτειπ Ρεσιεπι ππειπ πιπεε επ ιιεπεπειιιπιπ.

σοιιετετ .πιεσεεππε πε ιιειιεπειιιο ετ τεππιτ ιπεπιετε

τσιπ πιπι ιππετι ετ πε ειπε ιπεπιετετε Ρτεπιστι πεπ

ππιιι ιιετεπεε πειιεπτ ιιειιετε επιπτειπ Ρει·τειιι. ιτειπ

πιιιεεπι ππειπ ιιι εεπειπ σοιιττεστε. σοιιετετ οττο Ρτε

πιστπε ει: ιιιεπιτεππε πε εοτιιετε ετ τεππιτ πιεπιετετειιι

πιει ιππετι. πε τιπε πιεπιετετε Ρτεπιστι ιιετεπεε ιιε

ιιεπτ ππιπτειιι Ρεττειπ. ιτειπ Ρεσιειιι ππειπ τεττε ιιι

σειπρο τειπετιο. σοιιετετ πιστπε Ρει·ειιπε. ειι ειιε Ρεττε

ύ

πε ιιεπεπεκιο πει›επτ πετε ετ ιιεσετε εεεετισιεπι ππειπ

επτιε ειιΡεπειε σπτιε τιπειιτιιιιι Ρτο σιι›ο ετ Ροτιι πε

εεπιπιιπιιιπε πε πεπεπειιιο.

Ρεπειιιιε ΒτοΡειιπε Ρεειειιι ππειιι πιπεε επ σεπειιπιπ.

σοιιετετ οιαεττπε Βεετειππε ει; ει;» ειιε οι:εττπε πε ιιε

πειιο. ετ ει: εε τεππιτ οπιπι επιιο ιπ (Με ιιεετο πεπε

ιιεε ιιι. ετ επιιτ επ ττεε πεπετιι. πε ιιιιε πεπετιιε ιιιι.

εποε επιπο πε ιιιιιιετο τεππειιετ οπτιε.

Ρεττπε πε @πιο τεππιτ π·ιεπιετετειπ πιπετι πε πιπεε

πεε. ιιεε εετ ιιι πειιε πε τεΡιοιιε.

Ρειὅεππε πε σιπέδιο τεππιτ ιπεπιετετειπ σεετεπεει·πιπ·

πε σεετεΒιιετο πποπ ιεσετ επ ιοπτεπι ιιοπειιιπειιι ετ

πεσιιπειιι ιιιιιι τεππιτ Ρεετοτιιιπε πε ετεπο.

Ρειετιιε τεππιτ πεεττπιπ πε εεε [ιεττε πιιιπε Ρεσιε

τεττε πε εΡιεειε ετ πε οττοτειιο πε Ρετετο. πεπετιοε ιιι.

Ρεπεππε πεπειεππε τεππιτ ιιπεττπιπ πε τεττε ιιπε εει:

επιιτπε ποιππιπ επειιι. ετ σεΡοπεε ιι. ιπτετ εε ετ ειπε

σοπεοττεε. πε τεττιο ιιι τεττιο επιιο. ετ πεπετιοε ιιι.

Ρετ εε τεπτπιιι.

Ρειετπε τεππιτ οστεπειιι Ρεττειιι ι1ιειιε πε πιιε τεττε

τιπειπ τεπετ ιπ εριεεε.

Ρεττιππε πε ιιοποεεξι.ποτε ττπεττπιπ πε τεττιε (με

εππτ ποιππε ειιε.

Ρεττπε ιι€πετοιιπε τιπεττεπι Ρεττειιι πε τεττε τΙπεπι

ιεισοτετ ιιι τεΒιιετπιε.

Ρεττπε πε επεισο ' τετεὶπιπ πε τεττε ποπεΒε τιπειπ

τεπετ ιιι ιιειετι)ο ετ τΙπεττπιπ πε τεττε ιιπειπ τεπετ ιπ

τιπειιιεπσε.

Ρεττπε πε Ροπιο τεπετ τεττειιι πι1επι ιιι εεπεπειιε.

ο σοιιετετ ει επΡετιιιε Ροπιπε ιπιει·ιπε πιε ε ιετετε ιτε

ε!

εετπε ετ ειι ειιε ιπεττιπι πε ιιεπεπειιιο ετ πε ιΡεε

τεππιτ πεετειπιε.

ιιεττπε ιιοππε πειιετ πετε τιπετποτ Ρεττεε τιπεττι τει·

τετπιπ τιπεε τεπετ επ Ρετετπιπ ετ ιιι ιποπτε ιοιιεπεπσιο

ετ ιιι σεπεπειιε εοιποε ιι. ετ πεπετιοε νι. ετ τΙπετιιοτ

Ρεττεε ππιπε σεΡοπιε ετ ππιπε πεπιε επππετιιπ ιτειιετε

πειιετ Ρεετπιπ πππιπ σπιτι ττιιιπε σιιιιε. '

ιιτπιιππε τεπιοιπε στ Βιιιπο τειιιοιπε ετ οι:εττιιε τειιιοιιιε

τειιεπτ Ρεσιεπι πιιειπ σεετεεπετι πιττε πειιειπ πτεε

τιειπ. οοιιετετ ιιιππε ει; $πΡετιιιε Βιιεισι ετ σιιτιε ει:

τεπππιιτ σπτιε ειιππετιιπ ιιι πιστο ιεετο πεπετιοε εν. ετ

ιιεε Ρεπεε οπιπι επιιο πιιιπε εεεετιειε. ειιΡεπειε σπτιε

· τΙπεπτιιιιι επ Ροτιιιπ ετ σιιιπιιι.

Βπιιππε Ρι.επιισιπε Ρεσιετιι πιιειπ τεττε πιιι επετει

ιιι ιποιιιιιε. επι σοιιετετ εσσιεειε εειιστι τειιιιΒιι ετ

σπτιε ει. επΡετιπε πιει ετ τεππιτ σεΡοπειιι πππιπ ιπ

ιεετο εεπστι ετεριιειιι.

Βοιιεπππε εειειἐετιπε επιπ ειπε Ϊτεττιιιπε Ρεσιε.ιπ ππειπ

πιπεε επιιτπε πειιειιι ειιιεττι πε σοπεπιπο. σοιιει·ετ

οπποπιιε εσοτιιε ει; ει: ειιε Ρεττε Ρεττπε τειιιτπε. ετ

τεππιτ σπτιε οιιιιιι επιιο ιιι (τω) ιεετο πεπετιοε ιν.

ΡεΡιε. ετ τπιισ πειιετ τεσιΡετε τιιιεττειιι Ρεττειπ ππιπε

μεετι. ιτειπ ιιιπεειιι πιιειπ επ ττειποπτειιετπ.εσπι σο

ιιετστ ιεπιτειισιιε ιπεττπιπε ει) ειιε Ρεττε τοιιεπππ5

πιστπε ετ ειπε σοπεοττεε ετ σπιτι επιε σοιιεοι·τιι›πε

τεππιτ ιπεπιετετειιι πιπι ιππετι. ετ σεΡοπειιι πιιιιιπ

εειιιΡετ ιπ πιστο ιεετο ειι πιστιε πιπειε.

Βειπετιπε ετ Βιιιιιιειιππε πιιιιειιιιε σεετεΒιιετπιιι πιιπιπ

  

ιοεεετπε ετ τεππιτ πιιεττπιπ. πε ειιο τιιιεττο ιιετεπεε ιιι πειιε εσιιτε. σοιιετετ ειειπειιοπι ετ ειιε [ιεττε τει
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ιοοποοε το Βοο!οΒιε οτ ι·οοιιππτ οοιιο ιιιοάιοτοτοιο ο Βοι·οτ τοπτιοοοοε πιοιι·οτοε οτ οΒ οιιο ΒοΗΒοτιοοε (το

οοετοποοι·οιο πιι·ιοοιιιιο.

ΒιιΒιιο5 εοοτοε το τιοιοοοτοπο Ροοιοιο οοοιο ιιἱποο

ιο οοοτι·οοτο ιιοπι ι·οΒιτι. οοτιοι·οτ ιποο.τιοτιιιε πο του

Βοι·το. οτ οποοι·ιοο άοιοοε Ροτι·ἱ ιοΒἱτἰ οτ ι·οοιτιτ οοι·ιο

ιοοιιιοτοτοιο πιπι ιοοετι. ιτοιο θ.ιοτοε :οποιοι οιιπι

οοιε οοποοιτἱΒοε Ροοιοιιι οποιο ιο οοπττοοτο οοΒτοε

άοιποιο ιιοπι ι·οΒιτι. .οοτιοι·οτ ι·οιιιοιιοε ι·οΒιτοε. οτ

εοροι·ιοο άοιποο (Με ιιοπι. οτ ιοάιτιτ οιοοι οιιιιο ιιι

άιοτο τοετο άοιιοι·ιοιι ιιι. οτ τοπο οποο οοι·οιο ττοΒοτ

ΒοΒοι·ο ιποοιοτοτοιο οποιο ροετι ο οοι·ιο.

Βοιποι·ιιιο Βοοι·οιοο τιο :οποιο τοι·ιοπι οτι Βοοοοοι πο

Βοποάοιιιο. οοΒοι·οτ επι ποοπάοιο ι·οΒοι άο Βοποποιοο

οτ οΒ οττο Βοι·οοοε τΙοοιιοοιιι ιοΒοποιο ττο Μοτο οτ

οι οο ιοάάιτ ποοιτοιο Βτοοο άο ποο ιΙοοι·το Βτοοο

Βοι·οοοε ποοπττοιο ΒοοιιοΙο πο οοοιιοτο ΒοΒοπτ ποιο

τοιιι Ροι·τοιο.

Βοίὶπιιο Ι'8.8Ρ8 πο οτι! άο ποιο οιιιοοιο οποιο ιοτοι

οοΠοιο άο ι·οοιοτιο. οοΒοιιοτ ιιιτιοιιε ι·οοιοΙοο. ιιΒ οπο

Ροι·το οΒοι·τοε οο. Ροι·οτο οτ ιοιἰἀἰτ τΙοοι·τοιπ πιπι

ποιού. ιτοπι Ροοιοιιι οποιο οοετοθποτι ιο οοετο τοπεο.

οοΒοι·οτ .ειοιΠιοτιοοε άο Βι·οιιο. οΒ :πιο Ροιτο οι πο

τοπ ττο ποιο οτ ιοἀᾶἰτ ιοοάιοτοτοιο οοετοποοιιιπι οιιοάο

ι·οιο. ιτοπι οοετο8ποτοιο οποιο ὶπ οιοτο οοετο Μοτο.

οοΒοι·οτ οΒοι·τοο ιΙο οοι·Ιοοοο. οτ οΒ οτι:: Ροι·το το άο

πο! πο ποιο οτ ι·οττι].ιτ ιοοόιοτοτοιο οοετοποοι·οιο οπι

ποιοιο οοιιο.

Βοιιιοι·ιοε εοοτοει Ροοιοιιι οποιο τοι·ι·ο ιιι οοιιτι·οοτο άο·

ιοοτοποιοο. οοΒοι·οτ ο οοοΒοε ροι·τιΒοο ιδτιιοοΙάπο οτ

ι·οόόιτ ποοι·τοπι ατο οιιο ιΙοοιτο Βοι·οοοε ιιοοποιοιιι

Βοοάοττὶ οι: οοΡι·ἰοτο τιοΒοοτ ποιοτοιο Ροι·τοιο.

ΒοΒοΗοιε οοι·οοε οιοοοιπ οποιο εοΒτοο οοιοοιο πο

τοοιοτιε οοτιοι·οτ οτι οπο Ροι·το Βοοτιοτπιπο οικιοιιοε

οτ οΒ οτιο Ροι·το οΒοι·τοε το Ροι·οτο οτ ιοάάιτ ατοιιιο

τοτοιιι πιπι ιοοετι οοι·ιο.· ιτοπι Ρι·οάιοτοε ι·οΒοΗοε

οοιοΡοιο οποιο ιιι οοτιο. οοΒοι·οτ οι τΒ.οτοε ισοΒοτοοε

οτ Βοι·οτιοε ιὅοἰἀοπὶο άο ΒοοΙοο. οτ ιπτοι·ιοε οιΙοο οτ

οι οο ι·οιωιτ ιιι όιοτο τοετο οοροοοιο οποιο. ιτοπι.

Ρι·οοιοτοε ι·οΒοΜπο τοι·ι·οιιι οι ποάοτοποιο. οοΒοι·οτ

ιπτοι·ιοε οιιι·ιοοε Βοάοι·οτοε οτ ο Ιοτοι·ο ειιοιΙιτοι·. ο

τοπιο τοτοο πο πο! άο ποιο οτ ιοάάιτ ιιοοιτοιιι Βιοοο.

ΒοΒοοε πο 8οοτοΒιε “πιο ιο Ριοτο άοποοο. οοΒοιοτ

οιιττοιοο οοι·ιο οτ ι·οάοιτ οοι·ιο τοι·τιοιιι. ιτοπι Ροοἱοιο

οποιο τοι·ι·ο ιο ποάοΙοποιο. οοΒοι·οτ ιπτοι·ιοε οτ ο οπο

Βοο Ροι·τιΒιιο οΒοι·τοε πο Ροιοτο οτ ι·οιτάιτ τΙοοι·τοπι.

Βιιποοο ότι οιιοοι·ο οτ τοοιοο οι” τι·οτοι· τοι·ι·οιο ιο

οοιιιοοι·ιο. οοΒοιοτ οιο οτ ιδιιιιιοΙοοο οτ οι οο ι·οοποοτ

οοιιο τοι·τιοιο πο ΒΙοοο. ιτοπι οτιοιο οοιοποιο οο οτι

Ιοοοιο. οοΒοι·οτ Βι·ιιιιοΙάιιο οτ ιοοοΒοε τοοιοε οτ τοο

ττοοτ τοι·τιοιο οοι·ιο. .

Βοτιποο άο οοΙἰπο οτ οοπεοι·τοε Βο5οοιο οΙτιο τοκο

τοιιι άο ιοάοοοιιο. οοΒοι·οτ τοοεοτοε οτ οο5το οτ τοο

οοπτ ττοοοιιοε ιι.

ΒοΠοοττοε οοιοι.ιοιιοε άο τιοιοοπτοπο Ροοιοιιι οποιο

οιποο ιο οοπτιοτο οι: άοιοο οΒοι·τι ΒοιπΒοΠι. Ρτο Βο

ι·οιΒΒοε ιΙοοπττοιο 8οιιιοπιο Βοι·Ιοτο. οοΒοι·οτ τοπίι·οο

οπο πιοι·ι·οτο5. οτ οΒ οτιο τοιιιοι·ιοε ιοΒιιι·ιοο οτ οιιιο

,ιιιιο οτ :Μπιτ οοΡοποιο οποιο οι τοετο οοοοτι οτοΡΒοοι

οοι·ιο οι τοσοι ιιιποο. ιτοπι τοοοτ Ρτο οιοτι.ιοτιο Βο

ιοιΒΒοο οτιοιιι οιιιοοιο ιπτοι· οοΠοπι ατο εοΒοοιιιε. οο

ιιΒοοοοπο. οτ Βοοοτοο οτ ιοι:Ηιτ ιιιοθ.ιοτοτοπι οοι·ιο. οτ

ιΙοοττ :Μοτο τοπιο οτ οιποο ι·οοιιοπτ οτ τοοοι·ο άοΒοπτ

ι1οιιιτοιιι ροιτοιιι οπιοε ροετοιποιο. ετι·ιοιοι·ιοιο οτ εο

8οι·ιοιο οτ ι·οοιροι·ο ποιοτοιο Ροι·τοιο οπὶοε Ροετἰ ο

οοι·ιο. ιτοπι άιοτοε ι·οΙ!οιιάιιο οτ επι οοροτοο ΒοΒοπτ

τοι·ι·οιιι ιο οοπτιοοτο πιο άοιοο οιιιιοι οοοτι. οοΒοι·οτ

Ροτοι.ιι·ιιιοο άο Βοτοοὶο οτ οΒ οιιο Βοι·οοοε ἰοοοΒἰ οο

ι·οιιοΙι οτ τοοιιιπτ ιοάο οοτ οοτοοπτ ιΙοιοτοιιι Ροι·τοπι

οοιοε εοΒοι·ιοιο. οτιοπιοι·ιοιο οτ Ροοοι·ιοιο.

Βιιοπιιο «το εοΙἰπο εἰοο άο Ρἱιὅιιοοἰο οοποοοιιι οποιο

άο οιποο πο ι·οοιο!ιε ἰπτοι· οο οτ οὶοε ·τιοττοε οτ οποι

τοιο οι: τΙοιΒοοάοπι τοπιο πο Οθ:ΠΒΠΕΠΠ. οιπποο οιιο

τοΒοιοτ οτ ιιιτοι· εο οτ οιοοΙοιο ττο Ρο!ιο όοοοι·ιοε ει.

Βοτιιιοο πο οοοτοειο ι·οι1τοτ τΙοοι·τοπι ττο τοι·ι·ο ατο πο

8οιοΒιε.

Βοιιιο,ποιοο τι·οτοι· ιοΒοποιο οοπιοπι ι·οιτάιτ ιοοιιιοτοτοπι

πιπι «το οιποο ατο ιιοι·ο. οτ πο οιποο ιὶο τοπτοπο οτ

οοΡοιιοε ποσο όο ιοο1ιο (το ποποιοποιο. οτ τΙοοι·τοπι

ιὶο τοΓιο (πιο οετ οοιο ιΡεο ιοοτιο οτ ιτοοιιοοιιι όο

οπο οιποιο. ὶποοιιὶ Βοο εοιἰΡτοιο ειοο ποτοιο οοε

οεττοιπ.

ΒοιιιΒιιοΙοε πο ροάιο ι·οάιιιτ τΙοοι·τοιο πο τοτο άο

ο·οδοι·οτιιο.

Βοποιοε άο Ιιετι·ιε ι·οπάιτ πιοιτιοτιιτοιο οοετοποοι·πιπ πο

οτιιΙοοοτοΙο οοετοιιοοτι ιο οοΠο οοοιο οτ όοοιιιιοιιι στο

οΒιιιο.

Βοίὶπο πο Ροι·τοΙοεοπ ιοοάιοτοτοιο οοετοποοι·οιο ιὶο

οοοτοΒοοτο πο οιΒιο οτ οοοιιοοιπ οπἱ Ροετοι·ι οτ Ρο

ετοιο οποιο τοι ποι οοοιτ πιο ιοιττοιιιτοιο οοετοποοε

άο οο φοιτ ΒοΒοτ οτ οοποποε τιοο ιπτοι· 80 οτ ποιοτ

άιιιιι στο οιπΒιο τιοΒοπιτο Ροετοιο οποιο ο οοι·ιο.

Βοιοοιιοε το ΒΙοοοο ιΙποι·τοιιι τιο τοι·ιο ποο οετ οτι οΒο

Ιοεοιο. :το ποο τροπο Βοποοποε στο οοΡιοοτο ΒοΒοτ

ιοτοιο οιτοιο.. (τα Ρ

Βοτὶοοε οοοιιοι·ιοε ι·οποιτ ιπτοτ 80 οτ οιιιε Ει·οττοιο οτ

ιοτοποοπι οποιο εοεδοι·οοιοιο άο τοιτιο ιιι τοι·τιο οποσ

οτ οοποοτιιο. οοτόοο ιι. οτ ιΙοοι·τοιπ οι: οπο τοι·ι·ο ιιο

ΡΙοιοτο ιΙοοικτο οοιπ τοΒοι·οτ οτ άοοιιποιο Ροετοι·ιΒοε.

Βοτιιιοε ι·οοιοτοο ι·οοιΒτ Ρτο οοιιοιοιοπο ιπτοι· εο οτ

ΐιοτι·οο εποε άοοοιιοο ›ινιι.

Βοιοοιιοε ιποοοοποποε ιοττοιτ ιοοάιοτοτοιο οιιιοο οποιο

τοοοτ ιιι. ιιοΠο :το τοι·ι·οιιιε οτ ποοιτοπι άο τοπιο πο”

τοοοτ ιιι τοι·οετοιο.

ΒοΒοτάοε στο οιπι.ιοΙο ιοοἀἱοτοτοιο οοιοε οοετοΒιιοτι

οτ τΙοοιτοιιι·οοιοε Ροοιο ττο τοπιο. οτ οοποποιο οποιο

οτ άοοοι·ιοπι ι.

ΒοΒοΜοε πο τοΙοοοο εοι·ιτο Ροοιοιιι οποιο οτι τοπτο

ποιο οτ ι·οάοιτ ιοοτοοτειτοιο οιιο οτ οοποποιο οποιο

οτ ιιοοιτοιο πιο ΒΙοοο οοποοτιιο.

Βοιιιοι·ιοε ιδοοοιοοοε οποοοτιιο Ρτο ποτο όοιιοι·ιοε ιιι.

οτ πιιοιτπιπ ττο τοι·ι·ο οιιο οετ οοΒτοο ι:τοιποιο εοοιο

οτ οποιτοιο όο τουτο ποο οετ· εοΒτοο οοετι·ιιιο.

ΒοτιοΠοε άο Βιοἰιὶο οοροιιοε ποο Ρτο τιοτιι οποοο-·

τοπ οτ ποοι·τοπι ττο τοι·ι·ο ιιοοιο τοοοτ Ριοι;ιο ιιοιοοιο

πο ΒοποοοΒοοιιο οτ τΙοοιτοιο στο τοι·ιο οποιο τοοοτ

ειιΒτοε οιοοοιο "τοοοτ ΒοΒοοιιο Ροετοιο οποιο.

Βοιιιοι·ιοε πο τιοιποοτοιιο ποποιο Ροι·τοπι άοοι·οιπ

Βοι·ι·ιτιιιιιι πιπι ποιοιπο ρι·οδοιο οτ ιιοποιο Ροιτοιιι

ττοιιοιιοι·οιιι κι.
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Βειιιισε ει εοιιεοιιιεε ιιε ιι·ειιιοσιειιε ι·ειιιιιιιιι ισειιιε- α δοτιεοιισε σε ιιειι·ιε ιισει·ισσι σε ιει·ι·ε «σε εει εει

ιειεισ εεειει·ιειι. ι1σοιι ιεεει ισ εοειε Ιοιιἔε ει πιειιιε

ιειετσ ιιιιιι σιιιεε πρεπε ιειιει με εοτιιπι ιιοπιο. ει:

ιιεσει·ιοε νι. Ρετ Ρεεισιιι σιισσι ει εεροτιεπι σιισπι. ει

σειιει·ιοε ιιι. ει ιει·ιισιιι σιιιι ει. Ρτο ιιιιοιιετιι ειιο Ρεειο

ιιειιει·ιοε νι. ιιε σισεε σιιεεειιιρει· σε ιεειιιο ιιι ιειιιιο·

εστω ει άεσει·ιοε κ". με ιιοισ ιιειιειισο Ρεεισπι σιισπι
8 σιιή8_ ' Ψ.. ι'. Η ιι: ι ι ι ι

Βσιιτιιιε σει ιιει·ειιεει ιισειιιιειιι Ήσιιιιειιιιι Βει·ιιι τιιε

ιιιειειειιι ιιιιιι σε σισεει ι;ισειιι ιειιει ιιι ιιιοιιιε Ρεσε

ειιιι ει: Ρτο ιιει:σ ειιιισειιισ ιιειιει·ιιιιιι ι. ει τΙιιει·ισσι σε

ιει·ι·ιε ιιιιεε ιεσει ισ σιιε Ρεοιε σε εοειεσειι. ειιεπι

Ρεειεσι. εει ειεΡειιι ιιε ετισειιειιε ει σιειιιειειεισ ειι

ει:εσεετσισ ιιε εεειεΒιιειο ιΙσοιι ιετιει ιιι ιισιιιιιεεεο.

Ρισιιιιιιε ιιε Βεσειιειιιο ει:ει·ισσι σιισιτι εΙιειιε εει ειε

ι·ισιιι Ρειισσσι ει εεθετιειεισ σσεισ ει εεΡοιεειιι σισιτσ &

στιισε ειειιει·ιι ει Ρσιισσι ιιιισσι ιισοι·σσι ιιετιετιοι·σιιι

σε ιισοιιεεισι ισ ιισοό.εεισι ειιιιιε ει σσει·ιετιι Ρει·ιεσι

σιιισε ειισιε σιιιι ειισσειισι. ·

Βσιιεσε σε Βεσετιεειο ιισεισοι· Ρει·ιεε ιιιειιιειειιε σιιιεε

σε Βεσειιεκιο.

Βειιιει·ισε σιιιετισε εεροιιεσι σιισσι ει Ρετιεπι ιιιισσι

ειισσειιτιι. ιιε ιισειιεσι ειειιεσι·ε ιισειιι ιειιει ιιι

πιοιιιε ει ι1σει·ισπι σε ιει·ι·ιε εισε εσιιι ιιιιιιεπι ει

άεσει·ιοε ιπιιι. Ρτο εοιιιιιειοτιε ιιιιει· εε ει ιι·ειι·εε εσοε

σε ιει·ιιιε σιιιιιε σι·εει·ιε ει: ετΒοι·ιιισε ιιει:εσειο Ρεεισιιι

σιισσι εσιιι εοιιεοτιιιισε ει Ρεειοτι σσει·σιιι εσιισειισι

ιιειιει·ιοε νι. '

Βοιιεικισε ιεειοι· σε ιιοεο ιισειιισσι σε ιει·ι·ιε ιΙσεε

ιεσει ιιι εεσεσειιε.

Βσιιιισε σε εειιιε ιιιιει·ισισ ιιε ιει·ι·ιε εισεε ιετιει εει ο·

ιοι·ιει)οιιεε. ' · ι

Βσίισσε σε Ροιιιο ιιε ιιοεο Ρτο εε ει Ρτο εοσεοτιιιισε

με εοιιιιιειιοσε. εοιιιιιιιι ι. ` . · Δ ·

Βεισει·ισε βοιεειιιε ι:εσει Ρτο ιιει·ειιιιισε ιιοει σε πε

σιοσιειιε Ρεειεε ιιιιεε ιει·τε ιιιιιεει:ε Ριιιισε εοιιετει ει:

σιιε _ρει·ιε οιιιιοιιιε εεοιι. ιιιιει·ισε σιε ει ειιρει·ισε

ιΙσισειιι εετιιει·ισε ε ιιιιει·ιε ρει·ιιιιι σιιιεε ειιι·ιε. ει

:με ι·ειιιιιιιιι εστιε ισειιιειειειιι ει τιεεισιεισ.

δ)ιισοσ ει·εσισε σιιιεειιι σιιεισ ιιιιει· 8σει·ιιιειιισε

Ρειοιιιο ει εοιιει·ει Δωσε ειιτιιοσ ει: σιιε ρει·ιε. `ειι

ειιε Ρει·ιε ιεττε εστιε ρι·ειιιειε. ιΙσεσι ιειιει Βειιεσεε

σε τεΘσετσιε ει ι·ειιιιιι ει: ιιιειε σισεε εεωιιε ιιισο

ιιισειι εστιε Ρι·ειιιειε οπιιιι εστω. . - -. 'ι'

8ει:οι· €τοΡειισε Ρεειεισ σσειιι ιεττε ιιι Ριιιιιιο σε

ιιι σειιε. εσι εοιπειει οΡιεο εεειειιισε. ει-ιιιιει·ισε σε».

ισε Βεειειιιιιε. ει εκ εε τειιιιιι ι1σει·ισιιι.

Ιι.εσι ιει·ι·ειτι εισε ΐοεεεισπι ιιι εειιει:σ εοιιιτεειε. εο

ιιει·ει: ιιιεισε εειιοι· ει οριιο θεειειιιιιε ει επ εε ι·ε‹ιιιιι

ισειιιειειεισ Ϊειιι. ιιειιι εειιοι· ει: ιιοσεοι· σιιοι· σωσ

σειιι οιιετιι ΒτοΡειιι Ρεειεπι σιιεπι ιετι·ε ιιι εειιεπι

οοιιιι·εειε. εοιιετει σιε ει: άιεισε εεισοι· ει τειιιιιι εκ

εε άεσετιοε νιιιι. οιστιι ειιιιο ιιι ιιιειο ιεειο.

διιιιιιε ι·σΒεειε εεειειισεισσι σιισιιι ιιι ίειιιΒιε. εο

ιιει·ει εστιε ει: εε ειε Ρετιε ιεεοισσε ι·σσιειιισε. ιιιππ

ισειιιειειειιι σιιισε σισεε ισ εισειο. εοιιει·ει: Ιιει.ιετιε

ει ιιιει·ιισσε ίει·ι·ει·ισε. ιιεισ εεειειΒιιεισιιι σιιιιιιι - ιιι·

ιιιιιι€ιε. εοιιει·ει εσι·ιε ει ιεεοιισε. ει: εκ ιιιειε σισεε

ι·ειιιιιι οιιιιιι Μισο ισ Λεω ιεειο ει ιιε εεειεΒιιειο

ιιειι·εε εσιιισε εοι·εεισ ει ισειιιειειεσι εεειεσεει·σω

σε εεειεετιειο σε εοειε ιοσΒε ει άεεισιεπι Ρεειοι·ιιισε.

ιιεσι φωιειε σε ι:ει·ι·ιε ι·ειιιιιι. ιΙσε εσσι εσιιισε ιιειι·ιιισ.

Βιιιιιιε σε ίιειοΒσε ι·ειιιιιι εστιε ειισσειιισ εοιιιοε τππι

ει ειει·ιιισι ιιιισσι ερειιε. ειι ειει·ιστσ ρει·σσισ .ιιιι-·

ιισειιιιι ει ιιεσει·ιοε νι. Βεειειάιπ ιι τ ι :

διιιιιοιι θειισε ιισετισιιικιιε·Ρετσο ιπιιι. εφ: εει: επι

ι·ισειπι ιιιεσεειτι ει Ρτο εσιιιιιειιιιιιε. ιιιεσει·ιοε ιιι χ.:

δειιισε σε ρει·ειο Ρτο εοιιιιιειιοσε. ιιεσειιιοε "σε

ιει·ι·ιε ιισεε σώσει ειι”ρετεισισ ει: ισειιιειειεισ ·σισἴ

σε σιιιεε ιισε εει ισ σειιε σε ίει·ι·ει·ιιε ει εεω·ιεει

σε ιει·ι·ιε @σε εσιιι. ειιΡοιιισιιι.

Ρειι·σε ι:ιοιισε ιιειιει εσεισοι· ρει·ιεε ιιτειιι ιΙσεε ιεσει.·

εει Ρει·ειιισι ει ισ σ1οιιιε ιοιιεσειιειο ει ιιι εειιεσειιε.

ει. εοισοε ιιι κ. ει: ιΙσειισοτ Ρει·ιεε σιιισε εεΡοσιε ει:

σιιισε Ρειιιε ειισσειισι ιιειιεσ‹ιο Ρεεισιιι σωσει εσισ

πιεσε ειιιιε. Με ι·ειιιιεε ισσεσι 0888:ιιε.

ΤεΒειιισε εεεει:οσσε Ρεειεισ σιιιεε. ει εεόιπιειι σε

ιι·εισοσιεσειιι. εοιιενει ιιιιει·ισε ει ειι σπα ιειει·ε ει.

εισε ιειιειιισε ει τειιιιιι: ισειιιειειεπι σιιισε ειι·ιιιιε

ι·ιειε. Ροιιει·ιειε ει εεεει·ιειε ει σσει~ιεισ ρει·ιεπι σε

ειιε πιειιιει:ει.ε σε σιιε Ροσει·ιειε ει ειι·ετιιει·ιειε ει:

εεεει·ιεισ οπιιιι εστω εκΡεσειε οσι·ιε. ι1σετιισσι με

Ρεισ ει: ειιιο. ' 7 7

Τιιεισειιισε ιιιεεειιε Ρεειειιι στιειιι εεειεεεειιι ιιι άσ

ιιιεεεο. εοιιει·ει οι:ει·ισε ιδειιε2ετισε με εσι·ιε ει ιιι

ίει·ισε ιοεειιιισε ει· εσΡει·ισε εοειει. ει.ι-εεειι εεειε..

ιειεπι εεειεσεετσιτι: εστιε. · ιιιππ ιιε επιε εειιισιισε

Ροειιο ειι ιεσιειιε ει: σε -ι:εττ·ε· ιΙσε εει ισιιιε ιιιιιε

εειιιιιιεσ εσιτι εσιε·εοιιεοι·ιιιισε οιιισι επιε ιιι ιιισιο;

ιεειο ιιετιει·ιοε ιιισιιευιε. ει ισιιε σειιετιιεβει·ετρεεισσι

σιισσι ε εσπ·ιε. ··ιιεπι Ρεειεπι σιιαισ ιει·ιε ειι·ι:ετιιεε

πεε ει ι·ειιιιιι: ιισειιισσι Μεσε εισειιιιο ιειιοτεισι·ζ.. .ιι

Τιιειιειάσε ι·ειιιιιι εσπι εσιε οεσεοι·ιιιισε σε εισιιι·σιιι-ι

ιιιισι Ιιεειιειετι·ει·σισ ιιοειιιε εσιιισε ιιοπιστσ σε εειι+·

εειιιε (Με εστιε οιιισι ειιιιο ιιειιει·ισε ιπιιι. ιιι ι:ιιεισ

ίεειο. ει: ιιιοε σειιει ιιειιει·ε ει ι·εειρει·ε Ρεεισιτι σιισιιι

ε ειιι·ιε.

Τσι·ιειιε ιιε ρει·ει:ο ιετι·εισ ει! Ρετεισπι. εοιιει·ει σε»

ειεειισε. ει ει: ειιε Ρει·ιε Ροιι·σε ιιοιισε. ει ει· εε

ωειιιι σσεεισισ ιιιεσε. ιιειτι Ρεειειιιι -σιιεισ ιεττε εει

Ρει·εισσι. εοιιει·ει ειιιοεε ει σε ειιε Ρει·ιε ιεεεεισε

ει ι·ε‹ιιιιι σιιετισιιι ουσια ·ιν '

Τι·εσειιετισε4 σε ιι·ειτιοσιεσε ι·ειιιιιι ιιειιει·ιοε πι. με

δεισ ιιε ιει·ι·ε ιισειιι ιετιει ειι °ιι·ει›ιοε ει: οειειιεισ

Ρει·ιεπι σιιισε εεεει·ιοιε ει σιιισε Ροιιει·ιειε ει: στιισε

ειι·ειιεει·ιειε.

θσιιιιειιιισε σε σ8ε20Ιιε ιιε ιι·εισοσιεσε Ρεοιεισ σιισπι

ιει·ι·ε ει: εειιιιιιιιιιε ειι ιι~εσιοσιειιεσι. εοιιει·ει ιιοπι

ει ιδσιιιιειιιισε ιιικιειισε ει ιιιιιε ι·ειιιιιι .Με ισ ιιιειο

ίεειο σεροιιεε εισοε. ιιεπι Ρεειεε ιισεε σισεε ειι ιι·εέ

ισοσιειιειιι. Ρι·ιιιιε Ρεειε εοιιει·ει ι·οιιειιιισε εειεε3εε

ι·ισε ει ει·ιιειοιισε ιιε ιτειιιοιιιειιε ειι_ειιε. ειιι Ρεειε

εοιιετει: ιιοπι. ει ειι σε τοιιειιιιιιε εειειΞει·ισε ε!

ι·ειιιιιι: ισειιιειειειιι σει ιιισει:ι οπιιιι @πισω ': ' '' ι

Πέσ ισι·ιοι·οιιιε ρεσιεσι σσεσι ιει·ι·ε- -ισι-εεεεεεειει

εειιει;ει - ειιιο σε εεεεειω. ιεεειε ριιειιρετισε°εσειιι

ει·ι·ειιιιιι ηιιει·ιιιιω εστιε Μεσε.ι-ιιεσι ειιιιει σωσει

ιιιειιιειει:εσι εεειειιεει·σιιι. 1
ι:ει·ι·ε ιιι εεισΡοΒιιισιισ.ιεοιιετει σΜιιισε”ειει εσιιεεεε
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οτ ειιροι·ιιιε τιιιιτιιιιιι οι·ιιιιιιε οτ ι·οτι‹ιιτ οιιτιο τιιιιιι·τιιιιι α 0ωιιτοιωω ιιο ιιο! ιιο ιππο ιιοτιτιιτ τιιιιιιιτιιιιι :ιο τοι·ι·ιε

Ποσο. ιτοιιι ροοιιιε ι3ιιιιιε ιιιιιοο επι ιιετι·:ιε. Ρι·ιιιιο οο

ιιοι·οτ οττοιιοιιιιε τιο ιιετι·ει ιπο οιιιτιο. οι: Μια οιιοι·

τιιιιιε ιιτ: ιιετι·ιε οτ οιιιε ιι·ιιτιιοε. ειιιι οοιιοι·οτ Ροτιιιε

ττιιιιιι οτ οιιοι·τιιε τοι·ι·ιιι·ιιιε. οτ ι·οιιιιιτ ιιιοτιιοτειτοιιι

ιιιιιιιε Βιιιι·ιιιιιε ιιιιιι ιιιιιετι οτι ιιιιι·ι·ιιο Ρειι·ιιιιιιι. ιτοιιι

Ροοιειιιι ιιιιειιιι οιιετιιΒιιοτι ιιιτοι· ιιιιιιοιιι τιιιιιιτιοτι. οιιι

σοτιοτοτ Βι-ιιιιι οτ οτι Με ρ:ιι·το Ροττιιε ι·ιιιιιτιιε. οτ

τοτιιιιτ οπιιιι ιιιιιιο ιη Λεω τοετο 08ΡΟΠθ5 ιιιιο5. οτ

τιιιιο ιιτιιιοι·ο τιοιιοτ Ρ88ιΣΙΠ11 ιιιιιιιιι. ιτοπι Ροοιιιιιιι ιιιιιιιιι

τοι·ι·ο ιιι ίὶοτειιιιιιιε. οοιιοι·οτ τιιοιιιε ιιο ιιετι·ιε. οτ ροτι~ιιε

τι·οιιει οιιιιι ειιιε οοιιεοιιτιιιιιε οτ ι·οι;ιτιιτ οιιτιο οιιιιιι

ειιιιιο ιιι ιιιοτο τοττο ιιοιιιιτιοε νι. Χ ,

(ιιιιιιιοιιιιιιε τιο ιιι·ιιτιο το τοττο ιιιιιοοιιιι ιιιιειιιι ω]

ιιττω.. οοιιοι·οτ οιιοι·τιιε ΐοι·ι·αι·ιιιο_ οτ. ει.ιροι·ιιιο ιιιιι οτ !

ι·οιιιιιτ οιιι·ιο ιιιοιιιοτειτοιιι ιιιιιι ιιιιιετι οτ ιιιιι·ι·ιιο ιιιιιετι τι

ρι·ιιιιιττιιε (ιο οοιιιιιιιι. ιτοιιι.Ροοιοτιμο,τοπο το ιιετι·ειε.

οοιιοι·οτ Ρι·ιιιιο οΒοι·τιιε πιο ειιι·Ιοοιιο οτ ιιιοτιιε Βιιιι

ιιοιιιιιιε. οτ οι: Με οβοιτιιιιιε,τιο ι·ιιξιιιιι οτ ι·οεττιιτ οιιιιιι

οιιιιο ιιι ίοετο ετιιιοτι τετοριιιιιιι;-ρι·ο ξιοτιι ιιοιιιιι·ιοε πι.

ΠΒο:ιιο ροι·ι·οιιοιιο ιιοοοετο οτ'οιιιειτοττοε τοι·ι·ιιιιι

το ιιιιιιοιιιιιι. οιιι 5ι:ιιιιοτοτ @τι ιιοε Ριιι~το Ρτοιιιοτι

ιι·ιιτι·οε. ιιιτοι·ιιι,ε :ΐοιεςιτιιο οτ ειι,ρρι·ιιιε απτο οτ ται.

ιιιιιιτ _οιιι·ιο ιιιιιιιττιιιιιμ τις; Βιο,ιιιι.., .. .

Πει; ιιο τ:ιοιιιιωτιιιοειμμυιιαπι_ιιιιιαι,ιώτιιι· ιιι ιιιιιοιο

ιιοιιοδιο. οοιιοι:οτ·1ετάιιιιβιιε μιιι·τιιιιιο τιιοιιιιιιοιιοτιιιο

ο; ιι1τοι·ιιιο ιιοιοτιοε' ειιιιιιοιιιιι ἔιιιιιιι οτ τοιιιιιτ τω-τιο

ιιιιιιιιι ιιιιιετι. ιτοιιι Ροοιοιιι .πωπω τοι·ι·ο ιιι οικω ιιο

οιιιιιιιι. οοιιοτοτ .ιτιοι·τιιιιιε ιοττοι·ιιιε ει-ιιι1τιιιιιε Ρωτιμ

ιιιι5._:ιι τοπιο Ρειειιιιιι τιο οιιιδιο.Ιοτ. ι·οιιιιιτ ιιι τιιοτσ

ιζοετο ειιιιιιιιιτιιιι ιιοιιιιι·ιοε ιινιιι. ιτοιιι τω” οδο απο 9

οιιιε οοιιεοι·τιιιιιε ιιο οοιιοριτιιιο ιιιοιιιοτειτοιιι ιιιιιιιο

Ρος:ιο τοττο άοειιΡτιιε ιιοιιιιιιιι ιοιιιιιιιιιε ι:ειιιιοιιι. (το:

ι,ιοι·οτ Ρο.ξιοιιιι ιιο οιιι€ιο οτ ιιιιοι·ιιιο ιιιο. οτ ι·οιιιιιιιιτ

9τιτττ°τοιιι Ριιττοιιι,_ ιιιιιιιε εοεειι·ιοιο, οιιιιι ειιιε 00Π80Π·;

τιιιιιε οιιι·ιο_οιιΡοιιοιε_. -. · τ _, = Η . .Η[Ϊεο ι·ιιιιιιιιιιιιο ιιοοιιιιιι ιιιιιιιιι τοι·ι·ο..ιιιι:ι ειιοιοιιιιι. 09·ι_

ιιοι·οτ ιιιιι.ιιιιοιιμε ετιετειιτιιιο. οτ .ιιιίοιιιιο. ,ξοεοιιτυε_ οτ

ευρετιι.ιε ιιι€οι··τιο οοι%ιτι ·οτ .ι·οτιιιιταιιιιττμιιι. Κουτι,

Ρροιιιιιιί.ιιιιιιιιι τοττο ιιι _ιιιοιιιτο μειιοιτιιιο. .οοὶιοιιοτ_ Μι

τις: οοιιομιιιιισ οτειιροι·ιιιτ όιοτιιε τιμ; οτ; ιοτιτιιι._ριιιιιι

ειιιιιο ιιι ιιιοτομιοετο. τιοιιιιιιο.έ.ιμμ ι_ : - . __

Ωιιιιιιοιμιιιε;,τιο' οοε_τιιἰ τοττο ιιι οοιιιροτιε τ:οτιοι·οτ Πιερ
οιιτιιε οτ ειι.Ροιειιιε το οτ ι·οιιιιιτ τοι·οιιιιιι. Α .

ΠΒιιιιιμιο οτιι·‹ιο ιοάιιιτ ιιιιιιιιιιτιιιι ιιοιιτιι·ιρε μι. οτ

ιιοτο313ττωΡ3ττοιιι ιιηιιιε,ετοι·ιι,εΡοιτο ειιι,εττιι·ιτιιιιιμοτη ά

μι» ιιτοιιιιττιιιιι ιιο ιιιιο Βιιιιοο τοττο Ηιιιιιιτιοαοοιιι

Ι8ιτοτ“ΡΗι.μ: . ιι :ιιι 0 - ι^ ν.

Ωιιιιιιοιιιιιιε ι·ιιΡιριιιο ι·οιιιιιτ ιιιοάιοτειτοιιι.'ροετοιιοοι·ιιιιι

ι|ο οσοτειιιοτο ότι ιιιι_τωτιο. οτ,εοιιιοε η. οοιιιιιοτιοιιοιμ

ιιιτοι· το οτ οιιιε τι;ειτ.τοε. οτωτιιιοι·τιιιια @ο ιιιιιι,τοπτι

οιιι-ιιιο29ια ιιιΦειψ υιιττπωσιιιιιιΠ τι σπιτι- ,Πεοι.ιιιιιιε ι·τιΡΡειιιιιιιι5.τοιιόιτ ιιιιιιι·τιιιιιιιο. ιιιιει. τοττο

ειο Ριιιιι.οιο.χοτ τις: ιιτ-ει οτ τοιχο οτ οοετοί.ιιιοτο τιιιτιτ

;,ιττιιτ Ριτοβιοτιιι.Βιιιιιιοιιιιυε. _ _ ο

β,ιιιιιιριιιιιιο ι·οιιοιιιμο ι;οτις[ιτ_ οιιΡοιιοιιι ιιιιιιιιι οιιιιιο

ιιιιιιιισιτιιιι ιιιιιιοιιιιο ριιοτιιιιι. ιιιιιιιιι,ιιιτοι·,εο Θτ ΦΠι·.`

ομιιιι_ ροοοιιιι·ιιιιιι. “μι ._ιωτιιι .ιιιιυιιιι. ειιιιιιτι ._οτιμοτιοτιτ

οτ ,ςιιιιιι·τιιιμ ιιο τοι·ι·ει|ιιο τοι·ο,ιιτιι _οτ ‹ιιιειι·τιιιιι ιιο τοι·ιετι

τιμ οετ ιιιιττ.ιι ,ιιοιιιιιιιι ¦ροτι·ἰ ιιο εοτοιιιιιιιιτ

τιοο ειιιιτ ιιικτει ιιιιιοιιε ιιο ιιετι·ιε οτ τιιιιιι·τιιιιι άο.τοι·ι·τι

‹ιο τιιιιιι πιει. οτ ιιιοτιιοτειτοιιι. ιιιιιι ιιοιιιιιοτι. Π.ιιιηοοτ

ιιιιιτει ιιοιιιιιιιι τιο ι·ειΡιοιιε. οτ ιιοοιιιιιιιιι οτ πιοτιιοτιιτοιη

οτιετοιιοειι·ιιιιι (ιο τοπιο ότι: απο οτ ηιοιιιοτειτοπι τοι·ι·ο

τιο ιιοτιιιιοιιτιο. τιιιοι·τ.ιιιιι ιιιοιιιιιιιο. . Π ._

νιιιιιιιιιιοςιο ιιι·ριιιο οιιιιι τηιτι·ιιιιιε ειιιε ιιιοάιοτειτοιιι

ιιιιιι ιιο ιιιτιοει τιιιο οετ ειιιτοιιτοιιιιιιι.οτ ιιι.ιιιι;τιιιιι,ιΙο

τοι·ι·οι ιιιιιιιιι τοιιοτ.ιιι εοι·οΒιιτει. Υ Ξ 4 .,

θιιιιιιοιιιιιιε ότι ιιοιιοιιωτιο ιιιοάιοτειτοιιι .τοττο σπιτι”

τοιιοτ ιιι ιι:ιάειιοιιοιο οτ ιιιοτιιοτιιτοιιι ιιιιιι δε: πιστη

ιιιιιιιιι τοιιοτ ιιΒιιιιιιιιοιπιτ οιιοι·τιιε 'οοι·ειιε οτ φωτο.

τετοιο οιιετιι€ιιοτι :ματ ιιιοοτ ιιι ιιιιιοδει εά.τοιιτοιιιιιιμ

Βιιιιιιοιιιιιιε .τι·ιιιοτιιιιοιοιιιι ιιιοάιοτιιτοιιι ιιι;ιιιιε; _οοετιι=

Βιιοτι ιιο ιιιιιιιιιιιεορ οτ τΙτι8ττιιι1ι τιο ιιιιιι ροοιιιτ τοπιο;

τιο ιτιιιτοιιιε. _ 1 _

Πεο τιιιοιιιε ιιοι ειιι ιιοι·οιιοε ιιιοιιιοτειτοιιιιιιιιι ότι

ιιιιιοει ιιιιο οετ. τα ιιετι·ο οτ_ιιιοιιιοτοτοιιι ιιιιιιιο ειτιιιοι

ιιιιιι ιιι·οΒοι·ιτι οτ Ρτο τω· ιιιιιιιιιιτιιιι ιιοιιιιι·ιοε ιιιι κ]

οτ Ριιετιιιτι ‹ιο ιιιιιιι·το ιιι ιιιιιιι·το ιιιιιιο Βιιετιιιτιο.

Οιιιιιιοιιιιιιε ιιο Ροιιιοιιο Ρτο ιικοι·ο ειιιι ιιιοιιιοτειτοπτ

ιιιιιι ιιο ιιιιιοτι τιιιιιιιι τοιιοτ το οιιετοιιιιιιι οτ ιιιοτιιο

τειτοιιι ιιιιιιιε ιιιιο ιιιιιοο τιιιιιιιι τοιιοτιιΡιιτι ιιοιιιιιιτι

πιιιιτοι·ιιιιι. ··._ _ .

(ιιιιΙΙἱοιιιιιιε_ το ιοι·ιιοιια.ιεο;ιμη Πιιι;τοιιιι ιιιιιιιε εοφ»

Γεω οτζιι11ιτιο ετιιιιιιιιτιοιο ομτιιιιιιιτρ0όοτιοιο. οιιιιι

ιιιιττιιιιιοειιιετ ο _·

(.ιιιιιιιοιιιιιιε ιιοιοιιιε ιιοι ιιοτοςιοε ιιοΒοιιτ ιιοιιιιι·ιοε Μινι.

ιπο οοιιιιιοιοιιο τοι·ι·ο ιιιιιιιιι τοιιοτ ειιι;ιτιιε ιιοιιιιιιιτ

ειιιιιιιοτ οιιΡοτιοε ειιιοε ιιιιιιιιιιτιιιι. ιιιιιιοιιτιο ριιετιιιιι

ιιιιιιπι τι οιιι·ιει οτ ιιιοιιιοτειτοιιι τω, ιιτ .ιιιιιοτι τρωω

τοιιοτ ειιιιτιιε ιιοτιιιιπι ειιιιιιι οτ Ροετιι.ιιι ιιιιιιιιι.

Οιιιιι.ιοιιιιιιε ιιι·τιοιοιιιιε ιιοι ιιιοι·οιιοε. Με τιοισοτ μια

ιιοτιι τιοιιιιι·ιο; νι. . - ο η Στ τη

, Πεοιιιιιιε πιο οὶοι!ιο_ Βιοιτ ιιο_οοτο ιιτ απο ειιιιιιε εοο

Βιιι·ιοιιιιιι ιιιιιιιιι οτ τιιιιιι·τιιιιι ‹ιο Βοεοο ιιιιοςττοιιοτ ιιι

ιιιοιοιιιιι·ιιι. ιτοιιι ιιο ιιιιιοιιτ.άοιιοΒιι ότι οιιιιο τ30Ω80Γ8

τιιριιιειιοιιοι·ιιιε Ρτο ριιι·τιιιιιε ιιιιοι·ιιιιι ι;οι·ι·ιιιιιιιι ιιιιιι

οιιιιτιοτιιιι Ρτο οοιιιιιοιοιιο τιοιιιιι·ιοοινιιι. ιτοιιι ιιιιιιι·τ

τιιιιι ‹ιο τοι·ι·ιε τιιιιιε τοιιοτ ιιι Ροτι·ειιοτιι.ἱ Δ _

(ιιι·ιιιιοιιιιιιε ιιοιιοι·ιιιε ιιοιιοτ Βιιι·ι·ιιιιι ιι. ιιιιιετι τωιιιτ

οτιοιιιε ιιο ιιιιιοιι φωτο ιιιιιιοτ ιιι ιιιιιοιε τιιιιιο.Βιε οτ

τι·οε οιιοΙρο,_Ρι·ο τιοτιι ότι οττο!. Ητ1τιτττ1111 @ο .τοττο

φωτο ιιιιιιιοτ ιιι ιιιιρτιιιιιι ρωτιρ. ζι_ . Ξ' ; . .
βμιιιιοιιιιιιο ότι ιιιιιιο·ιιιοι· ιιοι·οτιοε @μι _ ιιιοῷιοτιιτριιι

ιιιιιιτιο ιιιιιιιο.:.τιιιιιιτι τοιιοτ ιιτ ιιιοιιτο ΡοιοιιιιιοΗΡιρ

οριιιιιοιοιιοβοηειι·ιοε πι. οτ τοττιο.ιιτροιττοιιι ιιιιιιιο ρο$τι

οτ ιιιιιιιε ροιριε.ιιοιιοιιτιο ριιετ.ιιιιι ιιιιιιιιι ιιιιιιι τωρι

ιιιι.9.ειιιε. . Ν 'Κ.

(ιιιιιιιοιιιιιι8_. τιμ; @Πιο ι·οιιιιιτ φΒριιι.ττιο. ιιιιιιιιιιτιιιι ότι

@το αντιο φωτ Μι οιιοΒιιτ-_ ι . - : ι ε .'

βμιιιιοιιιιιιτ..τοιττοι· ιιο! ειιι ιιοι·οι)οιτο ,·

βιιιιιιοιιιιιιοΝάο ς:οετο τιοο· ιιοοιιιιι.δ τοι·ιῇο τα βετοιμιιι,

Ριιιιιιο Ροοιο οι: ιιιιει Ρειττο οοοιοειοι @Βάι 5τοριιιιιιι

οτ ιιιι ειιιει ετιιιιιιιιιιιε. ιιιΕοι·ιιιε ιοιιοιιιιοε ι·ιοιιιε.- εο

οιιιιτιο Ροοιιι οετ ότι οοοιοειιι. ιιιιοι·ιιιε Βιοτιο. τοπιο

ροοιει οετ οτι ιιιιτι ριιι·το τοεειιτιιε. ειιιιοι·ιιιε Πτι ιιο

Ροι·οτο οτ ι·οιιιιιτ τιο οιε τοι·τιιιιιι. ιτοιιι ι·οτιιιιτ οιι

ιιιιιιτιιιι ιιοιιιιι·ιοε νιιιι. οτ ιιιιιιοιιι ιιιιιιιιι οιιετοιιιοιιι·ιιιτι

τοι
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ιιττ·ττττιτιιττι τπτ εττιτ·τιιττι έτο τιτοιττιτιττττο οτ ττιττιιιττι ιιτιειττι τι ‹

ειιοττο ττο τιοιτοττο ιτο ερτεετε.

θιιττττοττιιιιε ττο 8ττ·ιιοτ·ο εοτιτοτιιιτιο τ·οττττττ ‹το οο τιιιοττ

τοττοτ·άτ ττι τιοεοο.

Οτιττττοτττιιιε εττιιοτιιιε ττο οοετο ιπο εο οτ Ρι·ο ειιτε

οοτιεοττττιιιε μνο οοτιτττοττοτιο εοτττοε τι.

νοεεοιτττιιιε τοτιοτ τοττοττι οιιτιι ττου.τιιιε. οιιτ οοτιοι·οτ

ειιτιοι·τιιε οιιτ·τοι ττιΓοτ·ττιε τοττο οποιο τοτιοτ ττιοι·τττιιιε

τοτ·τ·οτ·τιιε ττο οτιιετο οτ οποιοι τοιιοτ Ρτο σοττο.

Ροτι·ιιε τοΡὶοτιιε ‹το οτιεοτοετο τιοο εο οτ οοιιεοττττιιιε

ουτε εοτττοε ν.

Ροτι·ιιε ττιοεοτ·το)ιιιιε ‹το τιιοιιτοτττο εο!ιτιιι;τι τ. ττοτιοιτ·τοε ν.

οτ οιιτιοτιοε ιτιιοε.

Βιιτιοιιε τοτ·τιοι·τιιε οτ τττττ Βοι·τιοι·άτ Ϊοττιοι·τἱ ττο τιιοτι

τοτττο ετεττττι οιιο οοετοιιοοτιιττι οτ άπο ετιοττο τπτ ετο

τ·τιιττι Ριιι·ιιιιττι οτ Βοι·ι·ττοε ιιτιιτ απο τιιτιεοτοττττε ντιπ.

εοτττοε ντιπ.

ττοττι οοττιιιτιο ττιοτιτοττττ τπτ ετοττιιιτι @τοῦτο άοτιοτ

άπο απτο τιτιτιιιτιττττι τιιοττττι εροττο οιιοττιοτ·.

Ιτοττι οοττιιιτιο οτιεοτοτττ ‹το @τοττο τιιοτττο οιιοτττοτ πιτ

ετοτ·ιιιττι ροι·ιιιιιτι.

Ιτοττι οοττιιιτιο ιιιοτειτιοιτττ ατο εΡοττοι τιιοτττο @Ηττα οοτ

εττιτ·τιιτ1ι Ροτιιιιτιι.

1τοττι ροτοεττ·οε ντιπ.

Ϊτοττι οιιτ·το Ρειτοἀττ τιειτιοτ τιοεοιιττι ττιιιιττιτιιιτιι τοττο

τιοο οοτιοτ·οτιοτοε. ιιτττοττοοτ τι οοετο τιτοτοττε ιιτττ·ο

ιιοτ·ειιε τιιτιτιιτιι οτ τιτιιιιοτετιττι οτ ετοιιτ ιιοττττ οοεττι

ττο οι·τιτοττε τ15τΙιιο το τιιτιτιιττι οτ ο οοετει τιιτιττ ιιετττιο

τπτ Ρτοτιιιττι ττο τιοεΡιιτο οτ τι τιτοτιο τιοεριιττ ιιετιιιο

το Βοι·ιδοτιττ οτ ο Βοτ·Βοτιττ ιιττι·ο ιιοι·ειιε ττιτ8τιττι ιιετιιιο

οετ τοοιιτ:τι ιιτιτ άτοττιιτ οετ ττεοτιοτιιττι οτ οι ττεοτιοτο

ιιετιιιο τιι·ετι·οτοττι οιιο οττιθττ οτ ιιοτιιττ ττιοτιτοτττττιοτ·ιιττι

οτ ετοιιτ ιιιιττττ Ρτ·οιττοτει εττ·ειτο ιιετιιιο τπτ εττοοοτιιττι

ατο ρτ·ιιττε ‹το τιτ·ειττε οτ τι εττειιοτο ρι·οιττοτο ·Ροτ· εται

τιιττι τιετιιιο το οοετοττι ττο [ήτο οτ ο οοετο ιτο ρτι·ο

ιιεττιιο ιιτττο οοιεττι8τιοτοττι. οτ τοττο τιειε οοτιοτοτιττοε.

απτο Ροτοάττ άοτιοτ τιιιτιοτ·ο εοιτοτιιιττι οτ τ308οτιττοτ1ττι

οιτοορτο (τοοο ιτιιτιτοτιι ατο Ροτοτττο τιοιτιοτιτ τιιε ττι

Ρτ·οτττοτο τιοεοτιο οοιιτιτιτττ οτ τοτιοτοτιιττ οτ ι·οοοτττοοιιτττ

οτ εοττιττιειτιότ εττιο τιττοιιτι ττοοττει. οτ τιοτιιττιοε Ροτοττττ

ττοτιοτιτ τιοεοοι·ο οτ Ροεοοτ·ο τη Ρτοτττοτο τιοεοο εττιο

ιιτττιιιτι ότιοττο.

Εφ Βιιττιοτ·τιιε 6ο τιοτ·ιιτο ειιοτ·τ ττττροτ·ττ τιοτιττ·τιιε τιοο

εοτττιετ οτ οιτοτιιΡττττοτιιιτ πιτ ειιΡι·τι ττο ιτοδτεττο ουτοπι

ττοο οοττιιιιιτε τοτιιιο· ειΒ ττττε ιιτττοττοοτ τιοο τιιοοτιττε

τιοτιοοιιτειιε τιοτοττιιεοιτοττιΡτειιιττ ττο οττττοτοτ·το εοτ·τΡτο

μα· τιτοοτειιιττι ατο οοετοΙΙο εοτττιοιιο.· 11τ το ειιτ3εοττ

Ρττοιιο τττοττ τοιοοτιτ οοτιτττιοτιιτ·. οτ τιοο τοστ ‹το τοοο

ττοτο ττοττιττιτ Βιιτττοττ «το τοάοτιτο Ροτοεττιττε ττιτιιιο.

Ρτοεοτιτττιιιε τ·ιιτιοο ττο οπο ττιο.€5τεττο οττιοττο ‹το οτι

ειιττ οτ τοτιιιττιο οετιοι·οοι·το εοτ·ττιτε οοττιιιτιτε. τιτοτιττ

τιττττττο οοτ τττιιιττιιιτο τιτετ τοττο ττττοτει ιιοτ ετττοτιτι τὶ

τιιτο εοπ τιιιτιοτο οειιιετι οτιι·οιιτοοτοτιτε Μοοι.ιινιι. άτο

ντιπ. ιιοιιοττιτιτ·τε.

τι

( ΒοοοοΧ1Μι )

Ατ.τ>κοιτευε 6'αετοΙΖαο. Το2οτέ,'ΟοΙΙιτ·ταοι δτυί!ταο οτε.

κατ, τι Ροτ·τιτιπείο μεσο ίαπαοπείοιιε !αηςίτα οοιι[Μοτ.

Πω , το τιιιΒιιεττ

Ε.: αιιτο9πη.τ|το ττοοίί πωωωτ.τ ττώτιτατ·ίτ.

Οτι!. Α. [στ. Ώ8Ι. τι. Πιό. τ). [ο!.Ίι48.

( Η. Β. )

δομη ττιιοτιτοε οετιτ οετοτιτ τιτοι·οτι οι ο)ιοτ·οτι. 'οιιοτττττ

ιιοε ετοτι οττ”οτιεο. τιστ το Βι·τιττο Δε τττοε το] :το οτι-

εττοττει. το τωοοο ττο τω. το οποιο. το εοιτττττο.ττο

οοτ·ττοιιιι. ‹το ττιιιτοτο. ιτο ττιτιοτι. οτ οοτ οτεειτιιο. ιιτοιιτττο

οοττσ Ρτοττιειιτει ττοτ τα” στοπ τοτ·ι·ειτιττο ποεττο Ροτττο

τοσοι: οτι οετο Βιιτετι. οοτιοεοιι‹το οοετι. οοο ο ττιιτττιτοε

οετο οτιι·το. τιτοτ·οτι ιιστιιο ττο ιτοτι τοι·ι·ειτιιτο. μοτ·τιι ετο

ττει :το τττοε τη ατο οτιεττοττο οτ στο τοτοττο στο τοοττ. ττο

ετιτττοττι. :το εοιιτττο. :το οοτ·όοιιτι. ττο ττιιιι·οτει. το τοτιοιι.

οτι οιιο οοο το τ·οδττιοττοτιο τοτιοτιο πιτ ττιιι€τοι· οτ οοττ

ιτιτοε Με ττοτι τιττ”οτιεο οτ Δω ττ·οιτοττοο. ττο οτ οτστ·τ.το

ο οσε τιιτεοοι· τιτοοτο οτιτοο ττιοτιεοΒοτ·σ οοτ οοτιιιιιι ατο

Βοτιιιτι οτι εοιιτττει ιιτι Βοτ·ι·το Ροτ· ο! οοττιτιτι ιτο €οτιιιο.

οτι οτ οπο! τιοι·τ·το ποε Ροιττιττοε τ”οιοτ οξ.5τοετιι. οτ

τιειτιτιο οτ τιττοτιτττ8τι οτ τοπιο. ο ττιετττττττ τιοο τιοο το

βοιττοττοε οτιττο τοε Βοτιοοεοε. οιιο οοο οιιτετοτ·οττοε. οτ

εοιιτιοΙοττοττιτοτιτΡο οιιττ·ο οι οτιοττσε οιιο τιιο τιοο οοεττιε

τω; ττιτττο ιιιοτ·ι·οιιοτττε. ρω· οοτιοεοοτιοτο στο εοττιιοττο. οτ

οοττιο Με ττιτεοοτ· τιτοοτο ·οιττιιο το Ροτ·ττοτοττοε το το

οι·τοεο. οτ απο τιιιττ·το εοτιτοτττοτιο ττοτιοττοε 6ο το τιιιοτ·τσι.

οιιο οετο οτι το μπει οι: ειιτιοτο Φώτο :με οε οτιτι·ο

τοε τ`τοτιοοε οτ Με ετοτο0τοε. τοτο ιπι Μοτο. οιιο οπο

οτι το Ρτιιιτο ττο τιοτιττοτι το οοτιοιττο οοτο το οετοετοι 8ο

τοε ττοεοοτιοε οτ ‹το Με οποτε τπιττοε τιο τοττο οοτ πιο

οοττσ ἐστι τοε ττ·οτιτ:οε οτ άοτ οττ·ο τοττο οοιι τοε ετσι

τοοτοε οτ τοττο φωτο τιο οτι οοτο τιιοτττο τοττο «το

ποεττο. Μοτο Με ειτοοοοττετε οτ οτ :ιτοτιτττδο ιτοττιττιτι

οτ ττ·οε ο φωτ-ο ροτ·οε ττο οοεττιε. οιιο τιο τττ Ροτ· ττττε

οοεττιε οτ οετοε ττ·οε ο τ1ττοττ·0 Ρτιτοε ττο οοεττιε. οιιο

Με τιοτι ριιοιττιτι ιιοικτοι· ττιοτ·ττ. τι ιδοιιιιοεοε οτ οπο

ιιοε ροόοττοε ττιιοι· οτιεττε ο ποεττο τιοτιιτιττιτ. οτι οετο

τιειι·τ·το εοτιτοιττοτιο οτ οοτο τιειτττο εοτότοττττοττο τιοο

ιτο οτ τιοε οττοεο. απο το τιτοττοε οοτ τοτο ιτο τιο

τοτττιτ οοτο· ετοτιιροϋ ροτετ Βετο. τι τιοτιττοτ·.1 οοτιιτιντιιι·. ο

οτιιττοττιιιττο .οτ 'τοτο ·τττοοτ·. έτοττο τοττο το οιιοτιοε

ιτιιτετοι·οττοε οοιτιο ττο το ιιοεττο. τι ιιοτιιτιτοττ` ττοτ

οοττιιιτι ττο Βοτιτιο· οι· τττέ Με οιιο τι), οτειιτι τοττο

ττειιιιτοτιτο :τουτο οτι'οετο τουτο. οτ τιοο οειιτειιιτιο

ττιττει ατο το 5ο το οιιο τιιιτετοτο. οτ τιιοτιττο οτ ιτοτττοτκτο

ττι·ιτιοτιιτοτιττο οιιο τιοτιΒιιιιο που εοει οεοττό ττο ιιοιτττ·

οοτιττο οετο πιτ απτο.. τιττι ττο οιιοτιτ·ειιιτοι·το. ιτττι ττο

τιτοοιιτιι·το οτι τιοτιιδιιτιο οοειτ. οτι φωτ τιιιτοτ. απο το

ίτοτοεεο ειιιττο το πιτ τω. οτ Ροοτιοι· οοτο οτι τοτο τιιτττο

ιτιιιτι·τιιιοτττε. οτ ο τιοο. ο τι οοτ ποεττο τοιιτοεοε

τοττο οτ ττιιτιιιο τΙοτιτοττο. τοσοι οοττσ :φοιτ ε)·τιτττιιτιιέ

ιτοΒτιτ οιτροιιτειι·ιιιτι ΜΜΜ”. τττο τιιτιιιιιτ·ττ. απο ιιοοτ.ιιτιτ!

τιοτιο. οτ ποε ο!. εοτιτ·οιττοτιο πο), άσο ·ττττοιιτιο. Μοτο

Βτιττιοε οετο οοττο οτ ·οοτιττττιιιιττιοε το; ο τι "τι τιοο
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Ειπα· :Με ‹ὶο Μαι ιι Με ει. ‹!ε ιιιιιι·οοι ιι Με εειιιιοεεε

Μπι Μου οι ιιπε 21Βοτι1 γ εοιι. 0ιι€ιτ10 ιι Με ιιπε εοι·ειτι

ώ τιιιἱ ιι άειιιιιτο Εισαι εισιιειρει· ιειιιιιιε. ιιιιιιιι;ιιιιτιοε ει:

οττοειιιιιοε. οιιο 11ἱΒυΠ0 άο!Ιοε ιιοιι ιιιιεάιι ιιοτιάει·

«πιω ει που ει δετιιιιοε ιἰο (μι .εόειιιιιτε οι ει ·ιιι

ιιοι·ιάιει·ε. απο ε! ιιωιόεάοτ ρισαια Η απο ει σ!

οοιιιρι·οάοι· ριοι·ιιιι 10 σΙιιο ιιιει·ε Ροτ .Με οι εμ ιο

ο! Με'. ο μου ασε εειι: 88ει.ΗΠιιο οι εευιΜε. πιου

όιιιιιοε εεο!ιιι· εετε οιιττει- εαν πισω” εεεΠο άιιηιιο

πιο. ΐευ!ιιι Η οιι.ι·τει επ εειιιΙΙιιι.ρστωοεττο·τιιιιιιάειιιιο.

Ιιιτιοε @Με άιοε ιιιιὸιιιἰοε·ι‹ιὶοΙ πω: ι!ιο·ιιιι.ισειο οιιι

απο άι: ιιιιΠε ει. ιιοιιιεπτοε ει. πιοιιιιιπιω ει· τιιιοιιε

@Με γο ιο!ιειτι μπει ε!ε @ει-ι Μεεοι·οιιι ρου πιει»

άειάο. άι: πιιΠιιτι ιιιππ. άι: ιιοΒοσι οτι ε! ιιιιιιοπιοιοιιο

(με ε! τη άοτι ιικοπεο ΜΒΜ). ιιιιιιιυοι.πι πιιιι.ιι::ιειέ

Μι . ε. Μι- εει.ωιισά .κι =:3ΠοἶιΙιΜΜι›

σ.ι·ιε.·ι:η..ιιιιμιιι9 ·ιι·.ἔ·ιι-ΉΒ ι·.·9·Μι·-Ν εν.»··49ι

.: ι· . . . .ι “η Με” . . .ο κι

.··ι· ε: .·ι ΜΙΠιιϋιι.8 Ξ·.ι ·.ι . ·ι

Ι . . ' Ι . .. ι . · ἶ'
› _ μη .ι ι κ .ιθι| Πι.Ιι 'Ι .ω 7-Η

Α.ι.ι>ιιοιιιευε Ηοπιαπιστιιιιι, θαεωΙΙαερ ?ΜΜΕ οσο. "Με,

ε: .ΡεΜαιι‹!ο· Ροέιε,. ρων: ΙαπωεπιπΣύτω φάι

τ.·οσ.ιμ αππο ΗΜ κ·οιήιικια2. ·.·ι·ι.ιι5% ···› Η

· ί: _ . Μ·-..··ιι ι·ιι·ιι:·· ·····ιι.· Ν." ι

.:°)" :τι .μ ή :κι ·ι··95·>·-.ι Η ιιι··· ει· σΜι

.ι · ·›π ΗΜ , '15 ειιιΒιιΔΠ; ' Μ, ·' Ψ"': (Η .'

·ι. ...ε ·. .·... -- ..ι Με στι" ·. . ι

ω. .·ιιι.ι ιι . .σι `”·η “! : · · :ι

ι - ε.ιτιπ1209ΡφΜ1 παρει ιΠΗΜΜοωιω ιιιιιιιιιτϋ ι

' δει!. Α.[ο!. 98!. δοά.Π.[ο!.44Ί. ' Ώ "Η η.)

(ιι.ιι.) ·

κ'¦ 'ή . › .° . ή.» , ΐ·Ϊ ΠΠ. #

. Π .
. ι ιι ·· . π - ··ι:. ° . τη

#<° Νοιιιιι·ιιιτ ιειιιιιιέτει-ΡΜεοΜειιι τιιιιΒιιιιιιιι ιιιεΙιεοιιιιι

ιιιιοά πω. ιιΙΐοιιειιε. ἀεὶ @τιιε ι·οιιτιειιοιιιιιι Για εοιτιΡοι·

ιιιι€ιιετιιε. οι αιεω!!ε. ··ωιειι. 168ιοιιιε. €ιιιΙΐοιε. ει]:ιιΙιε.

οοτόιι!ιο. ιιιιιι·οιε. Βὶειιτιἱἱ ετ ιιΙΒιιι·ιιιι Μι. ιιιάιιιιιιε

ρΗιιιιοΒΜττι ιΠιιειι·ιεειιιιι ετ ΪεΗοἰΘ Μοσιό·ιισιοιιιε ω»

πιιιιι ιοΒιε ΐει·ι·ιιιιόι. Ιιιιτι·ιε ιιοετι·ι. ιιιιιιά ιιοΙιἰε ρω

σιιιιιε 1ιο€τιιοιι άε ιιιιιεεο οκ Ρ:1ι·το οοιιιιιιιιαιΠε δεν

ιιιιοπιειε ιιιιιιαὶιιε ετ ειιιιΒιικειτοι· ειιιεάοιιι Ρτεεειιτειιιἱτ.

οιιιιιε Μεσοι· τιιΗε εετ

ια ιιοε ειιΡι·ειάιοτιιε ι·ειι :ιΗ'οιιειιε. Π38Π8Π8 ἱιι ι·εετιιε

Ιπωιοτιε. ἱΠιι‹Ι άιιιιιιιιιιε οοιιΠιιιιιιιιάιωι οοιιοεάειιτεε

υιάειιι οοιιιιιιιι€επι Φ: 8Ροοἰειἱἰ Βιιεύιει ιιι οιιιιιιΒιιε

ιιὶΠἱε οΜΙοοὶε ο ιιοΒιε ειοςιιὶεἰιἱε ιι ειιττειοειιιε οι ιιι

ι›οετει·ιιιιι ειαιιιικιιιτΠε οπιιιιιι ευρι·ειάιοιιι. ειἀὶοἱετιιεε

ΜΜΜ. ι1ιιοά ιιιιιιιειιεεε ιιιιι ἴιιοι·ἰιιτ ιιὶοἱιιι ιιι οἰιιἱτειιεε

δι78Ρειι€τιει. ειιβειιιτ ιτι οιιι1ειε οιιιΠιΒιιε. οοιιειιΗΒιιε

Μουτ οετοι·Γιειιιιοιιεεε ιιιιι θε ΐοτἱε ιιεισει·ἱτιτ. Με τει

311811” :μισά εἰ ιιΠιιιιιε ειιειιε ιι-ιοοιιειιΙἰΙιιιε εοιιεει·ιι

Με δι·ιιιιιιι·ι. ροεειτ ει! ιιΙοιι!όεε ιιχεριι!ειιεεε. ει ιιο

Ιιιοι·ιτ ιιιιρο!!ιιι·ε. ετ πιά πιειἰοτἰε ι·οΒοι·ἰε Βι·ιιιιτειτοπι

Ριιο8επιε ρι·ιιιιΜΒιιιιιι ΒιιΠιι πωπω ΡΙιιιιιΒειι ΐεοιιιιιιε

ειδι!!ιιι·ι. ‹!ιι4ιιιι1ι ιιγειιιιιι ΜΒΜ ιιιιΡοι·ιιτοτιε Μ”. Μι

Ιειιιιιιε 86ριετιιΒτιε. ππιιο όοπιιιιι ιιι‹:ιτι.ιιι. εΒο ιο!ιιιιιτιοε

ροτι·ἰ ·ιιιιιιτιιτιιιτι εοι·ἱΡεὶ. ‹!ε πιιιιιιιιιιο ειιιι!ιιιιιι ,Ριπή

άοικιιιιι ΜΒΜ ει:ι·ιΡιοι·ιε. :ιππο ΓΕ”Ι10ΠΙΠι κιοτιιιιιι ι·ο8ἰε

άι:οιιιιο. · '

· =. ι ι

μ) νωε πρ” τι.β 00011". αν!. ΙΜ!)

ό!

έ: .

ό)

τ!

( ΠΟΠΟΠΧΙ..ΙΧ )

ΑυΜοιιευε 6'2ιεσεΜαυ, ΤοΐοΕΣ) θαι!Ιίοίπε 62ο. Με,

Βαπ·ιιυπ έκ ρωιιω εευιαἰ `ΜιοΒοΣ ίπ οΜ2Με &·

&έΙίαε Ιαπιιετι.εί&ιιε πωπω. 

ΗΜ , Ή ειιι€ιιετι

ι:`.___· ι.° . ι". έ..

"β η',

δυό. Α. [οἱ. $89. απ!. Π. β!. ΜΒ.

μι. ιι.)

. Ε”

. πι». .· ι .- δερειο ειιιειιιι.οε εετε οιιι·Βιι ιιι€ι·θιι ιιΜιγιει·ειιτιιειιιιι

πω. Ποπ ΜΒόιι80. Ροτ Η ει·ειοἰιιι θα ιΉ68.ΥιΕ7 ἀθἱ>βει#

ΜΜΜ. 48 το!εάο. (Με κοκ. Μ ιξ.3ιιΙΗ2ιιι. θα ειιιιΠε.

θα οοι·άοιιιι. τιιε Μαντώ. ιάε Έιιἱι6ϊι° φωτ ἑἱἔειτιϊὸ).

Ροτ· ιιιιιο!ιοε εει·ιιιοοε (με ιιοε ιΜει-6ιι εΤοοιιιιιιι'ιιιι

Βοιιιιιιι οι Ροτ :ιιπε ειιιειιιοε^?ιιοὶιιιιτιιά ιίιε Με ΐιιιει·

Μαι ε: πιοι·οοι Μπι Μαι ει Με Ίσα: 8ἔ0Ι£ἐι εοπ ιτιιειιιο

ιι Με (ΡΜ εενιιιι Δι ιιΙιιὶ ιιάιιιειι·ιεθ. ειοιιιροι·ιετιιιιε.

ἐ8Μ09 Με οι οιιιι~ει4ιιιιοε Ιω Με °ιιιεπΙιιιτει οτι εο

ιιιιιιιι. «μια εε ι:οι·οΙιιι Μ! εο Μαιο. ιεε Μι [Λεια «Με

ιιιππ &ειιιοεεοο. Με εειιιιιιΙειάειιιιιειιιι·οϊ ιι φτειΒ (με

ω. άι ειοιιιιιιδιι !ει·.ι!!τι:ιετι·ο ιιοειτο”ιοιιιοιι. ο ιιιι.1ιοι·

Ιιιιάοι·οε 6ο- ιοάοιε μπω Με ιιοετι·4ιε οει!Ιεε. 6 ·εειιι

ιιιοπιιιιτ:ι εοΜεάιοιιιι Με άιιιιιοε μπει βια· ριιΙειο

επ «Δε. ιιιι ΟΜΩΣ· 808Π€Βιιοπ ιιιιιιι·.ιιι· ειιε. ιιιητιιεξ ετ

Μ·Εο8Διτιο8- Με. (με κι 8.3,Μι Μ31°ι2. ετ @ω μι· ιιπε

«!πι!ιοι·Μετ. Ρ0ΓΙ1 εὶειιιΡει· ιεπιειε. ιι ιιιιιιιιΜιιιοει πιειτοι·

ιιι Ριιεεεεεὶοιι ·‹ΜΙιι μι· σε οοΜιιτι εσΒιιοδιτ·ΒόΒε €49

τιιιιι. ιι οΡειοιιιο εο ιιιοειιΒετο. ο ιιιειιιάιιιιι6·εϊ ει @εἰ

ίοιιάεπιοε απο τιι€υιιιιο πιο" εειι ο8ειά·ο όε.φιειΕι ΜΝ

ιιιιι~Βιιι· πιο οοιιιι~οιίω·. Μι εμε!. «μια ‹1ιιιι`Ι‹ι~ιἶιὶεεΪεο

ιιιιιιιε ιιοετι·ιι ιτε κει- ρωΙιατ Με 76 ΐκι οοιο·ιιιιιώ

ιιιιιι~ι·ειιιεάιε. οι ΑΙ οοιιιιιιι εο!ιτωισ!ιοΠε εειιιιέι· 1@Εἱι

ο! άι.ιιιιιο_ άοβΜά0. ο Ροι·οιιιι απο Με Ειπε ει; εωΒι·ε.

ιιιιιιιάιιιιιοε ειιε!ειι· απο σιιι·τει- σοιιιι68Μ·ο ΜΒΜ) τΠε

ΡΙιιιιιο. ΓιιοΙιιι Ιιι απτο οτι εειιι!!ει μου ιιοειι·ο··ιιιιιιιὶ

άειάο. ιιιιει·οοΙοε -ιιοἱιιι επ τροπο ιΠοε ιιιιιιιιάοε θέ

ιιιιιιειο. επι 0°Πι ‹Ιε ιιιιιΙΙο οι άιιιιοιιιοε οι ιιοιιΔιιιιιιιιιΕ

πιιεοε ειιιιιοε. χο ιο!ιιιιι Ρετε2 άι: οι!ιιιιιι π... εειι-ω

ρω 11ιετιάειάο (Η ιιιιΙΙιιιι ροωι Φο ειι3Ποιι. Μι εΙιιιιιιιο

όοιοιισ :μπι ει το), όσο ειποτιεο τοΒιι6. ~ 4

ΕΒο ιδιιιι!ιο!ιιιιιε 6ο- 88ΠΌι0 Βοοι·Βιο ειιιιΜ· ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιι·ιιιε ΜΒειΕ118 τα·ιιιιεοι·ιρειει: επιιιιιριιΒιιιιιι ιιεειιβιιιι

ιΙο ι·ιιΒιετι:·ο: ιιιιιοιιιιω· οοιιιιιιιιε ἱιιιιι3€· τΜϊιεἰιιτ‹ι Η

εκοιιιΡΙιθαιτο πωπω ἱεσοἱιἱ·Βὅιιιιι3ιι18ὶ'ιιοῖ€ιι·ἰὶ. ΜΗ”

ιιιΜιιο ιιιιΙ ι1ιπιιιιιιιο. ιιιει Ειπε 1ιιιιιι·ινειΙΙιιΙιε ιιιιιιιι

εειι Ρ111°ιοΙ:0. ε!ε ιιιιιιιιτΙειτοιιιιιιιιιιι €ιιὶᾶσιι άι: 4·σάσΒιο

Μισο οιιιιιιιιιε ροιεεωιιε. Μ50.ιΒιιε ρισεειιιιιιιιε τιιιιοο

ιἰε ειναι. πιιι€ιεττο ΜΒειΜι= άι @εειι οι ιιιιιιιιτιο

οεἱιει·€ει~ὶο εοι·ιΒιε οοιιιιιιιιε ιιιιιιι€. ΜΟΝΜΝΙΙ. ·ἀἱο ΜΗ:

ιιιοιιοιιιΒιιιε. κ. ιιιι:Ποιιοιιιε. ·ι - ·ι · ·

!'7ἔι
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Ο Μεσοι.

Οοπτεπάεπτίστω [ιπ:οόο εναπασΖε ετ Τ/ιστοπ σωμάτω

σέόιι.ε ι!ε Ροπιοαισ ε! £απαεπε2 οοπιπιιυι2 οε:σα.ειΞσπε

πεπισι·ιε ι·αίαΜιιω, πιοπτιζε Πρωτο αρρε!!ατι , έπεσα· σε

ιυίε·ί.πίτπ ι:οιισοτ·άιπιτιπ. η Δια

Ι2θΙ , 2 εερτειιιΒι·ιε

ἶ·ι' ' .”:2;

Ε.: ιιΡομ·αρ|ιο .ιἰπι·ι·οπιι Πιερίί ?'αιιτ·ιπαπ.ιι.τ ΜΙ:Μιιτιι.

Μ. Α.[οί 3”. εστι. Π. [Μ. 304. οι.

( Η. Β. )

ι . ..ιιι · ε: " τιχ |. στο

(η:

Ισ ιιοιιήιιε άοιιιιιιἱ 811180. απο εμεετιοσεε ετ “τοο

ω ιιι'

οτἱιειιτιιι· ετ τετοιο σε σιτε ΐοιεεεστ ετ οεεεπιτ ιιι ο
Ρ (Ι Ρ

Ρο5τετιιι11 [εμοι·ιι·ι ε μιω' σηι”.ιιΙ1ρ-τω1τ10.·θηι1ΠτιΡ5πτε

ετ ιζομι.ιιοε ισεοιπιιιι μη! ,ισιιησετει:ι_ετ τ!ιοπιιιιω ισα»

οτιὶοοε8 σε ροοιιι>ιιο στοκ @Με εϊστ10ινιι1τΒιι5τι8ΒΒ

?μέσα ε: τ .οΙτειιι οοεοεὶοιιε .σειιιστ,ιο_ _ἰιιἱ`ι·σεοι~ἰρτι

ττι109.Ήεπ1ιι.5 !. .ι;ιτιιι· σεισιιε πιοιιτιοιια·εστζε:·ιιοτειιιτοο

ισ βοετοι·ιιμ ἱρεε Ρ21ττε8ΜοϊΙ1τιεπιΙΙιοτει·ιει111 Ιὶτἰμιο-οτ

εορτρητισμιιισάε 13101161 τσΠει·ε. οι σποτ ρε-ιτι·σσεει

εεμ,ιετ.,ετρειοτι σο”. ιτοιιιὶιιιιε ΒιιιΙΙιετι11ιιοΒιιοσσοι€ι·σ

ριιι)Ἀσ11εμεμ30ωποιε ει: Ροριιτι ἰοοοε οσιοιιιε ετι_ιιἰ0ιτ

μεμε ·οοιχιιιιιἱε ε1ι..μστι Ρσετε. ει: ιὶὶοτι οοιιήιιι -ἰειεο‹

@σε ισοοιιετετ. ττιοειι_σε ;ιιιστοΙιιοσεε σε Ροιποσοιπο

οι: ἰΡειε ετ τισι.οιοΗμε ειιὶε ιτε εριιμο οι εΙτει·ει. Με

βεΙἱει:τ ιμιει εκ αμεα ττσσεσοτὶοιιὶε ετστιιει·ιωτ ετ

στάισειιιετιιστ ιμοά άιοτυπι σειιιυε . ειιετοάιστοι· ετ

.Βοοιιιστιιι· Ρετ Ιτοτσἰιιεε ιτε Ρει·ετο ιμί ειιιιτ τιοωιιιεε ο

εοιιιιιοὶε ἰιιιιιιε ετ σου τιοπιἱσεε άι: εριΒιισ εισε Ρετ

σιιισριιτιοε ετεετοε ετ σοιιετὶτιιτοε ε. ι;Ιιοτιε @ΜΒΜ

σε Ρετετο οετ σο εοτιιιτι στιετεττειιιο ετ σΙ› ΒσιιιἱοἱΒιι8

ιτε εριΒιιο. ετ (ματ ομοια Βοσιιο. εμε σιιτει·ειιτι1τ

σἱἰιμἰΒιιε ρει·εσσιε ἱιιιιειιτἰε ιιι ἰΡεο σετσοι·ε _σοστι·σ

ΡτοτιἱΒἰεὶοι1ειιι ετ σωι;ιε Μ ιμσό ειιι€ετιιτ σεεειειοι:ιε

Βαποστιιισ ἰρεἰιιε ι1επιστιε άιιιιάι άεΒεειτ Ρετ Μεοἰὶιιιιι

ιιἱἀε!ὶοετ ιμοά οοπιιιιιε ιιιιιιιε σου οιιετεΙΙιιιιιιε Ρετετι

ΒιιΒεειτ ιπειἱἰετετεπι ετ ιΙιετι πιστεΒιοσεε με εε ετ

τιοπιἰιιὶΒιιε επιο τιο,Βεσπιτ Μιτου π1εάιετστειιι. οετο Διὶ

τεωσιιεσάσε ιὶὶεοοιτἀἰοε οπο: Βοσπισεε ρει·ετι ετ τισ

ιιήσεε εΙ›ἰΒιιἱ. (ματ ειιιοροιτιι άι: ερἰιμο οσο ειισιωιτ

Ρὶἔιιοτιι εισε σωμα το τιοιηἱσἱΒιι8 άι: Ρει·ετο. εεσ.

οοιιιιισε ιιιιιιιε τετιειιτιιι· Με ίσι:ετε εοΙιιἰ στ: Βοιώ

α Βιιτειιτιππι οιιιιιιμσιμιτσ. ιτε ιμοά Ιὶεειιτειι εισε ω.

-ιμο Ρι·στιιτώτιοπο @εισε σ!ἰιμο μ·εετιιι:ιοσε ι:όπιιισε

ισιωε ιμιιιιι]οουπιιμο δειτε” σετ οριιοεοπιιισιε ΕΔ

·εει·ε_›ίὶει·ἱ ιιοΙετ .ροεειτ Βοει·στε ετ Βσέσιιτιίοι:ει·ε Κι

μα) ιιεισοιιε :ΙιΒ·ιιιιιιιεο ειιίΠοιεοε ιιειμε ιιι δώσω

οιιιιιιμοΒιιιι.ει σι.Γεωοιμ ιιο!ιι.πιτετεω.·ιτειτσισειι φοιτ

εἰ ι:οιουσεοσιιιιε ·τ›οει:ετι ΐεσετιτ ιιτισμοι τειι:Ροιε Π

ιέρωιιιειτ ιιι·ο·ιοΜειε -ιΕιιιιηυσειστο ιΙιμεειτ σεεειιτε :ιο

ιιιοιειοπιε ιιεισοιιίωοετΙοε οἀ.°οπι·ιιοε'ὸει:εισ τιισο·Ρι·σ

ιιϊωεμειιΕεεφπωτω .οοιιΒιισ..στ.·ιιεπωε· ιειοεειτ στ ιισ

δοειτι μοτιι!ειι·ει σε ΨιοετιιιτοιΙππι· εικτ:εσιμεσωτ σε οικω

άιτ.άοεεισ οσιιέιωσσεεί·τ ιοσιιιιιιιεῖ› ιτισιιε'Εισειρει·ε··ετ

ιιοειρι- άἑιεειιει:εἑ·› ιιο!ιιιΜΕ :ίοοει:ε τω» ·ΒιίΙοειε νι1άΡ·ιη1Μ

εο113ιισιο-τομέωειο εΜΜεοσ σιιτ:&σμοσιτέ ι ιμϋπάεσιιιι

8ειΙειιι·ιπιι ετ εοσ1ιιιιε:ισσιιιε ιιτιττοεατ σι]ιιιιιστετ·άιετο8

ιτιστετιιοιιεε ετ τ1οιιιισεε ιτε εμΒοο ει: σε ι›ει·ετο οιἱ

ιιεισιιε Ρι·εάιοτιιιτι άεΐειιάειιάυπι το οιιπιι Ρετεοπτι

ετ άστε ορειιι σοιιεἱ|ὶιιω ει. ιιιυιιτιιιω εοιιπε σώσω

Ρετεοιιοε το τιιισισττΗΜ·.%τλτοετοάιοπι ι1εισοι·ιε Ρτε

ἀὶετὶ. ετ ιΠετι ισοι·οοιοιιεε ετ τισιι1ιιιεε ω άεΒεοστ

Με οοι15ιτιιτάΚ ορετιιιιετ5 ιιιικΠιιιω· ρτεὸἰστο οοιιιιιιτι

στι' φτεόιεωσ: ιιιειιιυει ιτοτειιιΜποιιιιι ετ τιιετιιιιπι.ι. ·τιστο

στου» ετ εκρι·εεειιιι οιοτοι·ειιτειν·ιΡεοε ·Ρειιιτοε. οσοι!

οοιιιιισε ὶειιιιιε ιιειμ.ειμο Ρτειἱὶετε μα· ιΡεοε ισοτ

σΒιοσεε ΐιιετιιιτ οσεει·ιιστο. που Ροεεὶτ ιιεε τΙεττειιτ ι!ε

ἱΡεο Βοεοσ σε! ειΙἱιμει @Με ιτιισι.ιει·ε εοιιτι·οιιετεὶσιιι

ιιεε ε εοσιιετεο ἰΡεἰ πιστειιισιιεε οοιιτι·ο οσωιιιιε ἰοιιιιε

ιμοι:ειμε ρου εσιιιιιιιε μ·ειΗοω ΐοει·ιιιτ οβεει·υειτο.

Ροεειιιτ σεεισοτισειιο-τ ·ισσι1ει·ε=ιοοιιτιισιιει·ειειω οοιιτι·ιι

εσιοιισε ιτε μεο[Βοεεο ιιεἱ_ εισε Ρειι·τε. εεό εεωΡει·

άεσεετ ἰΡειιπι σειιιιιε το ιιτΠιτστεπι ιιττἱυειμε Ρσττἱε

τει:ισσει·ε εεοιπιιἰιιοι πιοιτιιιιι ετ ίοι·ιοοιιι ειιΡετιιιε

4ιτιιΦωσυ οικοιι_ι «Φωτ ιὶὶοτὶ- ιιιιι·ι>Μοοιι5 οι ΜΜΜ

τω! Μονο· ιιιιιι€τίριιιιοεειοε ρει·ειο οι ὶρεσ ·Ειθττισηε

μεϊιβετε @τομ _εττιπιό, Ρεο,ερει.ιμγιιειμετ .ρι·ο.οοι;υμ

βε5τἱὶε. ετσι” ὶιτἱ,ετ° στο οιιηι.εοοεμφιιετσοτ. _δτι.ΡΙ"Β·9

ῷἱετιι σωστο, ετ .ειι1εμΙο Ρι·οοιιεετιιοτ οετ ὶιιιιἰειπο ;βιοτο

Ροι·τεε ζητει·ι_οεπεειτισεττ άμμο @πομπο οιισιτοιιειιέ

ιιοιιήσε ετ πήρε ιτιστι.οοπιιισιο ετ @στά ι11τιτοτήσιιεε

Ρτο εε ετ..άιο,ττειιοΦιιιι|με επιο ιιτ ειιρι·ιι ιαττειιιτει·ε

ει. σΒεετιιιιι·ε μετρετιιο ετ ιιι ιιιιιτο οοιιττσιιειιἰι·ε_ειιβ

μεσο !ιοι·ιιι·ιμο μήΠε @Με τοτει1άρειιιε ι›σι·τεε σο

ιιιιιιεεπι “τοποσ ετ ρτσιιιιεεε. ιιι.ισιιι,ρετει·ε;ετ'οοιιτ

Βετο Ροεειτ μια εμε οΜετσετετ ·ι›ιιι·τἰ σου σώσετ

υιιτιτἰ. «μια. δομη ιιρβετιιιιο_ιιοσ εοιιπε επιο ειιἱετειι?

σἰΒιιεοε ρει·ετο. ετ,ε:σοιιιιει·οο οσωροι·ιι ι!ε Ρει·ετο ε! τἱΒι18 8ιιρισόιΟτι8. οωι880τε8 Ρ1°0Ρτθ1°89 ΜΙΒ ι$!19

που οσρἱοιιτ ριιμοτιι εισε βοσιιιιτιβ τιοισιτιἰΒιι8 ιἰε

εειὶ σιωτ ιτιοι·οοιοσεε τειιεοητιιιτ εοΙιιει·ε ετ

εοτιιι ίξιοει:·ε ἰΡεμ σωσει. Πει οιισιτειιωμιιϋ ροε8ιιιτ

ετ άεσειιστ ἀεηιισοὶοτε οοε (ΙΜ .ισσειιει·ιστ ιιι ὶρεο

ποιηση: εοιιπε -ΡτοΙιιΒιτΞσι1εισ εκιτιοισιιιιΒιιε ἱρεοτιπιι

|οσοτιιπι ετ στειιιιτιιτ σει·Βο ουὶιιεΙἰΒετ οοπτρειι·ιι εἰ11ε

Δω!. ρτσΒειτἰοοε. ετ Βειι1Ρετ εισδιιΙιε εοιπιε εσπιΡστἱἰ

ἰμιισιιετιτιιικ ετ ιτε ποσο; Ροοιιστιιιπ· ιτοιο ια σπαει:

ττιιιιεοοτἱσιιἱε ρτεἀἱετε ετστ.ιιττιπι οετ ετ - στοιιιοτιιω

ιμοιἰ ειιμο τειι:ιΡοτειι:ομιιοε ιιισιιε το σΡιιε εοπιιπ1ιε

ετ το εποε ειιρεσειιε ιιο!ιιει·ιτ Εισαι: Βετἰ σε! ΐστπτἰ

Με Βσιεσε Ποεστ οσιοιισἱ ἱοοιιε ετ ιιιπισιιε ἰρεὶιιε

ι:οιπιιιιιιε ·σοσἰρει·ε σε ΙὶΒιισιιιἱσε ἰρεὶιιε Βοεστιὶ ετ

Διοτι μ.ιιιιι·ετιιοσεε ιέιττειι1 ιἰοτσἱιιο οοριτσσεο Ρτο ἀἱετο

εοσοιπιι. ετ @ως όοι.ιιιιιιιε οομτοσειιε )μτο,-οιετιιτ

οοιιιιιιιἰ ειοο” ισιμοτιιοιιιΒιιε σσσε οοπιιιοιε @με

εμε οβΙἱΒσι~ἱ μοοειιιιτ Ρτεεεοιἱει εσιτιοετ ετζΐοτμτομΡω

ὸἰστἰε οφοἱΒιιε ετ εὶσΒιι!ἰε οοεει·ιιωιάιο. ιιη·ιισιτιω

ευρω· ιζιοτιιε τΙ1οιιισε _ιι1σι·οἱιἱο_ ω ειιοετω ἀεὶ ειιιιτιἐ

ι,ιε!ιο μ·εάιετιι οιιιιιιιι= ει: εισΒιιιιι Μινι _ξὶιἰε ει: @σε

Β·οιιι1ε ιστοιέι·ιιιιτει· οοεει·ιμιι·ε. ΐεις:ιεσε__Βεο αποτομ

τοτε Λεω ,ιἱοιιιιιιι ἰσεοΒὶ ι1ηιιεετιισσιε _εμποτστί8·8ιή ιιτ

ιΒειιστ ιιιιώσ .ετ ετισμι ι:οσειΙιο ιΉρωτιιω βσωτοιμ·ιιι1ι

σωστή ετ ιτιιιιιιιετιε ιισσε οι] σα: εοσειιιστιοε:ετ Ρτο

Ριτπμοε οι›ι›εἱὶοιιετιιιιτ. σοὶ ιιεισοτι ι:οΙ1ετετ ιιτ ιοί-σει

ιιιόετισετ :ψ απο μπε ι]εειιι·ι·ιτ αμε Με ει1ιτοι·σει

ιιι·Βοι·ὶΒιιε ιμιιιιτιιιιι ιιεοεεεστἱιιιτι ΐσετιτ το ΪειΒι·ἱεσιη ιιειμε ιιι ι·ιιιιιιιι ΐι·ιισειιεΙΙι. το Μπι ·Ροττε άειιετειιε
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οοεἱἀετι1εω όεοιπι·Μ ετΙοει ΐι·ειιΒιιεΙΠ ώ Με [πιπε α Ι›ι·ει·οΒοτἱυε Ρι·οεετΙιιἱπιυι· ειιΒ ιιοετι·ε ετ εροετοἰἱεε

ἀεεει·ι·ἱτ :Νοε ωι!Πε ιιαΙιιε ἰιι ρσεεο ὶΗοωπι εὶε Με

ε: ἰΡεε :ηπα ἀἰιιἱᾶὶτ ἱΡειιαι πωπω ε ροεεε ετ τει·

τἱτοι·ἰο ἰΠοτιιιιι άε ἰιιειιεΠε ειιρειάιιε εκ· τι·επενε·τεο

άειιει·ειιε ιιιοιπετιι τειιε£ ἀἰοωιιι· ιιεπιι1ειιεκμε ἰτι

τεττὶτοι·ἰο ΠΙοι·ιιιυ άε ἰι15ιωΙὶε ετ. εεε ὶιι πιεὸἱο όἰ

ετοι·ιιιιι ιεττἱτοι·ὶοτιιιι1 ἱοτππ εΙυἱἀεω «ΙΜ ἀἰοἰτιιι·

εειιεἱηὶ ὶιιειιυἱ·ἱε ·ι·ευο!πεπάο παρε Μ] τουετειιιβεἱ

εμε ἀἰιιἰἀἰτ τεττἰ1οτὶιιιιι ιὶὶοτἰ ιτεπιοτὶε ει €εττἱτοι·ἱο

ίυευειΠε ειιΡετἱυε άει1ετειιε οτἰεπτειτι οετ Με αμε

ἀἱιτἰἀἱτ τετή1:οήιιω ἀὶοτἱ :ιειιιοτἰε ε τεττὶτστὶο ππο

Βο8ε. εεωπι ὶειιιιε ἰπι ΡεΙεεἱο οΡὶιοιπἰε ιἱε Βἰεεο

ἱιιε.ι1ιιο ιιιοτετιιι· ὸὶετιιε ἀοωὶιιιιε ωΡἰτειιετιε. εππο

ὸσπιἱιιὶεε ιιιιτὶιιἰτειτἱε. πιὶΙΙεεἰιι:ο σα”. ἰηἀὶοιἰσπε πω.

ἀἰεαιεηετἱε π. ἀὶε εερωπιΒι·ὶε μεεεωςοϋεπτν Ρι·εεετι-=

ΕΦ” ετ τορὅειἱε €εεώου5 ΒιιΠΗε!πισ :Βο_Ιὶετο. πσήι·δω ό

πεΡὶτεΠει. ΒυὶΜεἱωο πωΙοιιἱο εἰ: Έεεπι άε ι·ἱιιευοἱἱο ετ

Ρειτο δε πιιιεεο τιοτυι·ὶο ειπἰε ἀἰευὶ ἀοιπἱπιὶ.εερἱτπτιεἱ.

Εεεε ίο!πιπιεε ειιτὶοὶ @ο μπαι τνστυπἱιιε ον ειιΡι·ει σε

“πιώ Πι ριιΗἱεαττιΐοτιπεπιεἴε εετὲπὶειτἰο Ξπεττιιωετι

Βοι·ιιαι ειιοπάεσμ πάε ιἰε ήιοιπε πεωτδάσ ιὶε εεηενεἱἱ·

ιι:Διιτιάιιτο .ἀοπιἰποππιιπι ειιΡὶτετιεοωπι. Μιτει.κκτιιιιζ Ρ

'

ω.. π; ` : ..ω ·: π .·

°ζ · 'ἐκ. ·› ·(ΒΠΟ()ΟΕΙ ) ¦ ; Μ” 'Η

› τι 2" -:°ξ Μ ' ζ ' ξ 'ι ·

Πιιιμωε ραρα ΙΡ] Μίυ|ισιεΙε:π Ρα!εο!ο8απηΈ5,·αεσο

πυρ ίπτρεππωι·επι, ια ρεσιαιίαπι α ΖαπςιΜπιέΣτέ !πι

ΖΣυο Βατυθ·απώ2:ιο· ω ΙΖάεόπωείο Ύιισσαπώ υένέ(›ιω

αϋΙααιπι Σίεάεπι πεε£ἰ£αει·επ/αάἀ8, εάιΖα·ε ποξ,>ατ. ·

0..»Μ·τ ω . Α · °': . με

:_:η , .εΔ · ω· - . · ἱ :

| η Π. :ὶ ;' .- 1263” ε ΜΙερς!εε ςξεοετι:Βι·Εε | ἱ '

κι] ί. .. Ξ.Π;.ιΑ.__. 1 ;υ'Μ· .Η'. Με· :νε .. η .ι σω!ιΑ]·ό“Μα.. · Ξι;)°··›) η .: ξ .›

Π ;ωι ' ε .;· +·ἱ ΙΜ _(Β-Β-) π :· :..: : :!;.κι·;.

' ι ο

. ' ›..:,'ἱ Πο π; ω . 25η

Ίνι:Βεπιιε εΡἱεεοΡιιε εειειιιχε εετιιστιιαηκὶεὶ. οεὺὶεεὶπτοί

ὶιι;ἐεηἱετο›ίὶἱἰο ΉιἰεΙιιιεΗ Ιπι!εοΙοεο ἱΙΙιιετυἱἔἱιπρετυτστὶ

ευεεστπω εε!ιπεττι ε: εΡοετοΙὶοεπι .Βετιεᾶἰετὶοιιετιυ.

εκ .Ρ:Μ:ε ιΜεού ΜΗ Ιευΐτετιεὶιἰιιϊ εἰυἱε. ετ πηει·οποτέ8

Μεειιὶ.υ-ἀ›οἱιἰε ε$ .εεεΙεεἰε ι·οπιειτιε όειιοτὶ. .Βάι φτο

ρσεἰωιιὶ .ευπτιιευοΒὶε. ι1υοά απο ὶρεε. άπιπ ἰΙἀἱω

Βτεπάο .οοτιοὶυε ετ εοεἱο Με. Πι ι!ιιαάεπτι.18ει·ςε τυοζ

ειιεπιιόερωτι ὶεπιτἰτἰτυἱπὶ.Δ πωπω ι.ιιτώιετετ. Βο.!ωικ

ιιιιιε›.ῖυ κέιάεω ἑτεττε-‹ὶρεοε απ» τιπε8πεειιι1Με .ρε- ά

οπτιἱεωηιὶειτπ.εεοιιτπ ρω ει11εικΠε ωει·εἰπιοτιἱἰε ΜΒ»

ι·εΗκειτ. 8ἰι1ε.;εΙΞεΙιιε τεοὶοτκιΒἰΗ εεεεε. ρω Με πο-=

Ευι1Με Ϊοειρτἰιιειιὶε· ΗΜτο ε1:.εειΡεοε .εά1ιιετι1 φτεεειμ.

Βεπιζάεεεϊιίαιω. ωφω ἱΡεοε .εοπ τεετὶτιιτε ΡεειιεἰεἱΜ

σωωφ; !ρειΈτεπεβώιιιιι ερει·πρτιτε ΡοεΣτιιόόιιιιι Μ1ετεεΗ ..

ειιἱΝιὶἑἰτιιι·.ἱιἄπ.Ρετἰπξετι8› ιιιεΙιειιετυιἰὶηεπτ ι1εεεετ. πιεε:

εεωΕε8ωεΙ.'Μἰοεετἱιιω.·ἱιι Μ1τήε ·έιιὶ=ἀοὶι1ἰιιἰὶ οοιπππιε

ΜΜεΞΙ $ευπξτειιεεωιτεω.υ..ΊυψιιεΗΒετ. εοε. ιιυώεετε

εβιω1188: ·ετ ἐοΒε1ιεήουΒ€πι15 οΡΡ‹›:·Ειιτιἱ ἴευοτἰε Ρὺεεἰόἰο

άείεπεωεωίιεο εΙΚΙιήιΙ ευΒεώι1επτεε Ρετήιιιε. ς1ιιοά Μ]

81$ΓΦΠ1ισι1επεδϊΗΒ0Ι110€10ΒΒΒΕ ιιοευήιειππω. εετεοἱωρ

τεπι ωειιι ι·οΒοιιάωιι ἀιικὶιιιιιε υττειπἱιιε ετ οτωτιάιιιτι.

ι1ιθμΑεριμ5ι .;ι'$τρ'οςἰεΙ18›Ρτοιιἱἀε. Ίοοι! :_ΙμοΒειιεπι @αἰ

Μπεπι εὶιτεφιε σύκα. 91108 ερεεἰεΙὶε ΒειτὶιιοΙετιτὶε

εεἀἰε τειιετεπήει ρεειιτιἰειπι ὶΡεετιι ι·εετὶτιιὶ ΒιοΜε

εἰ:: έΒΜαιω. Με φιοάτιοε ἀευοεἱοιιειιι τυπο. €ΒΒΙϋ8

ε:ήιπάε ὶτι ἀοττιὶιιο ΙειιιἀὶΒιιε τιιετὶτο εοωπιεπάευτεε.

οοτιἀὶἔτιιιε ρι·ομετ Άσε ΗΜ Βι·ιιιὶειε τείει·οπιιιε. ἀεπιιπι

ιιὶτετΒὶὶ. κ. Ιω!ειιάειε άεσειΜΜε Ρ011ἰἱῇ0ε€118 Μετά

οοτιο Ιπἰπιο. [

ς υεεεει.ιι )

ΡαΙοάἰἰ σα.πε!Μπί σαρΕΖαπειιππ ίαπωεπεί.9 ροριιΙἰ ιἰε

τ·εάιίέ2ίόασ σιι.πτ·έ Ρα!οάϋ, εοτ·ιιυιςιιε άεύί8οτ·ίθιω ίπ

_[οι·πιαπ£.
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. ΕΒι#εἔὶο ετ Ροτεέιτὶ ιιἱι·ο ΠοπιΜο ΒπιἱΙ!ἱεΙτιισ Βασε

ιιὶθι·ε -ΙιοτιοτεΒὶΙἱ εερὶτειιεο ἰετιιιε. ουετεἰἱειιἱ ΡεΙοὸἰἱ

εἶπε ΒόεΙεε. εειἱυτεἀτι ωπκ1ιπιπι ἀοωἰτιο ε!. ςυἱεεἱιιἱό

Ρ058ι111Ε·εετι1ἱεἱἱ εΦ`Βοτιοτἰε. Ι10ι1ετἰ! πεεττει ὁοπιἰιιοεἰο

Ιἱτιετἰε ΡτεεειΠιἰΒιιε ιιιειπἰἴεετε. ςιὶοά ἀοαιἱπιιε ε)]πιοτι

όε Βοτιοε!όο ἰιιὸεκ ιιεετετ ΐεοΠ ὶιιτει·ε ετ ὶυτεπιεητο

εοττιΡυΙεὶτ. €ειετεΙιΙοε ειιτἱε ΡεΙοὸὶἰ. εεἱΠεετ ευειοιιω

άε Βυε!οΙιὶε. οΒεπιιω Βιιεω!όιιιτι ετ. εΠοε φωτιιοτ ε::

τιιεἱἰοτἰΒιιε ετ. Ιεἔεἰἱοτἰβυεἱιοτηἰτιὶβυε ιἰὶετἰ Ιοεἱ. εεἱ

Με!. κ·οτιεἱιιω δειιιειετιιιπι. ΒΜιιπι ·άε ειιεΙεΙύε ετ

ω ο Βιιὶἱἱἱεἴιτιιιιιι Φο εΡἰιω ε: ο5Ρὶι1εΠι1ιπι άι: ττεωοπιεπε.

ΦΠ άεβευευτ ὶιιτΙιιὶτει·ε π·εε ετ Ροεεεεεήοπεε ετ τεἀ-`

&.Άιιε εοιπὶιιιιἰε ετ ειπὶε Ρει!6ιω. αφή _οιτιι1εε ὸἱκετωπ

Ρετ εοι·ι1ιτι εεεαιπιεπιτυπι ‹Ιυοεὶ ἱτι ΦεπιΡοι·ε ἀοπιἱπἰ~

πιεττἱηἰ όε ΐειιο Γυε1°ι1υ£ἱτπ1ι1ἱεἱω ετ ιπὶεεε ὶτι ἱετιιιιι

ὶη ιυειιὶΒιι5 ιιεεω·ὶε ἀοιηἰιή οερἱωτιεὶ. ετ ιιἱεΪιἱΙ εΙἰιιιἰ

εεἱυιπ ιιει ἰ1ιι1ετιὶι·ε` μ‹›εειιιιτ εκεερτο ι!ιιοιΙ υοτι οτε

άιιητ ωἱεἱεεε ἱιτΐτεεει·ὶρτε. Πι ρτἱπιἱε με1ι·ιιε ι·εΡὶοἱιιε

«ἰε σεεεἰεΒἱο- ΡΓ0Αερ8 00ΜετΙ:δ]σπε .8ω5 άεΒετ. Μ

τιιωιἰω εοΜοε ν. Ρεττιιε ιΙ188£1ι°ἱἔΙ1115 ετ ΒιιὶΙἱοτιιιε ετοΠε

άε ιτιοωεωο εοΙάιωι ι. ιὶεπιει·ἰοε ν. ετ οει›οτιεε άιιοε.

τιιΒειω ΐοι·πειήιειε: ετ ΒΒΒ Βειπιεττὶὶ ἴοντιετὶἰ άε πιου

τε!όοηοωοεΐνιιιι. =ετεετει·ἰει άπο 085Ι:Μιε8Π1811 ετ άμα

εΡεΙτε·›ι& ΜΜΜ Ρετιιυπι ετ Βεττ·Πεε πὶιή τιιτιοω

ειιιΜ ὶ£εᾶιιἔεοωωἀε ωοτιω!άΓ πιοιὶἱε φωτι:οι· εΡεΙω›

ειἱ..ε1ετἱιιω Ρει·ιιηπι ιιιπυιιετὶιι1. εοι11ιιέιεϊ εεεαἰε8ἰἱ

ωσαιΒιι 'φώτα Επ·εε·ι·εά εε£ετἰιι:ττΔ·Ρρι·ιιιιτπ. εοπ1ιιοε ιπἱο-'

Ιοι1οκὶἱΪωοὸἰει .ΙΙΙ.ΒΡθ“θ ΜΗεωι·ϊιιτπυ Ρεπιιππ ω. ρω

ιτείι:ο5· νιπιπ·Ν;ετιι ·ειιι·ἰα ΡεΙο1ὶΗ ΜΒετ °βοέεωτι πεπε

ΧΕπιάειπώοΐτε:·Ιωε εοετεοτἱεε.ωιιξἀεἱἰοετ ε εοεατειέ·ει

Μπίε] 1ΠΕ1°ε ιιει·ευε Λ ωβὶιιτιι .ετ Ήτιιιιετεεωι εττ·ὲἰειιι·

ι.ιεόΠ:. ΜΒΜ' ετοΠε ιέει1ιτε; ἰτι Ι:Μήιιω ετ ειώτεεωἶ

ιιιβή ιιεκ1πεεά Ρ!εκιωτι άε .εεεΡυλε-ω ει Ρ!εκιο ιτα

ερω·ϊ ·ιιο;Ιυε Πι Βιιτδεητιιτιωἶετ. ε €ι1ι·Βεἀιτο›=ιι!τι'α

ιιει·ευε ΒήθωιπΗ8911β «Μ ]οειιπι πιω ·ὸἰεὶτιιι· εΒι Η»

50Βεωοπ ευ 8. ΙἰεεΙωεω ιιεςιιε ἱιι ΜΜσεω [επε εἱπΒἰ£›

ε1‹ι:ι1ο|›ιιἰτ· ειοπΙ:εώοποα·υω· επ εὶει:ι$ ΜΜΜ. ΡιὶεἀἰοΒιι

ετ1::ιΜωιεφιε.εά. εττειεΕσω :Πε Ρτεύεβε ιιιἰιπιπὶε ετ

ει· ειι·ει:ετο μυεεἱἱεὶοωρετ›ετπιιτειπ παμε Μ οοετε: άε

Ρὶι#ο ετ ο εοεΜωἐἱε·.ῳὶω σειρ:: @αν εεειε;μιο!επμ

!'7δ
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οτ ἰοΐι·ο Με οοτιοι·οοτὶοε οιιι·ἰο Ροτοἀὶἱ όοΒοτ τιοΒοι·ο τι οοπο οι ΗάοΠτοτο οτ ἀοιιοοἰοοο οοιοοοὶε ἱοοοο ροι·

οοετοοοτο οτ Βοεοοτὶοοιο. οκοοΡτο ττοοτ! τΙοἰόοοι ά!ο

Ροτοιἰὶο τιοΒοοτ Με οι ρτοἀἰοτο Βοεοο οοοοοοο οτ

ΙοΒοτοοττὶ οτ εοτοἱοοοοϋ οοπο οΙἱτΙιιο ᾶοοἰτο. οτ ἱοεοΡοι·

Βοοοοοε ροτοττὶὶ άοΒοοτ Βοεοοι·ο 8802Π'0 οτ Ροεοοι·ο

οι Ρτοἀἰοτο οοπο οἱοο οΙἰιΙοο όοοἰτο. στο τιοο οοοο

Νοε τΙοοά οοοο!ιοοε όο Ϊοοὶο άο οοττοΒ·ἱο τοοοτ οτ

οοΡὶτ ἱοΪτο τιοε οοτιοτοοτἰοε Βοοο τοττοτο οτ Βοεοοιο.

τΙοο οοτοὶτ οἰτοο ιοἱΙἱοτἱο όοο. τΙοο οετ οτ οεοο οσο

εοοοἱτ στο οοπο οοτἱο. εοά ‹τἱοἱτ ὶΡεοπι οποοεο. Μοτο

8τ1ΡθΓ οσο ἀὶΒοοτοἰοἰ ρι·οοἱἀοι·ο. πιο οοι·ἰο-ΡοΙοἀἰὶ

οπιἱττοτ Με εοοοι οτ ιτο τω τιοοοοοε Ροτοτἰἱἰ οοοἰοοτ

οτ οοοο·ο Ροε5οοτ εορο οτἱ τἰκοο1 οοπο ὶΠἰο :το οοτ

τοτήο.

Εφ ΒιιἱΒοι·τοο ετο οοτοὶο εοοτἱ ἱοιΡοτἰἰ οοτοτἱοε ττοο

οοτὶΡεἰ οτ οκοτοΡΙἱΒοοοὶ οτ εοΡτο άο τοἔἱοττο οοτοο- ὁ

τἱοο οοιοιιοἰε ὶοοοο οΒ ἱΠἱε οἱἀοΙἰοοτ οιπε ὶοοοΒιιε

Βοοοοοτεοε οοτοτἰοε οΧοτορΙοοὶτ άο τὶττοτἰε ττοοεοπὶεεἰε

ιΙοτοἱοο οορἰτοοοο ροι· οοετοΙτοοοε ΡοΙοἀἰὶ. οτ οι εοΒ

εοτἱρτἱοοο ἀἰοτἱ ὶοοοΒἰ οοοτὶοοτοι·. οτ οσο τοοὶ όο

οποοττοτο ιτοκοἰοἱ Βοὶἀοτὶ άο τοἀοΒἱο ροτοοτοτἱο ἰοοοο.

Ι›τ·οοοοτἰβοε τοΒοο (το οπο. πιο8τ8ττο οΠιοι·το-οο οο

εοΠ οτ ὶοοοἰοο οεΒοι·Βοπ·ὶο εοτἰΒἰε οοτοοοἰε. οὶοτιΠ

οτττϋτο οοτ ᾶἱιοἱοοτο. οὶεἱ τόπο Πττοι·ο. εἰΙΙοΒο. τἰτοΙο

εοο Ροοοτο οοοεο οβτοοἰοοἱοοἱε. Μοοωινιι. οἱο του.

ιιοιιοτοΒτἰε.

( οοοοοτιιι )

Ιαπιιοπ.το.9 /ἱιἰοπι οτ άουοτίοποπι Ϊιοπιἰτιιυπ οεπττ·ί Μο- ο

παο·|ιί οοπιιποπώιπτο.ττ αποείουιιμιο τοροπαίοπο οιιρέοπτω.

Επιπιιοπίωτο.ε οτ μτ·ΣυίΖο8ία ΪιοπιἰπΖὐιω Ροτ·τιιουοποιο.τ

οι Βοτιι]ασί2 ρι·ίειτοπι οοποο.9.πι, έί.τάοιπ Ζαο8ιοιπτιιτ·.ο:
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το οοιοὶοο ἀοιοἰοἰ οιοοο. οοοοὶἀοτοτἰοΒι·οτἱε οτ.οοο·

οορτὶε οΒοοοοὶἰε τΙοο οοἱοοτεἱτοε ποοοοοΙο ποο οο

ο1οοο ἰοοοο τιοοτοοοε εοεοἰτ. εοο Βοι·οι·ο Ροτοι·ο. οι

οοτοο Βτοοἱοι·ο. οτ οτ Βάοττοτοο ο:οετοοτ ιτο ΒόοοΒοο

οοποοοἱ Ρτοᾶὶοτο οτ οΒορεο τΙοοοοο.οοοιοόο οιἰοτἰο ά

οοτοοοτ ι·οροττοτο. τΙοο.τοτΒἱοε οτι·οΒοτο το οΒοοοο

τὶοοο εοο τἰοοοτἰοοἰο .οτ.Βὸοἱ-οκττοιιοοτοιοὶεἰΒἰ ττοο

ἀἱοοτο οοτοοτ οοτοοτοτοε οτ οοτ: οοετι·ο τοεἱτοὶοο

ἱΡοἱ οοτοο τοοιΡοτο Βοοάοοοτ οτ Ιὶτοοττοτο οοοοττο.

οσο ἱοτἀοοοε ετο τοοτοοοεο ροτοετοο οτ Βοἰ!Ιἰοτιοοε

ΒοοοοἰΒτο οοτοοοἱε οτ ΡοροΠ ἱοοοο· οοΡὶτοοοοε. οο

τοοτοτο οτ οοοτοιοτοτο οτ οτοοι·οτο οοοὶοοοτοιο οττο-τ

ποιο οοτοἱοο ἰοτοτὶοο άοοοτοοτοι· οτ τοοἰοο Ήοοοοοτἱε·

οοοεἱἱο φοτο οοΙἱτο οοοοτοεοτἱ Ρος οστοο- οοιοΡοοοοι

οτ οοοοκορτοοοοιε οοποιοο οτ οπ:ο οοποοοιε ἰοοοο.:

πιο ὶροἰ οοοἱοιιἱ οτ οοοοὶΙἱοι·ὶἱ οάιοὶοοἱο εορρτἱοοοἱοοο

οτ Ροτἱτἰοοο οι1ἰοοτοἰτοτἰε τιοιοἰοοπι ιοοοοοτιἰ. οτροτο

ὶοετὶε. τοοιτοι11οε δτ8.ΣΠτΙ'.τ1τ.Χδοθ'τ οττΠιιοιοοε φωτ ττο

>ο-οιῇ~η

τοοοεοτἰοτ; ‹ἰο ὶοοοτο Βι·οτΕο οτ ΙἱΒοττοτο ἱροἱοε το

τοιοοοοτοοὶοοο εοτοἱοὶοτοοι ἱΡεοτοτο. ττο οοτοι·ο εὶοτ

ΙἱΒοι·ὶ οτ ἰτοοιοοοε ετο ι·οβοε οτ οοτοτο πιοτοἰτιοε

εὶοοτ εοοτ τιοιοἰοοε Ροττοειιοοοτἰο οτ Βοοἰἰοοὶἰ. οτ

οοττοοι Βοοοοοοτ ΙὶΒοι·τοτο. τΙοο Βοοοοοτ τιοτοἰοοο οο

Ρτοτἱἰοτἰ. τοοοι· ὶτοοοοοὶτοτἱε ροττοεοοοοτἱε το!ἰε οετ(ι).

οοοο τἰοιοἰοὶοο οοτὶοἰτοτἱε τοοσ. ἱοἀἰοτἱοοο νο. τοτοἱο

ὸὶο ὶοοιιοι·ἰἱ. οι οορἱτοἱο άοποοοε τἐοἱἴι·οἀοε οο·οοεοΠοε

ἱοοοο οὶοὶτοτὶε ροτοετοο. οοπο τιοιοἰοοε ροττοεοοοοήο

οοπο ἰοοτοοοἰο οετ οοοοἱτἱιπο Ροετοτοεοοοτ οτ οἱε απο

οοάοι·οτοι· όο ἱοοοο οιοι·οοε οά Ροττοιοοοοοι·οοι ττο

τοιο·ο εὶοο ἀτἰοτο. οοοτοτἰτοτο ἰΡεοι·οοι οοοεὶτἰοτὶοτοο1

Ιοοἀοοὶτ τΙοοετ Βοποὶοοε 'Ροττοειιοοοι·ἱε Ποοοτοι· άο

οοτοι·ο οτ το Ροτροτοοπο οιττοοοι·ο Ροεεἱοτ τὶο οἱοὶ

τοτο.ἰοοοο οτ Ροττοτο οτἱ ροττοποοοοοι·οοι οἱοο τι·οοι:το

Ρτο οοπο:: οεο οτ οτὶΙὶτοτο ἱΠοε οιοτοοε οτ ποε τΙοοο

οι Ροττοοοοοτο 8οοτ οοοοεοο οτ Με οοοάοοτοι·.

οτ›8οοο οττο ἀοοἱτο οοτ ᾶτὶοτο. τΙοοο ὶὰοο τοοτοπο οετ

οοοοἱοιο οοπο .ττοτοἱοοε Ροττοοιιοοοτὶο τοοττο οτ δι·οτο

0Β8οτΙτττο τοοοοοετ οἱοἰτοτἰ. οκ οοτὶοοο οτ Ρτοοοοτἰ

οκτιὶΒοὶεεοοτ..οτ ο·οοιο εοοοτοοι οτοοοπο τοπιο οΒτο

Ιὶεεοοτ. Ρτοἀἱοτο Ροτοετοο τοεΡοοτο ἰρεοτοπο οοεο

οοἰοτοτο οτ τοοΒἱε ὶο οΒοοτΙοἱἰε ὶοοοοοεὶ οὶοἰτοτὶ ττο

Βοοοτ οοεο οποπο οκ ΒοοοΡΙοοἰτο οοοεἰΙὶἰ Ιοοἀοοἰτ

οτ εοΡτο. οοἱ φωτα:: τοοοτ ἰΡεἰοο ἱτοτοοοἱτοτἰε οκ

τι·οοτοο τὶιὶτ ‹ἰο τοΒἰετι·ο οοοιοοἰο ὶοοοο. οτ Μο οο

ο0τοτο8. οτ μου οοιοἰο εοΡοττοο οοοτὶοοτοτ. οι ιΙοο

οοτο τοτοιο οοοᾶἰτἱοοο. οτ οτἀἱοο ἱρεἱ τιοποίοοε οτ

ΙιοΒὶτοτοτοο οιοοοοΜ. οτ εἰοοτ Ιιοιοὶοοε Βοοἰτοοἱἰ απο οι

ιοοτοἰΒοε τροπο τοΒιιο οΙἱὶε τι·οοτοτὶ τ1οΒοοτ ετο οοτοτο

οτ τιοΒοι·ὶ ὶο ἰοοοο. φωτ! ἰἀοο τοοτοιο οετ. (Ιοοοἱοπι

οοοι ο:τ Ροττο οι1ἰοοτεἰτοτὶε τιοοιἰοοιο οτ οοτοἱτοτοτοοι

ιοοοοοοἰ οεεοτ τιοιοἰΙἱτοτ εοΡΡΙἱοοτοοι. οτ τι!) ἱΡεἱο

ἀοιιιἰοἰε ροτοετοτο οτ οορὶτοοοο ἱο ι·οιοοοοτοοἱοοο

8οτοἰτὶοτοιο ὶΡεοι·ιιοι οττοιτοἱοε ΡοετοΙοτοοι. 8οΡι·οἀὶοτἱ

Ροτοετοε οτ οοΡἰτοοοοε ι·οεμοοτο ἰΡεοι·οιο οΒοο‹Ιοἰο

οπο. οτ οτ εοο8ἱε ἱο οΒοοοοοε οἰοὶτοτὶ: ἰοοοο. άοΒοοοτ

οεεοτ ἰοτοοτἰ. οι: ΒοοοΡΙοοὶτο οοοἱοοοτιιιο οτ τρωω

οοοεἰἱο τοοάοοοτοοτ οτ ετοτοοι·οοτ οτ εορτο. οοοιτοο

οοοἰοο·οι·οτο οοοτ Μο. οΒοττοε οιοττοοοε. οοοι·οττοο

τ]ο οοετι·ο. τοοτοτιἰκἰοε τΠοτοτ. 8οἱΠἰοΙοιοε όο αυτή.

οΒοι·τοε στο οοττοΒὶο. τοοΒ·οοοιιο εττοἱοΡοι·οοο. ὶοοοΒοε

ετο Βοτεοι·ο. οοιιτοττοο άοοοτοε.· οττο (το οι·οοο. ἱσ

Ιιοοἰοοε οοτΤοτοὶοοε. ΒιιὶΗἱοΙιοοε οοι·ιοΒοοτο. 8τττοε άο

οἰτὅτο. Ιοοτὶ·οοοοο πιοΙοοοο!Ιοε. ·οοι:ὶοοο ετο μποτ.

ἔοἱττἱοτοτοε ετο ροιοδοο. ΒοοἱτοοἰοεΖοἱΒοΙο. ἰοοοΒἰοοε

τοοιιἰοοοοοο.. 8οὶΠἰοτιοὶοοο ετο οοιοὶΙΙο. . ιτ.οτοεοτοο

τοοοοοοοτοτο. οΒοττοε τ·οΒοοε ετο εοιἱ8τὶο. οΒοοτἰοοεΪ

ΒοΙΒοο. εχτοοιι Ιοτοοτἱοε. ἰοοοτοοοἱοε ετὶττοο.· οἱοοτο

απο. οὶοοΙο Ροττὶροτἱοε άο Ρτοᾶὶε. ΡἰὅοοΙοοἀο Ρἱεοοτο.

Ροοοτιοτὶε οοιτι·οο. Βοοοτ·οΠοε άο Βήιοοτιτο.4 τοττοτοτο5

εροττοττο. .τοοτοοοο (το ΒοΒοττο. ἱοτιοοοοε (το ποοττιοο.

ιοοι·ττοοε 8οι:οβοτάοε. ΒοΗΠοΙοιοε οτροεοΠο. οτ τοετοε-τ

τἱοοε οο Ροοἀἰε 5οτὶΒο. οο οοτοτἱτοοτιεἱΙἱοοἰὶ. οοτοο1 ο».

ποο ἱο.ΡοΙοοἱο Πτοτ·οοι 8τττ°το.ο1τ:τ;ωτ1ι. ἰοἀἰοτἰοοοιπο.›

ἀἰο.κκν:. τοΒτοοτἱἰ. ΡτοοοοτὶΒοο το8τἰΒοε τοοδτοοοοττο~

|

. Βιμ: _. . Μ" .;

Τ!) Βοοτοτοο1 Δτ·ι'ι.τἱοοι·ιττ3τὶἰ οπο οορτττ ι·ο!οτοοτμοστ τοϋ τω· τ:οοοι.ύνη,

ωι.οοι. ! _ . 5 τ.οοοοο ὶρεὶοε οοἰοοτεἰτοτὶο οτ ¦ιοΜτοτοι·οο πιοοοοτο.
τ
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εειιιετο ΒεοτΒἰο.ἴεεω όε τίρω·οΠο. ετἰοἱιευτιε οτεεοΜ. κι ετ τεΙἱφιειε ΠΒτεε ΊυἱΩΒεΠΖε5 υετΙιτε πό εΠιιπι Α0

Ειδο ο€ετἰιιε Βιιεατιἰιὅτε εεετἱ ἰπιρετἱὶ ετ οοπιιωἱε

ἱωιιιε τιοΙειτὶιιε ἱιτεειι ἰρεοτιιπι Ροτεετετἰε ε!. οειΡἱτει1εἰ.

:ιιιεἱειποι·ιιω ετ οοιπεὶιἰἱ εοι·ἱρεἰ.

( Βοοοοι.ιν )

Ρτικοινω. Ζω·2αε πιαέο:· α Νέα·οΙαα.ε, Μαππε!ἰε φιστι

ιίαπι .έια·ίαε /ἱΖἰιι.ε, ι·εειιρετ·α2ίο:ιέ £εττ·αταπι, φαω· έτι

δατάἰπἰα 62 Μ. παίίσα2α Σιιττἰωπο ροτείάεόαπ2, ίπ

2επάεπ2εε·, Ρτο επρετἰί£ὶοπε ]ΐισέετια'α ιἰαο πιίΠέα Ζέ

ὁπιτιυπ α ἰαπιιεπεί οοπιπιαπί :πωπω ιιεοἰρἰαςι£..

!26°2, θ ορτΠἰε

ακί. Α. [οἱ. Ή!. σ.

(ιι. τι.)

Νοε ρτεεἱιιΜ ειιιτἱε ιτωἱοτ. ι1ἱοοΙειιε ειιτἰε φτου

ιἰεω ιτ›ει1ιιεΙἱε ιιυτἱε ττυἰἱἱΒετ πιοεττιπτι ὶιι εοΙἱόιιττι

οοοίἱΚεωυτ ἘιειΒιιὶεεε.·ει τεοεΡἰεεε αιιιιυο ἔτειτὶε ετ

ετποτε.ιι ιιοΒἰε άοι:ώπιο ὶοτἀετιο «ἱε τιιιιΙεπιθο ροτε

εκειτε οἰυἰτετἰε ἱυτιιιε πιιιτιιωιτε τιοπιἰτιε ε: ιιἰοε εο

τιιιιιιὶε ὶευιιε ετ άε ρεοιιιήε ἱΡεἱιιε εοττιιιιιὶε.| επιασ

ι·ἰτεπε ει άεετετο ΒετιετεΠε εοτιεὶΗὶ τΠοτε εἰιιὶΜτἰε

οεἱεἱ›ι·ειτἱ ἀἰε τετήει οοτιιΒτἱε ρτοκἰιτιε ρτετετὶτει Π

Βι·:ιε ὸιιοπιἰ!ἱε ἀετιειτἰοτυιτι ἰεουε. τεουιιεἱειτιτεε εκ

οεμὶουἰ που τινωετατε Ρεουτιἰε ετ οπτική εκοειστἰοτιἱ

τιοΒὶε εοτιπΡετετπἱ ετ εοττιΡετὶιιιτε. εΙυε.ιε Ματσε άιτο

ιτιὶΙἰει ειρεπάετε άεΒει11ιιε Π: τεειιΡετεεἰοτιε τεττετιπι1

επ ροεεεεεὶοτιυιτι.. (μπε οοε ετ ιιΙὶἰ άε όοπιο ι·ιοεττει

ΪιεΒεΒειττυε ετ ΡοεεἰᾶεΒεωιιε ὶιτ εετἀὶτιειι ἱτι ἱιιἀἱοετιι

τιιττὶτεοο. εεἱ¦ἰοετ Ρτο πιΠΜΒιιε «ΙιιὶητΙιιιιΒὶι1τει ετ

ΡεεἱἰτἰΒυε εετπυκτι. ρτεὸὶεωε επτεττι.ΠΒτωε άπο τοὶΗο.

είπε τοτἰἀειτι Ρτο ἱρεὶε. ιιοΒὶε τεεἰΡἰιἐτιτὶΒιιε 11οττ1τ1:ε

εε ιιἱοε οοττιιιτιἰε ὶετιιιε τεεΜετε ε: .εοΙιτει·ε ρτοττιἱ8:

Πιιιιτε ροετττιιιιιιι τεειιΡετιιιτετἱιπιτε Ροεεεεεἱοηεε τρικ

ροεεἱἀεἰπιπιιιε Μ ὸἱοτο ὶιιἀἱοειτιι οπιττεε ιτε! πιεὶοτειτι

Ρεττεττι ἱΡεετιιπι. ιιεἱ εἰ όοπήιπιε ωιιτιί-τειιυε εἱοἰ|ἰε

τετ ιιι τεευρετετιοηε ιΡειιτιιιιι Ροεεεεειοπιιω τιστι

εκΒὶΒετετ ιιοΒἱε ειιΒεἰὸὶυιιτ εά ι·εειψετειώοι1επι ἰρεει

τπιπ Ροεεεεεἰοιιιιω. άε επο εΒο ρι·εεἰιιειΙ ειιιτἱε ίεοἱ

1ΗεΙ1ώ0Πειυ ἰιι ἰρεο εοιιεἰΙἰο. ιιἰἀεΙἱοετ άε ιτιὶΜἰΒιιε

οειπιιιμ ει. ρεάΜΒιιε. άιιεετ1Πε ιτε! .ιι·εοετιτἰε. ιτεΙ

εατώιιΜετιε ευΒεὶόἰυι1ι ττιἱἰὶτιπτι ιιεΙΡειἰἱτυπ1. .ιιεΙ. εἱ

ι1οιιετεωιτε ιτε! ωἱττετειιιιιε εκἴοικτἱιιιτ1 ειιΡτεόὶο£υω

ιιε«με ειά 8ιι111ΜΜ Ξο εειτιἱὶτιεεπι. Ρτο τεειιΡει·εεὶοτιε

ἀἰεωτπιττι πει·τει·ιιω ε: Ροεεεεεἰοτιυπι.εΙ. Πι ῖειὶε 1τὶΒυε

εαεὶΒιιε ετ ετιιοΠΒετ ι›τεἀἰετοτιιω ετ.·τιοτι εὶἱιει·. ιιὶ

άεΠεετ εἰ Ροεεεεεὶοτιεε τεειιΡετιιιιετὶιτιιιε. πε! ευΒεἰ

σ.ϋυπι που ΒεΒιιετἱττιιτε. ιιεΙ που ἰΒἰττιιιε ιιεΙ τπἰιτειιπιε

επΪοτεἰιιω ειιΡτεεΠοτιιιτι. ιιι ειιρι·εἀἱετιιω εετ ἀἰετεε

ΙἱΒτειε ἀιιο τι1ἰΙἰει εοΙιτετε ετ τεάάετε .Ρτοι·ΜΜπιιιε.

Ρετ τιοε τετπιἱτιοε. ιιὶἀεΙὶοετ.εΒ εετ ἀὶε (μια εεττυττι

ετΠ. ὸὶοτειω Ίιιεοτὶταιεπτ τεετἱτιιἱ· .άεΒετε. εεπ εοΙιιἰ

εοπιιιτιἱ ἰεηιτε. ιιετ1ιτε κά ειιοιιιτι ΗΒτοε ιΙιιὶτιΒε.τι·€εε

ει ὶτιιἰε ιιεεΙυε Διὶ ΜΜΜ @οιιπι ΙἰΒι·ειε ‹!ιιἱι1Βετιτεε.

οι Ετι‹ὶε ιιεςιιε Μ. Μαιο Μπιιιτ11 Ιἰβτειε· Ίιιἰπὅετττεε

οιιπι. Παπ τΙιτἰἀεω Ίιιιιητὶτετεε Ρεευοἰε εεευτιάιιπι

ειιΡτειἀὶοτυπι ιτιοάιπτι Ρτοιτιἰττὶττιυε ετ εοουειιὶττιιιε

ιιοΒἱε ετἰΡιιἱευτἱΒυε τιοωἰτιε ετ υἰεε εοττιιιτιἰε ἰετιιιε

ἀετε ε'. εο!ιιετε Μ; ειιρι·εἀἰοτυιτι εε1. ετ ΡτειΠοτιι

οττιτιἱε ρι·οτιιἰτιἰιιιιιε επετιάετε εοωΡΙετε ει οΒεει·ιιοι·ε.

ειΠοςιήιι όιιΡ!ιιττι τιοπιὶτιε ρειιε ιἰἰοτε Ίιωιιτὶτιιτὶε.

ιιοΒἱε άὶετε Ροτεετειτὶ ετἱρυ!ειιτὶ τιοπτιἱτιε ετ υὶοε εο

υοιιτιὶε ἰειτιιιε άστε Ρτοωὶττὶιπιιε τειτἱε ττιειτιετιτὶΒιιε

οττιτιὶΒιτε ειιρτεὸἰοτἱε. Ρτο Ρειπι ιιετο ετ Ρτεᾶὶετἰε

οπιτιἰΒιιε οἱτεετιιειτιὸἰε ιιι1ἰιιετεει Βοι1ιι ι1οεττει ΙιειΒὶω

ετ. ΜΒεπάει ιιοΒἱε τιοπήι1ε οοττιιιιήε ΡἱΒηοτἰ οΒΙὶΒα

π1ιτε. τετιιιτιοὶιπιτεε εΡἱετοΙε ἀἰιιὶ εἀτἱειτιἰ. Βετιείὶοἱο

ιιοιιε εοοετἱτιιτἱοηὶε. ὶιιι·ὶ τΙε ΡτἱτιοἱΡεΙἰ ετ οπιι1ἱ ΜΗ.

:καιω ἱειπυε Πι ΡειΙοοὶο Ιιετεόιιτιι ετιιοιτάωπ οβεττἱ

ειιτἰε. Μεει.Χιτ. ἱτιὸἰοτἱοηε πω. ἀἱε νι. εΡτἰΙἱε. τεετεε

ε!. ὰἰεωτοτεε ἱτιεττιιττιετιτὶ Ρι·εἀὶετἰ. ιιΒο ό.ε Πἰεοο.

οΒεττιιε ρωτὶιιε. ετπιοτι τσιτωι·ο. τηετοἱιἰκἱτιιιε όε οεε

εὶτιο. τεὶωιτιιἀιιε άε εεεεΠ. ἰοἱιωπιεε ιιΒοΙὶι1ἱ ετ τύ

οο¦ειιε Βιιετοἱιιε οτιπιεε ἱυτὶεΡετἱΙὶ.

Εεε Βιιἰβεττιιε όε τιετιιἱο εοετἰ ὶττιρετὶἱ ηοωτἰυε

ττιιτιεοτἱρεἱ ετ ετειτιρΙἰίἱοιιιιἰ ιιτ ευρω όε τεΘἰετι·ο

ειιτεοτἱεο εοπ1ιιιήε ὶετιιιε. εΒ ὶΠἱε ι1ἰἀεΙἰεετ (με ἱε

εοΒιιε Βοηειοιιτευε ττοπιττιιε ετεωΡΙΑιιἰτ άι: εειττιιἱετἰο

Μτιἴτωιεἱ ‹Ιε εειτιοτο Βεοτεὶο τιοτειτὶἱ εὶοιπ Πι ω».

εετὶΡϋοτιε «Πού ἱεοοΒἰ οοιιτὶπειιιτ. ετ Με ΐεοὶ άιο

τττειιιάιπο Ιὶε-πιιὶιτἱ ἔιιἰιὶοιὶ-ἀε τοάοΜο. Ρι·εεετιτὶΙ›ιιε

ι·ιιΒεο ε!ε οττο. πκιθἱειτο ειὶΒει·το άε οεεειὶἰ ετ ὶειτιυἰτιο

οεΒει·Βετἱο εοτἱΒἱε οοτηιπήε. ...ω ετΙἀἰΙο σε! ἀἱυεἱ9

ποτο. ηἰεὶ ίοττε ἱἰτιεπι ιιεΙ εἱ¦ΙειΒει τἰτιιΙο εεα ρωταω

ειιτ οειιιεει εΒτειιὶεεὶοΠἰε. Με‹:ι.κνιτ. ὸὶε π”. τιοιιετιιΒτἰε.

( υεεεει.ν ό

Οτ£ἱε [απιιεπεεε ίπωτ ω δατο!ιιυπ .έπιίε6τανίαε ε£

Ρι·ουίπείαε πιαπ·Μοπεπι Ρτο βπώιω άί.σ.τΖάίίε, εαάετπ,

μισώ ού .Μ ιι Ζε8·α2ίε α2τίωςιιε μπω· Σπί2ί.6·, αππ

::αωίΖ2ει· εοπιροπ:αιωτ. .
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Ιττ πιοπιἰηε άοιτήτή ποεΙι·ἰ Μάιο εΙιι·ὶεΙἰ ειωεη.

Αιτι1ο ἀοπιἱτιὶεε τιετὶιιἰτετἱε. ιιιἱὶἱεεἰπτο. ὁυεετπεεὶττιο

τσοκ. ιἱἰε :τα ἱιιΙἱἱ. ἰτιἀὶετὶοτιε τω. ὶἱἱιτειτἰε υἰτ άο

πιἰοιιε Ιαιτο!ιιε τεΒἰε Ϊι·ετιοὶε ΒΙἱιτε. επᾶεΒειιιἱε. Ρτο

υὶυοἰε ετ ΪοτοΙιεΙοΙιετὶὶ οοωεε απ. ιτιατεΙιἰο Ρτοιιἱηοἰε.

ετ άοπήτω Βειιτι·ἰκ ιικοτ ἀὶειὶ ἀοωὶιιἱ οοιιιἰτἱε εοπιἱ

τὶεεε ετ πιει·εΜοτΠεεε ρτοιιἰτιεὶε. τιοω·ἰτιε εοτιιω. ετ

Ιιετεάαπι ετ ειιεεεεεοτιιπι ειιοτιπτι εκ υπο Ραττε. ετ

υἱτὶ ηοΜΙεε άοπήιή ιΙιεἀὶεὶιιε άε έΠεεο οοπτεε Ιο

ιιετιτιἰε. Β0ΠΒ!'Β"ιι8 άι: Βι·ἱπ1π!τΙο ετ ττιετεἱιἰεἰτιιιε σ;Ιε εεε

εἰιιο '!ε.8ειτὶ ετ:τοτεε ετ εἱιπἰἱεἰ εὶιιἱιετἱε !ιοιιιίωτω ετ

οοτηιιιιἰε ἱεοιιε._τιοττιἱτιε ρτεἀὶοιἰ οοπιιιιτἱε ετ ιπή«

ιιετεἱωψἰε ἱιοιτιὶτιιιιτι υἰυὶ£ιιτἱε Ρτεὸἱοτε εκ ΜΜΜ.
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πιιοι·ιιιπ;ιιιιιπετειιετιε ετ σοιππιιιε επιιτ ιεεετι ειππισι ε πε σετιιιεπιπτι. ειιπτιοιπε πεπειτιει·ιε. ιιιισιισιεπε @Με

ετ εετππε. ιιτ σοιιετε·τ Ρετ Ρπιιιισπιτι ιπεττπιτιεπτπιιι.

ειιιπε εετιεε τειιε εετ. ιιι ετιειιι ιιοιιιιπε επιειι. ποε

ι›ειιιιετιπε πε ιεττε .πιπεε ειπιτετιε Ροτεετεε πε πο

ιππτετε ετ ιιειιειιιεσιτο εοιιειιιει·ιοιιιιιιι σοιιιπιιιε ιειιπε

ιιοσετοι·πιιι ετ σοιι€ι·επετοτπτιι. Ρετ σοτιιιι ιιοσειιι ειπ

πω: ετ σειιιΡειιειιι ειστε εοιιτο. ιιεε ποπ ετ ιρει σοπ

ειιιει·ιι. τιιιοτπιιι ποιιιιιιιτ ειιιιτιπιτε8στιΡτε. ιιοιιιιιιεετ

ειτε σοιιιππιειεπιιε ετ Ρτο-ιΡεο εοπιπιιι. εοπετιτιιιιιιπε

στεετιιιιε ετ οτπιπειτιπε· τιιεπιειιιιιιπε πιεσε σοιπιτειιι

ιεπειιπιε.ιιιοπετειιιιιιι πε πτιιιιειπο. ετ ιπει·σιιιιιιππιτι

πε·_ειιεειιιο. επιβειιετοτεει ιιοεττοε ετ ισοιπιιπιε ιεππε.

ειιιπισοε ἶεστοτεέ ετ Ρι·οειιτετοιιεε · ειπιτετιε ετ σο

ιιιπιιιε ιεππε. επιιτεεεπτεππιτπι ειε-Ρτο πιστο εοπιπιιι·

ποπιιπο ιιετοιο εοπιιτι ρτοπιπσιε.. ετ ω ττεστειιππιπ

σπιτι ιιιο ετ σπιτι· ιιιιε. .φωτ ειπειιι σοιιιιτι πιε

σπετιτ ποιπιπε ετπισε εοιιιππιε ιειιπε. ετ Ρι·ο ιΡεο

σοιτιππι 8ιιΡετ Ϊιεετιε ετ ιιεττοσιιε επε- σοπιππε ιεππε

ιιειιετ ιιισετε επιπ ιΡεο σοιιιιτε·ετ-·επιτι σοιιιιιιεεε

πιιοτε ιιτεπιστι σοιτιιτιε ετ ειπε πιιοιιιιετ··ει ιΡειεετ

πττοττιιε ιιιεοτπιπ τιιιειιεσπιτιππε πετ ιεεε=ιεστε εεπ

ιιε.Βοσιε; ει; εεεε ιιοεειπτ. εαπ τιπΡει· ιεττιε Ροεεεε

ειοιιιιιπτ. τιπειτι ετιειπ ιπι·ιετιιετιοιιιιιπε ειιεττιε ετ ιο

ειε ετ ιι0ιειειιω.. ετ πετιιπιιι επρετ οιτιιιιιιπεετ ειπ-·

ιτειπ τιπιιιιιε πιστιε ειιιπισιε ετ ειιιιιειιετοτιιαπε πιπε

ιιιτπτ στ Ρτετιιστιε ποιπιπιε σοιιιιτι ετ πειιιιτιεεε. ετ

επ εοιπροιιειιππιιι ιιοπιιιιε ετ πιεε εοιπινιιιιε ιεππε ετ

επιιιιιεεπππιπ.:·ετεπε σοιιιιοπτιοπεε ετ μετά ι“εσιειι-ι

πιιιιι σπιτι ιρειε οοιιιιτε ετ. εοιιιιτιιεεειἱετιοπιπἱσιιιιιιΒιτε

ι›ετεοιιιε τιπιιιπεϊειε Ριεεπει·ιτ ιετΩεπιπππειιιιετ εο

τπιιτι επιιετ οιιιτιι-ισο..ειτ οιιιιιιιιπε ιιιιι:4- πε- τιιιο!ετ

τιιιιιιπε ει·πιιτ ιιι σοιισοτπιε σπιτι Ρτεπιστιε ποιιιιιιιε

σοιπιτε ετ σοιιιιτιεεε. ετ σπιτι τιιιοιιιιετ εοτιιιιι. ετ τω

ιιιιιιιι επ οπιιιιε ετ ειιιΒιιιε ττεοπωε ετ Γεσιειιπε σπιτι

Ροιιειιπε ετ ιιτιιιεππε. ειιε ιρειε ειιιπισιε ετ πιστιε

ποιιιιιιιετοιπιτι ετ·`.σοιιιιιτιεεε πιπειιιτπτιετ· οπιιιιιετ

εοι·πιιι. εεσπππιιπιπιτπο_π- ιιι εοπσοτπιε ιιιετ·ιιιτι ει

Ρι·οιιιιττιιιιπε πιω πιστι.ποτεετεε ετ εοιιειιιετιι ιισιιιιιτε

ετ πισε εοιπππιε ιετιπε ετ Ρτο ιΡεο _εσωτιπι;ιτιπ

τειιειιιοιιι ιπιτε5στιΡτο ποπιιπε ετ πισε ιΡεοτπιπ σοιπιτιε

ετ σοιιιιτιεεε ετ σπιπειιισετ ειι πω. ΡετΡετπο. ιιεε

Ρτο σοιτιπιιι ιεππε ει”ιΡιπιιι εοιππιιε.τετιιιιι ει: ιιτ

ιιιπι11 ιιειιετε ετ εττειιπετε ετ οιιεει·πετε. ι1πισττπιπ Ρετ

πιστοε ειιιιιεκετοτεει-ετι.ειππιεοε:ιιιετπιιι. ει·ιτ ετ ει

ιπετπιιι εε οτειιιιετπιπΩ ἐπΕι`τιε`ιιεΎιιετσιιετπιιι ππο

ιπιιιε ετιΒεπτι ετ επιι οΒιιεπισιοπε ιιοποτπιπ σοιιιππιε

ιεππε. ιιοιιιιιιε σοπ5ιιιετοι·πιιι εππτ ιιεε. ιεσοιιπε πε

πιεσε. οιιεττπε πε πιιιι>πειπο:··ιεεοιππέΡεριε. Βιιιιιιει

ιππ$ πεπτπε. ιεσοιιιιιιπει πε τιιιετι. ιιοπιιεειππΡισσε

ιτιιιιιιε;# ιεσοιιιιτι τω· Βειιιειιιεἑι ιιτειιιτεππει πε Βεπιο.

τποπτειιιιιπε·ι-ειιετσιιτει ιτιιιτοοειππε πιπεε. επιιπ·πιι

ιιπιε; επιιιι.πιππωπτ·ι τιεπἰἔιιοιιοι-ΪΒιιιιιιΘιπε° ιππειιι

@Με επιππιει ιιισοιειιειιιιιι·ιεστιεπΡεττιιιππ πεεεπιιιιει

πει.ιειιπεν επεοιπε. επειιε·τι πτετετειιιπέιι>επειειππε ιιι

πω. #ρεττ·ιιιπειετι·ειεοπτεπε. πειιδι·επειιιτι ριΒιιοιιιει

επεττπε τεετπεπε. Ύειιτιτεεε ιιιειιοτιπε. τιιεπιειιιέπε

πω: ι ενιιιοπ ετι·ειεροτεπε. -πιειτοιεπε ἶΒιιιιπει #εοιιτε4

πεε εετππε. επεειππέφειιισιπεει · Βιιιιιιειιτιπε ιιιειιοιιπτ

εσιπετιπε. ιεεοιιπε ιπειιοσειιιιε; Βιιιιιτειειε ιιειιιιιει

ιι

ειειισσπε. πειειιε εερει·ιπειε. ειιτιεπε ιιτεετωπτ5
π οι›εττπε ιιοπεπειιτπι·ε. οιιει·ι:πει

εεοιπε. επιιιιειιιιπε πε €επιο.ι επιιιιειιππε ροι·επε.

έτειιιιειιιιπε ι›ετσιιε. ενιποιι Βτιιιιιε. οιιεττιιε επποσετπε.

Βιιιιιιειιιιπε ειιιιιτοιιπε. πισοιοεπε πτοπιιε. ιιοππεπεε

εειιπε ιιεπισπιε. ιεσοιιπε εετππε. σεετειιειιπε πε εεπι

Βιιοιιο. ιεεοιιπε ειιιιΡε. ιοιιεππεε ειιιετιεπε. ενιιιοπ

ριεειτιιιίπε. ειιι·ιεπε επτιε. τοιιειιππε ιιετιιιι·ιε. επετ

πω. πε ιπετι..ρεττπε τεπειπ·εππε.ε ρεττπε πε ειίετιτεε.

εντιιοπ πε τ·νιιε. ιοιιειιιιεε ιοιπειιιιπε.? ιετπεπιιιπε

εετπειιε. ιεεοιιιιε ποτιτετππε. ειιτοπιπε πε -·ιτιεπιι;

ιιεττιιοιοιιιεπε πιεττοιιπε· ιεεοιιιιε ριπποιπε.ιιεεεειιπε

πε τπτσιιε. οΡισιππε τεττετο. πισοιετε ιιιειιοππε. τω

ιοιιιεπε πε εεπτο. τειιτιπτιππε πε σεεειι. ιιεττιιοιοιιιεπε

ιιεεειτιπε. ιοιιεπιιε5 Ρεπτεππε. τ.ιπιιιιειιτιπε ειιιο. ΟΡιω

επειετππε. ιιισοιοεπε πε επιεπιιιο. ιιπττΒοΒιιοπιιε επι

ιιτιεσιιε. Βειιιιετωπι πε εεεττο. ιεσοιιπε ειρειιπε. οτ

τοιιοππε ρισειιιιιιπε. επιιιιειιππε πειιετπιε. σιιτιειιε πε

ιπετι. Βειιιιθωιπτ ισοτετιιε. επτισετπε ιιιειοσειιιιε.

οδετιππε Ριιεπισιιιιιε. ιεπιιτεπσιιιππε τισιπε. σιιειτε'ετ

εεπτπε. ·ιοιιεπιππε πε ιιιιει·ιιιο. ειιτισπε ι:ιειιππετιιε.

ιτιειιτιπτιει πενιπετιιιο.ιιιεεοιιπε ·τιισιπιι. ενιιιοπ·πε Μ·

πιτιο-ιιο.ι επιιιιειιιιπε πε ιιπετι..τειιτιοπε ιιιστεπιιιιιιιπ

ενιιιοπετπεπεσειιιιιιε. ΡιΒιιοιπε πε ριΒιιοιιε. ιιιιιιιιιιτιπε·

ιιιειοσειιπε. ιοιιιεππεε πε τιισε. επι·ιεπει πε ττειιιο. εν

τιιοπ πε σειιιιιιε.εστπιτι ιειιπε.·ιπ Ρειιιτιο ιιετεππιιι

εποππιιιιιι τιιιεττι επιιιε. ππο ιτεΒιτιιιτ σπι·ιε. επιιοιπο

ιττιπισε πετιπιτετιε ιιιοετιιιι. ιππιιετιοιιε ιιιι.πιό νιιιτ=.Ϊ

ιπιιι. σιτσε τεττιεττι. τεετεειιιεΒιετει··ει.ι›εττπε:πε”εε-ι

τω. θειιιιετωπε πεπιπε ποτετιπε. ιιίειιιπιιιιιε·ιπε Μπιτ

ποιετιπε. εεε :ιπτιιιοιοιιιεπε πε' ιοπτειιιετοεισ Με

ιιιιιρετιι ετ .σοιιιππιε πιπεε ιιοτετιπε.··πε ιπει·ιπτιτοι

μτεπιστι. πτιιπι·τιιι .Ροτεετετιε εσι·ιΡει.= Ριομιπετε ποιειιιεε

ιιππε ι ετεπιιιιΡεπιιιτε ι· ετ ττειιιτπιιιοι ο πιστοι·πιττ ιιππε-έ

ιιπτιτιτισοιιιιτάε'πταεοιπιτιεεε ετ ιιετεπιπιτ-ετ επεεειτοο

τσιπ ιεοτπιπ ἔετ ιιιπτιιιετιιιιἶ ει: πιετι·ιστπειιιιιτι εοτπιππτιιιτ

ει:ἶεοπιπιιιιιι·ετιππιπετειτειιτ·ιιοπιιιιιτιιτιειιπε ετπιετι·ι

επτειιιτιπι.πιετι.=εοιιιππιπ··ετ Ρι·ο επτ.ιιιιεπτεπποετιιοτε

τω" 7τιιιιτιιιπριιιιτιιευ «με . ιτιτειι-ιοεε :ιιεετειιπεἶ πιττει·ε:

ωεπτειιτ; :ειι ειιιτεπειιποιειιτόε πιεσοτπιετι :ειιε ιιιτει·_

ιιππε Ήετιιεε:4ιιτκπε8τε1°ππι: οιιιττΡ088επτ ει. πε 0008810

πιπεε· ωεε-ιιππε εετππε εεπ ιιιισιιι ιΡεει·ιιιιι : ιπτἔει·>

ιιππε επ: ιιιιπισειπ ιπε ιεετευστοσεεειοπει :πιπεε ποπειπ

εωετι.εοι1εωιωετε.μεωι ?επ :πι·οιπιιιειιοιιεε ι:ιεσειιππτ

ιπτετεε.επ·ιππιεεπι πιιιἀπιπειιιπε‹ιιοιιι:ιοιετπιπσιιιΡειιιιιε

πειιιιτιιεπεετιιιιηειιτιιιιιτετιιιτ·επιστεέ Ρεττετι ιιι πιπεε

εειιτι. οοππιεπτιοπε.·ι.ππεπ- ·Ρτεπιστι: πειιιιπι σοιιιεε ει:

εοιιι.ιιιεεε-ετ επετεεεεοιισε· εετππε ιιιιιιεκπτ τω. τειιεειιτ

ιοσε ετ·ξτει·τεε.ττιιιε ετ πιιεειιιρει πει ειιιτπιε εοιιτιιτι

ιιιιιιεπτ ω. σοατιιτετπ πιιιετ:ιιιιιιιι ετ επεσιτιιιτετ σεετιιω

ιιοιιτιιιι ζει ιιιιιιΒετιι.:·ιιεετ:·ιστεεπ.. σε πιοπο έ ποιτ·ιτε

πεειιτ ιιιιεπιετικ.ποιέπιιιι εετππε πει σοττιιτιεπε. ετ ειιιιιτι

τευτειιι πιιι:ιιιι:ιπππε ιιειιειιτ ετ..τειιεπιι-ιετ ιεππεπεεε

εεπ @απαιτει τω.: ιιιιιιεειιτ πεπιεπετ.ιεεωειιιτπω;

τιιοπεσιιιιιιιι ι·οπιτειιιιιιπιιιιεττπ. ιετίειιειπειετι·ειιι- παπι

ιιππε ιιειιεπε·ει·:ιτετιιεπτ.ωτ Ραπιπιπιπιτιπιτι ετ.ιπεπε

τοπντιπι .ειιε σπιτι» Βπ.ιιιιιειιπι.πεπτι- [ει. πω; επιιιιειπιπε

ιιειιτπε :ι.ερετ.ιιιιτι εετππε. τιεπεεε ει: ροτειπεετ πωσ

ιιι εοιιπε ιιιτπετιπει.

ιι€ιοιιιιπε ιιπεπτιπει Εειιιιτιιιιιιιε ρεπτειιπειἴ ιιειιι=ιπετπε πιι`ιιιιειιιιιιε ιτιιτιτπιτ ετιεπεεεεεοτεε:επι.. ιτειπ εετπιιτεετ
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ιιιιετ ιιὶειειε Ριιτιεε. αιιοε Ρτειιιειι ιιοτιιιιιι εοιιιεε ει α

εοιιιιιιεεε εεπι ειιει· εοτπιπι πιειεπιεεεεεοιιεε εοτπιιιι 5ειι

ειιεπιιπιε εοτιιπιι πιιιτε ιετι·ειιιι επιειιιι πιπιπιε ιεπιειιι

ιιιειιιι εει1ιιιτειιι Ρτειετ εεειιιιιοπιπιιιι ει·ιιι·ι8ειιιι ειπε

ιιοι·ειιιιιι Μαιο ιι0ιι ιειιειιι πιετεπιε ιειιπιειιι ιιι ι·ιΡετ·ιιι

ιιιπιθε ιπειιπιε ιιιιιτε ει ιι_ειιπιε εοτπιπιιιπ. ιιεε ιιε ιει·τει

αιιπιιε ιιπιιιε ιετιειιι ·ιιιιιπιειιεεε εεπι οοπιππιε ιιιιιιιε

ειιιεπιιιι εεε ιιι ιειιι·ιε. ιιεε ιιι ιτπειιιιε ιιιιιτιε. ιιπιι-ιε

ιπισε ιετιειιι ει εποε ιιειι ιιειιιιιτειιι Ρτεόιειι ιιο

ιιιιιιι αιιπιιε- ει εοιιιιιιεεε εεε ειιετιεοτιιιιι .πει επιε

εεεεοι·εε ειιι·ιιιιι εεε ειιιειιιιι8 εοτπιιιι «ειιιιιιιτι ιιιφιο

ιιιιιιιιι-ιιει ειιτιπιο ιιιο‹ιο εποε. ειι ιπι ιιιτιειιιειιοτιε-.

αιιι ιι.ιει:τιειιι ιιιτιπιε. εεε. ιιιιι·ει ιπι.τιειιιειιοτιειιι ·εεπι

ιιιιιι.τιειιιιιι ιεπεπι., εεπι ιιιιτε ιοοε. ειπε ιειιειιι..ιετιπιειιε

εεε εεπιέεοιτιιπιιε ιιιιιιιε πιιιεπιιιι. τιεπι ‹ιπιε ιειιειδειιιιιιιιε

ιιιιιπιετιειε ιιιιτετιιιειι·ιειπιιιι ιιιιιιιε. εεε Με ιιιειοε

εειιιιιιεε εοτπιιιι. ειπιε ιπι ειι ιιιιιπιειιειπιιιι ειπε ιιοιι. ει

ειπ,ιε ιειιιεειιιτ ιπιι ειε ειπιε ιιοτι. ει εειπιπι εει:εοιιετιι

ΜΜΜ ιιιιετ ιιιειεε Ρειτιεε ιιι εοιιπιειιιιοιιε Ρτεειειιιι.

“και εεπιιιιιε ιετιπιε ιιἱειιὶι εειιπιιι*ει ειιιιιιιο ιιιπιιο

αει ιιιοειο. ιιε ιεττει ι!ειιπο ιιπιιιε ιειιει ιιοιιιιιιιιε σο·

πιεσε ιιπεοτιιιιειιι πιιιιειιιτιιιιι πιει ιειπειπιτ εεε ιεπε

Με” :ιιι ιΡεο ιιοιιιιιιο εοπιιιιε πιει ιιειιιιιιε εοιιιιιιιεεε

ιιει ειι ;ιιετε‹ιὶιιιιιι εοτπιιιι. πεε ε πιοιιεειιο ει· ιστι

ιοτιο .ιπιτιιιε πιιιιι·πιε επι τοιιειιπιτιι. εεε ιιι ιιιεπιιιε ιιιπιτιε.

πεε .ιιι ιεττἱε ειιεπιιιι ιιεε ιιι ιιιιε ιιπιε ιειιειιιιιι· Ρτο

ιΡεο .ειετιιιιιο εοιιιἰιε ιιει ιιοιιιιιιε εοικιιιιεεε ιιιιι·ιι

εειιιιιιεε Ρτειιιειοε. Με ειιιιι. πιει: ιπι ιπιτιεπιιειιοιιε

εεπι ιιιιτε ιπιτιεπιιοιιοιιετιι πιει ιιι πιι8ιτιειπι ιΡειπιε εο

ιιιιιιε πιει όοιιιιιιε εοιιιιιιεεε. εεε ιιιίτε ιεεε εεε ιε

ιιειιι όοιιιιιιπιε εοπιιεε ειιιεπιιιι οι τιιοιιεειιο πιειιπιε το

ιιετιπιπιι εεπι :ιιιε ιεπιει ειὶεπιἱε ιιοιιιο ιιοιιιιιιι εοιιιιιἱε

ιιιιι·ει ιιιειτιοιπιιιι ει πιε ιιιειτιειπι ιιοιιιιιιι εοιιιιιι5. εεε

ιιιιτιι Ρτειιιειοε εοιιιιιιεε ιΡειπιε.εειιιεει ε ιτιοιιεεο ιιετιπιε

τοιιιιιιπιιιι. ειιιε ιειιεειιιιι· ειιι ιΡεο ιιοιιιιτιο εοιιιιιε. πιει

ιι ιιοτιιιιιε εοιιιιιιεεε εειπ ειιι εοτιιιιι επιεεεεεοτιιιιιε

ειπε ιιοπι. ει εκ ιιπιιιε ιιιειι ειιιιιιι:ι ει ιειιειι ιιοπιιιιε

ει: ιπισε (Με εοιπιπιτπιε ιιιειπιιιι ειιειιε π3ιοιιιιιιιε εοιιιιιι

ει.εοπιιιιιεεε τεειΡιειιιιιιιιε εοτιιιιι πιοιιιιιιε ει Βοοει

ιππιιιι εοτπιιιι ιιτιειιι τειιιιιιιιοιιειιι ει Ρειειπιπι ιιε :ιετι

Ρειειιιιο ει οιιιιιιιιιο:ιεπιι τειιιιεειοιιειιι πιε οιιιιιι ιπιτε.

:ιπισε ιΡει εοιιιιιιιἰ εοιιιΡειιι εεπι ιιιιιπιειιειιιπιε πιει

εοιιιΡειετε Ρο58ει ιιι ιεττιε πιει ιοειε επι” ιετιει ιιο

ιιιιιιπιε οοιιιεε·ειε εειιιιιιιιπι πιιιιιιιιιιιιι. ει 5Ρεειειιιετ

ειε ιιτιειι ει ειιειιιιιοιιο. ιιεει ιοτεε.ιι ιΡεει ιιιο‹ιο τισε

ιειιεει ιιοιιιιιιπιε εοιιιεε ει ιιι ιιιε ιεττιε ει ιιιεπιιιε (2

ειπα ιιπιτιε ιειιει άοιιιιιιπιε οοπιππιε ειιεπιιιι. ει. νεται

πιιεε ιιοιιιιιιι σωσει ει εοιιιιιιεεε Ρτο εε ει ιιετειιι

ιπι ει επιεεεεεοτιιιπιε εοτπιιιι ει επιιιιειιιιει εοτπιιιι .ει

ειπιιιι ιιιιειιι τειπιιιιιιοιιειιι Ρεειιιιιι ιιε τισε Ρειειιιιο

ει οιιιιιιιιιοιιετιι τειιιιεειοιιειιι ιιιειιε @ιιιε ει ειιιιιιειε

τεειΡιειιιιιιπιε ιιοπιιιπιε εοπιπιιιιε ἰειιπιε ει ιιοιιιιιιπιπι ιιι

ιιπιετιειιιαι. ιιε οιιιιιι ιπιτε ειπιοιι ἱΡεἰε ιιοιιιιιιιε εοιιιιιι ει

εοτιιιιιεεε. ε.επι ειιιεπιι εοτιιιιι εοτιιΡειιι πιει εοιιιΡειετε

Ροεεει εεπι επιεεεεεοτιιιπιε εοτπιιιι ιιι ιιιοιιιιειιο. Με»

ιιιιιιο ει ιιι :ιιιε ιεττει ει ιιιεπιιιε. ιιπιεε τιπιιιε ιειιειιι

ιεπιπιετιεεε. ειπιε οοιιιπιιιε ιιιιιιιε ειιεπιιιι. εκεεΡιο ιιι

ειιειτο άπιιει.εσιιιπιε. ιιετιι ιιειιιιιι εει ιιιιετ Ρτεπιιειεε

Ρ:ιτιεε ιιι εοιιιιετιιιοιιε Ρι·εεετιιι. ιιπιοπι Ρετ οοπιππιε

ιιιιιπιε πιει ιιποιο ιΡειιιε. ιιοπι ιιιπιιιιιπιειπιτ ειιιιπιιιι ιιε

ιει·ι·ε (μετα πιοιιιιιιιιε οοιιιεε πιει ιιοιιιιιιιι π:οιιιιιιε·εε

ιιπιιιε ιιιπιιειιι ει ι.επιετιι ιιι Ρτοιπιιιιιε ιοιιιιιετιιιιι ει;

ιιι εοπιιὶιειπι ιιιιιιιιιιιιιι ει ιιιιιιι. ιιεε εεε ιειιει:ιπτ ει

ιειιειιιιπιι· ειι ειε εειπ Ρτο ειε πιει ειι ειιιιπιο. πιει Ρτο

ιιιιιιπιο εοτιιιιι. πιει εοι·ιιιιι επιεεεεεει·ιιιιιε. εεπι ειιιιιπιο

πιει Ρτο ιιιιτιπιο Ρτο.πιιπιειειι ειε ιεττε ιιοπιιιιιι εοιιιιιι6.

ιιεε ιιι ιΡειε Πει οιιειιειο Ρετ 00ιιιιιιιε ιιιιιιιε. ει εποε

ιιοπι ετιι οοιιιιιιιε ιιιιιπιε ιιι επιιιιιιο πιει εοιιειιιο. «εστι

πιοιιιιιιπιε εοπιεε πιει ιιοπιιιιε εσιιιιιιεεε πιει ιιετειιεε

εοτπιιιι ειὶιιππἰιι ειιιιιιιιιιι ‹ιε ιιοιιοτε ει: ιεττει αιιπιιε

ιΡει πιει ιιιιιιπιιε εοτπιπι ιιπιιιε ιεπεπι. ειιειιιιι. πιει ω

ιιείπιτ αιιι ιετιειιιιιιι· Ρτο ιΡειε επι ιιιιιιπιο ιΡεοτππω

ει·ιεοιιιιιιι επιεεεεεοι·ὶιιπιω πιει ειιειιιπιε εοτπιιιιαειεΡε

ειιιιωεε ειιιιιιιιιοπιο ει ιιε ιιτιθε.ιιεει ιοτειιιι εε

ειιοιιο ιιοπι ιετιεπιιιι.- πεε ιιιιωι. Ρετεοιιε πιει επικαι

ειιιιιι πιιιιιιι· εοιππιιιειιιιιιιπιε εειιειιιπιπιι εεπι επικιιιιιιιι

εοιιιτε π;ιοπιιιιοεοοιιιιιεπι ει. εοιιιιιιεεειιι. εεπι εοτιιιιι

ειιιιεεεεεοτει ιιει ιετι·ιπιιι επιιιιιι ιιππιιε ιεπιειιι ει ερεειιιιιιετ

ιιιεεειιιεειιτιέε ει-εεειιιιιοιιι. ιιεει ιοτειιιιιι εε ιιιοτιο

που ιετπειιιιι. πιει: Βτειισιιιιετι Ρτο ειιιιπιο επιπι :ιιιε

ιιιιιιειιτιι Βπιεττειιι Βιειει ιιοπιιιιιο εοτιιιιι εεπι ιιειιιιιιε

εοπιιιιιεεε. εεε επιεεεεεοτιιιπιε ε0τιιιιι. πιεσ Ρετιιιιιιει

Με Ροεεε ιιοτιιι ιιπιε. τιπιοπι ειιιτιπιιε ιιιιιιιειιειε εοιιιτιι

Ρτειιιειιι ιειειιιι. ει πιετεε πιιεε ιπει.ιιιιι εει ιιιιετ ιιιειιπε

Ρετιεε ιιι εοιιπιειιιιοιιε Ρτεεειιιι. ιιιιοιι Ρετ ἰΡεοε ιιο>

ιιιιιιοε τοιιιὶιειιι ει εοπιιιιεεειιι. πιει ειιιιπιειιι εοτιιιιι

εεπι ειιεεεεεοτεε εοτιιιιι πιει επιιεπιιιιε εοτιιιιι. ιιει Βιειο

ιΡεοτπιιιι εεε ειὶειιὶπιε εοτπιιιι εεε εοτπιπι επιεεεεεοτπιιιι

ιιοπι τιιπιιιτιπιειπιτ ειιιιιιιιιι ‹ιε ιει·τει. ιιπιπιιιι εοιιιπιιιε ιιι

πιιιε εεπι ειἰεπιὶε`ἰειιπιειιεἰε ιιιιιιει εεπι ιετιει εεπι Ρτο

εοι:ιιπιιιι ιιιιιπιε. εεε ειιιιπιο ιεπιιιειιει. ιιει ειε ιιιειτιοιπι

ιιιιιπιε. εεπι ε εοιιιιιιιι ιιιιιιιε πιει ιιιφω ιιιιιιιειιεε ιειιειιπτ

πει ιειιειιιιπιτ. εεε ιιι ιΡειε δει οιιεπιειο Ρετ πιοιιιιιιοε

εοπιιιειιι ιπει εοπιιιιιεεεπι εεπι επιεεεεεοτεε εειιιτιι εεε

ειιεπιιπιε εοτιιιιι. ει (ιπισε ιιοπι ετπιιιι ‹ιοιιιἰιιὶ εοιιιεε

εεπι εοιιιιιιεεει. πιει ειιεπτεεεοτεε εοτπιιιι εειι ειιεπιιιιε

εοτπιπι ιπι :ιιιιιιιο πιει εοιιειιιο ιΙππο‹ι εοιιιιιιιε ιιιιιπιε

εεε ιιιιιπιειιεεε ειιιιπιιά ιιιιιιιιιιι εεε· πιιιιιιιιιιιι εε ιιο

τιοτε·ει ιεττε επιιιιιι ιιιιιιε ιετιει εοπιιπιιιε ιειιπιε εεπι

ιιιιιπιειιεεε ιιιἰεπιισὶ ιιει ιειιειπιτ επιι ιειιειιιιιπτ Ρτο ιΡεο

εοπιιπιιιι εεε' ιειιιιειιειιιιιε. ει ειιιοπι ιιοιι π.ιειιπιιιι ιιιιεπιι

Ρετεοτιε ιιει πιπιιπιετειιειι ὸοιιιἰιιι ε0ιιιε5 πιει εοιιιιιιεεε

εεπι εοτπιιιι επιεεεεεοτεε εειιειιιπιιιι πιει επιιιιιιπιιιι. εοιιι.τιι

οοπιππιε ιιιιιιιε εεπι ιειιιιιετιεεε εεπι ιει·τειιιι ιιπιιιιιι πιπιιιε

ιετιει. οοπιππιε ιειππιε εεε ιιιιιιιειιεεε. ει ιιπιοπι άοιιιιιιι

εοιιιεε πιει εοπιιι.ιεεε εεε εοτππιιι επιεεεεεοτεε ιιει ειι

επιιιιε εοτπιιιι ιιοιι ιεειειιι επιετι·ιιιιι οοιιιπιιιἱ ιιιιιπιε

εεε ειὶεππι ιιιπιπιειιει. Ρτο ειιςιπιο επιιιι ιιπιο ιιιειπιπι

εοιιιιιιιε εειι ἱειιπιετιεεε δπιεττειιι ιιιιιιειιιιι. ιιεε Ρετ

ιιιιιιειιι ἱΡεἰ πιει ειιιιπιιε εοτπιιιι εεε επιεεεεεοι·εε εοτπιπι

επιο Ροεεε ιιοιιιι Με επιοει ιιιιιιπιιε ιιοιιιο εεε πιιιιιι·ι

ειππιιιιε εοτπιιιι εεπι επιεεεεεετπιιιι ιΡεοτπιπι. εοιιιτε

Ρι·ειιιειε επειιι. ιιειιι εει.ιιιιι εει ιιιιετ ‹ιἰειιιε Ριιτιεε

ιιι εοιιπιειιιιοτιε Ρτεεετιιι. (Ιπιοιι ιιιιιπιειιεεε που τετ:

εεΡιειιπιιιι Ρετ ιιιετε πιει Ρετ ιεπεπι. ειιιιι Ρτειιιι

πιει τοιιετιιι ειιιιπιειιι ιιπιι ιιιιιιιΡιιπιιιι πιει τοιππι·ιειιι ιε

ειεεει ιπι ιεττε νει ιιι ιιιιιτι ιιοιιιιιιι εοπιιιιὶε πιει ετι

ιιιιιιεεε. ιιι ιιοπιιιιιεε ιιοιιιιιιοτιιιιι εοιιιιιιε πιει ι·οιιιιιιεεε

πιει τεε εοτιιιιι. Με ιοιο εοτιιιιι Ροεεε ιιοιιιι Με ειιιιιιιι

ιιειιιιε ιιι ιιιιιπιεπιπ εεε πιιειι·ιειπιιιι Ρετ ιΡεοε Ρτειιειοτειι
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εεσ τοι›ειοι·εε ι·εεσΡετετε εισιιειισσι. ει τεειιισετε α ιιεεε σει ιιιιτσΡσσπι ιιιιτειστ ειιεσι ιιοτσιτιι σε ιστιε

εΡοιιειιιε. σεε ειιιισετσ εσιτι τοιιετιε ίεειε ιιοττιιτιιιισε

ιιιτ·ιοτσιτι τ·οττιιιιε. εεσ εοπιιιιεεε εεσ εσεεεεεοτσττι εο

τσισι:ιειιι τεεεΡισιιιισι ειιιΙσο ιιι€ετιιο ιιι ιοιο εοτσττι

ιιιειτιι·ιιι. ει σετεε ιιιοε εεισιτι εει ιιιιετ ιιιεισε Ρετιεε.

τισοει τιοιτιισι εοσιεε ει εοτιιιιιεεε σει εοτιισι εσεεεε·

εοσεε.ι σοσ τεεεΡιειισιιι Ρετ ειστε σει Ρετ ιετι·ετιιι.

εσττι Ρτειιε σειεστσ τοιιετιε ειιιιιιεττι ιισι ιιεττιΡσσπι

σει· τοι1ετιετσ ιεειεεει ισ ιεττε σει ισ τσετι εοττισσιε

ιεσσε. ισ ιιοισιτιεε .εοσισιιιε ιιιτισε εεσ ιιιειτισισειεε

εισειιεισ εοτσστιιε σει τεε εοτιιτιι. ισιτσο ιοιο Ροεεε

εοτιιισ ει ιΡεοτσισ εσεεεεεοτσισ ιιοσε Με ειιιειε ιιεισιιι

ισ ιιιειτιεισττι ιιοττιισοτσσι εοττιιιιε ει εοττιιιιεεε εεσ

ειιεσισε εοτσισ σει εσεεεεεοτιστι ειιοτσττι. Ρετ ιΡεοε

τοι;ιειιοτεε. σει Ρτειιειοι·εε τεεσΡετει·ε εισιιειισσι :οι

ιιιοι:ιοσε ιεσσε. εστειισσι ιιιειι εοτσεε ει εοπιιιιεεε.

Ρτο εε ει εσεεεεεοι·ιι›σε εοτστσ ιιιεετε ιιετι εττιεσιιεισ

ιιεττιΡτισττι Ρεεεο. Με ιιιεε σιιειιτεΒιιιιε εοσιισσοε.

Ροειιισειιι ιιισ.ιεσιεειο ισιιε ιιεειε εεεει. σει ιιιοε εε

ιιειιει·ι ισ οτιιισσειοσε ιιιισε εσι ιβειε εεεει'οιιεσεισ. '

ει ιετιισσι σε τειισε οιιεσεοτιε ισσετιιτειιιτ. ει-·ει

ισειειιεοιοτ ιιειιετι σοτι Ροεεει ισειιι·εοιπεττιζιιιοιοΒ

ειειιιιστ ισ ΡετΡεισσισ Ρετ ιιοσιισοε εσττιιιειττ .σει

εοτσιιιεεετσ. εεσ εσεεεεεοι·εε εοτσιτι σει οιιιεισιεε

εοτσιτι. 'τιεο εττιΡιιιιι εοσεειιειστ ιιειιιιει·ε ισ ιιιιισειιι

εεσ ιιιτ·ιειιιειιοτιε εοι·στσσετσ σει ειιεσιιιε εοσστιιιιειιιι

ε0τσττι εσεεεεεοπτστιι. ιιοσεε εειιείεεειιιι· ιιιιιιιΡσιισι

Ρεεεο σει εισε ιιει·ειιι.Ϊ ει: ει Ροεισσεσι ιισειιιιιιειοτ

εεεει ι”οτεειεισε ι”σει·ιι ισοεσισε Ρειεσι ιτειιιΒιετε·ισ

ι·εειιισετε εΡοιιειιε. εεε ειιτισεσι εσιτι ι·οι›ει·ιε Πισω & ‹ιισι:ο ιιιειτιοισ εεσ ιστιειιιειιοσε ιιοσιισοτιιτσ-εοιιιιιιε

ιιοσιισιιισε εοσισσιε ιεσιιε εεσ ιιιειτιεισειιΒσε εισειιεσι

ι·εεεΡιειισιιι: ειιτισο ισ.8εσιο. ιΡει σει εοτσττι εσε»

ι·εεεοτεε ισ ιοιο εοτσιτι ιιιειτιεισ. σει ειιεσισε εοτσιισ.

ιιεσι ισιετ ιιιειεε Ρετιεε εεισιτι εει ισ Ρτεεεσιι εοτι

σεσιιοσε. ιισοιι ιετισεσεεε εσειοιιιτε ιιειιεεσι ει εει

σετε Ρετεοσεε ιιοισιτιοτ·στιι εοττιιιιε ει εοσιιιιεεε ει

ιιοιιιοτειιι ει ι.ιιιετιιιειειτι ει: ιεττεττι εοττσττι ει ιιοττιισιεε

εοτσιτι ιιι ιειισε ει ισ εισε ιιιειτιεισ ει ισ Με ειιι

σοε ει: σεσιτεΒοε. τσιπ Ρετεοσιε ειστειισε. άσω

τσοτιο τιεο σειιεσι εσιιι εττιιιε τεε·)ιε ισεσιι·ειιι ει

ειιιε. ει ει οιιεσεε σει τεΡιτιε ιιετει Ρετ ειιιισεττι

ιεσσεσεεισ σει σε ιιιειτιεισ ιετισε. σει ιιειτιΡτισττι σε

τει:στ ειιεσι ιιοσιισι ιιε ιστιειιιειιοσε ιιοισιτιοτσιπι εοι

τιιιιιε εεσ εοττιιιιεεε. εστειοιι εοισσσε ιιισσε ιιιιιε δεσ

οειε ιιετι εισεσιιεισ Με ιιιεε εσειιι·εεισιε εοσιισσσε

Ροειτισεισ ιειιιεσιεειο Με ίσετιι σει ισιιε εειιειιετι

ισ οι·ιιισεειοσε ιΡεισε εσι ιεειεεεεει οιΡωειο. ει

ιεσι.σττι ιιε τειιιιε οιιρειιεοι·ιε ισσεσιι·ειστ. ει ει τσε

ιειεειοι· ιιειιετι σοσ Ροεεει Ρετ Ρετεοιιεισ ιοτεειειιιιστ

ισ ΡετΡεισσπι Ρετ εοττισσε ιειισε. σει: εισΡιισε ειστε

εειιειστ ιιειιιιετε ισ ιεσσε εεσ ιιι ιιιειτιεισ ιειισε

ιιοσεε εειιειεειεεει ιιιιισΡιισττι Ρεεεο. σει εισε ιιετε·ιιι.

ει ει Ροεισσεισ σιειειεειοτ εεεει ιοτεειεισε ισσεσισε

ίσετιι Ρειετσ ιιειιιιεσε ισ ιεσσε. σει ισ ·ιιιι·ιειιιειιοσε

εεσ ιιιει:τιεισ ιετισε Ρετ τσεσεεισ στιιισι. Ροειιισεσι

ιιεσσιιιιειστιι εεεει εοσισσι ιεσσε εισειιιιειιιιιιτ ώστε

Ρτισττι Ρετ οοιιισσε ιεσσε. ει τΙσοτι τιοσ ιττιΡειιιειστ

ειιιισιε σε ιιιειτιεισ εεσ ιιιτιειιιει.ιοσε ιιοσιισοι·σισ

εοιτιιιιε σει εοσιιιιεεε σει εσεεεεεοτστιι ιΡεοτσιτι ισ

Ρτειιιειιε ιεττιε. σεε τεε εισε. Ρτο ιιειιιιο σει ιιειιοιο

ειιετισε σει οιΤεσεε. Με ιειιισπι Ρετεοσε ΡτισειΡε

ιιιετ οιιιιΒιιιε εεσ ιιειιτισσεσε. ει ιιετεε ιιιοε σε»

ιιιειεε Ρετιεε εεισττι εει. ιτσοιι ιιοσιιι:ιι εοττιεε ει

εοπιιιιεεε ει: εοτσισ εσεεεεεοτεε εεισει·ε ιιειιεεσι ει

εσει:οιιιτε οοισστιε ει ιιοττιιτιεε ιιισσε ει: ιιοσοτειτι ει:

ιιισσιι:ειεσι ιΡεισε εοιτισσιε ει ιεττεττι ιιιειοτστσ ιιοσιι

τισισ. ει ιεττεσι εοτιισσιε ει ιιοττιισσιτι ιετισε. ει ιιοιτιισεε

ει. ιιιειτιοισειεε εισειιετιι ισ Ρτοσισειε ιιι οοτιιιιεισ εεσ

ιιιειτιεισ ‹ιοιτιισοτσισ εοσιιιιε ει εοττιιιιεεε ει εσισε

ιιιιει εοτσιτι. ει ισ τσετι εετιοε ει σειιιτεεοε. ειιιο

Ρετεοτιιε ει: ι·ειισε ιισττιτσοιιο τιοτι σειισσι εσσι ετ

πιιε ισ οίιεσειοσε τειειε ιτεσοιε εεσ τεΒιε ετεεοτισττι.

ει ει οιΤεσεε σει ι·σΡισε ιιετει Ρετ ειιιισετσ ιιε ιιι

τι

ει: εοττιιιιεεε. εεσ ειιοσισε εοτιιιτι εεσ εσεεεεεοι·σισ

ιΡεοτσισ Ρετ ιτιετιεεισ σσστε. Ροεισσεττι ·τιεσσιεειεισιιιι

εεεει ιιοτιιισιε εοιτιιιι σει εοτσισεεε. εεσ εσεεεεεοτιιισε

οιιεσισε ιΡεοτσττι. εεσ ειιεσι οιιιειειι ιΡεοι·σττι. πιει

ειιεσισε ιΡεοτσττι σει εοτσττι εσεεεεεοτιισι. ιισιισιιιε

ιιιειιοτιετιι ιιειιειιι ισ σιιεσεοτεσιιεεσ ‹ιει›ιιοτετιιι

ιισοτι· εισεσσειιιισι· σεττιΡσσστΡετ οοειιεττι εωειιιωΣ

οοτιιιιεισ ει εοττιιιιεεειτι εεσ εσεεεεεοτεε ·εοτσσι σε

Ρει·εσσε. ασε ιιτιετσΡτισι:σ Ρεεεε ίσετιι. ει ιΙσο‹ι εοε

ισιΡειιιειστ ειιτΙσιε ιεσσετιειε. σει: τεε εισε. Ρτο °ιιε

ιιειο ιιειιιι:ο σε! οιι`εσεε ιιιιετισε. σιει ιιειιτισσεσε·εεσ

ιε.σισιτι Ρετεοσε ΡτισειΡειιιετ· οιιιι€ειε. ιιειιτ εει-σει

εει: ιιιιετ ι:ιιοιιιε Ρετιαε ισ εοσσειιιιοιιε Ρτεεειιιιι

ιΙσοιι ιεσσειιεεειι·εσεεσσιεε Ρετ ιει·ι·ειτι.- σει Ρετ

τσετειιοσιιτιστσω εοπιιιιεεεσ εοσιιιιεεε εεσ εσεεεε·

εοι·σσι ιΡεοι·σσι ιιι Ρι·ειιιειιε ιετ·ι·ιε Με τεε εστστιι.

Ρτεειειισσι Ρει:ιιιιειε ειιιιτισε ευ εοσεσειε ει οσε

εσιισσε ει εοσεσει:ε ίσετσσι εοισιε εεσ εοιιεειε ιι

ιιεεεττι εσσιε ειιτιι. πεε ειισιι Ρειιεεισιτι εεσ ειιιισιιι '

ειισιι οοεεειοιιε εεσ τιοσιισε ειιεσισε εκεειιοιιιεισει

τιιιειιε εοισειιι ιετισεσεεε. σει ιιε ιιιειι~ιεισ ιετισειιειιτι

ιοιε ιεττε σε ισ ττιετι ιιοτεισοτσισ εοι:τιιιιε σει εοιει

ιιεεε 8εσ εοτσιτι εσεεεεεοι·ιιττι·ει σιιεττι σσσε ιιειιετιι:

ιιοτσιτιι εοσιεε σει τιοσιισε εοισιιιεεε.·-σει σε εειετο

ιιειισει·ισι. σει εειιιιιειει·ισι ιΡει σει ειιτισιε εοτσττι·εεσ

εσεεεεεοτεε εοτσττι σει ειιεσισε εοτιστι. πιει ιΡεε εκεειιο

εεσ ιιεειιε. εοσεσειε ειι ει εσιιτιισιι ει ιισε ετιιιιιιιισ

ει εοσεσειε οοιιεειε εεσ εοισιε- ιιιετιι ιι ιιιιιιο°ιετιι

Ροτε ιιεεεισ ειιιιοτσισ ειιτε. ει: σει·ειι σιεε εεισισ εει:

ισ Ρτεεετιιι ·οοσσετιιιοσε ισιετ «Με Ρετιεε. -εισοτι

ιιοττιιτιεε ιιοσιισοτιισι εοτιιιιιε σε! εοττιιιιεεε εεσ εσε

εεεεοτσττι ιΡεοι·σσι. ισ ιιιειιε ιεττιε ιτεσεεσσιεε Ρετ

ιΙιετε σει Ρετ ιει·ι·εττι εοτσσσιε ιεσσε εισε τεε εοτσισ

Ρτεειειισσι ιιειιιιειε εσιιιιστι ει εοιιεσειε -εισσε

ειιιιιιιιε ει εοτιεσειε εοιιεειε εεσ εοισιε ι”σετισι ει

‹ιεεετσ εστιιε ειιτιι. τιεο ειιστι Ρειισεισττι εεσ ειιοσιιι

ειισιι εοισετιι οεεεειοσε εεσ σοττιισε ειιεσισε ειιεειιο

σιε σει ιιεοιιε ισ ιοιε ιεττε σει ιτιετι. ιΙσιιττι εοισστιε

ιιισσε ιιιιιιει: σε! ιιε εειετο ιιει›σετιι σει εεεσιειετιιι

ιιιει ιΡεε εκεειιο εεσ ιιεειιε ειι εοτιειιειε ει ετιιιιιιιε

ει ιΙσε ειιιισιιε ει εοσεσειε οοιιεεισ εειι εοισιε

ιιιει·ιι ε ιιιειο ιεισΡοτε ιιεεετσ εισιοτιιισ ·οιιτε. εσιιιιιι`σ

σει·ο ει τοιιεσειιι Ρειιεθιε. ει εεεειιοσεε επεφτε ει

ειτιεισ εεσ εοττιιιειιι ιιοτσιιιοτιιισ τοπιιιιε σει «Με τοιιειιειε εσσι σε εεσ ιιιε :με ε ιιι€ισιι ειισιε επιε
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Ρι·ιιπο ιπιποειτο πο! ιπιροειτο ποπ ιιιοι·ιπτ. ιτοπι τιοτιππ ο οτ ιποοιι·το!ιππτ ρι·οπιοτοε ποοτιοποε οτ Ρι·οπιστο οπιππι

οοτ ιπτοι· Ροι·τοε πιοπιοτπο. πιο! οοπιιιιιο πο” ιιι

:πιο ι!ιοιοτ !ιοιπιιιοε πιο πιοτι·ιοτπ !οιιπο !ιοο!! !ιο!ιοπτοο

εοπ πποοπτοε οτ πιιπ!εοπτοε. ο ιποπτοποεοπ!οπο πεοιπο

ιιιιιπτιιπ. οτ ο οπο! ποιππε ιποπτοιπροοει!!οιιπιπ. τιποπ

ιιι !ιοπιε οοιιππι. πο! οπο πποοιιτ. ποιι ποιοι·οπτ εοπ

ποιοι·τι πιο!οπτ ο!ιπποε ιποι·οοιι ο!πιποι·πιπ τοττοπ

ειπιπ. πο! ποπ !ιτι!ιοοιιτ ποιπιοι!ιππι ιπ πιππο. πο

ποιππε ροποο!πιπ ποπ εο!ποτπι· ποιπιπο οοπιιτι πο!

οιιιο ποποιεοι·ι!ε ιπππιοπι πο! ιιι ιποεο!!ιο. οπτ π!›ι

ποπιιππο οοπιοε οι·πιπο!οιτ οο!!ιοι πιοτο Ροποθιοι. οτ

πποε! ει!πιπο ιποπο πο! !πεοπιο π·οπποιπποπ τιιο!οπτ

πι πιιοπιοτιο. πο! που! Ροι·πιιττοπτ..οτ οποοπτιο.ιιιιο

π!οτο πο! ιπ π·τιπποιπ πτοπιοτοι·πιπ τι!π:!πιπ πιοτπιπ

ίοι·ο ποοοι·οτπι· ιιι.πποπτπο!πιπ πω· οοπιππο πιππο

πο!ιππποπτοε ρπιιιοιιτπι·. ροεττιπο.ιπ πο !ιοο οοιιιππι

πιππο οοπετιιι·οτ. πο! Ροτοετοτι πο! πιο τοιπροι·ο

!!ιοι·ιτ ιπ ιοππο. πποε! ε1ποπτπΡ!πιπ πιοιο ττοιιειιιιτ

τοπιο τοποιιτι !οοπιπ ποιπιπι οοπιιτιο πο! οιιΡοπεοε

ποπποπι !ιιοιοιιτιο. οτ ποιοι! πιοο ποιπιπι οοιποε οτ

οοιπιτ!8ετι ιιιι·ιπο τιιο!οιιτ !ιοπιιποοπο πιεττιοτυ οποιο

πο! ιι!ιοπιπε οοι·ππι ποιοι !ιο!ιοπτοε εοπ πποοπτοε οτ

πππιδοπτοε πιπποπι εοπ π! πιετι·ιοτπ ιοππο. εοπ ττοπε

οπτιτοε μι· ιποι·ο οοπιππιε !ειππο. πποπ ιπ !ιοπιε

οοι·πιπ πο! οπο πιιοοπτ ποπ-ποίοι·οπτ εοπ ποτοι·ι·ι

!!ιο!οπτ ο!πιπειε πιοι·οοο τι!ιπιιοτπιπ !”οποποιππι. πι!!

ποπ επιτ πο π!οτι·ιοτιι ποιπιποι·ιππ οοιπιτιο εοπ οο

πιιτιοεο. πο! πι!! ποπ !πι!ιοτιπτ πππι!οι!ιππι.ιπ οοι·.πιπ

πιετι·ιοτπ. το ποιππε Ροποπιππι ποπ οο!ποτπι· οοιπππι

πιππο πο! ο!πε Ροτ!οΒοι·ι!ε. πι πποε-ι. οτ τιποπ ο!πιπο

ι·ποπο πο! ιπξιοπιο ιι·ιιπποιπ ποπ Βιο!οπτιιι Ρωτιεπιτ

πο! !ιοο! ροτιπιττοπτ. οτ οι οοπτι·ο πι·οπιοτει πο! ιιι

ιι·τιπποπι ρτοπιοτοι·ππι ει!ιοιπιπ ι!ιοτπιπ οεοο ποοοι·οτιιι·.

ιπ οπιιπι·πο!ππι Ροτ Ρι·οπιοτοε ποιπιππιπ οοπιιτοιπ οτ

οοιιιιτιοεοιπ εοπ ο!!!οιπ!οε οοι·πιπ ρππιιιτιιι· πο!ιπιιποπε

ροετοπιιιπ τι!! !ιοο οοπετιιτοτ ποιπιπο οοιπιτι. πο! ο!οο

οποοοοεοι·ι. εοπ ο!ιοπι οι!!οιο!ι οιποποιπ. πι!! πιο.

πιοτιοιιοπι !ιο!ιοι·οτ ιιι ιι·οιπποπι οοπιπιιτοπτοπι. οο

οτπιπι οιοτο ιπτοι· πιοτειε ιιοττοε. ποστ! οι Ρι·οεοπε οο

Ριτπ!πιιι ιπ τοτπιπ πο! π! Ροι·τοπι. ποτ ποιπιποε οο

πιιτοιπ πο! οοιπιτιοεοπι. εοπ οποοοεοοι·οε οοι·ππι πο!

ιι!ιοπιπε οοι·πιιι εοπ πω· οοιπππο πιππο. ποπ ο!;ιεοι·

ιιοιιοτπτ. ποστ! Ρι·οεοπο οοιιιιοιιτιο πιιτοτ οτ τοποιιτ

πιο!ι!!οιπιππο. οτ οποπ ΡτοΡτοι·οο ιππ·τιεοτιπτιι πω!!

ιπ ρι·οοοπτι οοπποπτ!οπο Ρτοπιιοοιι ποιι ιπτο!!ιδοτπι·

οοιιιπιιεετι οι! ροι·το ποιπιποι·ππι οοπιιτιε πο! οοπιιτιοεο

εοπ οοιππτιιο πιππο ποο Ρτορτοτοπ οοιππιιτοτπι·. Ρτο

πιοτο οιιτοπτι σκοπια οτ ειπειι!ο επρι·οπιοτο ποπιιιιι

οοιποο οτ οοιπιτπιετι πιο εο οτ εποοοοεοι·!!›πε οτ !ιο

ι·οπ!!›πο οοι·πιπποπι οι: ππο Ροι·το. οτ Ρι·οπιοτι !οΒοτι

οτ επιπιοι ποιπιπο οτ πιοο οοπιππιο ιιιππο οτ ππ!

ποτο!τοτιο !ιοιπιππιπ ο!πιτοτιο οτ πιετι·ιοτπε πιιπο οι!

ο!τοι·π ιπτοι· 8ο οτ! ιππιοοιπ Ρτοπιιοοι·ππτ οτ ιππικ

τ·ππτ πττοπποι·ο οτ ο!ιεοτποι·ο οτ ο!ιοοι·ποτι τοοοι·ο οτ

88 !!ιοτπι·οο οτ οπτοτπι·οο ιτε πποπ οπιπιο οτ οιιιεπ!ο

επΡι·οτ!!οτο ιιττοπποπτιιι· οτ οποοι·πο!ιππτπι·. ρι·οιπιεο

ι·ππτ οτιοπι πιο!! Μπιτ! οτ ειππιοι πιοτο ποιπιπο πιοτιο

ποιπιπιο οοιπιτι οτ οοπιιτιοεο. πποε! ποτοετοε πιππο

οτ οοιιοι!ιππι οιπιτειτιο πιιπο οτ ρι·οοο οοπιππ!ε πιιιπο

ιπ τιπ!ι!ιοο ροτ!ππιοπτο ιιι οπππο οιπιιιππι ιιιτοπιιπτ

οττοπποι·ο οτ ο!ιεοι·ποι·ο. ο!ιοτιπιπ Ροποιπ ιποι·ο!ιοιππι

πποοπιπ πιι!ιππι ιιι·εοπτι πιοτο Ροι·τοο πιτοι· 88 ετι

ριι!τιπτοε οι! πιοιοοπι ποιο οτ εο!ποι·ο ποοιπιοοι:·πιιτ.

τι ιιι ο!πιπο το Ρι-ωι‹-τπ οοιιτιπ!ιοτοτ. ιιι τΙππιπ ροποπι

ιιιοιποτ ποτε ποπ ο!ιοοι·ποπο μποτ! ο!ιοοι·ποπτι οτ

οοπτι·ο ποιι ο!15οτποπτοπι οοιππιιτοτπι· οτ που ο!ιοοι·

ποιιτοπι οι ποπ ο!›εοι·ποπτο οπο! ποοε!τ οπιπ ο!!οοτπ.

πω!!! πιο!ιι!οπιιππο ιιιοποπτιππο πτοπιοτιο Ροοτιοπ!!ιπε

οτ οοπιιοπτιοπιππε οτ ρι·οπιιεειοπι!ιπε. οτ πιο Ροπο

Μοτο!!! οτ οιππι!ιπε επρτοπιοτιο ο!ιεοιποππιε πιοτο

Ροι·τοε οοι·πιπ !ιοπο οι!!! οι! ιιιιιιοοπι Ριπποι·ι ο!ι!ι

Βοτππτ. οτ πο! ιποιοι·οιιι !ιτ·ιπιτειτοιπ ιποπιοτοτππι

ιιιι·ειποτπιιτ ποπιιιι! οοιποο οτ οοπιιτιοεο οτ πιοτι !ο

ποτ! οτ οιππιοι πι :ιπιπιιι !ιοιπιπππο πιππο. τιποπ

οιππ!ο Ριιοπιοτιι Ροτ· οοοποπι Ρι·οιπ!εοπ οτ τιπποτο

οττοπποπτπι· οτ ο!ιεοιπο!ιιιπτπι· !ιοπο ππο οτ οοπττο

ππο ιιοπ ποτ. οτ πο ρι·οτ!ιοτιο οπιιιι!ιπε οτ τιπ

€.ιπ!ιο ποπιπιι οοιποε οτ ποπιιιιιι οοιπιτιοεο. ποπεπι!

πιοτοε !ο!.πιτοε οτ οιππιοοει πιοτο ιιοιπιιιο ετιππ!οπτοο

οτ ι·οο!Ριοιιτοο 88 ιπ οο!ιπππι ο!ι!ιετιι·ιιπτ. ι·οππιι

οιππτοο οριοτο!ο πιο! οποιοπι οοπετιτποιοπι πο ππο

ππο πιο. οτ !πι·ι το τιι·ιπο!ρο!ι οτ οιιιπι πιο!. οτ

εροοιο!!τοι· πω! ποιπιπο οοιπιτιοοει οκ οπο! εοιοπτιο

οιτοοι·οιοι·οτο ο πιο το!ιο!!ιοπο τοππποπιπιτ οοπτιτιιι

οοπεπ!το πο!!οιοπο οτ ιπι·ι οπο τ·οποτπι· οπο!! πιπ!!οι·

ιιι οοποπι οοιιτι·ειοτπ εοπ ιπετι·πιποπτο πιο ππο 8ο

πο! 8π!πιττιποιοιπ επειιπ ποπ τοοιοτ ο!οπο:ιοπι. !τοιιι

οοπποποτπιιτ ιιιτοι· οο πποπ !ιοι·οποο οτ οποοοεεοι·οο

ποιπιπι οοπιιτ!ε οτ ποιπιιιο οοπιιτιεοο τοποοπτιιι·.

τΙπιιππο ιιιοπιιοιιτ τοττοπο τοι·ιπιπ πιοτοε οοπποιιοιοποο

ο!ιεοτπιιι·ο οτ ιιι πιι!!ο οοπτι·ιιιιοιιιι·ο. οτ εοποεο!ιο!!!

ποιππι! οοπιιτιο :τοττοπο ιππτο!οπιιτπι· οοποπι τποπο

ποτοετοο πιππο ππο!!!ιοτ πιιπο πι Ρι~ιποπ›ιο· επι τοπι

ιπιπιε. ιιιι·οτ πιιπο:: οοπποποιοποο ο!ιοοι·ιιιιι·ο. οτ πι

πιιπο οοπτοοποπιι·ο. ιτοπι ιιο!ποι·ππτ ιιι·οπιοτο 'κατω

τιποπ το Ρι·οπιοτιο οοπιιοπτ!οπ!!ιπε μπιν! Ροεε!πτ !ιοο!

ιιιεττπιποιιτο οιποποιι·ι τοποτιο. ιιι οιιοι·ιιπι οιιιπιππι το

ετ!ιποπιπιπ οτ Ροι·ποτποιπ ί!ι·ιπιτοτοιπ Ρι·οπιοτι ποιπ!πι

οοπιοε οτ οοιιιιτιοεο ρι·οοιιιιτι!ιπο !ιττοι·ιε οιο!!!ιι πιο το

οοι·ππτ τιΡΡοπι. ιιοτιιιπ οποιο ιπ μει!οοιο Ρι·οπιοτι ποπιιπι

οοιπιτιο ιιι οιι!ο επροι·ιοτι. επιιτοπιοτο πιο ιπτοι·-τοττιπιπ

οτ ποπεπι. ι›ι·οοοπτι!›πε οτ ποοπτιο τωιτο8.ιΠτωοι·ο

οπο. πιπο!ιοοτ. ποποτο!ιι!!!ιπο ποτιι!ιπο οΒιπιο τ)·ι·οποι

πιο!ιιοριεοοπο. πιοοποπιιιιο οοποποι πτο!ιιοΡιοοοπο.-!ι.

( Βοι·παιπο) οπιεοοπο Γοι·οιπ!ιοποι. !ιοπο!ιοτπο οοιπιτο

πιιιποοιποποι. ιποοιεττο ιο!ιοππο πο οιιπο πιο!ποιιο!. οτ

8ει!τοι·ιο πο ει!ποτο. εοπτπο!!ο το Βοπιο. Βιιι!ιο!ιπο οοτοπν

ποι·πι πο πομπο. ιο!ιτιππο πο !ιι·ειοει!ιιιι. :οποιοι πο

!τιποπιιο. ειπποπο πο τοι·οοτιι πιι!ιτι!ιτιο. ιο!ιοπιιο ιπο

ιοι·ο ιππιοο πι·οπιιιοιο. οτ τοι·οο!ο!τοοιι. €πι!!ιο!πιο ο!!

πιο!. πιοο!ιο οοεειι ιιπιπιτο!!ιο πι‹τιο. ιιιο!ιο!πο !ιοπ!ιο

οποιο ρπ!ι!ιοο ποτοι·ιο οοπιππιο ιοπιιο οτ Ρ!πι·ι!ιπο ο!ιιο

οτ πιο πιοι·τιιιο τι!! πιοεπιι!οπο Ροι·ιε!οπτι οοποπιοο

ειιποτι !οππι. πιιποΒοποποιο πιι!ι!ιοο ποτοτιο πιοτι πο

π!!π! οοιπιτιο. οι!! Ρι·οπιοτιο οπιπι!ιπο τοττοπτ.!! οτ πο

ιπτιππειτο εππι·οοοι·ιΡτοτπιπ ποποιπι οοπιιτιο οτ ποιπιπο

οοιιιιτιοεο οτ Ρι·οπιοτοι·πιπ !οεπτοι·ιιιιι οτ ειππιοοττιπι

πιιπο οιιι·τοιπ ποιππε! οτ !ιοο ειΒιιο πιοο ειΒιιοπι.

Μοι·τιιιπο. 4

Π?
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( ΒΟΠΟΠΕΥΙ )

Οιιιιοι.υε .έπιἰεἔιιεἱαε ε! Ρτ·οείπείαε πιαΙτΪιἰο , ε!

Βεαπ·ία εέα; πω, ω” πιεπὶεπι σοπνεπάοπέ.ε εαπι

Ϊαπιιετι:ἰὐαε ιπί!αε , Ζω·α οπιηία ίπ :παταω ΒαΙσίε

εοτηπιιαι! Ζατιωεπ.π ι·επιιπειΕιπ!.

Γ
' . !
ν . ·

ι%υ,ειὶωπ

ε: ιιιιΙοεταρ|ιυ ΙΙε9ϋ Ταιιι·ίπεπεί.ι Μώπίστίέ.

θα!. Α. [Μ. 288. π' θα!. Ω. [Μ. ω!.

( Η Β. )

Πι ιιοπιιιιε άοπιιιιι ιιοε!ι·ι ιεε!ιιι ε!ιι·ιε!ι επιειι.

Αιιιιο ἀοτιιἰιιἱεε ιιε!ιιιι!ει!ιε ιιιιΠεειπιο άιιεειι!εειαιο ύ

εειι. ἀὶε ιιιθεειιιιει Ρι·ιιιιει ω!. ικιάιε!ιο!ιε ιπι. :ιοε

!ιοιιιιιιιιε Βειι·ο!ιιε ι·εΒἱε ΐι·ειιιειε Με! ειιιάειδιιιιιε με

ιιιιιειε ε! ἱει°ε!ι!ι!ε!ιει·ὶἰ εοιιιεε ε! ιιιιιτε!ιιο Ρι·οιιιιιειε.

ε! Με άοιιιιιιιι !ιεε!ι·ικιΡειιιε άοιιτιιιιι εοιιιι!ιε πιει·

εοιιιι!ιεεε ε! πιιιτε!ιιοιιιεεε ρτοιιι!ιειε πιοιιιιτιε ιιοε!το

ε! !ιει·ειιιιπι ε! ειιεεεεεοι·ιιιιι ιιοε!ι·οιιιιιιτι. εοιιθ!ειιιιιι·

ιιοΒιε άοιιιιιιιε !!ιε‹ἰἰκἰο άε Πἰεεο εοπιι!ι Ιειιιειιιιε. Βο

ιιετε!!ο σ.!ε Βι·ὶιτιεΜο ε! πιει·ε!ιιιιιτιο ‹Ιε εεεειιιο Ιε

Βιι!ιε ε! ειιιάιειε οοιιιιιιιιε ε! ιιιιὶιιει·εἰ!ει!ἱε !ιο!ιιἱιιιιτιι

ιειιιιιε ι·εειΡιειι!Πιιιε ιιοιιιιτιε ε! ιιιεε ω!! εοιιιιιιιιε ε!

άιε!οι·ιιιιι !ιοιιιιιιιιπι. !ιε!ιιπι εεεε ιιι!ει· ιιοε ει! ιιτιιι

Ριιι·!ε. ε! ιιοε ε! ει!!ετε ιιι εοιιιι.ειιειοιιε ιιοάιε εε!ε!ιι·ε!ει

ιιι!ει· :ιοε ε! ιιοε με εοιιιιιιιι ιιεε!ι·ο. (με εοιιιιειι!ἰο

ω-ιΡω εε! τιιειιιι!ιιιε ιιιτιι·!ιιιἱ άε ιιιειδάε!ειιε ρει·ιειειιειε

ε! ιιιεο!ιιι Ιιειιι!ιειιιει·ιι ιιο!ειι·ιι. Ιιεε! ιιι ιιιεει εοιιιιετι- ε·

!ιοιιε ειιΙιτεεειιιι ιιοιι εοιι!ιιιεει!ιιι·. ειπε!! Με!! ιΙεΙιε

τειιιιιε με. Λεω εοπιιιιιι Ρι·οτιιι!!ει·ε ιιι!ιειεει·ιΡ!ε.

ιιτι!!ε με ω!!! ε! ειιεεεεεοι·ι!ιιιε ιιοε!ι·ιε Ρι·οιιιι!!ι

_πιιιε ε! εοτιιιειιιιιιιιε ιιοΒιε ι·εεἰΡὶετι!ὶ]οιιε ιιοιιιιιιε ω!!

οοιιιιιιιἰε. εμε!! εο!ι!ι·ε !!ιε!ιιιιι εοιιιιιιιε πει ει!ι!1ιιειιι

ι1ε όιε!ι·ιε!ιι ἱειιιιιε. !ετιειι!ειιι εεε!ι·ιιιιι άιιΙειειισιιιε

εειι Ρετ!ετιι ιι!ὶ‹Ιιιεπι ἱΙ›εἱιιε. ιιεΙ ειιεεεεεοτεε ιιοε!ι·ι

πε! ε!!εωω ιιοε!ι·ιιιιι ι·εειιιἰεἰειοτιειιι εοιι!τοιιει·ειιιιιι.

εειι ειιεε!ιοτιειιι οεεεεὶοιιε ω!! ειιε!ι·ι. εε! ειΙἰειιὶιιε

ιιιι·ιε ιιο!ιιε ιιει ιι!ιειιι ιιοε!ι·ιιαι εοιιιΡε!ειι!ι εειι εσω

Ρε!ι!ιιτο ιιι Ρι·εάιε!ο ε!ιε!ι·ο εο!ι!ι!ι ε! ιιιι·ιεάιε!ιοιιε

εειι Ρει·!ἱτιειι!ιὶε ειιι5άετιι. ιιει ιιι Λεω Ριιτ!ε ιΡειιι5

ιιοιι ιιιοιιε!ιιιιιιιε ιιεε Βιειετιιιιε. Με άιο!ιιιιι ε:ιε!ι·ιιιιι

Ρει·ιιιι!!ιιιιιιε ε! ρει·ιιιι!!ειιιιιε άἰε!ο εοιιιιιιιι. εειι ΠΠ

Ρει·ε.ο!ιε ιιε όιε!ι·ιε!ιι ιειιιιιε. εεε ἱρειιπι ιιεΙ Ρειτ!ειιι α·

ιιιειιιε ροεειι!ει·ε! ιιιιΒει·ε! Πεει·ε. ειιτιι οπιιιἰ ιιιτιετιι

ε!ιοιιε ω!! εει8!τι ε! 'ιετ!ιιιειι!ιιε ειιιετιειιι. Ρι·εόιε!ε

οιιιιιιει ε! ειιιΒιιΙει με ιιο!ιιε ε! !ιει·ει:!ιΒιιε ε! ειιεεεε

εοιιιΒιιε ιιοειι·ιε ιιοΒιε ι·εειΡιετι!ιΒιιε ιιιε!ο ιιοπιιιιε ει!

!ειιι1ετε ε! ο!ιεει:ιιιιι·ε Ρι·οτιιι!!ιιιιιιε. !ιοιιε Πάει ε! ιιι

ιιιιΠο εοιι!τειιετιιι·ε. Με εε!ο ιιι!ει· Ρειι·1εε. !ιιιοά Βοι

ΙὶεΙιιιο ε! Βεοτειο ε!! !ιει·εάιιιιιε !ιοιιιΕιειι ‹]ε ιιιτι!ιιιιι!ιο

ι·ειιιιιιιεει! Με Ρε!ειιάι άιε!ιιιιι ε!18!τιιιτ!. ευ!!! Ρετ!!

ιιειι!ιιε επιε @μισά !ιεΒεβειι! ε11!εφ1ει11 ιιειιάι&ιεεειι!

!ει·ι·ιιιτιι ειιειιι !ιοΒιε άοιιιιιιιε εοιιιι!ι ε! εοιιιι!ιεεε. σε!

ιιοε!ι·ο εειιεεεεΠο. ε! (μισά 110!! Πει! Ρι·ει!ιάιειιιπι

ιιοΒιε άοπιιιιιε εοιιιι!ι ε! εοιιιι!ιεεε. !ιιιιιι ιιιε ιιοε!ι·ιιτιι

ει!. ιιο!οιε εει!ιιιιιιι. εοιι!τε ιιετιάι!οτεε άιε!ι εεε!ι·ι. ιιι!!

α ε!ιιιιι εεε!π·ιιιτι. ιιε!ιιιιι ειςιιιε ιιι ρει!ε!ιτι ω!! 26εωωι

εοιιιι!ιε. Ιιτεεειι!ι!ιιιε .ἀοιιιἱιιο ιιιεεάοιιιικιε επε!ι!εΡι

εοσιιε ειιιιειιει. !ιει·τι·ειιιιε εριεεορο ΐοι·ριιι!ιετιει. ιιο

πιικιο εοι·άεΙΙ·ο. πι€ιε!5!το ὶεὶιειιτιεεἀεειιιτιε._ιιιεΙἀειιεἰ.

!εε!ἰΒιιε ι·οδιι!ιε. ιιι!ει· !ετ!ιιιιιι ε!;ιιοι>ιειιι. ε ω '

Εεε τιιεο!ειυε ΒειιιΒει!ειι·ιιιε ιιοι!ειι·ιιι5 οπιιιι!ιιι5 ΜΒ ἱε

Με! ε! ι·οδει!!15 εει·ιρει, '. , ε -ε μιεεεει.νιι)Η: . ν· 1 .. ;,..·.

Βεπιιεπ£ἰὐιω αΙΖςωἰὐιω ει· |πιτπιπιύω Ζοσέ ε .εαπε!!έ

ΒοπιιιΖί ὶαπωεπεί απ·|ιίερΙ.96·ορε , Ιο0έ ει.9έτσΊΣεπτροι

ΜΙΣ άουιέπο , ρτ·αε.πει!ίοπετη εοΖυεΙ·ε είε ΒαΡθαόεΙΙα

ιίέ::2σιω, αιἰ 22Ζαπι εοΖυετιιίαιπ ιι ·υΖευυ·ίο απ!!! εἰιωἔ#

£ἰεπι οοπάεπιπαπ!αι·. `

" ι ” ·υ ε* μ. - Ί

ι_ ?Η ιεε:,ε5 Μεϋ

.η . _·°Β.ἔ απΙοστα1ι|ιο Βε9ίί ?'αιιτίπωωίσ ιαΜ!ω·ιό. :- ·1:.

. _ι θοά..Β./ο!. θ!! - - η·

( Η. Β. ) ε'.

σ· ' - . -_· _ "ι_!!

»
ι . ' ,_..'.

Πι ε!ιι·ιε!ι ιισπιιιιε ειιιειι. Μαιο ι!!ιιχιὶιιὶεε τιιι!ιιιι

!ε!ιε ιιεει.ιιιιι. ιιιάιειοιιε ν!. ε!! ια!!! πιει! Βοιιι!!ι

ειιιε ι·ιιβειιε όε ιιο!!ε ιιιεειι·ιιιε εειιιε!ι ι·οιιιιι!ι οοιι

άειαιριιιιιιι! ιιιιΕι·ειεετ!Ρ!ειε ρει·εειιιιε ε:ιι·ιιιιτι οοιι!εεειοτιε

ε! ιιο!ιιτι!ει!ε ω! ιἱειιὰιιιι:ι ε! εο!ιιειι!!ιιιιι άε εε!ετο

ειτιΒιιΙἱε ιιιιιιὶε. Βοτ!!ιο!ιτιο ε!ετιεο £.ιιιιιιωι-ι ειιιάιοο

εε!οτι ε!·Ρι·οοιιτει!οι·ι ιιειιετειιιιιε Ρει!ιειε ιιοιιιιτιι ευ!!!

!ει·ιι ει·ε!ιιεριεεορι ε! ι›ειΙιι‹:ἰι ει·ε!ιἰεΡἱεεοΙιε!ιιε ιιιιιιιε.

ιιοιιιιιιε ειιιειλειτι ειιτε!ι!εΡιεεοΡι ε! Ρει!ειειι Ρτε !ειι·τι5

ε! ροεεεεειοιιιΒιιε ιιιΒ·εεει·ιρ!ιε. (με εειι! ε!ε !ειιιι!ιι

!ιει·Βιι!ιεΙΙε (Νοε !ειιειι! ε! Ροεει!!ειι!. άι·ιε!ιιπι ευο!!

άιει!ιιι· άι·ιε!ιιιιι ‹Ιε !ιετ!ιεΒεΠε. Βιιιω! οι·!ιιιιειιιι Ρει!επι

ιιιιιἱ ε! Μπι. Ρ:ιτ!ειιι !ιιιιιιιειι!ι οικ!ει ε! Βιισει·ιιιιι «σε ει!

ιΡειε !ει·τιε τεεο!!ι.Βιιιι!ιιι·. ι!ε! Ρει·ειΡιειι!ιιι·. ε! ευο!!

!!ι·ιε!ιιιιι ο1εω ιιιοιιειοι εειιε!ἰ ε!εΡ!ιιιτιι ιιιτιιιε ι!ε! ΜΗ

με ειε οεεειιιοτιε εεε!εειε Με!! ε!ερ!ιειιιι όε επιιιε!ο

ιιοιιιιι!ο :ιιι ιΡειε Ρει·εο!ιιε `Ρει·‹:ιΡὶε!ιιιιι!. ιιει Ρει·ειΡει·ε

οοιιειιειιειειι! εειι όε!ιε!πιιι! ρω ιρειε !ει·ι·ι5 Ρο5ἰ!ἱ5

ιιι !εττι!οτιο εειιιε!ι τοτιιιιιὶ ε! άιε!ι·ιε!ιιΣ ι1Με!ιεε!

πιειιιιπιιιι ιιοχε!ιιπι Ρτο.ειιιε !ει·ι·ει άε εο!!ει!ιε!!ε ειιὶ -

εο!ιει·ε! :ι!ι ιιτιο !ει!ει·ε ιιἰει ιιιΐει·ιιιε !ει·ιιει ίΗὶοιἶιιιιι

εΙιιοιιάειιιι άι·ιιιιεε!ιι εἀιιειιετι!ὶ. ει!› ει!ιο !ει!ειιε !ει·ι:ε

ιει·ϊιιι ω!! ιιιιιιιτἱ ε! ειιρει·ιιιε ει εεεει!ι 5ι!Ρ1°!1. ι!ειιι

ι·ιι!ιειιιιι Ιπιε!ει·ιιιιιι με ειιιε !ει·ι·ε !!ε ιι!ιτιεάει.· εειι!

εο!ιει·ε! ειιι ιιιιο Ιιι!ετε !ει·ι·ιι ιειοοιιι !ἰιοιιειιιἱι. ευρε

τιιιε !ετι·ε ω!! Ι›ιιι~Ιι!ιιιἱ ε! !ει·ινι Βι1εο!ιιε άιιι·ειιι!ι

ει !ετειο !ει·ι·ει ΒιιιΠιε!ιιιι ο!ωοιιιε ε ειιι!ιτ!ο ιιεΠοιι!ι8.

ι!ειιι Βιιι!!ιε!τιιιιαι ΒιιΠιιιιι Ρτε ειπε !ει·ι·ιι ιιι: εο8!ε.

ρε!ι·ἱ εειι!! ειιι εο!ιετε! ω!! ειιΡετιιιε ε Ιει!ει·ε !ει·ιπι

Μειιιει ιιε Ρι·ειιιιι·ιιιιε Μι ε!ιο !ει·ι·ε 7ιρειιιε ΒιιιΠιε!πιι

ε! !εται Ιιει·εάιιιιι ιιιειι·οειι ιιιιιτι!εΒιιε ιιι!ει·ιιιε !ει·ι·ιι

Ηιεεει·ιοι·ιιιιι. ι!επι Βιιι!!ιεΙιιιιιιιι ε! εετιιιΠε!ειιι ΠΙιοε

ειιοικ!ειιιτι οε!οιιιε ε)ιιιιοιιιε Ρτε εοτιιιιι ε! ΐι·ει!τιιιιι

!ειιι·ε ε!ειι·ιιι!ιε όιιεΒιιε εεε εε! ιιι εοι;ιιιιι εειιιιΡο Δε

εο!ιιε. ειιἰ !ει·ι·ε οο!ιετε! ει !ει!ει·ε ε! ειιΡει·ιιιε !ει·ιι!ι

ει επι ειιιι! εειι είε επι ειιιει·ιιτι! πιοε!το ιιοιιιιιιε άι ιρεοι·ιιτιι ιιι!ει·ιιιε !εττε οιιτιιιΠε ε! ΒειιεειιεΒιιε Μ!»
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πιο! οοοοοοω Μι1οτ!! μπω. οτ οτ ο!ἱο !οτονο τοτο!! α οιοοτοοι οτ Βοο!!τοτοοι ιιοτο »ι·οο!ρτοοιτοοο Ρτο σο·

κιιγωιιο‹!!ο! !ιοτοο!!!ο!. πω! ο!οποοοι το ρτοο!›!~ιιοο

Ρτο ο!118 τοττο τ!ο οοετο οοττ! οο!τή. οι!! οο!ιοι·οτ !ο

τ”οτ!ιιε τοττο τιιοεοο!οτιιιτι ο !οτοι·ο τουτο Βο!!!ὶο!τοἰ

θα!!! επΡοτ!ποο!ο: οτ οτα ιι!!ο !οτοι·ο τουτο ἀἱοτἰ

τ!οοο! απο τω:: οετ 13!ο·τ!!στο τοιιιιτο. τω!» ιοτο!ποοι

τοι·Μήιιω Ρτο «Με πατε το τι·οοοτοο οο! οο!·ιοι·οτο

ττὶΒιιε ροι·τ!Βιιο τω!. οι ο οιιοττο τ.οττο ·τ”ο!οοοὶο Μ;

οο!οο!. Μπι Βιι!!!!ο!ωικο ειι!οτιυπ! Ρτο ο!ιτο·τοπο το

ο!τ1τοι!ο. σοὶ οο!·ιοι·οτ ο άτιοτπιο !οτοι·ἰ!τ›οο τοι·ι·ο τοπ!

τοο!ου!!. τι τοτοἱο οο!!οποο. οτ ο οιιοτ·το·τοι·ω !οο0!3ἰ

τἱοοττοτἱἰ. οοτυοι Μ οορἰτο!ο τοπια! ι·οιοι!!!.. τοκοι!

το!ιοοποε οο88οδο11τ. οτροττοε το!οιοοιιοποτοττωμ >

Εφ στο: οΪτοο!ἰιτο οπου! [ΜΜΜ οοτέιι·Με τοδοτοο

80ΠΡ8ι. Η ··

.. τ' · ! Ί. 'Μ. . .,

ςοοοοοι.ν!ιι ο) . - -

Νιοοωυο υΙοοοοπτο.9. ο·ωτοΙΙαπω οπο” Βοοτιαοωτισ

πω, ρτ·οοοορτο Ιοπιιοπιστε ροτο.σταττ.τ .τοοιιαΜ,τ·ουοοοτύο

/ΜοΙίτοτίύτω οὐ |ιοπιοιτοιω απο»! ·οία.τάοιπ οοπι£ι£ ω”.

. τίτπ2$ίοπ.τί ρταοπἰϋε.οτ Σοπαοτι.στ οοπιππιπτ το ρτ·2.ποιο

ρο.σεω.ποπο το.9Σίτιι20.#|20ΜΙΠο.9 οο.σάοω οι! /ιάοΙεωωπ

ἰοτιιιοπ.τἰ 00ΜΜαπί ρι·οοσωπάοπι οο:προ22ϊτ.

Ποτ , ?θ !οοιπιτ!!

-

ω. τι. μέ. τω. ω. ο. χω. τω. τ.

- - τ ο. τι.)

το Ω!1τ!8τ! ποπιἰπο. οἔο Μοο!οι1τ ιιἱοοοοοιοο Βο8το!

!οπιιε Ρτο οοπιιιοὶ ἱοοιιο οοοιι·ἱ ι·οο!ποΜοοο οιιοτου!τοτο

!!ττοτοτυο1 Ροτο$τοτ!8 οποιο 11°!!0Μ άο!ιττοοιιτο μου

άστιο!Ι111Μ άο εοτιοτο ·τ!οοοτο οκοοιιτοοοπτ ι!!οτο ρο

το8τοτἱ8. οοοτονο !!ττοτοτυπ1 τοιιοι·_ το!!ε οετ. Βοοἱιτο

τὶ!ἱιιο οτ ιιἰοοτὶιιε τ!οπιἰοἰ !οιοτ·ὶὶ ότι !οιοι>ἰἱε ροτοετοο

ἱοπυο. οἰτο ποτέ” οοετο!!οοο τοο!ιο!π·ιιτιο εο!οτοπι οτ

οποιο Βοοιιω. οπο! !ἱττοτο τοπιο οκ Ροι·το οοετι·ο

ιι!οο ο!!281°ει τοοοΡ!ετἰε οοοτἱοοοτοε. οτ οοοιἱτ! ει!!!

!ἰο!πιο Ροἰτο οἰτιτἰπιἰ!ἱἰ. Ρτο 88 οτ ττοττ!ουε εοὶε το·

οοι·οτ!ε !ιοκτήοοε τοο!ιοΒι·οπο. ‹!ο !οτ·ἰοἀἰοτἰοοο τ0ο!!ο··

Μ·οοο εο8τιοτἱο Βοο!!τοτ!!ιιιο οτ ι·οι!ό!τ!!ποε τοεροοάοι·ο.

οοοωοοωοοοω το οπο οοοι!τ!ε 8τή!!ἰο!πιὶ ι·ο8Ρουάο-·

Μπιτ !Ρε! οοπιὶτἰ οτ :Η Με οοπιἱΒοο τοτο ε!!οτο τΙοοο- α'

άοπο ο0τ11ὶτἱ Βιι!!!το!π10 τοοοτο εοπ ι·οοάονο τοτιοΒοοτιιι·

οι οοετι·ο 8οἱοΠτἱο πω! ρι·οοοοεοι·Βοτ. ως: ΡτοΡτοτοετ

οο!οοιι!ά οοοοε!οοο ά!οτοι·οοι !!ττοι·οοιιοι τοοττ1ττ1 οετ

πο! 8οοιιτυπι άοοτοοοΝοιιιο ἱτι·ἱτιιτο οτ ἱοοιιο. οοπιιιτιο

ἱοοοο ίπ οτοτοπι Ιπὶετὶοιιπι τοόιτοοπτοε. ιιοΒὶο ι!!

οττἰοτο Ρτοοὶρὶοοἀο τυοιπ!οποοο. οο!: !οι·οοιοτιτο οτ

μπε !!!ποτοτο Ίο!ιτοοπτεινω ἱοοιιο. οιιοτοοοε οἱεἰο

Ηττα!!! Ρτοοοοτ!Βοο. εΙοἰοοοἱε! οοοοε!οπο όὶοτοτιιπτ

Ηττοτοτυπι τοο!ετ!ο οοοεοιιτοε οτ ὶττἰτοοτοε οοοιιιπο

“Ποτέ · οι Με οτ 5Μτοτ11 Ρτ!ετ!ιατιω τοάοοοοτοε. τα!

ρτοοοττε οπο!! :ιιοτο οτ οοοοοἰοιιο ΡοετΡοο!το οσοεοο

εοτο Μοτο οο!!το Ροι·Ιοιοοητο. ιιο!ιιοπ·οοε !10Π1!τ108 οτ

ὶ!!οε ιοοκοοο οι!! !οι·οτοοοτοπιι τοοοι·οοτ ἱρο! αποτο

οοοτούττοτο ά!οτοτοοι !ὶττοτοι·ιπο. 00τηιιτι! οποιο Ηττε

ποιού τοοιιο τοοοπο οοοιρο!!οτ!οϊ ου!ροο τωοωοττωοτ -

τἱἀο!ἱτοτοο Ρτο οοττιιιοὶ ὶωιτιο τοοἱρἱοτὶο στο ο!ε. πο»

!οντοτ!τοτ!οοοοοοποήο. Βοο!!τοτ!Βοο οτ ι·οοε!!τ!!ιοε 'εντο

όἰοτἱε οοκοιτο! οποιο τοοροοι!οτο.ἔὶροοιποοοῖοοτοιιιτο

το Ροοοοεο!οοοιο ρωι!!οτοοιιοι-οποπτοοι ο. ε!11Βοτα·υτο

τοτοΒοο τοάοοοΜοτ ιιττ ροοο!οτοο!τότο!ποε. οο! ᾶἱοτο

οοπι!τ! πιο! £τωοτοο οπο. εοπ @το πο! ·οοι·ιιοι τιιιποἰο

τιο·τωοοτιιυπ πο! Βοο!!τοποιο· τοοοοοοττ ο!1:!Ρο!ο οπο.

οττοπο τα: Βοο!!τοτο. οτ Ρι·οπο!οε!οο!οοο οο!Βιιοοιιωοοο

ροτήτοε οΒεο!οοπτοε. οτ οι: Ι›ι·οἀἱοτἱε Ροτ ἱιποττιιτοοτυ

τοπια· ροο!τοοιο -οοτο οποιο οοττο!»οφοιτοτο Πάοκ!

Ρ!οτιοτἱοπι ἴοοἱοτἱε. όοτυπι ὶοοιιο. ἀἰο υ!Βοετοιουτο:·τ!8

ἰοιιιιοτἱὶ. εοοιιτι1ε τοοοι!οτοιο ι!!ο!ο Ροτοετοτἰε. κοιτο

άυπι φωτ! ἱτι Ρτοι!ὶοτὶε !ὶττοτ!ε Μι!! οοτιτἱιιοτἰ. οοπ1ιιτιο

ο ἰοοιιο Π! Ροεεοεεὶοτιοω οττπιἱοττι ρι·οο!!οτοτυπι οτ εἰπ

εο!οι·ιιτο ἱοτοΒτο ι·οο!ιιοοι1ε. εοοιιο‹!ιιιη τοτιοτοπο ἰΡεο

πιο! !!ττοτοτυπι τω! ἰιιτοτο !ιοτο!ι1οέτοο!ιοβτοιτο Μ

Ροτ!οπτοτιτο Μοτο "τω, οοοει·οοοτο. οτ !ιιτΜποτττο οι

Ηἀο!ἱτοτοο Ρτο οοιοτιο! ἰοουο οΒ οὶο Ρώσο!. οτ ΜΜΜ

ε!!οτο οοοιὶοο οοιτΜΠἱ8 ἰοτιιιο οτ πιο οο! ι!ο οοτοι·οοτο

ἀἱοτο οοιιιιιοὶ ἰοτιιιο τυοτὶπτ Ρι·οπήεοτιιοτ τοεροοάοι·ο

άο οοτοι·ο. ‹!ο ὶυτἱεἀἱοτἱοηο εοΒιιοτἰο τἱάο!ἰτοτἱΒοε οτ

τοἀἀἰτἱΒιιε ι·οο!ιοΒτιιτιο οτ τοιιοοοοε ροτιἰτιιε οτ αιο

εοοε οππιἰο ἱιιτοοιοτιτο οτ ίὶτ!ο!ἱτοτοε. οιππο οοοτοτὶτοτο

ο!ὶοι·ιιπι !!ττοι·οτοπι τοοοι·οοτ ἀἱοτἰ !!οπήοοε τοο!ιο!πιιοο

οοιιήτἰ Βιι!!!!ο!ιοο Ροἱτο πο! ο!ι15 ιιιιτιοὶο ἀἰοτυπι οο

πτυπο ἱοπιιο !τ! Με οτ ετοιτιπ11 Ρτὶετἱουπι τοι!ιικἰ ἱσ

τοΒω.· ι!ο οποο!Βιιε οτ εἱοου!ἱο οοΙιι·οο!οτ!ο οτ οσοεοο

οἰοτιοπι οιτιοἰοω. Ρι·οι!!οτοι·οπο οτ ε!ποιι!οτοιο οοποπο

οτ οἱοο οοπιοο!ο τοποσ. !ητοΒοο!!τοι· οτ οοτροι·ο!!τοι·

ορΡτοΒοοἀἱ. ττοιο!πτο !ιοπήπιοτο οπο !ιιι·οοοτιιοτ ειιοτ

Με! Νττι11!1Πόιτ8 ε!Βο!άοε. δο!ιοποτοτο οΒοττιιο ιιοτο.

ο!:τοι·τι1ε ρι·οοΜτοτ. το!τοιιοε!ιιο το!που. Βιιὶ!!!ο!ιομο Μπιτ·

οι1ε. Β11!!!!8!11Μ8 οοιιο!!οο. Βιι!!!!ο!ποιε οπο. @ο Μ·

το!!πε. οδο οττο. οοο υ.ἰ‹!ιι!ὶε. !εοοι·όοωΡ!εοιποο. ἰο‹

!ιοοοοο !ιοοι·ὶοιιο. το!τοιιοάοε Βοηάυ!!!!ιο το!οο οοοο!!ιιει

ἱοτιοπποε ΕΦ". οΒοι·!ιιε τοἱοΒοο!. το!πιιιιτάιιο πιο!.

Ροττ·ιιε ιοάο!!ε. ροττοο Βοι·οο!!ο. ροττοε οοοο!!οε.· @το

τοοπτ!οε Ροεοο!ὶ5. δώ!!το!τ11118 το!ο!ιοο!. Βο!τι·οοιω

ιιιοττ!οιιο. ροτοοε οοιιο!!οε. ἱοοοΒιιο ‹Ιο ι·οο!ιο. Βου

!ὶο!ι11ι18 ‹Ιο !31°!θο. !ο!ιοοοοο ο!!οει·οο. Βιιὶ!!ὶο!ιοιιο

τηοποιουε. πιττοιιοάοε ἀοτιἱο!. το!οιοοάοο οετοιόπω

Ροττ·οο_ ότε οττοπο. οοκιιε άο υπο!!ο.=!οοοΒιιο βοτοτἰυοτ

ἱοοοΒοο !εοοτ·οοο. Ροττοε οτοο!ιο. ἱοτιοοοοέ ιο!ο!ιοο!.

ἰτιοσΒιιε ο!οετοο. €οὶ!!ὶο!πιοε ο!οδτυο. Γιι!οο όο 81°888%

οΒοι·τοε οοι·οοπο!!ιιο. νἰτο!ἰο όο οςτοεοο. Βοι·τ!ιο!οποουο

ρὶοτοιιἱιιιιε. ροττοο τεοοι·τ!οε. !ο!ιοποιοε Μοπτώσ1ι82

ροττοο τω. Ροτι·ιιε οοοτοοπο. οτπο!ε!ων οοιιο!!οο. Μ·

!τοποο8 Βιοοι·. Βο!!!!ο!τ11118ΒΜοο!!ο. ροιιο!οε οοου!οε.

το!πιοιιοε ρο!ου!ιιο. το!πιιιοοοε ο!οοι·οο. Ροττοε :Μπο

Ηοοο. Ηο!το!τοιιε 88το!118. Βιι!!!!ο!ωιιο !οο:Βοι·οπο.

ρο·τι·οο τοο!·ιο. Ροττ·οο τ!ο!ιο!οοι!ο. 1180 τω!. Βοι·τι·οο

οπο! ε!ο κ·οο!·ιο. ιι!!ο οπιιο!!118. τοτ-Δωτοε !ποιιοι·5ιιο.

Βο!!!!ο!οιοε άο οΒοΒο τοπ·οοο!οο. Βοι·τι·οοιοο ὶοΙιοποοο.

που ροι·οο!!οε. !ο!ισιτιοοε ρτοοΜτοι·. ποο τοΒο!Φωοτ

ροττ·ιιε οιοοοτἱιιε. στο! ο!ο;!ο!!ε. !ο!ιοοοοε Ρονοο!!ιιο.

Βο!ττοιοοε οτοεάο. ι·ο!ιοτιποιω οοοο!!οο. Ροτι·ιιε που

οο!τ!ιιε. το!!ωπιοε το!ιο!οοε. το!ωοοάοε τ·οΒοΗιιο.·

ὶοιτοι·τ!ιιο υὶιιοπτὶιιε. 8ι1ὶ!!ἰο!π!οο|τοοοοο. ὶοτιοτιποο :το

"δ
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εωω. Βυἱζἱἱεἱωιιε τἰεἱιεἱεπἀε. πω (Η ἙάεεἀἰεΕἱε 'Παω α ιὶἰετετὶε Ρτο Μἀἰπὶεο εεειι·ἱ υκεοἰ›ἰ. -ἱ1εω ωαΙἱεΙε€εω

βάεωεμυεεεετ. ΜΜΜ τεἱεΜ ποτει·ἰο ἰπΐτεεετἱΡω ἀὶ

ε2ιιει· εε55εΠωιιια ὶιι5ιἱ.ε ίὶει·ὶ Ρτ·εεει15· Ριιωἱοιιω ··ἰιι$Μω

ωεωιπω; εοιιιωήιι ωεΙιεΒιιιπει.επτε εεεΙεεἱεω- εεεεπε

πιευεεηὶ€ε.·ἀε ι·οοΜΒιπιειωεπιπο ιἱοπιἰοἰοε ιιεϋυἰωτἱε

πεε1.Χωτε.- ἀὶε=ιιἰΒεεἰιιιε ποιπε 'ϊεειιει#ἰἱωὶπὁἰοΕἱοιιε να

υεεεΦιιε ΡυεεεωὶΒπε-ποΩειὶε εε -τοθεώω ; · εοπιώεε ε!ε

6681000 ιἶστιεΦο ἔπιιι·ἀειοὶεε·'›οιεετε1ιὶεΜΜΜ; τοπτιεπετο

άε- πιοπεΜπεειπήετωε άΞειϋ 0ε81ή.ππ:ιΝει1ε!0- -ίΠάο

ΙΡΙΟΜΙριπ €εΜοεϋε ε!ε Βειιιε-όε-ΒευΒοησκετ ἰοΙωτιἰεο

£τεΜεΙιε. · ε; «τ = ° '- · °

Με Έι·εἀεκ·ἱειεε.ἀε βετεοπο εεετὶι-ρεΙεοἱὶ ηοτει·ἰιιε

τοΒε1.1ιε εει·ιρει. - · · · . `

κ . ε. Ύ

· (εεεεε1.ικ ) Α Ϊ

ΗεΝειου8 τπαττ?ι2ο ιἰε Βο.9εο, εκπιποψα2α ῇΖἰα .Με

δαεΝ·επ·έα, εἰάεπι ρατ·Σε.9 οιππε.9, φα:: |ιαὐεὑα£ ίπ

επε2Με επ βαάίε·σίε ι"0ΖαΡίί.9, ω-ωεε, Μίι·&εΙΖί, θα»

ο!πεΠατ·ιιπι, ΙἱιισεἰΙἰο:ιἰ, ω., άοιω2.

ῇ · ι ή '› σ

. «πετ, 96 "Με η

θεοί.Α.|οί.38!.-0νά.Π.|Η.Μ. ' -

μια) · · .›

'Ι

Η Αιιιιο άοπήιιί πήΠεώπ1ο εεωινι1. ἱιπἱὶετἰοηε Μ. ἀὶε

αν. ωεἀἰἰ ὶι1 οεετι·ε . . . . . . . . ἰι1 εειωἱιππιι-ιιΒὶ Με τεε

άΒιιι·. Ρι·εεειπὶἰ›ιιε τεετὶΒιιε ιιοσεΠε ει: ι·οΒετἰε άοεύτιο

εἱΒει·ιο όε εετιεἰἱῖ5. ἀοωἰι1ο ι1ἱεοἱειο Βι·εώιο. όοπήιιο

Ιιεπι·ἰεο άσε εε!ειιυετιάι·εεε. άοι1ήιτο ε!βει·το ΒαεΙει€δοξ

ετ οὅετἰο τἰε έτιετιει·ϊε. ὸοπιἱιιιιε Ιιειιι·ὶοιιε :πει·οΜο όε

Βο5οο εοπε!Ηιπιι8 ε.» Ρι·εεει1είσι ηο!›ἰἱἰε ιιὶι#ἱ ‹ἱοιιιἰι1ἰ

Βοπἰίἔιεἰἰ ωστεΜουίε (Μ εω·ι·ετο ειεειιοἱρειιἰι Βιιευ

ι·ετϋιαι. ΜΜΜ επιπιπ ρτεεεηιειιι ετ εοτιεειιεἰευιειιι ετ

εκτιεποἱμιι·ἱ υεΙεπτει::. ιιτκἰε· ἱοτει~ι·ο<6ειε ιΪἰειει εκει»

πεπἰε°ει ώστε άοπήιπο ΒοτιἰΓεεἱο εἰ ιιοΙεΒε£ επιετιεὶ

Ρει·ϊ ετ: ὶτιτει·ι~ο8επιιε ὶὸεω άοτιιΜιιε Βειπἰειιε ει όἰετε

ἀοιηἰι1οΒοιιὶἴεοἰο εἰ ιιο!εΒεΕ ιΙἰετειιι1 Βιιετι·ει·ἰεω ΜΜΜ

8118Π1 ετιπειιυψει·ε. ετ τεερουάει·υι1τ εα1Βο (Με :Μ

ἱρεε όοωΠωε Βεπιιήευέ ἀἰε€ειττ› Πἱὶειτι εοιιπε ιιτ;ευρτε

εωειτιοἰριιιιἱτ. ετ ει ωεπιι ετ ροιεετετε ρεττὶε εΒεο!

ιιἰΒ ετ ι·εΙΙιυ‹ευὶΙ. ετ ἰρεεπι ΙΠ)ετειπΙο εοηεΙἱΙιιἰ: ειιἰ

ἱιιτἱε εο ιτιοάσ:ω; ειπο‹]ο Ροεεὶτ ει;τει·ε εεει·ε εεε·

όετε ἀοι1:ιι·ε -τεεωφειπυττι εἰ υΠὶππειτι ιιοΙιιι11-ετεαι

εοτπ]ει·ε οοπεεόειιόο εἰ Ρ!ειιεπι ΠεεΠΠεπ11 εΕ Βε)Ήειιη

άείειτόειιιΠ πιιπυιιιιι ε: ἀεροεὶιιιω Ϊεεἰειι‹]ὶ εκεὶΡΞετιὸὶ

κ!

ετ 1·εμἱὶεειιιιΗ ετ άεπιιιιι11 οπιιιἱε :ΗΜ Μπι Μ ἱιιιἱἱεἱο ·

(μπω ειμαι ἰυἀἰοἰιιτπι ΙεεὶετιιΙὶ εοιπι·εἘιει:ιΙἱ ετ εκει·

εετιόἰ (με ειιἰἱἰΒε€ μπει· εε! ιυειτει·ΐειτιἰ!ἱεε ετ Ιιοπιο

ειε ωιιΠει· ειιὶ ἰιιι·ἱε ΐειεει·ε εοπιιεΙιει·ε Μ; εκετεειε

Ροτεε!; ιιεἱ ροεεεΦ ετ ΗΜ: εει115ει°ιιπ1 σεΒοώοι·ιιτπηιιε

πιετἱτε ἀεεἰιἱετει1π εε τε‹1ι1ἰι·ιιιπ ἱι1 11ιιΠο εἰβἱ Ρεττἰει

Ροτεεωκε οβεωιπε. Μ. ἰτι ἰρεει επιεοεἱρειἱοιιε εϋειιιε

ἀοπιἰι1ι1ε Ιιετιτἱειιε τιοιιιἱι1ε ετ ρτετιιὶο ειτιειπ·ἱρεπἱοτιἱε.

άεόΠ. εεεεὶΙ: ἀοτιειιἱτ ετ Ει·εάΜΗ: ετ εεεὶΒπειιΗ Ρτε

όΒετε Βιιεττετὶε ΒΙἰε ειιε ωεἀὶετειετε πιεἀὶετειἰε Ρτο

ΡΗ). ἱτιἀἰιιὶεο Μπεν εε ετ Β·πιτι·εω- ειιυπι Βιιεε!τε.

Ξ3:επι ωειΉετετεπε Ρτο ὶτιιὶὶιιἰεονεμιευεὶ ι·ιικἰεὶἰειιὶ.ΐ ἰτεπι

ΜεάΜετεω μα: ὶπιἀἰυὶεο·›φιειπἱ πτὶτϋεἱΜ Με» πιώ

ἀἱεἱετεω Ρτο Μὶιιἱεο «πεινά εε88ἱτ:εΗπτιιαι, Μ

επειιἱ ἱΠΙ'ἰ8ἀὶΒω0ΒΒ« επ !.πιει·ο :-ετωεώκΔα ἰωΡεινἰεε.ε€

ειπε τοΙο εωεωιώ.εει τμιοσὶ··ἔπἰ “ΜΜΜ τεπε.Βετ ετ

ΡοεεΜεεεε ε ε1ω·κΙιιεεΜ5ειι. ειεπι; ποιο;,εω οαικώ εοπΙυεβ

ἰΒὶ ΜΒευε εεεει·ε οι μεεεωεΘε-εϋ ·ι4ι1εεἰ ιιὶἀεΒειΙιιε;ω

ειπε |εο--φισάι ΜΒεβου ει!ι ροεεωεεπ Μ.. :βάψω

€Βοτοειιω.ωειερευω .ειεπι Μεοεύωε εωσιιι·ἱε ἱβοΜιΙΙ

ΕᾶΠΙ.ὶΙ1·110Π1ΪΙ1ἱΙ3Ιὶ8¦8401°Β1ἰ8 ειιεἰὶ!ἰε "Μπι ἱιι-μ€ει·ι:ὶε

ειιΙτὶε ετ ἰοοιιἱιἰε=ρεεειιἰε·Ρηει;ἰε εεωοτώεε=-ωο!εε

ἀἰιιἰε ΡὶεεΙιευἰἱε εφιἱε ετ. εΊιιω·ἱεἰἱεὶετ.οιπτιἰὶ1υε ΜΒ

(με πιά ἱρειιπι άοπήιπιπι Ιιει1τἰειιτι1 Ρει·τἱπει1τ. εεε

Ρετιἱηετε ιιἰἀειπιιτ εεε Ροεεεπτ Επι εὶἰειιε μπε (Ή

ετοι·υπι εειετι·οτυπι εεε Ιοεοι·ιιω εε Με ιἰὶετἰε εεεΙτἱε

ετ !οεὶε ετ οιιι·ὶε ἱΡεοτιιιιι εοοετἰωετιιἰο ἰρεε ἀοτιιἰιιιιε

Ιιει1τὶευε. εε Ρι·ευ:Ποιοτιιι11 εεειτοτιιω ιιτ ευρτε ετ Ιο

εο1τιιπι ετμιυεἱιιω άΡεοτιωφετ οππήιιιπι ρτεεὶἱετοι·ιιιπ

ετ εἰιιΒιιἱοι7ιιω ιιτ @ηπα Ροεεεεεοιτεηι επ -ειιεεὶ. Πθυπ

:ΔΗΜ ιἱἱε£ε τ.ΒΙ1θΙ-:1'Θ1°ἰΘ ι!οτιεο Πε ἰΡεἰε, ετ -φιοἱϋσεῇ

Ρυεἀὶετονιιττ1 ροεεεεεἰοτιειε.ετ :ρεεε εεεερειά-τ-.εοφω

ι·ε!επι.- Πι εΙιιετι1- εἰἀεπτ Β11€Ι°ΡΒι°ἰΒ άτπι·εκιώ ωοι·ειιώ

ετ ι·εΠπετιάϊ Ιἰεεπιὶεπι οπιώιυοόεω άε δε” εο1τωΗ1

ετ ιἱε Βετο ειιετοτἱτε€ε Ρι·οΡι·ὶει εἰτιε Ρι·εἰιιἀἰεὶο ειιὶ

Ξιιι·ἱε. ετ εκ Ι›ι·ειΙἰετε εεωειι ἀἰοτιιε ὸοωἱπιιε Ιιεητἰεω

τειπυτιεὶεοε επική ἰιιι·ἰ (μο εοιπι·ει ροεεετ ΐεεει·ε σε!

ιπειπἱι·ε (ΜΗ εεεεἱτ ετ(1ιιε Μειι1όεώτ '›ι·ειἰὶετε Βικτ

τετἱε οπ111ἱε ἱιιι;ει ρωτιεεειιε ρε1ξοηεε ἀεἴετιεὶοπεε εκ

εεμὶουεε ι·ετετιιϊοπεε τεειοε .εἰ ρει·εοπε!εε ιιιἰκτεε ετ

›η›οιὶιεοει·ἰεε ιιτΠεε ετ ὸἰτ-εετεε. «με ευειειιε ΜΒΜ:

ετ εἰ οοιιιρεωστωειι ΜΒει:ε. ετ.,εεφΡετει·ε εἰπἰᾶεο1ιιτ

Μ: ἀἱοτὶε-Ροχ·ηζοι1ὶβιιε.-ἀὶετοι·ιιω, οεεη·οτιι11ι εεε ,[ροε~

τιμη ει=.ο:ι;:1ἰΒιιε°εΠἱε. ετ -εἰιιΒιιΙΞειπ ει.ιρτε. ροηειι‹ὶε

ὶρεειιτ Βιιετεει.·ξεω ὶτι_ Ιοοεπι ειιιπι1 ετ Ι›ι·οοιιι·εκι·ὶεερπ

ἱιι Μπι 811επι ϋεἴ (Νεά εεπι εοηε:Πι1επάο. Πεπι ιἴειΜ

1.ι·ειΪἰιἱὶτ ετ€ξεεεϊεηεώτ εἰ ετ ευρω οιτιυε5 τεττεε ετ

ροεεεεεἰοτιεε @Με ἱτειἱ›εἱ›ετ Μ: Ροεεἱ‹ΪεΒετ εεε Βε¦›ει·ε

πδάεΒειιιτήι1 ὸἰοιζε Ιοεἱε εεε ειΠΜ ετ οιεηἱιι.ῇιιμ·ε

εμε !ιεΒεωετ εὶΒἱ εοπτιρεΙ.μιιτ Π; ιιεεεεἱΙὶε ειιἰε ετ ἰτι

9ἱ1εΙ-ὶΒεΕΡε_1#50ιιμ. ρετἱηεηβ.ο: ΜΗ @επ εε Ξάεπι άσ

ιτιἱτιιιε !ιετιι·ἰε°υε ηιευιΜϊι1ε!.πω ; Ρτε«Πειοι·υπι ]οο"οτιμτι

ετ ι·ει·ιιιτι _ἰτι ιιὶτειΊειπι Ι;επΕ.11Πι._ημειπ άοιιεΗοπεπι Μ;

οιΙιι1ἰε εΠει 5ιηΧΈ801:ψω απ, εἰ;ιἑςυΙε όάο1ιιε άοτιήιήιιιε

Ι10ι1ι°ἱε118 Μακη ετ απο 6ι-ωεω ω; ΒϊΒΙεΣΒεΙ›ει~ε ε;

τετιει·ε ρτοιειΕ8Μετ εοιιυεμΜΡετνεΙυο ὶΡεἱ Βιιεττεςξε

ετ υιιιηιιωπι εοιπτεΐεεετε πε! ιιειώτε τεεἰομε .ὶμει·ρμ:

ἱὶ£ι1ἀἱτιἰ5.- ιιεε .τεοἰοκιε ἰεεἱειιεεὶοεζε που Βιετε πως:

πάψω :Με .ι·εοἰοοε. τετιιιυεἱειιε Βεεείἱεὶο .ΜΒΜ

ΗιιὶΒι1ε εειιιετιιι· φυσά ιὶοιιεοἱο ροτεειφεποεετἱ εἰ ό.»

τιεωι·ἰυε ἱυθιωιιε εκτἰιει·ἱτ άοι1εωεϊ. ει ΒεμεΒεΞο Η,=

Ιει°ι1111 Ιερ)ιιαι. οοἀὶεὶε ι!ε ἀοοεεὶοιὐΒιιε. ¦!ε8ὶ_‹|οπεεἑρ.

ετ ΙεΒὶ Με. επ Ιεε›ὶ έκ ιἰουα£ἐοπ£ὸιιω ετ !εδί σεσαι·ιώιω

είίαΣ Ζεοπί.σ. ετ1εφεσίαπαι: ει 0ΙΠΠΠ1118_8Μ8 ΙεΒὶΒμε-ῳιΡ

Ι›υε σειιειιιι·. όοηεώο:ιειτι ποπ ιιεΙετε Με 1,; ειπαμε

εεε εοΜοε εἱτιε ὶιιεἰηιιεεὶοεε ετ οπωή -αἰἰἰ @ή ε;

!εΒιιτο ει1ΧΜ0. ι1ιιο οοτπτε ρι·εἀἰε£ε ροεεετ ΐειεει·ε ιιεΙ

υεπἱτε. εετοἰοτειο ει πω ηοωι·ἰο ἰτιἴι·ε8οι·ὶρ3;ο άε Βε

...εω.ΒΜ

ὶιιἀἰπὶεο.εεειτὶ ε!ε ιιιοΙετἱἱε. Μπι ωεάἱεωτεπι πιε πείὶεἱο ιἰἰεΒετιιτπ |εοὅυπη ετ ἱιιτὶιιι11 (ρω εἱπιτ ε: :ρω
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άιοειιιτ ετ οτιιι€οπιτ ιππο ι›ιἔποι·ἰ πιο Βιιοι·ι·οι·ιο τι οποπ ρτοιπ·ιοοτοτι:ιοιι.ιιπριοιιιτ.ωτεπειοποττπε οεοοπ

οιππιιι επε τιοοε. ιιιεπροτ (ιππο τιοιπιιιιιε Ιιοπι·ιοιιε

τοιιιιποιοπο ιιτ ευρω απο οιιιπι Ρι·οοιοτο Βιιοττοτιο :κι

τποιοι·οιιι ι·οι Βιιπιτιιτοπι Ρεοτοι·ιιπτ ο Ριτοτ!ιοτο άοιιιιπο

Βοπϋποιοι πιειι·οτιιοπο πο οοι·ι·οτο όιοτειιπ οπιιιποἱρω

Μπα» όοπποιοποιαι ετ οιπιιἰει οτ ειππιιιτι ειιιιττιεοι·ιρτε

ἱπειπιιειτι=οτ ριιΒϊιοατι πο οοτιίἱιπιοτἰ οτ.·ιιοΒιιι· ετι·ϋιιιι

(ιι~πιιτιιτιε οπἱ οιιιιιποιμοτιοπιοτ ιιοιιποιοιιι οτ οιπώΒιι8

ετ ήπειιιιε επιποεοι·ιρτΞε Διοτι” οοιιιιιιιιε_ πωιππω

οςι.Βιιοεοοιιο Ρτοάιοτιι οιιιπἱο οτειπιι)ιιιει τοπιττιπιο τοτο

ἔπειτα ειιιιιιι ιιιιοτοι·ιτιιτειπ ιιιτοι·Ροεπιτ οτιόοοι·οτιιιπ.οτ

ιρειιιιι ιιτοπιιοιοποιτι οτ οιιτιπιιι 4οτ.οὶιι8ιιἱπ ευρι·τιεοιιιιιτο

ιπειιιιμπιιιτ Ρπωιοιιιιιτ οοιιτιι·πιιιιιιτ οι. ιιριιτοἱιοιιἰτ οτ

ιΡει οοιιιιοιοπι :Μπιτ ιιτι·ιΒιιιτ Βι·πιἰτοτὶε-οτ ρι·οοοριτ

ιπιοιιι ιιοτιιι·ιο ιπτυπτοι·ιτιτο οτ ιρετιιιτι ἀοποοὶοποπι οτ

οπιοποἱΡειοὶοποιπ οτ οπιπιει οι: ειπΒιιιιι ειιι:ι·ιιοοι·πιτο

ιιτοιιΡι·ει ιο ίοι·ιπιιιιι ριιωιοιιπι τοάιποι·οπι ὶπετι·ιι«

πιοπτιιοι. οτ ιιιιιι οιιιπι Ρι·οάιοτο άοπιιπο ποπτιοο οτ

Βιιοτι·οτὶαι!ιιιπο «πωπω οι οποτε ποιά ρι·οοοριτ τετ-ιιο

τιιιτ. ετ. Ιιτωιωτ €Ϊοιπἰιιιιε--Ιιοπι·ἱοιιε οτ ιδιιοι·ι·οι·ιο ιποπ

Ρου πιο ι·οεπιιιοι·ιιπτι οι Μάο απτο-πι ιιτ ευρω Βιοοι·οπιι

ΡΙ“058Μ.”ιι15 τοοτι!ι;ιε επρι·Δεοι·ιρτιε ι·οΒιιτιε οτ ιιοοπτιο.

ΒΒο -τοτει·ιιιε ποτιιτιιιο Ροιοτιι ιστοπιοτιε ιπτοι·Γιιι οτ

ιιοιιο οιιι·τοιπ πιτ _ιιιιιιι·ιι ιιιεειι (Και οοπιιιιι ΒοιιἰΪοοἰἱ

ιποι·οἱιἰοιιὶε-,‹Ιο οιιι·ι·οτοιοτ ι·ο.Βοτιι ετ ιιιεειι ρι·οοιοτο

πιπι άοπιιπἱ τιεπτιοι οτ8ιιοττοι·ιο πιω οπο εοι·ιρει οτ

τω οι πιο ειιιτιεοτιρει ιιι·οεοπτιιιιιε τοετιιιιιε επιπε
ιιοι·πιτιο. Ι

· (: ΒΠΟΠΟΕΧ )

σ · Η .

Βοιιονιουε Γπιποοι·ιιιιι που ροεπασ σπιτια: ετ ιιιιιΖο2ω,

ίπ οπο:: ΣποΜεικιιιτ Ιαιιιωπ.τω οὐ Μ (μισά πατα ρπιε

_/ίτιΖωπι τετπριι.9 εοιππιίωασ και ποιώσει·Ειιτ πααε.τ,

ίί.πίειιι ρεπέτασ τετιιέττΖτ.

ι, ; ί- ' δ· ' . η(

Ί270 . .ι 'ϊ

απο Ιιιιιτιο με”. ι”εετιιιιι Μπι Βιιι·ιιιιτιπο Αροιτο!ι

.ή .<.

σω. Μο οπο. υ. ω. ο. μ. πι.

( ιι. ιι ι
.ι

#· Βιιάοιιιοιιε Έι·ιιποοι·πιπ ι·οιτ. ιιπιποι·ειε ρι·οοεπτοε Πτ

τοι·ειε ιποροοτιιτιε ειιιιιτοπι. ποιιοτἱτἰε ποοο οοπιιιιιο

ιαππο τοπετιιιτοι· οοτπιο ?οοεττο ίιοι·ι όποιο ποποο οτ

τοιΜοι·ο πι Ροι·τιι ιιιιιιιο οι Ιτειιοπάιε ειρι·ι!ιε οιιπι οπι

πὶΒιιε ρι·οροι·οπιοπτιο επ πειιιΒοπιιιιιιι ποοοεεπι·ιιε οοτι

Βι·ιιο Ρι·οοιιτειτοε. οι οιιιπι Βιοτππι τιιιὶιιετπο‹ἱὶ ετιιτιιτο'

τοι·ιπιιιο ποπ οκτιτιτ ωιωΡιππω. οοιι€πι £ιι€1°ι1ιιτ τιο

πιο ω! τπιιιππιιιιιι ἱπτοι·οεεο. (πιω πτἴεππιπιιιω πιπιιιιιπ

Δεοοιιάοποτ. ιτοπι επιποπ ιιιει!οιι οποε πιπποποιε οοπ

Βιιιιιτ εε τιοτιιε ιιει ιιιιιιοπι πειιιι Βιοιειιάιιτπ οτ τοπ

ιιοποειιπ πι Ροι·τιι πιοπε οιιιπι ιππιιιιιο Ρτορειι·πιτποπτιο

ω] πεπι€οποπιπ ποοοεεοτἰὶε οοππι·ιιο Ρι·οισειιιιιτοιπ. ιπ

ειιΡοτ πά-ιροππιπ πιιΠο ιπειτοιιοτπιπ οιοδοιιτι 5ο οπτι

Βιιιιιτ οοπιιιπο ιοπιιορτοετοπάειιπ ποτιιε οι πωπω επιποπ

ποπ Βιοοι·οτ ποοο Ρι·οι·πιειτ. (πιο πιιιάοιιι ροπει οοπι

ιπιεεο πιτ ρι·ορτοι·οτι ' οικω ιοοιικι ηιιιοπ Βιοτιιιπ

του οτ φ1Μοπι ιιιι-_ωτιωπι τἰο πιιοᾶπιιιτπιιιιἱ-ἱιοο

ιάοιπιιτοπιρΙοτο οτ ι Βιοετο οτ 5 μια ι οιππιο ιιττοιι.άοι·ο

ρτοιπιεοταιιτι οιιοιποιιιποάπω-· το ειπε· πιιιιιΒιιο·.ρπο«

ιπιεοι·ειτ οοιιιιιπιιπο -πιποοιιιιτοοιοτπιπι πιστευω ΒιιιΙοιιτο

θ.ο ιιιιιιιοιοοι οΜιροπιτ--ποπιε πτοπ·οοιιοπάε οποια παπι

δα οιιιπι» ιεορτιτιΜπο πιιιιι.ιπ ΡΟΠ.Πε811Ρ18ΜΜ πωπω

"ΠΜ 'πιο τμιιι?ι.ιιιε. οιιιεττο·οτ·οοοιιέωεπιει οτι:ΒιιἱΙοπτοπο

ρι·οοιοτο 88 ;οτιιι€πιιιτ ποΒιε ω οοι·τιιιι;ι πωπω ω.

πωπο πωπο οιιρι·ειάιοτιιαι. οποιοι πιιοό;ιιι·οπιιωι·πιπτ

.ποπ ιπιπιοι·οιιτ. οιιιιιειιιοἀὶ ποοο οοιππιιεεει ποπ ΐιιιτοο

πιιοἀιρτοόἱοτἰπιιειπτιιπι επι ποο τιποοφιιοιπιεοι·ιιπτ απ»

πιοιιοι·ιιπτ.ιεο-πο ιιοικ:πτοε οοιπι:ι·πο ιειιιιιο Γιιιιοτορι·οι

εοπιιέ~ Βρωπι πιο ἰπτετοεεο τα] ποοο πιο εε τοποτιετιιτ

οτ`οτὶειιπ`‹ὶο ροιιοιπ φαω ιποιόοι·ειπτ πιο επιποπο

τοοιιιοι·ιιτο οτ ποοο ιιπιιιιιιιε οετ ότι οπιπἰΒιιε οοπποπ

τιοπιππε 5πρι·οεοι·ιΡτιε Ρι·οτειοτπιπ οοιπππιε ἰοπιιοπεο

οτ επτοἀὶοτοε-εἰπΒιιἱειι·οε ιιοτοοιιοε (Ιιιιτοιιιιιε οτ Ροπὶτιἱε

Ιιποι·ειιιιιιε οτ ιτιετι·ιιιποπτο-|οοπτοοτο ότι ρτοπιιεειε

οοιιιιοιιτιοπιιιιιε οττοιιάοιιάιε πιιιιπτυπι :κι επ πω: Ρτο

εοι·ιρτο εππτ οοοειι·οτ οιπποο ιιοιοι·ιε οεεο ιιο!ι.ιιπιιε

Πο ποσό πιο ρι·οάιοτιε Βιοτιε ρι·οτιιιεειε εεο οοοειεἱοπο

Ρτοοιοτοιιιιπι οοπιιιπο οτ ιιοιπιποε ιππιιοπεοε ιπ Ροτ

εοπὶε ποι πιοπε ιιοπ ροεεὶπτ ιιει άοΒοιιπτ ιιἱτει·ὶπε ιιι

οιιπιιο πιοιοετιιι·ι. ιπ·ιοιιἱιιε τοι τοετιπιοπιιιιπι Ρι·οεοπ

τιοιιο-Ιιττουιο ιιοετι·ιιπι τοοιιιιιιο πρροπἰ ειδι!Ιιιιτι. ιιοτιιπι

ιιοιιο· οτιιιιιε- πιοι·τιιο8 πιο ιππο Ροετ -ΐοετιιπι παπι

Βιιι·ποπο οροετο!ι. οοτιο άοιπιπι. που εορτιιοΒοειιπο.

Εφ το!!ειπάιππε ότι ι·ιοπιιτάο επτι Ρωπιι ποτιιτιιιε

ποο οιιοιπριιιιπ οκτι·οιτἰ ετ οιοιπριὶίἱοιιιιι οκ ιιιιτεπτἱοἱε

Ιἰττοτὶε Διοτι τιοπιιιιι τοπιο 818ιιιπι5 οοι·οο ει.8ιτιο Ροπ

άοιιτι ιρειιιε όοιιιιπι τοπιο. ιπ :πιο οι·ειτ οιπποο ι·οΒἱε

80όοπτιο·ιπ εολιοοτ τοποπτιε ιο άοιιτοπιπι Ιιιιιιιπ οτ

ιο ειιιιεττο ιιιιτπιιιοπι σπιπ. πιιοάτιπι Ποτε ὶπ ειιπιιτοτο

οιιιιιε οὶτοππιεοι·ἱρτἱοιιοπι ἀἱεοοτιιοτο ποο Ιοποτο Ροτιιι

Ρι·ορτοτ· ίτοοτιιτειπι οτ. ιιιιπὶιιιπ ιιοτιιετοτοπι. ειοιιτ ιπ

ιτο πιπι οτ Μπι πιοιιιι οὸἀὶτο ποι όιπιιτιιιτο πιει τοι·το

Ιιττοι·ει ποἱ πιω» τιτπ!ο εοπ ριιποτο οιπποο @τοπιο

οἰοιιἰε εοπτειιτἱιι ποπ ιππτειτο. Με ιιιοπάειτο τιιιιιοπ

άοιπιπι ἀοιιπἰι ότι οεπιι5·πο οιιιιτειτιο πωπο Ροτοετιιτι:

Ρι·οεοιιτιοιιε τοετιΒιιε ιοιιιιιιπο Βοπιιιοπιιιιιε Ιο)ιειο οιιιπι:

οιιποοΠειι·ιιε οοπιιιπιε πωπο οτ ιοοοΒο οι: ειΠιιιι·ιο πο

τουιο ποσοι ιπᾶιοτἰοποιιιιιι. άιο ιιιι·ιππιι.

ιο' ο · · σ · › ·-. .

ῖ :" Ώ(3()()()ΕΧΙ . -Ζιοπιιουι.ι οτ·δετ·πιο ιπαίοι·2.9 |ιοπιέπε.ε, .οι

α!ίςπί!πω .πώ ραστέ.<ι, ίαπαοπεί-σοπιπιππΙ ,το σαοίί::έσωτ.

Η

Μο, ιο πιπι
 

πω. Α. |ἱιΙ. 39!. θα!. (Σ. [Μ. '75. ¦ “ β - “ Ι

( Η· ) “ι ιι!

Ιιι ποιπιπο άοπιιπι πιποκι. πο ιιοιιοι·οπι ποι @Μοτο

ιιιοάο πιτειπιε.·οοροι!ιιε ι;ιιιοπόοπι οιΡοι·οΙΙι·ιιιιιοΙππ8

ιοτιειποοιι ιὶο ειδιι:ιοιιιο. ίοι·ιιτιοεοπο ποοπέιιιπ οοπιιιιτι

οτ.Μποιιτοπιιε οποποιητι :ὅιιὶτιιτἀι·τὶοὶι άο· εοπε πιειιοτε
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εἱιιἀἱεἱ ππποπ ετ· ·ρι·οοπτετοτεε -ππἰιιετεἱτετἰε ποιπὶ- α Ροτεετετειπ πετ εεετε!!επιππ εποε Ιιοπιἱπεεἀὶετοτπιτπ

πιππ εἰΒπεεππ ετ εει·τ·ε ππποτἰε ετ ρει·τἰπεπεὶπτπ ω!

:Βετο !ππο εἰΒποοπΙἰ ετ εεττε τπεἰστὶε εοπετἱτπτἰ ροι·

ωιεῇεποε επ:τοττππ Ιοεοι·πιπ ετ επετεπτετε εοπεπὶε=

1·τοτππι εποτπιπ πεε ποπ πει· ἰρεοε εσπεὶΙἱει·ὶοε. πτ

Με τρεο εὶππἰοετπ εοπετετ πω· ἱπετιπτπεπτππι ΡπΜἰ

σπιτι θεοτιππ Ρεπτετιππιπ πιετεπεεεἱΙἱπε εεττιτπιεποπε

·πιστΑτϋπιιεπεκιπ: ἀπἀἰετἱοιιε οππτοε επο επεπ- εκεππτε

ερι·ὶὶἰε·ι·επτεεεπτε›πεὶ·ππτ εε ποππ·πε ετ ιππε όἱετοτππι

τοο·οι·ππι εεπἱοετ· ιπὅπεεπΙἱ ετ εει·ι·ε ωεἱοτὶε:ετ οπ1πἱππ1

τπΞετεἱετππΙὶπω πΞετουπιπ Ιοεσπιπι ,ΜΜΜ άοπιτιιο

ώστε· εΡἱππ|ε·τεεΡἱτειιεο. εονπππἱε ετ ροπτιττ ὶεππεπ

-εἰε πετεπτἰ τω” επεε ετ (π!επε οβεττἰ «πατε @τη

Ρἱτεπεἱ εἰιιεὸειπ μορππ ετ εοππιτπὶε εάπεσεἱϊ ετν(τε=

ειπε Με ετ ππεἰεπἰε ιὶἰετὶ ροππἱἰ: ετ εοιπιι·πἱε ποτπἰπε

εποτππι ίπ .ἱἱβι·π· εοπεἰἱἱπτἰοι·ππι πιω οι·πΕπεπ1- εππτ ο

εετπ:ιτε που πεετππ1 ετ πεοππεπτὶοπετπ Ρτεεεπεἰε!ἱτετ·

ίεο-τππι ετ ΐοετεπι ετ οπιπ ΡποτΞε .ἱπἴιεεετἱπτἱε επρ

ροεπει·ππτ ἀὶετἰ εὶππἰεὶ εε ποπιἰπε ἀἰετοτππο Ιοεοτ·ιππ

ετ επἱπεΙἱΒετ ἱρεοτπτπ ετ παει· Μαι οπιπ ὶπτὶεἀἰεἰοπε

ἰΡεοτιτππ τοεοι·πτπ ετ Ρεττἱιτεπτῖπιπ οετ ἰΡεεἱοεε Ρω

πἱετο εερἔτεπεο ετ επεἱεπἰε ποπ1τπε ετ πἰτ:ε οοπΜιπἰε

ἐεππε. ετ ἱπήεἀἰεἰοι1επι ἱρεὁι·πιπ ποτπἰππιπ ετ Ιοεοι·ιππ

Ρτεἀἰετοι·πτπ. εἱἀεπι εεΡἰτεπεο με εοπιππὶ ίεππεόε

άει·ππτ ετ οοπεεεεε1·ππτ Ρτοιπἱεετππτποτπἰπε ὸὶετοτππι

Ιοεοτπιπ ετ ππἱπεηεὶτπτἰε ἱοεοι·πιπ ὶΡεσππτπ ετ επ

ἱιιεΙὶΒετ ἰρεοτππι ετιεππει·ε επ οβεει·ιιει·ε τπεπόπτπ

σεΡττεπεοτππ1 πιπ εππτ ετ Ρτο τεπιποτ·ε ΐπεπὶπτ ετ

οπἰπεἱὶΒετ τεετοπε οοπιππἰε πιππε εε!ιπε Ἑιἰὶε ειπε

ἱπἴετἰπε ιἀἱεεπτππ·. πει·εει πω Ρτεἀὶετιιε οερἱτεπεπε

πε ιιοΙππτετε ετ εοιπεππο επεὶεποτπτιι εποτπτπ επ εοπ- ο

εἱἱὶπιπ ωστε εοπτο εοπει·επετοι·ππι ποιπἱπε ετ πἰεε

οοππππἰε ὶεππε τεεεΡετππτ ρυεὸἰετοε εἰπἀἱεοε ποκπὶπε

ἀἱετοτπιπ Ιοεοι·πιπ αἰΒπεοπΙἰ ετ εετι·ε τπεἰοι·ἰε ετ πτή

πετεὶτετὶε εεπ ππὶπετεἰτετπτπ πἱετοι·ππι Ιοεοιεπιπετ

επειεπΗ ετ εει·τε πιπὶοι·ἰε ετ πιιἰπει·εἰτπτἱε εεπ ππἱιιετς

8ἰτετιιπ1 ἀἱετοτιιιπ Ιοεοτππι ετ οπιπἰπππ Ρεττπτεπετππι

ει] ἱπτἱεἀἱοἰοπεπι ἱΡεοτιππ Ιοοοι·πιπ ἰπ εἱπεε ετ :Π

ετήετππΙεε ἰπππε ετ ω εκπἰεἰοἱεπι εοτπππἱε ἰεππε

ετ Ρτοππἰεει·ππτ εὶεἀεπι εὶπὸὶεἰε ποτπἱπε ιὶἰετε πω

πετεἰτετἱε εεπ ππ·ὶπετεἱτοτππι ἀἰοτοτιιιπ Ιοεοι·ιππ. με

ὸὶετοε Βοιπὶπεε επετοι·πιπ Ιοοοι·πιπ ω ἰπεε Ιοοε ε.»

ΐεπάετε εε!πετε ετ επετοὸἰτε ετεπε 1πεππτεπετε ποπο

δειτε εοπττε ππειπεππιππε Ρετεοπειπ ετ εοπττει πιπειπ

εππκΙιιε ππἰι1ετεἱτετεπι τεπιππεπι εἰιιεε ετ ἀἱετι·ἱοτπεΙεε

ποεττοε ετ εοτπππἱε πιππε. ετ πετππ1 επι ἰπ Ρτεεεπτἱ .(2

εοππεπτἱοπε ι1ποπ Βοπήπεε (Με Ιοεἰ εεπ Ιοεοτπτπ

εεπ ἀἰετι·ἰοτπεΙεε εΠετοτπιπ Ιοεοτππ1 ποπ ροεεἱπτ πεε

άεΒεεπτ οοτπΡεΠἰ πεπὶι·ε ἰειιπεππ Ρτο @απο επεετὶοπε

εἱπἱ!ἱ εεπ ρεεπι1ὶετἱε εκεεΡτο εἰ εοπττεοτπε εεεετ ἰπ

ὶεππει πει ἀἰετπιπ εεεετ ἱπ εοπτι·εετπ εποπ ὶεππειπ

πεπετετ πεπἱτε ω τεεροππεπάπιπ. εεπ άεπεεπτ

ἰπτει ετ ππεετἱοπεε εὶπἰΙἰιππ οεπεει·ππι τεττπἰπετἱ ετ

εοεποεοὶ Ρετ εεετεΠεππιπ εεπ ροτεετετεππ ιιε! πει·

ἰΠιππ πώ Ρτεετἰτ ὶπ ᾶἱετο Ιοεο Ρτο εοπιππἱ ἰεππε.

πε τεππεπ εποπ εἰ εΙἰεΙπὶε επ επι·ἱεπι Ροτεετετἱε πε!

οεεοεΠεπἰ πΡΡε|τεπε πεΠετ Ροεεἰτ ερρεΙτετε εά οο

πιππε ἰεππε εεεππάιππ (ματ Ροεεππτ επί ἀὶετι·ἱοτπε¦εε

πιππε. ετ πετπιπ εετ εκρτεεεἱω ·ίπτεπρεπεε εποε

!οεοι·ιππ ροεεὶπτ εἱΒἰ εΙὶΒετε εοπειιΙεε πώ εοπποεεεύε

·ροεεὶπτ πε εεπεἰε ἱπτει· ὶρεοε ετ τΙπεετὶοπἱΒπε- πειτε

·τεπτὶΒπε ἰπτει· ἱπεοε ποπππεε. ετ ἶεεΗππ (Με οπι·ἰπ

εοπεπτπιπ ετ ππεετἱοππιπ (με πεπτειιτιιτ ὶπτετ·ἴρεοε

ποπτππεε άετοεεπτ πεπτἱΗετἱ ετ επεποεεΝπ επΝε- ετ·επει

«Με ετ εει·τε ιπιποπε. Δετ εοτειπ εοπεεεεει·ππτ επτεπτετἰ

οερῖτεπεϊ ποιπἱπε εοωιππε ἱεππε·ετ εποπιπΞ ππετἰὶοπε

εἱπόἱεὶε οπιπ! -ιπτεπἰετεε εοπιτειπππτΐοπππι πιιε”ίἰεπτ

Ρετ τεπιποτε πει·--Ροτεετετεκπ · πεΙ ξεπετ‹ε!ὶειιτπιιτιιπο!!

εοπεπΙεε άτοτει·πτπ··τοοοεπύπτ επ ετ ρε1·ττπετ·ετεππτ

ε«Μιοπιππεε εἰ ππἶπετεἱτετετπ ‹Η‹-ιοπππ τοωυππν ετ

εΙἱε"πιεᾶἰετεε επ ει: Με ποποτππτ εοιππείε π«επεέ

Μετα: ε; Βτετῖε εοπεεεεει·ππτ επεττε ετἰἱΩτΪἱΒἱτΡἩὶεΕὅ

ποτπὶπεοιιοὰ--εἰ εοπτἰπΒετ εποπεπετ·τ εοπιππε εποε

ἱιπροππτπτ εἱἱεἱπε·ι1πππτἰτεε Με: ιπϋππ5ΒοετΙπιπ>

επιεἱἱΒπε ἰεππε εποπ ἱρεἱ-ποπειἰπεεῖ-ἀἰεεει'ω ππϋί

πει·εἰτεττ1τπ ίεὶπτ ὶτπιπππεε ε (πω) @Με εοεἰΡἰεπτΗ

εο!επο πεε «τα ΜΜΜ εεε5μεπεπιπ·οοωρετΙτροεεὶπτ

Ιιοιπἰπεε ιἰἱετοτπτπ Ιοεοτππι; ποπ τετπεπ ιπορτεὶεπ

πεπεεπτ Ιἰεεπτἰεπι ειπεπ‹ϋ πεπάεπτϋ πε! πεπι1ἰτεπτ]ἱ

εεΙεπι πἱεἱ ε εππεΙΙἱε ὶεπιιε πο! πε ειπε πιιἰ'εκἰει·ἱτ

υεΙ εκττετ πε εεπεΙΙὶε ππιπε. ετ εο!πιπ εοπεεεεει·επτ

εἱεᾶετπ. εποε] εἰ εοτπππε τεππε εὶἰπιιὶβπε ρετεοπἰε

εοπεεάει·ετ πἱὶππετπ ιΙπππτἰτετετπ Βεεπἰ εοτπΡεΙἱεπιἱο

εποποε πεεἱΡετε ετ·επππιπποά Ρνειἰἰετἱνποπιὶπεε ὸἱετε

ιιπἱπει°εἱτετἱε ω! Με οοπιΡεΙΙὶ ποπ;Ροεεἱπτ. πει· Ρεοιππι

εεἱεπι ἰποοπτἰπεπτὶ εΡΡοεἰτππ1 εοπεεεεετππτ ἀἱετἱ

εερἱτεπεὶ ετ εποἱεπἰ Ρτεὸἰοτἱε εὶπόἱεὶε εκ @Μπι ποσά

ἰΡεἱ Ιιοτπὶπεε εἰπΒπἱετἱτετ ετ ππἰπετεεἱὶτετ ποπ εοπι

ΡεΠεπτπι· πετ: εοτπΡεΠἰ Ροεεἰπτ πει: πεπεεπτ πε ἰπ

εΙἱππεπι εκετεὶτππι ιιει ετιπετειπ ππιτἱε. παρε ἱπ

επετοἰτπιπ εεπ εΧΡεόὶεἰοπεΠ1 πω πετ είπε Βει·επτ δ

5εππε πετεπε Ροπεπτεπι. εεε! πι επετεὶτππι εεπ ειφεἐ

ἀὶοἰοπεπι (ΙΜ πε! πω: Βετεπτ @ο εοτπππἰ` ε Με

πει·επε οτἱεπτεπι πε άεΒεπιιτ ετ π·ε τεπεεπτπι· ετ εεπππ

εοπεεεεει·ππτ εὶεἀετπ εὶπἀἰοὶε ποπιππε ρτεἀὶετο ετ Ρτο

τιοππἱπἱβπε επετοι·ιιιπ Ιοσοτιιτπ ὶτπππππὶτετετπ πε ποπ

εοΙπεπάο εΙπ1πετπ εεΒε"επι εεπ εΙἰτΙπἰ‹ὶ Ρτο ἀτἰετπ

εεπεΙΙε εει·πἱε εεεεἰ ετ ω. ἰτεπι πεπππτ ἱιοιπἱπεε

ἀἰετοτππι Ιοεοτιππ πποΙἱΒετ εππο εοιπππἱ ὶεππε πεπε

τἰοε εεκ πιο ΐοεο ειιοΙἱΒετ. εεεππεπτπ τΙποά εοΙπππτ

ποπιὶπεε οοτπετἱε επεπάο Ροτεετεε πο! τεετοτ εἰπε

εεετεΠεππε ἱΒὶἀεπι εεεετ πιο εοιπππἰ ἰεππε εεἱπἰε τε

εἰοπὶΒι:ιε ετ ἰπτὶππε οπιπἰπιπ Ρει:εοιιετππι επε ετ εποε

πειΒεπτ πι ἀἱετἰε Ιοεἰε πο! τει·ι·Ξε.επιπ τ.ειπιεπ Με πει·

εοπε εὶπτ πε Δὶιιιπειὶἱεἰοπε εοιπππὶε ἰεππε . . . . . . . ε!

εοπιππὶ πιπιιε ετ οΒεὸἰεπτεε εοιππ.ιπ. ‹;Ιιιε εΙπὶάεπι οπιπἰε

ετ εἰπεὅπΙει ιποτε πεττεε ΡτοππἰεετππτἀΞετἰε ποιπὶπὶΒπε

εττει1άετε εοπ:ΡΙετε ετ οπεει·πετε ποπε πάε ετ εἱπε

π·επόε ετ ἰπ ππΠο εοπττεπεππε. ετ ἱπτεπετππτ ἀἱετἱ

ΜΜΜ ποτπἱπε ἀὶοτοτπιπ Ιοοοι·ππι ετ ππἱπεΡεὶτετπιπ

Ρτεὸ.ἰετε οπιπἰε εττεπάετε ετ οΒεει·πετε Βοπε Επι: ετ

Πόεπτει· ετ εεεπε!επ1 εερἱτεπεοτππι Ρτο εοιπππἰ πιππε

ετ ειιεεεεεοι·πιπ ἱρεοτπιπ. ετ ι·εετοι·ι.ιπι εοτπππὶε πιππε

πώ πιο τεππροτε τπειππτ ετ εεὶεπι Ρτοωἰεει·ππτ (ματ

Ιὶιεἰει1τ ετ επτεΒπιιτ πει ετ εὶε εποε ππἱπετεὶτεε οποτε

Μπι Ιοοοι·ππι ετ ποποἱπεε έπετοι·ππι Ιοι:οτιιπ1 Ρτεἀἰετε

οπιπὶε επρτοπεπππτ ετ τετἱίἱεεΒιιπτ ετ ἰπετι·ιππεπτππι

εἰ εοι·πππε πιπυε ἱΒἰπετπ ποπ ροπει·ετ εποπο εππο τετὶίὶοετὶοπἰε ετ ερρτοπετὶοπἰε ίεώεπτ ἱπΪι·ε ιπεπεεπι
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ιιιιιιιιι.` ιιοτιιτιι ιιιι:ιιιε ιτι ρεΙειειο ιιιιο 1110τ8.τι1τ όιοι.ιιε α 08ι158 ετεο ιτιοό.α ιΙιι0-ωε!ιιιε 11:ιιιετε Βοτεετ_0ε5τττ1τπ

(101τύ.11ιιε ειιρἱτιιιιειιε φωτο άοιιιιιιιεε ιιιιτιιιιτ:ιτιε

υτεετιιμω ἰτιὸῖετἰοτιε| κιτ. ι!ιε ιι ιιιιιὸἰι. ιιιτετ Ρτιωιιττι

εττετοιειιι. τεετεε ΒιιττΙιοΙοιιιευε ότι: τοιιτειπιει·οεο. Μπι

ττετ10τ1τ18 #10. 83ΠΟΕ0_ Βεοι·8ιε ;ιοτιιτιμε ετ ο!ιει·τι,ιε τοιι

τιιιιιι ετιπάεΠετιιιε. ἱετιιι;Ι ε5τ ΐοστντττρτο άιετιε ειιιάιοιε.

Ειιστωτοώιηι ιιεεὶιιε εισαι ὶιτιρετἰὶ ιιοττττἱιιε ετ ιιιεειι

@ΗΜ σειριτιιιιει εετἰρει.
Ι
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( ιι. τι. )

.·Ιιι ιιεπιιτιε άοπιιιιι επιετι. ποε εοτι1εε τιειιτιοετιιε

άει ιιιι;ιτίαιιΠο ετ οτιεττιι-ε ιὶε δει·τειιιο άοιιιιτιι Ρτο

φωτια Ραττε επεττι ιιἰΙἱε.ἰιιι·ὶεἀὶεἱοιιὶε οοιιτἱΠε ετ εεε

8τιοτὶεἱεειετι·ἰ (1ι10α.τ1.10ΩεΙυτ Ροι·ιιιικιιιτιι. οάοιιιιε ίΠιιιε

:Ιιιοιιάειπι τηιιιιιιιιάι άε Βιιτι·ειιιο ιιοτιιιιιε·ιτιεο ετ πιο

πήι1ε τιιΒιιΙι]ι ίι·τιτι·ιε πιει ἀοιιιὶι1ὶ άιετι ειιεττἱ ιιιΠε

ἱιιτὶειἱἰετὶοιιὶε εσιιτΠιε ετ εεετιοτιε Ρτο 00τ:1ι18 Ραττε.

ιεεοΒιιε ΜΜΜ τιιιοιιάεπτι Βιι·ιΒειΙάι ιὶε €.ιιιι·ειιιο ιιοπιιτιε

πιω ετ τιοιιιιοε.τειιιΔιιιιόιιιι ετ ιοΒιιιιιιιι ίτωι·ιπιι

π1εοτιιι11 ττοπιικιἰ Ρτειιιοτοτιιιιι ειιεττι ιιἰΠε ιιιτιεόιοτιο

Με εοτιτὶΙἰε ετ εειμιοι·ιε. Ρτο οετιιιιτι Ραττε. εοτιίὶτε

τπιπ ιιοΒιε ό.οιιιιιιο οβεττο ιιιιτιε εεΡιτιιτιεο εοπτικιίε

ετ Ροριιτι ἰειιιιειιεἱε δετειιτι ιιιεεε ιιεετι·ὲιε ετ ἀοιιιἰτιι

οτιεττι ει.»ιτιιιτε εειΡὶτειτιεὶ οοπεοειι ιιεεττὶ ετ ιιοΒιε

ιιιιειιιιιιε ειιιειΙειιι οοιιιιιιιιε ετ ΡοΡιιΠ ι·εεἰρἱειιτἰΒιιε

ιιοτιιιτιε. ετ ιιιοε εἱιιεἀεπι οοιιιιιιιιε ετ ΡοΡιιἱἰ. ιιιτετ

πιω ἀἱετὶε Ι10Π1ττ1Η308 ετ υοε ιιοιιιιιιε άιετἰ εοπιιπιιε

ετιιοΡιιΠ :ιετιιπι τιιιεεε ειιρετ τιιιΒετιι:ιο ετ τεειιΡε

τιιιιάο ἀἱετο ειιεττο ετ ιιιΠιι ετ ειιΡετ τεευρετωιάει

ετ τιιιτειιόιι Ρτο ιιοΒιε ὶιιτἰεἀὶετἰοιιε ετ Ροεεεεεἰοιιε

οετ :ματι ἰιιτἰεἀἰετὶοτιὶε ετ ιιιτιιιιτι τιοτήε εοιτιρετειιτιιιιτι

ιιι Ρτεἀἰοτἰε ετιεττο ετιιιι!τει ετ οττιιιἱΒιιε ττιιιτιιιε ερει

ιἱετι εταιιιιιε ετ ὸετὶτιεΒειιιτι1τ ιιιοτετιτ.ετ ετ ἰ1ιἱιιετε.

Ρετ τοΒει·τιΣιιιι άε Ιε.ιιειιο. ετ ιιιιιιειοε ιι›εἰιιε. ετ :ιό

τω:: ιιτ ιιεεττο ιιιιει!ιο τιιειὶὶετιτε Ρτεό.ιετε τιιιβετε ετ

τεειιρεττιτε Ροεεειιιιιε ιΙιιε ιιΠτετ ΒιιΒὶτιιι·ὶ ετ τεειι

Ρετιιτιιι·ι ιιοιι ετιιπιιιε πιει ιιιτετιιειιιειιτε ειιιει!ιο ετ

£αποτε εοπιιιιιιε ὶΒΠΙ1θ (Ι110ι1 ιιιττεεει·ιΡτει ιιοΒἱε τε

εὶΡἰεοτἰΒιιε Ρτο εοιιιιιιιι Βιιεετε ρτοιιιιττετε ετ οβεετ

τοτε άεΒετει1ιιιε. ετ οιιπι Ρτεἀὶετει ΙιεΒιιετιιιιιιε ετ

τεευρει·ειιιει·ιιιιιτε οιιπι ειιιεἰΠο ετ τιιιιοτε ἀἰετἱ εοαιιι

Με ετ τιοιιιιιιιιιιι ιΡειιιε ιιοΙετιτεε οΒεετιιιιι·ε Ρτ0ιΙ1ἱ558.

ετ εει ειπε ιιιτετ Με εισαι τιιετιιιιτ ουτε φωτο τε

ευρετιιτιοιιεκτι. άετιιιιε οεάιπιιιε ετ τι·ιπἰἰιιιιιε ιιοτήε

τεεΞΡὶειιτὶΒιιειιοπιὶτιε ετ ιιιεε εοπιιιιιιε ἰωιιιε ετ Ρτο

ιΡει; εεττιιιι1ττιτιιΙο άριιιιτιοιιιε. ετ ετιιιιιι εκ άιοτει

ετ ιιιΙΙιιιιι Ρτεάιετο.ιιιι ετ οιιιιιὶιι ιιιτιι ιιοΒἱε.ετ ΡτετΙι

ετἱ8 ετ ειιιΙιΒετ Ρτεόιοτοτιιιιιι ·.εοιτιΡετετιτὶει ικι_(Ρτεάξι

ετιε ετ Ρτειβετοτιιω οεοτιειοτιε ιιηήεφωι:Ιτιεζετ επιτ

Ιιτετειιπιφτε ιιιτιι ειιιτ ,τειτιΓἰη'ἀοτηἰτιἰο.τιιιειιιἙἰτι ΡΟδ·

εεεεἱοιιε. ετ ιιιτιβιιειι ετ ιιι οι1ιτιι.Ιιιιε τι. Ρετ·

9Βιιιτκ ω .υτώιοτε ιιεττωττώνε ω! τα 99% τω·

των τι τττετρτε τι” τετιι>ιετττε ιιοσὐτε-.τοιυιιιιὶε

ἱιιιιιιε ετ Ρετ ποε ιρειιιιτεοιηιιιιε ρτοειιτετοι·εω ιιι:

ιιι τει" ἱΡεὶιι.ε εοιιιιιτιἱετέ1ηετἱτιιετιτεετ ετοοτεεσποβἱε

άιετιε τιοτιιιιιιΒιιε Ιιεετιτἱιιπι τιρρτετιει1ττεισάιεοι·Ρομι

Ιει1ι Ροεεεεειοιιειιι ετ @τι ετ τιιιειιιἀοειιιτιτιιιε ιιοΒἱε

ριιιειιει·ιτ ετ εοιιετἰτιιετιτεε ποε ετ ΊιιετιιιΙ.Πνετ Ρτεάι

ετοτιιιιι. Ρτο ιιοΒἰε τιοαιιτιε οοιιιιιιιιε ιιιτιιιε. ετ Ρτο

ιΡεο εοιπιιιτιι Ρτεειιτἱο Ροεειάετε ετ @ατά ιιιιιιιιιιάιιι

. 6 Ροεεεάει·ιιιιιιε ετ (Ι11ει8τ οοε πε! ειΙὶΊιιὶεΡι·εἀἰετοι·ιιω

ιιοεεεάει·ιτ.ι.ετ- ιιι·οι,ιιιττιιτιιιε άιοτιε ιιοπιιτιἱΒιιε ιιοτιἰε

ι·εοἰρἰειιτἱΙ1ιιε τιοιιιιιιε ετ.υἰεε εοτιιιιτιἱε ιιιτιιιε άιοτιπιι

άουσεϊοτιεπι εεεειοιιεπι ετ οπιιιιιι ειιΡι·ιιι!ιετιι βεβεα:

ΡετΡετι1ιο τοτο ετ Ειπε ετ (Μπι. ω” είΪὶεεεἱε εεεε

ετ εετ ιιι τοτιιιιτι οε! Ρτο Ραττε Μάριο που Πυρε

όιτε πετ ειιΒτττιβετε οοε ιιεΙ ιιΙὶτΙιιἱε ιιοεττιιπι Ρετ

Με ιιεΙ ΜΜΜ. εεά ἱρειι ιιοΒιε Ρι·οεοπιιιιιι ιεπιιιε ετ

ιΡει ιι:οπιι1ι1ι Ιεδιττιωε ιτεΐετπτετε ετ ειιιετοτὶιετε πιτ:

οιιιιιι ρετεοιιτιο6Πειδιο ετ. .ιιιιιιιετ·ειτειτε τετιιἱεεει πιε

εε88ιτετε ὸειιιιι1εἰειιιιἱὶ ειΠοιιιιιτι Ιιειιιιττι όιιΡΙι ιιειΙἰ

πιειιτι .ειιιε ιὶε ιτιιιιιιτο ετ τιιιοοιετιε .οοιιττιιίὶετετ ιιοΒιε

8τὶΡιιΙιιιιτιΙ›ιιε Ρτοιιιιττιιιιιιε. Με πιτ:τιι!οιι1ιτιιιειιπ

ιιειιτἱΒιιε ευρτειιλιετιε Ρτο (μια Ρειιει ετ Μ ειε οτιεετ

τι:1τιόιιτα οι:ιτιιει ετ ειιι€ιιτει ειιιιτιιἀἱετει ιιιιιι1ετε:ι Βοιιιι

τιοετττι Ιιειβιτει ετ ΙΜΒετιάιι ιιοΒιε Ρξ8ιτιοι·ι οΜιιευτιιιιε.

ετ Ρι·οιιιιττιι:ιιιιε ιιοΒιε Με .Βιετιιτοε ετ 011ττιΙ11Γ08 ιτε

ετ ειε ιτιιοιτ Ρτεάιοτϊ τιιιοτιιιιι τιοπιιιιε ΐεειιιιιιε. ετ

Ρτοιιιιειι1ιιι5 μι: ειιΡτει .Ρτεάιετιι οπιτιιτι ετ ειιιΒιιτ·ιι Μ»

ΒεΒιιτιτ Ρετρετιιο πιω ετ Μαιο ετ εττετιόειιτ ετ οοτο?

Ρτετιιιιιτ ετ οβεετιιιιΒιιιιτ ια ειιΡτει ετ εε. ινιτἱΠὶειιΒιικιτ

Ρετ εε ιτε! Ιεειττιιιιιιιτι Ρετεοιιιιιι:ι ι›το__εἱε. οΒτιΒειιιάο

ιτε τὶε Ρτεἀἰετἱε οιαιιιιΒιιε οιιπι Ρετε ετ οΒΙιτιοειοπε

Βοιιοτιιι1ι ειιοτιιι11 Ρετ ΡιιΒΠειιιιιι ιιιεττιιπιετιτιιπι ιιι

Βιιιι1ε εειριετιτιε παρε κά ευρω άιιοέ Ρτοικιιι1ε πευ

τιιτοε. ετ Με ιιοΒιε ρι·οιιιιττιπιιιε ειιτι Ρετε ΗΒτει·ιιιτι

κιιιοτιιιτι πιιΠιιιιι ιετιιιετιειιιπι τιιτὶε ιιιιπιετιτἱΒιιε ειιρτω

ἀἱετἰε ετ ειιΒ οΜιΒιιειοπιε οιτιτιἱιιι1ι Βοι:ιοτιιιτι ι1οεττο+

τιιτιι. ΊιιὶΒιιε οιιιτιὶΒιιε ειιΡτειάιετιε ἀοιτιἰιιιιε.εοιιτειάιιε

όε οΡἱΖοιιἱε ιιιάειτ εοπιιιιιιε ιιιτιιιε ετ ιιά ἰτιετειτιεὶιπη

Ρειττιιπι1 ιιτΡι·ει]ιοτιε 508111 ειιετοι·ιτ:ιτεπι ἰιιτετΡοειιὶτ

ετ άεετετιιιτι ετ ιΡειιιτι ἀοτιιιτὶοτιειτι ετ εοι;ιττεετιιπι

ετ οπιιιιιι ειιΡτειάιειε ιιιειτιιιιιιιιτ ετ εριιά ειιπ1.ιτιει

ιιιιετιι ειιΡι·ιιάιετιι σκοπια ετ ειιιΒιιτει εοιιθι·ωειιιιτ..

ιπ:τιιπι ιιιιιιιε·ιτι ΡΜειειο Ιιετειτιιττ1 τιιιοιιότιιιιι οΒει·τι

ειιτἱε.. τιιιο τεΒἱτι.ιτ ειιτιιι άοι1ιιιιοτιιιιι οεριτωιεοτιιτη.

ιιιιΠεειιτιο όιιοειιτεειι11ο εεΡτιιιιΒεεἰι11ο «απτο. ἐτῶ

οτιοτιε Ρτιιιιτι όιε ιιειιετἱε άεειτιιιι ιιοτιιι ιτιτιιιιιτιι..

ἱιιτετ τετειιιιτι ετ Ιιο118.ι13. τεετεε ιόιιιΙιε!ιιιιιιε. εἰε τιιιττε

πιΠεε ετ εοεἱιιε άιετἱ άοτιιιιτιἰ εειΡὶτειιιεἱ. Ιειι;τι·ειι:ιειιε

όε εειιιετο θεοι·Βιο ειιιτιεε!Ηιτιιιε εοπιι.ιιιιε ετ ροΡιιΠ

ὶειιιιιε. ειιτὶειιε .άετάε!!ει τιοτιιτιιιε. ιοΙιειιιιιεε τιιΒειιε

ιιοτιιιτιιιε. Βοι1ειιιιιτυε ει:εΙιε άε άιειιιο ετ ιιιεοΒιιε ιιπ

Ιετιιηι18 ιτε ΡτεΒε.

ΕΒο τωιι·ιιιιιε ιὶε ιτιοιιτει·οεατο·ιιοαιτιιιε ι·οΒιιτιιε 5ατιΡει.
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( ιιοοοοτιιιιι )

θΑικειττι-ττοπιέπτ, διιαἱἱ οφ οτ οτι.9τι·ο ο πιοπΣοαε

Βοοοπτἱ τ!ο [ετν8τι0 τ·οοιτροπιτίε, οαεἰοοι ίιι.ττο σοπ

·ισοπτο ίαπιιοπεἰ οουιοιαπΣ Ιίοοτ·οΖέτοτ· οοοίιιπτ.

..

Ώ'74, Π! ιτιιιιιοι·ιι

Οι!. Α. [ο!. Μ!. στι. Ο. [Μ. 398. ν.

(Η. Π.)

Ιτι ιιοιιιιιιο ιτοπιιιιιι ειιιιοιι. Με ΒιιὶΠἰοΙιιιιιε τὶο έτει·

ι·οιτιο οι: άοιιιιοιε «ιο Βοι·ι·οικιο οοπιιτιιιε Ρι·ο οιιιιιάίο

οτιεττ·ι οτ Βιιι·δι τιοιιιἱιιιιιιι οτ ἱιιτἱεἀἰοτἰοοἱε (τικό υο

οτιτιιι· οιιιιιιιτιι οτ τοτιιιε οοιιτιΠε εοΒκιοι·ιο οτ ιιιι·ιειΗ

οτιοιιιε ιρειιιε. οοπιοε οτιι·ιοοτιιε ττο ιιὶιιτἱιιιἱΙἰο. οτ

οτιοι·τιιε ιτο ετιι·ι·οιτιο ττοπιιιιἱ άιοτι τ·οετι·ἱ τιιιτεὶ ιιιι·ιε

ἀἱοτἰοιιἰε οοιιτἱἱἱε οτ εοοτιοι·ιο Ρι·ο φωτο Ροι·το.

οιτάοοιιε ΒΠιιε οι.ιοιιιτοιαι ι·ειἰιιιιιτιτἱἱ :το τὅοτιιοιιὶο οο

ιιιιιιο :ποο οτ πιοιιιιτιο ττοττἱε ιιιοἰ ωττιτιι οσωιω

ὸἰοτἱ οτιεττἰ Ιιιιτ8ἱ ὶιιτἰεἀἰοτἱοιιὶε οοτιτἰΙἱε οτ εοΒιιοτιο

Ρι·ο οοτειιιτι ροι·το. ιτιοοΒιτιιιε ίιτιιιε οιιοτιττοοι Βιι·ιτιειτοι

οτο Βοι·ι·οιτιο ιιοπιἱιιο πιιοο οτ ιιοπιιτιο τοἱιτιιιτιἀὶιιἱ οτ

ἰοἱιοτιὶτιι ίι·οττ·ιιιιι ι1ιοοι·ιιιιι άοπιιιιι οττο οοετι·ὶ τιιιτΒἱ

ὶιιτιεἀἰοτἱοιιἱε οοιιτἱὶἱε οτ εο€τιοι·ιο Ρι·οοοτιιιιο Ροι·το.

οοτιδτοι1ιιιι· ιιοΒιε όοιιιιτιο οτιοι·το ειιιι·ιο οορἱτοτιοο

οοι1ιιιιιἰε οτ ΡΟΡωι ιειιιιιοτιειε. 8οι·οιιτι ιιιοοε ιιοετι·ειε

οτ ὰοπιἰιιι οΙιοι·τι οριιιυ.το οαιριτοιιοι οοτιεοοιι ιιοετι·ἰ

οτ ιιοΒιε ειιιοὶειιιὶε οιιιεάοιιι οοπιιιιιιε οτ ΡοΡιιΙὶ. ι·οοὶ

ΡἱοτιτἰΒιιε κιοιιιιτιο οτ ιιἱοο οοπιιιτιιε οτ Ροριιἱἰ τοπικ

ιιιτοτ· ποε @το ιιοιιιἰιιἰΒιιε οτ ποε πιοιιτιιτιο (Με οο

ιιιιιιιὶε οτ ΡοΡιιΠ τιοτιιιιι τιιἰεεο ευρω· τι:ιτιοκιάο οτ

τ·οοιιροι·οιιάο ττωω οειεττο οτ Βιιι·Βο οτ ι·οοιιροι·ιιιιάο

οτ Ιιτιτιοτιάο Ρι·ο τιοΒιε ὶιιτἰεἀἰοτἰοιιο οτ Ροεεοεειοιιο

πο! @το ἱιιι·ἰεἀὶοτἰοτιὶε οτ τιιι·ιιιιιι ιιοΒιε οοιιιΡο

τοπιτιιιιιι ἱιι ρτ·οάιοτιε οτιετι·ο τιιιι·τ:5ο οτ ιιιΠιε οτ οπτική

Βιιε τΙιιἰΒιιε εροτιοτὶ οι·οιπιιιε οτ άοτιτιοΒοτιτιιι· ιιὶο

1οιιτοι· οτ ὶοἱιιετο ρου τοτιοι·τιιπι (το Ιοιιοτιο οτ τιπο

οἰοε φοιτ. οτ το Ιιοο ιιτ ιιοετι·ο τωιω ι:ιοάἱοιιτο.

Ι;ιτοιιιοττι τιοτιοι·ο οτ ι·οοιιΡοι·οι·ο Ροεεοπιιιιε οπο οΙἱτοτ·

τιοὶιἰτιιι·ὶ οτ ι·οοιιροι·οτιιι·ι τιοκι οι·ειιιιιιε. τιιει ιτιτοι·ιιο

τιιοιιτο οιιεὶΙἰο οτ τοιιοι·ο οοπιιιιιιε ἰοιιιιο. (μισά ιστιο

εοι·ιΡτο ιιοΒιε ι·οοἱΡὶοιιτἱΙ›ιιε Ρι·ο οοπιιιτιὶ τοΙιιιο τοοοι·ο

Ρι·οπιιττο1·ο οτ οΒεοι·ιιοι·ο άοτιο1·οι1ιιιε. οτ απο Ρι·οόιοτο

ΙιοΒοοτἰιιιιιε οτ ι·οοιιΡοι·οιιοτιπιιιε απο ειιιειτιο οτ το

ιιοι·ο άιοτι οοτιιιιιιιε οτ τιοαιιιιιιιιι ἱΡεἰιιε. ιιοΙοιιτοε

οτιεοι·ιιοτο Ρι·οι1ιἰεεο οτ οο τΙιιο ὶτιτοτ· 1105 :και τιιοτιιιιτ

ιιιιτο ιρεω:τι ι·οοιιροι·οτἱοιιοττι. όοπιιιιε οοτιοοτϋπιιιε οτ

τττιάιπιιιε ιιοτιιο τοοἱΡἰοιιτἰτιιιε ιιοπιιτιο οτ ιιἰοο οοιιιιιτιἰε

ἱοιιιιο οτ Ρι·ο ιΡεο οοιπιιιιιὶ τἰτιιΙο ἀοιιοοἱοιιὶε οτ οτἰοιπι

οι: ἀἰοτο οοιιεο οτ οο τιιοάο οπο πιοΙὶιιε ιιτι!οι·ο ρο

τοετ οοεττ·ιιτιι οτ Βιιι·Βιιιιι Ρ1·οοιοττ1τιι. οτ οπιιιἰο Μινι

ιιοΒιε οτ Ρι·οἀἱοτἰε οτ οιιὶΙἰΒοτ Ρτοάιοτοι·ιιτιι οοιιιρο

τοιιτἱτι ιιι ρι·οάιοτιε οτ Ρι·οάιοτοι·ιιιιι οοοειεἱοτιο ιιιιιιο

ο οικω ιιι ιιοεεοεειοιιο οτ ιιιι·Πιιιε οτ άοιιιοπιι ιιι οικιώ

Βιιε οτ Ροι· οιιιιιἱο οετ ρι·οτϋοτο Ροι·τιτιοιιτιβιιε. ιιι! ιιι

τιοΒιε ι·οτοπιτο ἰιι Ρι·οοιοτιε οσε ι·οοιιιιοιιτοε πιοτιιιτιο

οοιιιιιιιιε ιτιτιιιο. οτ μι· ιιοε ιρειιιικι οοπιιιιιο ΡΓ0οτ11·11

τοι·οε ιιτ ὶιι ι·οπι ιρειιιε οοικιιιιιιε οοτιετὶτιιοιιτοε. ιιτιιιτοε

Διι‹ιτιἱε άιοτιε τιοπιιιιιΒιιε Ιἰοοτιτἱιιτιι ορτικ·οτιοιιοοιιοι

οοι·Ροτοτοιιι μοοεοεειοτιοπι οτ φωτ οιιοτιάσοιιπιοιιο

ιιοΒιε Ρ!ειοιιοι·ιτ. οτ οοτιετίτιιοτιτοε ποε οτ οιιοπιιιτιοτ

Ρι·οοιοτοι·ιιιτι. Ρι·ο ιιοτιἰε ιιοπιιτιο οοπιιιιιιε ιοτιιιο. οτ

Ρι·ο ιΡεο οοιιιιιτιι ρι·οοοι·ιο ροεειιιοι·ο οτ τιιιτιεἰ τοπιπιι

οι” Ροεεοᾶοτἰιτιιιε οτ ετιιοεὶ ποε οοτ οὶὶοιιὶε Ρτ·οάιοτο

ι·ιιιιι ροεεοἀοτἰτ. οτ ΡτοιΙιττττιΙιτιε τ]ιοτιε κιοιιιιιιιτιιιε

ιιοΒιε τοοἱΡἰοιιτἰτιιιε τιοτιιἱτιο οτ ιιιοο οοιπιιιιιἰε ἱοιιιιο

άιοτοπιι οοτιοοιοτιοιιι _οοεεὶοιιοι:ιι οτ οπιιιἰει εοΡι·οοιοτο.

τιοτιοι·ο Ροι·Ροτιιο απο οτ δυκτιο οτ ιιιι·ει οτΕοοοιο Ρι·ο

άιοτο οεεο. οτ Πι τοτιιιιι οτ Ρι·ο Ιιοττο ιιτὶτιιιο ιιοιι

ὶπιροἀἰτο ιιοο ειιτιτι·οτιοι·ο. Με πο! οΙἰοιιὶε ρι·οοι

οτοι·ιιιιι. μοι· οσε οοτ Ροι· οιιιιτιι. εοά ὶΡεει ιιοΒἱε Ρι·ο

οοιιιιιτιι ἱοιιιιο οτ ἱρει οοιιιιιτιἱ Ιοειτιιιιο άοτοιιάοι·ο

οτ οιιοτοτἱιοι·ο οτι οπιιιι Ροτεοτιο οοΠοΒὶο οτ ιιιιἱ

ιιοτεὶτοτο ΓοιΙιτ88ει ιιοοοεειτοτο άοιιιιιιοιοκιάι. τιΙἱοοιιἰιι

Ροτιοιιι άιιΡΗ ιιοΙὶπιοτιτὶ οιιιε ττο οιιοιιτο οτ οικι

οὶοτιε οοιιτπ·ειτιοι·οτ ιιοΒιε ετἰΡιιΙοιιτἰΒιιε Ρι·οιιιιττιιιιιιε

ι·τιτιε πιιοτιοτιτἰΒιιε τιὶοτιἱἱοιιιὶιιιιε ειιρι·οιόιοτιε. Ρι·ο οπο

Ροτιε οτ ω! ει:: οτιεοι·ιιτιιιάιιπι οπιιιἱο οτ εὶτιΒιιΙο ειι

τιι·ειάιοτο. ιιιιἰιιοτεο τιοιιο τιοετι·ο τιοτιἰτο οτ τιοτιοτιάτι

ιιοτιὶε τιιΒιιοι·ι οτιτο8τιπιιιε. οτ Ρι·οιιιιττιαιιιε ιιοτιιε Με

τοοτιιτ·οε οτ οιιι·οτιιι·οε. Μι ουρά Ρι·οάιοτι οιιοτιιπτ

τιοιιιιιιο τοοιπιιιε οτ Ρτοπιἱεὶκιιιιε ιιτ οο!ιτο. τιτοιΠοτο

οιιιιιἰο τιοτιοΒιιιιτ ιιοι·Ειοτιιο τοτε οτ Ει·τιιτι οτ οττοκιάοιιτ

οοιτιρΙοτιιιι·ιτ οτ οτιεοτιιοΒιιιιτ οτ οτι ι·οτιθοοτιιιιιτ Ρετ

εο πο! ιθτόιτττωτω μοι·εοιιοτιι Ρτο οιε οΒ!ιδοπιάο :το

Ρι·ο Ρι·οἀἰοτὶε οιτιιιιτιιιε απο ροτιτι οτ οΜἰΒοοὶοκιο

τιοτιοι·ιιιιι ειιοι·ιιοι Ροι· Ριιτι!ιοιιπι ιιιετι·ιιπιοιιτιιιιι το

Ιοιιάο εοΡὶοιιτἱε ιιετιιιο οετ οτιτιοε άιιοε τοιιτιιιιι. Ρι·ο<

ήπιο ιιοιιτιιι·οε. οτ Με: ιιι·οάιοτει ιιοτιιε Ρι·οοιιττιαιιιε.

εστι Ροτιε Ιιτιι·οι·ιιω οιιοι·ιιιιι ιιιΗιωιι ὶοτιιιοτιεἱιιιιι.

τειτἰε ιτιοτιοιιτἰΒιιε ειιΡι·οοιοτιο οτ οοτ: οτιΙἰΒοοὶοτιο

τιοιιοι·ιιιιι οπιιιτιιτιι πιοετι·οι·ιιπι. ‹Ιιιὶτιιιε οτιιιιιτιιιε ειιο

Ιιτοἀἱοτἱε ττοπιιιιιιε οοιιι·ειάιιε άο οριιοτιιε ικό” οο

πιιιιιιἰε ἰοτιιιο πιο ιιιετιπιτιοπι Ροι·τιιιιιι ειιιιπι ιτοοι:οτι.ιπι

οτ ιιιιι·τοτ·ιτοτοκιι ἰιιτοοροειιὶτ οτ ἰΡεοιιι οοικιοτοιιοπι

οτ 00τιττ80ττιιΙΙ οτ οπιιιιο ειιρι·οάιοτο ὶτιεἰιιιιειιιἱτ οτ

οριιἀ απο ὶιιεἱιιιιοτο ειιιιτοττιοτο οτιιιιττι οτ εικιειιΙο

οοτιίἰτιτιοιιἱτ. οοτιιαι ἰοτιιιο ιτι ροτοοιο τιοι·οοιιιιι φοιτ

άοτ.τι οτιοι·τι οιιτἱο τΙιιο ι·ο.8ττιιι· οιιυἱιι άοιιιιτιοι·ιιιτι

οοιιἱτοιιοοτιιιιι. ιιιιττοειιιιο άτιοοι·ιτοειτιιο εοΡτιιοΒοειιιιο

οιιοι·το ὶιιἀἱοτιοιιο Ρτὶιιιο. ἀὶο ιιοιιοτὶε άοοικιιιιιιοκιο

ἰοιιιιοτἱι ιιιτοι· τοι·οιοπι οτ τιοιιοπι. τοετοε ΒιιἱἱΙἱο!πιιιε

άο τυπο πιιἱΙοε οτ εοοιιιε οττο ὸοιιιἰιιἰ οοιιιτοτιοι.

Ιοιιτι·οιιουε άο ετιιιοτο Βοοι·Βιο οοιιοοΠοι·ιιιε οοτιιιιτιἱε

οτ ΡοριιΠ ὶοιιιιο. οιιι·ιοιιε ττειι·άοΠο πιστεύω. ἰοΙιοτιιιοο

ι·ιιτιοιιε ιιοτοι·ιιιε. Βοιιτιτιοτιιε ετιοτιο οι: άιοιιο. οτ το

οοτιιιε ιιτιτοι·οτιιιε άο ΡΙοτιο.

Εφ ιιιοι·ιιιιιε ιὶο ιτιοιιτοι·οεοτο ιιοτοι·ιιιε ι·οδειτιιε εοτἰρεὶ.

οιιιιιοιιο οτ οιιιι!ἱο‹·τιπιοιιο ττ11°τι τω. τοιιι ιτι ἀοιιιἱιιἰο
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( ΠΟΟΠΟΕΧΙΥ )

ΟΑΜ11ι ιίοπιίπί ι!ε επι-επο ε£ &ιιη3·ο ε! ἰιιτἐειἰἰο£ἰο:ιε

δ'ιι.ι·ίί, /εικίέ άπο, α Ιαπωεπ.92ιαπ υαρίωπεο ίπνε.:Μί

/ιἰε!ἰ£ιι£ωπ εἰιἰεπι ἰωπυι£.

Ί274, Ή) ἰειιιιωτἱἰ

ω; Α. χω. Με. ν. απ. ε. Μ. Μ. υ.

( π. ιι. )

Η ιιοπή:ιε άοπήτή εποε”. ιπσε οβετωε ειιτἰε αν.

ΡΗ;επειιε οοπιιιηἰε ετ ΡοριιΠ ἱετιιιετιεἰε εει·επε ιιὶοε8

ι›οετι·αε ει ιἱοπιἱυἱ οϋεπί ερὶπιιἱε εερἰεειτιεὶ εοτιεοεἰἰ

ιιοειι·ἰ όε οοπεεπειι ετ υοὶυιιωιε ετιώειτοι·υπι ἱΡεὶιιε ὅ

εοπιιιιιἱε ετ Ροριιἱὶ. ετ ὶρεὶ εηεἰωιἰ ιιοπιὶπε ει; ιιἰοε

σοπιιωὶε ἱ8τ1υε ετ Ρτο ἱΡεο εοιιιιιιιὶ. υοὶεπτεε αν

τεπὸετε ετ οΒεει·ιωτε αι “σε πιο Βιετ·υπιτ Μπεν τισε

ρτο οεωιιιιἰ·ἱετιιιεεκ απο Ρεττσε ετ 1108 ΘιιἰΙΙὶε!τιιιιτπ

ιἰε ;Βει·ι·ειὶο εκ ἀοπιἰιιἰε θε ΒΙιΙ°1°8Χἱ0 εοπιὶτειιπ επι·ὶω

εετυπι εΙε ιιἰιπἱιπἱἱὶο. οΒεττιιτπι άε 5ει·ι·ι:κἰο. 6ιωοιπιτπ

ΜΜΜ φιοπἀειπι τεἱωιιτιιὶἰ @ο Βετεκἱο πιοπιὶπε απο

ετ Ϊτε1ι·ὶε Μή τιιΒειΙιΉ. ετ ἱειοοΒἰι1ιιπι ΜΗΝΑ (1ιιοπό:ιπι

Βὶι·ὶβεἱ‹ὶἱ α]ε Βετεκἱο τιοπιἱτιε Με ετ Μιωω τιιοτιιπτ

ι·ηττιιιτιὸὶπὶ ετ ἱοἱιωιὶιιὶ εκ »Βετο ευρω· εοτιεεάεπάο

ιιοΒἱε ἱτι ΐειιόιιιιι ἰτιΪτεεετἰΡτε. ετ ί-εοὶειι‹Ϊο ιιοΒἱε ιΙε

ὶπἴτπεε›τἱρτἱε ἰΙΗ1€38ἱἱΕ11ΓΜΠ οτ οσε μεηιετιιο]1εΒεεωιιε

Με ετ ειιεεεεεοτεε τιοετι·ἰ Μ νεΒἰπιὶιιε εἱιιὶωιἰε ίετιιιε.;

Ρτο ἰρεε εἰιιἰτειτεΝεοπιιιιιἰε ΜΜΜ; ετ ἰΡΜ11Π οοπιιιιιε

ΙιεΒεειτ ιιοε ΒόεΙεε ετ οΒεἀἰετπεε ετ Μ εειπιΜε ετ; σ

οΒεε9ιιἰε ἱΡεἱιιε εοπιυυἰε ετ Μ; Ρετ εκεωΡ!ιιπι ΜΗ »ά

ἰΡεἱιιε εοπιιιιήε $ετιιἱεἰει ἱτιϊιὶτετιωτ. δειπιιιε ει εσυ

εεἀἱπιιιε ιιοΒἱε Ρι·εἀἰετὶε ι·εεἰΡὶετιτἱΒιιε υοιτιἰτιε υεειι·ο

ετ Ρι·ειΉετοτυπι. εοἱΙὶεετ ΗΜ άξοΙο. ΒιιὶΗὶεΜπο τεεἰ

Ρἱεπ8;ὶ ηοπιἱΠε Μο ρνσἀἱκτιἰιἰὶει. ετ ιιοΒἰε εοπήιἰ

Ιιει1τἰεετο άε ιιὶιπἰπιἱ!ἰο ετ οΒει·το άε .ἔειτεκἱο Ρτο

ς1ιιει·τει Ρετ€ε. Μ;; Ι:πήοάάουο ίὶΙἰο φιεητὶιιπητεἰιηιωᾶἰ

ς|ε1Βοηεώο υοτιήτ1ε_Μ0 ε! Ϊι·ειΕτἱε “ή τιιΒειἱἀἱ ΡΜ

ω;ωωι· μπω εἰ; τὶβὶήἑροΒἱτιο ΒΠο Ίιιοπιάειιτι ΒἰτἰΒιιΙ‹]ὶ

@ε @πωσ .ηφωὶιιε Με ετ ΐι·εω·υπι Ι;ιιοι·ιιι11 ι·ώωιιω

ὰζωὶ_ρμ;ἱε]ιπεἱιιὶ. Ραπ: φαει" Ρ8Πε; ἱιι Βειιωι: Με

ΜΠΟΠΙΒΜ ΪΘΜἀΩΒΙ-.ΈΒ.ΡΓΘ Βετπἰϋ ετ ΙιοΠοι·=ιΒἰΙἰ ΐευιΙο

ΐΜΜυεωσΜε τε<:ἱρἱεπω @Με ιιοτι1ἱπιἰἱ1υ5·-ἰπιιο-.

ετήεμππω ε!;,η,ιοε.ῳτε$ει1οἰεὶἰτει· ἱιιιιεειὶτιπυε Ρετ Με;

ειιἱμπι φΛΗΠΙ..Μ. τινων. Μπιεππιιε Μ: ἱπιΐι·ειεει·ἰρτἱε Με '

Με;; άε εειεττο Βιιι·Βο ὶυυἰεἀἰοτὶοιιε οοπιιὶΙἰ ετ 8€ΒΙ10ΓΪ8

σεΜΗ εΕ.Βιιο;εδ ηιισά ποι:επιιιτ οιικΐιιω ετ τΙε οπιιι·ἱΒιιε

Μ] ὶρειτι;α οηειτιιιή ετ Βιιι·Βιιπ1 οοι1€ἱΙε ὶιιτἰ5ἀἱοτἰοτιεω

απ, εεκκιοτὶειπι ρετιἱιτετιτἰβώ., ε! Βοτισταιἱὶετ ιΙε οωειὶΒιιε

ἱιιτὶβιιε. Ιιοῇὶε με -‹·οι:ι1ιιι1ἰ Μονο Μ: ἰΡεἱ οοπιιπή

οοιπμετεωξΒιιε ἱτι ρτεἀἰοτἱεεΒ ρι·εάΞεωτιιω 00Ω88ἱ0ιιε

ιιιι‹ἱο©ι1ι1ηιιε οι ΊυεΙὶτπειιπιτΙυε ωω. Με αυτια; ετ

Εεε «απο εκρνεεεὶιιι κμιοἀ·. Με ετ ειιοοε.98οτεε ιιεεκτἰ

με: υ.οε ει Ιιοιιιξτιεε ΙΙθ8Η'05 ετ εμεοὶωὶἰιετ Ρετ Μ»

ι11ὶι1εειΙιιἱ δω (.ΠοΗ5 !οοΞε ΙιεΒἱωιιετἰιιτ εὶιἱε ετ.εεεε

εὶεΒεαΙ;Β ίὶιὶε|εε ει; οΒεἀἱεπΙεε οοωιιυἰ ἰετιιιε Μ. Βοξή

08 ΠὸθΙθ8 Ι11188ιιΜ; ετ ιὶεβεε$ἱε ΐεεετε μεν απ: ετ

ἰυεοε Ι·ιοπιώεε ε: ἰρεἰε Βοπιἱ1ιεε μιαπιι ει; Βι181°ΜΜ

ειδιιωΙιιιιΙ.ειεπι εοιωιιπἰε ἰιικιιιε ε;; ὶρειι οσιεπ·ιιπι

α Βιωτιιἱωπι ετ ώε.ευιιτηΠυπι τεἀἀει·ε ετ οετιώΒιπιι·ε

Πι ΡοιεεΦετε εοπιιιτήε ἱειηι1ε ει ευἱιιεΙἱΒετ Ρτο ·ΒΡω

εοωιιηὶ εειιιΡετ Διὶ τυειυὸειτυπι Μ; ποιτ.ιπ1επεπι οοτειιπίε

ἰειιιυε ετ ςιιοι·ιιτι1ἱἱΒεΕ τεετοι·ιιπι ἱρεἱυε οοπιιιοἰε.. ετ

ιπσε Ρτεἀἰετἱ ἀἰετἰε ιιοππἱκιἰΒιιε ι·εοἱρἱιιιιιε ετ πεε τε

εεΡἱεεε εοπθτεπιιπ· ει ιιοΜε ἀἱετἱε οεΡὶτετιεἰε ετ επι

οἰειτιἰε ρτο εοωιιτιἰ ἰεπιιιε ρτεἀἱεω ἰο £ευάιιιτι ετ άε

ρτεο;Πεύε ΒιιυεεΗτιιτωτι ἱιι ΐευκωπι ετ με ίει.ιάσ Μ;

ἀἱετιιπι εετ. ετ Ρτοωἱωιιιω ετεοοιιεώωιιε ιιοΒἱε

ι·εοὶΡὶετιτἱΒιιε ρτο εοπιιιιπἱ ασε ετ εοπιιιηε ἰειπιε εἰ:

Ίιιεπιἱἰβετ τεετοι·εττι ἰρεἰιιε οοπιιιπἰε ετ Βοηοτεπι

ἱΡ8ὶι15 οοτΠυΠἱ8 εΜιιει·ε ετ ευετοιΠι·ε Βοτιει Βάε Ρετ

πιω ετ ειιοεεεεονεε πο5τι·οε ετ Ιιοπήπεε ι1οεΕτοε. ετ

εεεε ίἱἀεἱεε ετ οβεἀἱειιτεε εοπιιιιιὶ ἰετιιιε ιιτ ιιεεεεἱΙἱ

ίΜεΙεε ετ ΐεοετε ι›ειεεττι ε£ Βιιεττεπι όε Ρτεἀἱετὶε Ρετ

ι1οε ετ ειια·εεεοτεε τιοεττοε ετ ἱιοπιὶιιεε ποεττοε ετ

ερεεἱειἱἰιετ (ΙΜ ἰιι ᾶἰετἱ8 Ιοεὶε· ΜΒἰτωιετὶπΙ εά ιιο

ἱιιιπωτει1ι εοπιιιτιἱε ἰιιτιι;ε ε!. ὁἱαιιτιι εεε8ι·ιια: ειπιτ

ιπἰωπι Μ; ὐἱεΘιιετΠἰτυιτι ττεάει·ε ετ οοιιεὶειπτε ὶπ ρο

ιεεευτεπι ε8 ίΒτεἰειιι ωπιιιιήε ὶωιιιε ετ ειΠιιεΗΒετ Ρτο

εοιττυ11ἰ εεπιρετ Διὶ πιπιπόετιιω εοππιιπἱε ἰΡεὶιιε ετ

ειιἱιιεΗΒετ (μή ρτο ιεπιΡοι·ε ΐιιεΗτ ὶιι τεεἱωἰτιε οο

πιιιτιἰε ω; άεπιιιπι ἱιι οιτιιιἱΒιιε οι Ρετ (ΦΗΜΗ εεεε ετ

ιπσε ΜΒει·ε Μπα δάε ρτο τοτο Ροεεε πωπω Μ

Ι.τοιιυε ει ίἱἀεΙἱε 118$88"ΙΙ8 εεεε ετ εε ΜΒει·ε όει:εΒ

ιιενειιε Βοπιιπι ὁοπιὶοιιπι. ετ :Μ πιετκ1ιππω Βοπή άο

πύκή. Πει τοπ1ετι τΙιιοά εΙυετιάοειιπηιιε ἀὶοωτι1 σειετι·ιιτπ

τι·ειώτιιιτι ΐιιετἱτ ἰιι ρο3εεωτε εοπιυπὶε ἰεπιιε εειι α!ἱ

ευὶυε τιιιιιεἱὶ με εοπιυτιἱ άεΒεεΝ; ειιετοιἱἱτἱ επρετιεἰε

Ο0ΠΙ11Ι1ἰ8. ετ Ρτορ€ετ Ρω6ωω τετιεεπιιιιτ ἱτε ρω· πεε

πε! Ιιοιιιἰτιεε τιοε£ι·οε ὶιι εκετεἱωπι Ρτο εοπιιπή υΒἰςιιε

:Μ ιιο1ικιϊω:επι εοπιιιΜέ ἰει1ι1ε εκεεΡτο Ρετ ππατε Μ:

Μι ω Ρτεἀἰετιιπι εετ Πι οπτιτιὶΒιιε ετ Ρετ οπιπιὶε αν

άεπάετε εοωρὶετε ε!. οΒεετικιτε ἰιιτειιετιιτιτ Ρι·εἀἰετἱ

επ Μι·επι1εωιιπ1 ίἱἀεἱἱωτὶε ρι·εεειτοΜΜετ ετ οστΡοι·εμ

Πτει· Ρι·εεΗτει·ιιππ. ΩΕἱΩ5ι1Ρει·Ρ1°0ΙΜΒήΠ1118 ετ οσππο

πἱπιιιε ιιοΒὶε τεεὶΙ›ἰειπἱΒιιε Ρτο οοπιιιτιὶ πω; Βιετιιτοο

ετ αέι·ιωτοε. Μι (μισό Ρετ· επειτα; Βοπήιιεει ΙιεΒ·Μιι!;εε

Μ θ.ίοΗε κκε μιεετειΒἰτιιι· ἱιιτεωετιτιιω ίἱἀεΙἰωιἰε

ιλὶειμἰ ιιιπιεἰο εσΡετ Βοε με: ιιοε εοτιετἰωτο ἰιτί-τε

‹Ιἱεε απο Ρ05ΜΙιιΜΜ Μακ: υετιει·ἰ€. ἱιι πιιο ὶιιτεπιειπο

εΡεοὶεΪἱΚει· εκΡτὶτπετυι· ω ερεοἱίὶεεΒἰιιιι·. ιΙιιοά εἰ

:ΠΞφιο ασεπ. «μπώ ΜΜΕ. εοωὶτιεει·ετ ειΜΙυειπ εκ ιιοΜε

ιιεΉειιεσεεεοτὶΒιιε ιιοετι·ὶε ἰτιοΒεἀἰεωεω σε! τεΒε|Ιεπι

ε55εωοπιιιιιὶ ἰωωε. ἱρεὶ !ιοιτήοεε τεκιεΒυπων ετ τα

πω;; ιἰεΒεΒιιιπ εοπιιική ἱετιυε. Μ; ιιοπι Πι 8Ητιτ10 ΠΠ

ει ποΒὶε πω! ειιεοεεειοι·ὶΒυε ιιοετνἰε (Ιω ἰποΒεἀἰεπε

ετ‹ι·εΒεΙἱἰε εεεετ εΕ ετὶεπι εοππἰηεΒἱτιιτ ἱτι τΠετο Μ

ι·εποεκπο (μισά Ρι·εε;τειΒιιπτ ιΉού Ιιοπιὶἡεε ςιιοιἱ εεπηρει·

8£ΠΙ1100ἱ8Π8 τεεΙιιἱεἱτἱ ίὶιετἱιπ Ρετ εὶἰφιετη πιιιηοἰιαπι

εοωιιπιἰε·ὶειτιιιε Ίιιοά εἰιιήΙε ἰιιι·ιιιαιετιτπιτπ ίἔιεἱειπ ετ

υτεετειΒιιητ. εειἱιιἰε εεπιΡετ Μ; Γεώ; Μ ρτε:ΗεΠε :ή

εἰιὶἱοωὶοιιε :με ειιρει·ἰιιε ειπιτ εκΡτεεεε. εεωπι ἰειπιιε

ὶτ1 ρεἱεεἱο Βστεάιιω τ!ιιοπάειπι οΒεττὶ ειιι·ἰε ὶιι ε!πο

ι·εΒΒιιι· @ΗΠΑ ἀοπιὶηοι·ιιπι εεΡἰτιιιιεοτπω. Μ:εωκκιππ.

ὶιΜἰετὶοΙιε Ρώπα ἀὶε ιιετιει·ἰε κνιιιι. ὶεπιυει·ἱὶ ἰιπευ

τει·εὶειιι ετ 1Ι0ιιυ1Ι1.Ι:88ϊ88 ΒιιὶΠἰεΙτιιιιε άε ιεπο πω”

επ εοοἰυε.εὶἰοιὶ ἀοιιιἰτιὶ εειΡὶτειιιεὶ. ΙσπίζταποΒιιε άε

ειπιετ.ο Βεοι·Βἱο οειοοεἱΙιπἰιιε εοπιιιι·ήε ετ Ροριιἱἰ ἰοιιιιε.

ετιτἰι:ιιε όει·ι!εΠει ·ιιοωι·ἱιιε. ὶοἱπιτιιιεε ι·ιιΒειιε τιοωτἰιιε.

Ι'7'9
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Β6ιιιιιιΜιιε ε1ιοΜιΔάέ

Ριοικ. | Δ Δ

Εεο ιιιιιτιιιιιε δε: ιιιοιιτοτοεειτο ιισιιιι·ιιιε ι·οδειιιιε εοτιρει.

ι
ι

σ . ._ τ τ Πι,

τ Υ ·Δ ( υοοοΩτΧν·)

Βτιι€ιιαωπεεε , ραο2ίε ωεω , Ζαιιαεπει σόιπιπιιιιί

Δ σε ειιόίίσίατι2. Δ

Ώ?·ί, 22 ιιιοἱι

οτι. Α. χω. εει. ιι. σοι. ε. [Μ. π. ν.

· ( ιι. ιι. )

Ιιι ιιοιιιιιιο άοιιιιιιι ιιιιιειι. ΒΒ0 Ρει€:ιτιοτιιε ειιιοιιάιιιιι

!ιοειι Βτιιιιιιιτειιειε άιοεσεειε ειιιάιοιιε οι: Ρτοοιιτιιιοτ

ιιιιιιιει·ειωτιε οοπιιιτιιε ει ιιοπιιιιιιιιι άε ιιτιιιι·ιιιτο ιιτ

οοιιειιιτ σε: ειιιάιοιιιιι. Ρετ ιιιειιιιιιιιετιιιιιιι εοτιμιιιιτι

ιιιιιιιιι 86τιιτάι ιιε Βτιιιιιιιτο ιιοιειι·ιι. Μα:ι.ιιιιιιιι. άιο

ιιι. εκειιιιτε ιιιετιεο ιιιιιιιιιτιο. άιοτο ιιοπιιιιε Ρτοιιιιττο

οι οοιιιιοιιιο ιιοΒιε ὁοιιιὶιιἰε `οιιετΙο ιιιιτιε αιΡιαιιιεο

οοιιιιιιιιε οι ΡοΡιιΙἰ =ιειιιιιειιειε δετετιιι ιιὶ‹:‹:ε ιιιέεττειε ει:

άοιιιιιιι οΙιει·τι ειιιιιιιΙο οιιΡιτειιιοι οοιιεοοιι ιιοειτι «ετ

ιπισιιιιιιε ειιιεόιιιιι οοιιιιιιιιε οι ροΡιιιι ετιιιιιιιιιιιιΒιιε

ιιοιιιιιιο ει: ιιια: οοιιιιιιιιε ιιιιιιιε φτασει ιιοιιιιιιεε τιο

ιιτιιιιιιιιιο κιιιι οοιιειιειιετιιιιτ ιιιοι·ειτι ιιι Βτιιιιιιιτο ετιιιιτ

(Η: οετετο θάειεε οι οΒοάιοιιιεε ιιιιιιιάειτιε οιιιιιιιιιιε

οοιιιιιιιιε οι ροΡιιιι ιιιιιιιο. οι: ιιιι·ειΒιιιιτ εαΙιιεΙειιιι οο

πιιιιιιε ει ΡΟΡωι ιεπιιιε:. οι οτι1ιιι: οΒοάιειιτεε Ρατσ

ετεπιιιιιε εεπ αιετε!!ειιιιε πει ΑΙΜ ι·εοτοι·ιιιιιε :ιιιοε

οοιιιιιιιο ει: Ροριιιιιε ιιιιιιιε οοτιετιιιιετ επι ιΡεοε ιιοιιιιιιεε
τεΒειιόοε. οι ιιιιοιὶ Βιοιοιιι: Ρειοειιι ετ Βιιει·ιιιιιιιΔ .κι

ιιο!ιιιιαιτειιι άοιιιιιιοι·ιιιιι.οιιΡιιειιιεοι·ιιιιι οοπιιιιιιεΔ ει;

Ροριιιι ἱειιιιιειιεἱε. οι (μισά ιΒιιιιι: ιιι ωιοι·οιιιΒιιε· ει.

0ιιιιιιιοιιτιε Ρετ ιεττειιιι ιιι οι·όιιιιπιοιιο ει' αιιιιιιιιιιίο

άοιιιιιιοτιιιιι οιιΡιιιιιιεοτιιιιι ει οοιιιιιτιἰε οι Ροριιὶι ιιιιιιιο

80 πιοιιο ει. Έοτιιιιι ιιιιο .ειιιο φαι ιι6Βοιιτ ιιοιιιιιιεε

τιιιιιιτο εοοιιιιιιιιιιι οοιιιιειιιιοιιετιι ιΡεοτιιιιι. ιιοπιἰΡεἱ ιιοιιιιιιεε ετιιιιΕ· :ιο οετετο. ειιΒ· ιιιτιεάιοτιοιιε οιι

ιιιιιιιιε ἱειιιιε. Με ιιτοιιιιι:το οι οοιιιιειιιιτι ιιοΙ:ιιε ειι

ΡεωωιΙωε ώμο ιιοιιιιιιο εισαι ρττάιοτι Ιιοιιιιιιωμάο

Βι·ιιιιἱειτο ιιειιἱειιτ στ] ιιιι.Βιτειιιόιιιιι ιιιίιιιι- Ξετι:ιωτιιιιιι

ει; Ήεττιοτιιιιι οοιιιυιιιε ιειιιιιε “τι -Ριειοιιοτιι ιιαΒιε

ἄοιιιἱιιἰε οιιιιιαιιιοιε. [ειιιοιο.ιιιεξ οι οοιιιιιιιι· τι.. ΡοΙ›ιιΙο

ἱιιιιιιειιεὶ. ει! τοιιιιιιιε Ρετ ιιοε εωιειωΠτω :ιέἰἔ.ιιιιιιμ

εἶπε ιιοεττει οι. Δω τοιιιιιτιιε ιιιιιιιε. ιιετειιἱιιἰοε 1108·

Ρτεόἰοιιιε οιιριιιιιιειιε ειιοιοι·ιιειω οι οοιιεειιειι σοσια

1ιοτιιι;τι Διοτι οοιιιιιιιιε ε; ιι0Ριιιτ. ει; ιι08ιΡ8ιΔι1ιιιιιιιι1ἱ

ιιοσιιιιο ετ ιιιοε οοιιιιιιιιε ιιιιιιιο τοοιΡιιιιιιε-ίοιάιοτιιιι·ι

βέιδειιοτιιιιι-Δοτ Ρτεόιοτοε Ιιοιιιιιιεε Βτιιιιιιιτιςιιι.ιιιιο

τιιτἱ οοιιειιειιετιιτιτ ιιι Ιιτιιιιιιπο ιιι .6ι1ειω ετξιὶὶεὶτἰ

εΙ.ιιειΙεε οι οιιιοε ιιοειτοε. οτ Ρι·ριιιιιιιιιιιιε ιιοε ετΔ.ιρεοε

ιιοιιιιιιεε ·εειιιιιι·ο·οιιετοάιτε ετ ττιιουιτε εο··ιιιοάο··οϊι

Ϊοτιιιει @κι τειιοιιιιιτι οιιετοάιτε ει;- τι·ιιοτει·ο ιιοιιιιιιεε

άο τιΡειι€ε. πω! τιιιοιειιιιιτ (βοά Ρτο ιιιιιιιιιι (Η οιιιιειι

@Με ιιιιο ιιε(με ειστ:Μετιι: ιιε! ειιιο Βιοιει ειτ ιιε! ιιοπι

πιιεειι Ρετ ιιοε οι ιιιοιιιιιιοε (με ιιειιιεικ ω! Μειω

ό]ειιιο .ετ ιιιούβιιεΔι1ειιετιιιιιιε άσε α

ό

ρσεειιιε ΔιιἐιΪ δειιοιιΔΙ:ιεΔΔιιιΔ ιιιιιιιΞΔΔρόιιιιειιιτιΔΔΔιιέΙΔ @ψ

ει€1τΞ.1ει Πασά του ιιόεειίιε ιιε οέιέτιι ἔὅιιιἰιὲἱΪἰΔιιΔ Με

οιξιιιειιιΔ ΐειοιόιιόιιιιιΔ ἴιιΔ ιιιιιΔιΔιιι Δόξ:ειιειδιιεΔΡτεΒιέΈιεΔΔ &

ΡΒιοιτιε ειιιι:οιιι οι: Ίιι6τἶιιιιιιιιἱεΔΔ‹ΙιιεΔΔ Μι56ει6Μειι€

Ιιοιιιιιι€ε άεΒεπειε ΔεεεοΔ εΔτΔ`ΔεκἰετἔιΔὸΔΔΔΔΔειιΒ ΔεέιΜιω

οοιιειιιιιιιι ιιοετι·οτιιιιι.ιιεΙ τόοιοτιιιίι ει @Με οὸιιεἱἶἔΔ

ίιιιοτιιιιι ιιι άιέ:το Ιοεο ει ιιόΒιε σειισε68Με ιιιιιτειιιι
τεττειιι ιιι ἀἱεττἰοτιιΔτιὶιεΪΔτὸΔ ΡιόιΜΗΡέωιιιι| εΞωω1ιιΜ

(μισά ιιοΒιε ιιιάοΒιτιιι·Δέιό Ηοιισι·ειτι ξ:διπιιιιιιεΔιιιιιιιε

οι ιιτιιιτιιωιιι ιιεεττειιιι ετΔ_ιιοιιιιιιιιιιι_ Ι›'ι~εᾶιἔι6ιαω1'°ιι£

(μια Ροεειιιε ιιειΙ:ιιτειιιοτιοε'ιιέεττειε οοιιειι·ιιοτέ.ΔΔέιΔιιιι

ΜΜΜ. Ρι·εἀἱοτει οιιιιιιιι οἱ ειιιΒιιιει Ρι·οιιιιεετιιιιΕ 1ϋωτ

εε άιοΕο Ρειι·τοε εΠ:ειιάετο οοιιιρισετε ετ ο!ιεόι·ιιει·εΔιιτ

ευρω. Μινι Πάει ετΔει1ιε”ΐτειιψ. εεειιω-ιειιιιεῖἱιιμε

Μάο εΠιει·τι ιιε ξΙιεοο ειιιο ΜΜΜ όοιτιιιιιιε 'ωΡιιεΩ
ιιειιε εριιιιιι:ι ιιι οοιιειιιο ιιιιοιιιιιέιτίιιιι.Δ τιιὶΠεεἴὶιιὁἔἄἰι-`

οοιιωειιιισ εορτιιιιεεειιιιο φωτω.Δ.ιεΔιοιι6με'ΙΜωειι:ιιιτιιε. ιιι€εειιιιει εοοιιιιι:Ηι·ιιιιιάιι. ιιιιοτΔ Ρτιωεω'Ια.

. . . τ . , .ι λ. :.. ι .

ωι·οιιιιιι. τοειοε ιιιιιτοιιιιιιιιιιε ειε οιιεειτιο._ Ι:ιοιιιΒΐ:ιιιε
Δ -ἱιιι !ιιε -ιιοΠιι. ἰιιἀιοεε. Ιιιιιΐι·ειιιτι.ιε άθΔ8ατιρωΔεΕ6τειο·οώ

σεΠιιτιιιε οοιιτιιιιιιε οι. ροιιιιϊἱ ιειιιιε.ειΔ ιιεεττωε

άεΠει ιιοι.ετιιιε. Δ Δ Δ' ° ΔΔ" ΔΔ

. . . < ς·ι ': μι· ι;Ριώ.ι

@ο ιιιιιτιιιιιε τιο ιιτιοιιιοτοεειτο ιιοι.ειτιιιε τοΒιιι:ιιε εοτιΡει.·
Λ ' . . 4 'ι κι ἔτι? ιιι .'ἱΔ'

. - ε· ·ι.» ι :ύι.¦

(υοοοοτενιι Δ-”=ιῖΖ”ἴκ

_ "Σ" · "Η ;ι [Η

κ σ Δ ' Η

Αιιιιιιιευε· μερα π ρασειπ τω” Δ δ'ατοΖαιιι ζΐιῖιἶἶειιει

ι·ε6>ειιι , Ιαπιιειιεεει εοτατιιιμε /?ιιιι!οτεε ίπ Πι·&εΔέ Μι

ποσειι2ίο π ραρα ίιιΖει·σαίετιω /αεωιπ, σοιι]ἱι·ιιιἐι£ ει·
αρρτοϋα2. Δ Δ ” ` Δ '. Δ

_ 'Η Ώ”, κ ιωιω‹ω ιιιιΒιιετἰ . Ι _ἱι

ιΔ · Φω.Α.χοι.:484.». @α.ορι.4ι4.υ.Δ ·'Δ " Η '_ξ

ἔ"ι Δ ) Δ.:ιιχ2

ι. Πι ι. Δ

Αάτιιιιιιιε ιο!ειοτιιε οιιιεοοριιε ··εέι·ιιιιεΔ ιεοι;ιιιιιιιιιιιΔ Δ βετ

ιιοΒιιιιιιιε ιιιτιε Ροτεεαιτι σει-Ριιιιιι6ιε- Μι ροιιιιιιιιιίι

ιιιιιιιειιετειιιτιτιιω οόιιεΠιι· ειιιιἱὸιιιεἔ· εει (μια ιωιι66·

ιιοΙ οοιιτοτἀὶετιετιιιἱιιιιιιἔιιι· Πιάτα ιιτΒειιι,·τι: ιΙΜιιι€ιι
Ρει·ειειοτο. ει; ιιε ιιι ι·οοιιιιιιε οοιιι.φιιιιοιιιε εε1-Διφειωιέ>

τοιιιΒιιιι τιιιι ειιιοειοΙιοο οοιιιιοιιἰτ · ρτοειδισ %ώΑ¦ειωΜ;

ειιιιι Διαιιιιιο Μια: Μια· οιιτιεειιιιιιιιι οΜεισ·ιΒιιιώ

ιιοειι·ιιιιι ο:(οετοιιιιιι) τοιδειιι ειοι!ιο _ιΠιιεπτειιιΔοΚ ι›ειιιτει

ιιιππ οι ιιοε οοιιιπιιιιιο εκ 'Μακη Βτειιέιε Διεεωιειιιἰιιε
οι όιεοοτιιιο ιιιιιτοτιιι ΙΔιιιεεει οιιιιι·ιε1 «Με τιιιι]ιιιε Δὶιοι·εο:

πεταει οι τει·ιιιιιΒιιεεε ιισεοιιτιιιιι··ικτιετιιιιιιειιιιιιιι Δωεω όιειιιοιιιιιι ΐορετιιιιτο ΜΔ

ίεΙιοιε ·ι·οοοτιὶιι€ἱοιιἱε Ιιιιιιοοιιιιιιτι Ρειιιιι ν :ρτοόεοσεεει:9

ιιοειι·ο επι ι·εΐοτιιιιιιιάειιιι τοσοι" οι·ιοοιιοοτάἱειιιι ιιιιο.ιι

ρενω:: εΠιοιιιι ετιιάιι:ιιιι ιιιιιιιΒιιιιτο ιΔιιτετ ιιτσίΔειιιιιιιιιφ

- ΒΒιιι ετ ιιοΒιιεε ιιὶτοε ειιζόοιιοιιι·Δειιιιιιιιιιιτι. μιιιιιιι66Βι

οιιι·ιοι Ιειιιτικιπισιιιιι ΡιΒιιιιιει·ιιιιιι_ οι ἰοἱιιιιιιιειιιΔ=›ιιΒεΪἶιιΔἰ

ιιοετι·σειιτοοιιτειιοτοε ει·ιιιιιιοιοε ιι ιιοΪιἶεΜ >ἐωωβἔ›ζ
ιιειιάιιιιι Νικο οι:ιιιιιιιιτιο τοΒο ειιιειιιιΔΔιι1ιιε δειιι·ιιι(ιιιε

8ι€ΙΒιιι Ρτειι€οεεευτι ειιΡοόιτο Διιιάει·ετιιιΠΔειιΒΜειώ

ιιιιιιιόατιιιιι Ιιιιιιειιιοε «ιιιοε ΪΡωΙ›ιΘι~ Βου ρω: εοιιΔειιτι

αροετο!ιειιπι άοετιιιιιετιε ειιιιιι:ιιΒιιιε ειιιιιει· ιιἶὶειΔ.ὁοιιιριι#

όιιιιι ιιι ιοοο· τιιιι ιιοΙ:οιε οοιιι·εάετιιι· Μ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι εισιο ιιιιειι·ιιοιιιι.υ τιιιιιιιι ρι·ζεΐιιίιιε τω: ετ εοωιειιιι·-Ρω



ιιοε) 1430ε.ιιιοντι μι!.

οπι·οτοι·οε πο!πιιτοι·ιο οοοοπτοπτοε ιιο!” 0!τεοτπποποι τι ιοιιποπε,ι ποποτο ιπεο ποιπιπο επιππ10 ποπτιιιοο οτι

πιοετιτιε ο!ι οιε πιο!ιι!οπιιππε ιιιιτοιπο!ιτιε ποιιτοε !ιιπο.

ιππο ο!! οοποιιι πιοποοοεεοι·ο !ιιιιπ!!!τοι· ποοιοτιιιιτ ιιτ;

ποοοιπ οτ οοπιποειτιοιιοιιι !ιιιιιιειποπι οπιπο!:ιοι·ο_οο,

οοιππιππιι·ο οοπτιι·ιιιοοιοπιε οποετο!ιοο το!ιοι·ο πιππο-_

τοτπιπ ποποτο!ιι!!ε τιιιοπ,πο !!·οτοι· _ιιοετοι· εο!ιιιιοπ

ε!ε οπιεοοπιιε οιιοτοι·ιτοτο πι·οΐοτι πι·οποοοεοοι·ιε πι.

!ιοο πο!·το πιο οοπιιπιεεο οοιπποε!οιοιιοπι !ποιιιιπ πο,

οοπτοπε οτ οππι·ο!ιοπε οοιιι πο!ιοι·ο ο!›εοι·ποι·! πιιοοοπιτ.ι

ποσοι: ιο ιπετιιπιποπτο ππ!›!!οο ιππο οσοι-οττο ππιπιιιε,

οοπτιποτπι·. ποε ιτοπιιο πο! !ιοοτ ιιπιποοιτι ιιι-οπο”

ετο!οτιιε ο!!ιτιο. οιποπι πι·οποοοεεοιι εποοοπ!ιππε πω,

ετι·ιε οτ πτοπιοτι τοι.ιιε επι›π!ιοοτιοιιι!οπε πιο!!ποτι πιο

πιοτοιπ οοπιποειοιοποιπ ι·οτοιπ οτ Βιιοτοπι !ιο!›οπ_τοε,

οοιιι οποτοι·ιτοτο οποετο!!οο οοπιιι·ιιιοπιπε οτ .πτοοοιιτιε

εοτιπτι ποτιτοοιπιο οοιππιππππιιε. τοιιοι·οιπ ιπετιππιοιιτι ο,

πτοπιοτ! πο ποτ!ιο οι! ι.ιοι!ιιιιπ πι·οεοπτι!ιιιε ιπεοι·! τι-,

οιοοπο τι!!! το!ιε οετ. . . Δ.

!π ποι:πιπο ποιπιπ! ποετι·ι ι!ιοειι οπο!! ποιοι!. ποποτο

ιπτοτ πποεπιίιοπιπ πτιιιο!ποιπ ποπιιππιιι οιιτο!ιιιπ το

ποιο ειο!!ιο ι!!πετι·οιπ οτ οοιππιππο οιπιτοτιε ιοπιιοπε!ε.

!ιοετο !ιπιποπι Βοποι·!ε π!εοοι·πιο οποσ!!! εοιπιποπτο

ιπιι!τιετιιιο οιιιππο ποι·ιοπ!ιε οτ ποτο!ιποπτιε ποι·εο

πο!!!ιπε οτ ιιοο!ι!ιπ8 ειι!ιεοοπτιε. τοπποπι ιοΒο- οο!οετ! -

ι·οεπιοιοπτο επο πιοτοτιε οοπ!!ε ιπ πττοειιιιο εοποτιε

εππο ιιιιοπιιο πιιπο ποιπιπο ιπποοοπτιο ποπο τιιιπιτο

ιπτοι·ποποπτο οπ !ιοο !ιοπι.8πο οτ ο!!ιοοοιτοι· πιιττοε

εποε ι·οοοπο!!ιοτιοπιε οτ ποοιε πιτοτ οοεποπι ι·οιποππι

ποοιιοιιοι·ιιπτ. επιιι!ποτπ πτοιοτο οιιιιτοτιε ποτοετοε οτι

πιτοποι οτ οοπιιιιιο πο!ιι!οε οτ πιιιτ!οπτοο πποε .επι

ποποτο επιπιι!οπι. !ιο!ιι!οπππι οιιτιο. !οπ!!·οπ‹:ππι πι

Βποτοιιιιιπι. οτ ιο!ιοπποιπ ιιτιο!ιπι ιιιτ!εποι·!τιιπι εποε

οιπ!ιοιτοτοι·οε ειππιοοε πτ·οοιιτοτοιοε οτ πιιποιοε οι!

εοποπι ο.ποετο!!οοιπ ποετιποι·ιιπτ πι!! οι! οοιπποποππιππ

απο μ·ο!ιιτο ποιππιο ιππο ποο ποπ οιππ ο!ιιε πο

ποιππε εοποτιεειιπο ποπ! οτ ποιπιπο επιππιο ποπτ!!ιοι

πιποι·οτιιι· οοπτοοτπιπ οιοπι! πιι!ι!ιοο _πι·οεοπτοποι·ο οτ

οιπιι!ιποι·ο πιοπποτιιπι οιιιπε τοποι· το!ιε οετ.

!π ποιπιπο ποιπιπ! οιποπ.ποε επιποπ !ιοιιοο!πι ιο

πποπειε οιιιιτοτιε ποτοετοε ο!ιοιιτπε επιιιπ!ο οτ ο!ιοι·τπε

οπι·ιο οοπιτοποι οοπιππιε οτ Ρομπ! ιοπιιοπειε πο οοπ

εοπειι οτ πο!ιιιιτοτο οποιοποι·πιπ οτ οοπει!ιοι·ιοι·πιπ

ιπειιιε οοπιιιπιε οτποπιι!ι οι! οοπει!ιπιπ που οοιιιιιο

πο!!! οτ σοτο!! φοτο εο!ιτο_ οοπ8το8οτοτπιπ ποο ποπ

οτ ποε ιπε! οποιοι!! οτ οοιιει!ιοι·!! οποτοι·ιτοτο οτ πο

οι·οτο πιοτοι·πιπ ποτιτι!ποι·πιπ ποτοετοτιε οτ οοπ!τοποο

ι·ιιιπ ιιοιιι!πο ποοτι·ο οτ ποιππιο οοιπππιε οτ ποπιι!!

!οπιιοπειε οοπετιτπιτππε οτ οι·πιποπιπε πο!ιι!οε πποε

επιποιιοπι επιππ!οπι. !ιο!›ι!οπιιιιι οποιο. !οπιι·οποπιιι

πιππιιτοι·ιπιπ οτ ιο!ιοιιιιοιπ πεο!!πι ιπτ!εποι·ιτππι πο

ετι·οε οτ πιοτι οοιπππιε οτ Ρομπ! εο!!οιππποε !οιιοτοε

πιιποιοε οοτοι·οε πτοοπτοτοτοε ε)ιππ.ιοοε οτ οιπ!ιοιο

τοπιο οτ εοοπππππι ππο!! ιπο!ιπει οεεο ποεεππτ οτ!

οιιιιππιπ πτο πο!ιιε οοπιιιιιι οτ πομπο ιοπιιοπει οι!

οιιι·ιοιπ ι·οιιιοποπι οτ οπτο πιοεοπτιοπι εοποτιεειιιιι

ποιπιπ! ιιοετι·ι επιπιιιι ποπτι!ιοιε. οτ εο οοτοιπ οο οι!

ποι·το ποεττο !ιπιπι!!τοι· πιοεοπτοπποε οι! οοπιποποπ

πιιπο οπιιι ι!!πετι·ι ιππο ειοι!ιο οτ απο! ε!πε το ποιππε

οιποιπ εοποτιεεππο ποτι.·ι ποετι·ο π!πο!ιιτιιι· οτ οτ! οπιπιο

οτ ειπτιπ!ο !ιιι:ιοππο πιο πο!ιιε οτ οοπιιιπι οτ ποππ!ο

‹:οι·οιπ ππο!!!ιοτ οππιτοι·ο οι!) οο πειτο οπιπ πιοτο ππο

οτ_πιιποιιε ιπε!πε οτ τιιιο!!!ιοτ ο!ιο ποτεοπο πο ποιππε

επιιπ!0!8 @Η .πιπ!ιοιτοτοι·ιππο πο! τοτπιπ! πιο!

οοι·πιπ πιπο!ιιτπιπ πτ·οιπιττοπτοε ποιπιπο ποετι·ο οτ πιοτι

00τττττοιο οτ ποιοι!!! ιοπιιοπε!ε τι!ιι ποτοι·ιο ιπποεοι·ιπτο

ετιππ!οπτ!πιοπιιπο οιιιπε!ι!ιοτ οπιπε ιπτοι·οοτ οτ ππο-τ

ιοπτ ΜΒ Θ!.00πτυπο οτ ποριι!ιιπι ιοπποποοιπ πιτ!

τοπο5.·ποιτιιοτπωτοτιιπι οτ Ιππιπιπτ ιιιιιοεπιιπ που το.

ποιο επιπιοοεπιπο οιπ!ιοτοτοτοε πο! ιποιοι·οιπ πωπω!

ιποοιι·ιιιιι επιποι·.πι·οπιοτιο οτ πτοπιοτοτπιπ οοοοειοπο

Βιοτιιιιι·τοοιπτ πιο ιιιιιιιι!εοπιιι. πτο ιππο οτ ποιπιπ!!

οτιιοριι!0 πιιιιιοποι..Ξεπτι ο!ι!!Βοοιοπο. !σοποτττπι. ιιο

8ττ°01°οπι το!. πιστι-ιοοιπιτπιε. ποιπιπ!! ποι·ο πιοτοι·ιππ

οιιοιιι00τ7ττω οτ 00ιιοι!ιοτιοι·πιπ ιιι ιππο ·-οοπε!!!! 0ο

Πιιτοιε ιοπιιο,;ιιοτι.οοπιποιπ εοι·ιπτο επιιτ. οοτππιιοππο

π! _πο!οο!ο !ιοΕοπω πποιιποπι ο!›οι·τι οποιο ππο το

το!!ΗΓ οποιο. πιιπο -ποπιπιιοο ιιοτιπιτοτιε ιιιτ;ι:ι.ιιινι. πι

πιοτιοιιο τοι·οιο. πιο ποποι·ιε τοι·οιοποοιιπο ιποι·ο!!. ιπτοι·

πι·ιπιοπι οτ τοι·οιοιιι. πτοεοπτιππε τοετι!ιιιε .ιιοοοτιε οτ.

τοπιιιτιο. !οπ!ι.·οποο πο εοποτο Βοοι·ειο οοιιοο!!οι·ιο οο

ιπιιπ!ε οτ ποπεπι ιοπποπειε. !ιο!ππιπο πο εο!πο ποτοι·ιο.

!οπε!ο οο!πο οτ !οπίι·οποο ι·ο!οππι τι!! οιιετι!ιοπο πο

τοιιιε. .._ ›

!ιοο ιπιιτιπι15 πιοπιοπτοι·οεοω ποτοι·ιπε ι·οποτιιε εοι·ιπε!.

Ρι·οεοπτοτο ποιο 8ππτοεοι·ιπτο πιοπποτο. !ποιπ εοπ

οτ!5ειιππε ποτοι· τοιιπποπι ποτ·πε οο!οτοι· ποοιε ιο ίι!ιοε.

Μ! ΜΜΜ! ππο !πιιι.ιειποπι ποοοπι !πτι·οπποοι·ο ποεεοπτ

ποτοι·πο πιοιιτ!ε απο οο!!ιοιτιιε πτοιοτππι-ποιπιππιπ

ποποτο οτ! οοπεοπεπιπ ποοιε ιιιοιιππο οπο! πι·οπιοτιε

.ποτοετοτο οοπ!τοποιε οτ οοιιιππ! ιοπιιο πιοιιιτιε οοπ

ει!!ιε οιιοι·τοτιοπιππε οτ πι·οο!!:πε οτ τοιιποπι ιιιετοιιοιο

οπποι·τιιπο οοοποιοιπτο επι! ποιιιιπο ει:: οππιιιιτ πι. το!!

ιπεο εοποτι μιτι·ιε ει!! πο!ππτοτι εο ποποτο οοοπτοπε

οιιπι·οεεο οι: !!!ιοι·ο !ιπιιιειποπι ποοιε !ιο!ιοππο τι·οοτοτπι

οοπεοπτιι·οτ. ποιππε ι.το ποιιοοτιε πι·οπιοτι ιιπι!:ιοοιοτο

ι·οε ειππιοι οτ πι·οοιιι·οτοι·οε. πιο πιοιποι·οτιε ποτοετοτο

οοπιτοποιε οοιπππι οτ πομπο ιοπιιοπει οτ ιποοι·ππι

ποιπιπο εποπτο !ι!ιοι·ο οτ οιτπι·οεεο οπιπ πτο!!ιτο τω.

ιπιπο ι·οπο οπ ιιιιιιοεοι·ιπτοπι οοποοι·πιοπι ποτποπο

ι·ππτ. ιπ πτιιπιε τιπιποιιι πτ·ο!ιιτι οιπ!ιοεπιτοι·οε επιπιοι

οτ πτοοπτοτοι·οε ποτοετοτιε οοπιτοποοι·πιπ. οοπε!!ιι οτ

οοιπππιε μ·οπιοτοι·πιπ ιπεοτιππ ιιοπιιπο. εποπτο !!!ιοιιο

οι: εο!οιπππιτοι· μ·οπιιεοι·πιιτ μια! πιοτπιιι οοιπππο

οιιι!τοτιε ιοπιιο :ιο ιιπ!ποτει οτ ε!ποιιι!! !ιοπιιποε οι!!!

τι! τοτιε ιπειιιε οτ πιετι·ιοτιιε οιιιεποπι. ποποτο ποπιιπο

το!!! ειοι!ιο οι: !ιοι·οπι!›ιιε οτ εποοοεεοι·ι!ιπε ειπε τοπιο

οιππ!!ιπε επ!›ιοοτ!ε οτ ποεεο!!ιε οιιιε τοιπ ιπ τοτο τοτπιπ

ειοι!ιο οτ πτοπιποιο το!οο!ο!ιοι·ιι οι: οπποπιιιιοιιει οο

ιπιτοτ!!ιπε πποιπ οτιοπι τοτο τοττο. ππο!!! !ιο!ιοτ ιπο!!!

το! οτ οετ ιιι ποετοι·ππι !ιο!ιιτπι·πε ποοοιπ !ιι·ιποιπ πο

οοτοτ·ο ιπ ποι·ποτιιιιιιι ο!ιεοι·πο!ιππτ. οτ οποπ ι·οοιοι:ιι·

ιπεπιπ. !ιοι·οποε οτ εποοοεεοτοε ιπειιιε τοι·ι·οε ειι!ιπιτοε

οτ ποεεο!!οε πιο!! !ιοιιοι·οο οτ ιιιι·ιεπιοτιοποε οιπεποπι

ι·οοιε οτ !ιοι·οπιιιπ ειιοι·ιπιι πω· τοι·ι·οιιι πο! που πιιπο

ιπ ο!ιτιιιο πποιποπο!!!ιοτ ποπ ο!!οπποπτ ποο ο!!οπποπ

τι!ιιιε οοο πο! οποπποι·ο πποπποιποπο πο!οπτι!ιπεποο

!ιππτ που τοι·ι·οιπ πο! που ιιιοτο οπιιι!ιπιπ οοπει!πιπι

εοπ !!ιιιοι·οιπ ιιι ιιιιο!ε οοιιτο πο! οι·ιπιε εοπ ποοιιππι.

ειπιι!ιτοι· ιιοι·εο πιοο πι·ο!ιιτιιε ποπιιππε τοκ πιο :ιο πο

Π!!!
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!!ετε!!!!ιιιε ε! :ιιεεεεεο!·!!ιιιε·-ε!!!-επι!:ε 1ι0!ι-Ρι!ο·:!θΓΒ!8 ιι εει·ει·!!!ε!!ι··!Ι!ιο!Ιιιει!!ο!!!!!ιιιε !·ετεοιιεε!ιε!!··ε!!!ιιε μ!»

0!11!!!!3!ιε !ιοικι!!!!!!ιεε ειι!ι!!!!!!ε ε! ιιεεεε!!!ε ειι!ε επιμε

ιι!!!ε !ιοιιι!!ιε!!ε εο!ε!!-!μι!!ει· !!!ιειε εε ε'ιιιοι!!ε. ρι·ο!!ι!ε!!

μ!·ε!!!ε!ο! !ιοι!ιιι!ι! .!!ι!!!ιε !ε!·!·!ε--!!ο!ιι!!ι!!ιιιε ε!ιι!!ε!!!

ε!!ιε!!ε!!ιι- εε !!!ε!!!ε!ιιε !ρε!!ιε-.Δ !!!!!! ε·οι!!!ιιιε !Ρειι!!ι

Με!!! ε!! Ρτεεε!ιε ε!!!ιε!›ε!ι!! ε!!! -ει·!!εε ε! ρι·ε!!!!!ε

ειιι!ιεκε!οιε!!ι!ιεε! ε!!!ε!!ε!ε ι·εε!Ρ!ειι!!!ιιιε μ!!! ε!ε!!ει!ι

!!!·!ιεε!!ι !!,ιε!!ε!ιι ε! Ρευ!ιε!!!ε!!ι -ο!!ιεει·ιιειιε; ε!!!!ιο!!

εκει!!! εο!!ι!ιιιιιιε ο!ιι!!ε!ειιι !ει·ι·εε !!ο!!ι!!ιεε Μ!!! ε!

!!ι!!ει!!!ε!!ο!ιεε ε!ιι!!ε!!ε !ρε!ιιε!-ε!ιιε!!!ιε-·!!!ε!ι!!ε!ιιε ρε!

!ει!!·ει:!ι ιι!!! με! !!ιει·ε ε!!! ε!!!!!ιο !!ι!οι!ιο!!ο!!!!ε!ιιο!!

ο!ΐεο!!ε!ι! ε! ο!Τειι!!ε!ι!!!:ιιιε εειιιο!!!ε!ι!!ει·ε !ρεοε !!!ιο!!ιιο

ι!ιο!!ο.ιιο!ειι!!Βιιε Ρετ πιειε ι!ε! Ρετ !ετι·ει!ι ειιε!!!ιι!!ι

οοιεε!!!!ιπι ι!ε! !ειιοι·ε!ιι !τι ε!ιι!ι!ε· ιιεει!ε ι!ε! Βειι!ε εειι

Ρεοιι!ι!ε+ε!!!!ιιε!ετιιιε πο!! !ι1ι!ρε!ι!!ε!ι!. ιι!!·ε!:Ιι1ε ε!!ε!!ι

Ρει·ε !ι!!ιε !!ι!!ε ιστο Ρεε!ε !ιιι!!ιειιιο!!! εο!!!!ε!!οιιε Ιστο

!!ι!ε!!. ευο!! !Ρε! ε!!ε!· ε!!ει·!ιιε !!ι!!!ι!εοε εει·!!ι!ε εεε!!!

ιι!!! εειι!!! εειι Ρεειι!ι!ε- !τι !!ε!!!!!ιιι!ι ι!ε! 8τειιετιιειι

Ρει·!!ε ε!!ε!!!ιε εειι !!1!ιε!3ιιιι!. ο!!ειιεεε !!!ιο!!!ιε οπιπεε

!!ιἰιι!·!εε !!!!·ερ!!ο!ιεε ε! !!ε!!ιΡ!ιε !ι!ιιε !!ι!!ε;Ρει· :Βιοε

ειι!ιι!!ιιε ε !ε!ιιΡοι·ε Βιιει·ι·ε εειι!!! !ιε!!!ιε- !!!ιιιε!!!!!!

Βιιεο!ιι!ι!Ιιιε Ρειεο!ι!ε ε!!! !!!ιο!!ιο!!ο!!!σε! ι!ε! !!!ε!ε

Ρετ!εε εμε ιι!!!ε!!οε! !!!ε!ιι τει! 'πιο εε ε! ε!ι!Μεσ Ρτε

!!ε!! η!ι!!!ε! ε! Ρι·οοιιιιε!οτεε !!!!:!! εο!!ιι!ιιιιι!ε ιιο!ιι!ι!ιε

!ο!ε!!!ει·ι ι>ε!!ι!.εει·ιιιι!. εεΡ!!ιι! ε!!ε!!ι !ι!!ιε ε! !!ι!!ε !!ε

!ε!ι!! ε!!ιιε !!!!ε!!οιιε 2<ιι·ει!!ε ε! εΒε!!ιιε οιιει·ε !!!3ει·ειι

ω!. Ριτο!ιι!εετιι!ι! !!ιειιιιε!· !!!ε!! Ρι·οοιιτε!οι·εε ε! ε!!ι!!!ε!

Ρτε!!!ο!οτιι!!ι !ιο!εε!ε!!ε εεΡ!!ε!ιεο!·ιιιιι ε! εο!ιιιι!ι!ε ιιο

!!ι!ιιε απο!! !!ιε! Ρο!εε!εε εερ!!ε!ιε! ε! !ιοιιιιιιιιιιε!!οοιιε

!!!!ε !!!!!!ιιιι! οΡε!·ει!ι ε! ε!!ε!!ι ρι·οειιι!ε!ιιιιι! απο!! ιιο

!!!!εε ιι!!! εο!!ι!!εε ιι!!ι!!ι!!!!!!. εε!!!εε! ειι!!!!ε!ιιιιιε Ρε7!·ε 6'

μπιν!! !ιε!!ιιιε ε! εειι!! εειι! ε!!! ε!! !Ρε!ιιε ·!!ο!!ι!ιι!

Ρεε!ε ετε!!ε!!ι τειιει·!ειι!ιιι· ε! ω!!! εεε!ι·ε !ι!!Βε ε!

εεε!!!!ο!ι!ε !Ιιιει!ι εε!ετε εεε!τε !ει·ι·εε ε! -!ι!!!εε Ρετ

εοε ε! εοι·ιιιιι !!ιιειιι!!!ιε! οοειιΡε!ε ει!!! ε! ει·ιιεε Με!!!

τω! !ιιι!ιε!ιε! !ιεε!ε!ιιιε !!ι!!!ε !!!ιεε ει!Ρτεεεοε !!! οοιιιιε!ι

!!οιιε !!ι!ει· ἱΡειι!!ι !·εθειιι !ιι!ιο Ρι·οιι!!ιε!ε εο!ιι!!ε!!ι εε

ιστε!εε!ιι!!ι εο!ιιιι!ιε !ετιιιε ο!!!ιι Επι!!! !!! ε!ιι!!ε!ε ε!!ιιειιε!

ειιιιο !!ο!!ι!ιι! Με!;!.Χ11. !!! !!!ε ει!!! !!ι!!!. !!ι!!!!:!!οιιε !!!!.

παρε ε!! !εε!ιιι!ι εεε!! !!ι!ε!ιεε!!ε ι›ι·ο›ι!ι!ιε !!ι!ιιι·ιιιιι

τεε!!!ιιε!ι!- !!!ε!ο Με!. ε! ε! εεε!!ε !ει·ι·ε εε !ι!!!ε !ιιι

!!ιε!!ιο!!! !!ι!!·ε ιιι·ε!!!ο!ιιι!ι !ει!ιριιε ε!!!ε!!ι τε!!! πο!!

Μή!!! ι·εε!!!!ι!ε !!!ε!! ρο!εε!!ιε εειι!!ε!ιε! ε! εο!ιε!!!ιιιιι

ε! οο!!ιιι!ιε- !ειιιιε !!ε!ε!ι!ο!!Βιιε !Ρεοι·ιιιιι εεε!ι·ο!·!ι!!ι !ει·

πω!!! ε!!!ιιε ιι!!!ει·ιι!!ι !ειιοι·ε!ιι ειιε!!!ιιι!ι ε! εο!ιε!!!ιι!ιι

οεειι!!ιιι!ι ε! ριι!ι!!ειι!!ι !!ειιε!δε!ιιι!ι! !Ρεοε!!ι.ιε !ο!!ιιε οἱ!!!

!ε!!ε ε! !!!ε!!!ε!ιιε !επιιε!ιε!ε !σετι!ιο ειιρΡο!ιε!ι! εε εοε !!!

Ρει·εο!ι!ε ι!ε! ι·ε!ιιιε ιιιι!!ε!ειιιιε 1·εεεΡ!εΒιιιι!. Ρι·ε!!!ε!ε

Με!!! ι!ε! ε!!!!!ιο!! Ρ!·ε!!!ο!ο!·ιιιιι ειι!ε ι·εε!!!ιι!!ο!ιε!ιι

!ηι!ιιέι!ιο!!! !!ιο!ει!ι ιιιι!!ο !!ιο!!ο ι·ε!εκετι!!σ. !πο!ιε ε!!ε!!ι

!!ε!ε!ι!οτιι!!ι !ρεοι·ιιι!ι @με Ιιοε! !!!ε!ιιτιι !ιειιιιιιιιι !!!

ιιετι!ε: Βιει·!ιι! !!! ε!ιι!!ε!ε !ειιιιε ι!ε! ε!ιιε !ει·ι·!!ο!·!ο

εειι !!!ε!ι·!ε!ιι εο!!ιιι!ιε Ριιε!!!ε!ιιιιι εεΙ›!ε! ε! εε !ιε!!ιιε

ε!! τεε!!!ιι!!ο!ιει!ι εει!ι!!επι ιιο!ι τεε!!!!ιε! εο!!!!!!!ιιιε ε!

ε!!!ε ευρι·ε!!!ε!!ε. ε! ιιετο ε!!!!ιι! ι!ε! ε!!!Ιιι!ε !!ε Ρτε!!!

ε!!ε !!!ιι!!ε!ε !ει·ι·!!ο!·!ο εειι !!!ε!ι·!ε!ιι ε!ε Ροε! !ιοε σο!!!

ρε!!!.!!ιε!!!ι! εο!ιε!!!ιιιιι ε!ιε!!!ιι!!ι ι!ε! £ειιοι·ε!!! οοο!!!

!ιιι!ι εειι Ριι!!!!ειι!!ι ει!!ι!!ιει·ε !ειιεε!!ιι· !!!ε!ιι!!ι εο!ιιιι!ιε

ιε!ιιιε !ιιιἰιιε!!ιο!!! !ιο!!ι!!ιεε ειιοε ω!!! Ρετ !ιειι!ι!!!ο!ιεπι

Μ!! τ[110!!:00Π!.!!!!3!18 !Ρ5!ε ει!! ιδι·ιι!!ειιι εεε!!! ι·ε!!ε!ιιι

!!!ειιιε !!ι!!·ε !ει·ιιι!!ιιιι!! ειιΡι:!!!!!ε!ιιπ!! ε! ω!!! !ει·!·εε

ε! !ι!!!εε τεε!!!ιιειι!!!ι!ιε ειιο!ε!!!ε!ε-. !Ρεε τει· ε!ιε!!!ιε

!!!!!!ειι!!ε!ε εο!ιιι!!εε ε! .!ιοιε!ι!!ιεε·π!!!ε!ε!·υ!!ι !!ε!·!·ε!·ιι!!ι

ε!! Ειτε!!ε!!ι εεε ι·εεο!ιο!!!ε!!ο!ι!ε.·ε!!!ιει!!!εΜ·ε!ε ε!ιΙΙιεὲ

ο!!ε!ιεεε ε! !!ι!ιι!·!εε- τε!!ι!!!ε!ι!!ο: ε! οιιο!!! !ρε!ε με·

εν!!! Ρι·οιιι!εεε !!ιι!!ιι!!ι εο!ιεο!!!!!!ιε!Ρεο!ιι!ιι εοω!!ει!!!

ο!ιεει·ιι!ι!ι!!. !!!ε!ιιε !εΙιιο!!ιιε-!!οιιι!ιιιιε τει! !ιε!!!ιε!ε!! τω!!!

!ιι!!οιιειιι Ριεε!!!ε!ε!ιι ι!ε! ι·εειιΡει·ε!!ο!ιε!ιι· Ρτε!!!ε!οι·ιιιι!

εεε!ιοι!!ιι!! ε! !οεοι·ιιιιι εεε!!·ιιιιιε ι·οε!ιε!ι!ιι!ιε·τε!ιε!ι!!

!!ιιε τεε!!!ιι!!ο!ιε ι!ε! !·εε!ιρε!·ε!!ο!ιε° !!!!!! !Ρεε τα

Ρ!!ε!!!ε!ιι!!ι εεε!!·ιιιι!ι εοιιιιι!ι! !ε!ιιιε· !!!νειιε ι·εε!!!!ιε! ε!

!!!!!ι!!!ε!. Ρτε!ει·εε Ρεε!ε!! Ρο!εε!εε·εε!Ρ!!ε!ιε·Ρ!ιο!!!!!ιεε

ε! εο!!ι!!ιιι!ιε !ε!ιιιε ε!-·ε!!ιε !!!ε!!!!ο!ιιε !!!ε!ιι!!ι·!!!ο!ι!ὶε

!ιιι!11 ιιεεειιι ε! !ιετε!!εε·'ε!!ιε· ε! !ιο!!ι!!ιε·ε °!!ε τε8ιισ'ε!

!ε!·!·!ε ε! -εο!!ι!!ε!!!ι!ιε; ω!!! ειιρτε!!!ο!!ε !ει!ι·!ι!·!ειιιιε

(Ιιιει!ι !!! ε!ιιε !!!ε!ι·!!:!ιι εε!ιιευε !!! Ρει·εο!ι!ε ε!·ι!ε!ιτ!ε'

ε!!ιε σε!!! ει·ιιι!ε ε!ιιε ε!ιιε ει·!!ι!ε ἔιιειΜ·!ειιεε!ι!ιι!· ε!

ε!!ει!ι ειιε!ο!!!!ε! !!! '!Ρειι!!ι ιι!εε ιι1ιι!.ιιε μ!!! εε ε! ευο!!

!!!ε!!ι !!ο!!ι!!ιιιε τω! !!!ε!!ε ρο!εε!ε!!εερ!!!!!!ιε!ε ε! εεε

πω!!! ει: !ιο!!ι!!ι!!ιιιε !ειιιιε ε! !!!ει!!!ε!ιιιε !!ιεει·ε !ε!ιεε!ιιειΕ·

ιι!!!ε!!!ιε! ·εοε !!! Ρει·εο!ι!ε- ε! ι·ε!ιιιε !!! !ο!οι ταδε!!

!ει·ι·!ε ει: εο!!ι!!ε!!!ιιιε ειι!ε οι·ε!!!ο!!ε εεε!ο!!!τε ε! ει!!

ιιει·ε. !!ε επο!! ιι!ι·ε!!!ιε Έιετε Ρετ !ε!·!·εε ε!···!!!-ἐ

ε!!·!ο!ιιε ε!!ετ!ιιε εεειιι·ε ιιε!!ε!!! ε! 4·ε!!εε!ι!!ε! πιο·

τε!ι!ιι!·. ε! ευο!! ε!!ετιι!!·ε οιιιε ε!!ε!·ε!ιι !!! !ε!·ι·ε ει!!!

Ρι·ο Ροεεεειιε!ο!!!ε! ε!ειι! εποε. !!! πω!! 11ετοιει8ε

ε! ειι!ε εε !!ιιι!εε!ιι ειιε!ο!!!ε!ι! ε!!!ιιε εε!ιιειι!. !·!ε!!ι

Ρι·ε!!ι!ιιιιι εο!ιιιι!ιε !ε!ιιιε ειιε!ο!!!ε! ε!·εε!!ιε!!!! !!! !ει:!ιιε

ε! ε!ιιε !ο!ο !!!ε!ι·!ε!ιι. !!! Ρετεο!ι!ε ε! τεΒιιε·Ρει· πιειε

ε! Ρε! !ει·ιεε!ιι οιιιε 8!'ΙΙ!!8 ε! επιε 81!!Π!8 ο!!!!ιεε·ι!!ι

!!εειιιιι!!ιιε !!ι ε!!ιε!!ε!ι:ι ι·εε!ε ι!ε! Βει·ε!!ιιπι·ε!ιιε εοσιιε!!

ι!ε! !!ε !!ιειι!!ε!ο !Ρεο!·ιι!!ι ιιειι!ειι!εε ειιε!!!!ιπι ει!!! ε!!ειιε

τε!!ειι!ι!εε !!ιι!!ι!!ιο!!ο πιο!! εἰ!!! !!ι!!!ι!ε! ε!ι:!ε!!ε!!ι εο

11111τι!8 !ε!ιιιε !ι!ε!ι!!εε!!. ε!ε !ει!ιειι ιι! !!·ε!ιεειι!!!!ο σε!

!!ιοι·ε!ι!!ο !τι !ειιιιε ι!ε! ε!ιιε !!!ε!ι·!ε!!ι -ε!!!!ιιοε πο!! Με

!ειι!!ε!ι!. ε! ε οο!ιιιε!·εο Ρι·ε!ε!ιιε τει! ε! !ιειιε!!εε !ρε!ιιε

ο!!ιιιεε οιιιε ετι!!!ε ε! ε!!ιε ετ!!!!ε !!! !ρεο!ιιι!ι !!ιιιιι!ε!ι

ε!ιι!!! ειιε!!!ιιιτι ιιε!ι!ε!ι!εε 8Ρο!ι!ε εε! !!ε !!ιειι!!ε!ε

!Ρεοτιιιιι ε! ε!!επι τε!!ειιιι!εε Ρετ !!ιετε εε Ρετ !ετ!!ει·ιι

!!! !·ε8τιο εο!!ι!!ε!!!ιιιε ειι!ε ε! !ει·ι·!ε ε!ε!!ε!!ι !!! ι!ε!·

εο!ι!ε ε! ι·ε!ιιιε οιιε!ο!!!ει·ι! ε! εε!!ιε!ιιι!ι! !!ιι!ιιιιιο!!ο

!Ρε!!ιε !·ε!!!ε ι!ε! !!ετε!!ιι!!ι ωστε!!! !ι!ιε!ι!!εε!! τιο!! ει!!

ε!ε!ι! !!ι!!!ι!!:!. !!ε !ει!ιειι ευο!! ε!ε !!·ε!ιεειιιι!!ο ι!ε!

ά !!ιοι·ε!ι!!ο !!! ι·ε(_ιτιο εο!!ι!!ε!!!ιιιε ε! ΜΗ!!! Ρι·ε!!!ε!!8

ε!!!!ιιοε πο!! ο!!ε!ι!!ε!ι!. !Ιιιο!! ε! τω!!! εο!ι!!!ι!δετε!

(Ιιιε!!!!!ιιε!!ι ειιτι!!ιι!!ι !τι ειιε!!!ιι!!ι !!!ε!! !!ο!!ι!!ι! !·ει8!!ι

ιιε! !ειιιιειιε!!ι!!ι ει!! !!ι!!ε τε!!ειι!ιε!ιι!ια !ι·ε!ιεειι!ι!!ο ι!ε!

!!ιοι·ε!ι!!ο ε!!!!ιιε!!ι ει!! ε!!!ιιιοε οί!ε!ι!!ετε οοεεε!ο!ιε

ο!!”ε!ιεε !ιιι!ιιε!!ιο!!! ε!!ιιε ιπο ε!!ο πιο!! !!!ιΡε!!!ε!ιι!· !!!

ε!!!!ιιο ι!ε! ει·ειιε!ιιι·. ε! !!ι!ε!!!ε)ε!ιιτ !!! !ιοε εεΡ!!!ι!ο

ε!! ιι!τε!!ιιε Ρετ!ε ειιε!ο!!!ε ε! εε!ιιεο!ο Ρετ !ε!·ι·ε!!!ι ε!

πιειε 8!ειι!. !!! Ρτοι!!!!ιο ειιΡετ!οι·ε εεο!!ιι!ο εοιι!!ιιε!!ι!·.

!!!ιεε !!ιιο!!ιιε εο!!ι!!ε!ιιιιιιι Ρ!οιι!!ιε!ε ε! ιι!!ι!!!!ι!!!! ε!

!ει·ι·ετιι!!ι τεΒ!ε !Ρε!ιιε ε !ε!ι!·!ε !ειιιιειιε!ιιιτι εοι·ιι!ιι!!ε!!ι

εεο!ι!ι!!!ι!!ι !Ιιιο!! !ιι ίοι·πιε εο!!ιοοε!ε!οι;!!ε !!ιε!ε ο!!!!ι

!τι ειιιι!ε!.ε ε!Ιιιε!ιει ι!ι!ετ ιΡειι!!! ιιεθεπι !ιιιιε Ρ!·ον!!ιε!ε

εο!!ι!!ε!!ι ε! !ρεοε !ε!!ιιε!ιεεε. ειι!!ο !!ο!!ι!!ι!: !ια:!.!!ιι

!!ιιε!!ι Ρετ σεΡ!!οιιε!!ι !ιο!ιοι·ιιτιτι-ειιοι·ιιιιι ε!!ε!!ι εο!!ειι
!!!ε κι!!! ιιιε!18!8 !ιι!!!. !!ι!!!ε!!ο!ιε ιιι!. !!!ε!!!!ιδιιιιτι!!ιτ
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οτ ιο τοπιιιι ιιο μου τοιππι οιροι·τιιιο ὸοοΙοι·ιιιιτιιι·. ιτε α οτ οποοοοοοιιοο·οποο ιιοιιοοωοιπιιιοιοοιιιτοι· οιτοοιιιιιιι·ο5

οιπτ ιπιιοοιιπτ οτ οοι·ιιοιιτπι·. ιτε ππιιο ιιοιιτι·ο ιπιτο

ιπιτο μτοιιιοτοο τιποτε.- ιιτιππιτι ποοπιι·οιτ ιο τοτο τοπι

τοι·ιο οιτοπιπο ποτ πιοτο·ιοτο. οτ ιιποοι·πιοτιποοοιιτπτ

οιοπτ ιδιοτιποτιπτοοτιιοττιο τιιοτειΎοοοποιιτιωιο. ιτ·οπι

ι1οπιιποο οιοιτοτιιο-- οτ›ἀιοτιιιοτιιοῖο:ιιιππο πο οοτοι·ο ιο

τοτο ι·οοιιο οιοι!ιο πο οι·οπιποιο οτ τοιοοιοτιοι·ιι-ιοοιπι

τιιτιΒιιο οτ πιιιο τοττιο οιποιιοιτι ποιο οιοιιτ πιτ πιοτ

οιιτοτοο οιιτοτι πιο ποπ τιτιοοιιτ οοοοιιιιοο οοπποιιτιοιιοο

ιτπιπποιτιιτποι απο ιροο ι·οδο οοοιιτο ιιιΈοτο πειτοιιιιτ

οτ ιποι·οοι·ι. οτι που οι ιτιτοι· ιποιοτπιο άοπιιοιιπι το·

Βοπι πο! ιιοτοιιοο οιπο οι: ρι·οάιοτππι οοπιππο ιοιιιιο

οοπτιπΒιιτ ιο ι›οοτοι·ππι οιιοπιιπι τιιοοοπιιοιπ οποιοι

οπο πιτοτπττο οτι Βποττοτπ τοοιοπτιππι ττποιιιοτιοτιοοτ

ποπ Ρτ·οοοτιοτ :ποτ οιππο τοπιιιοιτιο οτι τιιΒιιιιιτιο Ρτο

οοοοοι·ιιιτ ιπτοτ·· οσο τοπιο ιιιτιποιιο στοοιιπιπ πιοιιοιπιιι

ιιιτι·ιι οποο ποπττωροτ·οπο ειττοι·ιι πι τιιιοπο οΠοιιιιοιτπι·

ρποτιοο οιι·οοοπιιοτιοπο οπο ·Ρι·οπιιοοο ιπιτο τιποο

πιοποοο ιι τοπιοοι·ο ομ·οοοτιι2οτιοπιο ττιπιποιοοάι ιπ

οτιοοπάοο Πτι ποπ οιτιιιιοττ Βιοτ·ιιιτ μοοοιπτ απο μοι·

οοπιο οτ ι·οιτυποο:ιτι·οώπήοπιοτιοιιοπι τιιοτι·ιοτππιι ποτ

τοο·ι·ιττοι·ιππο οΙϋοτιπο=ΙιΒοτο οο τι·πιιοτοττο. ποτππι οι

ροπΡοτοοποο οιιτΙποο οιοοπτοι·οο οιτοι·ιιτι·ιπο οιππο

αυτοι: οοιππ1ιοοο τιιοι·ιπτ ποτ οΙΤοποο οιππο το οοεπι·

τιοπο· ι›ι·οτιιιΒιτο οΒοοι·ιιοτπι· πιω ποσά οποοι· τιιιο ιιι

ωοπιονοτο οοπιιοπτιοπο πιθοοοοιτπτ οοπτιοοι·ι. ιτε ππιιο

οοοποιοπο οίτοοοο οπΙρο ποτ ιιοΒιτι οιιιοπιιιο οιππο Ρτο

:πιο που θιοποτπιπ οοτοτπιπ πτ πιο οοτιιιτιοτιο οτ οπο

οπο Ρι·οοιποιοτπτ τοτο Μοτο τοκ Ρτο Ρειττο οπο οποιο

Ρι·οιοτι μ·οοπτοτοτοο οτ οιπτιιοι ιιοπιιιιο ιιοτοοτειτιο

οοριτπιιοοιπιιο οτ οοιπππιο ιετιπε: οΡοπτο οτ οκρι·οοοο

πο!ποι·ποτ Ρι·οπιιοοιιππτ οιτ›ι ιππιοοπι οτ οτιοπι οιο

τποτππτ οποτι οπικιοο οτ οιοδπιι οπι·τοπι ιιι τοπιο

οιιιοάοιπ τετοιο οτ όιοττ·ιοτιοπο πιιτιιη ιο οιιιιττιτο ποτ

όιοττιοτπ ιιιππο πιιοτι ειπο ποπιοπ ιΙποιιτιοτ πιτιοτιο

ποτ οποιο πο αποτο οι·πιοτιππτ οπτιιοιοπτοπι ιιι·οοτο

Μπιτ οτ ιιιοποπιπ οοπτιοποπι. πποιι μοι·τοπι οιτοι·τιπι

ππιποτοιιιιτου ποΙ οιιιοπΙοτιτοι· ποπ οίΐοτιποπτ οτ οι

οοοπο τοοοτιπτ. επι Ροιιοο οποπάοπτιιιπτ οοτ·πποποιο οτ

οτι οειτιοτιιτιοοοπι ιπιπτιοτππι ιιττΙπο άοιιιτιποι·ππι οοοτι·τι

ιοοιοτοοτοι·οο οτ οιΪοιιοοτοο τιιιιποπιοττιΡοι· οτιοτιοιιοπι

Ροτοοποτπιιι οιτοπο Βοοοι·πιπ ιΡοοι·πιπ Ροτ· οτιπτιοποο

οι·οοτιτπο οι: οιοτιοπι Ροτ οΡΡοοιτιοιιοπι Μιπιιοτππι οτ

Ροτ· οιιιιιοο πιτιο οποιο οπο οτι ιό Ρτο Βοπο 'ποιο ιιτιιοο

οτ @οποιο τποι·ιπτ Ρι·οοοιπιτπτ. οοιιοπιοο οποοπο οοπ

ι·οοτοτοο ι·ο.::3ιο οτ ιτιπποποιππι ιιΒιοπιποπο οι·πιοπιοπτο

τιπιποπιοιιι Ποι·ιιοοπτιποοι·ιτ οι τιιοτιπτ Ρτοοοπτοο του

ιιοτο οιοτιιιοτπιπιιο πποποτ οροι·τιπι οποιοι Ροτοι·ποτ

Βοπο Βετο "ποπ Ροτ “ιιοτο οι·πιοτιιτοπι Ροι·ο οιππο

ππΠειτοππο οίΐοποιοτπι·. Ριι·οιτειο ιιοτο οοπττο οπο ειπο

:το οπο Βοιιτο ειπο τιιιππάο Ροτ τοπιο οπιιτοο ι·οοοτιτοβιτ

ποτ ποτοπάοτ ποο ιο οιιππο οοιιιτιοΒιτ οιο τοτπειππι

ιπποιοοπ οπτιοοιοπι πο! τιιποι·οπι. οοτι τιο ειπο Ιοοιο οτ

τιιιιοιιο που τοπιο οποιο τουτο οιιΡιοπιιο πο! τιιΒοοτιο

Ρι·οπτ πιοτιποοτ οιππο Ροτοιτιτ Βοπο Βετο πιτ ποο οοΙ

ιιοιτπάιοοιποοτ ιιιιιοοπτιπιπ οιόπιοοπτιο· οιτοι·ιπιπτιοιτ.

επι οιππο επιτοπι οποιο οτ οοιιοοι·τιιο Βοπππι τοπιο

οτοοιιιτοτοτιποποπιπιπ. οτιττοο οποτ·πάιοτο Ριοπιπο ιιι

τοπιάοιιτοο Ριοπιιοοι·ιιπτ οιοι .ιππιοοπι οτιΡπΙοτιοπο οο

Μπομπ οτοάιοτει οιπιιιο οτ οιπεπτει Ροτ οο οτ ιιοτοιιοο

ποιοοτοοοτ οι·οπιάοιιτοο Ροοοπι οτ οοποοτάιοιο-τ-οποιου

οστιΡτοπι ιπι·ιοιπι·τιπάι ιππο 'πιοτιε τ·οιι8ιοπουδτιππιτ

ππο ρι·ιιάοιιτο άοιπιπο τοοπτικιοι οοποοιιοτιοιιοτο” ποιπιπο οτ πιοο τιιοτι άοπιιπι ποιο οτ ιο απο

ππιιο ιροιοο 1Ρι·ο·οοπτιο οτ·ιιιοπιιοπτιο Ρτοετοιιτο τοοτιο

οοι·ροτειιιτοι· οοοι·οοοποτιο οιιππο;οιιιο ιπτοπιοπτπιπ φωτ

ιοοο ττοιπιππο και: ΐοιττοοιιι Ροοιο οτ οποοπτιειοπο απο

τιποπτιιτ· ιο ιΡοο πτ οπΡτοοοτιΪιτιιπι οοτ οσοι: οττωτιιο

"το ιι·οπτιο Ροι·ροτιιο οΒοοτποΒιτ. ποο Ροτ οο ποτ οποιο

οοπ Μισο πιιο τοιοΡοι·ο οοιιτι·ει πο:: ποπιι·ι ποτ Μι

οοποοπτιοτ ποτ πιιτΙποτοπιιο Ρτοοιιι·οοιτ. οτ Ρι·οτιιτιοτπ

Βιικοτοτοο =ογπτιιοι οτ Ρι·οοιιτοτοτοο Ρτο οοτ ιΡοιο οι:

Ρτοπιστοι·πτπ Ροτοοττιτιο οοριτοποοιππι οοπιππιο οτ Ρα.

μπι ιτιπποποιο ποπιιπο τοοτιο οοι·Ροι·τιιιτοτ οοοι·οοοποτιο

οποτιθοιιιο οιπιιιιτοι· ιιιτοιιοιποτ οο οτ Ρι·οτιιοτοο τοι·

πιοτπ οιππο επρτοοοτιοτοπι οτ σπτππι οπο οοπτιποπτπτ

ιο ιροπ Βοπο ποο οτ οιπο τι·οπτιο ιπιιιοιιιΒιιιτοι· ροτ

ροτπο οοι·ποτπι·οο. οοςΙπο τιιοτπι·οο οτ οπι·οτιιι·οο οποτι

οι·οιοτι Ροτοοτειο οοΡιτοποι οοπιππο :το Ρορπιπο ποποο

οιο. τοπιιοιπ Ροοιο οποτοοοτιοτειιπ οτ τ[ποοπτιπΙπο πι

ιροο Ροτ· οοοιιοπι οιοΒοκοτοτοο οΥπόιοοο οτ Ρι·οοπτει

τονοο ιΡοοι·ππι τιιοτο Ρτοπιιοοπ οτ οι·πιπτιτο οποτ ιπιτο

τοοτπιπ οοοιιπιοτιοπιο τουτο τοπιο πιι·Βιπιο πο τποποο

οποποτι Ρτοκιτοο ποπτπτι οιιΡι·οοοο τιιτιίΒοτιοππτ τισ

ιπι·οοππτ οο τιοποι ποο οτ οιιιο πΠο τι·οιιτιο Ρι·οπιιοοο

οπιπιο Ροι·Ροτπο ιππιοΙειΒιιιτοτ οοι·ποτιιι·οο οτ οποτι ππιι

ιΙπιιπι Ροτ· οο ποτ οιιοο οοπττοιιιοιοπτ ποτ ποπιοπτ ποο

οοπττο ίιοι·ι(ποι ποπιι·ι οοποοποιοπτ ποτ οποιο Ρι·οοι:+

πιτιππτοτ πο τιιιιιιοτποπι τοτιτιοοτιοπο οι: ιιιτοπιοπτο

τ: οοπτιοι ιτιοιοτιτ οπωιοιιπι ιιιοττππιοτιτππι άοπτιπτπ·ιροι

ιιοπιιπο ι·οΒι οοπ οτι Ρτο οο ετιιοπι επι πο:: ποιποι·ιτ

οτάιπτιι·ο. ιπι·ιπποπτιιιπ ιιιιτοπι τιπιποιοοάι Ροτοοτειτοο

οτ οποιτοποι ιΡοιπο οιιιιτοτιο ιοππο οπι Ρτο τοπ1Ροι·ο

τιιο1·ιπτ ττιπιππτιιπ ρι·οἰοτπο άοιπιπιιο. οπτοιπο τοστ πικοτιτ

Ρι·οοτιπ·ο οτ τοοοι·ο ιο ποπο ιοΒτοοοιι οπι ι·οδιππιπιο

τοποοπτπι·. οιπποπι πιιοππο τιιιεΒοοιπω · οτ οοπτοιοπι

οιι·οοι Ρτοποιοοοτιιτπ οΒοοτιιοτιοιιοτπ οτ τσουπ· Ροι·τ.οο

Ρι·οπιιοοο οτπττοπτοο πΡΡοτιοι·ο ποπιοπ οτ τοτο οιππο

ιιοΒοοιππι πιο οοοοτοιιοο οοττιο Ιιτοτοοτιοποπτοτ. ριτοοι

τιιππι τοτπιοι·ππτ. ιιοτοπτοο οτ ιιποιιιιιιιτοτ οιιυΡιιοοπτοο

πτ Ρι·οτιιτπο οοποτιοοιπιιιο μποτ ιπποοοιιτιιιο μπω

οτιοοπι οτ οοπιΡοοιτιοποπι Ρτοπιιοοοιιι οροι·οοοι·ο οτ

οοπιιτπιοτιοπιο οροοτοτιοο ι·οοοτοι·ο πιιιιιιπιιπο πο Ροι·τοο

ιιττ οἱπο οΒοοι·ποπτιοτπ τΙποοιοπο οριο ίιιιοι·ιτ οοιιιΡοι>

τοτο πι€ποτοτπι·. ποιοιιτοο ιποπΡοτ οτ οιτΡτοοοο οοπ

οοπτιοπτοο πτ οιτΙπιά ιο οοπ1Ροοιτιοπο τιιιιποπιοάι απο

τιιιοτπι· οπού οιιππο τοπιΡοτο πιποιο;πιτοτοπο ιπτιποοτοτ

πο! ο1ιοπιιιο οοπτοπτιοπιο ιτιοτοι·ιοπι ιπιπιοττοι·οτ ιττοοι

οοποτιοοιπιπο μποτ ποτ πππο τΙπι Ρτο τοπιροιτο Βιοτιτ

ποιιτ οτ Ροοοιτ ιττω οιπο οπιποππιππ οοπτιοιιιοτιοπο

οοπιοΙ οτ ΡΙιιτιοο άοοΙοι·οι·ο οικΡοποτο ιπτοι·Ρι·οτοι·ι

άοτοτπιιποτο οτ οτττιππτο Ρι·οπτ ποιποτιτ. ποτ πιποι·ιτ

οιτροιιιι·ο οτ Ροιιτοο ιΡοπο οτι οΒοοτιιοιιάοιπ οποιοι (το

οιοι·οτιοποτπ οικοοοιτιοποπι ιπτοτοτοτοτιοποπι τιοτουιτιι-6

ποτιοποπι οτ οιοιπιιτιοποτπ πο σπτππι οτ οιποιπιο· οπο

ΡτοοοτιΡτο Ροτ· οοιιοπτειιπ οοοιοοιοοτιοοιπ οτ ππιιο πιοιιιο

ππιοπο οι πιτιοΒιτιιι~ απο οΡιτιτποΙιτοι· οιιοπι-τοιπΡο-ι

τοιιτοτ οοειτττιι·ο. ποο ππτοιπ Ροκ οτ οοποοι·τιιο πτ οτι-ο

ρτοοοτιρτιιιπ οετ οι·τιιποτει ροι·τοοτο οτ Μοτο ?πιτ ιπτοι·
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οπτοΒιοτπτπ άοππππιπ. οπτοτπιιι ι·οΒοπι εὶοὶΙἱο. Μπετι·οιπ ο

οτ επρι·οεοι·ἱΡτοε εππΒοτοτοτοε οτ Ρι·οοπτειτοτοε οοτπππὶε

ὶοππο οοτοπι ποι1οτοΒἰΙἱ ὶπ οτιτοετο ροττο ἀοιπὶπο. τ. ( π)

οΡἰεοοΡο εοτιἰποπεἱ οποιο ιποτποτοτπε ό.οππππε [ΜΙΒ

ιιτ πἰοο οπο ὶρεί Ροοἰ οτ οοποοτἀἰο οεεἱετοτοτ οτ απο

επεοἰΡοτοτ πο οποο ὶΡεοπι οποτοτἰτοτο ἰρεἱπε ἀοιπἱπὶ

Ραμ "μια οπὶοοπὶπ οοροι·τπππιπ ποτ οκοοἀἰοπο

οοεοτ εροοὶπΙἱτοι· ἀορπτοπὶτ. ὶἀοιποπο όοππππε οΡἰ

5οορπο οποτοπτειτο οτ ροτοετοτο ο ἀἱοτο άοπππο πιοπι

οἰτ›ἰ οοπιπποεο ἰΡοοιπ Ροοοπι οτ οιππἰο επρτοεοτἰοτο

οοοορτοιιὶτ οτ οΡΡτοΒοπἱτ οτ εὶο ίἱοτἱ οτ οΒοοι·ποπ

ἀοΒοτοΒπο!πἱτ οτ Ρτοοορἰτ. ποτπιπ πι πτ·Βο ἱπ οοΡὶτοΙἰο

πι οοιποι·π ἰπ οπο οπΡτοοοτἰΡτπε οοππππο τοκ πιστο

τ:ιοτπι·. οππο ἀοπιἰπἰ ππΠοεππο οοτικνι. ὶπἀἱοτἱοπο

οποι·το'ἀἰο ὶοπἱε :απο πποπεὶε ἰππὶὶ. Ροπτὶίὶοοτπε ἀοπιἱπἰ

ἱπποοοπτπ ΡοΡο ν ειππο Ρτππο. ΡτοεοπτἱΒπε'ἀοπιἰπο

οτιἱὶΞΡΡο εοτοπὶεεἰιπο οοποτοπτἱποΡοΙἱτοπο ππροτειτοτο

ποτππ πὶτο ἀοιπἰπο τιπο)οπο οοτπἱτο τπ·οππο ει:: π1οΒὶετι·ο

Βοποττἱοτο άο οποοππι ποτοι·ἱο ἀοτπὶπἱ ΡπΡο ιποΒὶεττο

ΒππποΙππο οοποοΙΙοτὶο (Με ἀοπιὶπὶ τοΒὶο ιπποποττο

Ροττο ΪοτἰποΠἰ οι·οτιὶἀὶοοοπο οπτοΙἰιιποπεὶ Β·οττο οι·

ππ[το το χεοτποτ οτόἑπἱε τοιπΡἱοτἰοιπτπ. ττοπππο ττιοτπο

πο μονοι εοἱοτπὶττιπο Ιοοπιπ άοοτοτο. άοπππο ὶοτιοππο

πο ιποτττοτο. ιποτοεττο Ροτι·ο τΙο τοτ),οτπ οτ ειπε Ριπ

τὶοπο τοετἰΒπε ποοοτἰε οτ τοΒοτἰε. οοσ ΒουτποΙοτποπο

πο ι·οοἰο επποτο οΡοετοΙἰοο εοἀἱε οποτοι·ἰτοτο ποτοτὶπε

οποτοεοήΡτο Ρποἰε οτ οοποοτἀἱο οτἀὶποτἰοπὶ ἰπτοττπἱ

οτ ιιτ εποιοεοτὶρτπτπ οετ ι·οοτιτπε ο Ροττἱοπο εοι·ὶΡεὶ

οτ ἱπ ρπΒὶὶοπιπ τοι·ιποιπ τοἀοεἰ οτ ιποο εἰΒποιιἱ εἱοπο

οοπεποτο. ΝπΠὶ οποσ οιππἱπο τιοτπὶππιπ Ποοπτ Μπιτ:

ΡποΞποιπ ποετι·ο οοιιίὶτππιτὶοπἰε ὶπτὶ·ἰποοτο υοτ οἱ πποπ

τοτποτοτἰο οοπτι·οὶτο. εὶοπἱε οιιτοπι πω: οττοτπΡτοτο

Ρτοεπτπρεοτὶτ ὶπτἱὶἔποτὶοποιπ οτππὶΡοτοπτὶε άοὶ οτ Βοο

τοτπιπ Ροττὶ οτ Ροπἱὶ οΡοετοΙοι·πιπ οἱπε 5ο ποιιοτὶτ

ὶποπτεπτιιιπ. ποο πιὶτοιπὶπἰ οποά ΒιιΠο ποπ οΧΡι·πποπο

ποτποπ ποεττ·πτπ οετ οΡΡοι1εο Ρι·οεοπτποπ5 οπο οπτο

οοπ5οοτοτἰοπἱε ποοτι·ο εοἱοιπΡπὶει τι·οπεπιἱττππτιιι·. οπἰο

το οπἰ τποτππτ τιοοτοππε ὶπ τοπποποε οτοστὶ Ροπτἰίὶοοο

οοποιιοποι·ππτ ὶπ ΒπΠοπεπε ἱἰττοτἰε οπτο οπο οοπεοοι·ο

ττοτπιπ

πἱτοι·τ›ὶἰ κ. Κοτοπποε οιιοπετἱ. επεοοΡτἰ ο ποτπε ορο

ετοιοτπε οτποπ ιιππο Ρτππο. ΕΒο τοΠππἀἰππε πο

τἱοτιοι·ττο εοοτἰ Ρπὶπτὶὶ ποτπι·ὶπε. πω: οκοτπΡΙππ1 οττ

τττικἱ οτ οΧοπο›Ιππὶ οετ οπτοπτὶοο Ρι·ὶιιἰἱοΒἰο οἰπο πτ

τοτὶε ἱρεἱπε ἀοππὶπἰ επιπτπὶ Ροπτἱτὶοὶε ΒπΠοτἰε ΒπΠο

ΡΙπιποοπ Ροποοπτἱ οπιπ ίὶΙἱε εοτὶοἱε ἰπ οπο ΒπΠο.

οτειπτ τοπτπιπ το ππο Ροι·το ππΡτοοεο οπο οοΡἱτο.

εοποτοι·πιπ οπτπ οοτοπὶε πππιπ πἰἀοΙἰοοτ οοΡπτ εοπ

οτὶ ΡοπΠ οτ πω οτιποτὶ Ροτι·ὶ οπιπ οτποο ιποοπιπτο

οὶοπτ ιιἰεοοτπὶτπι· ποι· επΡτοεοτὶΡτὶοποιπ οοι·πιπ οπο

τοΙὶε οετ. δ. ΡΑ. δ. ΡΒ. εἱοπτ ἱπ οο πὶτἰἱ οτ ΙοΒἰ. πἱ

οτιὶι οπτΠτο ποΙ ἀἱιπἰππτο πὶεὶ τουτο Ιὶττοι·ο ποτ εἰΠοΒο

τἱτπΙο εοπ Ρπποτο οοπεπ ποι·οπἱοτἰοπἰε εοπτοπτἱει ποπ

ιππτοτο πο εποπτΙοτο ττιπποιι ᾶοιπὶπἰ τἱοπἰὶ πο οεοπο)Ήο

οἰπἰτοτἰε ἱοππο Ροτοετοτἱε ρτοεοπτὶΒπο τοοτὶΒπε ἰοπτιππο

Βοπἱτιοπιἰπἱε ἱοχεἰο οοτπο οπποοΠοτἰἰε οοιπππὶε ὶπππο

οτ ἱοοοβο πο οΙΒοι·ἱο ποτοτὶο. ιπὶΠοεἰτπο οσο. ρι·ππο.

ἰπἀἰοτἰοπο τω. ἀἰο Η. ἰππὶἱ.

τὶοπὶε ιππππο Μπόμπι Ιιπἰπειπο‹ἰὶ οΒοοι·ποτο.

(τ) Βοι·τι·οποπο τι $. Μπι·τ8πο ο (πομπο Χ οοτἀἰποΙπ οοἱτοορπι οπ

ς ποοοο1.Χντι ) . ..

ία:ιαοπεο οοπυπαπο Επιπ·Σοαπι ΠαπἰοΖΖαοι ποτω·ππο

Ρτο οιιέύω.αίειπι οιτιοπεί2.9 ταψί: οι ·υ2ΖΙίε τι ίνίοοζιιο

ιἰο Ρώσο £αναπέτιο οοπιἰΙο ρπ·οοιιπιτοτοπι οοοσωτ.

Π” , Η πογοιπΒι·ἰε

Πο.

ω. Α. οι. οσο. τ. απ. ο. χω. πι. τ'

τ ( Π. Π;) 'Ρ

Ιπ ποπππο ὸοτπἱπὶ οιποπ. Νοε οΒοττποορὶππΙο.- οτ

&. οοοι·τπε οπτἰο οορἰτοποἱ οοτπππὶ8 οτ ΡοοπΗ ἰοππο οτ

πιοττιοπε πποοἰὶο πἰ6οτἱπ5 ποιπἰπἰ εΥπιοπίο ΒοποοΙιἰἱ

Ροτοοτοτἰε πιππο ποοτοτο οτ ποτππτοτο οοποἱΙἱοτἱοτπιπ

οοτπππἰε ἱοππο οτ οποὶοποτπτπ το οοποΠἱπππ ρι·οοτο

τοο οοπει·οδοτππ1 :ποτο οοπτο οοτ οοι·ππ οτ οοτπΡο

ποιο ποο ποπ οτ ποε οποἰοπἱ οτ οοοοἱΙἰοτἰὶ ἀἱοτἰ

οοτπππἱε ττοοι·οτο οτ πποτοτἰτοτο -ᾶἱοτοτπτπ αποπο

ποοτππι οτ πἰοπτὶὶ ἴοοἰωπε οοποτὶτπἰπιπο οτ οι·πἱτιιι-`

πιω ποετι·πιπ οτ ἀἱοτἱ οοιπππἱε εὶπἀὶοπτπ. οπτἱοπτπ

ποτάοτΙοπι ποτοτὶππι τπτ οιποποπτπ Ρτο ποτπε οτ οο

ιπιιπἱ ἱοππο οοεττ°π τοι·ι·οο πἰΗειε ἱιιτἱεὸὶοτἰοποε Ρτοτθω

ὶπτο ἱιοιπἱποο οτ πάο!ίτοτοο ποπππιππ οτ ποοεπτΙοτππι

τοοει οΠοτὶἰο ροποείο οτ οτῖἱοτπο ο ἀοπιἱπο πἱοοΙοο άο

τΙὶεοο οοππτο Ιοποπἰο. οτ οετ Ϊοοὶοπἀππι απο ἱΡεο.

οποοι· ὶΡετι οππρτἰοποοοπ οιπρτὶοπὶβπε οποτο οτ οππ

ποπτὶοποε. οτ :ιο ρτοτιπττοπό.ππι Ρτο οοπιππὶ ἱπππο

ρτοοὶππι οτ οι! ὶροπιπ οοπιππο οτ οἰπο Μπα οππ

Βοποπιπ 'απο ἱΡεο ρι·οο_ἱο. οτ στο οπιοπάπιπ :το ἱροο

τἰοιπὶπο πἰοοΙοο οπὶοοπἱθ. οπο ποπάοτο πο!ποι·ίτ ἀἱοτο

οοτπππἰ οτ πιο οπ1ππι οτ πποπτο Ρποτο ἴποὶοπ‹ἰπ Φωτ

ἰΡεοπι ποπἀἰοὶοποιπ οτ οἱτοει τοο οπο οτποπτπι· οπο

τὶἱπ ΐοοὶοπτὶο πἰἀοΒππτπι· οτ οι! τοοὶρἱοπτὶππι το ἰΡεο

ἀοτπἰπἰππι οτ Ροεοοεεὶοποκπ οτ οπτ18τ ροεοοοεἰοποιπ

ι·οτπιπ οτ ὶπυὶπιπ οπο ΗΜ ποπττοτ Ρτο ὸἰοτο οοπιππὶ

οτ οΒΙἰΒοτἱοποε οτ Μ ἴοοἱοπἀπιπ οἰτοπ Ρτοἀἱοτο.

σκοπο. οτ εἰπΒπΙτι οπο ΗΜ πἰἀοοππτπτ. Ρι·οππττοπτοο.

οτι ἰπτι·οεοτ·ὶι›το τοΒοτποπτ ετὶΡπ!οπτἰ ποπιὶπο ἀἱοττ

πἰοοΙοἱ οτ οπἰπεΙὶΒοτ οπἰπο ἱπτοιοτὶτ ι·τιτππι οτ Βι·πιπιπ

Βοοοτο οτ τοποι·ο οτ οποοτποι·ο οπἰοοπὶά που το ἱπ

Ρτοἀἰοτἰο οτ οποο ρι·οτΠοτο Βιοτππι Ϊποτὶτ εοπ Ρτο

πιἰοοπτπ οπο Ροπο ιπιπ·οποτπιπ όοοοπι ιπἱΙὶπιπ Βοπδ.

οι·Βοπτὶ οτ οτ›|ἰοποὶοπο Βοποτ·πιπ οοτπππἰε ἰοππο οπο

Ρον οπΡὶτπΙππι οωτὅοτἱ ποπ Ρτοτιἱοοπτπτ. ποπήπο

ποτο οοπεὶΙἰοτἰοτπιποτ οποὶοποτπιπ ὶπ ιιωο οοποὶ

Ποτππι οοιπππὶο πιππο πάρω οππτ. ποτπιπ ἱοππο ἰπ

ΡοΙοοὶο Ιιοι·οοππι οποποοπι οΒοττὶ οπτὶο ποἰ ι~οοὶτπτ

οοπεἱΙἰπιπ ιππἱπε.πππο ἀοιπἱπὶοο ππτἱπὶτοτἱο. Μοοι.ικνι.

ἱπἀἰοτἱοπο πιτ. τπο πποττἱε πω. ποποιποπο οποτι

οοτποἱοοτοτἱπιπ. τοετἱοπε ρι·οοοπτΙπποηπποπο τοττοι·ο

οτ ιποτοπἱκἱπο άο οοεεἰπο οτ Ροτι·ο πο ·πἰοι·ο ἱπτὶε

Ροτἰτἱε τοπττοποο πο εοποτο Βοοι·Βἱο οοποοΠοι·ἱο οο

τπππἱο πιππο. Ιογεἰο οοΙπο οτ Βοτττιοτο1ποο :το τοπω

ιποι·οεο ποτοτἱὶε οοπιππἱε οτ ΡΙπτἰΒιιε τύπο.

Εεο Βοποἀἰοτπε πο τοπττποοἰο οοοτἰ ὶιπροτὶἰ ποτοτὶπο

Ιπποποπ οκοπτπο. τοΒοτπε 5οτιρει.
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ζ σοοσοι.Χνιιι )

δ'οπεοιιιΕοιι2ίσεω· Ζωα· .το ·ίαπαοιιεο σστπωιωιί οι Ν2-

όσίξιό; Ρίίετ·σ' >Σαοαπέαο οσιπέιτο ταρω· ?ιιοιιἄἰἑἱὺιιοι

οοΜωιιπι οιείοιπ /ἔοιοτιιἰα αιε·8ι·σι·ιωι οι ·ι.·ιΖΙαι·ιιιπ

φωι·αυιάαιπκ ἐίοτοι·ιπϋια2σε ·/ιποε οα·Ζε2οπιέέψο;

οοι·ωτπιίοπι ρι·οοίαιπ, οτ εσΙιι£ἰσιιἰε πιστίιωι οσωριισ-5

πιίεεατ·ίίε άιώιιιοπέω τ·οίίησιιιιπιτ. η .
· . ι .. ' τ ' - . 4.. 3276, 14ιισνοιιιοι·ο;

κ τ Α 'ο

 
'

Ώτου ·

(ΜΙ Α. |ἱιἰ.'8δθ. θα!. Ο. [στ. 'Η. "

( Η. Β. ) '

7.ι'ιτίτ - ‹ ο:‹ ·

τ` ' 'ο

`Ιιι ι1οιιιτιιο δστιιιιιι οιιιοιι. άσιιιιιιιε)ιιιισιι ΒσιισοΜι ὐ

σὶιιὶε ξειιία:σιιο σστοετοεξ `οΒοι(τιιε- ειιιιιιιτιι οτ σΒοι·τιιε

ετττιε° ωΡτωοετ οοπιιιτιιε οτ. ἱισριἱΗ Πίιιιιο ιτο σσιιεοιιειι

οτιιστιιστοτο ιισσιοιιοι·ιιιιι' οτ ροηετττωωωιι οι! οοπ

εἱτἰἰἱιτ Ροι·'| οσι·ιιιι οτ ἶοοιιιἰιοιιιιιιι ωστε: τεστιτσ σωθο

έετοτ-Ποτ οι οτο. οιοοε ω·σωοιιιοι οτιοτσιτὶτοτο ο

δοοτοτο όΐστσι·ιιιιτ ττοιιιιτισι·ιιιτι Ρστ.οετοτιε οτ·οοιιιτει

ποσοτικά 68ιιτττ3ε- ετ”οτο6 οοιιιιιιιιειοιιιιο. .οτ στο· ιΡεσ

οσι1άσιίτοι υπο Ρειι·το οτ ᾶσιἰιὶιιιιε ιιιοστοιιε σο τΙιεοσ

οσπιοε τἔιιιοιιἱο οτι οττοι·ο. ευρω· ιιοτιτἱἰσἱσιιο Βιι·ιοιιττο

Ροι:·ισειιιτι ιιισστοιιιιι άιστιε Ρστοετοτι οτ οοΡὶτοιιοὶε

ι·οοἰΡῖοιιτἰΒιιε ιιστιιιιιο οτ ιιἰοο σσιιιιιιιἱε ιοτιιιο σο!

οΪἶοιιἴ Ρτο οοιιιιιιιι ὶοιιιιο. σε στιετι·ιε ιιὶΠὶε τοι·ι·ιε

ΡοεεοεεισιιιΒιιε οτ ιιιι·ιΒιιε οτ ιιιι·ιεάιοτισιιιΒιιε ιιοιιιὶ

οιοοε $οτ Βιιο|ιτοτιτιιιε τιστιιιτιιιιιι Ρσειτοι·ιιιιι οτ Ρωτ

τοι·ιιιιι ο Ροτι·ο σοΠοο ιιετιιιο οτι οτιιιοιιι ιιιιιοι·οοτ ο

ιιττι·τι οιιιιοιιι φωτο υειιιιο Βιιι·θιιιιι εοι·οοιιο. οτ τι

οοεττο 8οοιιι ιιειιιιο ιιοιιο οιιιιι ισοτοεειτιοεοτ οιτιτιοιιε

ισι·ιΒιιε οτ Ροι·τιιιοτιτιιε Ρι·οοιοτσι·ιιιιυοτιοιιι ειεΙσιειιιιτ

ιιττι·ει άιοτοε οσιιίιτιοε οτ εροσἰοἱἰτοτ·ειιροι··σιιιιιΠιιιε οτ

εϊιιιόιιτιε οσο ιιιίι·τι ὸὶοτσε οοιιτὶιιοε όιστιιε ιιἰο‹›Ιοιιε

Ι·ιοΒοτ σοι !ιοΒιιιτ τοιιιιἰτ σο! Ρσεεοὁἰτ ποτ σιιοει-οτ

οτιοιιι ι1ιισιιόο11ι ιιοιιοι·οτήτιε Ροτοι·ίτισιιιιιιι:ιεσττσΒοσιιε

ειιιιστι οἀτἰοιιἱ σιοσσιιιιε· οιιι·τΠιιοτιε τιιιτιιιιτ. το·ιιιιιτ. πιο!

Ρσεεοττιτ πο! ιιιιοεἰ ποτ ειστε Ρτο οιε·ιιοτ ειττοι·ο οοι·ι:ιιπ

οτ ΒοιιοτοΙἱτοι· ειιΡοι· σιιιιιὶΒιιε ·οτ ειιιΒιιττε·ι·τιιιο ειιΡοι·

Ρι·οι:Ηοτιε οτοι·οττιστσι·ιιιιι σοσοειστιοι ρὶιοοιιιὶει οτ τοι

οιοιιάιι ιιιάοΒιιιιτιιιι.Ρι·σ-3 οτιἱτοιιᾶιιισικιιιι.ἀὶεσσι·ᾶἰο οτ

οιεσιιεεισιιο οπο Ρι·σ.ρι·οιΠοτιε εοσ Ρι·οάιστσι;ιιιιι απο·

εισιιο σι·Ξι·ι Ρσεεοτ τοκοι· όιστιιε @το οτ. ιιτάο οοτιοινο

Ροι·ροτιιιιε εικοσι· οτ·οσιιι·σι·ᾶἰο ισφοιιΡοτ.ιιο.πτειο οτ :!

οοεο °‹Ιοτιοοτ Μιτου ἀἰστιιεΡτιιτοεἔστ·<οσΒησεοοτιιτ ιιοιιο

οτ<ἱιι Ροι·ροτιιιιω :άΠοστιοοτ›ἀοιιότἱσΪ‹Ιιιιιιιτιὁἱοτιιεἔιιἱω

οστοιιε τιιιΒοτ οτΪ &ιοΒοι·ο _ω·ωτι1ττ τω) ιτιοτσερστοετοτοιο

ὅορἰτοιιοσε σότιι·ιιιιο οί·ιισιιιιτιιπι ιτιιισο οτοοοι·ιιιιττάιοω

Ιιτιι·τοε οστοιιι οι·Βιττ·σεοι·τιιτιτοτσι·οε-οτ οιιιὶσοΒἰΙοε σοιτι+

Ρσεἰτοι·οε εοσιιιιιιιιιιι ιΙιισᾶιιιι·οἰὶιιε ·οεεο Ρωεωτ.. 53πΙ10ο

ποσο ΒΓἱΙΙιιιιι%ἰιιιιἴι·πιισἘιιιιω το ειιτιστο ι·οιιιοΙσ οτ ρω '

8'οττοΙιιιιιιιι ιτο οΙΒιιι·ισ. Ρι·οεοιιτοε.οτ ιιοσιοιοιιτοε (Μοτο

δοάοτ·ιιιιτ Ι;›Ιοιιτιιιι· οτ·ιττωωτι Ρστοετοτοιιι ευρω· Ρτο

ιὶἱοτὶε σιιιιιιΒιιε οτ εἱπΒιιἱἰε.°οτ ιιιιστιτιτοτΡι·οι.Ιιοι.σι·ιιισ οτ

ρι·οεΒοτσι·ιιιιι σοοοεισιιο τοτο εροοιοτττοι·· ιο11Ιιοτ Βιοιοιισο

ιιοιιἀὶστἱστιο βοι· ττιοτιιιιιι·πισστοιιιέι Ρι·οιτιστιε- ρστοετοτἱ

οτ·ισοτήτοιιοιε ι·οοτριοιιιιΉσεΐ ιισιιιιιιο οτ ιιιοο·.οστιισιιιε

ιιιιιιιο σο! ·2ΉΟιιτοΗτ”ρτ0 .οοπιοπτ οττεο: ιοο τιοοε. ειιο

: τί σΒτιεοιιττσ ε18 :δο!ΐοτιετόσο οτ .οίίιοτιοτιο › οσοι ΙΡοιιο"

.!.. :ἡάιιΡΠοτ ειιτιος στοοἱσἔετἐτἴιοιιἀοοτστιὶἱτἱοι ο ι3ι·σ¦ἱ1›εο`

τιωτι1τοτσιτο*ετροτοτ Ϊοσἰοιιιἱσ 1έοτ ἰιιἐσε Ρστοετοτοιιί το

ωΡἰτοτιοοε τισιιιἱιιο οτ τω; κοσιιιιιιιιε οιιιπι; οτειιιιοι·

ετοτιιοιιάιε οτ σι·όἰτιοιιἀὶε` 'τοϊιιιἰιιῖε' ει1=ιΙιιοτὶΡ8ιιω°

Ρι·οοἱιιιιι εστιιι άοΒοΒιτ οτ Βοιιοιοτιτοεειισοι·*σιιιιιἱΒἶιεἶ

οτ ειιιο)ιι!ιε πιο σιιἱΒιιε ιΡεὶε·-οι·τ›ιτι·ἶε οοτ@Ητι·τιτὶ›1·ἶτ›ὶιε£5

ιιιάοβιτιιι· ιΠοοιι(Π ετειτιιοιι‹Η οτ στἀἱιιοιιιιἱ οτιιι·οοϋ

ρἱοιιόἰ. ιτο τιιισά ευρω· οιιιιιΠοιιε οτ εἱιιΒιιΪἰε: τΉοιιιιτ

οτ άιοοι·ο Ροεεὶιιτ οτ σι·ἀἱιιειι·ο ἱιι οιιιιιιΒιιε οτ Ροι· σιιιιιιιι

εοοιιιιάιιιτι ιιιιοδ οἱε ιιἱἀοβἱτιιι·` ιιετιιιο ἀἱοε ειιιΐιισοοιιιί

Ρι·σιιιιιισε. ιτο ουρά οτι ιιιάο ιιι εστω ΗοωΡ6τετευ

ισ εσι·ἰρτἰε οτ εἰιιο 8οι°ἱΡτἱ8 ,Ροι·τιΒιιε οτοεοιιτιοιιε `ιιοτ

οΒεοιιτἱΒιιε σὶτοτἰε “οι οσο οοτιο ·ιιιοΒιιε τοι-τοτε Μ·

ιισιι τοι·ιιιτιε οτιιιιοπι ιιιι·ιεεοΠοιιισιτοτοπι ι·οιιιιττοιιτοε

οιεσοιιι. οτ ρι·σιιιιεοι·ιιιιτ εοπ οτι ιιιιιιοοιισ ‹Ϊὶοτὶε ιισιιιἱ

οιοοε ιιττοιιόοι·ο σοιιιΙ›Ιοι·ο οτ σΒεοι·ιιοι·ο ιιτσιιιιιιΒιιε·

οτ Ροτ σιιιιιιο τιιιὶστιιιὶττ μοι· ἀἱοτσε οι·τιιτι·σε εοιι οτο

Βἱτι·οτσι·οε ειιι›οι· Ρι·οτΉοτιε οτ Ρτοττιστσι·ιιιιι σοοοεἰσιιο

τἰἰοτιιιιι τιιοι·ιτ οι·σιιιοτιιιιι εοιι Ρι·οιιιιιιοιοτσιιι. σο::

ττιστιιιιι οστοιιι εἰιιο Ρι·σιιιιιισιοτιιπι ι]ιοοιιτ οοτ ἀἱοοι·ο

Ροεειιιτ ιρεο Ροι·τ.οε ιιιισιιιιιτι οεεο τω: Ροτοι·ο ιιτ ι·ο

άιΒοτιιι· οτι οι·Βιτι·ιιιιιι τοσοι ιιἰι·ἰ. οσιιίιτοιιτοε οι ιιοιιο

σιιὶοσιιιά Ροτ οσε άιοτιιιιι ίιιοι·ιτ ἰιιετο οτ Ιοἔἰττἰιιιο

όιοτιιιιι οτ οι·Βιτι·ειτιιιτσ. οτ οΒι·οιιιιιιοιιισιτοε οτί ιιοιιο

οιιιπι ὶιιι·ἱ Ροτ φωτ οιττΙιιττττΠ οσοτι·οι·ἰιιτιπ τιωωτ

Ρσεεοιιτ. ρι·σιιιιττοιιτοε εὶΒὶ. οιτ ἱιιιιὶοοιιι άιστο Ροι·τοε

οσοι] Ροτ ἀἰστσε οι·Βιτι·σε εοσ ιιι·τ›ἱτι·ιιτσι·οε άιοτιιιιι

σπάτσοτιιιιι .εοπ ρι·οιιιιιισιοτιιτιί τιιοι·ιτ σου όἰοοιο ἱι·ιἴ

τιιιιιιιι ιιοο Ροτοι·ο οιτ ι·οτΉιδοτιιι· οι] οι·Βιτι·ιιιιιι τω

ιιιι·ι. οτ οττοιιτιοι·ο οσιιιΡτοι·ο οτ σΒεοι·ιιοι·ο ἱιι οιιιιιιτιιιε

οτ Ροτ σιιιιιιιι· ιιτ ευρω ιιοο το οιιιιιισ σστιττιιιτἱσοι·ο

ποι τεισοι·ο. οιιοιιιιιτι ροιιοιιι ιιιοι·οτιοτιιιιι όοοοιιτπιιΠιιιιιι

τω -οι·ιΒοιιτι οιοοε εο :ιό ιιιιιτοοιιι άιστιε ιισιιιιιιιΒιιε

ετιΡοτοιιτοε ικ·σπιιεοι·ιιιιτ ι·οτιε εοιι·ιροι· οτ Πι·ιιιιετιιο-τ

οοιιτιοι;τεοοιιισιΒιιε οτ ειιισιιΠε ειιΡτοττιστιε οτ Με Ίβο

ειιοττι τὶιοτἰιιτ› σι·άιιιέιτο ειιιο Ρι·σιιι.τιιοΐοτο Ροτ όιιττοε

οι·ινιτι·σε εοιιι ιιι·Βιι.ι·οτσι·οε οτ ιιι·ονροιιο οτ Ιἱτοἀἱστἰε

σιιιιιιΒιιευοτ ειιιΒιιΙιε οττοτιάοιισιε ο,τιοΒεοοιιοιιττιε (και

Ρστοετοε ι·.ορΜιιιοι οιισιοιιι οτ οσιιεἱΙἱστἰὶ οποιοι Βσιιιι

οσιιιιιιιιε ἰοιιιιο ιιιιο Ροτ· στιιιιτιιτοιιιτισΒιιΒοοι ιισιι

ρι·στιιΒοιιτιιι· ιτιστσ ιιὶσοἰοσ. οτπιτιστιιε ιιἱοσἱοιιεισιιιιιιο

οοτιο ειιο Ρι·οσιοτιε Ρστοετοτι οτ ·οιιΡιτοιιοιε οιιοιοιιἱε

οτ· σοιιεὶ!ἱοι·ὶὶε ι·οσἱΡἱοιιτἱΙιιιε ιισιιιἰκιο οτ Πω σοιιιιιιιιε

ιιιιιιιο Ριι$ιισι·ι σΒτιδοιιοι·ιιιιτ.Ίισοι οοτο' οιιιἱι·οε”εἰπι

ἱιιτοι· ιιιστοε ισοττοε ιιιισά Ρτοάιοτί τιιοεωιι·βτι·ι-ι εοτί

οι·Βιτι·οτστοε. εσιτισοτ. οιιιπι ἱεγιιισιι.° Μιιτι·οιιι·οο 'πετ

ΡοεοοΙιιιιιε ευρω· οπιιιιΒιιε οτ εοιεςιι!ιε= οπο οοι: .τοτε

ώσοιαδο τιιοι·ὶτιτ ειιιτ οτ οεεο ττοΒοοιιτσσιιοσι·ιτοειτού

το οτιιιιιο άιεοι·ου:ιτιτοε οτ Με ειπο ά:σιισσι·βιτοι·-οτ'το

οποιο οοιιιτιοιιιφιο ειιιιιιιιιιιιι σιιιιιοε ἱιιεἱιιιιιτ ιΜοΉέΙτ

ετπι' ττοβοοιιτ ρω· ιΡεοε [οιοοε οτ οσο· ιιΙἱτοτ.ΙΪιιοἱι

ιστοιιι€οτιοιιι· οσιιοοι·ττοε -ἱοεεο: εἴ :ιιιιτιιιιε «έσωει «το

ιιιἱιισι·ἰ Ρι·οοισ εοτι σο ιιιισσι·ι ιιιιοιιτιτοτοιοιοοοοτ ·οτ

οΠι ιΙο ιιιιιισι·ι.ιιοσ άιοτιε-ιτιισι·ιιιιι·ετει·τιτοΒοοτζσιιιιιοε ιι·οε εὶιιιιιτοτ σσιισσι·τΠτοι· ετιιιοι· σιιιιιιΒτιεσοι·ο ιιοΙιοιιιιτ ετοτ.ιιοι·ο οτ ·σι·τΠιιειι·ο εοσιιιιστιισ @οσο

· . . ι . .- .: ` : τι ·

οιε· ιιιιτοβιτιιι·. ιδ()”:"Π `|ΠΠΠθ πι ·Ροτειοιο ΙΙθΓθάΠω

οιιισιιτιοιιι σ·τιοι·τι οιιι·ιο ιιτιι ι·οΒιτιιι· σιιι·τει. ιιοιιο. Μ.

ιιιιιιιοο ιιοτἱιιἰτοτἰε. Μιται.ιικνι. ἰτιἀἱοτὶσηο ιιιι:--τ1το'Βο
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“Με

.ι.σ; ε.. . κ: ε .-ι πω' π · .°.` ..~..ι·.-ι-·.9Φ. Με., ·ι.Με η:ιιιιι.' ιιαιιειιιιη·ιε. ιιιιετ!ιετεμπι ει πιοτιιιιιι. ιεειεε' α :ειπε ιἰιειι εοιιιιιιιιε ι1ετειιέ ιιιειιιιιι ιιότιιιιιιιιιι ιιιεοιειιιιι

,ι .Η |.ι ίωειτειιιιιιιιιι6 .δε εεεειιιο. ειστιοι1 ιετ·ιετο:ΠΞειιειιιιεε

ε ·. ι: Μ. ·. επι.: ·; .. κι

ιι€οιιιιι. βιιιιειιε ! ε Εοτιιωειιει·ε·ΐει_ευτιειιε ιιε :πεπι
ιιιιιο. ἶιιἀιεεε'.).ιειιἴι·ειιειιἔηἶιε εωεω' ' .

ι .· Δ' -; Ώ ι·.. 'Ε. ι·' ι'-ι' 'ΗΜ .ΙΙ:· τι ιιιιιἔιὶιιι' ε' 'ι

ιετιιιε..]ογειιιε ειιιιιιιε. Εετιιιοιοπιειιε ιΪε
:._ :Μ ·ε :οι :.. #ι-··ιι' τ· ιι..:::;'· ι. .

ιειιιι·ιιιιειιε ιιε ιιειετιο ει· οιιετιιιε ειιιιειε ιιοιιιι·ιι.
~ τι η· ,;'.. ι ι· ΜΜΜ. σ.ι.-. · ω; · ..

Εεε Βεπειιιειιιε ιιε ΐοιιιειιιεΒιο ειιετιχιιιιρετιἱ ποιει·ιιιε

ι· Μ· . .ι Με” ι ων ι · ;”ἱ:.. .

τοΒιιιιιι.εοτιρει. _ Π ! : β . ~

· ω” ;.

μια* ι. ι

ι

‹ υεεεειΧτΧ )

δουφτ·οιπέσεα1·ίί, α ίαπωεπσἱ σοπιπιιυιέ ει α Νίε:οΙαο

Μεο βανιιπἰειε σουιΖ2ε Ρτο ρτεείο σα.πτο:·ιαπ ει

·υί!!ατιωι ςαατιωιάαπι εἰιἰεπι ε·οιπιπαπέ εειἰεπεἰοταπι

ε: :Μάο .τοιαιόοπΣε είιωάεπι .ειαιαεπάο εΙει·ιιέ , Ιειιαίατιι

ρω/εταπε.

Ι°27θ, Ή ιιονειιιιστιε

θα!. Δ. τω. 367. θα!. (Σ. ει. '79.

ς ιι. ε.)

ιιι ιιοιιιιιιε ειοπιιιιι ειιιιειι. ποε ε)πιιοιι ιιτιιιιιε. Μπι

ΐτετιειι.ε άι: ειιτιειο τοπιιιι.ιο. ει Ρεεειιειιιιι1ε ιιε ειΒιιτιο.

ιιτι1ιιτι ετΜιτειοτεε 'οι επιιοειΒιιε5 εοιιιΡοειιοτεε ει

Ιει·ιΒε Ροιε5ιειεε ιιιιετ ιιοΒιιεε ιιιτοε άοιιιιιιιοε εΥπιοτιειιι

Βοιιοιιιιιι Ροιεειειειιι. οβετιιιιιι 8Ριιιιιιειιι ει οΒετιιιιιι

ειιτιε ειιΡιιετιεοε εοιιιιιιιἰε ει Ροριιιι ἰιιιιιιε ιιοιιιιιιε

ει ιιιεε εοπιιιιιιε ιιιιιιιε ει Ρτο ιΡεο εεπιιιιιι εκ Με

Ριιτιε. ει: ιιοπιιιιιιιιι ιιὶεοιειιιιι ιιε ει” εοι11ιιειιι ιιι

ιπιιιιε εκ ει1ιετιι άε εεει.ι·ιε Με ιεττιε Ροεεε.εειοειΒιιε

ιιιτἰΒιιε ει ιιιτιεάιειιοιιιΒιιε ιιοιιιιιιιΒιιε ει ΠάειιιιιιιΒιιε

ι1οιιιιιιιιιτι ροειιε.τιιιιι ει Ροειιοτιιιιι ε Ρειτει εοΠεε πεειτιε

:κι ειιτιιιιι11 ιιιιιοτε ει. ιιιιτε ειιΙιιιιιιι ιιιειετε ιιεεΙιιε Μιτ

Βιιιιι_ ειιτιιιιιε ει ει οεειι·ο 8οιιτιι ιιε‹Ιιιε ειπε. σπιτι

ιιιΒτεεειΒιιε ει ειιιιιΒιιε ιιιτἰΒιιε ει Ρετιιπετιιιιε Ρτε

ιιιοιοτιιιιι ειιιιι1ι ειιιιιι ειιιιι ιιιιτει ι1ιειοε εοιιιιι1εε. ιιι

Ριειιἰιιε εοιιιιτιειιιτ ιτι ιιιειι·ιιιτιειιιο εοιιιΡτοπιιεει εει·ιριο

τιιιιιιιι Βειιει1ιιοιι ιιε ΐοιιιιιιιειδιο ιιοιιιι·ιι. ιιιτ:ι;ι.κιν1.ιι1

ι1ιειιοιιε Π”. ιιιε εεΒΒιιιι ιιιιιι. 11οιιειιιιιτιε. ιιοιειιιεε

ετΒὶιτετὶ ριεειιιιιι φιο :Ρτειιιειε ιεττε Ροεεεεειοιιεε ει

ιιιτει ιιεπάειιιιιι· Ρετ άιειιιιιι άοιιιιιιιιιτι ι1ιεοιειιιτι τ1ιοι:ο

εοπιιιιιἱ ει φαι ιιετιιὶὶιὶο Ρτειιιειοτιιιιι Ρετιιειειιιτ. ιιι

ιοτπιε ει Με ἰιιϊτεεετἰιιιἱε. ει εΙυειιιετ ιιε ιΡεο

Ρτεειο Βει·ι άειιεει ειιιιιιιο ιιιειο τιοιιιιιιο τιιι:οιεο ·ειιΡετ

Ρτειιὶειἱε. ἀἱεἱιιιιιε ε_ιε.ιιιιπιιιε ει ετΒιιτειιιιιι· ιιι ιιι.ιιιίτε.

ιιω.ειιεει ιιιιοει @Με ιιοιιιιιιιιε ιιιεοιιιι1ε ι1ετιιιιιι ει.

ιτεάει εοι1.ιι.ιώ· ιειτιιιε εειι ετιτιοε όετιιεΠε ποιετιο

ειιιιιδεο Ρτο εετιιιιιιἱ ι·εειΡιειιιι ει επιειιιι ιιοιιιιτιε

@Και εοιιιιιιιἱε. ιει·τεει ειιειι·ε Ρεεεεεειοιιεε ὶιιτἰειὰἰειΞο

εεε .ιιόπιἱπιιιιιι. 1Μιειιωιειι ιιοιι1ιιιαιτιι· ει ιιοπιώεε ει

οιιιιιιε Μπι εοτροτειιιι φαω ὶιιεοτροι·ειἰε ιιε ιΙιιἰΒιι.ε

ιιι_ιτιειιιιο ιιιιετιιιε ει εεειιιιιιιιιτι πιιοθ.ιιιιι ει ιοι·ιιιειιιι

ωιιιιιω ιιι ιιιειτιιαιειιιο ιιειιιἱὶιἰοιιἱε Βιειεικιο ειε ιιι

ιέτεεετιριΒ ιιι δειτε ει' Ρτο Ρτεειο ιιε ιΙιιο Πι ιιιιειιειο

ω' ΐοι·ιπέ (Βάι: ιιειιάϊιιοιιιε ει οπιπ επ ιεθε ει Ρεει.ιε

ιιε ειιιΒιιε ιιι ιοτιπιι ἱιιἴετἱιὶε άειιοι.ειιε οοιιιιιιειιιτ. ει

_ [με ἱ···°ι ' ή.

ε'οτειο ωιω-_

0ιιιεπιετοεε.

μ” '

'. ω·`.·°κ.·ιι.ΐ·ι ιι..'_··;°ιι

8ε0ιιι1ι1ι1τ1τφ10ιι ιιιιετιιιε εοιιιιιιειιιτ._ ει @Με ποε

τιιιεειοιιεεεβιι€ειιεπε,έ ει ' ιΐεέειιιΈιε Ήιιιιι”

εμιιειιιιιεΒειίέι“βετ “Μι ( ὲ`ΗΡήτιΙ8 “ειε ιι ε Ψτιιιιιιιιι·

. ιωι:10.1 ε·ιτ-:.ι. Με? Μπι ΜΑΜ _ιι; ει; ιιιιΗΕ:·ι·ι;δι ετιιιε ειιοιειιε._ ιηειτιιιιιειιιιιι:ιι μετο ο δ ιι ιι

τω ιππε ..πιω ν ι · · ι τ · μ;

.ιωι ].ιιιΦωεω ' · .ι ειι·ιει·ιι·ιιιι€ιοΜειι

ιειιοι·ε ιιετι δειξιεει.' ιιι €ιιέμιτ @εθι·ιιιιι€Ψιιιιί
ν σ. ¦ . "ε Ξἱηιι .ι:“ ο (ι-.Α ' ζ ' ` η

ίὶετι όεΒει ιιε Ρτεειο ιΪἰειε ιιοιιιιιιοιιιιρδΒιι 90ιιιειιι10)

Ρετ ιἰἱειιιιιι εοτιιιιιιεηιετιετ ΔἙἱιΞΕΕἰ”1ιΞἐἐἱ` ΒέΒιι"δεΐέ“ι

. . . . . - : .· Ή· τιι-ειι·φι...ιι::

άιιιοιιιε ιειιε εει. ιιι ιιοπιιιιε ιιοιιιιιιι ειμαι. εδο ιιι

_ εοιειιε ιιε Πιεεο εοιπιεε ιἔιιἶιειιιε ιιε680"εεΒε ει Μάι'

“Η Η .

ει τΙιιεεὶ ιτειιιο ιιι›ι ειιτἰεδ δει·δειιε ιιειετἰὅ ειιι ιεο:

εοπιιιιιιε ἰειιιιε ατι ιιοε` εΡεεἱειἰιει· έεειιιιιιιιιό ιιιιιθ_
ειιιάιεειιι εοιιειει Ρετ ἱιιει'ἱ·ιιιιιειιιιιιιιΔ-ιιειιἱΡ (έετιΡιιιπτ

. ·· · ιι.<. - μιι'=ι.Πἑ-·ω ζ..

Ρετ Βετιεάιειιιιιι ιιε ΐοιιιετιεθιο _ιιοιιιτιιιιιι ε ειιιι·1ιο

τιιιιιε ει ιιἰεε εειιιιιιιιιέ ιιιιιιιε” ει'Ρι-ι ι εο_'εειιιίτι!ΐ

.·-.ι ·.ιι., . ε .
ιεττεε Ιοεε εεει1·ε ιιιτιἑἀἱειιοιιεε ιιιιιόιιιε ει Μια 'ζει

· ιιιιιειε ιιωι.ι- εάοτιιιιεειιιε εεεεεΠοέ'ιιοιιιιιιεε ει '
ειιιιιιε ΙιεειειΒιιι ι ει › ΒιιτειιιΉτι€'

ιετιιιε ειιΡτιιτιιιιιτ. ιιτρειιιιι"ισιιώιιι Ροτιιιιιειιει·ε ει ιιιιιτοΙει ει. Ρε 1· ιδιέιεξ'ιιεωέειτιιιιι. εει·Ρετιε. ὶιειιι ειιιιτιιιιι. ιιιιιιιετοΒε."ιιειπΈιε2

ιε8ιι·ειιιι. ιιεπι πιοιιιειιιιιι€τιιιιι. ἱιειιι ε

ι·ιιι

ι
·.Δι ι χι Ί ε.

ειιιιιιιιιιι. ἰιειιι εεττοεο.. ὶιειιι Βιιικιιιιιι. 'παπι ἱετι

ιιετιι Ρο2ιειιι. ιιειτι Ρεθειεειιετιι. ἱιει1ι Ει6ιιιιιιιι:ιεΒιιιπι. ἱιειιι αιττειΒεττι. πω: ιιιοιιιειιιεοεδιειιι. ει ιιειιιιιτι1 οιιιιιεε ιιἱΠιιε ει Μαι ιιοιιιιιιεεΐειτ

ι1εεεεΠοε ρετιιιιετιιεε ει Ρετιιιιειιιιε :κι εεειτιιιιι ω»

ρεεε ει άιειτιειιιε. ὶιειιι οιιιιιειιι ὶιιιᾶεἀὶειὶοιιειιι ιἰὶειοἙ

τιιιιι εεειτοτιιιιι ει ιοεοτιιιτι ιεττετιιι1ι ει ιιιΠετιιιι:

ευρτειόιειοτιιιιι ει ειιΡι·ιιιιιειετιιιιι. ιιτειεττΙιιειιιι ιιιι.3ε4'

8ιιι1ειιι Ρετιεπι ιιιι·ιειιιειιοιιιρ. ιιειιι ιοιιιιιιι Ηιεειειιι..

ἱιειιι ειιειι·ιιιιι ιιειιι€ιιε. ἰιειτι πιοιιιεπι ιιειιιιιτ1ε. ιιεπι

πιιιιιιιιιιιιι. ὶιειιι ΜΜΜ. ιιειιι εεττειιιιιτιπι. ιιω°'ω

ιιεΠιιιιι. ιιειαι ιι.ιεειιι. ὶιεπι ιιιΒιιιιιιιι. ιιειιι ιοττειεειιιι.

ἱιειιι έςιιετιειιιιιιι. ἱιεπι οπιιιειιι ιιιτιειιιειιφιειιτ εμπι

εεειτι. ιοεοτιιιι1 ει ιιιιιιιιτιιιιι ειιΡτειιΞειετιιιιι ει .ειιο»:

τιιιιι οιιιτιιιιιιι Ρετιιιιειιιιιιιτι ω. ἀὶειιιι11=εεειιιιἶιτἱει

Μαι. Ρι·ειει·ιιιιεπιεύει·ιεω Ρειτιειιι ἱιιτἱεἰὶἱειἱὁπἶέ

εεειτωτι ιιιειιιε ειπε οπιιιι ἰιιτὶετιιειἱοτιε ει όπιιιεε

ιιιιιιιε ει ιοεεξ ει οπιιιιε Ρετιιιιετιειε ιιει όἱειιιιπι τει-ι

ειτιιιιι ειιεειιιιι φωτια Ρειτιε ιιιτιει]ιειιοιιι5. ἰιεπι οιιιτιεπη

ιιιτιεόιειιοπειιι ιιιιΠετειιι ει ιοεοτιιτιι ει ιιίιιετιιιιι ει

οπιιιιιιω Ρει·ιιιιετιιιιιιιι ιιει ιιιτιεάιειιοπετιι ιΡειιιε. ἱιειὶι

οιιιιιειιι ἰιιτὶεἀἰειἰοιιιειτι ιιε ιο ει ιιἱΠετιιπι ει ιοεοτιιιέιι

ει οιιιιιιιιιιι Ρειιιιιιειιιιιιιιι εά ὶιιτἱεἀἱειὶοιιειιι ιΡειι1ε=

ἱιειιι ιετειειιιι Ρετιειιι ιιιι·ιεόΞειιοιιιε ιιειιειιι ει ιιιιιετι:ιιιι

ει Ιοοοτιιιιι ει ΡιεΒιιιιιτ ει οπιιιιιιιιι Ρετιἰιιειιιὶιιπι-ΐεδ

άιοιιιι1ι ιιειειιιιιτι ει :ἀἱειτὶειιιιτι ιιειειιἰ. ἰιειιι ἱἱι Ροι:Βε

ιιεπειιι εεεειιτιειιιιι άιειι άοιιιιιιι τιιεοιειἱ ειπε «ιιει»

εεεωιιειιιοτιιπτ ειιιε. ἰιειιι εεειτιιιιτ”ιιοιιιιιιι ιιειξιιιι

@και εει ιιι εεεεοιποτε @πιει ιοιιιιτι εάιΠεειιιιιιιιιΡετι

ιεττειιι ἱΡεὶιιε. ἰιειιι εειειτιιιιι Ριιιιιετετιε.· ει”εεεεεειιε

εεειτι. ἱιειιι ιιὶΠεπι ε)ιιιιειιε. ἱιει1ι ιιιΠε.τ1ι εεΧειε.ιιειΕ

νιιιιιιιτι εετιιιεε ει ειιιι Ιοεε Ρετιιιιειιιιε Μ. τιιειιιιιι

ειιειτιιπ1. Ρι·ειει·ιΙιιιιιιι ι1ιιετιειιιι Ρετιετιι ιιιτιειιιειιο11ιέ.

ιιειιι ιοιιιιιι ΒειιεΒιιιιιιι ει ιιιΠεε ει 10ωι.ιιιιιι οιιιιιειιι

ιιιι·ιειιιειιοπιειιι ιιιειι Επι. ιεττιιτιιιιι ει ιιιΠειτιιω ει οιπι

ιιιιιιιιι ρετιιιιειιιιιιιιιξ ιιει ·ἀἱι:ιιιιιι ιοειιιιι. ιρτειει·ςιέεπι

9666 άιοιιιε ε)πιάιειι8.ιιε ιΡεο ρι·εειο εε εΒιι€ει ιιο
ηιιει·ιειιι· ι›ετιειιι. ιιει” πω: ιιεΒεοι ειξειιιιιιι ΗΜ
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απο οιιιοπιιΙιιιιι ιιοιιοι·οΒΙΙΙε μποτ ιΙοπιιιιιιο. ο. (ι) οιιπι α οιιοοΡοτὶτιι. ιιιιοτΙ οι οτἰειιιι ιιι οκοοΡτοτἰε ρΙιιο @Με

οι·ιιτ ιΙΙοοοιιιιε οοι·ιΙΙιιοΙἰε εοπ ροετιΙιιοτιι Ρι·οιιιοτιιο

τοϋ ιιι.Ι ιιιιιοοε ιΙΙΒιιιτοτιο ΡοΡοΙὶε ΙιιιΙιοΙιιιτ ιιι τιιιοΒιιιι

οοετἰΙΙοιιο οτ Ιιι·εντοΙΙιε ιιΙΙΙΙε οοο Ιοοιε οτ ΙιιτΙειΙΙοτἱοιιο

οτ Ροι·τιτιοπιτΙΙιοε οιΙ ιΙΙοτο Ιοοο οοο 8.Ι.Ιφ18Μ οοι·ιιιιι.

ἰτοπι Βιιι·Βιιιιι μιιιιιιιΙιιιΙ οτ τοτιιιιι ὶιιτὶοιΙὶοτὶοιιοω ιΡειιιο

οιιπι οπιιιΙΙιιιο ΡοττὶτιοιιτἱΒιιο πο οιιπι. ιτοοι ιιιοιΙιοτιι

τοτο οιιδοιιοιιΙΙ. οτ ιιιι·ΙοιΙΙοτιοιιιο ἰΡοἱιιο οτ οτιιιιἰυπι

Ροι·τιτιοιιτιιιπι ιιιΙ Ιρειιιιι ιτιοιΙΙοτειτοπι. Μοτο πιοιΙιοτοτοτ11

ὶιιτἰειΙὶοτἰοιιἰε οοο Ιοοἱ. Ποιο πιοιΙΙοτοτοπι οοι·ι·ο τιιοιοτὶο

οτ Ιιιι·ιοιΙΙοτιοιιΙε τω”. οτ οιιιιιιιιιιι Ροττἱιιοιιτἰιιιιι ιιτΙ

ΙΡοιιιιι πιοιΙΙοτιιτοπι. Ιτοι:τι οτιιιιιιι οπο οπο ΙιοΒοο ιιι

Ιιοιιι·οιιο οτ οοοιιοἰοιιο ΙΡοιιιο τιιιιι οοοιιοἰοιιο ιρειιιο

Ιοι:ἰ οιπιιο οοοιιοΙοτιο ΙΗΓΙ8τΙΙ0τΙοιιΙ8 οτ Ροι·τιιιοιιτιιιιιι

τιο ἱρειιιιι Ιοοιιιιι. ἰτοπι οπιπιιιι Ιων τισο ΙιοΙιοο ἰιι

ιιιοἀἱοτοτο οοετι·Ι ι·ιιιοΙτο οτ ἰιιτὶοιΙἰοτἰοιιἰε ιιιειιιο οτ

οιιιο ιιιι·Ιε ιιιἰοΙιἱ οοιιιΡοτοιιτΙο ιιι ιιιοιΙιοτοτο ιιιΙ

Ιουιιαι. οτ τοι·ιοι·ιιιιι ροι·τιιιοτιτΙιιιιι :ιο Ιρειιπι. Ποιο

οιιιιιἱο ἰιιτιι ιιιιο πιιοΙιι οοιιιροτιιιιτ Ρτο Πετάει ιιι ιιιοιιτο

τΙο ιιοΙΙο. οτ οιιπι οιιιιιΙΙιιιε οιΙ ὶροοιιι τοι·ι·οτιι οροοτιιιι

τἱΙιιιο. ἰτοπι Ιιιι·ιι «πιο ιιιιἰι·Ιιἰ οοιιιμοτιιιιτ ιτι ιιἱΙΙιι οΙ

Βιιιιιι οιιπι οιιιιιΙΙιιιε ιιιΙ ΙΡ8οτιι ιιΙΙΙιιιιι ομοι:τιιιιτΙΙιιιε.

ὶτοτιι οπιιιΙο ἱιιτο απο ιιιἱοΙιἱ ι:οαιροτιιιιτ. Ρτο ιιιιιιττο.

ιιι Ροιιιιιιιο οτ ΡοττὶτιοτιτΙΒιιο οτ οοιιτιιιι Ιιοι·οιΙοε οιι

ΙιιιιιΙι·ιιιΙ οτ ω:: ιιοεοοΙΙοτἱοἰ ιιιὶοΙιἰ οοιιιΡοτοξιο οοιιτ.ι·ιι

ιΙΙοτοε Ιιοι·οιΙοε. ἱτοπι οιιιτιἱο Ιιιι·ιι οοο ιιιιοΙιι οοιιιΡοτιιιιτ

Ρτο ΡοιΙττοιο οιιιο ἱιι ΡοιΙο.8Ιο ιιιοιΙι·οΒιιιιτιἰ οι τοπιοι·ο

ιο.οττιιιιιοιιτι τοι·Ιρτι Ροτ Ρτοἱιιιιιιι ιΙο ειιιιοτο ετορΙιοιιο

ιιοτιιι·ιιιτιι. οιπιιο ιιι:οι.νιιιι. άιο κι. πιιιτοἱΙ. Ποιο οιιιιιιιι

ιιιι·ιι τιιιοΙιι οοιιιΡοτοιιτιο τιιτιοιιο ιιοεοοΙΙοτιοι. ιιιιοιΙ ΙιοΙιοο

Πι ιΙιιοοοιιιιιςιιο Ιιοπιιιιοε οοι·ιιΙΙΙο οτ ι[ιιοοοιιιιιιιιιο< τΙο

ιιοπιιιοΙο. ι:οι·ιιιιι·ιιι. ΡἱΒιιοιιο οτ ΡοιΙοιιιοΙο. .οπο οιο

ιΙοπι 0:15ττ°ει. Ιοοο τοττο; ὶιιι·ὶοιΙἰοτἱοιιοο ο.ΙΙΙοτιιιοΙΙοιΙΙο

οτ ιἰοιιιιἱοοτιιο ιιοεοοΙΙοε Ιιοιιιιιιοε οτθιιοΙιτοτω' οι»

ιιιιιιιιπι οτιιιιο ΡοιΙιιΒιο τὶΙ›ὶ οιιιοπιτὶ ποπιιπο ιΙΙοτἱ οο

πιιιι:ιΙε οιιπι οπιιιΙΙιτιο ιιιι·ΙΙιιιε ΡουτΙιιοιιτΙΙιιιο ετο ρι·οάιοτο

οοεττιι οτ Ιοοει οτ ιΙιιοιΙΙἱΙιοτ ΡτοιΙὶοτοτιιιτι οιιπι οιιιιιἱ

ιιιτιοθ.Ιοτιοιιο ιιοπιοι·ΙΙιιιο Ροεοιιιε τοττο τοπιο οιιΙτιο

οτ ιιιοιιΙτιο ειΠιοετι·ιε οτ ιΙοπιοετΙοιο τιιΡΙΙιιιο οτ τιιἰιιἰο

οιιπι ιιοιιοοΙοοΙΙιιιε ΡΙεοοτὶοιιΙΙιιιε οιΙιιιιτἰοἱὶε οτ ιΙ.οιτιιιιιι

οιιπι οπιιιΙΙιιιε αιιο ΙιοΙιοο του Ιιο.Ιιοι·ο οοιιτυοιιΙ. ιτι

Ρτοιἰἱοτὶο οτ ιΙιιοΙΙΙιοτ Ρτοἀἰοτοτιιτιι οτ τΙι1ο τττωτ εοπ

ΙιιιΙιοτο ι:ιιειιο ΐιιΙτ ιτι ΙΙιεΙε εοπ ιιιιοΙΙΙιοτ Ρι·οιΙἰοτοι·ιιιιι.

ι1ιιοτιιΙοιιι Ιιοτιο πιοτιιοι·Ιο ιΙοιιιἰιιιιε οττοΙοοιιιιο οοιιιοτἰ

ιιιΙι·ιιιιιι ἀἰιιοοτιιιε οοι·ἀἰιιοΙἰο τοτοροι·ο οοο οι·ιιτ σου

ιΙΙιιιιΙΙο οοο οτὶοιιι ΙιοΙιιιιτ τοιιιροι·ο οπο τ185ΙΙΙΙΙΡΙ818

τοϋ ιιοΙ ιιιιο τω οι ιΙΙΒιιΙτιιτο ΙιοΡοΙὶ. οτ τΙοιιιιιτιι οιιιιιιιι

οτ ειιιιιιιΙει απο οοι·ροι·οΙΙο φωτο ιιιοοι·Ροι·οΙΙο ιΙιιο

ιΙΙοτιιε ιΙιιοιιιιιιιιι ιιοιιοτιιΙιΙΙΙο Ρειτοι· ιΙοπιιιιιιο. ο. ΙιοΙιιιιτ

οοο οττο ΙιοΙοοο ιιοΙ ιιιιιΙιιοπι Ιιει.Ιιο.ι ἰτιἱὶ·ιι Ιιοει οοιιΙΙιιοε.

ιιΙιΙοΙΙοοτ ο ΡοττοοοΙΙοο οτ Ιο.Βιιοτο ιιειιιιο εοι·οοιιοπι οτ

οιὅιιοΙ108τΪι1τΙοτ11τι0ι°ο ιιοιιιιο ιιιιιτ·ο οκοορτο ιιιι·ο ιιἱοο

ιΙοαι;Ιιιοτιιο ιΙιιοιΙ ΙιοΙιοο οοτο ΙιιιΙοοι·ο οοιιοιιοιιὶ ἱιι Ιστο

Βιιιιτο εοπ Ιιι ομἰοοοΡοτιι Ι31°τ18Η8τοΙ18Ι Ρτο οριει:οΡο Ιππι

Βιιιιτοιιεἰ. οτ εΙιιιιοιΙ ΡΙιτε ἰιιι·Ιε ιιΡΡειτοτοτ πιο Ιιο.Ιιοιοο

ιιι ιΙΙοτΙε οιιοττἱο ΙοοΙο τοπιο 86111 ιιΙΙΙΙο οτ ΙιιτΙοἀΙοτἰοιιο

Ιιοι1ιιιιιιπι .ιιιιοιιι ειιμοι·Ιιιε ιιοτιιΙΙτιιιιι οετ ΙΙοοτ ιιΙΙι!ιιιι

(τ) ΟττοΙιοιιιιο Πω”, 5ιιιιιιιιιιε Ροιιτιίοι τιοοιιιοτ οιιπι: τω: ποπιιπο

ΗοιΙι·ιιιιιι δ' οΙοι:τιι: ο! “το Ιοτιο!ιιο.

ΙιιιΙιοο οιπιιο τΙΙιι ιιοιιιΙΙιΙοι·ιιιι :πιο οΙιετοιιτΙΙιιιε οκοοΡτο#

τἰοιιἰΙιιιε ἰΙΙιιιΙ τοτιιιιι ιΙιιοιΙ ιιοΡοι·οι·οτ πιο ΙιοΙιοι·ο οι:ιΙοτ

ιιι Ρι·οτΙΙοτει ιιοηεΙιτιοτιο. ετοΙιιο ιιιιοιΙ ιΙΙοτυπι οετ ιΙο

ιΙΙοτο ιιΙοοιΙοιιιΙτιοτιι. ιΙιιο ιιιιιιΙοιιι οιιιιιιο, οιιΡτοιΙἰοτιι

απο οοι·ροτοΙΙο «οιιπι ιιιοοτροι·ιιΙιο τΙΙιι οιιιοιιτι τιο

ιιιἰι:ιο οτ ιιἰοο οοπιιιοΙ8 Ιοιιτιο οτ ιιοΙοιιτὶ οοιττ1Ιτοιο

ιΙοιιιιιιιιιιιι οτ ροοοοεοὶοιιοιτι ἰροι οοιιιτιοι οιπιιο οτι

ιιοπιτΙο οοιΙο οτ τιιιιΙο οτ φωτ ΙΙΙιοι·ιι οτ οΙιεοΙτιτο οτι

οιοιιΙι Βοτιοι·ο οοι·ιιιτιιτιο Βιιίτο ρτοοιο ΙὶΙιυοτιιιιι ιιιΒιιιττ

€Ιιιιιιφ18 ΜΜΜ οιπιιο. αιιο ιιιιιιΙοτιι ·οοετοιι Ιοοιι οτ

οιιιιιΙο οτ οιιιΒιιΙοουροι·ίω ιΙἱοτο ιΙο ιΙιιΙΙιτιο ΙΙτ οοο-ι

ιΙἰτἱο οτι ι~οοἱΡιοιιτὶ ιιοπιὶοο ιΙἰοτὶ οοιιιιιιιοι Ιθι,(3ΙΙ.Ι.ΙιΙΙΒ

τΙοίοιιιΙοι·ο οτ ιιιιοτοι·Ιοοι·ο Ρτοπιιττο το οιιιιιι Ιιοι·οοιιιι

ο0τΡοτο οοΙΙοΒὶο οτ ιιιιἱιιοιοἰτιιτο ιιιοιε οιιΡοιιεΙο ΡτοΡτἱἱο

τι ι·οιιιΙεεο-ποοοοειτοτο ιΙοιιιιιιοΙοιιιΙΙ. ροοεοεοίοιιοτιι αιιο

ιιιιο οτ ἀοιιιὶιιὶιιιιι Ρυοάιοτοι·ιιιιι ειιΡοι·ιιιε ιιοιιιΙΙτοι·ιιιιι

που οοι·Ροτο.ΙΙιιιιι οιπιιο ιιιοοι·Ροι·ειΙΙιτοι οτ φωτ μη"

οοοοιοτιοιιι τὶΙιὶ ττοιΙΙιΙΙοοο οοιιίιτοοι· οοι1ετιτιιοτιο πιο

Ρτο ΙΡεο οοιιιιιιιἰ οτ Ρτο το Ρτο ΙΙιεο οιιιτιιιιιἱ τοιιοι·ο

οτ οοι·Ροι·ιιΙιτοτ Ροο5ιιΙοι·ο ιΙιιοιιειΙτιο τοιιιιοι·ο οτ Ρσε

εοι:Ιοτο ειιΙιιΙο ιΙιιο ὶιιτ-οτἱιιο ιΙΙοοιιτιιι·. οτ ἰιιειιροι· Ρτο

Ρι·οιΙΙοτο Ρι·οοΙο οτ οκ οιιιιοιι ΙιτοιΙΙοτο τὶΙοἰ ιιοπιὶιιο

ιΙὶοτἰ οοιιιιιιιΙο οτ Ροτ το ιΡει οιιπιιιιιΙ ιΙο οοιΙο οτ

πιιιιιιΙο οιιιιιιο @το ιΙιιο Ιιιιτιοο οτ ιιιἱιιΙιὶ οοιιιΡοτιιιιτ

οτ οοιιιΡοτοι·ο Ροοειιιιτ οτ οτιιιιιι ΙΙΙο οοο ιὶἰοτο οπου

ιΙιιιιι ιΙοιιιιιιο. ο. Ι1οιιο ιτιοιιιοτιο 'οοιιοροοΙοι·ιιιιτ ιιι

οπιιιὶΙιιιο οτ οΙ11ττιιΙΙο ευρτιιιΙΙοτιο οοτιοτιτιιοικΙο οιιιιιΙο

το οτ Ροτ το ιΙΙοτυπι ι:οτιιιιι1ο Ρι·οοιιιιιιτοτοοι ω: ἰιι :οπι

ιΙΙοτἱ οοιιιιιιιΙε. ιιιιοιιι φω1ω ιιοιιιΙιτΙοιιοπι οτ Ι18Πο

ιΙΙτΙοιιο5 οοο οιΙιιοοοι·ο οοο οιιοττιιΙιοι·ο Ρι·οιιιιττο 11ο

ιιιιο οΙΙιιιιιιΙ οκ Με οπο Ίο ώστε ιιοιιιΙιτΙοτιο οοιΙιιτιτ

ιιΙΙιΙι10 πιοιΙο ιιοΙ ὶιιΒοιιὶο. ι·οοιιιιοιιιιιε οι οοι·τιι 5οιοιιτιιι

οπι ιΙιιο οιιΙιιιοιιὶτιιι· ιιι ·ι:ιιιιτπιοτιι ιιοιιιΙ.Ιτιοιιιο ιΙοοοΡτἱο

ιιΙτι·ο άΙπιιιΙΙιιιιι ἰιιοτὶ Ρι·οοΙΙ. εοΙοι:ιο ΡιιοιΙΙοτοτιιιιι οπι

ιιὶιιτιι ιιοι·ιιιιι οκτιιιιιιοΙοιιοπιι οτ ιιοι·ιιπι ιιοΙΙιτιοιιτιιιιι.

οτ ειιΙιιΙιΙ ΡΙιιο ιιιιΙοπιτ οτ ιΙιιΙοιιιιιιΙ ΡΙιιο ιιιιΙοιιτ ιματι

τιιτττοιιιιιιιυο οι ΙΙΙιιτΙ τἱΙιἱ ιιοτιιιττο. οτ οι: ἰΡεο τιΙιἱ ιΙἰοτο

οοιιιιιιο τΙιοΙο ΙΙιιοπι οτ τοιιιἰοεἰοιιοιιι οτ Ριιοτιιι:ι ιΙο

ιιοιι ΡοτοιιιΙο. ΡτοιΙΙοτειιιι οιιτοπιι ιιοιιιΙΙτιοιιοπι οτ οττιιιἰει

οτ ειιιι.3ιιΙο ειιΡιοιιΙιοτιι ιιοτροτιιο τοτο οτ Βι·τι·ιο ΙιοΙιοτο

οτ τοιιοι·ο Ρτοπιἱττο οτ ιιτ ειιΡι·ιιιτΙιοτιιιιι οετ Ροτ· οπιιιιιι

οτ εἱιιΒιιΙο ιιττοτιθ.οτο οοιιιΡΙοι·ο οτ οΙιεοι·ιιοι·ο οτ ιιι

ιιιιΙΙο οοτιττιιιιοιιἱτο. οΙΙοιΙιιὶτι Ροιιειιιι ιΙιιΡΙΙ ιιοΙΙιιιουτΙ

οιιιο ιιιιοιΙ. οιιιιιοοι·οτιιι· οτ ιΙο ιΙιιοιιτο οτ ιιιιοοιοτιο οοο,

τι·οίὶοι·οτ ιποτἰε οοιιιΡοι· ιιιιιτιοΙ1τΙΙιτ18 ειιΡι·οιΙΙοτιο οτ ιΙιιο

τοι:Ιοτιο οοιιιιιιἰττιιτιπ ιΙιιοοιοτιο ἱιι ιιΙΙιιιιο οοιιττοδοτοτ.

οτι ετΙΡιιΙιιιιτι ιΙΙοτο ιιοπιἱιιο Ριιοπιὶττο οι ι›ι·οὶιιιΙο

οΙιΙΙΒο οτι ιΙΙοτο τιοπιἰτιο οπιιιἱιι Ι1οιιιι οιιπι. ιοο

οοτο φαιά Ιιιι·ει απο τἰΙ›ἱ ιΙἰοτο ιιοιιιὶιιο ιιοιιιΙΙιΙΙ ιτι

τιιιοΒιιιι οιιοτΙΙΙοτιο οτ ΙιτοοοΙΙἰε οτ ΡοττΙ11οιιτΙΙιτιε ιιιΙ

ΙΡεο Ιοοει που τοιιοιιτ ιΙΙοτο οοιιιιιιιἱ οοιι τὶΙιἰ Ρτο ὶΡεο

τετοιο οίΠοειοΙο. ΠΜ ιΙιττπιττ1τι1 Ρτο Βιοτο ιιιοο οτ ιΙΙοτΙ

ιΙιιοτιτΙοπιι ιιοιιοτοΙ:ιΙΙιε ροτι·ἰε ιΙοιιιἱτιὶ. ο. ἱτο ιιιιοιΙ Ρτο

ιιΙὶοιιο τοιοτο οιπιιο πποι οτ ιΙιοτΙι1ιιοιιιΙοοι ιιοιιοτιιΙιἐΙὶο

ΡοττΙο τΙοτιιἱιιἱ. ο. που τοπιο” άι: οιιἱοτἰοιιο οοο του

τοιιειοιιο ποο τιο Ρι·οοιι ι·οετἰτιιτΙοιιοιιι. του ού ιιΙΙιιιιιιΙ

ιιΙἰιιιΙ. οιιιιιιιτ:ιιιιι Ρτο ΙιιτΙΙιιιε ιιοτιιΙιτιο ιιι τιιιο.Βιιο οιι

ετΙΙΙοτιο οτ ΙποοοΙΙΙο. οτ Ρτοάιοτοιιι ιιοιιτΙΙτιοποπτι οτι

τΙιοΙο ειιτι ριιοτο ΙοΒἰε οοπιιιιιοοοι·ιο οτ ιιΙἰτοι· ιροιιιιι
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ιιοππἱτἱοποιπ ποπ τοπιο ποο πΙιτοι· τοοπεο ὶπτοΙἱἰΒπι·. τι Με οιιἱιιεΙὶΒοτ ιτΙιιππτἰτπτἰε ειιο τοττπὶπο ποπ οοιιιτο

ἱΡοπιπ ποππἱτἱοποιπ. ποο οετ τοπ Ρποτο τποπο οτ τοι·ιππ

φοιτ εἰ Ρι·οοὶιππ ποπ ΐιιοιπτ πποτπ εοΙπτιππ ἱπ ποπ

ππιπ ιιει!ιιο ππ τοτιπἱπιππ ππποι·ιιιπ ποοτιππ ὶποὶΡἰοπ

ποτ·ιππ ἰπ ιτπτοππὶε τοπι·ιιπι·ὶἰ Ρι·οκὶιπο ιιοπτιιτἰε. ἱπτὶ·π

ιΙιιοιπ τοτιπἱπιππ ποποπἰτ ποπ εοιποιο ἰΡεἰπε Ρτοοἱἰ

ποοιιπππιπ ι1ποπ οοπτἰποπἱτππἰπ ὶπεττπτποπτο Ρι·οεοπ

οἰπἰἰτοι· τποὶοππο οτ ι!ποπ ἰποοπτὶποπτἰ Ποτ ὶπτοι· πιο

πιο ποτπτἱἱ.

ιΙποπ ἱΡεπ ποππἰτὶο Ρι·ο ποπ τποτπ τιπποπτιπ·. οτ «ποπ

Ρτοπὶοτπ οπππἱπ οτ τοπ Ρτοπὶοτο οτἰιππ εὶπτ ἰποιππτο

οτ ἰποιπρτπ οτ Ρι·ο ποπ ποππὶτἰο τιπποππτιιι·. οτ οοο

πὶοτπο εἱππὶοιιε Ρτοτοετοι· οτ οοπτἱτοοι· ὶΡεπω ιιοππἱ

τἰοποππ τποτπιπ οεεο οτ πιο οπποεο οοττο τποπο οτ τοτιππ

οτ ειιο Ρποτο ΜΒΜ οοιπιπἰεοοτἰο οτ οο πποπο οτ τοπιπιι

πο ππο οτ ιΙιιπ τποπο πἱοτιππ οετ πω· το πἰοτιππ ππ

οοιπιππ οτ ι1ποπ ἱΡεππι ποππὶτἱοποτπ ππἰιπιἱΞ ἴποἰε οτ

ΐοοὶετὶ πο ποτο ιΙιιοπ πιο Ρι·ο ·ὶΡεο οοτπιιπὶ οτ ἰΡ5ιππ

οοιπππο οΒΙἰΒπι·ο ΗΜ ποΒοπιπ πιτ οπ οιππἰπ οτ εἰπ

επτπ πο τΙιππιιε ίἱτ ιποπτἱο πι ὶποττιπποπτο ιτιιοπ

ιποπο ποτ ὶποοπτὶποπτἰ Βιοτο ρι·οοοπτι ὶποττιιτποπτσΡοι·

πιππιππ πἰοτἰ Βοποπἱοτἰ πω· ι]ποτπ Ρτοεοπο< ὶπεττιι

ιποπτιιτπ οοπτἱοἰτιπ·. οτ ιιιιοπ ιπὶτοι· πο πἱἰε··ιΙιιο π:

Ρι·οεοπτὶ ἰπεττιιπιοπτο οοπτὶποπτπι· τοποι·ὶ ποπ· ποποε

πἰεἰ πιστο ΗΜ εοΙιιοἰοπο το Ρι·οοἱο ὶπ ιποπιππ οτ

τοι·ιππιπ το οπο οτ ποπ ἰπ ἱΡεο ὶπεττιπποπτο Ρι·ο

εοποἱπὶὶτοι· ΐποἰοππο οοπτἰποτιιτ. τοποι· πιιτοιπ ὶπετι·π

ιποπτὶ Ιποιπἰεεὶοπὶε Ρι·οοἱἰ εοΙποππὶ Ροκ· πἱοτιππ οο

ιπππο. πἱοτο ποπιἱπο πὶοοἱπο τπὶἰο οετ. οΒο οπτἰοι1ο

ππι·ποΠπ ποτπιππο ε)ιππιοιιο οοτπππἱε ὶπππο ππ ποο

εροοἱπὶἰτοι· οοπετἰτιιτιιο ιιτ το οὶππὶοπτιι πρρπι·οτ που

ὶποττιπποπτιππ εοτὶΡτιππ Ροκ· Βοποπἰοτιππ πο τοπτπποἔἱο

ποτπτἰιππ πτοεοπτἱ τπΗΙοεππο οτ πὶο. ποτοπο ποιπἰπο

οτ πἰοο οοτπππὶο ἰππιιο πττοπποτο οτ οΒοοι·ιιπι·ο ΗΜ.

πὶοοΙπο πο ίΙἱοοο οοτπἱτἰ Ιπιιππὶο οπ ιΙιιο ποτπ οτ πἱοτπ

ΐποτιιπτ ὶπ ιιοππὶτἰοπο ιΙππιπ ππὶοτιὶ Ϊοοἱετὶ οιποπτἰ

ποιπὶπο οοτπιιπὶε τἱπππο. το οπεττἰο Ιοοἰε οτ ιιππε. πι

τἰοπἰοὶοπἱΒπε ποιπἱπἰΒιιε οτ ίὶποΙἱτπτὶΒιιο τιοτπὶπιππ.

οτ πο Με πο τρώω ίὶτ ιποπτἰο ὶπ ὶπετι·ιιτποπτο ποπ

οτ το που ιπππιππ Βοποπἰοτἱ πο τοπτππο

πἱτἰοπὶο τποπο τποτο Ρον τπππππο ποτπι·π ἱπτ-τπεοιπΡτἰ

οτ ιἱππιπ ποππἰτἰοιιοπι οοπτττοοι· τποτπιπ τιπεεο Ροτ· το

ιπὶοτιἱ οπο Ρποτο Μοτο οοιπππὶεεοι·ὶο. ιιτ ἱπ πἱοτο ἰπ

οτι·ιιπ1οπτο οοπτἱποτπτ·. οοπτὶτοοτ τἰτή πἱοτο πἰοοπιο

ιΙποπ οπο ποπ πἰοτιππ οιππιιπο Ρι·ο Ι›ι·οοὶο πἰοτοι·ιιπι

οποττοτπιπ οτ τοοοι·ιππ οτ πποπιππ πο ιΙιιἰΒιιο τὶτ τποπτὶο.

πι πἱοτο ἰπεττπτποπτο τιπποι·ο οτ τοοἱΡοτο ποποο Ιπππο

πὶττἰπτἰπιιὶπτΙιιο ιπὶτὶπ ἰπππο. οπιπ ἰπ ποτὶτπτο πο Ιστο

οἱο πὶοπὶ| οπτιπο ππΒιιοτἰε ι1ι.ποπ Ρτοοὶιππ ΗΜ ποιπὶπο

οτ ιποο οοτπππἱε ἱπππο οτ Ρτο ἱΡεο οοπιππὶ οτ πο

Ροοιιπἰπ οοτπππὶο οτ ποτπἰπο ὶΡεὶιιε οοιπιιπἱε ποιο οτ

εο!ποτο Ρτοτπὶττο μι· ὶιοο τοττπὶποε ιπποΠοοτ ΠΒι·πε

ιΙιιἰι1ιΙπο ιπἰΙὶπ ἱππιιο ὶπ τποπεο ἴοπι·ππι·ἰἱ Ρι·οκἱιπο

ιιοπτπτἱ. τοεὶππιππ ποιο ιττοτἰ Ρτοοπ ιιιιοπ οετ Ποιο

ιιἱιὸτἱπτἱ ιπὶΙἰπ. Ρι·οτπἰττο οτ οοπποπὶο πτι ποιο οτ ποτ

ποι·ο ποτπὶπο πἱοτἰ οοτπππἰε π Ιιπτοππἰε το!π·ππιπ πιο

:ήπιο ποπτιπ·ἰο ιιοιΙπο πιἱ ππποε πιιοε ποο ιποπο ιπ

ποΙἱοοτ ΠΒι·πε ποοοιπιππἱπ ὶππιιο π πἰοτἰο Βπὶοππἰε

τοπτιιπτὶἱ υει!πο ππ πππιππ ππιππ οτ πὶτπὶπὶιππ οτ

ι·οὶἰιΙιιπε ΗΒι·πο ποοοτπιπἰὶἰπ ἰπ ππο πὶοτοτιιιπ πποτιιτπ

τὶΒἰ οτἱοιπππτἱ Ρτοτπὶττο. τπτὶε πιπποπτἱΒιιε επΡι·ππὶοτἱε.

ὶτοπ1 που Ρποτιππ ἱποοπτἰποπτἰ πΡΡοεἰτιιτπ ἰπ ἱΡεπ

ιιοππὶτἰοπο πποπο τοσο οτ ιΙιιἰπ πΙὶτοι· ποππἱτιιτιιε ποπ

οτπε πποτπ Ρι·ο πὶοτο οοποππὶ ποτο οτ πο ιποπ πο

Ιππτπτο οετ. ι!ποπ πιοτπ οπετι·π τοοπ οτ ἰπτὶεπἰοτὶοποε

οτ οτππἱπ οπ οπο ιπὶοτιὶ ποππὶπἱοτἱ οτι-πο ποποππτ οτ

τοποτἰ οτ οπετοπὶτἰ Ροκ· ο)ιπποποιπ τόι·ιττππι. Ιπππ·πποππι

πο επποτο τοιποΙο οτ ΡπεοΙιπὶἰπιιτπ πο πτππι·ἰο πετΙπο

ππ πἰοτοε τοι·ππποε απο” ποποτ πιο οτ οοτπΡΙοτὶ

πάοτπ ποιιπἰτἱο. οτ εἰ ππ πἰοτιππ τοι·πππιππ πἰοτοτπιπ

πιιοτπιπ ππποι·πτπ ὶποὶΡἰοπποτιιτπ Ϊἰπ ττπἱοππἱο τοτπππιπ

Ρτωπιπο ποπτιπὶο τπτοει·π εοΙπτἱο τοτἱπε Ρτοοἱἰ πιο

τποτπ ποπ οεοοτ; ιτιιοπ Ρι·οπἰοτἱ ε)πποπ. Ιπππ·πποπο οτ

ΡπεοππΙὶπιιο Ριοοπἰοτπ οπεττ·π οτ τοσοι οτ οιππὶπ ιΙιτο

ιιοππἰτπ ειιπτ ἱπ Ροτοετπτο οτ ιπττιιτο τοπ ποΒοππτ

Ροποι·ο. ππ τιπποπππιπ οτ τοποππιππ ΗΜ ππ ΡτοΡιπππι

οοοπππιππ ιΙιιοπ ἱΡεπ ππτο ρτοπἰοτπιπ ποππἰτἰοποτπ

ππποππο . που ·ππτ›οι·ο ποποππε ο οοπτιιπἰ. ἰτπ ι1ιιοπ

Ποοτ οὶπἔιιΙἱο τοτιπἰπὶε ποπ ίὶοτοτ εοἰπτἰο ιιτ ειιΡοτἰπο

πἱοτιιτπ οετοτ ὶπ ππο απο τοιπιποτὶο ἰπτοἔτπὶἰτου Μή

επτἱεΐποτιιιπ οοεοτ. ιΙοοπ ὶποπο τοι·τπο που τοο ποππιτπε

τιπποι·ο ποπ ποΒοπε. ποπ οοιπιιπὶ ΙὶΒοτο πὶτπἱττὶ. Ροεεἰε

τπιποπ πεοι·ο το Ροπππ1 Ρι·ο ιΙιιοΠΒοτ τοττπὶπο πι οπο

οπο Ρι·ο οπο 5οΙιιτὶοποιπ ποπ τιπποι·οο π πὶοτο ιτοτπππἱ

ιιτ πὶοτιιιπ οοτ. οτ ποτο ι!ποπ τποτπ ΗΜ εοἱιιτἰοπο τπ

τοἔτπἱὶτοτ πο τστο Ρι·οοἱο πειτιιο ππ τοτποπο πἰοτοι·ιππ

ππποι·ιππ πποτιιτπ ἰποἰΡἰοπποτιππ ὶπ πτπτοππἰε τοπτιιπ

ι·ὶὶ ΡτοΧὶτπο ποπτπι·ἰο ιΙποπ ἱΡεο τοπ οτπποε οτ εἱπἔιπο

Ιἱποτο πὶτπἰττἰ ποποππτ οοιπππἱ. οτ οτἱπτπ ποιπἱπο πἰοτ:ἱ

οοιπππἰε Ρτοπιἰττο οτι Ρα· υποτιππ ἰποοπτἱποπτἰ

πΡΡοοὶτιππ ι1ποπ οττο ποι:πἰπο οοτπππἰε οτ ὶΡωτπ οο

τπιιπο πἰππὶττπτπ οτ πἱιπὶττοτ Ρτοπἱοτπε τοο ὶπ οιιετοπἰπ

οτ ποτοπτπτὶοπο Ρτοπἰοτοτπιπ εᾶτιποπὶε ἱππἱἄ·πποἱ οτ

Ρπεοτιπὶἰε οποτοπὶοπππε Ρον ὶρεοε οοτ οοι·ιππ οοι·τιππ

ποποτιππ ιιειιιιο ππ πἱοτππ1 τοτπΡπο ππποτιππ πιιοττππ.

τοπ πποπο οτ ίοι·ιππ ι·Ιποπ εἰ Ρι·οοτιιιπ τποιπτ εοΙοτιππ

ιιτ πὶοτιππ οετ ιΙποπ ὶΡοο τοπ οοτπππἰ ΙὶΒοτο πἰιπἱτ

τππτιπ· οτ οἱ οοΙἱπιππ ρτοοὶιιιπ πειΙπο ππ ίὶποτπ πὶοτο

τπιπ ππποι·ιππ πποτπιπ οοΙπτιππ ποπ ίὶιοι·ἰτ ιιιιοπ πιο

πἰοτἱ ε)ιπποπ. Ιπππ·πποιιο οτ Ρπεοππἱἰε ρι·οπὶοτπε ι·οο

ὶπτοΒι·πΙἰτοι· πἱπιἰττππτ οοπεὶεὅποπτ οτ τι·ππππτ πω

πἰοτο πἰοοτπο. οοτ πω οοι·το πιιπτἱο. ἰτπ ιΙιιοπ τυπο

ἰΡοο τοπ εἰπτ ἰποπτΡτο. οτ Ρι·ο ὶποπιρτἱε τιπποππτιιτ.

οτ οἱ οοπτἱπΒοι·ὶτ ι1ποπ πειτπο πιτ ίὶποιπ πἰοτοτπτπ ππ

τί ποι·πτπ πιιοι·ιιτπ εοΙὶπιππ Ρτοοἰπιπ εοτιιτιππ ποπ πω.

οτ επ: ποε ίὶιοι·ἱπτ ὶποιππτο ιιοΙο ποιπὶπο οτ ιποο πὶοτἰ

οοιπππἰο ιΙποπ πο Ρτοοὶο ι1ποπ το. πἱοτιιο πτοοτπιιο

τοοορὶεοοε ι·οιππποππτιΡοποε το οτ πιο εὶπτ οτ Μοτο

τυο οοποπτ εὶπο οοπττππἰοτὶοπο οοτπιιπἰε Μπο ππο

ιπἰΙἰπ. ἱπππο. οτ πὶοτιὶτοτπἱπιιο ππΒοι·ο οτ τοοπροτπτο

Ροεεὶε π οοτπιιπὶ ἰπππο π·ποτιιο οτ Ρι·οποπτιιο ιΙιπ Ροτ

οὶΡἰοπτπτ που ΡοτοἱΡἰ ροτοτππτ οκ πἱοτἱε τοΒιιο ποπ

πἱτἰε οτ οοοπεὶοπο ἰΡεπτιππ. Ιπ·οππττοπο τὶτ›ἰ ποπππο

πἰοτὶ οοτπππἱε πο πἰοτἰε ἱὶπτἰε ποπτιπε ιππωοπε πιπ]πτπ

τποὶοετὶππ1 Πτοιπ που ιιιιοετὶοποπι πιοι1οι·ο οτ ἱΡεοπ

π·ποτπε οτ ἰπτι·οἱτιιο οτ οΒποπτἱοποο τοπποτο οτ ι·οετἱτιιοιο

τὶΒἰ οοτ οκτἰτππτὶοποιπ ἱΡεοι·ιιτπ εἰ οοπτἱιιΒοι·ὶτ τοπ

ἰπεπο οεεο ιποπ:Ρτπε το τπιποπ ι·οετἰτιιοπτο τοτιππ τι

ππποτιιιπ. πποπιππ πωπω ππΡΙὶ ποπππο πἱοτὶ οιππιι ιτιιοπ ιιτττπ πἱοτπε !ὶβι·πε πιιοτπἱΗὶπ ππΕπτοεο5 που το
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τει Ρετ ιιιιτιιιι€Ρει·εειιαιιτ οοεειειοιιε ‹1ω Ρι·εοιι. ετ ιι ειιιιιτει· ορτιετιτιιτο ςιε ειιιιιιεσιτιι οοηε.τιιτ Ρετ Μ..

680'Διβωι τιιοοιιιιιε ει εοιιτιιι€ει·ιτ τιιοτειιιι ιιειιιιιοιο

ιιειιι ι·εεειιιιιι εεσ ι·εεοιιιι οοοειειοπε ιεειε ειάιι)ιιιιτε

ιιι Διοτι ιιειιιιιτιότιε. Ρτοιιτιιττο τιιιι ιιιετο ειιιάιοο ιιο

ιιιιιιε ειστε οοιιιιιιιιε. τεετιιιιετε τοτιιπι ιτι (μαι ιιο

ΒιιιΡεειιι ;οοεειειοιιε τιιοτι Ρτεειι ιιιττιι όιετιιε ιιιιτειε

(ιιιτι ιιιιιιιει..ιΡειειιιιτιε ιιιιοιιιιε ιιιιιιιιιιιε ιιι ιιιε ιιτ ιιι

ετιιιιιι εετ τετειιτιε. τιιιε ριιιιιιιι ετειιι€υ1ιι Ρι·οιιιιεετιιιιτ

άιοτε Ρειττεε στι. ιιιιιιοεπι Διακ. ιιοιιιιιιιιιιιε ειττειιτιει·ε

οοιιιΡιετε ετ οιιεετιιιιτε ετ ιιι ιιιιΠο οοιιττειιιειιὶτε.

ειιιοιιιιιιι Ρειιειιιι¦ιιιιΡΙι ειε @Μοτο οοιιττειιετετ ειτι ιιι

πιασει ετιΡιιιιιιιτεε Ρτοιιιἰεετιιιιτ. τ:ιτιε ιιιιιιιειιτιι·ιιιε ω·

Ρτειιιιι:τι,ι.Δ ετ Ρτοιιιιιε άιοτιιε ειιπιιοιιε οιιιιι.3ειιιιτ Ρειτπε

τιιετι οοιιιιιιιιε ετ ιιιετιιε ιιιοοιιιιιε οπιιιιει_ Βοιπι ειιιι.

Ρτετιιεττι οπιιιιιι ετ ειιιΒιιιει ιιιοτε ειπιτ Ρετ όιοτιιιιι

ειιιτιιειιιιι ,ιτι Ρτεεειιτιιι ιιοικιιιιοτιιω ιεειΡιτειιεοτιιι1ι ετ

άοιιιιτιι.ιιιιιτιιει τιιιθειιε “πω-ιι ιιοιιιιιιι Ροτεετιιτὶε ιιι

Ριειιο εοτιειιιο :ποτε εΡΙιτο οοιι€τεθειτο ιιι επο τω

τιιιιτ εειι ιιοεειτι τιιετιιιιτ ωιοιειιιι ετ οοιιειιιιιι·ιι οοιιιτιιιιε

ιιιιιιιε ετ ιιε ιιοιιιιιτιιτε οι πι:ι.ιιιιιιτο άιοιοτιιπι οιιΡιτει

Ι190τιιιιι ιιιοιιτιι ειιιοιειιοτιιιιι ετ ο0ιιειιιιιι·ι0τιιιιι ι:οιιιιι

ιιιε ιειιιιε.τιοαιιιιε ει; ιιιοε τιιετι οοιιιιιιιιε. ιιοιιιιιιτι ιιετο

τιιοτοτιιιιι οοιιειιιιιι;ιοτιιιιι ετ ειιοιειιοτιιω ιιι “Ρτο οοιι

ειιιοτιιιιι οοπιππιε Ρετ οτειιιιειιι ειπιτ ιιε80τιΡτει. ιιοτιιπι

ιιιιιιιε ιιι Ριιιιιειο ιιετειιιιιι:ι τιιιοιιτιιιιιιι οι:ιετιι ειιιτιε ιιιιι

τεΒιτιιτ εΡιιειιιιιιιι.4ιιιειιιε. ιιιπιο άοιιιιι:ιιοε πετιιιιωτιε

πεετταιπ.. ιι:ιόιοτιοιπε ιιιι.ιιιε ιιιιιττιι ΜΜΜ ιιοιιειιιιιιι·ιε

τιται.οοιιιΡιετ.οτιιιω. Ρτεεειιτιιιιιε τεετιιιιιε ειμαστε ιιιτ

τιιτςι. ιιιιιτοιιιειιιο ειε ειιεειιιο ετ Ρεττο ιιιε ιιιετο. ιιι

τι5Ρετιτιε. Μπι-τατισε πιο ειιιιοτο Βεοι·Βιο σειιιεειιιιι·ιο

οοιιιιιιιιε ιιιιιιιε @τισ αιιοε ετ Βειττιιοιοικιεο ειε τοπι

τειιιιιτοεσ ιιοτιιτιιε. ετ εετιιιι8 οοπιππιε. ετ ΡΙιιτἱιιιιει

τω. Α ?·

Εεε ιιειιειιιοτυε ειε τοιιτειιιεειο ειιοτι ιιιιΡετιι ιιοτιιιιιιε

τοειιτιιε ιιετιΡει.

( ΠΟΠΟΠΕΧΧ )

Νιοοι.Αυε Ρ!2.ι·οασ Ζαναιιίαε οοιπε.ε απατα, τυέ!Ια.ι· οι

ἰιιτἰσάἰστἰοπετ τι ΡειτατοΙίσε δατωπαπι Μαριε ετ α

δοαπο κια' :πατε ε.τί.πεπτε.ε , Μιά: .τα , ιαπιιειι.τι

οοιππιωπέ, Ρωτώ α ωπιρι·οπιέ.:.πιτ·έί.ιν ε!εστώ ΜΜΟ,

υετιιιιιζ2.

Ώ?θ, Ή ιιονοτιιιιτιει

· - τω.ι.ρ›ι.πο. τω.ο.ρι.οι.

Ι'τη - _. (Η' Β') ι

ιιι ιιοιιιι.ιιε ιιοιιιιιιι ειιιε.τι. εεο·ιιιεοιιιιιε ειε τω»

εσιιιεε ιιιτιωτιιε ιι6ιετιε οισεετιιιιιε εειιτειιτιιιιτι ιτιτιιιι:ι

ιιοιιιε Ρετ ιιοπιιτιοε $7ΠΙ.0ΠΕΠΙ ετιιιιιιιι.· ιατιττειιειιιιι

πια: :Μοτο τριιιοιο ετ Ρατειιιιιειιι ειε :αιιπιιε ιιτιιιττοε

ει·Βιττειτοτεε ετ ειιιιιωιτιιιεε εοπιΡοειτοτεε ιιιτετ οοι:ιιιιτιε

ιπισε εκ ντιπ Ρειτπε ει ιιιε τιιοτιιπι τιιεοιειιιιιι ει ΔΕ

τετει εκ τετιιιιι ιιιεττιιιτιετιτι εοτιΡτι Ρετ ιιειιεἀιετιιαι

ειε ιοτιτιιιιε8ιο τιοτιιτιιιιιι ιιτ:οι.κ.ιινι. ιιιε ιιιιιι πιοιιειιι

Ρτιε. ιιειιιιο τοπιο ετ τι·ειιιο ετ φαιά Μαιο αιιι ειιτιεο

άειτιιειιε ιιοτειιιο. ειιιτιισο εοι·τιιιιιιε ιαπσο ειτι τω εφε

ετι·ιιιιιειιτιιιιι .ΜΜΜ τετιΡτιις:ι ν Ρετ ωιι..81τωω σιε
ΐοιιτιιιιοΒιο ιιοτιιτιιιιιι ειιιιετιτι ιιοιιιιιιεηετ @Με οοιιιιιτιιι

ιιιιιιιε ετ Ρτο ιΡεο εοπιιιιιι. τεΒΓ88ιοοιι οιι8ττε ιιιτιε

ιιιοτιοιιεε ειΠιοτιιεί τιιοτιιιι; ετ ιιοπιιιιεειτιιε ιιιιεειιιΙοε ιιο

ιιιιιιεε. ετ ίιτιειιτιιτεε ιιοπιιτιιιτιι ιιττΙιιε ΡεάεΒιο. ιιιιτιι

εοι·ιΡτοε ετ ιτιιι·ειετ:τιΡτει Ρτοιιτ ιιιτετι.ιιε ειιΡι·ιτιιιτιιτ.

ιιι Ρτιι11ι8 τ0τΙ1τ11 ιι1$ ΙΙΙΙ.0τι ι1ιιι180 ιη Ροττωιοηετε ει;

ιιιιιτοιιει ει: Ρεττιτιετιειιεξ ιτειιι .ε:ιεττιιιημειιτΡειιε._ιτειιι

τ:85ττιιιιι ιιιιιιιιιτοΙιε. ιτεπι ιιοΙτιεττειιιι. ω” πιοιιτειιιιιι

ει·ιιπι. ἱιειιι οτιοιιιιιιΒιιιιι. ιτειιι οιιιιιιιιιιιιι. ιτει·ιι οεττοοε.

ιτοπι ιιιιικιεικτι. ιτεπι Βιιιιιιτιιιιιιι. ιτοπι Ροιιιιιιιι. ιτοπι μι·

ΒΒ280ιιιιι. ιτοπι πιοπιτειιε. ιτοπι ιιειιιιιιιι. ιτειιι οιιτι·ιιι

(ιιιτι. ιτειιι ιιιοιιτειιιτειιετιιιιι. ιτοπι οοεδιεπι. ετ όε111τιιιι

οιιιιιεε ιιιΠεε ετ !οεο ιιοιιιιιιεε ετ ιιιιεειιιιοε Ρεττιιιειιτεε

ετ Ρεττιιιειιιιιι ω οιιεττιιιιι ειιτΡειιε ετ ιιιεττιετιιε. ιτειιι

0ιιιιιεπι ιιιτιειιιοτιοιιεπι άιοτοτυπι οιιετι·οτιιαι ει: !οεο

τιιιιι τεττο.τιιιιι ετ ιιιιιιιτυπι. ειιΡτωιιοτοτιιπι ετ ειιΡτειάι

ετιιτιιτι:ι. Ρτετει· (ρεφ ιιιδεειιιιιιιιι Ρειττεπι ωΓεωιοιιο

ιιιιιιι. ιτοπι τοτειιιι εΡεειιιτιι ιτοπι απώτατο ιιειιιΒιιε. ιτοπι

ιιιοιιτεπι ιιεκιετιε. ιτεπι ιιιειιιιιιιιιιιι. ιτειιι ·ιιιιιιιιιι·. ιτειιι

εεττειιιι:ιτιιιι. ιτετιι ιιικεΠιιπι. ιτειιι ιιιοεπι. ιτεπι ιιιιόιιιιιιιι.

ιτειιι τοττιιειιιιιιι. ιτει1ι Βιιετιετιιιπι. ιτεπι οιιιιιεττι ιιι

τιετιιετιοιιετιι ιιιοτι οιιεττι Ιοεοτιι11ι ετ ιιιΠετιιιιι ειιΡτιι

άιοτιιι·ιιιιι. ετ ειδιοτιιτιι οιιιιιιιιιιι Ρεττιι;ιειιτιιιιιι ιπι όιοτιιιτι

ειιετι·ιιιιι ετ Ιοεει. ΡτετεττΡιαπι ειιιιιττειιι Ρειττειιι ιπιιιτ

άιοτιοιιιε. Μπι οσιεττιιπι ιιιειιιε ειιιι:ι σιωπή ιιιτιετιιοτιοιιε

ετ οτιιιιεε ιιιΙΙ:ιε ετ Μαι. ετ οιιιιιιει Ρει·τιιιειιτιει επι ιιιοτιιιιι

οιιεττιιιιι εκεεΡτιι :μπαι Ριιττε ιιιτιειιιοτιοιιιε. .Βετο

οιιιιιετιι ιιιτιειιιοτιοιιεπι ιιιιιιιει·ειιιι ετ Ιοοςιτιιιιι κιτ "Με

ο ταπι ετ οπιιιιιιιιι Ρει·τιιιειιτιιιπι επι ιιιτιειιιοτιοπιειιι ιΡειιιε.

ιτοπι οιιιτιεπι ιιιτιεόιοτιοιιετιι ειε το. ετ ιιιιιιιτιιιιι ετ

ιοεοτιιιιι ετ οπιιιιιιιιι Ρεττιιιειιτιιιιιι :ιιι ιιιτιειιιοτιοτιειιι

ιΡειιιε. ιτειιι τει·τιιιιιι Ριιττειιι ιιιτιετιιοτιοτιιε ιιειιιιιι ετ

ιιιΠιιτιιιιι ετ ιοσοτιιιτι ετ ΡΙειιιιιιιι ετ οπιιιιιιπι Ρεττι

ιιετιτιιιιιι πιά άιοτιιιιι ιιειιιιιιιιιο ετ ιιιε.ττιετιιι1ι ιιειιιιιιι.

ιτειιι ιιι Ροτιιο ιιε2ειιιι οτιετιιιιειιτει πιει ιιιοτι €ιοτιιιιιι

ιιιοοιιιι ειπε ειτιιιιι οι.ιιιτιιτιειιτοτιιω ιιιεοτιιιιι. ιτοπι εει

εττιιιιι ιιου.ιιιιι ιιειιιιιι φαιά εετ ιιι εοΒοιιιοτει παπά

τοτιιιιι εάιιιοειτιιιιι ειιΡετ τει·τιιιτι ιιιειιιιι. ιτειιι ειιοττιιιιι

Ριιιυετιιτιε ετ ιιεεεεειιε οιιετι·ὶ. ιτειιι ιιιιιιιιιι ιι)πιιεΙιε.

ιτεπι ιιιΠιιιιι (πιισιιι. ιτειιι ιιιιιιιιιι ·ετ-ιτιιεε ετ Μια Μαι

Ρεττιιιειιτιει ειτι ιιιοτιιπι οιιεττιιιιι. ιτειτι οιιιιιετιι ιιιτιε

ιι.ιοτιοιιειιι ιιιοτι οιιεττι ετ ιιιΠετιιιιι ετ Ιοεοτιιιιι ετ

οιιιιιιιιιπι Ρει·τιιιειιτιιιιιι :κι ιιιοτιιιιι οιιεττιιιιι Ρι·ετετ

φωτ @παω Ρειττειιι ιιιτιετιιοτιοιιι8. ιτειιι τοτιιιιι

ιιειιειιιιιιπι ετ “Με ετ !οεο. ιτει11 οιιιιιειτι ιιιτιετιιοτιο

ιιοπι Δω ιοοι τεττατιιττι ετ ιιιιιιιτιιιιι.ετ οπιιιιιιιιι Ρετ

τιιιειιτιιιιιι ειτι τιιοτιιπι Ιοειιιιι Ρτετετςιιιιπι τ.Ι118Ν.8.πι

Ριιττειιι. ιτει:ιι ιιιτι εμε ιιιιιιεο ετ ετιε.ιιι ιιιε τιιιε Ίιιοιιἐ

Δω υειιετιιιιιΙιε Ρατετ άοιιιιιιιι.8. ο. οιιιιι ετιιτ άιιισο

ιιιιε ειιτό.ιιιιιιιιι εειι ΡοετιΙιιιιιιι Ρτοιιιοτιιε Μι ωιωΡιωτ

ιιιΒιιιτ:ιτιε Ρε.Ρειιε ιιιιιιειιιιτ ιιι τιιιεθιιο. επετιιιιοτιο ετ

ιιτιισειιιε "Με εοπ Ιοοιε ετ ιιιι·ιεθ.ιοτιοιιε ετ Ρεττιιιειι

τιιιιιε ειτι ώστε ισεσ. 8θΙΙ Μικρα εοτιιιιτι. ιτοπι Βιιτειιτιι

Ρειιιιιιιιιι ετ τοτειιιι ιιιτιετιιοτιοιιεπι ιΡειιιε οιιιιι οιιιιιι

τπτ Ρεττιιιειιτιιιιιε ιπι ειιπι. ιτειιι σιεάιετιιτετιι ιιτταε»

αιιι ετ ιιιι·ιεάιοτιοιιιειΡειιιε ετ οιιιιιιιιιιι· Ρεττιιιειιτιιιιτι

:ιιι ιΡεειιιι τιιετιιετιιιτειιι. ιτειιι πιετιιετιιτειιι. ιιιτιετιιοτιοιιιε

ιΡειιιε τω. ιτειιι ιιιετιιετετεπι ιιεττε ιιιιιιοτιε ει. ιιιτιετιι

ΠΠ
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ετἱοπἱο πιει” ετ οιιιιιιιιιπ Ρει·τιπεπτιιιπι επ ιιιε(ιιτι (ι Ρετεοπε (:οι·Ροτε εοΠεΒιο ετ ππιτιετ5ιτετε πιειε ει(Ρεπ

ιπεάιετπτειπ. ὶτεπι οτππἱ(ι Μπι (με Μιβεο Μ Βο(ιιι·οπο

ετ οε(:(ιειοπε πω”. τππι οεεεεἰοπε ἰΡεἰπε το(:ι (Ιι1επι

οο(:ειειοπε ἱπι·ὶεἀὶετὶοπὶε ετ Ρει·τιπεπτιππι (κι ἰΡειιπι

το(:ιι(π. ἱτεπι οπιπἰε Μπι (πιε Μιτοεο πι τπε(ιιετετε

εεετι·ἱ ι·ιιιειΙτε ετ ιπιπε(Βετιοπιε πιειιιο ετ τω( ἰιιι·ὶε

πιι(:Μ εοπιΡετεπτἰ. ἱπ ιιιεἀἱετοτε ιιιΠει·ιππ ετ τετιπι·ιιιπ

Ρει·τιπεπτιππι (πιτ ἱΡειιπι το(:ιππ. ἰτειπ οιππὶει ιππι (πιε

πιἱοΜ οοιπΡετιιπττΡτο τε(·επι ἱπ πιοπτε πε ιιειΠε ετ ειιπι

($πιπιτιιιε (κι τρεειπι τει·ι·(ιππ εΡεετππτὶΒιιε. ἰτετπ Μινι

(με ιπι(:Μ εοπιΡετπιιτ Μ (Με (ιΙΜ(ιπι εππι οπιπιΒιιε

(κι ὶΡεππι ιιιΠειτπ ερε(:ττιπτιτιιιε. ἰτεπι οπιπιτι ἰιιτε (με

ιπὶ(:Μ εοιπΡετιιπτ Ρ(·ο (Ιπ(ιι·τε ἱπ Ροπιεπο ετ Ρει·τἱ

πεπτιτιιιε ετ (:οπτ(π τιει·ε(1εε επΙππἀτἰπἰ ετ πιο πεεεεἰ

πω( (πιοΜ εοιπρετεπε (:οπττε ἀὶετοε Ιιει·ε(τεε.' ιτετπ

οτπιιἰπ ιππε (με πιὶεΜ εοπιΡετιιπτ Ρτο Ρε(Ιειδιο επιε

ιιτ Ρε(τει(πο (πειάτο(Βπτιπι ει( τεποι·ε ἱπεττιιπιεπτἰ·εοι·ἰρτὶ

Ρετ Ριοοιπππι (π: @πετο 5τειιτιεπο ποτει·ιιιτπ. ππιιο

πεει.τιιιι. Με πι( ιπετεὶἱ. ὶτειπ οπιπιπ τω( πιι(:Μ εοπι

Ρετεπτὶπ τειειοπε ιιεεεεΠετὶεὶ (μισά Μι11εο πι (1ιιοεειιτπ

(Με Ιιοπιἱπεε (:οι·πΜε ετ (Ιιιοεειιπι(Ιπε (ἰε ιιετπεεὶπ

εοι·πὶΙὶε. Ριπποπο ετ Ρο(ιεπποτε. (με (Ιιιι(ιεκπ (:τιετι·ει.

τοεε τετι·τιε ιιιι·ιεό.ιετιοπεε εΠιετιιε (ιιο(τι(ι ετ άοππι

επτιιε ιιιιεεεΠοε Ιιοτπἰπεε ετ Π(τεΠττιτεε Ιιοπιὶπιιπι (πππε

Ρε(τε(π(ι τὶΜ ειπεπτἱ .ποπιἰπε (ἰἱετὶεοτπιιπἱε (ιιιππ (ππ

πἰτιιιο ππ·πιπε ετ Ρει·τιπεπτπιιιε (κι Ρι·ε(Ιιεττι εειετι·ει

ετ τοεε ετ (ΙιιοΜιετ Ρτε(τι(:τοπιιπ επιπ οτππἰ ιπτιε(π

ετἰοιιε πειποτὶΜιε Ρεεεπὶε εὶΜὶε τετι·ἱε ειιΙτἱ5 ετ ιπ

επΙτἱε ειιιιε8τι·ιε ετ άο(πεετιειε τιιΙιὶΒιιε ετ τιιὶπἱε (ιιιππ

ιιεπετἰοπὶΒιιε Ρὶεεετὶοπὶἱοιιε ε(1πειι·ιειιε ετ (τετπιιπι ειιπι

οπιπὶτοπε (με Μιτιεο εεπ ΙιεΒει·ε εοπεπειιι ιπ Ρι·ε(ἰὶετἰε

ετ (Ιιιοἱἱτιετ ΡτεΜετοτιιιπ ετ (με (ιετιιιιτ εεπ τιειΒετε

ιιιειιε τιιιτ ιιι (με εει( (Ιιιο!ιβετ Ρι·εάιετοτπιπ (Ιιιοπ(τειπι

τιοπε πιεπιοι·ιε άοπιιπιιε οττοτιοπιιεεπποτι π(τπιππί (τιπ

εοπιιε εει·(τιπο!ιε τετπΡοτε (πιο (πετ εει·(ιιιιετιεπεειι

ετὶπιπ πω( τειπΡοι·ε (Ιου ε8επτπιιτιιε τοπ πετ (πιο

τω( ιπ (ἰἰΒ·πὶτ.ετε ΡοΡειΙἱ. ετ (Ιειπππι οπιιιὶο ετ ειιιΒιιτε

τ.=ιιπ οοι·ΡοτειΜι φωτια ιποοι·ροτιιιιτι (με (τιετιιε (Βιοπ

(ιππι ιιεπετειΜΙἱε μπει· όοπιιπιιε. ο. ΙιεΒιιιτ εεπ επο

Μιτιεο πετ ιπι(Ιιι(ππ Ιιετιιιἰ ὶπἴι·(ι ποε εοπίὶπεε ιιι(τεΙιεετ

π ρεπει(:οΠεε ετ Ειππετο. (ιε(Ιπε (κι ε(ιτπιπειτπ. τι @απο

ετ τιι(ιεπι(ιει·ε ιιε(με (πατε ετ(οει·ιτο ιππε πἱεετἰοπιὶπετπε

(Ιιιο(ι Ιι(ιβεο εεπ τι:ιτσετε 'εοπεπειιὶ- ἱπ Μ·ιι€ποτε εεπ

εΡἱεεοΡπτιι Βι·πεπετεπει ετ εἑτΙιιἱ(ὶ ΡΙπε ιιιππ °ειΡΡετευετ

πιε Βιιτιετε πι (Με ετιετιιἱε Ιοοιε τω( εεπ ιιιΙΠε ετ

ἱιιι·ὶε(ἱὶετἱοπε τιοπιπιππι πιιπιιι ειιΡετιπε πεπ(Βτιππ εετ:

Πεετ (ΜΜΜ επεεΡει·ιπι (Ιπο(ι ει (Μπιτ πι επεεπτετιε

ιππε ἱιιι·ὶε Μιτιεο πιιπιιι τἰΜπεπάι(ιει·ιπτποπιοΒετειιι

πππε εκεεΙιτ(ιειοπιτιιιε ΠΙιιά -τοτιιπι (πιώ πΡΡ(ιι·ετ πιε

Κεβεπ οε(τ(ιτ Μ Ρι·ε(πετει πεπ(Ποϊοπει ππιιο ποσά

(πωπω εετ (τε (πετο ιιἱεεἀοτπἱπειτιι.%πιιε (Ιιιι(τεπι οιππἰει

επΙιτειάιετε ? τ(ι(π οοι·Ροι·(πιει πιιπιιι ιποοι·ΙιοτπΙιε τἰΜ

επιεπτι ποιπἱπε ετ ιιιοε οοιιιιιπΐε πππε ετ· ποτειιτι ειο

(Ιππ·ετε (ἰοπιὶπἱπιπ ετ Ροεεεεειοπεπι πιει εοιπιιπὶ πιπιιε

τὶΜ πεπιτε (:ε(το,ετ τι·ε(ὶο ετ (Ιπειεἱ Μιετ(ι ετ (ιβεοΙιιτει

ει: οπιπἰ τ.3επετε εετιιἰτιιτιιπι πππε Ρι·εειο Μιι·(ιττιτπ

πιοδιιιτι(Ιπιπ(1πε πιιΜπιπ πιιιιιε. (με (ΙΜ(:1επτ εειεττει

τοεε ετ οπιπὶει ετ ·ειπΒιιτε ειιρει·ι·(ιε- (ποτε (ὶε (Ιππιπε

Μ πεπ(τιειο τἰΜ ιωΡιεΠε ωωιπω1τοπ (τοπιιιπὶε τε

ειε ΡτοΡτὶἰε τεπιιεεε πεεεεεὶτετε ἀεπιιπεἰεπἀἰ.- Ροε

εεεειοπειπ (Ιιιο(Ιπε ετ (ὶοτπἱπὶιιιπ Ρτεἀἱετοτιιπι ειι

Ρετιιιε ιιεπἀὶτοι·ιιπι τππι εοι·Ροι·(ιΙἱπιπ (Ιιι(ιιπ ἰπεοτρο

(ΜΜΜ ετ (μπει Ροεεεεειοπεππ τὶΜ ττει(ιι(τιεεε εοπίἱτεοι·

εοπετιτιιεπε πιε Ρτο ιΡεο (:οπιιιτιι ετ Ρτο τε πιο ιΡεο

(:οπιιιΜ τεπει·ε ετ εοΓΡοτειτιτει· ροεειάετε (Ιιιοπε(1πε

τεπιιετο ετ Ροεεε(ιετο εειτιιιε (με ἰπἱει·ὶιιε (ὶἰεεπτιιι·. ετ

ιπειιΡετ Ρτο Ρι·ε(Βετο Ρι·ε(:ιο. ετ°·ει('εειιεε ρι·ε(τιετει τὶΜ·

ποπιιπε τω( οοιπππιε ετ `Ρει··τε ἱΡεἱ εοπιιιπἰ (το απο

ετ ιπεπ(ὶο οιππιει Μπι (με (πω ετ πιἱεΜ εοπιΡε

τιιπτ ετ εοππΡετετε Ροεεππτ. ετ εττι(ιπι Με( (Ιπε'(τιετο

(1ιιοπάτιπι (ιοπιιπο. ο. τιοπε πιεποοι·ιε εοτπΡετιει·ιιπτ

ιπ οπιπιτιιιε ετ- ειππιιΠε ειιΡι·(ι(τιετιε εοπετιτιιεπ(το ει(

ιπ(ιε τε ποπιὶπε (Πού οοπιιιπὶε ετ πει· τε (ιιετιιτπ εο

ιπππε Ρι·οοιιτετοι·επι ιιτ ιπ (επι τω( εοπιππιε πεειετ

(Ιιιι(ιεπι πεπ(ιιοιοπεπι ετ πεπ(τι(ποπε8 ποπ (ι(1ιιο(:ετε

πεε ειιΒτι·(ιτιετε Ρι·οπιιττο πε(Ιιιε (ιιι(Ιιιπτ ε( Με (με

Μ άιοτει ιιεπάι(ποπε οε(ιτιπτ (ιΠ(πιο πιοπο ιιε! ιππ>επιο.

ι·επιπι(:πιπε ε( (:ει·τε εεὶεπτὶ(ι ππι (πιο ειιΒιιεπιτ(π· π(

εοπτι·(ιετιι πεπάι(:ιοπιε (ἱεεεΡτἰε ιιιππ ἀἱιπιἀἰεπι- Με

ρι·ε(:ιι. εεὶεπε Ρι·ε(Πετοιππι οπιπιπππ ιιει·(ιπι ει(τιτπειτιο

πεπι ετ πει·ιιπι ·πειτιπιεπτπιπ. ετ εφτά ΡΙπε πετειιτ ετ

(Ιπιο(Ιπι(τ (πιιο πετεπτ (Ιιπιπτιιπιειιπι(Ιπε ειτ ἱΠιι(ἱ τἰΜ

ιιετπιττο ετ πε ἱΡεο τιΜ (Βετο ιιοπιιπε Μάο τὶπεπι ετ

ι·επιἱεεἰοπειπ ετ Ρ(ιετιιπι (τε ποπ Ρετεπ(ιο. Ρι·ε(ἰἱετειπ

(ιιιτεπι ιιεπάιειοπεπι ετ οπιπἰοι ετ 5ἰπΘιιΙ:ι επρι·επιετπ

Ρει·Ρετιιο τππι ετ πππε τιειΙιετε ετ τεπει·ε Ρι·οπιιττο

ετ ιιτ επΡτε(τιετπιπ εεττ Ρετ οπιππι ετ ειπΒιιΙ(ι (ιττεπ(τει·ε

(:οτπΡΙει·ε ετ οτιεει·πετε ετ ιπ πιιΠο (:οπττειιεπιι·ε επο

(Ιιιιπ Ρεπ(ππ (ΜΡΙι ιι(ιΜπειιτι επιε (βοά ειπποετετιι(·

ετ οτε (Ιιιτιπτο- ετ (Ιπο(:ιεπε εοπτιππει·ετ πι (ιἱἱπιιο ιππε

εεπιΡετ ιπτιπεπτιτιιιο ειιιιτεἀἰοτὶε ετ (Με τοεὶεπε εαπ

τπιττετιιι· (Ιιιοοἰεπε πι (ιτι.(Ιπο εοπττετιετετ τὶΜ -ετἰΡιι

Ι(ιπτι Μοτο ποπιιπε Ρτοπιιττο ετ Ρτοιποε οΜιΒο τὶΜ

(τω) ποτπὶπε οιππὶει Βοπε ιπειι. εε πετο ([ιιο(τ τω(

(με τἰΜ (πετο ποπ.ιιπε πεπάι(ιιιπ τιιιετ8πε εειετεΠιοπο

ετ Μ·(ιεεΙΙιε ετ ΡεττἰπειιτἱΒιιε “τι” τοεε ποπ τεπεει·

(πετο εοπιιιπι εεπ τὶΜ Ρτο ιΡεο πιεσε εΠὶεεεἱε πιεἰ

(Ιιπιπτιιπι Ρτο Βετο (πεε ετ (Με (1ιιοπ(ιτιιπ ιιεπει·(ιΜτιε

Ρπτ1·ιε (ιοιιιιπι. ο. ιτε (Ιπο(ὶ Ρτο ειΠεπο τεετο (Ιπππι

ιπεὶ ετ (Με (Ιιιοπ(ιτιιιι ιιεπει·ειτιιιιε Ρειττιε (τοπιιπι. ο.

ποπ τεπε(ιι· (τε ειιιοτιοπε εεπ (31είΐεπειοπεπεε (κι (παπι

τεετιτιιτιοπειπ εεπ (το ειι(Ιπι(τ ππιιο (!ιιεπτπιπ Ρτο ιιι

ι·ιτιπε ιιεπἀὶτἰε πι τιιιεΒπει. εειετὶὶἰοιιο ετ Μ·ειεετιιε. ετ

(ί Ρι·ε(ἰἰετειιπ ιιεπὰἰεὶοπεπι τἱΜ Μάο ειιτι Ρ(ιετο Ιε(Βιε

εοπιιπὶεεοι·ἰε ετ επτα ιΡε(ιπι ιιεπ(τι(ποπεπι ποπ πω)

πεε εΠτοι· :τεειεεε άπτεΜΒιιτ ιΡεπιπ ιιεπἀἱεἱοπεπι. τιεο εετ

τ(ιιι Ρειετο πιο(ϊτο ετ τοπικ (ιιιοε εἰ Ιπ·εειιιπι ποπ Μπιτ

πιιοΜ εοιπτιιπι ἰπ εοΠάπιπ ιιε(με (ιο τει·πιιπιππ :ιπ

ποτππι (1ιιοι·ιιπι ιπ(:ιΡιεπάοτιιπι πι Ι(πτεπ(τιε Ϊεὶιτπειτὶι

Ρι·οι(ππε πεπτιπ·ιε ἱπΪι·(ι (Ιιιεπι τει·πιιπιιπι άει:ιετιιτ τιετί

εοΜειο ιΡειιιε Ρτεεἰἱ εεεπποπιπ (Ιιιο(ἱ εοπτὶπεΜτιιι· ιιι

ιπετιπιτπεπτο ΙιτεεεπτὶεΙἱτει· £ωω(10 ετ (Ιιιο(1 ιπεοπτι

πεπτἱ· πετ ὶπτει· πιε ετ τε Ρετ (πειπιιιπ Βεπε(τιετι (ὶε

πιπτειπεδιο ποτειι·ιι (Ιιιο(ι ιΡεπ ιιεπάιειο Ρτο ποπ· Βιετε

Μιτιεπτιιι· ετ εποε Ρτε(ιιοτε οιποε» ετ τεε (π·ε(Πετε .ετ

παει ειπτ ὶπειιιΡτε ετ ἱπειιιΡτε ετ Ρτο ποπ πωι(1πτε τιπ

τωΠ((π..ει εφ (ιιετπε ειπ(τι(:ιιε ρι·οτεετοι· ετ (:οπτιτεοι·

πιττιπιε (τετεπ(τετε ετ ιιιιοτοτιιιιτ·ε ρτοιπἰττο π) οπιπὶ ιΡετιπι πεπ(Βειοιιειιι τεστ” εεεε ετ Με επιιεεε (:εττο
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φωτο ετ τοι·ιτιε ετ ειιΒ ρεετο εεε εοιτιτιιιεεοτιε ετ εε ο Βο(Βετιιετιι ιιι (Βετο Ιοεο ιιει·εΒὶιιὶε τεπι εεἱετιι οεεεἐ

ιιιο(ὶο ετ. τοτιιιε (τε (με ετ (με ι11ο(1ο (Βετιιιτι εετ Ρετ

τε (Βετιιιιι τιὶεοΙειιιιι ετ (Νοε ιΙιεειτι ιιειι(Β(εοτιεπι ιιιιετιἱ

τεειετὶ ετ τεειε εε εετο (Νοε πιε Ρτο ἱΡεο εοπιιιτιι

ετ ἰΡειιττι εοπιιιιιε οΒΒΒετε (τετιεεπι Πω εε εε οπιτιὶε

ετ ειιιιδιιτει (τε (Ιει.τιιιε Βτ ιτιεπειο ὶτι ἰιιετι·ιιιιιειιτο (Ιιιο(ὶ

ιτιο(το Βετ ἰτιεοτιτὶτιετιτι Βετο Ρτεεειιτι ιιιετι·ιιιιιειιτο

Ρετ τιιειιιιιιι (Με τιετιε(Βετι Ρετ (ματι Ρτεεειιε ὶτι

εττ·ιιττιετιτιιπι εοιιίἱεἰτιιι· ετ (Ιιιο(ὶ εΒτετ εε Με (1ιιεΒι

Ρτεεειιτἱ ὶτιεττιιιτιειιτο εοιιτἰτιειιτιιτ τετιετι που άεΒεε

τιἰεὶ τεετε τὶΒἱ εοΒιεἰοτιε εε Ρτεειο ιιι ιτιο(Βιιαι ετ τοτ

ιιιειιι εε (με ετ (με ὶι1ὶΡεο ἱτιεττιιττιειιτο Ρτεεετιεὶε

Βτετ Βιειειιάο εοτιτἱτιετιιτ. Ιιτε(Βετε οι1ιτιἰε ετ εΒιιΒιι|ε

τεετε ει.ιτιτ Ρετ (Βετιιττι εἱιιἀὶειιιτι ιιι Ιιι·εεειιτἱε ἀοπιἱ

πεταει εεΡὶτετιεοινιιι ετ (ὶοιτιἱιιὶ ιτιεττιει ετιἔεΙἰε ιιὶεετἰἱ

ἀοπιἱιιἱ Ροτεετετἰε ιιι Ρτειιο εοι1ειΒο (ποτε εοΒτο σου

Β·τειδετο ιιι (με ε(ιετετιτ εεε ιιεεετὶ Βιετιιτιτ ειιεἱειιἱ

ετ εοΙιεἱΒετἰἱ εοπιιιιιιε ἰετιιιε ετ (τε ιιιετι(Βιτο ετ ιιο

Βιτιτετε (Βετοτιιπι εεΡὶτειιεοτιιιτι ιιἰεετΒ ετιειετιοτιι(τι

ετ εοτιεΒιει·ιοτιιττι εο(τιιιιιιε ἱετιιιε. ιιοπιιιιε ετ ιιὶεε

(Βετἱ εοττιιιτιὶ8. τιοιιιὶτιε ειιτεπι (Βετοτιιττι ετιεὶειιοτιιττι

ετ εοτιεὶΒετἰοτιιιιι ἱτι Βτιτο εοτιειΒοτιιιιι εοπιιιιιιε Ρετ

οτ(Βιιεττι ει1τιτ· (ὶεεετὶιιτε. εετιιπι ὶετιιιε ἱτι Ρετεειο Βε

τε(Βιτ11 (1ιιοτι(Βιιτι οΒεττὶ ειιτιε ιιΒὶ τε(Βτιιτ εοτιειΒιιπι

ιιιεΒιε. εποε (ΙοιιιΒιιεε ιιετὶιιἱτετὶε ιι(:εωανι. ὶτι(Βετὶοω:

(Ιιιει·τε. (Βε ιπεττἱε απ” τιοιιεττιτιτἱε εὶτεε εοιτιΡτε

τοτὶειιτι Ρτεεετιτἱτιιιε τεετἰΒεε ε)(ιιιοτιε τεττετο ιτιετεΙιἱ

(τω: (Β: εεεειιιο ετ Ρεττο εε ιιὶΒτο ὶιιτἱεΡετὶτἰε. Ιετι

ίτετιεο εε εειιετο Βεοτ(.Βο εεεεεττετιο εοτιιιιτιὶε ἰετιιιε.

Ιο)(ειο εεΒιο ετ ΒετττιοΙοιτιεο εε τοτιτεκτιετοεο τιοτει·Βε

ετ (ειτε εοτιιιιτιὶε ὶετιιιε ετ ΡΙιιι·Βιιιε εΒὶε ετ ιιΒιι·ε

ιιιεττιιπιειιτε εἱιιεἀεω τειιοτιε ὶτι(ἰε Βετὶ ιιοΒιετιιτιτ ετ

ετιεπι Ρτεεερετιιτιτ.

ειι(›(. ι ῇ · ε - Η

“Π” ε · ΠΟΟΟ(Η.(ΧΧΙ )

ΤΗΟΜΛ8 πιατε?ιίο (ιτε Ρου2οπο ροτ·τίο:ιε.τ τω.: υίΖ!αε

ετ Ϊιοτπἰτιατιι πατα(είιιίτ Ζιυιαεπτέ εοτιππαπέ ρτετίο ΙΖ

ύτατιιυι _τπέΖΖε(μίε8ετιωι·ι(πι έεπι(επσίιυπ υεπάίτ.

Π", "Πι ὶετιιιετἰἰ

Ετ ερεετάβιτο αετλεκτίσο (ιππί τ983.Βεωί Ή.(ιι(Μ(::ι.αίτ £αΜ!αι·ίι.Β

"· ; : η( ω· ,-(”ρά.(Α.|(ι!.3θ3. Οο(Ι.Π./(ι!.32'7'.υ. ι ε

-τι°β . .Σ.:. ·ζ (ΠΚ.) · ·ι ω;»

ει” τ· : . ·. · . "Ρ · ·"ι!

Πι ιιοιιιὶιιεἶ άοιιιΒιι ειοειι. εεο·ττιοττιεε ιτιετετιἰο εε

Ιιοιιιοτιο ΒΒιιε (Ιιιοιι(Βιπι ετιτὶει πιετεΒὶοιιἰε (τε Ρετι

εοτιο ιιετιάο εε(το ετ ττε(ὶο ετ·(Ιιιεει ττε(ὶο ιιοτιὶε άο

τιιὶτιὶε οΒεττο ε(ιιιιιιτε ετ οτιεττο ειιτἰε εεΡιτεττειε εο

πιιιιιιε ετ ΡοΡιιΒ ἱειιιιειιεἱε τεεἰΡὶειιτὶΒιιε ετ ειτιετιτὶΒιιε

ιιοιτιιιιε ετ -τιἰεε εοπιιιιιὶε ιετιιιε ετ Ρτο ὶτιεο εοπτιιιτιι

ττεε εε:(εεεετιεε Ρεττε5 τοτἰιιε ιιὶΠε ιιει·ε(ὅὶτιὶε ετ Βοιιιὶ

ειπε Με Βεβιτειιτιιιιιι ετ ιιιτ·ιε(Βοιοιιιε ἰΡεὶιιε ετ ειπε

οποτε ἰιιτε ετ ἰιιτἱεἀὶεὶοιιετἰοιιιἱιιὶο εοτιτἱΒ ετ εεὅτιοτἰΒ

ιιι το(Β·ιε εοΒεετιε ετ (ὶεεὶτὶε ττιιετΒιιιε ετ Ρτοιιετιτιτιιιε

ιιετἰειὅὶἰε. είΒετιιε. εΒο(Βε. ἀοτιιιὶεετιιε· ετ (ιεπιιιττι

(Ιιιἱε(Ιιιἰ(ἰ - τιεττιεε ετ τιετιει·ε ιιἰειιε ειιιτι (παρε (Βεπι

τ!

εἰοτιε ι1ιετι ετ ι1Βιιτι ἱιτιΡετὶἱ (Ιιιο(τ ἰτιἱ Βετιεο (Ιυ.επι

εειεττι (Ιιιεειιιι:ι(Ιιιε εΒε οεεεεἱοτιε ετ ἰτι οπ1τιὶΒιιε ετΒε

ιτιἰετιἱ εοτιιρετετιτἱΒιιε ιιι (Βετο τοοο. ιιὶετιὶτ ιιι τιιε τε

τετιτο. (με (Ιιιἰὁεττι οιτιιιὶε ιιοτιἱε ε(τιειιτΒειιε ιιοιτιἱιιε

(Βετἰ εοιιιιιιιἰε ετ Ρτο ὶΙιεο εοπτιιιιιὶ ειπε οιιιτιὶΒιιε ἱε

1°Βιι15 ΡεττἱιιειιτὶΒιιε εε. Ρτε(Βετεε ττεε εεκεεεειιεε Ιιεττε5

ειιιιτι οιιιιιι Βιτιε(Βώοτιε τιεπιοι·ὶτιιιε Ιιεεειιιε ειΒΒε τεττὶε

ειιΙτιε ετ ὶτιειιἱτὶε εΒιιεεττ·Βιεε ετ ἀοτιιεετὶεὶε τιιΡὶΒιιε

ετ τιιἰιιὶε ετ ειπε ιιειιετἰοιιἰτιιιε ΡἰεεετἰοιιἰΒιιε ετ ε(1ιιε

τἱεἰὶε ει (ιει:(ιιιιιι ειπε οιτιτιἱτιιιε (με τιετιιιι εεε Βετιει·ε

εοτιειιειιὶ ιιι Ρτεἀἰετἰε ττὶΒιιε εεκἀεεετιἰε ΡεττὶΒιιε ετ

(ιεεεεἱοτιε εετιιπι ετ ὶιι (Βετο τοσο ιιετε8ἰτιὶε. τιὶετιὶΙ

Πι ττιε τετετιτο ιιειι(Ιο εε(ἰο ετ ττεάο ετ (Ιιιεεἱ ττε(ὶο

ΒΒετε ετ εΒεοτιιτε εΒ οιιιτιἱ θετιετε εετεἱτιιτιιιτι. ίὶιιἰτο

Ιιτεεἰο ΒΒτετυπι ι1ιἰΒε (Ιιιιιι€επιτετεπι ἱετιιιε απ”

Ιιτοιιιάε ε ιιοτιἰε (Βετο τιοττιὶτιε Βετιιιὶεεε ετ τεεε

ριεεε εοτιΒτεοτ ετ (τε Ρι·ε(Βετἰε Με τιετιε (Ιιιἰετιιπι

ετ εοτιιτιιιτι ιιοεο τετιιιιιεὶετιε εκεερεἱοιιἰ που πεπιε

τετε ετ ιιοιι τεεειιτε Ρεειιτιἱε ετ Ρτεεἰἱ τιοο εοΒιτὶ. ετ

οιοπι εΒἱ ἱιιτἰ. (1ιιε (1ιιι(ιειτι οππιἰε ετ ειιιΒιιτε ιιοτιἱε

ι·εεἰΡὶειιτὶτιιιε τιοοιἰτιε (Βετἱ εοτιιιιιΒε ΙεΒὶττἱτιιε (ιετειι

(τετε ετ ειιετοτἰιετε Ρτοιιιιττο ετι οπιτιἰ Ρετεοτιε εετ

Ι›οτε οοΙΙεΒἰο ετ ιιιιὶιιετεἰτετε ιτιεἰε εκΙιειιεἰε ΡτοΡτἰἰε

τετιιιεεε ιιεεεεεἰτετε (ἰεοιιιιεἰειιἀὶ. Ροεεεεεὶοτιεπι (Βιο

(Ιιιε ετ (Ιοπιὶτιὶιιιτι Ρτε(Β(:τοτιιπι οπιτιιιιττι τετιι εοτΡοτε

Βετο (Ιιιειιτι ὶτιεοτΡοτεΒιιττι ετ (Γειά Ροεεεεεἱοτιειιι ιιοτιἰε

(Βετο τιοιτιὶιιε τεεὶΡὶετιτὶΒιιε (Βετο ιιοττιΒιε ττε(Β(Βεεε

εοτιίιτεοτ εοτιετὶτιιετιε ιιιε Ρτο ἰΡεο εοπιιιιιὶ ετ Ρτο ιιοΒἱε

ὶρεο εοτιιιιτιἱ τετιετε ετ εοτΡοτεΙὶτει· Ιιοεεὶἀετε (Ιι1οιιε(1ιιε

τειιιιετο ετ Ροεεεάετο. ετ ἱτιειιΡετ Ρτο Ρτε(Βετο Ρτεεὶο

ετ ει( εειιεε Ρτε(Βετε ιιοΒἱε ειτιειιτἰΒιιε (ιοπιιτιε (Βετὶ

εοπιιιτιὶε ετ Ρετ ιιοε ἰρεἱ εοττιιιτ,ιὶ εε εε(ὶο ετ ιτιειι(ιο

οττιιιἱε ἰιιι·ε (με Βετιεο ετ ττιἰετιὶ εοιτιΡετιιτιτ ετ οοπι

Ρετετε ροεειιτιτ ιο (Βετιε τι·ὶΒιιε εετἀεεετιὶε ετ οεεεεἰοιιε

εοτιιιτι ετ Βι (Βετο Ιοοο ιιει·εἔ(ὶιιἰε εοιιττε (Ιυει:ιειιπτι(ιεε

ι›ετεοιιεττι εοι·ιιιιε εοΠε(Βιιττι ετ ιιτιἰιιετεἱτετετιι. (ιειι

ετἱτιιετι(ὶο εκἱιι(ὶε ιιοε τιοιιιἰτιε (Βετἱ εοτιιιιτιἰε ετ Ρετ

ιιοε (Βετιιττι εοτιιιιιιε ρτοοιιτετοι·ετε ιιτ ἰιι τετιι Ρτο

ρι·ιεπι (Βετι οοιτιιιτιὶε. ρτοτιιὶττετιε ιιοΒἱε (Βετο τιοττιἱπε

ετἰΡιιἱειιτὶΒιιε (Β(:τειιι ιιειι(Βτιοιιειιι εεε εΒ(Ιιιιά ει( ΒΒε

(με ιιτ (:Βετε τιετι(Βτιοτιε εε(Βιιιτ .τιοτι ε(Βιοεετε εεε

ειιτιττετιετε εΒ(Ιιιο ιτιο(ἱο οετ ιιι(τειιιο. τετιιιιιειετιε ει(

τ:εττε εεὶετιτὶε ιιιτὶ (με ειιΒιιετιὶτιιτ (1εεερτιε ιιι εστι

ττεετιι. οτττε (Βπιι(Βεκτι ἰιιετι ΡτεεΒ ετ οτιιιιἱ· ἰιιτὶ.

εεὶειιε Ρτε(Βετοτυ.πι οιτιτιὶιιτιι ιιετεπι ει(τἱττιετἱοτιεπι ετ

ιιετιιιτι ιιεΒειετιτιιιτι. ετ Μ(τιΒ(τ ΡΒιε ιιετεπιτ (Ιεἰεειιω

ειπε ιιετειιτ (Ιι1ετιτιιτιιειιιιι(Ιιιε εἱτ ὶΒιιἀ ιιοΒιε τεπιιττο

ετ (τε ὶΡεο ιιοΒὶε (Βετο ιιοιτιὶτιε Ϊεεἱο Βιιεπι ετ τεττιἱε

εἰοιιετιι ετ Ρεετιπτι εε (ιειι Ρετειιάο. (τιιειτι ιιετι(Βειο

τιεπι ετ οτιιιιὶε ετ 8ἱιιΒιιΙε ειιΡτε(Βετε ΡετΡετιιο τετε

ετ Βττιιε Βετιετε ετ τειιετε Ρτοτιιὶττο ετ ιιτ ειιΡτε(Βοτιιπι

εετ Ρετ 0ιτιΙ1ὶε ετ ειτιιΒιιΙε εττετι(τετε εοπιρἱετε ετ οτι

εετιιετε ετ ὶιι τιιιΒο εοιιττειιετιἰτε. εΒο(τιιΒι Ρετιετιι

(ὶιιΡΒ εε (Ιυειιτο ετ (τεοτιετιε ἰιι εΒ(Ιιιο εοτιττεΒετετ.

τετιε εειιιΡετ ιτιειιετιτὶτιιι.ε ειιΡτεὸἱετἰε. ετ (Ιιιε τω

εὶειιε εοιτιιιιιττετιιτ (Ιιιοτἱεοε ὶτι εΒ(Ιιιο εοτιττεΒετετ

ιιοΒὶε-ετἰΡιιΙετιτὶΒιιε (Βετο ιιοτοἱιιε (ιτοττιιττο οΒΙἰΒετι(ὶο

Ιιτοὶτι(ὶε ιιοτιὶε οττιιιἰε !ιοιιε ιτιεε Βεβἰτε ετ Βετιειι(Βι

ετΒιιιτεΙιτΒιιιε ιιοπιιιιε·(Βοή εοπιιιιιὶε. εετιιιιι ἱειι-ιιε ιιι
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ιπετειιεεεεε ειεΙοεεε ει: τεεεεετιιὶεε εεειιεεωτι εποε α οΙΪὶ(ἰο. ιιιιιιε ιιεὶ ΡΙιιτεε Βοεε ορὶεὶοιιἱε ιιἰτὶ. εετε

εεΙιιετε εεεειιεεετιιιιι εΡιιε τεοιπειτιΡεειι1εεεω. Με

εε εε!ιιεεειιιιι εΠο ειοεε εεεεετιιι·. εεε ει ειι(1ιιι εε

ιιιιιιιετεΠετε ειιι εοτι1ιιιιἱΖε1ὶΒιιε Ι›τεεὶειἰε ειιιεε πιε

ι11ειι5ἰ Πειτε( εε εε οιιιιιιε ιει1ει·ειιτιιι· εε εεε Εετιειπιιτ

ειιιεε ειιιεεεπι εὶιιὶτετὶε. εφε ειιτειιι εε ιιτιετεεεει·ιΒιιε

Ρτεειετιε· εετ εε τεπιειε εει·ιιιεεεει ετιτι1ετι εποε

ιειοττἰε Ρετιεπι επιθετ εεωτειεετιτ ιη Ρεεεε ιιοεττο

εποε (Με ·εεπιπεττειι(ετε ιετι·ε Ιεεεει Ρει2τιε ιιι- (με

ιιιει(:εττεεεεΒιι: εοπ Ρεττει(τειιιιιε ω Ρετεεεε εετ

τεΒιιε εετειιετι. :ιεε Ρτο ΙιιΒτιεο εετεὶε ε1ι(1ιιιε εετιιιτι

Ριιιιὶετιιτ (ἀεὶ ΐιιει·ιτ εε τεΡτιι ιιεΙ εειιιι:ετιε εεειιεεεει1ε·

Ιειδιττιπιε Ρτεεεεεειε εετιιιιετιιε. ἐιετιιιιτιε ετΙ.εεΡιπει

ειστε Πιετά( ηοβι5. εετ εΗ(Ιιιειιιε εε τεετιο ποειεε.Ιιεὶ··

εΒ(1ιιοε εε εειιιιιιιι ε]ιειιιιιε ειιιιιειιιι11 Ρτεεὶε(ετιιιιι (Με

Ρετ τΡειιιιι εοε(ιιιεε. εοε ΡτεΡιετ Ιιεε .ετεειει·ἰ ίεεἱε-~

ειπε ειι(Ιιιετε =εε (Ποτε εειιιει·ει(ειε ιεεεεετειιε ·εΡιιε

εεττιειιειιιε (μι ειιι›ετ Με ειιὶΡεΒἰΙὶε εετ ιτιετἱτε εειι-Ι

5Ρεεειιε εειι Έιιει·ιτ ιιεΙτεε ιυεω. εεε ει εεειιιιιε:ιε

ειιἱεἰτιιιτι ιη ·εεΐεειιι ίιιετιτ εωειιεειιει (Νοε ίιιετ·Ξε

ειττεε(ιεεειιει Ροιετιπιιιε ἰΙὶεε εε εωωτε ιεεΙεΐεοιει·ιε

Ιιεβετἰ εε τεΒιιο ι1εεττε ειιΡεΙΙετε εειιεεεεο ΜΒιιιιιιιιε

Μετα (ξιιεει·εΒιετε εὶετιιει 8Ρεειιιτι1 τεεεεει1ει ιιιΐιιε

εποε εεβιτε.·ειιε τεεεΠἱθεετ ε( ιιεΙεεειΣ ειιε πεεεειιξ

εεΡοειτε.εοι1εεεεπιιιε Ρτε(ετεε.' εποε ειιιιιιΒιιε ετ εἰπ

Βιειε εε··εὶετε ιιεἰιιει·εἰτετε Ιἰεἱωπι ε( ιεΒιιΙειεεΒεπι

&

Ρεετἱειε ει: ετεεἱειιεπι ΙιεΕετε ε( (Με εὶιιἰιιει:ε ιιε- _

πιειιεὶ εὶειιι: ΙιεΕετιτ ὶιι ευεειιιιε εειτιΡετιἰετ ιιευ.τιε

εεεεεεεΒιιε οιιιιιἰεο. εεΒιτε εετε ἱΡεοτιιιιι Βοτιε ει;

ΙειὅεΙἰε εε (ρεεε εεεεετει·ιτ. ε( (Ιιιιε(Ιιιιε ΙιεΒετε ε(

τεεἰΡετε ιιιετε εεΒεΒιιετ ω Ροεεε εοεττο εειι εε!ιιἰ

Ρτοιιτ εε εοε Ρεττιιιι1ει·ιτ ΐεειεπιιιε ει' ιεεεε ει Με

πιεεὶεπιιε ιιιεεεε ὶιιιιεΒὶπιιιε Με εοεττοε Βιιτεειιεεε

Ρετἰεὶἰ ιη εεειι εἱπιὶΙἰ τεεετεπιιιε. Εεεε( ετιεπι πιει·

εετοτὶΒιιε ειστε ιιιιἰιιετεἰιετἱε εεε ΡτεΒοει·ε ει: ΙιεΒετε

εεεἱτετιειιπε εειι τεο(οτειε ει: εοεειεεε ιη εἱετε εὶιιὶ

εετε τιεπιειιει ε( ω εειιεεεεὶΙὶε εεει;τε Βεὶἰεεετι εἰειιτ

ΙιεΒετιτ ὶτι τιιιεεἱεἰε ὶΠὶεὶιιε εεΙἱἱΒετἱοεἰΒιιε ει: εεεΐε

εετετἱειιὶΒιιε εεε Ρετιιιιιε ὶτιιει·εὶειἰε. ιτειιι ιιεΙιιιιειιε

ε! εοεεεειιτιιιε εἰεεειτι ειιεπεεεε ειιιιιιιτι εετεειιεἰ εε

εοε εεεεεετ εοεεεεειιε εποε εε (ει(επεε Ρτεεἰε Ιιοέ

εΡἰεἰοτιιι1ι ει: ετεεειιιιτε εεεειιετιεειιιι:1 ὶτι εἰιιὶ(ειε

πεπιειιει εεριπετιτιιτεκ Ρετιε ιτιετεειοτιιω εεε εε εε

ὶΡεἰε ιιεΙ εΙἰἰε ΡτοΒι ιιιτι ε( εεε εὶιτιἰΙὶτει· ει Ρει·τε

εἰιιὶιιιτι ειιιεεει11 εἰιιἰτετὶε (ιιιὶ τετετοτεε εἰ ειεεοτεεε

Βιετιετ ίπ τεκε1ιεε Ρετ ιιιειοεπι τιοεττιιπι οτειτιετιιιιιι

Ιεεἰ εε εοπεετειεπι τεειιεεετιιι· εΠο(Ιιειι εθ.εΒιτιιτ ειιΡετ

ττοε ετΒἰττἰε ιρειιιε οτειεετιι. ει: εὶ(Ιιιἰε τεττετιιπι εὶετε

ιιειιιει·ειτειιε τεΒεΠιε ΐιιετιι. εεΡἰτεεεε ετ εοεειιἱἱΒιιε

(Ιω ιι( Ρτεπιιεειιτε εετ ἔιιετὶετ ιεεεωτι. ειιι; εἰτὶΒετε

ειπε εΠιε εεε :ιεΒεεὶετἱοιιἱ5 ΐεετε εεΙιτ εεειιτιειιιτι εἰ

εΡοεὶτὶοεεω τεττιεεεει·ιιτε 8ΠΟΙ'Ι.ΠΠ. Πεεει. με (Με

ι.ειιεο ε( εοιιειεἰΒιιε εεειιιιειιτε ΙεΒειε ειτε Ρτοίεεεἰεεὶε.

τεΒεΠεπι ε τιοΒιε ιιΙτετιιιε ριιιιἰετιειιπι μου( τεεἱο

εεεεεΒἱτ. ΡΙεεετ τιοΒἰ5 ιιιειιΡετ (Νοε ὶιι εἱιιὶτετε πιε

πιειιει εειι( ε( ιτιετιιιιεετιιτ Ρειιεετε ιεΙἰε ε( εκτιν

ιιιειιτε εε ροεεετειιειιπι (ΙιιεΠε ιι1ει·οειοτεε ι1εβετε

εεΙιτι εειι( ιιι ιεεετερεειιιεεε. ε( (Ιιιοε εε εεεεειο

ειι(1ιιετιιιιι Βοηετιιιιι ε( ΠεεΙιιιιτι ιιιτετιιιιι εε Ρω~ω

τεετεετοτειε εει·ιπεεειε ΡτεΡοιιεειιιτ εεεεειιιιιεεοειε

εἰ

ειπε εε ειιιδετιειιιιι Βοιιιιτιι ετειιιιιι εἱιιἰ(ειἰε εειτιειιει

Ρι·εΓεετι εεΡιτεεειιε. ε( εἰεεὶει εοιιεεεεετὶτιτ. εοπιἱεε

εεε ει: (Ποτε ιιτιἱιιετεἰιετὶε εε εοτειιεΠετιιιε ε (ιι;ιιΒιιε

ειιιτ εεεεωι.ιε. (Ρω‹1 ιπετειιτιοιιιιε εειι ειιετὶε εοτιιττι

εεπι ιεει·εειετιιιτι (τιιε εΡΡΙἱειιει·ἰτιΙ; εετ ειειοτιετετε

Έιιετιετ εριιεε(τιιεε πιοτΕιιεε εΙιειιει' ΡετΪετι·ἰ εε(τιιεεπιτ

εἰιιε ειιεἱ. πιει Ρτιιιε (τεεεὶιιιτιι ΐεειεπιτ Ρετ ειιιιιεΙ.επι

πεπιειιει εε εετιιιεεετε ἱιιετειιεὶειιι εοεεεεἱπιιιε. (1ιιοε

ιΠεε εκ ἰΡ5ἰΙ18 (Ιω εοτι(ι·ει·ὶιιττι`ίὶιεετειπ εοιτιΡεΠι τε

ειειιιιιε εε ὶε ὶτι (Νοε εεεεεεεετιιει: οΜετιιεεειιιε.

ει(Ιιιι εετε ε] εἰιιἱτετε εετεεεει με! ἰιι εεεεεεΙιεΙΙιε

ΒεΠὶεεετὶ ιιοετεεε ει”. τεε εοι·ιιιπτ επιετιι: ε( ει. εο

!ιιτιοιιεει Ρτεεἱἱ εεΐεεει·ιτ εετ εεεεειιετἰτ. επιΡτοτειε

εε εεεεἴεεὶεεειιιε εεττιΡεΠι Ϊεεἰειτιιιε εε πιεεε (με

εεΒἰτοιιεε εειι επιΡωτεε (τει ιη γιιιιιιεἰτιἰε εεπιΡειιὶε

εοειι·ε!ειιετ εοηειιειιει·ιιιιΜεοτηΡεΠι. ει ειιτειιι εΙι(Ιιιειε

εε εὶει.ε ιιειιιοτει(ε(ε εειιίτεειιιιιι ιιι πιειε εεπιειιιιε

μπι εσειιιιΒετ. ΡτοΡτετ Εεε τεε εετιιπι ιιειετεειιιτι ιιι

Ιιει·(ε εε! ιιι ιοτο ιιοει;τε εοε ετιιετ εεε ιιεΒιε ιιειιιεκπ

ιη εειειεἱεεεπι. (με ετιιιιἰε εειιεεεἱτειιε εὶεεεω εεἰιιε

ειτε ε] ειετιὶΒιιε εΙἰετιο. ετ ιι( ΡετΡετεε ετεΒἰἱὶτετἱε

τοΒιιτ οΜιιιεεετ Ρι·εεετιι:επι ΡεΒιιιειε εἰΒἰΠὶ ι:ιοε(τι (ιιι

εωτὶιε€ε εε τε8ὶὶ ιιεττιἱτιἰε εεττει:ετε ὶτιἴετἰιιε εεεοτετε

ΐεειειιιε εοιεεειιτετι. εετιιιιι Ρετ·ιειιε. ειπιο εειιιἱπἰ τιιε

Ιεεἱιιιε- ειιεεειεειειο εεΡτιιεΒεεἰτεο εεΡετιιο. πιετιεε ἱε

Βι·ιιετιι. ι·εθει εετε εεε(τι ειιιιο ο(:(ειιο εετετιιἱΒιιε ἰτι

ΡεΙε(:ιο ιιοεττο (ιιιοι·ι1ιτι τιεπιἱτιε ειιΡΡεεἰιε ειπε ε(

ειδτιε. ·Ι· εεΡεετε ωὶΠο. εἰἔιιιιτε ·Ι· εεΐεττι εεπιετετἱἱ.

·Ι· ὶοΙιετιεεε Βιιτὶειεετἱἱ. ε· ἱιιιβετε εοιιετεΒιιὶετὶὶ.

Βετε νεεεπιτε εεεεεΠετιε.

Εεε ΪτεπιεὶεεΙιιιε εε Ρεπιτει εε εεεετε εεεετε τιο1ετιιιε

εεετἰ ἱιεΡετἱὶ εκτι·εεεἰ ε( ὶε ειιΒΠεεπι £οτειειε τεεεεὅἰ

ιη Ρτεεετιιι ΡιιΒΙἱεο ὶιιετι·ιιιιιειπε ει( εετιεεεεὶειιε Π

Ιοεττιε εειεὶ1ιὶ τεειε ἴτειιεοιιιτε εει·ὶΡτε ιο εεττε εἱι:ε

ιεετεΒι·ειιε ιιι ιετιετετε ειιΡτεεἱε1ιιιτι ει: (με εεττε

ετε( ειπε εἰΒὶΠε Ρεεεεπιτι ἰι1 εετε ιιἱτὶεἰ ἱΡεἱιιε εε

πω τεΒὶε ἰτι (με ετε( 8011ΙΡΗιεΙΠΒ80 εε ιεεειιιιι

ι·εΒὶ5 εεεειιτιε ιιι (Ιιιεεειε εεεε. ειπε Ποτε Με ιη

πιετιιι εεκττε ει; ειπε εΙιε Ποτε ι11 πιε11ιι εὶεἰειτε. Πι

(με ετε( ειιΒεετὶΙ›ιἰο (Δε. ΡΙιειΡιιε εει ετετιε εειι

εοτιιτε τετ. ετ εοε ίεεἰ ιη Ρι·εεεεειε ει; ειιειοτὶτετε

εειειιιἱ Ι:ιεΗτειειε εε εεὶεεεο εἰιιὶε τεεειεΙεεεεειε ιετιπε

εὶιιὶτειὶε Ροι:εειετὶε. 11ιοΙιε εεεἰτε εε! εἰπιὶιιιιιο εποε

ιιει·ὶετ εεεειιιιε ιιεΙ ἱτιτεΙἱεετιιιτι. πιει ίοι·εειε Ιιτιετιε

ιιεΙ ειΠεΒιε εΒτειιὶειἱοεἰε εειιεε. (Ιω εοπιιιιιιε Ροτεετεε

ιιιεε ειειε εεεεεεειοηε ει:ετιιιτ Ρι·εεετιτὶ εεττεετο ίιεεπι

ΙιεΒετι εεΒετε (επι(ιιιειε οτἱΒἰεεΙἰ. Ρτεεεεεειιε τεει:ε;ιιιε

ε( τοΒεΕὶε ειεΙιετ·ιε ιιεεΙιε. τείεεΙο ειιτιε ει; Ιοεὶκὶο

εεΙιιο εεεεεΠετιο εοιειιεὶε ιετιπε. εετιιιιι ἰειιιιε ιτι Ρε

δεοὶο ιΠετιιιτι εε ειιτἰε (με τεεὁἰτιιτ ειιτἱε εει11ἱιιἱ Ρο

τεε(ετιε ὶετιιιε. ειιιιε εετεὶεὶεε εεειιιτετιε ιιιὶΠεεὶπιε

ειιεεπιτεειι:ιιο οετιιεὅεεὶπιε πιοτιε. ἱτιεΞειἱοτιε εεειιιιεε.

εἱε Ρι·ιιιεε οειιιΒτἱε. ὶειετ ιιεεΡει·εε ει: εοωριετοι·ιοιτι.
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'' ι ·. τι τ' ·' οι .- . ” 'ι :ο · .'- 3 · :_ _ _ Κ'. το;; ” ` ” ' ._ :- Ϊ" .]Πι _Πτ:ΠΟΠΕΧΧΠ[ ) τ. τι τοπ `ιτοιο τι·οτιπιποΤιιιοοξϊοιοιιοΐοιποιτ::ποιο,τηοποιοοτ

. , ·___..··.ιἔ ,:-)3;. ·Μ:ι ' .' ·-ιιοι ι · · ι·· ι ,πιο τ' .τ! τι - οι

ΪζοιιιἰἰΔἰο ο ??ιοιπα , @οι-ιοιο το Ορίσίπσ 2 Ρι·οο'οι·ίσΣ

οιιοπέαπι πιαιισ|ιιοπιζι ΜοΙαο.πιτποο οπο, ίατιιιο:ι.π σο

πιιιιιἶ βετο, πο ρατώτιο .πω οοιπροτοπτἰὐιω οι /τωο

οτ πιοίσπίστέοπώατ οίΖΙοι·ιοπ ΐ]ντιποο οτ Βιι.ι.τέΖίοτιίο,

οι·οοίο Ιϋπιπιπι ιἰοσοιπ πιίΙΙιιτοι πυιιτοιωίαπι.

'Η'7'7 , Π! οριἱ!ἰο
«

δ.: αιτιο9ποι|ιο Ποοίί Ταιιι·ιποπ.ιί.ι ωττιωτι.

στο. Α. [ο!. 876. θα!. τ). [οί. 991.

( Η. Β. )

Ιπ πσιοιπο πσιπιπι οιποπ. οδο ττισιποε ειπο οπσπποιπ

πσιοιπι π·οποτισι ιποι·στιισπιε ιποποοριοο ποιοιοο ιποσ

ιο οστιπποι οτ Ρι·σσοι·οτοι·ιο ποιοιπο σοοι·οπι οτ σπο

σἱπι ίι·οιι·πιπ πιοοι·πιο οποιππι Ρι·σσπτοτσι· επιο εο

σποππιο τοι·ιποιο ππετι·πιοοπτι τοστι το ιΡεο Ρι·οσπιιι

τισπο ποι· πιοππιο δοειιοι·ισιι ποτοι·π ποοποι ιποπιοι

οοιιιιτιε ροΙοτιπι το Ισιποπσ. οποσ ο ποτιπιτοτο ποιιιιιιι

ιισσι.ιικνιι. ιππιστιοπο οπιπτο. πἱο ποποι·ιε πιο”. ὶο

τι·οιιτιο ιποι·σιι οτ Ρτο πτι·οοπο οοι·ιιιο ιιι ιιοτιππιο

ποππο οτ οοπσ οτ τιοπο οποιο ποιοιοιε ι·σι_5οι·ιο πο

Βπιπιετιστιπε ιιστοετοτι ἱοππο. στιοι·τσ ειιιππτο οτ στιοι·τσ

οπτιο σοιιιτοποιο σοιπππιο οτ ΡσΡπΙι ιοοποποιε οιποο

τπιπε ιιοπιιπο οτ πισο σσιιιππιο ιοοπο οτ ππιιιοι·ειτοτιο

τισιιιιππιο ἱοππο τοο οτ ιιοπο Ρσεεοοεισποοοτ ποιο ιιι

τι·οοσι·οιτοε Ρτσ Ροιτπιπε ιππ·οοσιπΙιτιο οποε τοποοιπέ

οοσ οτ πιστι Β·οτιοε ιποἱ οτ πιο οτ ιΡω5 τοποι·ο ποιο

ἱπ τοπππιπ ο σοιπππὶ ἱοππο πιποΙισοτ ιιιοπιστοτοιπ πιο

ἱππὶπἱοσ τι·ὶπιο Ρωτοω τισο οοτ πιοπι οποιτοι·ιοιιιιπ

σοετιπ .πιΠο πιετι·ιστπο ιπι·ιεπιστιοπιε οτ τοι·ιπτοι·ιι οτ

@οποιο οτ σπι·ὶο σϊοποπο τοιο σιτι·ο ππιποπ τοπιο.

οποπι ιπτι·ο ππιποπ οτ πιοπιοτοτοπι Ρτο ιππιπιεσ οτ

τοι·ιπε οποτ·το Ροι·τιο ποττοστο πο οιεο ιποπιοτοτο οιειπο

οποττο Ροι·τιο οποττο οτ πἱσοεὶπιο ἰΡεἰπει ιποπιοτοτιο.

ιτοιο πιοπιοτοτοιο πιο ιοπιπιεσ τιιπιπ Ροι·τιπιπ τω οετ

οποιο οποι·τοι·ὶοι·ιιιο Ρτσ ιιιπιπιεο σοετι·ι πἰΠο τοπι

τσι·π πιεττιστπο σπι·ὶο οτ ιπι·ιεπιστιοπιο ι·πεεπισπι οτ

:πιοπι οιιοι·τοιο Ροι·τοιο ποτι·οστο το ιΡεο οποι·το Ροι·το

οποιτο οτ πισοειιπο ἱΡεὶπε ιιιοπιοτοτιο. οπο οτ οποιο

ποοπο σοπσ οτ ττοπσ πιστιε ποιοιππιπε οτ πιο οπο

Ιιτιοτ ιο οοτιπποι πστιιε πιστιε πσιπιπιε ιιστοετοτι οτ

σοιιιτοποιε οιποπτπιπο πιστο πσπιιιιο σποι σιππἱ ιπι·ιο- εἰ

πιστιοπο σοπτπι @οποιοι Ροεοπιο Ριεσοτισππιπε ποπο

τισπιτιπο ιιι·οτιε οποιο ιιοιοσι·πιπο. οτ ποιππιο οπιππιπο

επποετι·πιπο οτ ποπιοιιτισιε οτ ιπι·πιπο οτ Ροιτἱιιοπσὶἱο

οτ ποπιππι σπιο οπιππιπε πστπε οτ σπππιοτ πσετι·πιπ

σοιιιΡοτοιιτπιπε ιο ιιι·οπιστιε οτ Ρι·οπιστοι·ππι οοσιιειοπο

οτ οΡοσἰοΙἰτοι· σππι ιοοπἱοτοτο ιοοιοππιπἰ το τοπιο οπσπ

οετ ποτο πἰΠοιιι σποπο σιιπι σιππι ιοιο πστιιιι οστο

ιιοτοοτἰ ιιι ίπι·πιο οτ πιο τπι·ιπε οτ οοι·πιο σσσοειοπο

εο1πο ιοιο σσιοιιοτοπτι οσσΙοεἱο το σποπο ιιι Ροι·σο

Ρτἱοπο ποσιπιο ιοοΙοππἱιισ οτ τπι·ιιιο το σιιοπο οπσπ

ιιιεὶ οσστοειο σσιοιιοτιτ οτ σπιο ιπιπ:ιπε οποιο οτ σπι

τπιοτ ποετι·πιο σοιπΡοτοιιτπιιιε ιιι σπι·οι·ἰο οτ ιποισοτσ

οποπο οτ Ροποεπε οτ ΒοποιοΙιτοι· οιοπιτιπε ἰπι·πιπε

_ οποιο σοιιιτοποιε οιοοπτιτιιιο πιστιε

  

Η..Ο

· τ.ι; τι - ι. - ι_ι

ιο οοτιππιο ιο Ειιοπἱστιο..οτ οποιο _ ο οσο ποιο

ε ιποιι ΜΒΜ οτ( ο 'τι
ει:>ιδο ο [ ἐθ ιπιιΒσι

πι ισπ π : Μπι. οπο ο..- . μ
Η έ· γ. :ι]π:πτ .Μο πο οι στ: κι” ΒΜΗ;τ στ! 21- ων τ 'τπιιοπιπο οπο ο πι ειοο: οπσπ τιιιοιπτο. ιιι τη πε

Μτι:ιι. . .το ι;τι&ι:π._ απο στι, οι.: ιιι πο. -τΠ10

οιιτ·ιιτοπιστι οπι ισποτπι· ποιοπιι. ο οπο τιπιιο_ιι
ειιΙΜ· . . ς μ.: ·.1αμτιμι.οιοθξνιιο: :; τ· τω.

. . .τι κ· ' ι .:ι_·ο
οτ ι·οσιοποιο οτ οιτ(οΪιπτἑἱ ξτονοἐεσποπποἰοπισ ιοοιι ) Β

ιιιτιπε Ρτο οπστπιοτιιο. οοπιπιιιιο ποτιιε_ ιιιιοπιστιιο στ

. ο των »το

οσιοιππιπι οιιοι·ο
., ωΙ ι) Η) οι:: Απ τι ·-ιτ .

τοιο οτ οστιιοΒοοιιοοπι › ποοισοοεπειπο σωστο·. . . τι; · ο ι ο του

οτ τστιιιο τοι·ι·ιτσι·ιι ιποι·στιιοπποι πο τ: υ οτι οπο ι

. . '. Πτι! Μ.ΐτ"-·.·'ι

πεοπο ιιιοπιπ ππιτπι·ι ιιιτι·ο το.τοο οόπ:ιτι. οπο.
. ι ι ο ,··ιι..ε°

Ροι·το ποποιοπο σοοιποπτοιιι Πιιιιιοπ ο οιοισι·ιο· ποπ
_ πιο. οι “τοϋ .. .. :τι ο. .τοπ

ππιποπ Ρι·στοππιτπι· ο σοιιιτο·οπο οοιιξοπο οπ τοπιο

;. [Π. .τ. (το' ..Κιτ

τπιιι πο ιιποστιοι·σισ ο νοσοσιοοσοι!ιοτ επ 8οοποπτοπ

.)· ιι···τ' .- ·.·ι
οι, _Ωἱ ε Ω τι ου. ·.

σστιοι·οτ ποποι·επε · σ ο οποοιο τοοεοτπο. .ι·οιισοι
. ° το το -· .ποιο ο στο Μπι ο

οι τοποσ πεοπο ιπ οπσπ ο οτι πι· πιο ο
ο τοι ι ι -τ Μπιτ ι

Μισο. ποποι·επε οι·ιοπτοπι ι:οτιο.ι·οτ: οτιιι·οοιιππ
. .τι Δ..-.ι_ ο ι. μ· οι:

Ριστοππιτπι· ο σιιιιιτο οποποιοοποοοποξοχοπο ιπετιιοο

πε πο οπ πὶοιο ο . ·ιοοοεττέτιτ οιτττ'οέ'θε πέ
(Ι ΤΩΝ Η. ιιι ·;·.ιιι··'Ητ.. . τ? Η °'

ιιισπτοτο ιιι·στοππιτπι· πεοποοοπ ιπΒιιιο. οτο·οτιοοιιοττο

ποποιοπε ιιιοι·ο ειπο ποποι·ειιοιιιοτἰι]ἱπιιπ1 σιιτιιει·οτξ οι.

. . . . τι τω ι >ττ°έτοι··

οποι οπσπ πιπιπιτ πιστπιπ π'οιπποεος

Ιιστοετοσιο ιιιι!τπι·ἰ οτ πιτι·ο πιστοπο Ιιοι·τοπι1%Βιι:Η

οποετιιοι ποσοι οτ σππιτιοτ πσετι·πιιι πιο οπτοτττωιοοπο

πποε ἱπ πιστσ τοι·τιτοι·ιο οτ οἱπε σσσοετοποιήσσοτιέ

πσιπιποε το ι·οστιο οπὶ σοποποποι·ππτ τοποι·οιοἱπἱο οποττοιιι οτ οστοποιο πο τστο πίστσ τοσεσο.οποττοι:ο οτ οστοποιο Ροι·τοπι πο οιεο. πἱιιιἱπἱο πιω

πιο οτ πιστσο τι·οττ·οο πιοσε τοοοι·ο οτοποεοιποιπο "οτι

ποιιὶτ ιιι ιιι·οοοπτοιπ ποοπισισιιοπι πιο οστο ιιιτοι· πιο

πιστιε πσιπιππιπο οτ οσο οι οι·οοοιιτι ποοπττιοπο οπσπ

οποπτπιπ Ρτσ οπο οποιοι οτ πιο ιποπιοτοτο οτα:

τοπο οποιο τοποτιοπτ ποιιιἰπι πο ι·σοτιο το οιιιστιοπο

ιιοσ ποττοοεισοο ποπ τοιιοοι· οοσ πιστι ΐι·οτιιοε ιοιο ἰιι

οποπο τοποοπτπι· οοσ οπ ιπτοι·οοεο ποσ οπ πιοπι

ι·οετἱτπτἰσποιπ. οι οπο τιοεσσ πσιιιἱπι το οποπο τιοτιοιιτ

σστοποιο Ροι·τοιπ πιοπἰοτοο σπιπε οστοπο ιιοι·τιε τω!

τπτ ο πιο οτ πιστιο ἴιιοτι·ὶτιπε ιποιε ιο τοππποι οτ οπσπ

πιστι τοππι οτ @ο τιοτιοσ σπιτι πιστιε ΐι·οτιπτιπο Μοτο

ιιι πιστο πιιοιπιο πιστο σστοπο ι·οοισιιο οωι ποιιιτ οτ

σοπὶτ ἰο Ριιοεοπτοπι ιιοιιπισιοποιπ. οτ Βοιιοι·οΙιτοι· σιοπιο

ιοιο οποιο οτ σπππιοτ πσετι·πιπ σσιιιιιοτοπτιο ιιι πιστο

τοι·ι·ιτοι·ιο οτ ιπτ'ι·ο πιστοιι οοπτιποο. ππποσπιποπο οτ

οποποοπιιιοπο οπο. οιισοΙιτοτιε ἱπι·πιπε σσιτοιοτοιιτπιπο

πιο το σιτιοτσ ιο οποποιο Ροι·τισπτο πιστι τοι·ιπτσι·ιπ

σπἱ Ροι·τισπτο οστιοτοτ οτο οπο Ροι·το ιοσποσι·ιποποπ

οπο τοεεοτπε οιοοιιιι οτι οπο ετι·οτο. οτ οπἱσοπὶππω: οτ οπιτπιοτ πο8τι·πιο τιοτιοιπιιο ο ππιπιποπεοπο οπ ππιποπ εοπ τοοεοτπιο ροτι·ο οτ εισπτιπ·ο-1

τοππιτπι· ππιποπ εοπ τοετοτπε ιιοτι·ο πεοπο ιποι·σπ
Ατι.-'τη

ι·οτπιπ οτ πεοπο οι] σοππποε ποοιοι·πιπ το επιο οι·ιιιοΒ

. . . . . . . -· ·.ι κ”

ποοπιιοπο οποιο πστιιε πιστιε ποιοιπιτιιιο οιοοπτπιπέ

. . ι ο ο ιοΠ·π Ϊ'

οππιτιοτ πσετι·πιπ πιοοοιπ ειπο τοι·ι·οιο πιποοτοπι πο

ετι·οιπ ποπισοιιι οπο οετ ιπιιτο σποποιο σιιιππιι·το

πσεττο οι Ιισεὶτσ οτ σοὶ πιιιοο οτ σιτσ σστιοι·οτ επ

. . . . . ·:ι .

Ροι·ιοε πιο ιπτοι·ιπε ποποιειιο πιττοπι τοι·ι·ο .οοσΙοειο
. . τ . π· Η τ.: . τ;

εοπστο ιποι·ιο το σποπο οτι επιο ιιοι·το Πτισι·πιο πιοπι”

πο σοεοιποπιε οτ ειοπι πο εποτ σσππιιοε. οτ σοοιπιιιιι
. .
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ποιοτιποοτιτιιιε οπ ρι·οπιστο οτ σιοπιτιπε ἰπι·ἱτιιιε ιοἱστιι
ιισειτπιπ. ιιι ιπεπτο πισιιτιεπ ιο σιιι·ιο σιιοπο «οι οσ
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ιιει·ει ὶιιιετιιιε -.ι.εττει··ιιι38ιει1°ι ·εειιο!ειπιιιι 8εμειω ει: ιιεΒἱε·ιιοιιιἰεε=εοπιιιιιὶειειιιιε ει Ρι·σ‹ιΡεετιιειιιιιιιιμι·ει

Με (με @Η ιιοπιειι ειιιιίεἰ τιιει·εἱιἱοιιἱε ιΙε Ιιεἐἱεο επι `”

επιο ιΔιειιε .ΐοεέιιιιιέ ειπε ιζιιΉεπε. ὶιεπι ιιειπιο ειπε

ιιοιτὶἰιιΙΒιιε οι με πιιο!Ηιει πι εοιπ:ιιιπι ιιοΒιε ειιιιειι-ΐ

εεε άπιπ ιΐ6ωιωιω ιιιε ιιειι-ιιειει”ειιιιιβει.·τιιοειιιιιιιι

εειιιιιειειιεΦιιΠεεειι·ο ιιιιιιιἶ ιιοιιιιιιιιιπε πιι·ιειιιειιιιιιε

ιετιιιεΐει Ροεεεεειειιιιιιιε ιιει ιειοιο ει ιετι·ιιοι·ιι ιρειιιε

πιιοκιιιι€ (ιιωιιιιι πιπε εποε ιρειιιιι εεειι·ιιιιι σπιτι

, ·1ι.μ Με Μ.,ι . . .

Ρι·ειιιειιε ιΣιιιιιιιιιιιι ιπο ειιωιω ει ιιοιιι5 ιειιειιιι· πι

ιεωιιιω: εΕιιι'ιι ει°ιιιειω ιιέιιι·εε πιεσε άιεο ιεεει·ε

@ο .ιΡει”ιιιφΐΔε ει ιειιιιιιιιι·ε οοπιιιιιι ιειιιιε2Βειι·ιιιιι

επε εειιιΡειειιιί ιιεεεδΒιιιίμειιεεάεπι ΜΑΜ δε ιιιιοιιο

πι .ειιεριιιιιι ιισιιιιιιιιιιιε Με ιιιιιιιιιφιιιιιιωωιωι

ιιοπιιιιεε ιιιιὅἱιιιὶ. ἱιεπι Με ιιιιειιι ει (Με ιι·ειιι·ιΒιιε

ιιιειε ει ειιιιιβει ιιοειι·ιιιιι εοιιιΡειειιε ω εειειι·ο οιιιπι

ιιοιιιιιιιιιιιε ιει·ι·ιιοιιιε'”ἐἴ”ι”ι'ιι·ΐεὰἰὸιἱο¦ιιε εὶιιιιιτιἰ. ει ει

ειιιιιιε πιιοά εεειι·ιιπι εὶΙιΜὶ ιιιι!ειιειιειε ειιτι1 Μαι

ω; ιι ιιοΒιε ιειιειιιι( ιιι!ιεεειιτι1ι ι;ιι·_ρ.ιιιειιἰειειε. ἰιεπι

ἱπε τιιιειιι ει ἀἰοιὶε ωιιιιω πιειε ει ειιιιιιιει ιιο

ειι·ιιιιιεοιιιΡειετιε πι ιιει·ετιιιιιιε ιετι·ιε ει ροεεεεειοιιΠιιιε

ει ά;ιεηιε-ειιοπάειιι ιτιιΠιει·ΡωιοΜι·:ρεειιιε ἰιι.ιιιεοἰο

εΒιειιιε ιεττἰιοι·ἰοΞει πι ἱρεο ειιιιιιιε ιιιΠε-Βεπιιιιιιιιιι

ιει·ιήιοι·ιο. ει ὶἰιπἱεἀἰοιἱειιε ιιιειιιεΗειμόιειειιιε εποε

ιιιιιέιειεει ·ιι;ιειιιέ. εεειι·ιειιιιεειι ιεπειέιιι· ει ιιειι πι ι”ειι»

οιιιπι πιειτεεια· ει ἱρεειιιιειὶἱειιιιε πιιετιιι·ιει· ιιιιιιειιιι

ὶΡεἱιιε ιιιειιιειειιε.· ιιειιι Με πιιειιι. ει εεε ιι·ιιιι·ιΒιιε

παύει ει ειιΠιιιει ιιοοιι·ιιιιι οοιιιΡειειιε ιιι-Μεο θε εειιιΡο

ει; ιιοειιιιιΒιιε ειέιει·ι·ιιαιδιο ει ιιιι·ιώιειιειιε ιρειιιε ει

ᾶἱεἱπιιιε .εικοσι ιιιειι.ιειιιε ιρειιιε Ιοει:=ει ιιιι·εάιυιοι·ιιιιι

ιει1ειιιιΝιι .ιιοιιιε Λεω ιι·ιιιι·ιι:ιιιε πι ιειιιιιιιιι. ἰιεπι

Με πιιειιι ει: ειωιε. Έι·ιιιι·ιιιιιε πιειε ει επι-ΗΜ: ιιεειι·ιιιιι

εοιτιρειειιε πι εππο ιιοιιιἱιιὶιιιιε ιετιὶιετιο ει Με

ειειιιιιιε ιιιιιεοιιἱ. ει άιειιιιιιε εποε: ιιιειιιειιιε ιρειιιι

επική ει ρωιιιεωιωω ιειιει.ιιιι πι ·ποιιἱει άπι·ιειιιιιιπι1

ει εεεει·ιιιιιει· επιιιιιι Με πιἱειιι ει ιιειι ΐι·ειι·ιιιεε

ιιιεἱε ει: ειιὶΙὶΙιει ιιοειι·ιιιιι οοτιιιιειειιεἰε·ἱιι Ρι·ειιἱειὶε

ει ·Ρι^ε:ιἱοιοι~ιιιιι οεεεεἰοιιε ει ιιιιιιΒιιε ει ρει·ιιιιεεειιε

ει. Ρετιιιιειιιιιιιιε ει] Ρτειιιοιιι ἱιιΨεεεὶΒἱιε>ειἶἶειἱιὁΒιιι

ιιιιάεειιπιφιε ει? ΊιιεΙἰεειιιιιπιιε επιι τιοΒιει·αιιεπιιΒιιε

65068 ιιοιιιιιιιΒιιε ιιειιιιο εειιο ει πιιιιιόπω πιοπε ποιοι

πι” ει Ρτο ειιιοιιιιει ιιοειτιιπι ·ιιιροιιόιιπι ιιιι ·ιοιιιὶιιιιι

ιιιιιιιιιιιεςιι.ε Μπι !ιβει·ει ει ειιεοιιιιιιειι οιιιπι οιιε1ιε

8ει·ιιιιιιιιε ειιειιεοιἱοιιὶε Ιιτειει· ιιι;ιειιι ε ιιιι·ι·ιιιιε ευ

@ήπιε ειιεεΡιιιιιε ιὶπἰιο Ρι·εειο ιιι;πει·ιιιιιόεεειιι :ιιι

ιιιιι1ι·ιεπιιε. πω” ρι·οιιιιιε ει ιιοΒἱε· εοιιιειιιιΒιιιι=ιιιοι.ιε

ιιειι·ιίτιιιιιιε ει: ιιε Ρεειιιιιιιεειιιιιιιιε ει ιιιιιιιειείιει:ιε

ιιοτιιιιιιιπι πιοπε ιιειιιιιεεε·ει ι·εεειιιεεε εειιίἱιεει· (Με

ιιοπιιιιιιιυε ‹!ε ειιιιιιιιε ιιειι ιιοιιιἰιιἱιιιιε ιιοιιο πιε

Βειιε τιιιιειιιπι ει: εο!ιιιιιιι:ι ειιι·ειιιιτιειεπε ειιεεριιοπι

ιιοπιιιιιιὶιε ιιειι ιιιιπιει·ιιιε ει ιιειι ·ι·εεεειε ρεειιιιιε

ει: Ρτεοἰἰ ιιειι εοιιιιἱ ει οπιιιι πιει. ει ει μπε ιιιιιειιι

Ρτειιὶειιι 8οιειιιεε ιρεοι·ιιιιι ιιει·ιιιιι ειιιιιτιιιειοπεπι ιρειιπι

ειπε· »οιε τεεἰρἰειιιὶιιιιε εκει ιιοιιιιιιιιιιιε ιιοιιο-ει

ιιεπιιιιο @Με ιιοιιιιιιιιιιιε. ι·ειιιιιιειετιε ιιιι·ι επιο επιε

ιιειιιιιιι· όεεεΡιιε ιιιιι·ει όιιιιιιιιιιιτι ιιιειι Ρι·εοιι. Ροε

εεεειοιιετιι ιιιιοπιιε ει ιιοιιιιιιιιιπι ει ιιιιιιει οπιιιἱιιπι

Ρι·εάισιοι·ιιπι ιιοιιὶε τεειριειιιΠιιιε ἀἰειἰε ιιοιιιιιιιιιιιε ιπο

πιε ει άιοιιε ιι·ιιιι·ιΒιιε πιειε ει ιΙιιοιὶΙιει πι εοΠόιιιιι

εοηιοι·ειίιεύ ιι·ειάιόιεεε οοιιιιιεοι· εοιιειιιιιετιε πιε ει

ιιίειοεσ-πειι·εε πιεσε ει πιιεπιιιΒει πι ωιιΔω με

επιο Ροεεια:ιετε ειιιιιιιιιιιι ιιοεεεὐετἰιιιιιε. ι;ιειιε όπιιιε

ιιοπιὶιιἰΒιιε ·ιιειιιε· εειιιιιιειιιιιιιιε ωάιειιε:επεωϊιιιιιιιενιιϋ

εειιιἰειιι ειιΡτειιειιάειιόι ιι06Ρωιιιιιι ροεεειιι6ιιειε

ιιιιιιιιόοειιπιπιιε ιιοι›ἱε Ρι-8'ιιΡεο ·εσιιιιιιιι°Βὶ `ῖΡεὶ `Βὅ-ι

"πιπι Ριεειιει·ἶι εἱιιεειπιιΞιιιειι'Ἡ δ.ιειοι·ιιιιι ιι·ειιτιιπι

πιεοι·ιιιιι ει. ειιιιιεΗι1ει ιιιι5ιτιιιιι εοπιτειιιειιότιε ει

ιιιυιιιιιιω· ρει·εωιει·ιιωΧ·ιιίδ· Με ει· Διώ ιιειι” ιιιείΒ

ει· ιμιεω·ιει -·ιιι Κ εειιάειιι? οοιιιι·ε·άιειιοπεπιει Ρι·οιιιι.ιιε

@τοπικ ω.ιιωωιιιωιιιιιιωειι ει ειωιιιω π» εο

ιιιιιιω- ·ιιειιιε·.ιιιεώριειι·ιιΒιιε· ὸὶειἰε·!ιιεπιιιιὶιιιιὲ οπιιιιε

ει ειιι€ιιιιι ειιιιι·εάιειιι πι ιοιιιπι ιιει με ιιιιι·ιε ειιιιιιε

που ιτιιρειΗι·ε ιιειιιιε ειιιι°ιι·ιιιιει·ει εεά (ιεί'Γετιόει·ε ει

ειιιειοιιιιιιτε ει: οπιιιι ιιει·εόιιιι εὅἱΪεΒἰο ει ιιιιιιιει·ειιειε

ειιρειιεἰε πιειε ιιι·ορι·ἱἰε ει όιειοι·ιιπι πιιιι·ιιιιι πιεοι·ιιπι

ει οιιὶιι8ιἰΒει _ιιοιΕπιπι ω εοΜειιιιιιι 011ιιιεπι ει1ειι

ιιιιιι. ειιοιιιιιιι ρειιιιιιι άιιρ!ι ιιε ιιιιιιιιιο ιιιιιιε ιιιιιειιι

ρι·εάὶειε ει με ι:ειιιΡοι·ε ιιιιιιιει·ιιιι ει τιιεΙἰοτειε Βιε

τἱιιι ιιοἱιἱε ι·εειΡιειιιιιιιιε ιιειι ιιοιιιιιιιιιιιει ειπιιιιιιιι

πιπι. ρι·οιιιιιιο με ἀὶειἱε ιιοπιιιιιιιιιε ει· με ιΙιιοιιιιει

πι εοΙιθ.ιιπι Με εειιιρει· ιιιιιιιειιιιΒιιε οιιιιιιιιιιε ει

ειιιΒιιιιε ειιιιι·ειιιειιε. .Ρτο Εκει” ειιιεπι.·ει Ριεᾶἱειἱε

οτειιιιιιιε οιιεει·ιιιιιιιιιε·ει ειιεπάειιιιιε οΒιιΒο ιιι8ιιοι·ι

ιιοιιιε τετ·ιΡιετιιιιιιιε όὶειἰε ιιειιιιιιιιιιιε ιιοιιο πιεε ει

άιειοτιιιιι ιι·ειτιιπι πιεειιιιιιι ειειιἱιιεΜιει ιιι εοιπιιιιιί

Με εειιιΡει· ιιιιιπειιιιι:ιιιε οιιιιιιιιιιε ει εἱτιιὅιιιὶε ειιρπι

ΜΒ. ιιιευρει·ιεπ άισιο··Ρι·εσιο ει ει: :Ποιο @Με

εειἰο · ει ιιιιιιιιιιο άιειιε ιιοπιιιιιιιιιε·ιι·οΒιε ιωΡιωειει

ειπε ιιοπιιιιιιιιιε οπιιιιιι επε πιιειιι ειιιὶειἰέ ΐι·ιιιι·ιΒιιι

ιιειι ει: ειπε” τιοειι·ιιπι σειιιρειεπιιιιιιι Ριεὸἱειἱε

 

ε οιιιιιιιιιιε ει εἱιιΒιιΙἰε ει εοπιιιιι οεεεειειιε ιιι ὰὶοιἱε

ιιιι·ιΒιιε ιιοιιιιιιε ᾶἱειὶ οοιπππιε ει ιΡειιπι εσἶιιιιιιε πιει

Ροεειιιε ει Ροεεὶι ει οιιιιιιε ι(Ξιεει·ε πιω εεο ει Μαι

Π·ειι·εε πιει ει φιιιιω ιιεειιι·ιιιιι πιοπε ροεεπιιιιιεει

ιιιιπιιεπι Ροιιιἰπιιιει ω' ρι·εάιοιιε οιιιιιιιιιιε ει·ειιι€ιιιιει

ιιειι ι·εειριειιιεε ιιοπιπιε άπιπ εοπιιιιιιιι ει ιιιιιιιει·ει

Με ιιοιιιἱιιιιπι ἱειιιιε ει Ρετ Με ιρειιπι οοπιιπιε ει

ιιιιιιιειειι.ιιιεπι ιιοιιιιιιιι·πι ιιιιιιιε ιιιιοειιι·ειοι·ειιι πι: ιι

ιιειπιρειιιε εοπιιιιιιιι ει ιιιιὶιιετεἰιιιιἰιι εοπειἱιι1ειιε. ει.

φιιιωι ιιοειι·ιιπι άι: Ριιεᾶἱοιἱε οιιιτιιΒιιε ει ειιιΒιιιιε

ἰιι'εοΙἰἀιιιιι ιεεεειιιι· ει εε ιιι εοιἰᾶιιπι-οιιιἰιΒὲιι. ειι·ιι·ετιιιιι-°

εποε εριεισιε Δω ειιιι·ιεπι Βετιεπειε ι·πιιιε εειιειιιιι

ιιιιιιιιι @τι εειιειιάει·πιιι εειἰοιιιιπι Με άε ιιι·ιιιειυειι

ει οιιιπι πω. (με επιιιιιι ει ειπεπιε ειιΡτιιόἱειε επ

Ρει·ιιιε ιιειιθ.ιιιι ιιειιιε ιιειιόο ειπε ιιοπιιιιιιιιιε ει με

Ψιοιιιει πι εοΠάιιπι ιειιιισιιιιιιιι ιιειι εποε εδο ει ιιειι

(Παει ιιιειιιετιειιιιιε ει ιετιει·ε όιειιιιιιε ιιι ιειιιιιιιιι

ε εοπιιιιιὶ ιιιιιιιε. Με πιο πι Ρτεεειιιι ιιετιάιοιοιιε

ιιιιοά ιιοιιιἰιιεε άιει:ι ιιιοιιιε ει π·ιιιιιιιιιι. πει ι·επιεπεπι

πι ιει·τιε πιπε ροεειάειιι ει ιιειι ιιειιόιιτιι Ροεειιιι ιιιἱ

πι ιει·ι·ιε ρι·ειιιοιιε ιιειιοιιιιε ει ιιοπιιιιεε (Ιω εππτ ει

Ϊιιετἱιιι πι Ρι·εάἱειἱε ιει·ι·ιε ιιειιιιιιιε ροειιιιιι ιιιἱ πι

ιεττἰε Ρτε‹ιἰειἱ ιιιοπιε_. ει ιι·ιιιι·ιιιιι ειπε ει πι εἰε εεεε

ει ιιειδοειιιτι ιππε ιιιόε Πιιετε ει εεειιτε ειειιι: ειπε

ριιεεειιιεκπ ιιειιόιειοπειιι. εειιιπι ιιιιιιιε πι Ρειιεειο ιι

Ιοι·ιιπι ειιι·ἱε ιιιιἱ τεΒιιιιτ ειιι·ιε. εππο όοπιιιιιεε ιιει

ιἰιιἱιιιιὶε..π‹:ει.ιιιινιι. ιτιόιειιοιιε πιπι. Με ιιι. ειρτΠιέ

ιιιιει· ιει·επιιιι ει ιιοιιεπι. ιεειεει ηπιοιι απαιτει ιιιιιειι.

ιιιιιίι·ιιιιειιιι5 άε ειιιιειο €εοι·Βιο εειιιεεΠει·ιιιε ·εεπιιιιιιε

ιιπιιιε. Βει·ιιιο!οιπειιε ιιε ιοπιειιιιει·οεο ει ιοΧειιιε σειιιιι;

ω!!
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πιοιιιτιι εετιιιε ·εοιιιιιιιιε ἱειιιιε. ει ιιιεοιιιιιε ιιε Ροιιιοτι α ει Ιο)ιειο ειιιιιο ειιιιεεΠιιτιιε οοιιιιιιιιε ιιιιιιιε.. ιιιεοιιο

86ήΒ8- -_ ''κ. Κ ι .ιιιιι .ι ι . ι:τιι

Εεε Βιιιιιτειιιειιε ιιε ιιιιιιιτιο ιιοιιιτιιιε ιιιδιιιιιε ω-ιριι.

-ο · ··ιι=

ι -. ι ' ι ·.·ε οι <ι · -

:·
· Βοοεοι.ΧΧινο -Ϊ ι ι ι

ι ·-ιι - - - οι ι - ι ·

Ιιαι:οιιιιιι .Μαίοτώετπω, εισ.,· ται·ι μα· πιαι·εα.έ σε!

ριζ6ύποται διαι·Βεπειιύα.ι Μοπιί.ιρεοιάαπί εοιισεο.<ια·ιιιε2

ωπεεάεπεία) [αππεπσίιιιπ αποτιάίεο·ιπ επ ε.τέειειιιί

ρταειαάιοίκω···αθίειΖοώ @Με .σε · ποστ ' ·ίπιεπάίζειε

ιίεε!αται. · ι ' ο

ι ι

ι π" μ.

....-1 ..Η 'Ι ;

,ξ ' μ .ιιιι_,,γι_ι_ι ει” με έ: ' μ

ι ιι·; ·ι ; .:ιιι?·°ὲι· -·Ϊ · ι

·· -ι= ι · ι:ω.ιι.ρι.ιιιιε.υ. ωι.ιι.ιιικ ·Η5.ιι.

Μ. · (αλ). :ι -ζι·

ο ' ΐ

·Νοιιετιιιι ιιιιιιιει·ει ..με >ιιοε ιιιιεοιιιιε ιιει ετιιιιιιι

τει ιιιιιιοι·ιεετιιιιι. εοιιιεε τοειιιιιοιιιε ει εετιιιιιιε. ει ιιο

ιιιιιιιιε ιιιοιιιιιιΡεειιιειιι. ιιει ιτιειιιιιιιιιιιι οι Ρτεεεε ιο

ιιιιιιιιιιε άειιοιιιι ει εΒιιιιι ιετειιτιι ιιιάιειε ειιιιιειιιιιιο

τω» Μι ·ιιοε·ιεθιιιοτιιιιι. Ρετ οιιΡιιιιιιεοε εοιιειιιιιιιι ει:

εοιιι·ιιιιε ιειιιιε ειιιιιιιιιε ιιοιειιιεε ιιιοιιε εεΡιιιιιιειέει

εοιιιιιιιι ιειεετε έι·ιιιιιιιιι 5Ρεειιιιειιι: Ρετ ποε ει; ιιοειι·οε

οοιιεετιιιιιιιε (Με ειιιΒιιιιιιιοτιιΒιιε ιιοιιιιιιε άιοιοτιιιιι

ειιΡιιιιιιεοτιιιιι ει: οοιιιιιιιιε τεειΡιετιιιιιιιε. ει ειετιειιτι

ειιΡιιιιιιιειε ει: εοιιιιιιιιιιιιιοιι Ρτο ειἰτιιιιι ιιιιιτοιιιι. εειι

ΡιΒιιστε. οσε ιιει ιιιιοιι Ρετ ποε ιιει Ρετ ειιεεεεεοτεε

ιιοειτοε -οοιιεεεεει αει: ιιει εοιιεεάι εοιτιιιιι€ετει ιιιιιι

ιιιτιιιιι.ι·ιιοειτιε-ιιοιιιιιιιΒιι8Ρτο εοοιιε Βιειο. ιιιιιιιειι- ο

ειιιιιι ειιοιιιιιειιε ιΠε.· ειιιειιι εοιιιιιιιε· ειιιιιιιιιιε ιιιιιιιε

ιιιιΒει ιιι ιιιιιιι ιιοειτει ·ιιιοιιιι8Ρεειιιιιιιιιοεεεειοιιε ιιιειε

ι:ιιιιτειιε Ρετ εοε ιιει ειιεεεεεοι·εε ιιοειτοε ιιιἰειιι ιιει

ειιιΙιιιιιι.ιε ιιοιιιἰιιιιιιιε ιιοειτιε εοιιεεεεε ιιει σωσε

ιιειιιιε ιιοιι ειιΡιιιιιι ειιιΡετειιι εειι ιιιιΡειιιιιιιι:. ιιιιο

ιιιειιιιιι οοιιιιιιιε ιιιοιιιιιι ειιοιιάιοιιιιι ιιιιιιεει ει: ιειιειιι

Βιιετε ει: ιιι Ριιοε. εοιιεεεεἰοιιε ιιιειε ιιιιιτειιε ιιι αιι

τιιιο που οΒειειιιε.ιιιοιιάειιιεε ιειιειιιι ιοοιιιιι ιιοειτιιιιι

ιιι ιιιοιιιεΡεειιιειιο. ει ιιιιιιιιο ιιιιιε ιιιοιιιιεΡεειιιιιιιι. ει

·ιιιιιιιετειε Με οιιιειιιιιιιιιε πεειτιε ΡτεεειιιιΒιιε ει ει·

ιιιτιε. ιιιιοιι Ρτειιιοιιιιιι εοιιεεεειοιιειιι ιιοειτειιιι ίιτιιιιιιιι

ιιιιβειιιιι: ει οιιεετιιειιι: ει ιιοιι εοιιιτειιειιιιιιιι ιιεο ειἱ

ιιιιειιι εοιιιτιιιιειιιτε Ρετιιιιιιιιιιι. ειιιιιιιιι τειιοιιε. ιιιιιιιιιι

ιιι ιιιοιιιεΡεειιιιιιιο νιιιιιιιιε ιιιιιι.- ιιιεει.κιι εεΡιιιιιο.

Εεε Βοιιειιιιιιιιιε ιιε τιοετιιο εεετι Ριιιιιειι ιιοι:ετιιιε ιιοε ε!

επειιιΡιιιιιι ειιιτειιιι ει; ειιειιιΡιιβειιιιι ιιιι ειιιιειιι:ιεο ει:

οτιιΒιιιιιιι Ρτιιιιιεθιιο .ιιει άοιιιιιιι τεἔἱε εετἰΡιο ιιι Ρετ

€ειιιειιο. ιιιιιιιιιο ειΒιιιο εετε Ρειιιιειιιι ιΡειιιε άοιιιιιιι

τεΒιε. ιιι ιιιιο ετιιι ιιιι ιιιιιι Ρετι:ε γιιιιιιδο ι·εξι>ιε εε

τιειιιιε ἱιι 8οιιο. ειιιιι εοι·οιιιι ιιι εε.Ριιε. ιειιειιιἰε ιιι

ιιιετιιι άειιιτε ειιεειιι ειιοδιιιειιιιιι. ει ιιι ειιιι8ιτει Ρο

τοπιο ειιιιι ετιιεε. ειιιιιε ειτειιιιιεοι·ιΡιιο ιειιε ετιιι

:·Ι· τω., ιιει. (πω. Με. ιιιιιιοιιιο. οοιιιιι·. ιιοεειι..

ει. ιιι-ιππιι. ετ. ιιοιιιιι. ιιοιιτιο τ. εισαι ιιι εε ιιιιιι

ει: ιει;ι)ι. ιιιειιιι εοοιιε ιιει ιιιιιιιιιιιιο. ιιιει ιοτιε

Πιιει:ει ιιει ειιιιιιιε ιιιιιιο εειι Ριιιιειο ειιιιειι ιιιιτειιιε

0ιοιιιε εειιιειιιιιι ιτι ειιιιιιιο ιιοιι ιιιιιιιιιιι. ει Με ιιε

ιιιιιιιιιιιιο ιιοιιιιιιι ιιιιιιιι ιιε οειιιι)ιεο ειιιιιιιιιε ιιιιιιιε

ιιε ·ιιιιιιιτιο. ει ιιτιιτιειι ιιε ιεεειιτιε ιιοιιιτιιε. πιεσε

Ρτιιιιο.·ιι:ιάιειιοιιε κι”. (Κε ια. ιππιι. εταιειιιιιι ει:

ειιιε ·Ρετιε Με ειδιιιτειιιε όιτειιιιιοοιιΡιιοιιεΠιιΠοιιε

ΐοτιιιιι ιιιιεάειινιιιιειο ιιε ιιιοάτιιιι%ειιιι ειιιιι ιιειδι8

Έιιειιιι Ρετ ιοιιΒιιιιιι. 4.· ισ . ··ι···ἔ·`. -ι··ἐΞ·-·ι

ω; ο . η Υ Ρ ι ι ι ϊ? Π, ιιι:;.· χ; ,-ι:ν_ι

ι τι .·ι :· · ] · ·* ή '· -: ·-°ικ »ο ι·--Ρ

-, ; _ Ό ( Ρεοεοι.χιεν )”ιι ιι··τι ει” 'ι

' · · ι ' ' ο ι “ ..ι ··ι··(!

7ωπιειω α θιιἱιἰοιιε απο 4.άοιπίπίε ?Με ΜΜ-ξ

ε·οιιιιιιιιιιέ /ὶιεια ιίειρατιέόιω Ωω τουιρειειιιώιω>Μ

ειι.ιιτοι. «Με, ·ἰιιι·ιζἑ‹ἰἰειἰοπε ει ιιοπιέπί&ιω πωιιι. ·ιί

εκ: · '° ~ ιιε· ι

ι τι άσε·

- -. Ώ", ο ιιονειιιιιι·ιε - _- 1
.· ι ι ι ·. ι. :Η με

-ι·· ιι· · ·Ϊ;ι::·:ι·Ϊ!ι

= ιιι'ειιι ωι..Δ.ιοι.3ει. (?οιιι.Π.|οι.83; ' '' ι'' ” ει”

- ··ιιι: ·· ιο Μ· (ΜΜιι ι· ι ··ι Πει- Μι

| ·ι= Με [οι ·· ι· ' - · '· τι ··ιιι-ε

οι ιιι ιιοιιιιιιε ιιιοιιιιιιι ειπο; [εεε Βιιιιιοιόε ιιειιιιιο

ίιιιιιε ιιιιοιιοειιι ιι€οιιιιι εκ ἀοι1ιἱιιιιι·:ἀε:ιιειιειιιοἔ :Με

ιιιιιιε ιιιεο-ιιι εοι·ιιιιιιιι ει Ρτοειιτιιιοιιιο ιιιιιιιιιιεΒιιιΡ

ιιεΙιιιι ιιιαιτιε ιιιειι··ιιι ι εοιιιι·ιιιιι.· ιιι οι: ιΡ·τοειιτειιιοιιε

εοιιειιιι Ρετ ἰιιειτιιιιιειιιιιιιι -ΐιιοιιιιιι Ρετ ιιιιιιιιιιιιι @ειε

ειτιιειι ιιιι-Ρετιιιιιε ιιιιιε ιιοιιιτιι.· ιιεει.ιιιινιι-. -ιιιε ιιει.

οειιιι:ιτιε ι-ιιιόιειιοιιε ιιιιιιιιε·ιιιειο ιιοιιιιιιε ιιετιιιο εειιο

ει ιτειο;ιο πιοι:ιιεΚάοιιιιιιιε -οιιετιο ιεΡἱιιιιιε τει οἑιετισ

ιιιιτιεῖ ειιΡιιιιιιιειε εετιιιιιιιε ει Ρομι;ιιι ιιιιιιιε ει ειισιειιιιε

ιιιειι εοιιιιιιιἱε ει ΡοΡιιιἰιειιιετιιἰιιιιε >ει ι·εοιΡιειιιιιιιτιε

ιιοιιιιιιε ει πιω εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ειιιτο·ιΡεο εοιιιιιιιἱ

οιιιιι·ιειιιι Ριιτιειιι ει ἀἱιιιἱἀιειιι ιιιιἰιιιιε Ρειτιιενιιιιιιιο

ιιιιιιιιε Ριιτιιε ει εει:ιειιιι Ρετιειιι ιιιι:ει·ιιιε-εΙιιιιιιε ιΡιιτιιε

ιοι.ιιιε εεΒιιοι·ἱε εειειτι ιιειιιιιι ειιιιτιειιιειιοιιιε Βοιώ

Ι1ι1ι1ι ει·"ιιιτιιιιιι ει Ρετιιιιειιιιιιιιιι·ετι. εεειιοτιιιιιιι .ιιει

πιει Ρτο ἀἱειἱε Ριιτιιιιιιε-ιιιιιι ιιι οοιιιἰιι ιιιιιιιιι·εεἰειιι

ιιι ΡιεεειιοιιιΒιιε ιιειιιιιιοιιιιιιιε τιιΡιε τιιιιιιε ειιιιιιτιιε

ει: οιιιιιιιιιιε ιιει Ρετιιιιετιιιιιιιε επι εεειιοτιιιιιι ιππική

ει: ειιιιι οιιιιιε ιιιτε ιιιἱειιι ει ειιοιο ΐι·ειιι~ι ιιιεο εοοι

Ρειειιιι ιιιίιι8$επιιιε ει Έειιιιιε εΙυε ιετιειιιιιτ ιι ιιιε ει

:Ποιο ιι·ιιιι·ε ιιιεο Ρετ ιιεεεεΠοε ιιοειτοε ειιιιι οιιιιιι

ιιιτε ιιοιιιε ιιι εμε ιιιιεεειιιε Ρετιιιιειιιι ιιιιιι ιιι Πάε

ιιιοιιιιιιε οποιο. εειιιιιι ιιι οιιιιιιιιιιε Με (με Ρετ

ιιιιεειιιιοε Ρτεόιειιοε ιιιιειιι· ει ιΙιειο·ιι·ιιιι·ι ιιιεο Ριτ

επι ιιεΒειιι εειι Ρτεειιιι·ι οοιιειιειιετιιιιι. ει. Ρτειιιειιιιιι

ιιειιτιιειοιιειιι Βιειο ιιειειιιιε ιιι ιιιε ει ἀἱειο:-Γι·ιιιιιιε

ιιιεο Ριιι·ιε οποιο ιιιιιιειιιιιιιιιε εΒο ει όἱειιιε ί-τειιετ

ιιιειιε ιιι εειιιιοιο ει εοιο ει: εεεειιιετιιο εειειτι ιιειει·ιε

εειι οιιεειιτι··ιιεειιιιιτ ει τειειιιιε ιιι ιιιε ει ιιιειο Πειτε

πιω Βειἰε ει ΡειιειοιιιΒιιε @ιιε τεειΡιι:ιιιιε ει τεειΡετε

άειιειιιιιε :ιιι ιιοιιιιιιιιιιιε ι:ιειιιιιι ει εΙοοιιε ·ιιοειτιει

οπο: Βειιιε ειιοιιιιι ει Ρειιειοιιεει τιστι ιιειιιιιιιιιιε. ιιει:

ειιιιιιι ιιοιιιε .ιιειιιιιιιιιιε ιιεε ιιι Ρτεεειιιι ιιετιιιιειοιιε

οειιιι Ρεάεειιιιιι ιιιιοτι εοιιιΒιιιιτ ιιιιτιι ιιιιιετιιιιι. εεε]

ιιιιιιι Ρειιεθιιιιιι ειπε ιιιε τιιιοά ιιι εε ιιιιιιειιιιιε τειἰ

ιιειιιιιε ειιιιιιιι ιιιιιτιεπι εεΒιιοτιιιιιι ιιιτιειιιειοιιειιι οεε

ειιιιοε ει: ιιεεειιιιιιιιεει ιιι άιειιιιιι ιιει: ειιιιιιε ιιιιΡετιιιε

ειιεεΡιιιιιε “ειε ειιιειιιιιιιιε ιιιειο ιιοιιιιιιε ιιειιιιο

εειιο ει ιτε.ιιο ιιιειο ιιοιιιιιιε Βιιιιο Ρτεειο ιιιιτιιιτιιιιι

  

Ροιεειιιιιιε Ρι·εεειιιιιιιιε ιεειιι:ιιιε ιοιιιιιιιιε ιιοιιιιιοιιιιιιιε άπο ιιιιιιιιιιι ιτιΒἱιιιιιιιιιιιιε ειοοιιιοτιιιιι οιιιικιιιε ισι
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εμε. φςρξερεεοινω.άειιωιιεωΜει ιωΒιε-&ιεωι8εε α ιιειιόο. «μπε ειιιάειιι ιιειιόΜοιιεπι επ οπιιιἱε ει; ειπω

ευ ιιεεερἰεεε-εοιιϋωοιπ ιεο!κεπτιεπεεασι εσπιιειε ε;

εωρεοΗΜιεΘεωεει ε: ΜΒΜ @Με (ΜΜΟ ΜΜΜ

μειὶὶεω Ρσεεο ᾶλειειεε8τιειὲεὶωἐεἀὶ0τἱοιιἱε. Μάι

Ιοτιιιιι ετ ιιεεειι!ἱετἱεὶ ΙεΒἱιτὶιιιε άεΐεεκιΜε ειωειιοισ›

τἰιετε :ιιι αυτή Ρει·εοιιε εοΗε8ἱ0 ει; ΜπετειΕ.Με τε

πω” ιιεεεεειωιε ἀειιιιιιεὶειιιὶἰ. ροεεωειοιιετιι ειπαμε

ετ ὸοπιἰιιἱιιπι εε @ειπε φοεεεεειοπιειιι μ·εώιε8ετιιιμ

οιιιιιιιιιιι ιιειιάιτοι·ιιαι ιιοΒιε ιἰἰε1οιιοιιιἰιιε ιιεεἰρἱειι

τἱΒιιε ει: ιιοιιιἰιιε πιει ετ (Με Β·ειιι·ιειειει. τιππιιάιεεε

000ω80τι ιεει18Μι1εΜο τ11εε€.άιεωπιιΐτεα·ειη ιιιειιιιι

ρωΜΜΜ «κι -εειιιιιιιὶ ιιιιιι.ιει Μιαερι·εάΞεω ιιεκιάι.η

Ιετιεϊιε πο: Δριιεεει·ἰε Κροεϋιόει·ε 4100189118- .ι.ειρει·ο εεε

€Βοειιε ίπιτει·ιεειιεΞ ιειιιιεειε. Ηειέιάοι @Με ει; ιιιιιιο:ετ

μι· εισε εωιιιιιιὶ ιιιιιιιε·Ιιεειιτιετιι εΡΡἀεὶιειιωἰ εοπ

ροεεεεειο·εεω ετ ῳιεεὶ Ρι·εό1εωι·ιιιιι οωεωι

ΜικΜεΙντε επεε!ι·ει όσιείοι·Βεπε .ω ' ειπε ιιΙἱειιἰιιε: πιω

8ὶειπεειιε·.ιὶεειι·εω.ι.ἱιιειιρεεΜε ρι·εάιετε 0Αιιεε εε Ρτο

Ρτεἀἱετο Ρτεειο ιιοι:ιιε ιιοπιιιιε εοπιιιιιιε. ἱετιιιε άιεϊο

Μιπειεεόο ετ τιιειιιἀο οιιιιιιε ιιιτ:ι Μπι ι·εεΙἱε ειιεπι

Ρει·εο:ιεΙιε ετ ιιιιόεειιπιφιε άεεεειιάειιτιει ιιιιειιι ετ

άιετο ΐι·ειιιιι ιιιεο εοιιιι›ετειιτἰε εε οοπιρετιται·ε ιιι ρεε

ά,Ξε;ιεεε; ,μαι μυεάιοΕιε πιεσε ιιειιιιιιΞε οοιιειἰωειι‹Ιο

Μεριφεί,Μιεωειοει εοτιιιιιιἱε·-ετ μου εεε με”

ειιιιιιιιιε ιειιιιιε ρι·οοιιτε1ετεε ει; ἱιι ι·ειιι· ιιεειι·ειπι ετ

(και εριιιιιιιιε. ευεπι ιιετιόιοιοιιετιι όιειο :ιοιιιιιιε

ρτοαιΜο υοΙιιε?πιοιικιάΜεοετε. πιει: -ειιΜτεΒεπε εΠΊιιο

Με ιιει,ιω0.ΛιθΒυΠοιεΠε ἱιπἰ επο ειιι:ιιιειιιΒιιι·

ἀε0εφΙεὶ8›ιὐτι°ε2›ᾶὰπιὶἀἰεπι Νεά ρτεοϋ. ει; @ΙΜ Νοε

ιιεΙειιτ Ρι-ωιεω τεε ιιειιάιτε Νικ! ει” ειιιιιιιιιιιιοιιω

ειιε.ειτ ιιοΙ:ιιε Φακο ιιοπιιιιιε εκ 08088 άοιιιιτιοιιιε··

τετηι€ω- εΒ.-ἀε.ι;ἱἱ!οι .ί'εώο»Βιιειιιι εε τειιιὶεεἰοιιειιι ετ

Ρεετιιιιι εε που ΙιεΕ.ειιιιο. ει; ἱιιειιρετ ιΡΩΓ Ραοωπι

ἰιιροπιἰτιειπι ιερρεεΒιιιιι ω Ριιεεειιιὶ ιιεκιάΜοτιε (Με

μου;λιιε,-ρτοτώτιο,εε εοπικιιιο ιιοΜε εποε Παπ ιιι

μεεί05δειειΕοΒιι5- ει. Ρετιειοιιεε Ρτο Με ει; άιετο

β'2αΜΜ0.τμ06[ πιι"01ειιιιιοτε ε|ιειιο ιιιοιιο οσω

ώεε0 &εωινω- είδο8:ιιιιαι εεε Ρετιεἱοιιιιτιι εειι οε

ειιιιιοιιε εποε! εεεεει·ετιιτ ιιι εοΙιιτιοιιε εΠιετιιε εεπ

μειιΔιειιιε ' @καει εεε πει ιϋει.ιιε Β:Διευ ιιιειιε ω!

Ιιει·εάεε αιαεΙ1·Ξεειι εεωω. ιιςιετι·ιιιιι. ιι!ιςιιιά εε τετι·ιε

ει. ροεεεεειοπιιΒιιε Ρτο κιιιὶΒιιε Δω ειίΒετιιε ετ Ρεο

εἱοιιεε Ρι·εεεειιτιπ. Μπι εταβο ετ εεα” Με" πιεσε

ΜεΕιΜ.εωεει·εεεε ιιοειτι.εμιιιι ε: εοιιτειιι.ι ιιι Μι

Βειιὸο εΙΙιετιιε ετ Ρειιεἰοιιεε εεοιιιιεΙιιιιι ειιιοά ΙιεΕει·ε

εοιιειιειιιιιιιιε. ιτε εποε ρει·Ρετιιο εά -φ1ειΧιο11ΜεΙυε

-μα60εεω-.ωτεε ει: ρεεεεεεἰοιιεε ρω ειιΠιιιε ιιιΙιετιιε

ω [1Μειει1εε ρι·εάιεΙε ρτεετειιιτιιι· εἰιιι: ιιοΒιε οΙιιιοπἰε

ε!».επεετεω πε ει “Με ἱρεεε τειιιιιτιιε ει; ρειιεἰειιεε

ὶιεβεειιιιιι5·ἱΜ .φισά.ιιιειι.Π ειιηιιιιιε ρετει·ε πει ΙιεΒετε

Ροεεω18ε ιτι ὶιο8ἰε ϋετι·ἱε πει Ρτο ιρειε πιει εο!ιιιιιιιιοάο

είῖὶοτιιεει μειιε3εεεε ρι·εάιοτε. ει; ει οοιιΕιτιδετεΕ Μ·

εποε εκ ιιοεεεεεοι·ιΒιιεεΙιειιοι οεεο ετιιΜει·ε ἰιιε Πασά

Ιιε.Ιιειιτ ιιι ιμεἰε·£ειτι·ἰε Με ροεεεεεἰοιιἰΒιιε με ειιἱΒιιε

@ειπε εεε ρειιειοιιεε. ιιι·εευιιιωι· ρυοΡι·ιεαιε εΡεοτει

ε: εφεετει·ε ιιε!ιεεωεά οοιιιιιιιε ἰειιιιε ειιιιι άιετο

εεε" . ρωωω1ι. εΠιειιιιτω εεε ·Ρειιειοπιεε εκ· Με τει·ι·ε

ειιεεώσεωυπε ι·ειιεττει·ετιιτ.-ει Με Με εκιεπι Ωι1πι

ριιεειετ3εεερα·ΜοΜΜΒίε ιπ- ετο ρτεὸἱετο ·ρτειιιο

ιιο|ιἱε άιεΙο πιοιιιιιιε επιιεκιωιιιε ρτεάιετο πιοιιιιιιε

ειι!ε ·ευεεεω‹ι Μαι ιιοιιιιιιε ·ιιτιεο ἱιι εοΙΒΜει ιιπετε

ρι·οοιπετοτιό ιιοιιιιιιε ιἰἰει.ἱ ΐτειι·ιε πιει ιιι εο!ιάιιιιι

ρι·οιιιιιτο @Με τεειριειι€ιβιιε ιιοιιιιιιε οειιιιιιιἱε ιεππο

πειτε ει; Βι·ιιιε ΙιεΒεεε·επεπετειεπ ιιΠο τειιιμοτε οοιιτι·ιι

άι :Μεινε εστι ιιειιιιιε. ετ ιιι ειιρι·εάιειιιιιι εετ Ρετ

οτιιιιἰε ετ ειιιΒιιΙει εττειι‹ὶει·ε εοιτιρΙει·ε ει; οΒεει·ιιειε.

ρειιιιιιι Δε ειιιιιι7.ε ετ ειιοειειιε ιιι

Νήσο οοιια·ιιθετεω ιιοΒἰε εισε .ιισιιιιιιε εύρειεεω

ειπε Ρι·οιιιΜοιιιιιιι ιιειιιιιιε πιω ειιειιι-ρτοευτετοι·ιο

Μιωεωι Έι·επτιε πιει. ει ρι·οιιιιιε οΒΙἰΒο @Με

ρὶΒΜείοιιιιιἰε Εεεε ιιιειι ει ‹_!ιετὶι Βιπτιε πιει. τε

·ιιιιιποιεςε .ξιω.ριιεόιεΠε··οειιιιΒιιε. · και εε Ρτἰτιεἰριι¦ὶ

εριετοΙεάιιιι ειιτιιιιιι ε: Βειιείὶειο ιιοιιειοοιιειιτιι€ιοιιιε

ειε ειιιοειιτε πιει:: επική ωω..ει ιιιειιιιει· Ριιοπιιτιο

θ ετ οοιιιιειιιο ιιοΒιε ιιιιοτι Βιειειιι ετ ειιι·ειιιο Πε ει: ει::

φαιά ;ιιι·ειιιετιιε Με:: ιιιειιε ρι·εάιετιιιιιι ιιεκιάιτιοιιειιι

ευοιιιώε εε εἰιι8ιιἱε ειιΡι·εόιετιι ιιΡΡι·ο!ιεΒιτ ετ "Με

θεειιότ ει. ιιιετι·ιιπιειιωτιι εοιπρτσΒεάοιιώ ει: τει.ιΠιεει

τιοιιιε Πει·ι ίὶιεἱετ ειε ιΡεε εειιιρι·οΒιιήοιιε ετ "Με

εετἱοτιε ιιιιι·ει ιιιειιεειιι ιιπετε. αυτιά ιιιετινιιιιιεκιωπι

ιιιιιιτειιι εΒο εε! ιΡει: Ιω" πιειιε ιιοΒιε. ει: ειε Ρτε

Λεω οιιιιιὶΒιιε εε οιιιιιΒιιΒιι. ιιι ἱρεο ιιιε8ι·ιιιπειισο τε

τιίΒαιτιοιιιε ε! εοπιιΡτεΒετἰοιιἰε ειιΒεριεἀἰετε ρεεε ει:

οιιιιθΜ.ϊοιιεΕιευει·σπι ιιιεοι·ιιιιι. ιιετ.ιιιιι ιιιιιιιε ιιι από

Ρειεοὶι ιΠοι·ιιιιι ειε ειιι·ιε. ιιΒι ι·εε)ἰτιιι· εειιειιιιιιιι ειι

εὶειιοτιιιιι. ειιιιιο άοιιιιτιιοε ιιετὶιιἰτετἰε ιιεει.ιανιι. ιιι

&ιοτιοιιε ειιιτικε ειε ειιιιιειι ιιοιιειιιΒι·ιε ειναι ιιοιιεπι.

@Με Ιειιΐτειιειιε ιιε.εειιει:ο Βεοτειιο ιιοι.ει·ιιιε. |ογειιιε

σειαιιε τιοτει·ιιιε. ιιιιιιθ·ιιοσιιιιε άει ιιιιιει·ιο. οβει·τιιε άι:

Ρειιιιει ε!ε ειιιΠιειιιιιιε Βειιιιώδ ιιοτειιἱὶ. ι

ι., ·. _ μ Μ ' πω.

"μέ'

. | _‹.Ι)βΟ(ΞΟΙιΧΧῖΠ ›. ·,

.δοΜἰοπε.ε α ίαπιαεπώ εοπιτπιιπέ θαἰιἰοκἰ σα: άουιΕπιέσ

ί/επιπί /αεωε, με μπώ ριυ·2ίιιπι ειιιΜπέ , ωίΙΖαε

α έαι·Μεάοπέσ μεειιπέ εέα!επι ·ι›επιἰἰΙατ·ιοπι. Η Η

.,"7.ι;ι

1278 Μ! Ώ82

ω.ιι.ρι.:ιειι. ω. ε. Μ. εε. - ·· · ε·

(ε. ε.) '

Ιιι αιτειι!ειτιο ιιιιι.Βιιο εἱειιἰθετοτιιιιι οοιιιιιιιιε ἱειτιιιε

ιιι ειιιο εει·ιρτε ειιιιι; :ΜΜΜ εοπιιιιιιε :με οοιιιιιτιε

άει·ε άεΙιετ Ρωιωε Ρετεοτιἰε ετ ὸἱιιει·εὶε εε οιιιιεἱε

ι·ερει·ιτιιι· εετἰρωιιι ιιι ιιιΐι·ει. --··

ιιιεεωωινιιι. άιε κ”. £εεωω-ιι.

Οιιιάοιιι ειε ιιεπετιο ΗΙἰο ειιοτιάεπι ιιεοΠιιι ει: ει»

ιιιιιιιε εε ιιειειιο ποπιιπο ειιο ιτι εοΠάιιιιε ει: μεσω

ι·ειτοι·ιο ιιοιιιιιιε 8ιιἱΙΙἰεΙιτιιἰ ίτιιτι·ιε επι ιιι εο!ιάιιιιι

ειιιιιε εετ Ρτοειιι·ειτοι· ει: ΐοι·ιιιε ιιιετνιιιιιειιΩΡεεήΡει

ιιιιιιιιι πιεειι·ιιειι ὶπιιιετὶειὶε ειι!ε ιιοτετἱἱ. Μεει.ιανιι.

ειε Π. οετιιΙιτιε ώστε ιιοιιιιιιε ει; Ρτο Ρτεειο φωτια:

Ρετιιε ε: ιιιιιιΜιε ειιιιιιτε ρει·τιε καιω: εεΒιιει·ιε οκτώ

ιιεειιιιι ει. ὶιιτἰεἀὶετἰοιιἰε Βοπιιιιιιιιι ετ οπιιιιιιιιι Ρετε

ιιιιειιήειπι εὰ εεΒιιοι·ιεπι ιιειετιι τρτε- «Με ΜΜΜ

ετ ε!ιοι·ιιιιι ιιιτιιιιιι «με ἱρεε ΒιιΜο άιοΙο ποπιιπο

Μέ
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υοππιπιτ ιιωιιιιωο υιι·ιπ ποιπιπιπ οτιοιτο ππιπυιο·οτ α ροοιο τοι·ιο υιποπτο οτ πιποτ·πτοιιωπτυπ οτ οιιυιπ

οιιοι·το πιο οποιτπιιοιπ οοιπυπιπ. οτ Ροπιιιι. ιππυοππιπ.

οτ πποιπιιιπ πιοτι οσιτιππιπ οτ Ρομιιιι€ οπιοιιτιιτυπ··οτ

νοοιμιοπτιιιυπ ποιιιιιιο·οτ-πιοο· οοιιιυπιπ ·ιππυο ·οτ πιο

ιιοποιοιοίοι·ιππ ιππττυπιοπτι !ποι·ιμι::ιπτιπυ πιοποπιοτι

πο τοπτπποΒιιο ποτπυιι. ιιιοιτι.ιικνιι.··πιο ιιυιπτιι: πουουι

ιΠτι8.0.- · · 'ι 'ι ~ τ.: . .

ιτοιπ ππο ιπιιιιι ·τι·ιΒιιιτπ ·υππιπ ποιποπ ιιυιπιιιιοι

'τον. πιοπεπτοι·ιιιιποο· ιιιιι·πποι·ιοτοπ· πιποιιοοτι πιιιι·ππ

οι:οατιποιποπ ουιπιτπο το ιπιιοποππ οττοιιιιυιιπ ιιππε

ποια" πιιπιοππιπ τοτωιωτ φωιιιιτιο Ρι·οτοι·ιτιπ υπιιτιο

πι] @ποπ πυοπ τυπο Ρι·οπιπιο τιιτιπτοπτ υιπο!ιοοτ

τω” ποπειπ ποιποπιι π ιιπιοππιπἔ τοιιιι:υιιι·ιιτ·ρτοκιπιο

Ρι·οτοι·ιτιπ υπι1υο το πππυιπ υπυιπ. οτ πιιπιπιυιι.νοτ

ι·οιιιιυππ ιιιπιππ υι:οοιιιι οπο” π. ιιι·ιιπο πιοτοτυιπ ππ

ιιοι·υιπ πυοι·υιπ. = Ή

Εκ ιιοπιιιιπ ποιπιποι·υιπ οπΡιτπποστυιιι υοιππτπτο οτ

οιιπιιιιπποιοπο·πουοιπ οι πποιπποτπιπ.· ποιπιπο πιοτιπ

ιπιιιοπιιπο οτ πιο πιεππτπ πιι5πο ροΡιιιι ιππυο οτ· πι

Βιιιπτπ Βιετττο ποιο υιι·ιπιπ.

ποι:ι.ιιιινιιι. πιο :τικ ιππι·οιι.

Ειποιπ επιποπι ιΡπο ποοιΡιοιιτο πιο-πο οτ ππο ποιπιπο

ιιι ποιιππιπ οτ Ρι·οουι·πτοι·ιο ιιοιπιπο Βυιιιιοιιιιι ιι·πτι·ιπ

πυι ιπ ποιιπυιπ πι: οιιοι·το ·ιοπιοπο πΡιπυιπ«οτ ιππι

ιιοιιπο ποιπιπο πυι Ρι·οπυπτ πυΡοι· πππι€ππτιοπιιιυπ ιππ

τυοι·υιπ ποιυοπτ. το Ροουυιπ οοιυιπ οιιιοιι -

ιτοιπ οοπτιιιπ. '

Ειποιπ ποοιΡιοπτο ιπιπιτπ οποιο Ρι·οουι·πτοι·ιο·ιιοιπιπο

πιοτοι·υιπ ευιποπιπ οτ Βιιιιιτοιωτ το ποιπιπο ιιτ· πο

Ρι·σουι·πτιοπο οιιππτπτ που ιι.ιπτιιυπιοπτυιπ · ποτιΡτυιπ

ιπππυ ιιιππτι·υοιι Μπι-ιι πιιπο τι ππτιυιτπτο· ποιπιυι ο

ποι:ι.ιιιινιιι. ιππιοτιοπο νι. πιο Ρι·ιιπο πυθυπτι π' οιο

υι€οι·ιπ οοιπυπιπ ιιι ποππι·ιιπ πιο ιιιινιι ποπτοπιιπ·ιπ

ιιιιι·ππ τι·οοοπτππ ποιτ ποιποπ ιιυιπιτυο.

Ειποιπ ποοιΡιοπτο ιπιπιιπ πυι·ιο πιστο ρι·οουι·πτοι·ιο

ποιπιπο πιοτοτυπι πυιποπιπ οτ ι3υιιιιοιιπι π οιπυιποι·ιπ

ιπ ποππι·ιιπ ιιτ οοπτοππυπ πιο πιο ιιτ ·ιππυπι·ιι

ιιιιτππ ιοοτιποιουτππ ·πυοποοιιπ·ποιποπ ·ποοοιιιι. ·ι '

Βιιτι·ποτπ πι. πυιιι·π πο πιοτο οπττυιπτιο. ιιιοι:ι.ιιιιιιιι.

πιο “τι ιππι·οιι.

Επτ·ιουπ.

ιιι:οι.ιικνιιιι. πιο Μπι πουοιπιοι·ιπ.

Ειποιπ ποοιριοιιτο τι·οιιοι·ιοο οιιιπ ποιπιπι ι·πιιιιιυππιπι

Ρι·οουι·πτοι·ιο ποιπιπο πιοτι Βυιιιιοιιπι πυοπππιπ πο

ιπιπι υΒοιιιιι ·πο ιιοιππο ιιτ πο Ρι·οουι·πτιοιιο οοιιπτπτ

μοι ιππττυιποπτυιπ ποιιι›τιιιιι ιπππυ ιππετι·υοιι ιππικ

ι·ιπιιπ ποιο ποτπι·ιι. ιιιι:ι:ι.ιιιινιιιι. πιο Μπιτ οοτυΒι·ιπ. οτ

οιιτιιππτιοπο ιπ ρι·οοιο υπιιιπ Ροοιο τοιι·ο ουιπποιπο

οπρι·προπιτπ Ροπιτπ ιππιπττ·ιοτυ· υοοππι ιοοο πιοτο

τυοο ιοιποπι Βιιττττοτωο υοππιτο πιο ι:οιπυπι ποπ ιππ

@οι Βιιοππιιδι·πιπ οτ ουιιιιοιιιιυιπ πο ποιπιπο οο

ιπυπιπ ιππυο πιππιοοπ πιι ποο οοππτιτυτοπ οτ ιιιιοτυιτ

πο Ρο8πο8πιοπιιιυπ υοππιτιπ που ποιπιππιπ πιοοιπυιπ

πο ιιιποο οοπτυπι ιππυο ιιτ ποο οιππιπ πεποτιτ πιοτυπ

τι·οποι:ιουπ οππο ποιο . .=

Η ιιιπ·οπ οοπτυιπ ιιυιπιτυποιπτπ.

Ετ ποοιΡιουτο πιοτο· ιι·οποτιοο πιοτο ρι·οοιιι·πτοι·ιο

ποιπιπο οτ οιιτιιππτιοπο ιιι πο ιιυοπ πιοτυπ επιιιιοιιπυπ

·ποιιπι·ιιπ πιο ιιιινιιι ιπππιι

Ροπιτο·ιπ τοι·πωι·ιο..τιποθπο.τωπ οποτιπτιπ πεταει”

υοππιτο που πιι:τοπ ιπππιπιτπιοτππιιΒοιπιππιιπιππιοοπ

οτ·ιιπο πιο το Ροπποππιοπιιιυπ ποιπιπι πιοοιπι πο τιιποο.

- πιο ιιιιιι πουοιιιπι·ιπ.

ιιιιι·οπ···ιιυιπιτυππιπω.·ι στ' »ο ε πιο· τι τι πω”

·Ειπποιπ ποοιριοπτο υουοτο πυι·ιο π οιππιΒοιιιπ· οοιπιιιπιπ

ιπππππτο πιοτι ιιοποιιοι Ρι·οουι·πτοι·ιο ποιπιπο πιοτι

θυιιιιοιπιι ιπ ποππι·ιιπ πιο ιιιι ποοοιπιιι·ιπ

ιιιιι·ππ πυοουτππ.

ιιτ πο ρι·οουι·πτιοιτώπτωπτπτι ΡοττΤιππτιυιποπτυιπ παι

Ρτιιιπ ιπππυ ιπππτιτυοιι ιιπΡοι·ιπιι πυοτοι·ιτπτο ποτπ1°ιιτ

πω. πορτυποοπιιπο · ποπο πιο· τιιτιιιιιι «Μπωττιωτι

οπο πέμπτο πιοτυπ τι·οποιτιουπ πιιιτ πιοτο.-ποιπιπο οτ

οοπτοππιιπ πιο ιιπιππιππο οτ ι·οοοριππο οτ ππο

τοει·πιπ ποιυτιιιποιπ οτ ππτιπτιιοιοποπι πο πιοτιπ Με

οι: ιπ ιιπποιιο ιππιι·πποιιι πο Β;ι·οδιιι ποιοπυποιουπτοτοτ

Ειιτι·ποτπ υτ πυρι·π πο πιστο οπιτυιπι·ιο ποοι.ιιιιιιιι; πιο

:τινι Μπιτ. -· · π ' Δ (Η ' ;

°' τι Επιιιουπ.

τι ι ο
. η _ _ ι γι

ποι:ι.ιιιιιι. πιο ν πριιιιπ. . · οι › τι

Ειποιπ ποοιΡιοπτο ππππιπο ιππι·ιο.πουιι πιιπτ οοιιοοππο

ι·οτιποπτο που ροουπιπ οπιοιι ιοοπποΙπωπ-τοπιιπιππιπ

Ρι·οιιιιπο ρι·οτοι·ιτι πο ιιοοι.πιενιιιι

ιιιιι·ππ υιοιπτι. ο"

πιο ιιιινι πρι·ιιιπ. οιποιπ ποοιπιοιιτο πιοοΕυο το υοιτπ

ουιυπ πυιιτ. τι πδιιποπο Ι›οποπιο οιιιπ οποοιιοι·ιο οπιτιοιιιο

ππιιπ ιππυο πππονπι·οιιιπιο ρι·οτοιιτο πο ποοι.ιιιινιιιι.

ποιυοπτο το Ρι·οοιο ππιιπ οοιπυπιπ υοππιτι πω· ιΡπυιιι

οτ ποοιυιπ ιπ πιοτπ οπιιοιιπ ιι _

Ιιιιι·ππ ιι€ωπ πορτοιπ ποιποπ το· πουπιιιοπ πω.

πιο ιιιιιιιιι ιπππιι.

οιποιπ ποοιριοπτο υιτυοτο πυιιο οιιιυπ πιιπτ οτ ιιι οι:

ι·οτιποπτο πο ροουπιπ ιπιιτυι ιιτιπιπ ποιυοτο··ποδοτ

οοιπυπι Ρι·ο ιπι1τυο οιιι·ιοι Ρπιιιι πο-·ιιιιι·ιπ ι:οαπποπ

πιοτυπ ουι·ιουπ τποιτ πτι ι·οοιιΡοιπυπιιιπ π οοιπυττι τι

πιο ριιιππ ιπππιι Ρι·οιιιιιο ρι·οτοι·ιτι υπιιιιοιππ :τοπιπιι

ππ·υπι τυπο πιοιιιιιο υοπτυουιπ οτ υιτιπ·ιιιιο πο.Βοοπτ

πιιπιπυι πο πιτιπ ιπυτυιπ ιιοι ουιππτυοιποι·ιτ- επιτο

οιοποιπ πο ιιιιι·ιπ :αν που οοπτυιπ ιπ τιπιιο τ' ι 'τ“ι·ι

ιιιιι·ππ οοπτιιιπ ιιυιιιιιυπΒιιιτπ τ· οι ι-.·ιε.κ οι .μ

τιποτα”. πιο ιικνιιι ι·πππιιω Μτ·ιέ+

Ειποιπ ποοιριοπτο πιοοιιπο πο ιιοιτπ ουιυπ·πιιιιτ ιιτ

;.:ι το =-.ιι το·

ι··.··ο-ονι οι ι :Η

πππιτι·· ' [Ο. ¦ιπιΒ.

"ο ι μ!. . . ”:- .

.πιτπ8_ .. .τ ..Ντι-πι ·τι

Ειποιπ πι:οιΡιοπτο υΒυοτο πυι·ιο ουιυπ πιιυτ ιιι-οπτι

ιππτιοπο ιπ ππο πιυτυο Σιιιιιιπ τιιοιτ ι:οιππυι ππ_ι·ο

·ουΡοι·πιιπυιπ π οοιπιιπι πιπιο Ρι·ιπιπ ιποπιι Ρι·οιιιιπο

Ρι·οτοι·ιτι υπιιυο ππ ιποποο ιιιιιι τυπο Ρι·οιιιιπο ιιιτυι·οπ

οτ υιτιπ οπο ποι;ιοπτ πιιπιπυι το πυιπ ιπυτυιπ πο!

ουιυπ υοιυοι·ιτ ππ ι·ποιοποιπ πο ιιππε κιν μοι· σοπ

τυιπ ιππυπο πιο :πινω ιπππιι πιο .ο ο η

· ιιιιι·ππ τι·ιπιπτπ πο: ποιποπ ιιυιπιιυο.

Ειποπι ποοιΡιοπτο πιοοιιπο πο υοιτπ ουιτιπ πιιιιτ›ιπ

οιιτιυιπτιοπο ιιι πυο--ιιπυτυο πυοποπιιοιτ οοιπυπι επ

ι·οουΡοι·πππυιπ π οοιπυπι π πιο ρι·ιιππ πποπιιφι·οπιτ1το

Ρι·οτοι·ιτι τ18ιΙπο ππ πππυιιιιυπυιπ τυπο ρι·οκιιπο ιιι

τυι·υιπ οτ υιτι·π οπο ποιιοπτ πιιπιπυι ποοπιπι πιιιτυιπ

  

πο ποιπιπο οτ ισπππιπυπ το υοιπιιο πιο ριοοιουπιιιπ πο! ουιυπ ιιοιυοι:ιτ ππ ι·ποιοιιοιπ πο .πιο οι” πω·
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εειιιιιιιι ιιι ειιιιιε ιιιε πιο Με

Μπιιε εειιιιιιιι εεριιιιιΒίιιιιι εειι εοιιιοε εεεειιι ει

π.» οειο ει ιιειιιιι·ιοε εεεειιι. › «ι ..

` "ιιι:ι.ι· ιιι.;ιι;ω. ωιι.ιι Με ε ι‹- ι Εηήοιι5.

. - .ει· .ι

Ειιιτεειε ιιι ευρω ειε ιιιειο ειιι·ιιιιειιιε ιιεεωιιιιιιι. ιιιε

ει” τιιαιε·ιι. . ω. .ι :ο -ι ι ·ι ι.. Μ:

ιιι··;ι: .ιι · . . - ° Ειιι·ιειιε.

.

-. ι ειε σ... ή” .

. ν #
ι ι ε

ι.
ι

·ι .· ιιιι·ιεεωε ( εεεεει.Χχνιι ) '°ιεΉ .. ., ...ι.;·

ι.ιι-1ιι ι.ιιι-ι·ιΝΡ: ιι·ι:··ιιιτι :πιω έι”π 'ι ή' “ει”

ἔΓιιοιωε, Ρτειἰετἰει ςιιοιιιἰαπ·ι ιιιιαπειιιοπισ Μα!αεριπαε

ρω, ιεπιιεπειε εοπικιαπι.ε ρτο ΜοΙΖαι·ιο !οεο εαε

8ΒαΙ$$ :ι μι · ι. ι. . ει!

ει; . . :.ι ··.ι ει πι· Μ'.!θι.. ι' ` .. ν'

-· ε Με ιι @Με -ι ι· κ·

δη! Μ. ' .ι '¦ " ' ΐι"=. ιιι -· σ· ' (ΜΙΒ, - ε.. -. .. .

' ειι.ι.ρι:ινε..ω.εχοι.εεει ' _'

μια.) * .
ι. ι . ·· .ιι

"'14

ενΙειαιειιιιιιε ιιειιιιτιιιιιιιετι. εεε ιιιοιιιιιε ιιιε" ειιοικιιιιιι

ειώιώεειισεάετιει ιιιει·ειιιοιιιε ιιιιιιιιειιιιιε εοιιιιιεοι· ιιοιιιε

ᾶοιιιἱιιἰε το8ει·ιο ι!ε ΒιιιάιεΒοιιιιε ὶειιιιε ειιιὶιειἰε ροιε+

ειιιιι ει οιιει·ιο εΙ›ὶιιιιιε εεΡιιιιιιεο οοπιππιε ει ΡοΡιιιἱ

ιειιιιετιειε Βει·ετιιιιιιιε ιιιεεε ιιεειι·ειε ει άειιιιιιι ειιειιιι

Με εερὶιειιει εειι.εοειι ιιεειι·ι. τεειριειιιιΒιιε ιιειιιιιιε

ει ιιιεε οοπιππιε ιιιιιιιε. ει ρτο ιρεο εειιιιιιιι εποε

ιοειιε επι Δω” ιιιοΒιι·ιιι ειε εει: ευρω ι·ιριιιιι Πε

.-:ιι:. ι ι ι

ιιιιιιἰε “ιιιε ιιι·Βε ειπε φαει εει. εοιιιιιιιἱε ιιιιιιιε ο

ει πιά ἰΡειιτιι εειιιιιιιε Ρει·ιιιιει Ριειιειιετεει "εκει

Ρι·εειιι·ιο ε ιιοιιιε ρτο εειιιιιιιι ιετιιιε εεεεεεειιιιι εει

εποε ιιι ροιιιο μι” Με ειὶἰιΙὶεει·ε‹Ροεεὶιιι εεε

ειιιιιιωΓι ιεεετε ειιιιιιειε με· ειειιειιειοτιε ει: ιιιι

εὶειιε ιΡειιιε ιοει. ιιιι‹ιε ρι·οπιιιιο ει εοιιιιειιὶο ιιο

ιιιε ι·εειΡιειιιιιιιιε ιιοιιιιιιε ει ιιιεε εεε εοιιιιιιιιε

ιιιιοιι ειιιειιιιιά ιιι ιρεο Ιοεο αιιπιιε ιεεει·ο ειὅο

πιει ειιιιιε Ρτο ιιιε ιιιιιιειιο ει ιειιειιο Ρετ ιιιε ει εε

ι·ειιεε πιεσε Ρι-εωιιι ε οοπιππι ιιιιιιιε ει ιρει εο

ιιιιιιιι ει ειιιιιιιει ιιιιιιειο ιρειιιε εοιιιιιιιιε ιιιιει·ε ιεε

ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι ει ι·εειιιιιειιι Ρετ ιιιει·ει ιιει·ειιεε

πιεσε Βιιιιι·ιιιιιιιιι ει ειιειΒιιει·ιιιιιιιιι ειιετιιιεειιιιιιιιιε

ειιρει· Με ιεπο ι~εειιιειιιιε αιιι επι ιι ιιιε ιιιιιιιιε

ειιιι πει ιειιιιει·ὶιιι ειιΡει· Με ιιιει·ιιιι ι·ειιιιιειιι ει

ιιοε εὶτιε τεειὶιιιεἱοιιε Μερα ειιΡειιειιι·ιιιιι ιιιιειιι ιιει ά

ει ιιιε εειιειιιιι ιιιιιιειιιι ιεειεεεε. ειιιιιιειιιιιά ιιι ιπι

ιιιιει·ο ει ιειιιιει·ε ειὅοει ιιει·εεεε πιει ιιειιειιιιιιιιε ει

ιειιεΒιιιιιιε επι εει·ιιιειιιιιι εοιιιιιι·ιιε ιιιιιιιε. ει ἱΡειιιιι

ιεειιπι ιιιιβειιιιιιιιε ιειιειιιιιιιιε εειιιειιιτειιε ειιειοάιειιιιιε

ει; άεΠειιιιειιιιιε ιιειιιι Εεε Ρτο Ροεεε ιιεειι·ο ει εε

-ιρεε ει ιιοιιιιιιιιιιιε επι ιιιι. ιιιει·ιιιι ιιιειειιιιιε ρεεειιι

ει ειιει·ι·ειιι επι ιιοιιιιιιιιιετιι .εοπιιιιιιιε ιιιιιιιε ειιοιιιιιιι

ει ιιι ειιιιι·ε ιιοπι ιιιει·ιι .οβεει·ιιιιιιιιιι Ρετ ειιιιιἰιι. επι

ιιι ιιιιφιο·ιιιετιι εετιιτειεειιιιιι Ρειιιιιιι ιιιιιιε ιπιιιτεε-ι

ι·ιιιιιαιεεειιιιιιεΒιε ι·εειριετιιιιιιιε ιιιειο ιιοιιιιιιε ειι

Ριιιιιιιιιιιιιιε· μεεπιιιιει εειιιε εειιιιιει· ιιι·ειιιειιε ιιιειιιιο

ιιιιιιιιε ει; ιιι·πιιε ιιιειιειιιιιιιιε ει ρτο Ρειιει ει ιιι·ειιι

ειιε ειιιιιιιιιιε οιιεετιιειιιιιε ει ειιειιιιειιιιιε ιιιιιιιει·ειι

ιιοιιιι πιιεειιιιιιιιιιε ει Ιιειιεκιόει ιιοΒιε (Με ιιοιιιιιιε

ιι ·-ι α ιιιΒιιοι·ι ειιιιΒο ει._ειιεειειιιει· ιιειιιιιιιιι εποε εεεήσει·ε

ιιειιεε :ι οοπιππι ἰειιιιε ιιε.ειιο ιιειιιιο εει Μειω

ιιιειιιιιιιι εει·ιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ιιιιιιι·ειιειιι ειε ιιιιιιιι·ιο ιιο

ιει·ιι..ιιεει.ιικνιι. ιιιε ιινι ερειιιε. ιιιιοιι ιιειιιιιιιιι ρτο

ιιιιε ειιιιιιιιιιιιιιιιιε :με ιιιἰειιι ιιει εω-Ρ1°0ι-ιιιε·εοιιιιε

εεε εεεειιι ιιιε εσιιιι·ιιιεειειιιε ιιει ιιοπι οιιεεειιιιιιιε ιιι

ειιΡι·ε. Ρτο εοιιιιιιιι ιιειιει·ε ει ι·ειἰιιει·ειρεεεἱιἰε ιιοπι

ιιΒειιιιιιιΒιιειιιιε εε ειιιιιιιε ιιι πιειιειο ιιιιιιειο ἱιι<

ειι·ιιιιιειιιο. ιιεε ιιοπι ιιιιεινειε ιπισε ειπε αιιπιι

πω” εποε ιιιε εε ιειιιροι·ε εεε εδο εει-ιιεκεεεε

Με ιιιιιιιιει·ιιιιιιε ει ιειιιιει·ιιιιιιε ιΙιειιιιι Ιοειιιιι ειιιιιιιο

ιιι εει·ιιιειε 'ει ειιιιοι·ε εοιιιιιιιιε Επι” ει οιιεεειιιιιιι:ιο

ιιι ειιιιι·ιι. ἰιιιτοἱιιιε ιρειιιε ιοει (με μι· ιιοε ιιιιιιιι

ιιιει·ιιιι εεεεει ει εει:ιει·ε άειιεειιι Μοτο ιιεειι·ι. ιιειιιιιι

ιιιιιιιε ιιι ιιιι·ι~ι ρειεειι ιιει·ειιιιιιι ειιοιιιιιιιιι οιιει·ιι

α; ι ·· δι ειιι·ιε ιεειεε ιιιιιιι·ειιειιε εε ειιτιειο Βεοτιὅἰο εειιεειιε

τιιιε εοπιιιιιιε ιαπισε. ειιει·ιιιε ειιιιιιιι. ετιεεωιιε ιιιιιιιιε.

ιοιπιιιιιεε ιι€οιιιιι ιιιάει. ιιιιιιιιιιιειιε Ριεεοιιιε ιιιιιεκ ει

ιιιετειιεκιιιιιε εε ειιεειιιο ιιιιιειι ει -ιιεἀετἱειιε ιιιιιιιιε

εριιιιιιιι. αιιοε ιιοιιιιιιιεε ιιειἱιιἱ-ιειἰεπιιἱιιεεἰιιιο ειιιεειι

ιεεἱιιιο εεριιιιιεεειιιιο οειιιιιοξ ιιιε κιι ερι·ιιιε Παει·

ιει·ειειιι ει ιιοιιιιιιι. ιιιιιιειιοιιε ιιιιιιιιιι. -

ΒΘε ὶεεοιιιιε εε Βειιιιεεὶιι ιιοιιιτἰιιε ειιει·ι ιιιιρει·ιιι·σ

Βιιιιιε εει·ιΡει. ιΔ» · · Η .

«ι ιιεεεει.ΧΧνιιι › ιιι -

·.
.με

θεά.: άἰεεἰάἰἰ.ε Μια· ιαπωνια: οεπιπισιπε ει πιαιτωο

πω.: Μα!α.ερειαι, εαάεπι ωεω6εεεωι· εοιηεοπαΜου.

- ι · -· ν.

Π”, 95 ιιιιιιι ' Ξ .

· πο.

«τω. Α. ει. Μ. ε. ω. ε. χω. σε. ε.

ς ιι. ιι. )

Ιιι ιιειιιιιιε ιιοπιιιιι ιιιιιειι. ειιιιι ιιιιεε ιιιεθειιιεοε

ιιὶι·οε άοιιιιιιεε εειέει·ιιιιιι εε ειιιιιιειιειιιιε ειιιεπι Ριπ

ιιιετιεειιι Ροιεειειειιι ιιιιιιιε. οιιει·ιιιιιι· εριιιιιιιιιιι ει

οιιει·ιιιιιι ειιι·ιε ειιιιιιιιιιιεοε εοιιιιιιιιε ει Ροριιιι ιιιιιιιειι

ω. ει: ιρεοε εοιιιιιιιε ει Ρομιιιιιιι ιιιιιιιε ει ιιιιιι

ρενω ει άοιιιιιιοε ιιιειιιι·ειιιιιιι. ιιιιιι·ι·ιιειιιιπι ει ιιι

ιιεειιιιιι ιι·ειι·εε. ιιιοιιιιιιιι εοιιτειιιιιιι ει ορεειιιιιιιι.

Με ειιειιιιιιιιι ιιοπιιτιι ιι·εάει·ιει ΐι·ειι·ιε ρι·εάιειοι·ιιιιι

ιιιει·ειιιοπεε ιπειεεΡιιιεε ει· _ιιοιιιιιιεε ει ·ιιεεειιιιοε εε

ι·ιιπι εκ ειιει·ε επειτα ει όιεεει·ιιιε ενω εεεει ιπισε

ιιιιιιιιεο ιιιιιιιιιιιι εσισιε ιεεἱειιιε. ει ιιιιει· εε Μει

ιιιεειιι ιιιιιιιιιε ει ιδι·ειιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιεεειιι. ιιιιιιιειιι ιιο

ιειιιεε εε ρειεεπι ει εοτιεοπιιιιιιι- μει·ιιειιιι·ε. «εεε ιιο

-ιιιιιιἰ Ροιεειιιε ει εεΡὶιειιιεἱ εε εοιιεειιειι ει ιιοιιιιιιειε

ετιειειιοι·ιιπι ει εοιιειιιιιι·ιοι·ιιιιι εοιιιιιιιιε ει ΡοΙ›ιιιἰ

ιιιιιιιε ιπι εειιειιιιιιιι Ρετ εειιιρεεειιι ει εοετιιι ειστε

εοιὶιο εοιιει·ειδειοι·ιιιιι ιιοιιιιιιε ει ιιιεε εειιιιιιιιεει

ιιοιιιιιιιιιιι ιιιιιιιε ει ειειι·ιειιιε. ει ιιιειιιε ιιοι·ιιιιιιιε πιω

Β·ειιιιε ιιοιιιιιιε εεε ει Ρτειιιει.οι·ιιιιι ιιιιιι·τιιειιι ει ει

Βει·ιι ιτειι·ιιιιι ειιοι·ιιιιι ει άοιιιιιιοτιιιιι ιιιοιιιε εειιι·ιιτιι

ει οΡεειιιἱ ιιεροιιιιιι ειιοι·ιιιιι ρειειι ειιιιι ιεεει·ιιιιι ει

εοι:ιιιειιει·ιιιιι ιιι ιιιίι·ιι. ιιιι:ιειιεει ιιιιιιι ειιειιιε ιιοιιιιιιιιε

ιιιιιιιιτειιιιε ρτο εε ει ιιιειιε ίι·ιιιι·ιιιιιε ει ιιερειιιιιιε



ε; @έ·εειμένεε
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ειιὶειὶεευεεεεσω =ι>ι·ώΘεω·υπε-εε ε» σεϋεϋὶεωεεεε= α εεε Με εεων ειεεεειιϋι·εε-ΞΜ«ΜΜ

Ρει!.εεΦωε ἱεΜ.··ΒΡ0ΦΪΨ σε ΜεΗΜΒΡΜΡἐΪ8ΓΡΏ=

@Με ει.ωΡαεεεε .κα:Μεοεειιε @σειρεεεωέπο?θε

ἀοϋΜεσε .εᾶεεεη-υεεεεϋἱ: εο=>Με -ἰεεεπε εεεεε!Μέ

Με ε σεεΦεεεε ε>ΜΜ.1υεεεπΡΜΜ

Με ερομητρι·..ει;1:επετοι!ώεεεοΕ ὸὶειῖεεμοεεεεεϋ

οΕ.ΕΒΜΗΦω ,εε ,ΩΣ ;ε0τ11:1ιιἱ.¦ ε!. Ρορειο3ΜΜ

εεενοάσεωινώ«ΜΜέ εεω10-ιεεεωεεε ενω

ω;;; ,ες οοοεμο.οιεεεεεοι·εε ε” ει»

Μοϊωε;ί ΜΜΜΡοεεε: τεοεοωπου η ἰτιιιευἰιιοΩιιι·

ἰιι. .τε€ὶετι:ο εοπιιιοἰε .άοοι:ιε,; ὶυιειιιἰεεώ- ει. οΒΙἰιὅετοε

Μεεε,·Μεω με εε .εε.ρι:εό.ἰετὶε .ρτοιοὶεἰτ .εε ίντεοίτ

μοοὶεκἰε ροεεετεεοετ εερεεεεϊε .υεοὶρἱεοιὶΒιιε ἀὶεΙο

Ποιεὶι1ε ιιιετιιιιεπετε.ει. άο1ΐεοάει:ε Βιοοοι·επο ειαε

πιει ερεοπιιιυ ᾶοοιἱοοτοω..Ροτεεωτὶε ω: εορὶωοεοι·επι

οι οοιτιοοἱε ει ·ρομιιΙἰ. ὶει111εΙ18ὶ5 ε1:4:εττεε Βοτοἱοεε

Μεώσοοοεε Βοοοτεε εΜοτει εοτυ.τε εοΙΗΜι 0111310111

ρε1:εοιιετο εε εοιππ·ε ΊυεοιΙὶΒεΕ ·υτιὶιιειὴεὶτε!ιει11.·ει

εερεετἱε οκτώ ι°ο11Ι8ΙΙ8 ε: ὶωρετεεοι·ε εοπωιποινω.

ετ Με ἰο Βεττἱε εε Βετο €ετι·ἱτοτἱο ετ ἰιιιἱεὸἰετὶοπε

εοωκιοὶ.ε εκ Ι10Ιώτιππ11 ἰειοιιε. Γουεεωεοε φαμε μου

ροτεεωιεαι εοΡἱΕεΔε08 ει: ςοεποΙὶΙ›ώ πιεεὶετιοωπι

ο01ουεὶε..ἱεπιιιε «με :τιισάο. ειιοτ ίουεεωτὶ ετ.ι!ε.εεΕπο

ΙοτεετώπιοΒιιτ. ἀἱειἱ ωετώιἰοι1εε 'στο ἴοι·εετετὶε. Ι18])θή

@υπ οεε ἰο τεττἱε πω; ἰι1 Ροεεε τετι·ἱτοι·ἱο εεε ἰιι

ι·ἰεἀἱοτὶοοε εοι·οιο πώ ώἰεοὶιιε εαυτο ἱρεοε ίοι·εετειιοε

ει, ώἰουιο ι·εεεΡτώ)ι11Μ; 110€: ώε ΡτεετεΒιιιιτ ὶΡεὶ ιιώ

ώἱουἱε εοι·ιιι:ορετ εε πώ ώἱιπιο ειιεὶΙὶυπ1 εοοεὶἱἰιιοι

αεΒΐειιονεφ.¦ετνεορετ εοε .ιιεΙ ἱ1οπιἱτιεε εοι·ιιιιι ὶρεὶ

ΐοι:εεΜΗ. εε;›ἰ ΧΡο!,ει·υ.ιιΙ:. εερἰεοϋπ .ετ ἱι;ι -οὶπτιιΙε ρο

τεετε:ιε εεπ εεριτοοεοτιιιιι Με εοιουοιε ὶεοι1ε εοτι

άιιεεοτιιι·. εεεει·οιτι εά·ώιοΠε απο απο τεττἰεοτἱο ετ

ἱιιτἱεἀἰώὶοτιε ὶΡεὶυε ετ απο οπιοἰΒιιε επο ὶρειιοι εει

ε€ι·ιιο1 ΡεττἰοετιτἰΒιιε ιιΜοοοιοιιε ετ τΙοει!ϊειειιπιεΙυε εὶιιτ

ἀἰετἱ πιετεἱιἰοι1εε οὶετἰεΡοτεεεεή ετ εερὶτεοεἱε τετά

Ρἱειπὶβοε ιποπιὶτιε ετ ιιἰεε εοτιιοιιὶε ὶεωοε ετ Βοιώ

τιωτι ἱοιιυε. ιιετιάετε οώ1εκπ Ρτεεἱο ΙἰΒτετοι11 εεμετο

π1“Μπ εο!ιιεπάετωπ «ιὶιΙεΙὶεετ τοεοΞεω:ετιι ω με

εποε εε.εΙἰειιι ιπιοἀἰετετετο ιιεςιιε ειά «πωπω @πιο

ΡΓοχἱφε εοωμλεωφ. .ετ άε.άρεε. ιιειιἀἰεὶοοε ετ ἀεὶ”

Β:ιιεϊοηε :Μή τοετώιὶοοεεεε εε Μπα εοε @με

ορ!)εω.. Ρετ [ΜΜΜ ὶοεττοιιιεοτοω οι Ιοεοε εερἰει1

η; ιρεοευτεροΕεεωτιε ετ εεριΕεοεοτυπι Ρτο οοιοιιοι

ἱεοιιε. Μισο ι1εΒεώ ἱμεἰ ποοικ:Μοιιεε τε8ΣὶΕι1ετε;εϊώἰ

'ιππε ΜΜει·ε ἀοωἰτιο.εὶΒει·το Ι1ι8τώ1ἱοι1ἱ ποώεερἱτιε

οιοοεε_1,εττεε αιώνα Βιιτεοε εΣ υἱἱΙεε απο ΙιοιιιἰοὶΒιιε

τεττἰεοτὶο ετ ἱιιι·ἰεἀὶοιἰοιιε εεΓ11111 ετ οτοοἱΒιιε Ρετ

ΒἰοεοτἱΙιιιε ειἰ_ ρτεἀὶεπε οεε Βιετιιτι!; ἱρεἰιιε άοιιιΞτή

@το ε8ε.φιε Ρετ ἰρεοε 1118Γεω0ιιεε ιιε! οΙἰοιιεω

επιιιτι.,πευεοευτ α' ἀε οιοοἱουε ἰιιτἰΒιιε ἱρεἰε ιππικ

9ω0Ιύω18.εΙ εώωπετ εοιπ:ιω εοτορετειώΒιιε ἰτι Ρτο

ἀἰειἰε[ε8;¦.Ι›ι·εἀἰο£ουιιω οεεεεἱοπιο. 0εεεεἱ01ιε ώἰοοἰιιε

μεοεοὶεελοοὶε .πώ οΕιΙἱΒοΕἰοιιἱε εἰε ιιεΙοΙΞουἱ εοι·οοι

.8ιἱἰ,`ρ2ο. Με. ιιώ ώ1οι.ιο εστω Ειστε ετ οεεοεἰοιιε

οοειιεε.οε5 ἀεεεεοἀειπὶε ει Ρειεοοει ἰρεἱοε ό.09

ιεἰο.ὶ ώϋεπεἰ _ὶρεἰ όοιοἱ1ιο ώΒει·το άεΒεκπ ί”εεετε Βε

οετώειπ : εοτπἰεεἰοιιεοι ἰεεὶεο‹ἰο ‹ἰε ἱεω ι·ετ11ἱεεἱο1ιε

@ή _Ροωἱειιοι Με!τιιιοεοωπι οι Ιειιοε εορὶεοιἰε ὶρεἰιιε

οο;ιιβώ ειΙβρττὶ Νοτεἰιἱοοἱε ωοΙεερἱοε. ει. Ρτο ρτεἀἰ

στϊε=ΜΜ ΜΜΜ Φει·ΦΦωε_ϋφΜΜπι· εεε:

πετε!επ1 ι°ει11ἱεεἰο11ε111ᾶρπιἰοί ΒετοεΒοιιὶηιοεπεΒῷοιμἰε. ξε1οιι1οε

Βιιε τει·ι·ἰε ιιἱΠἰε εεειι·ἰε !ιοι.τύιιώοε ε: ὶιι--Δ

υἰεἀἱοτἰατιε ' ἱρεἰΔε .ΜΜΜίο.·οοεεεεΜ.μὶυτὶω ο ε: =ΦΗΜΒ-ΙΒΜ.=.ενΜιΜΜ

εε ·ιεεωοτυφ .·ο<=εεεὶοι1ε-ω>εεσεὶΜ ‹εἱενὶπεωεεειε

οΜοο1ε ρτοοιἰεεἰοοὶε .πιώ .οβἰῇἔωἰοοἰεεοι·ιωι Ειστε ρει· . ἀἱειιιπι β·ετιεἰεεΒιιηιὶρεο τεπιὶεεἰοοε 5ει·ί2° ρώ)Πει1α:..ψεωιωεπτιπω. οι

Ιειιάε εερἰεοτἰε. ἰΡεΞιιε ἴτοοεἰεεΙιὶ. εεΙυιο οιιοά ιιοπι

Μοεοοιοτ.Ξεο»πωω.ΒΜΦπιψϊΕτοπιώεε!ιο

άε..εοεωσ. ΜΜΜ. Ω.εώ1πω τρώω άεώαιΠΜε,εοω-_

ΡετεοιὶΒιιε εΙΒει·το ‹ἰε 1°ἰΙἱΒἱε1°ἱ0 ιπιΠει ὶοτώΙἰΒώιιεροε

. εοε Ειστε τειιιἱεεἱο. ετ ι;Βεύ Ροτεετεε ετ οορἱιοιιώ άε

εοτιεειτειι ετ ιιοΙοοεε.8.ε εμ1εξεοοεο;ιο ετ εοτιεἰ!ἱετἰοινι1Μ

ιιτ ευρω. ποιοἱοε ε: ιιἱεο -οοπιυοἰε ἱειοιιεἰο εοιιεἱΙἰο

8ετιετεἱὶ τεεερετοιπ ὸἱετιιιο οοιιήοοπι τοεπί-τεοπωε

τιοπιἱοε ειιο ετ Ϊ›ι·εἀἰώοι·ηγο ἰὶ·ετι·ιιπι ετ οεροποιη

ειιοτιιι1ι ἰρεοε ΐτ·ειττεε ετ περοτεε ἱρεἰιιε μου ειιοτ ειά

ἔτετὶειο ετ-Βοοειιι ιιοΙιιοτο1:εω εοπιυοὶε ἰειιυε. ετ;

Ρεοιπίεεριιοθ ᾶρεἰ· -@Μο. .ι·εοἰρἰεοεἰἐ θέσω, 'πιο-Μο

εἱε οωοὶΒοε. ἰοἰιιιύῇε Δε. οΕΪεοεἰοιιὶΙσιε Μοο.οποε .ΐοεϋίε

ει. πει:οροι·ε εερτε Βιιευι·οοι·οοΜε. ρει·-!ιοωλοοε ἱοιιιιε

ετ οἱειτἱοτεε= απ? οιιεπ1ΙΦες-.ε.!Μπ1 ρυοώε όἰετἰε ειπα

οΜοο5Βιιε ετζ!ιοιιιΜΒοε οοεεε!Ιἰε·οτ τει·ι·ἱε εοι·ιιιοεΕ

ΒοιοἱοἰΒοε.:εοι·ωοε ο8.φεευ άρεσε ιοει·οΗ.οοεε εε.1ιοε

ΙΙΙ.ϋ188ιθΕ οεεεεο!τσε οοιτηιιο.εκεορω€ἰε; ἱεοιιεοεἰΒιιε ετ

οι: οΜ.ι·Μ:ιιι ·ἰοιιιιε..ε·τ Ρετ Βωοὶοεε.εετΖοιιε;Ιὶ€ Μπιτ:

ἰο‹ἰε (ὅεοετοΙἰε τειοἱεεὶο Μ τ.οι:οεο ὶΡεὶ εω·ιιιιιεοεεε

ΐουεετειοε ·›οοικ1οιιἰε' ἰοοιιε.ιιεΙ ι·εοεΙΙεε 11011 τεεερωιιτ.

πεε εἱε ιιώ· ώἱοιιὶ εοτιιπι ὶρεἱ πώ ώἱτΙιιἰε αποφ.

Ρι·εεεεοτ -ηιεἰΙὶιιπι Δε! Βοοτεεω Ϊοτοετετἰε εκ Ρετώ

[Με εορτεἀἰετἰε οεεεεἰοοε Ρυεεετιτἰε Βιιετ·ι·ε ε Ϊοτε<

ετοεἰοιήΒιιε εἱοτ ειοωρτὶ_ πω» ΜΜΜ ὶοτώΙἰἔοιιωτ

ο ΒτεεεεοἱοοἰΒιιε 1·εεωιπε οὶεἱ- ίοι·τε εἰιιε ἱειιοεοεεε

ω; εἱε ὸἱεττἱοτιι ὶετιιιε @πιο ρετΞεΙἱΊοεκο τοε€ἰετι·οτιιω

ἰοοιιε. Μα .ΐοτεετ.εά ‹ἰε οιιδΒιιε οιιΙ|ιι τεετὶιιιιΞο Με

$ώἰἰΒοωι· ΐεοεο... εορτἰιιἰ ὶιὶιιο Μάι: Πβετε ετ οβεσ.Ιιιε

οιιετε τώεικεοωι·. ε: εκ οπο:: ι·εΙοκετὶ ἰοΕεΙιἱΒεοτιιτ.

ει. οΒὶὶφὅετὶοπιεεε ετ Ρτοτιιἱεεἱοτιεε Ρετ εοε ΐοετε Ρτο

Με εώιιοἰο Βετο που εεεεΒεο!ιιωτιιτ ετ ι·ειωιεπι

του ετ επ ππιιο εΒεοΙιιτε εἰ: τεΙοκοεε·ωτεΠΈευτα.

ΠΠ ειε εώοτιεπἱ (ΙΜ εορ€ἰνἶοετιιπε.ετ άυετἱ πιο εω

επ·ιιπι Ιοειὅιιετἱε ετ οιωιεεοἱἱὶ ιιΒὶειιωοιιε εἰοΙ: ΒΒοτε

τώιιιειιτιιι·. ΡτεεΠοτε οιιιτιἰει ετ εἰτιἔυΙο ιιε-ειιΡτε με·

ωἰεἰτ όἱετιιε ωειοΐτεάοε ώ: ὶοτειιἱτ ετΙ.εποει·ε οοπιρὶετε

ετ οβεει·οοτε ετ ποσά ΐοώετ ετ οιιι·ώήτ ἰτε ετ εὶε

«Νεά Ρετ ἀἰεωε ιι1ιπ·ι·ιιώΙοπι ετ ώΒεττιιιο ώ: κιερο8.εε

ώ: ώὶοε ι1ιιοτυπι ιιοπιἰτιε Ρτοπιἰεὶτ εττεοοεπιτου εοιπι

ΡΙεΒιιτιωτ ετ οΒεετιιοΒοιπιιτ Βοικι Βάι: πεε ὅτι ώὶιΙιιο

εοηττεθώ. επ Δ:Μ Ρτεἀὶο€ὶε οοοπὶΒιιε ετ εὶοεώἰε εεε-εε

Βοοει αποτο ΡτὶοοἰΡώὶτετ ετ εοἱεωΡοἰεετ οβΠεώ1ειπ.

Ἐοεἰεπ‹ἰο ἰιιιὶε ίὶει·ἰ Ι›ιιΙ›Ιἰειιω Ξοεπιιωεηωπι Με Ιοιιοε

εοπιιιιιἰε ἰειιιιε ετ Μο:: ἰκιἴι·ε ιΠεε ιιὶΒἱιπἰ Ρετ εε ιιε!

ὶεΒΏτἰωιιω ΡτοοιιτοΕοτεπι1. ετ Ρετ ιΠετιιτυ -οοοαΜωπε.

«με ἀἰοἰτιιι· εεεε Πι εετἀἰιιεε ειπαμε ωεπεεε-·εοτρει·

εε πιώ ἱεΒἰτιὶτιιιιω Ρτοειιι·οτοα·επι ε: εἰ εκποοιιιεοει·Η:

  

ετὶε !ειβετε άώοεο1 ἱρεἰ οιιιι·εΒὶοοεε ο οοπιιπή οι εετ ἱηΪτο· ἀὶεε ιιἰΒὶπιΙ.ἰ ροε0:ςιιεπι οεπει·Π. ετ τἱὶετἰ ιἱοπιὶπιἱ
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δω-··

Ροτεετιιε ετ ειι(›ιτεπειάε εοπεειιοπ ετ ποτιιιιτ:ιτε επ- (ι Ροτεετιιτι. ετ ειιιιιτιιπειε ειπειιτιτιπε ποπιπιε ετ ιπεε

επιποι·ιιιιι ετ εοπει!ιιιτιοι·ιιπι ετ πιετ επειιππ ετ εοπ

5ἱ!ιιιι·ιἰ. ποππτιε·ετ εποε εοπιιιιιιε ιιιιιπερτοπιιεεποπτ

πιει άοππιιο ιιιιιιιττε(το ι·εειΡιεπτι τποπιιπε επο ετ με

(Πετοι·ιιιιι ιιττειι(Ιει·ε εοπιιι!ετε τετ στιεετιιεπει πεε πι

ιιτι(ιιιο εοπτιτοΐοοει·ε ιιτ οποτε. ιιΠο(ιιιιπ Ρεπιιιιι πω.

ι·ιιπι πιιιιιιπι πιιιτειιιιι·ιιπι επέιεπτι πωω·ε π(Πιιιιιεεπι

ετ:πιπτοπτειι πποε ετιιο!ιιετε ρι·οιππετοπι: ι·ιιτιε εεπιρει·

ιπεπεπτπιπε επρτε(ιιετιε. πιο (Μπα ιιει·ο ετ ρι-πιιωπ

οιιιτιἱΒιιε οτιοει·ιιιιπ(Πε πω” ιιιιιιιττε(ιιιο_ Μπα· απ:

οιιιππι πετάτε ετ ΙιεΙιειιάιι ο!ιΙππιπιτ.τόιετιε ροτεετιιτι

ει· εοριττιπειε.ι επεπιπιε ετ εοπεπιει·ιιε 'ποπιἰιιε_εοπιπι€

πιο ιππο- ετπιπτιιιιτπιπε. ετ (Ποπ (τοιιιιιιἰ Ροτεετιιιι

ειιΡιτιιπει. επεἰὶιτιἱΊεοΜἱἱἱιιτὶἱ (Βετο (τοπιπιο ιπειιτι·ε(το

ι·εοπιιεπτϊ πσιιιὶπε επο ει; Ρι·ε(ιιετοτυπι (Ιιιοι·πιπ πώ

πιιιιε ρτοιιιπιιτ οΜἰΒιιιιετιιπτ' οπιππι Μπα εοπιππιε

πιππε (με Ρετ· ειιΡιτιιτππιιοΙπππιπ· ποπ Ρι·οιιΠιεπτιιι·.τ

Ρι·οιπιειΜετιεπι (πωπω πιοπίι·ε(ιιιε ιιοπιπιε επο ετ

Ρι·ε(τιετοι·ιιιιι. ετ ἰιιτιιιιὶτ εε Βιετιιι·ιιπι·ετ ειιι·ιιτιππιιι

διεπει ποε Ρτο ροεεε°7ειιο φοιτ ειιετι·ιι ετ ιιιΠε·ετ

ΒΜει πισω· τετιίτουπε εοτιιιιι απο ττειιοιοοιιι ει Η

Ειπε τεετἰτιιεπττιιι· ετ (ιιιιιιττειιιτιιτ ετ (ποπ πωι·εε ετ

ιιεροτειι ειιἱ Ρι·ε(τιπτιι ΐιιοιεπτ ετ ειπειΒιιπτ ετ εε οτι

εει··ιιετπι·οε-ιππετιππτ πιο ιιοεεε εοι·ιιπι ·Ιιοπιι ποε:

ιιετιιιπι ιιιιιιιε ιπηιιιτιιειο ιΠοι·ιιιιι ιιιιι·ιε ιιΒι ι·επιτιιι·

(ιππο. (ιππο (Ιοπιπιιεε πετιιιιτετιε ποει.ιοινιιι. πι(πετιοιιε

ν1·(Πε :αν ιιιιιιι. ἱπτει· Ρι·ιπιιιπι ετ τετειιιιιι..-τεετεε

ΒιιΒιτοπιιε πιιπο. ετ πιιιι·ετιεειιιιιε (!ε ειιειππο ετ ιο

τιειιπειι πιδοπιιι ιιι(τιειε. ετ τιιππιιπειιε πε ποποτο Βεοι·έ

πιο ιιοτιιι·ιιιε εεπεεΠιιι·ιιιε εοπιιιιιιε ιεπιιε.

Ε: εει·τιι!ιπιο ιπεττιιιιιεπτοτυπι Ιειπποπετιι (τε πετει·ιο '

ιιοτει·ιι.-π · τ· υ . ο ._·,!ε ··:›ι τ :· . · ; ·:. . :· ή κι ι ν ΜΜΜ

.Ν')ι::ι.°' κι: !

ι. · ς ιιεεεει.ι(Χιιω ι

ΜΑππιειιυε πιεπτΜο ΜιιΖωρίιια ρι·ο σε ετ πωπω»

ε£ περοι2ύιω :Με εα.ιπ·απι έι·(·ο!αε σπιτι Ιει·ι·έτοι·ιο

ει! Ζωι·ίεάΞεποπε, ιαα·τα (·οπνεπω ίπ ρα(·ε Μπα Μπιτ·

πισω ει ίαπι(επσε (:οπιπιαιιε, ε·οιππιιυιι επἰεπι Μπιτ.

_ πιο, 25 Μπι

· ι· ' θα!. Α. δΊ!. θεά. Ο. [οἱ. 67.

., . ( π. π.)

Πι ιιοπιιπε (ἰοιιιἰπι ιιπιειι. (πιο ιπιιππ·ε(τιιε ιιιιιι·ειιιο

πιιι·τεεριπο ιιοὶεπε ιιττεπάει·ε εοπιιι!ει·ε ετ οτιεει·ιιιιτε

Ρι·οιπιεεει Ρετ πιε ιιι [ποε ετ εοπιΡοεἱτἰοπε Βιετιι πιτει·

πιε ποππιειε πιεο ετ ποιπὶπε ιιιιιι·τιιεττι ετ οΙΒει·τι ττετι·ιιιιι

πιεοι·ππι εοπτειάι τΙιοπιε ετ ορεειιιι Βιιοτιιπι (ιιιοπάεπι

(ὶοιιιἱπι ί-τεἀετἰεἱ πετι·ιε πιει ει( ππο πειτε ετ ιιοε

δοππποε τοΒει·ιππιΔάε ΒιιιοιετιοΒιιε επιεπι Ροτιπεπ

εεπι Ροτειιτετεπι πιιιιιε. οτιεττιιιπ ερὶπιιΙειπ ετ οΙιει·τππι

ιιιιιιιε ειιΡιτοπεοει εοπιιιππι ετ ΡΟΡωι πιιιιιε. ετιρειιιπ

εοπιιιπε ει ιιττει·ιι. (!ε (πιο εοπιροειειοιιε εοπτπιετιιι·

ιιι πιετι·ιιπιεπτο ιιι(]ε Βετο πιιιιιιι πιει πιιιττειιοτιι πε

ιιεἱετἰο ιιοτει·π. ποιπιπε πιεο ετ έπετοι·πιπ Έπιτι·ιιπι

ετ ιιεροτιππ πιεοι·ιιιιι ιιεπ(ἰο εε(ἰο ετ τιπι(το ιιοτπε (Με

εσπιππιεπιππε ετ πιο ππο εοπιππι εειεττιιπηιιι·εὶιοὶε

(πιω τοτο° ετ ἱιιτὶεὁὶετὶοπε πιεπέτε Μειιιπ

ροεειιἱε ηιιεωτιοπιποε πεπιπισπιτιοε··ιποΙεποτιιΜτει

πεπιοιππιτ ετ· οιιιιιιτιιιιι πιο ιριιιιιιωττω ·ετ“·ιιιιτίεε

(ιιετιοιιεπτ πιειι1ε·ΡεττιπειιτιωΙ·ππιοπιπ(Ιπ0° ετ "πποε

Ηειειιιιι(ιιιεττειπτ'ιιίπειιι^ επ ιιτιεο!πτιι πιο" οιοπι -οιιει·ε

εει·ιιἱτπτἱε °ετ` εκιιοτἱοπ'ἶε · 'οτι 0Ρτιπε ππιιιτιπι(ιοπε"εππτ

πιο” πιε ιιετ·ιιποπεπι ει( ρτεἀὶοτἰε· τετεπτο πιιπο

Ρϋεεἰο Ιιτιι·ει·πιρειυερτειπιπι!ιοπι πιππε (ιιιιιειιιοιπάε

(Παπ ποπιἰιιἰΒιιε πιο πΦποτιιε 30ΙΒΜΜ ποπιἶπε

ετ-·ιιἱεε-τεοιιιιιπἰε ιιιιιιιε τιιιΒιιιεεε·ετ ι·εεεοιεεε εοπίὶ:`

τεοι· ιιτιιιεπτιποιεπε εκοερειοιπ·ιιοπ ΜΜΜ ποπ ι·εεειιτε

ετ ποποπιιιιιεπιτο πεειιπιε ετ· Ρτεεἰὶ Με εο!ιιτπτετ

ποπ !ιοτιιττ ετ οπιιπ ιιπ·ι ετ ει μπε ιιεΙεπττρι·ε(ποΜ

1' εεἱεπε ιιετοπιτπειιτιιπετιοτιειπ °ὶΡεοτιιιπ - ἱΡειιπι (ππο

ποτιιε τεοπιιεπτπιπε ποπιιιιε ετ ιιὶοε εοπιιππε πιππε

πιιπο ετΕι·ειπιττοΗ·ποιπἰιιε ·πιεοιετ ἔρτετἰἰετοιιππι ει!»

ι·επιιποιειιε Μπι (πιο ειιἱιιιεπἰτιιι· (ιεοερτιε πει οι

ιπὶὸἱοπι ιιιετὶ ρι·εεπ. Ιιοεεεεεἱοιιεπι ετ (Ιοιιιἰιιὶιιπι ετ

(μπει οπιπιιιπι Ρτε(πετοιιιιιι ποιπιπε πιεο ετ Ρτε(π

ετοι·ιιπι ιιοἱιἰε τεεπιιεπτΠοιιε ποπιιπε ετ ιιἱεε εοπιιιπιε

ιιιπιιε πιε τι·εἀὶἀἰεεε εοπίἱτεοι· εοπετιτιιεπε πιε ετ

ιιτεἀὶετοε ττιιτι·εε ετ πεποτεε πιο ιιοτιἱε ποπιἰπε πω

εοπιιιιιἱε ετ Ρτοπροο ε(πιπιπι Ρι·εοιιυιο Ρωειι1ειω (μετά

άιο Ροεεεοεπιππεποε)πετ ιιτιππειιι~ποεττπιπωετ (το πο.

πιιιιε πιεσε ετ Ϊιτεὸἰετοπιιπ ιιοΒιε τεειΡιεπτίτιιιιιποιπίπε

εοπιιιιιἰε ειπε πεειιτιιιιιι ιερωτιωτιπιτ εοηιοι·ιι!επι

ροεεεεεἰοπειπι οιιιπὶιιπι° Ρτε(ιιετοιιοπιι (Ιπειιιιο(:ιιιιιοπο

ιιοΒιε ιι!ειειιει·ιτ ειπε ιιἱἰειιὶιιε Μπι πε! ιιιιιΒιεττετιιε

' (ιεει·ετο ετ ειπε οπιπἱ πιω ετ (ποτοτιιπι π·ιιτι·ιιιπ πε

Ροτι1Ι11 πιεοι·ιιπι ετ ειιὶιιεἱπιετ Ρετεοπε Ρτο πιε ετ ειε

εοπττιι(ποιοπε. ετ ιιι·οιπιττο ιιοπιιπε πιεο ετ Ρι·εάιετο

ι·ιιπι π·ιιττιιιπ ετ περοτιιπι πιεοι·ιππ ιιοιιἱε ι·εοἰιιἱειι

τὶΒιιε ποπιἰπε ετ ιποε εοπιιιπιε πιιιιιε οπιππι ετ επι

ειπε επρι·οοιετιι ποπ ιπιρεάιτε· ιιε(ιιιε ειιΒττει!ιει·ε πι

τοτπιπ εεπ πιο ειιι(ιιιιι πειτε. εεττ (Ιείΐεπάετε ετ :ιιι

ετοι·ἱιειιτε οτι οπιπἱ Ιιει·εοπιι εοΠεΒιο ετ ιιιιιιιετειτοτε

ει:Ρειιειε πιειε Ρι·ορι·ιιε ετ επιπετιτιετ Ιπεόἰετοτιιπι ιπ

οπιιιεπι επειιτιιπι ι·ειπιεειι ιιεεεεειτοτε οειιιιιιεἰιιιιἀἱ.

ιιτιο(πιπι Ρεποπι (ποπ (ὶε (ιιιιιιιτο πιιπο ιιιιτειιτ"πι·ε=ι

(Ποτε ετ πιο τεπιποτε ιιιιτπει·ιπτ ετ ιπετιοι·ιιτιι ΐπει·ιπτ

ιιοΒιε τεεἰΡὶειιτἰΒιιε (Βετο ποπιπιε ετπιπιιιιιτΠιιιε πιο24

πιἰττο ετ ιιοπιιπε πιεο ετ (ιιοτοτιιπι ΐι·ιιτι·ιιπι ετ: ιιεὶ

Ροτιιπι πιεοι·ιιπι πιο Ρεπιι ιιετο ετ ρτεἀἰοτἰε οππιἰ-#

ππο οτιεει·ιιππάπι οτιππο ΡιΒιιοτι οπιιιἰιι τιοιπι πιατα

τιιιτιιτε ετ Ιιετιεπιιιι ιιοΒἱε τεεἰΡἱειιτἱτιιιει ιιοιπιπε"ετ

ιιἰεε εοιιιιιιιἰε ἱιιιιιιε. ιπιππιει· ει( αποτο Ρτεοιο ει: ετσι

(Ποτε (πιιπο ιιοιπἰπε πιεο ετ Ρτεἀἰετοτιιιπ πειτε ε!

πιοπάο ιιο!τιιε τεεπιιεπτι1ιπε (Βετο ποπιἱπε; οπιιπε

ππο πιιετιι ετ (ἰἱετὶε πιιτι·ιτιιιε ετ πεΡοτἰΒιιε πιιπο

οοιιιΡετεπτπι ετ (με εοιιιΡετει·ε ροεειιπτ ιιι Ρι·ειιιετιε

ετ ιιτεοιετοιιιπι οο(ιιιειοπε. ιτε ιιτ (ιἱετἱε ιπι·ιΒιιε Με

ειοπιτιιπι ετ ιιετἱοπὶἱιπε ετ Ρι·ε(ιιετιε οπιπιιιιιε ιιτι (ιοε

εἱτἰε άιετο ποπιπιε ειδει·ε ειιΡει·ιι·ι ειιειρει·ε τειιτιοει·ε

ετ (ἰεπιιιπι -οπιππι ΐειεει·ε (με Ροεειιπι ροεεειιι (ιειι

ιιππιπιπι ιιιεπιιε πετώ ετ πιει π·ιιτι·εε ετ πεποτεε

πιει πετ ειΠ(ιιιιε εοι·ιιπι ροεεετ πει πιι(ιιιιιιιι ιιοτπἱτ

ιιοε ιιι(ὶε Ρι·οοιιι·ιιτοι·εε εοπετιτιιεπτεε ·ιιτ πι τειιιέιιε

ετι·επιι. ετ Ρι·οιιιιττο ποτιιε ι·εοπιιειιτΠιιιο(Πετο ποπιιπε
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@κι Ρτωιοτι Γιιιτι·οε ετ τιοΡοτ05 πιει .αφτο τω σε ἱρεο ιιιειι·ωιιωτο οοιιΒιιιειιτιιτ ιπο £ιωτιιιιτ άι: απ»

ιιιΒιιιιι;ιιστ οι ιιοΙ Ιοεἰττἰιιιιιιτι ιιτοοιιι·ιιτοι·τιιιιοτ τω·

ι1Μιιιιι 00Ειτιιιιωτι1 @οι τω: ιιι ιιιιτὸἱιιιιιιι πι: τωιω

1ιιΓτωάΙοε ιιιΒιιιτι ·ροετιιιιιιιιι ιιιιιιει·ιτ 0ιιιΒι2 ατι-ειπ

ι.;ι1ια.8ιτρτωι0$8 τιιιτιδοιιιιιιτιτ οοιιίιτιιιιιιιιιιιτ οτιότη1τ8·

«Νώε οιιιιιιΒιιιιωιτΜιιιιΒιι1ιε οι: στ-$ιωιει @πιω το!»

ιιιιιιτοτ " οβΒιέιιΒιιιιτ ·ἴιιοι€ιι‹ὶο ἰιιτἔ0 τω· -ιιιιΒιισμιτι. · τιν

εττιιιιιιιιιτιιιιτ ὶιι ι @Με ιιιιΡιειιτιε ιιοετι·ι ι Με ωτοπιιιιι-ιε

ιιιιιιιτι «τωδιοιι Μι ρου; ρτο65οιοι-ιιοτττωοιιοπάΒικ

ειιρι·ιιάτοιιε ‹;τ οδι!ιΒιιοιοιιιι ι Βοτισττ1Φι.ΙΒΜΜΒΒ &ιιιιω·ι

ωιιιιιτι ι ι ει, ι :τιστιοτιάοτιιτικ : τ 820101 ιιιιιιιτι το; ιρειλιισιο: Π·

Ιωτιω τιιι·ιωιτι το8ιτιιτ σπτιε. απο! ἀοιιιἰιιιοαιιιι

τιιιιτειτιε. ιιιιΙΙοειιιιιι$ ωτκανιιι. ιιιτ!ιοτιοπιιιιιιιιιιττω ιἰιο

αν? ἱιιιιὶἱ. 1ιιιτοιτρτιιιιειω Μ: τετοιιιιιιμ ττι8885 ΒιιιΙψΣΠ08

σιιιι·ιτι ι ιιιειτοἱιἱιἰιιιια ότι τειεεἰιιο.- Μιιιιιιιτ:α ι1εοϋτιι ιιι

όιἰΦιιε οτι-!ιιιιΐταιισιιιιιβε “ποτο ΒΘοι·ειο· οιιιιοεΠιιι·ιττ8

σ0ιιιιιιιιιιιιιιιιια Μ. 1 »υπ τω; - τω·

ω τιιιιΒ·ινοΦτιειψωιιαΙιτιο ιιοτειτιιιε.τσ€,οτιιε εοτιιιει.

-ιΪι πιώ: κ· ·ι·ιθι πιεί· . · :πμ ινε! ίἱἰὲι η ι.ω·ι·.

Η :πιτ :Ϊ . ε.:· ι κ . , · ·ι- .Π·ι:τ:-ι Ϊ'-.:ἔ ι”'ἔΞἔι τ·

Ϊἱι5τι‹Ξ τι «τι .. ·(>”τιι κιι·ιιιτ ιι .:ιτ·ζ·

κι..·τι.νι·» άι ( ΒΟΟΟΟΕΣ:ΧΧ τη Μ” ::ι.ι·ιοΙ:

Μι "η Γιι..-.-ϋ-ιι ,. . στιι ω.: ··ιι.:·.:

έπί-ι υ·.:πο .ἶ-·ι πι· :και :ι Μ >> ΐ :τι '··!ι τ!"

Τι-ιοατι τι ,τα ' Ορεε·ξωτε, ΙΖπεάεπέοιαχΜπάσω ιιαιι·τι|ιιοιιέο

Μαέτι.ερίπαεώΙϋτρασται:= ιιιτ1βάιιΙα έκπτωτ- ι71.90.ι επ ίαπατεπώ

εοιπιπαπε Σπιτα ι μια·οφαΣι -+ιιοΖεπτωτ <υετια'έτΣοπειπ αιττι·ι

έτττο!αε· α Μαπβιστέοι τιιφυτΙιέοπο ῳΜΠΖαδΡἰΠΠ κοιταω

ραΖταο βοταση- τα2ΜοαΜ ·ιαάρι·ούαπέφωε. ·,·ι- - Η

4 . αστα "ΗΜ κτω - Μ”. · ι .ι 2:!Ει!.

-0ιι ··ητ·: ιι ιιιιι·.ωι,:·= ):ι : · . 'τι πω:: ·ι · ἱτι·›6[

Α, 1·. σ . ..η ·.··ι 1» . κι.. τι ··: μιν: · ·ιν!ι

--τιι: ΜΒ ι: ιι;ιι·:ινι·ι : τ· ω; πι .Μ πω· ι·

- ·| Η Ι· , η-: η· τ

··ί ωι.ι.ρι.:ι·αι.τ. στιτ:.χιιι.οω.· _·

ι',- ' τ· (·Β·Β·) ., έ τ,

ω' ι ' ·· .. ·· · ·· τη”

ἔ!ΐ '

- Ιτι ιιοπιιιιιο άοιιιιιιι ειιιιειι. Με τΙ10Ε038 ετ οροοιιιιιιι

ιιιιιτοτιιοτιοε ιιιώειειιιιιε ΜΗ ειιιοιιότιιτι άοιιιιιι.ιέίτοάε

τἰοι ιιιιιτοτιιοτιιε ιιιιιτιιειΡιιι€ ιιοτειιτεε .οΒεατιιιιι·ε ιιοΒιε

ό.οπιιιιιε ι·οΒοι·ιο ιἰο ΒιιιτιιεΙιοΒιιε οὶιιἰι ριιτιτιοιιει Ρο

τοειτειτι ιειιιιιο. οΙιετττι ηιιιιιιΙο οτ ιοΒοττο αυτια σειρι

ττιιιιιἱε οοπιιιιιιε οι: Ροριι!ι ιιιιιιιιο τεοιριστιτιτιιιεττο

οοιιιιιτιι ἱιιιιιιο οτι «με ιιοΒιε ρτοιιιιεειι ίιιοτιιιιτ Ρετ

€10ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιίι·οάιιιιι ιιιιιτοΒιοτιεπι τιιειΙει5Ριιιιιιιι μι

τ.τιιιιιιι ιιοεττιιιιι ἱτι ιιιεττιιιιιιοιιτο ιιειιάὶτιοιιιιι (μισά

ιιοΒιε Βιοιτ @τω ι·ιιιιιιίξι·ωιιε ρτο άιοτο οοιιιιιιιι άο

οιιεττο ιιτοο!ε τεττιτοτιο ἱιιτὶεἀὶοτἰοιιο ιρειιιε Ρει·τιιιοτι

τιΒιι8 ω] όιοτιιιιι οιιεττιιιιι ιιβιοιιιιιτιιιο εὶιιτ Κιτ τιπο

ἱἱειοιιιιιιιιιιι ιιιιεεειΙΙιε Ριιεοιιι5 ριεοιιτιοιιιτιιιε ιιετιιιτιο

ω” ιιιοΙοτιάιιιιε οτ οτιιιιἱΒιι8 ροττιιιετιτὶΒιιε πιά ιΡειιιτι

οιιεττιιιτι οτ τιιιοά ιιιεττιιιιιοιιτιιιτι 8στιΡτιιιιι εετ ιιιτιιιιι

πιει ιιοτιιτιι ιιιτττιεοιιιρτι τΙιε κ”. ιιιοιιεἱε τιι.ιιιι5. τιιτι

608ιιιιιιε ειρρι·οΒιιιιιιιε οτ οοιιί:ιι·ιιτιιιιιιυε ιιειιάιτιοιιετιι

ρτικ1ιοτι οιιεττι ετ οιιιιιιιιιιι ρι·εάιοτοτιιιιι ετ οιιιιιιιι ετ

ειιιΒιιΙει τιιιε ιιι ιιιεττιιιιιοιιτο ιιοιιάιοιυιιιε @Με αιεττι

εοι;ιτιικιιιτιιτ οοιιίιτειιτι:ε ιιοτιιε τεοιριιιιιτι!ιιιε ιιιτω

ό·

ειιιιιιιι ετ ιιοτιιιιΜιτα ιιοετι··ι πατε .τρια Διοτι” τις»,

ΙΒΠΠθ·.-Δἰ8$;ΠΘΒεΙ£ΝἰΒ8ΒΪ ιιπιρτιιτιιιιιε .ᾶἰοτιιιιι @ΜΜΜ

πιει, οι @Μι «φωτ .ριτοτάιοτο οοιιιιιιιι ρτοιιιιττετρ

ΦιθΙ)θ!”θΙΙδ:Η84: ρτωτιιττιιιιιιε, ει: οοιιιιετιἱιιτιυε Ή0Β”ι·δ'θώ"

ΡἰιιιιτὶΙιιιε. τἱι‹:τοι·ιιισυιιἰιιο ιιιιοά ιριιιιιιτιοαεττυιιιι Μ!

ειιιηιιιιιιιι ραι·τειιιιι .ιμω τ ιιιτιεόιοτιστιοε- 6τωιιιιω ετσι

ΜΜΜ ιιοτ·-αΜιιιά :οτι το φα! ιιοτιιειιοτι(ΜΜω Μια»

ιιιιιιιττεάμωττ·βα φιιΒιιιιι ω .ιιιιοιττισιιιΔΜΜ5Μπο

ιιιιιιιτκι- .ιιιιφιο 1ιιιιιιμοτε ρατιιοε ιι6ΜΙιςιισιιι τωετιιιιαπι

του Μρεἀἱωε «Μπιτ. πο!. ΜΒιιιιτι οιιιιιιιιιιι αβατο:

μια ἰρτιιπι Μάτι-σπιτι:ιιιτιεόιοτιοπωτοττιωτισ ιιιιιἰιια

ιιιιιιιοΙΙιε ριι60ιιέιτ ριεσοτιοιιιΒιισ τ ιιοιιιιτώτιιιιιιιιΜΜπ

άιιιιε ιιιιιιιοτιτιιιε οτ οιιιιιιΒιιε ιι€ττδιιοιιτιιιιιε .φαι οιιιιττο

ιι.Βιοιιιιτιιιιιιι ειιιτ ετ ιιτιειΙιτιοιιτιιφιο ειιιτ ΜΒιτωι:τω

ίοτιάειιιιιε στι. οιιατιι ΡΩτ80Πθ 0οτΡ0ιιο οσιοΒιο·ιοτ @τι

ιιοτειτιιτ€ι ιιιιιι5_ ρτορτιἱε ειιροιιειε τοιιιιιιειι ιιο!ιιε ιπι-ξ

οιιεειτατε άειιιιτιοϋπιόι-. ιι!ιοτιιιιιι ρι·οιιιιττιπιιιικιιοΒιο

8τιριιΒιι:ιτι!ιιιει άιοτο ιιοιι:ιιιιο άστο Βοιωτια μπω «ιιι

Ρτιιιιι άι: τιιιειιιτο άιοτιιιιι οιιεττιιπι οτ οπιιιιιι Ρτεάιτ.:τε

ιιιιΙειιτ Με! Μάρα τειιτιροτο υιι!ιιετιιιτα:ιι ιιιο!ιοτο.τιι

Βιετιιιτ τιιτιει ιιιιιιιειιτἱΒιιε ει.ιρτειάιοτιε.τ οτ Ρτ0ιιιόφι

ω: επι τω; οιιιι6τιιιιιιάιιιιι ο!ιΙι.Βιιιιιιιιι ποτών ριιιιιοτι

οιιιιιιτι βοκτα ιιοεττιι ΜΒΜ οτ ιιιιΒιιτιάα.. ροειεεωιιιιιιοιπ

τινιοςιιε ιιτ·άοιιιίτιιιιιιι ἀὶοτὶωοιιτττ «κι οπιιιιιιιιιτρτω

τΠοτοτιιιιιι στα οιιιιτε·ι ιιοΒιιι ιπο οοιιιιιτιἰ' @πιω τω»

ἀἰἀἰεεε .οοτιδτοπιιιτ. φωτ ιὶοοιιιτετ ποεττο ιιιιοτ.οι·ιτιιτο

οιιΡετε ροιιιιιτιε οτ ΙιειΒοτο·οτ ειιιο άειστοτο ιι!ιοιιιιιέ

ιωωιι ιιεΙ ιιιιιΒιεττιιτιιε οτ άιιιιι ρσεεοάετιιιιιιε ιιοιιιιιιό

οοιιιιιιιἰε ιειιιιιιε οτ Ρτιιαιτισι τοιιίιτειιιιιι· Ροεειιἰετιι.

ιιιιιιιρετ ει: Ρτοἀἰοτιι` οιιιε' ετ- Ρτιι μ-ωιιτιο ιΡτεοϊό

ιιοΒιε άιοτο τιοιιιιιιε άειιιιιιιι οειάιτιιιιε ετ ιιιιιιιάιιιιιιιο

οιιιιιιιι ιιιτει τιιτἱοτιοε οτ ιιοτιοιιεε τετιιεε ετ ΡετεοιιιιΙοε

ιιτΠεε ετ άιτεοτειε ιιιὶιιτιιε τει Ρει·εεοιιτοτιιιε ετ ροτ

εοιιιιΙοε ειπε ετ τιιιιιε τιιιτιοπιιιε ετ ιιοΒιε "τι Διοτι

ιιοεττιιιιι οοτιιΡετιιιιτ ετ οοιιιΡετετε Ροεεοιιτ ιιι Ρτε

άιοτο οιιεττο ετ οτιιιιιΒιιιι ειιΡτιιτὶἰοτἰε ιισΒιε ιισιιιάι·τΜ

Ρα τιιοτιιττι ιιιιιιιΐτειάιιι:τι. ιτε ιιτ τιποτε ιιιτιτιιι1ει.ιιτί

ιιο88ιτιει ιι€ει·ε ειιφετιτι ττειιιεἰεοτο ετ Ριιοιιιοι ει· τι»

ιιειιιιιι Βοιιοι·ειΙἰωτ οιιιιιιιι οι: ειιιΒιιιιι βαττ: ιιι Ριωτι

(Με οτ τιιιο!ιΒετ Ρτοάιοτοι·ιιιτι ειπε Ροεειιιιιιιε εειι ιιιι

τιιιτιιτι ιιοτιιιιτιιιε 1105 Μάτι Ρτοοιιι·ειτοτο8 00ιιετιτι18τιτο8

ἀἰοτο ιιοπιιιιο ιιτ ιιι ι·‹ιιιι ιιε:εττειιιι. οοτιίιτειιτοε 880

άιοτιιε οροοιιιιιε πιο πιειιοτειτι ειιιιιοτιιτιι άεσοπι ετ

οοτο ιιιτιιιιε επι ειιιιοτει ἀεὶ οιιιιιι€εΙιτι ιιτ ειιρτιι επαι

ό άετο οοιιιΡΙοτε ετ οτιεοτιιειτο οτ ιιι ιιιιΠο οοιιττειιιο

:ήτε Βιοιοιιε Ρι·εάιοτει οοιιειΠο πιιιιιΐτοάι ιιιιιτοτιιοιιιε

ιιιιιΙιιετιιιιο Ρωτώ πιει ιιΠιοττι ότι τιτιιδιιιι·ιο οτ πιει·

οτιιειιιι τιο οιιιιειτιο ιιιιΒοιε τιιιοε πιεσε ρτοριιιφι06

πιάσω ετ οοι15ιιιιιι·ιοε ιιΡΡοΙΙο ετ εΙι.Βο. ιιοτιιιιι ιιιιιιι0

ιιι Ρώιιοἱο ιΠοτιιιιι αυτια ΜΗ τετιιτιιι· αυτια. πιοπο

άοιιιιιιι08 ιιιιτὶιιιτιιτἱ5 Μοοι.ιανιιι. ιιιτ!ιοτιοιιο τ. όιο

:ανια ιιιιιιι. Ροετ ιιοεΡοτιιε. τοετοε ρτεᾶἰοτι οοιιεἱΙἰει

τοτεε ειιοτιετιιιε ιιτιοτιιι τιιοοιιιιιε £τιιπιβει. .ΒιιὶἱΙιΘΙιιΔιι5

ΒιιτττιοΙοι1ιοι ετ ιοτιιιιιιιοε ειτοεοτιει ιιοτιιτιιιε.

@ιο Ιειιιίτιιιιοιιε άι: ιιιι!ειτιο ιιοτιιτιιιε τοΒιιτιιε εοι·ιρει.

  

$101πιτισ τιιιοά ιιτοάιοτιι ιιειιιιιτιο ετ οτιιιιιιι απο ιιι
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τ;; ;·ιι.·ι.°ι (Ν. ι.ιι»ι=ιεε-.Μείεωε.»αι ε. #·<ε(ω ε

ΜΨἔιεω` ε....ει·ε=ϋ ρ«εεωευ·ι #(Φω @Με

εεεεεει..τ εεεεω «εεε-ισ Με·

489€!. ¦;ἔ. !ιη"Γι ν· ”

-' ····ιεε.,Έω..ιι·ι·

-

τη ';!”:ιη'μ'

ων.. Μ

Ε: 'ι.ειψε.κε· Με ?'αιιι·ίπωι.οϋ ι εω·...ει.

ε...ι.·-.ιτρι.ι (πι. (εω.ιε·-ει. πο.

( ιι.-ιι. )

ε., [τωεετει:ιε··εοιειει επιειι. .εεε έ ωειιΠ·εειιεεωετειιιο

τιιιιιε5ριεε ωειιιωιι ειιωω εριεειε από οικυιο

«μια... ιφεβιεπειιμεεεεεειε ει ζ .ΡεοιιΒ ιὶεειιεεεἰε ..εεε -

Βιετιιιιειι6_··οεμιεε ετΐιιὶεε›·εοι11ι1τιὶε:ἱετιιιε'·ι:ιεισιιὶαεε ε

ει”-πεεετιίεεε..ιε ιιιοΜε-μεει εεειιιιιιιι ἱειιιιε.

ιΒιι'88μ1ιΠ16..ιετιιρε τεε εμὶΒοε. Ειτε τ1ιεεεεοειι Μειω

τιιειειε εοιιιιεεεἰοιιιε εεε 'ΜΟΒ ιειι.ειεεεει· εοιειει.ιιε

ιιεθετἰιιιε· 'εε ειιιιειει:ιοειιε ρειειιιπιεπτ ἰειιεε- (καιω

εοιεί.ιιοε (ιεριεεεεεε ετα ωεω.ιηωθειαιρ ιειειιιιε

ρεεε ε( πιο εωειιιε .ιεεείω·τεεΝιν ει. εΠιετιι

ιτειτιιιιι. ιτιεοτιιφ.ιΒοιεε.-.ει εοιιτεειιι·ει··οιεεεἰιιἱ πιει-ι

μειιιτε ·ιεεοτιμε επ ΞεοιιιιΡτοΗιιιειιιι Με· εοιετιι

ἱιιίι·εεεεἰριἱ· ειε πι: (ιιεε.ειε ιιιιάιιε τεεεεειετιε ει(εε

ΡιιουμεοιιιιεΒιιε ει. εεε τεεει›ιε·ευτιοιιιιιιειετειε

Ρεειιεἱε ει («πιει .ιιιτι. Με Ρεσιειιιο ει·εοειιεειε

ιιοΒἱετεεἱΡὶειιιἰΒιιε εοιειιιε ιιηεειειο3(1ιιο(ι Ρετ ιεε

Με εεεεεεεετεε. πιεοε.εοειιε οστειιιιεεεεεε ιιιιιιε ε.

Ρετρειιιιιει Πε (μ.ιεειιε (ιιιετιιτιοιιιε-εειι εοιιιι·οιτει·ειε

ιιιοιιεΒιιιιι· εειι εει..εεετοιετιιοτιε ιειιιε ιιει εφε Ο

ρετιε εετιιτ11._ειι.ο(1ιιιι1 ρι·εωιαιε "ειδε ιτεοἱριεειὶει1ε

ειστε ιιοιειιιε εειτε.ιιοιεἱεε μπε ·ειφιιΔω εἱειε (ιιιεε·

ιιιιιιι5. εετε ειιιιιιΒιιε (ιειιετιιε .εε ειφειιειε. Με εε

ειιιωωιωε ι:ιεεεειιειιε ειιρτεειειιε.: ε( ετοιεεε ει

εε ει(: οιιεετεεεεειε ω... πιεε οπιιιιε Ρτεεεειὶε ει

Ϊιιιι1τεΣιιοΪ›ἱε·ΡἱΒ1ιοτἱ οι:ειεο ειιιιεεεειειτιε τεεἱΡὶειι

@Με εειιιιιι ιετιπε ιο Ρειεειο ειιβετιι εε ιιἰεεε εετ

"εεε ιειιειιἰε. εποε εειιιιειοε ιιειὶιιὶιιειἱε.· ιτιὶΠεεἱπιο

εεω(τνιιι..ιιιειει.τεεε ν. εἰε ΜΟΝΗ. εειι ἰειετ ιει·ειεει

ει ιιο:ιεπι. ιεειεε ΙεπεΒιιι·ειειιε εριειιιε. ΒιιιΙΙιειι1ιεε

ει: ρει.ι:ει. ειβετιιιε εε τειιειει·ιε. οοετεειιε εριιιιιιε ει

ειειιετιιιε ιιεεΙιε. .

Εεε ιεπιτεεειιιιε εε ιιειετἰε ιιοιετιιιε τοΒειιιε εει·ιρει.

.ε

( εεεεει.ΧΧΧιι )

Τιιοιιιικ πιατε|ιΣο ΜαΖωρΖ:ιε Πάνω ι›·ω πιέΖΙε με

Μαιώεεο Μτεεέσπε Μαίαερίπια είπε ρα£ταο α ἱε

παεσπί εοπυπαπί τεεερέστε ,ο ριυ·2επι πεπιρε ρτεοέέ

(εκεί .έτεο!αε, ρτώιε2ευ·, ἰιἰεπιιμιε είε ἐἰαἰειτι αύ

.τοΖνί2.

Με. ι( Με

...ή

ω( Α.[οι. 3Τ4. ν. θα!. Ο. β!. Ή). ν.

( ιι. ε. )

Πι οοιιιιιιε εοιιιἱεἱ επιειι. εΒο εισαι” ι1ιετειιιο

ιεειεεριεε ιιιιιιε (Ιιιοεεεπι (Μπήκε ΐτεεετιει τιιετειιιο

(ι τιιε ιπειεεριεε. εεείἱιεοτ ιιοΒιε ιιεεεω Με

ιιειωε_ @Με εειι . (με .ιειιιιιιεεε-ει -ι·εεεριεεε 2 ε ·ιιε'ιιι€

εοιεεπιιιιηιε .εεει.ιιιε εοειιιιιἱε ιετιπε ει: εε _Ρωειιε

ιεειιιε·_ἶεειει.ιιιἰε ..ιιι.ειε Με ειιιιιε- ιετιιιε. με εειιιιε.ε

τεεεΐτεεε ιτιει·ειιὶεεε ιιιειεερἰτιε (Ροει ι·εειρετε· (ιε

Με( ε εοιειιτιι ιετιπε εε Ρτεειε εεει:ι·ι· ετεοΠε εποε

εεεειεει·ειτ εοιιιιιτιἱ ἱετιιιε. ιιοιε.·οΒειειιιε (Ιιιεε ιιιεωε

ε.ειειειιε· τεεεΐτεεεε εε φωεω .ειι?εεΙειιιτε. ειοεεεε

ι·ει.ιεε Ρι-ωισ (Με (εειι-ιη ιεεετεωεεω ιιετι(ιιειο·

Με (Με εεειτι_εεω ιη .εωεω ιιειτιΡοι·ε ιιειιεἱεἰοιιι8

(Με εεειτι τωιιιιιιιιωιειιοεεω Διει·ρτωι ιιιιιιειεεει

εεε εεε ΐιιιιιτε Ιειιιιιετειιεειει"Ήιιιε ιεεεω. τειειιτι

εὶειιε <ειεεροιοει εεε ιιειιιωιιιοε τεσσερα: ει που

πιιωει·ειε Ρεειιτιἱεει: οτειιι ἱετὶ. εεεε εειιΒιεοτ ιιειιἱε

εἱειἱε εοπιιιιιΒιιε «εοε εε (ιιειιοΡιτεοιο εεεεΐεειιιιιι

εετ εὶει.ο εοπιιιιε- ωειιιιιεεε. Με ιιυειειιει;ε ιιιεεεε

(Ιεεει ιτι ειιιιι.ει:ε ιετιπε. ιιι1εε ετοιιιιι;ιο ε( εεεεεειο

ιιεβιε ιιεεἱΡἱειιιὶΒιιε εἱειο εετειιιε εποε εεεεειο(ιε

εἱετετιιιιι ΗΒτετιιιτι ιτιιιιε πιἰιΙἱιιπι ιιει εκει... Ρετιιιι

ιεεετειιι Ρετ εἰειεπι εεωἱεειτι ιιτειιΐτεειιω εε! ευε

εεεεετεπι- ειπε Με. ει ρετρειιιιιιιι εειιιτε ιρειιιτι

εεειιιτιε εειιο ωοιιεειιιιι· εειι Πει (μιεειιο. ειιε(ιιιιιι

ρτοειιιιο ιιοΒιε τεεὶρἱειιιὶειιε εὶειιε ιιοπιιεεπιε εετε

εεωιπε ρεεε ευρωπη εε (μπειτε ε( (Ιιιο(:ιειαε Πε (τιιε

ειὶο εει;ιε εειι τει:Ιιιιειειε πιοιιεΒιιιιτ εειι εε( ειιιΙοε

εεειτοοετειε. ίἱτιιιὶε τιὶειιἱιοτεἱειιε ιεεεεει;ιΒιιε (Με

εεε ει ειιιιι)ιιιιε ειιετεειει.ιε. Ρτο -Ρειιε εετε ει. οτε

(Με επιπιβιιε εεεει·ιιειιειε. ιιοτιε τεεε οπιιιἱε ΜΜΜ

ει: ιιεεειιεε ιιοΒιε ι·εειριειιιιΒιιε εἱειἰε ιιοιιιιτιιΒιιε

@εποε οΒιι5ε. εειιιω ιειιιιε ἰε εεριιι1Ιε (με (Με

ειειιιΒετι (ιετιπε ειιὶειιιιε ετειιεεει. ειιτιο εετεἰιιἱεε

ιιειιιιιτειιε. ιιιεει.:(ενιιι. (Πε πω: εειι Ροει εεερετεε.

ιει:ιεε τιἱεοιἰιιιι.ε εε Με.. Βι.ιιιιιειιιιιιε τεειεεετει15.

ιειιειιιιεε εε ετεπιετιι.ετιο. ετιτιετιἰειιε (Πεκ εεεειει

εε τεεειιιο. ε( ιεεεΒιιιιιε εε ειρἱιιιιε ερεειετιιιε.

( Ι)(Κ]ΟΠΕΧΧΧΙΙΙ ) .

'Ηιοκ.ιε τπαι·σΜο ΜαΖαερἰπα, με .σε ε: Ποιυ·αειο (22

θρε(:έπο εἰα.τ -βεια·Σύα.ε ίαπι(επ.τε εοπιιπιωε (ἰε (Μο

ὐα.ε πιιΉΣεα.τ ει £τ·ιἔὶτπα £τέειω (Με, .σώσω σε: ε(

άεπιυ·ίΙ.τ 0080 , (π ρτεείί ποικί:ιε αι.921·έ Ονα(ἰαε, ε2

ρΖιιεὶαπι αΙΞετ·ιιιπ εασ2:·οτιιω. αύ.τοΖυί8.

1278 , 27 εεριεπιετἱε

Ι:'.·( (ιαιοει·αρ|ιο :Με Ήιιπίπωι.εισ Μειιιιυ·ιί. Γ ε

θεά. Αρι. Τ”. πι. θεό. Ο. β!. Ή).

(και.) ι; '

ι

Ιιι εειιιιοε εοιεἰεἰ επιειι. ε.8ε_ιιιοιιιεε Με (ιιιοε- ·

εειτι εοπιιιιι ΐτεεει·ιει πιετειιὶειιἱε πεειεεΡιιιε ιιοτεἱιιε

πιω ρτερτἰε ει τιεπιιιιε ει. ιιἱεε εεει·εει ε( ερεεἱειε

ι-τειι·ιιοι πιεετιιιιι (ιιιοι·ιιει ρι·οοιιτειοτ ειπε ει. Δε·

ετεειιτειιοοε εεεειετ Ρετ ἱεειτιιιιιετιιιιιε εετιει:ιιιιει

ιη ετε!ιειε τεετιιι εεεΡετιιιι ιιοιετἱἰ. Μεεωο(νε.(ιιε

ιιεεετιε Μινι. ιτιιτειιι.ιε ειετεἰἱ (ετιιιιεετ ιιοΒιε ιιΒιιειε

ειιτἱε ε( €ιιὶΠἱειπιε εειιεε ρεεε ε|ειιἰΒετιε εοπιιιιιιε

Με



ιή7ὅ
.ι 476(ΠΙΑΕΤΑΕ

τεεὶΡἱοιιτὶΒσε ιισιιιιιιο ετ ιιἰεο οσπισιιιε Μισο πιο τι

«ιισσε ιιοιιιισπισε ιιιιΒσιοοε ετ ι·οοοσιεεε τοιιτρ.ι:ο πιο

εισοιιι Ρτο άιοτιε ΐι·ιιτι·ιιισε πιοιε τι σώσε ότιιιτιιισο οτ

εσΙσειιτἰΒσο ιιοπιιιιο Διοτι οοπισσιο. οτ σε ιρεισε οσ

πιστιιε ροειιιιπι Μιτειε άσο ιιισισ άειιειτιστστιι ὶεπισο

οσπιρστοτἰε πι σε ΗΜ Μιτιο σιιοοιιτιο ττἰεὶιιτσ ττπισε

ε.σΙσιε οοιι· οτ άεσετιιε σοτσ σσσε σοιοδοσι Ισοτιοτσ

ίσιο τισσιισειπι ἀειιἰεΙἰε;-ερισσ!ο οτ Ιἱστἱο οοιιιι€ιστε

ιισιιισσο ιισσε άοΙοιΕπισι Ιοστι·ειιιοσ σο ΒτοΙἱσ ετ .ιισσε

εοιιτιπιι £Ισει8 ιΙε!οΒοσἰ-σΙΒοττσ σε ι·ιτι.Εισοτισ τΙσι ιΡεσε

σοιο8εισιτ ὶσιισιιιιἰ Βσιιἱτισιιιἰσὶε ιιστοτισ στ σο ὶΡεἱε

σοιοετιτισιιπισε στ: πιοιιοισ ἰιι εσττστοι·ιο πιστ,ιτισ στο

ισοεωικνιι. οτ σε ιιοοι.ιικτιιι; οΙσιιὶΒοτοτσιιι εσπιστιιο

οι ΗΜ Ιὶιιτἰε ιισσοτσ_ιιιισβσο ιισιιιΒοστιο οσο τεστο

τισιιτ ιιιιοΙιι ετ @πιο ΈτοττὶΒσε τιιιΙιοιισε οι: ρτοοιο

ιισσε Ριπ·τιε οσοιττε ετ ιστιοσιοτισσιε οτ εΙὶστσπι Μοσ

τσπι σεεεειτοτιοστσιπ οτ Ρειττιο ›Βοεειιἰ_ οτ ειιιοτσπι

τετσπι ιισσε σσπιπιιε τσΒοτἱσ σο Βσὶὁ.ὶ5τ›σΒσε Ροσσ

οτειτἱ ὶιιιισο'εὶιιὶτ:ιτὶε σιιοττσ εριιισΙο οτ .σΒοττσοιστὶο

εσΡιτοτιοιε οοπισσὶο οτ Ρορσιι ὶειισοιιεἰο .οτιιοστισιτε

ιιοπιἱιιε (Πού οσπισιιὶο ιιοιισιττι ἀἱοτἱε ιισιιιἰιιἰΒσε.ι οτ

σσσε στοάιοτι ροτοετειοοτ οοιΡιτειιοι πιεσε ιισπιἰιιἱΒσ6

ιιιἰοΙιὶ ἀἰετἱε ιιοπιιιιιιισε σοκ: ι›ι·σιιιἰεετσστ Ρετ εεττσο

τοτισπισει οτ σο .σώσω σπιιιΠισε Ιὶτ πιοιιοισ- ιιι πι

στιισιιι_οστο σοιπτι Μάο Βετο τιι€πισ πιει πιιιττοιιοτιι

(το σιιιοτισ ιιστειι·ιι. ποοι.κκνιι. τἰἱο στ: ειστιιιε ειπε

ιισιιοπιιιε εκοορτισιιἰ σου τιστιιτο σου τοοοιιτο οτ πωσ

σιιπιοτειτο Ροοσ.ιιιο ἀσΙἱ ισ τοοτσσι οσιιἀἱεἱσιιι εισε εεισοτι

οτ σππιι ιστι, ιισσε Ρτοπιιττσ οτ οσσσοσιο σιοτιο ιισπιἰιιἱ

Ειπε σώσε όιοτιο ειειιισ8ει·ιε τεειΡιοιιτπισε ιισπιιιιο ετ ιιὶοο

Ρτοάιοτοτσιιι Ροτοετοιτιο οσΡιτσσοστσισ οτ οσπισιιιε πι- ο

ιισο φωσ ιιισισ σε οοτοτσ οσιιττει Ρτοἀἱοτοε Ρ%οετοτοιιι

οειριτειιιοσε οσπισιιο ὶοιισο εεσ σοσττει οιΙπισοπι οστσπι

εισε οσιιττο ιιεε ιισπιπιε οσπισιιιε οοσ οιισσειιιι ει!πιπι

Ροτοσιισιιι Ρτσ οστιισιιἰ στο όιοτιε ΙὶΒτἰε όσοτισε ισι

ιπισε σοὶ εσισσε σοτσ: ειιτιιιιι Ποτ πσοετισ οοσ οσο

τἱπισσἱει σοι Πε πισσο1πτστ Ρετ πιο άιοτοε ΐτοττο8

πιεσε σει σΙἰσσοιιι οστσισ σοι ΙιειΒοιιτοπι οεισεεπιι ο

πιο υοτ στι ιΡειε σει εσισσε οστιιπι. ειιιοπιιπι οικω

τισιιιισπισε Ρτοιιιιττσ σσΒιε τοοιΡιεστπσσε ιισπιιτιο οτ

σὶεο σιοτοτσιιι ι›στοοτειτἰε σειριτεισοστσισ οτ οοιιιστιἰο

πισσο άστο ιισπιπιο Ροιιο όσρΙσπι οποτε σσοστιτιιτιο

τοσο εοιισροτ πιοιιοιιτιτισε σπισιτισε οτ εισ€στιε ειιΡτει- .

τιιοτιο. οτ Ρτσιιιάο οτ επι εἱο στιεοτσειισάσιιι σωὶ8σ

Ρπισοτι σώσε ιΠετιε οτειιιθοι·ιε ι·οεὶΡἰειιτἰτ›σε οτ ετι

Ρσισιιτπσσε πιεσε τισπιιιιιτισε οπιιιπι ιισσε τιιοει ετ

όιοτστιιπι ττοττιιιιι ιιιοστιιπι ΜΜΜ οτ τιιιΒοτιστι. εστι

Πτοστ ιισιιισσο (πιο τισπιἱσἱΒιιε οιεεοτσ οτ Ρτστοετστ

φωτ τιιοτε Μαιο άσο ιιισισ Ρι·στσΒοτο Γιιοτι1Πτ πιοτι

ιισισιιτοτο οτ σε ιισειιισιιτο πιοσ σετ οοισοτιάστιι τισσιε

ετ Ρτσ πιο οτοτἱτ οτ ποπ Ρτσ οσπισιιι (μπι πιεσε

τιεπισι τισ τετιιιιιισπι (πιο σοΒετπιπι. ιιοτσπι πισω: πι

οιιΡιτσιο οσο σπιτι επισιδοτι Βιοιιιστ οστσπι σίΒειστιι.

εσσσ ὸσιιιἰιιἰεο ιιετὶσὶτστὶο ποοωικνιιι. ισόιετισιιο ν.

τισ: ιιιινιι εουτετιιΙιτιο. μποτ σοοροι·τιο. τεετεε ιιιοσιεισε

ττοιιιιΒο ιιστιιτισε. ιστιειιισοο στοεοτιο ιιστοτισε. τοοισισε

Ϊοττοτὶσο άτιισοτισε. τιιοσιπισε στο ποιοι οτ οιιτιοιιε

εστ:ιει.- . .

Βέτο Ιστιποσοιιε «το σειιστἱσ ιιστοι·ισε ι·σιδειτσε εοτιρει.

( Β000ΟΙ.ιΧΧΧ1.ν ' ) -

Τσισισιο πισιτο|ιίο Μα!α.τσίτια ίσπιιοπτε οσπισιακε Ρτο

ΙΖὐτΖ.ε ιηέΖΖο ΜαΜ·οτἰοιεΖαε σναπαιζο. αὐ.εοάοπι .τσ

πιο πιστηίιιορτοοπ αιττι·ί κ!:·οοΙαο αὐ.9οίνέ2. ·

1 ?Πιτ Α. ιπιστςιιιιτιι·ιε

β.: σιι9ο_στατΙισ Ποσίί Σ'αιικιωμα ωσσωει.

το.

«και»

σ. !πτοιισσιιιιοίτάσισιστοσσιοιιι οπο πιοπι” ιππιτετιιο

τιιειτοοριιισ ΒιισοΗσοιιάσω ωιιωι.οοσωοι :σταρ-σιντι

Ρι-ισ.ιωσιισσω οτπισιιιιιιο οτ ιιισο-ιιιτισττοσι _ι·τιστστιἱσ

τω. ιπο.Ιοορισο:οσσιιοσιτσιοι·ισι εστιάισιτ σσιιΕτοσιτ στη

Βιιπἱἰοἱιιιο;·οσιἰ5ο Ρειωι:ειοσϊδοτστ οσιιισσιο-σσσσε το

σΡιεστι . ·σιοιιιιιιομ στι; σιοο ιιτισιτιιισιο. ι .τσιπ πιο τ: ΜΗ

βι1ι88οι οτ ·.τοσομι5$οι πίστει ιισπιισο ζω το @στο οι

πιστσοστο. Μακ ρεοσσιιιιοριιισσιο τττιι·ιιιε ·πιιι!το σωστο

οτ ειισ.τ ‹Ιιτ€ι»ιἰ!!ῇεἑ.ΠΙστἰει ωστε :σωστο ιΙσριοτήστ.οτστιτο

τιισιισ·οσιισ οσσἴοοειιειιἔσἰτι.ἀσιιιἱσἱεισὸοττσ 5Ριτιστοιοτ

στοεττο. οποιο :οοισἑὶιτεσοἱε ετ. <ρρτιστι σιτισοτιοιττ

υοο,ιοριοστ)σιιετ_σστσισοιβιστι @σπιτι ωστοσο τεττε

οοριεεο.σΒ· απο πιο στσιτ:τ.ιοάΒτ·ιιμοποισ ιισοτέμιττοι:ιτσ

σσιιίοεώσιιισ ωπισιισ-; · τοιιιιισσεΜ @ο ὶιιιιτιιτἰσ ωστοσο

ποοιιιιιινιιη ιτισηιανι” ἴειστσ. ἰοτ1 σιιε:εσιιτ Ρτσ

ἱΗιο ιεισ-τι @τοσο.σσπισειίΕσωοιιοισιιι· οπο ισιιτι·σ

11ιοσδ0.411τιστι. ὸιρϊἰειιοτετιι $οτιστο.σιοοιιιιν ισιιπΡι·ο>

τοι·ἱτι· οτ (ὶθι Ψ.1.Π108τιβι·ιοιτιστο ιιισσο πιο ποσο σεισ;

σσἰοτιιιισ οτ ιῖεσΙστιπιι σΒι·οιισιιοπιιιο εκοειιτἰοιπ σου .

τιεπιιτο `ιισσ:.ι·οεορτοσοτ πιω 1ισπΖωοτστο ροεσιιιο οτ

σπιιιι ἰστἰ·. σσσε Ρτσπιιττο ·οτεστισοσισ τοιπι πιοσ Ρτσ

Ρτισ ιισπιπιο ιιι εστιάστιι οσοσι ιισπιπιο ἀἱοτι πιοιιἐ

ΐτοάι ισ εστιάσπι οποσ, σωστο τισ-π πιιΠο·σει το

σστι Ροιττο ιΡεοτσιιι Ρετ πιο σο! οσοοοοεστοο ισοσττ

σο! ιιΙπισιιιιι μοι·εσιιιιιιι Ιιτιτιοστοιιι- εοσοσπι σ πιο [εεσ

Ρετ ιἰἰοτιιπι ιιιοιιἴιἐοὸιιιιι σο! ειιοοοσοστοε επιο σε! ετι

(ιιισισ Ρετεσσειιτι τιοΒεστεισ οτισειιιιι στι οσ'ιιιιΠει στι

Ροτροτσστιι οσιιττειιΡεσε ιισιιιιιισε εσΡιτοποοε σο! στι»

σιιοιιι οστσιιι σο! εσπιστιο πισω: σο! ειΙἰσσοιιι στο

οσπισιιὶ ίιοτ εισο8τισ ιιοτιο σοι τετΙσὶεἰεἰσ ιιισιιοΒιτιιτ

οοσ σωμα εσιιττοσοτεἱσ ειιισσσιιι Ρι·σιιιιττσ στι τοει

Ριοστι τισπιιιιε οτ πιει: οσιιιιιιιιε ιπσπτο ?άστο ιισπιπιε

Ροιιο ττσΡΙσπι όιοτο πσσιιτιτστιε τοπιο σὶεΙιὶΙσιιιἱιιιιε

ι1ιεπιοιιτπισε σιιπισισε οτ ειιιιδσΙιε οσρτειάιετιε. οτ Ρτο

Μάο ετ τισ 5ιο στιεοτσεσ.άσπι Βοσει σπιιιιο πιοτι ΜΜΜ

οτ !ιοΒοσσει στι άιοτο ΒσιΙΙιεπισο τοοἱΡἱοστὶ τιοπιισε

οτ σἰοε οσπισιιἱε ἱωισο Ρἱιὅσοι·ἰ σωστο. σΒτοσσιιειοσε

πι Ρτοτἱὶοτἰο ιστι σε ρτισοπιστι σοσο οσσετἱτστἱσιιἱ σε

άιισΒιιε τεἰε οτ σπισιιιστι. οτ Ρι·οάιοτο οππιπι πιοπι

εσιιτ πι Ρτεοοιιοπι άσισιιιὶ σεΡιτσιιοι ειστιο. ειοτσσι

ἱοιισο πι ιστάιτισ άσπισιι στιεττι οστἱε οοΡὶτειιοἱ εσ

ιιισσἰε οτ Ρορσιἱ πιιισοσοιο πατε άσπισπι πιο” άσ

πιιτιἱ οιιΡιτειιιοι ειστιο. εσσσ άσιιιισιοε ιιειτὶσὶτετἱε.

ιιιοοι.κκνιιι. ἀὶε Μπιτ. εοΡτοιιιιιτιο πιτετ τεττπιπι οτ

ιισιιεπιι. ιιισιετισιιο τι. τεετεε στιεεειιιιισε σε οτιπιιιιο.

Ρεττσε σο σισειισσ. τιιοσιτισε ΐι·σιιιτιει ιιστοτιιιο. Ιοσ τοπιο

σε πιω.. _ ._

Ε80 ιτισΐι·εισοτιιισ σε σειστιο ιιστοι·ιιιε ι·σ6οτσοεοτπιει.
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( υοοοοπ.ΧΧΧν )

Τι10ΜΑ5 ππαΙ°6°|τἰ0 Μα!ωροια ρω .το οιτ Μαη/)·οάο

ιιιαιτΪιἱοπο ανιιιισιτΙο .πιο Με Ζώι·Ιο πιάτο ο Ιαπιιοπεί&αε

.Ωω ίπ άοάιιοττοποιο ρπ·οτί2 οιππἱ έτοοΖαο εοΖωέσ

ία:ιαοπ.το 0οιπωωπο αὐεοΖνττ.

1978, 28 εορτοππιτιπ·τε

ω!. Α. [Μ. Μό. ν. θα!. τ.) '70. τι.

( τ!. τ!. )

Ιπι πιοπιιιπιο ι!οπιιἱπιὶ οιπποο. χιο τ!ιοππιοε πιιοπ·ο!ι!ο

ππιο!οεΡἰπιοι τ!!ιιιε τΙιιοπιπ!τιππι ο!οπιι!πιι ττοάοιίοι πιιοι·ο!ι!ο- ό

πιο πιιιι!ιιεπιὶπιο πιοππιἰπιο ποοο ιιι·ορτιο ιπι οο!!άιιιπι οτ

πποππιἰπιο οτ ιιτπ:ο ππιειιιτπ·οτ!! ππιοιιο!ιἰοπιπο πιιο!οοπιἰπιο οοτιο

ω!! πιο! !πι οο!ιπ!ιιπππ. οοπιτὶτοοπ· τὶ!ιἱ Βιιι!!!ο!ππιο οιι!ιιι(το

Ρσ!ἱἱ ο!ειιι!Βοτο οοππιππιιο ιιοιιο π·οοἰὶιἱοπιτἱ ιιοιιιἰπο

οτ ιιἱοο οοππιιιπιιο ιοπιιιο. ππιο !ιοτιιιὶεεο οτ τοοοριεεο

@το πιοιπιἰπιο τι το ε!οπιτο οτ εο!ιιοπιτο ιιοιπιιιιο οτ ιιὶοο

οοππιιιπιἱε ιοπιιιο. οτ Ρτο ιΡεο οοππιιιπι! οτ ι!ο Ροοιιπιἰο

ιτιο!ιι.τ .οοπιιιιπιιο !!!ιπ·πε ππιὶ!!ο ιοπιιιο. οτ εππτ Ρτο ἱ!!ἰε

Μπιτ ππι!!!ο τοιιιιο. τιοοε όιοτιιε ιιιτιιιτποάιιε οοιιτοεειιε

τω ι!οππιιιιιο ο!ιοιιτο ετιιπιιι!ο οτ ο!ιοι·το οοτιο οοιιἱτο

ποιο οοιπππιε οτ ΡοΡιι!ὶ !:ιπιιιοπιεἰε π·οο!πιιοιιτι!ιιιο πιο

ππιὶπιο ἀἱοτἰ οοιπιοπιἰο !ιο!ιιιιοεο οτ ι·οοοριεεο .οτι οἰε. τ!ο

επιι!!ιπιο Ετ ππιοπιοἰο ἱπι ιπιεττιιππιοπιτο οοπιτοεειοπιιο ππιιιπιπι

!οπιτποπιοι ιτο ιιο!ειπτιο ιιοτιπτιι. ιιιι:ι1.11νι1ι. ι!ιο Μινι”.

ιιιπιιὶ Βιπ:το. τππο ειιπιτ Ρτο !!!!ιο !!!ιι·ιε ππιι!!ο. ιτο επιιι!ιπιιι

!!τ ιπιοπιοἰο ιπι ο!ιο !πιετι·ιπππιοπιω· ππιοπιιι τω! πιοτιιι·ιτ

8οτιιιτο·άιο :αν ἱιιιι·ὶἰ Ρτοτ!!οτι. τ!ο οιιπίτιπη. Μπιτ πωπο

ιιοιιο πιο ιιοοο !ιοιιο οιιἰοτπιιπι οτ εο!ιιττιπιι. ο!ιι·οτιιιπι

οιοοε οιποοροἰοιιι πιοπι !ιο!ιιτο που ι·οοορτο οτ :ποπ πιο

ππιοτ·ειτο ροοιιπιἱο οτ οιπιπιἱ ω!. ιιπιτ!ο Ρι·οππιὶτω οτ οοπι

ι1οιιιο τοπι πιιοο ΡτοΡι·ἱο πιοιπιἰιιο ἰπι οο!ιπ!ιιιπι φωτο

π1οτι1ἱπιο τ!!οτ! ππιοπιτι·οάι ἱιι εο!ιτ!ιιππι (μισά ι!ο τ!!οτ!ε

!ιτιι·ιε ππιι!!ο ιιο! ο!ἱτιιιο ρει.ι·το !ρεοπιιιιπι πιο πιο!

οιιοοοοεοι·οε πιιοοε πο! ιι!ἱφιοππι Ροι·οοπιειππι !ιο!ιοιιτοππι

οοιιοοιιι οοτιο εοπ οοι· ε!!οτιιππι ττιειιιτπ:οι!ιιππ πο! ουσ.

οοεοοποο οιυε ιιο! ο!ἰφιοπιπι Ροι·οοπιοιπι !ιοτιοπιτοιπι οοπι

επιππι ει!ι ποο πιιι!!ιι ἰπι ροηιοτιιιιππι οοπιτπο ιΡοοε ἀοιπιὶ

Με οιιρἱτοπιοοο ιιο! ο!ιεπιιοππι οστοιιι εοπ .ειιοοοεεοποε

οοι·ιιιπι ιιο! .οοππιιιπιο ιοπιιιο ιιο! ο!!τιπιοπι 'ιπο οοπππιιεπιι

τιοτ φωτο οοτιο 5οιι ποπ:Ιιι!οιτιο ππιοιιο!ι!τιιτ εοπ· πι!!

τιιιο οσπιτ1·οιποι·ειο. ο!ιοτιπιιιι ρποτπιίττο οτι τοοιΡιοτιτ!

:ιιοππιἰπιο οτ .πιὶοο οοππιιιπιιο ἰοπιιιο. άπο πιοππιππιο Ροππο

άτιο!τιππι :!!οτο ιπιιοπιτιτοτιο. ι·οτιο .πιιο!ι!!οπιιπιπιο ιπιοπιοπι

τι!ιιιο οππιπι!!ιιιο οτ 8!πι€τ1!!8 εππΙιπω!ιοτιο. οτ Ιιτοἰτιτ!ο οτ

απ! οἱο ο!ι8οπ·ιιοπιπ!υιπι οοτιο ποοο !ιο!:›ιτιι οτ !ιο!ιοιιτ!ει

πιο! ι!ιοτο Βιιι!!ιο!ππιο ποο!ριοπιτι πιοιιοιπιο οτ υιοο οοι

ππιιιπιἱε ἰοπιιιο ριτππιοι·ἱ ο!ι!!Βο ει!ιπ·οπιιιπιο!πιπιε ιο Ρτο

ι!!οτ!ε πιπι άο ρπ·ἱπιοἰροι!ἱ ιιοιιο οοιιετιτιιο!ου! π!ο άπτο

!ιιιε πο!σ οτ οιιιπι! Πιτ! οτ ρι·οι!!οτο οιπιπιἱει Βιοτο·ευπιτ

τη ρι·οοοιιοιοι τ!οτπιιιιι οοΡἰτοιιοὶ οιιι·ἰο. οιοτιιππι ιοπιιιο

ιπι ιοι·τ!ιτιο άοππι!πιι ο!ιοι·τέ :ιιιι·ὶο οοπ›ὶτοπιοἱ οοπιιιιιιιε

οτ Ρομπ!! !ιπιιιοπιειο οικω τ!οιπιιιιπι !ιπ!πε τ!οππιιιι! οιι

Ριτιιπιο! οοτιο. ιιοιιο ἀοτπιἱτιἱοο πιοτὶιπἱτοτἱε. =ιτοοι.κκνππι.

4!!ο κινπιι οορτοτπι!ιπς!ε ιπιτοπ· τοιτιοι:ιι οτ πιοιιοιπι. ιιι

τι άιοτιοπιο νι. τοετοο ιιοοεο!!!πιιιε το οειιιιρ!ε. ιιοττιιε τ!ο

ιιἱιιο!ἀο. πιιοο!οιιε Π·οιπι!ιο πιοτοτ!ιιο. !οο τοπιο τ!ο !ιιοιι.

°ΒΒο !οπιτπ·ιππιοιιε ιτο ιιο!οι·ἱο πιοτοτἱιιε ποδοτιιο οοι·ὶροἱ.

( Βοοο0Ι.ΧΧΧν1 )

Πιιοι·οτιτιο ίιαΙο.π: .το σ.›α.9.9α!!απι ἰαιιιιοπεΣε οοιπυιιιιιΞε

  

ρπιβτοταπ·.

..πιο - η

Πα· ' Μ.”.~ μ: ατά;» '|278, Γ! (!θθΘΠ!!)Γ!8;!”Πεε 36ο:ιτ'ο.33πτε

ο!··"ι!!·πτ:·!ἶ3 !·!ἔ·ιἔΪ

. ' ωτ.ρτοπο.τ. οτα.ο.ρι.ιω.τ. · · = τ*

·ι!!:ι. (Β·!!·) πο. θΐι!._."

λ'Ρ.Ύτ ·ι!'ι)!!!! 5ίι! #!!ϊιιτ ·-'"° !

Ιτι Ρτοεοπιτιο τοετιιιππι !πιθ·οεοτιιιτοττιππι. Μπλοκ τ!ο

οιιιοπ·ο!ιο Δω οτ Ρπ·οτοετοιτιι: τὶιἰτ οτ οοιι!ιτοτιιι· άο

πιιιτιο ρτιοο!ιο!! π!ο πιπι Ροτοετοιτι !ιοπιιίιιο!ι ποοιΡιοιιτ!

ιιοπιιπιο οοππιιιπιἱε ιοπιιιο φωτ! οιπιτιἰο οοεττο ιι!!!οο

“εποε οτ !ιοεπιιπιοε οιιο οτ τιοοε οτ οποε !ιο!ιοτ. πιο!

Π: ροηιοτιιιιιπι !ιο!ιοτο Ροτιιἱτ. !ιο!ιοτ: τοπιοτ οτ·οοεεια!οτ

πιοιπι!πιο οοππιτιιιιε ἰιιπιιιο οτ οοιιιΡοι· !πο!ιο!ιιτ οτ ἱπιτ!ο

τοππι ι!ιοτιιε !τιτ!οιπ οποιοι τ!ιοτιιε τ!οπιιπιιιο ι›οτοετοε

ι·οδοιιοπιιιιτ Βου! Ριι!ι!ιοπιππι ιπιεττιιπιιοπιτ.υππι. οοτιιτιι ιπι

οοτεἱοιι !οοο ιι!ιι ε!!οιτυ.π· οτιππιριιπιάοπιο τοετοε επίτε

ο!ιιπιιιε άο τττωιιω. !οοπιιιτάιιε άο οοι:ιιΡο. οτ Βοη

οοεο!ιἰιιιιε το!ιοι·ιιοπιιιο. ιιοιιο τ!οπιι!πιιοο πιοτἱιιἱτοτὶο.

Μοοι.κκνΙΙΙ. ἰπιἀὶοτἰοπιο νι. άιο :τι άοοοππι!ιιιιο. ίπποι·

τοπ·τιιιππι οτ ιιοτιοππι. η; π = ο!ι

Εμ Βιιὶ!!ἰο!.ιιιιιε ατο οιιιιιιι!ιο πιστεύω πομπο οιιι·ἱοει.

Μ'

( ΒοοοοοΧΧΧντι )

δοΖωτἰοιιοε ίπτοπίαυι τι ΖωιτιοτιοΣ οσωπιιιιιέ Μαἰ‹ιερτ

:πιο ιπαπ·οΜοπιίδαε /ωοττιο ρω οωτῦιἔιιοιιιἰο ρπ·οτἰο

αυττ·ί έπ·οοΙ‹το αὐ Μάι οοείουι υοπάίτί.

ιππο - πιο . _

Πιό. !!./ο!. Μ! @το [Μ. 68. π'

( πι. τι. ›

!ιι οοπιτιι!ιππιο ιπιοςΒπιο ο!οιι!Βοτοπιιτπι οοππιιιπι!ε ιοιιιιο

το τΙιιο εοι·ιιιτει ειιπιτ άο!ιιτο τπιιο οοππιιιιιο τ!οι·ο ι!ο!σοτ

Ρ!τ1τ!!:115 ροπεοπιἰε οτ τ!!ιιοι·ειε τ!ο οοιιεὶο ι·οροπ·ιωι·

εοτἱρτιιππι πιτ !πιτι·ο. πιιτ!ο!!οοτ ι!ο ιιοοωπκνπιπ.

Μιῖπ:ι.ΧΧνι1Ι. τ!ιο :τη οοτιιτιπ!ε.

Μοπιτι·οτ!ο ιπιοι·ο!ιιοιι! ππιο!οει›ἰπιο οοτιο !ιο!ιοι·ο τ!ο!ιο!σοτ

οκ τοποπτ: οοιιιιοπιτιοπιιε οοιι πιοο!ο !!ιοτο ιπιτοι· οοππιιιιιο

ιοιιιιο οτ ιρειιππι ‹!ο φπτω τ!τ ππιοπιτἰο !πι ἱπιεττιιππιοπιτο

8οι·ἰρτο ππιτιιιιι !ειιιτι·ιιιιο!ιι π!ο ιιει!ιιι·ιο πιοτοτ!!. ιιοοι.κπνιππ.

ι!ιο αν ἰιιπιἰὶ. ε!ιιο τ!ιοππιο πιιοπ·ο!ι!οτιι ππιο!οειι!πιο Ρτο

οο οκ Ροπ!ἰιπἰτι τ!οιπι!πιοι·ιιιιι οορὶτοπιοοτιιιπι. ιιο!ιιπιτοτο

οτ οκτιιιιιπποτιοιιο ιιουοιπι οτ τιπποιοπιοι·ιιππι εοι·ιρτο Ρτο

ι!ιοτο πιι!!οε!ιπιο οτ τ!ιο. οι€πιοτο @οπο ιιοιιο!! !ειπιιιο

οτ ε!τ.>)ι!!ειτο ε!ο)!!!ο οοι·ο ιιιι·ιτ!!ε !!!ιπ·πιο ιπι!!!ο.

Ειι!οιπι οιοοπτιτοπιτο “ποποο τιιιοπιο!οτπι !ιοι!οι·ιο! πιει·

!8θ
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ειιιοιιιε ιιιειιιεΡιιιε· ιι ι:ιειιι€ετιε ιιι όειιιιι·ιιε :ιιε “και α ιιιιιι·ειιιοιιιιιιιε. ιιε ιιιιοιι ειιιειιιιειιι άιειιιιιι εοιιιειοιιειιι

εεΡιειιιιιτιε ιιιιτιιε ιιιιιιε;

ιιιιιιι·ιιιιειιιιε ιιε ιιιιιιιτιοιιοιιιτιιιε ΐεειι ιιιειι·ιιιιιειιιιιιιι'

ειιιιιιιιιιοιιιε οι: Ρτειιιειιε ιιιεει.ιικνιιι. ειε ιικνιι εε

Ριειιιιιτιε. '

Ειιιι·ειειε ιιι ειιΡτει ιιε άιειο ειιτιιιιιιι·ιο. ιιιεει.ιιιιιιιι.

ειε κι;" ιιιιιτειι.

Ειιτιοιιε.

Ϊιι εει·ιιιιειι·ιο ειιιιιι€ετοτιιιιι εοιιιιιιιιε ιιιιιιιε ειιιιιι ιιε

ιιιτ:ει.ιιιινιιι. ιιι ιιιιο εει·ιΡιιι ειιιιι ι:ιειιιιε ιιιιε εοιιιιιιιε

ιιιιι·ε ιιειιει Ριιιτιιιιιε ει άιιιετειε Ρετεοιιἱε όιιιετειε ιιε

οιιιιειε τεΡετὶιιιτ εετἱΡιιιιιι ιιι ιοί-τει.

Τιιοιιιε ιιιετοιιιοιιι ιιιειιιεΡἱιιε τεειΡιειιιι ιιοιιιιιιε ειιο

ει ΐτιιιτιε ειιι ει ιιοιιιιιιοιιιιιιι ιτιιιιιιτειιι ει ιιιιιττιιειἰε

ιιιειιιιιε ιιοε ειιιιιι€ετι ει ιιιιοιιιιει ἱιιἴτεεετἰΡιοτιιιιι τε

οιΡιειιε ιιιειτιιιιιειιιιιιιι άειιιιι. εἰειιι εεΡίιιιιιει ει εο

ιιιιιιιε ειειιειιι Ρτοιιιιεει·ιιιιι ει: :Με ιιιειτιιιιιειιιε ιιιιε

ιιιάε ιιιιιιειιι. ει: Ροιιιιιιε ιιοιιιιιιοτιιιιι ειιΡιιιιιιεοτιιιιι

ιιοιιιιιιιιιε ει ειιιιιιιιιιιιειοιιε ιιοιιειιι ει ειιειιιιιοτιιιιι.

εει·ιΡιιι Ρτειιιειο ιιιιΠεειιιιο ει ιιιε ειιΒιιιιιιι εἱΒιιο ΡοΡιιιι

ιιιιιιιε ει ειΒιιΙειε ειδιιιο εετε ιιιτιιιιε. ιιιιτιιε ιιιιιιιιιοτ

ιιιιιιιι. '

Νοιιιιιιιι ιιιιοτιιιιι ειιιιι ιιει:

Ηειιτιοιιε Ρειιιιιιε. ιιοτ” ιιιιιιι€ειιιεε.

Ειάειιι-ειεειΡιειιιε ιΡεο ειιτιεο ιιι άειιιιτιιε ιι ειιιιιι

€ωι. «Με ιι. ιιιιιιι ιιει” ιιιιιιι€ειιιιιε.

Ειιι·ιειιε.

ει ειιιετιι ιιιιιιεεΡιιιε ιι·ειτιιιιι ιιιιε τεειιιιιι ιιει εοι- & Ιειεοιιιιε ιετεετιιιε. ιιιιτειε ιιιιιιι€ειιιεε.

ιιειιιιιιιιο ιιε Ρτεειο εεειτι ετεοιε εεειιιιιιιιιιι εισαι

εοιιιιιιειιιτ ιιε ιιετιιιιιιοιιε ιΡειιιε ειιειτι ιιι ιιιειτιιιιιειιιο

εετιΡιο ιιοειιιιι ιειιιιτειιειιι ιιε ιιιιιιιι·ιο ιιοιιιτιι. ιιιεει.ιιιινιιι.

ιιε ιιιειιεε ιιιιιιιεκ Ροάιιιιε ιιοιιιιιιοτιιιιι εεΡιιιιιιεο

τιιιιι εετἰΡι:ε ιιιεει.ιωινιιι. ιιιε ιιιιι ιιιιιι. ειδιιιιιιι ειΒιιο

ΡοΡιιιἰ ει ειδιιιιιιιι ειει1Ιο εετε ιιιτιιιιε. ει: ιιιιε ιιι

οιΡιι ινιεει.ιιιινιιι. ειε ειιι Με. ιιε ιιιιιιιάειο ιιοιιιι

ιιοτιιιιι ειιΡιιιιιιεοτιιιιι. ιιοε ειαιιιε)ει·ι εοιιιιιιιιε άειιε

ει εοιιιιιιιε άοιιιιιιο. ιιιοιιιε ιιιιιτειιιοιιι ιιιειεεΡιιιε τε

ειΡιειιιι ειε.

ιιιιτειε ι;τεειι;ιιιιε.

Ειάειιι εεειΡιειιιε ιιιειο ιιιοιιιε ἱιι άειιιιτιιε ε ειιιιιι

Βετιε ιτιιε ιιιιι ιιιιιι.

ιιιιτιιε ιιιιιιε εειιιιιιιι ιιιΒιιιιι εειι.

Ειάειιι εεειΡιειιιε ιΡεο ιιιοιιιει ε ειιιιιι€ετιε ιιι ιιειιιιτιιε

άιε ιιιιιι ιιιιιι.

ιιει” ιιιιειάτιιιΒειιιεε ιιοιιιιΒιιιιιι ιιιιιιιιιιιε.

Ει εεειΡιειιιε ιΡεο ε·'ειιιιιι€ει·ιε ιιι άειιετιιε ειε εοάειιι.

ιιιιτεε εεΡιιιιιΒιιιιιι εειι εοιιιοε ιιιιιιιιιοτιιεειιιι ει ιιε

_ ιιετιοε εειι.

Ελ. ιιεειΡιειιιε -.ιΡεο ε ειιιιιι€ετιε ιιι άειιιιτιιε άιε ιιιιιι

Με ο ι ε.. ·ι..

ιιιιτεε ιιιιΠε ιιιιεειιιιιε ιιιιεε εοιιιοε ιιιιἰιι‹ιιιε ει ειε

ιιιιτιοε εειι.

ειιιιι Ποτε ιι·ιε ιιιιιιιιι.

Βιιιιιι·ιιιιειιιιε ιιε ιιειει·ιο ιιοιετιιιε Με ιιιειτιιιιιειιιιιιιι

ιιιιιιιιειιοιιιε. ιιε Ρτεάιοιιε ιιιι;ι;ι.ιωινιιι._ ιιιε ιιιιιι ιιιιιι.

Ειιιιιιειιι ιιι ειιΡι·ει ιιε ιιιειο ειιι·ιιιιιιι·ιο. Μεει.ιιιικιι.

:ιιε Μινι. ιιιιιτειι.

. · ι - Βιιτιειιε.

ιιι σετιιιιιιτιο ιιιιιΒιιο ειιιιιι€ετοι·ιιιιι οοιιιιιιιιε ιειιιιεειιιιιι

ιιε ιιεει.ιικνιιιι.ιιι ιιιιο εετἰΡιει ειιιιι άειιιιιι ιιιιε .εο

ιιιι.ιιιε ἱειιιιε ιιιιτε ιιειιει ΡιιιτἰΒ·ι‹ιε Ρετεοιιιε ει ιιιιιετειε

ιιε ειιιιειε ι·εΡει·ιιιιτ εετιΡιιιιιι ιιι ιοί-τει. Υ
Πεειτιιιιι ιιτεοιε γ ι ι

διειιι ειιιιιι€ετι εοιιιετιιιιι με Ρι·εειο εειειι·ι ιιτεοιει

ιιεει.ιιιινιιιι. ειε ιι ιιιιιιι.

ΙιιΪτεεετιΡιιε οειο ιιοιιιιιιιιιε ιιιιιιε ιιιιιιετε ιιεισειιι εεε

ιιιιιιοει·ιιιιι ιιιειιιτειιιιε ιιιιιτειιιο ιιιειεεΡιιιε ει οοιιεοτ

ιεε ιΡειιιε οεεεειοιιε Ρτεειι οιιειτι ιιτειιιε Ρτο ιιιιιιιιιε

ιιει-ιι ιιιιιιιιιοτ ιιιιιιιιιιιε ιιιιι·εεετἱΡιἱ Βιιειιιεεετιιιιι Ρτο

εοιιιιιιιἰ ει εοιιιετιιιιι οιιιιιιιετιει:τι ιιιει·ειιιοτιβιιε ιιιεειιι

Βιιιειιι εεειΡιειιιε ιιι ιιειιιιτιιε ιΡεο ιεεοιιο ειε ιικνιιιι.

ιιιιιιι. ιιιιτειε εειιιιιιιι εεΡιιιεΒιιιιιι ιιιιιιιιιιιε. ιι

Ειιιειιο ιιεειΡιειιιε Ρειτο ιετειιτιο τιιιοιιάειιι ιι€ειιιε

ιιιιιιιιιιιιο ιιιειι ιειεοιιι ιιι άειιετιιε ειε εοάεπι @Με

εειιιιιιιι. ιι ο'

ιιιιιιιιιι εεε ε Βιιιιιιιιιο ιιε ιιιιιιτι ·εοιιιειιιε με ιιιιιιιιο

Ρειεθι·ιιιι ιιε ιιἱΒιιο.:» ··ι .- Με . :ι

Ειάειιι ιιειΡιειιιε ΡεΪτε ιετεειτιο εΙιιοιιιιιιιιι ιιΒοιιιειάιε

Ρτιιιιει ιιιιιι ιιιιιιιιιιι:ιο (και ιιιεεεωιωωι]εωφεφωι

Ειάειιι εεεἱΡιειιιε Ϊόἰειο Ρειιτε ιετειιι·ιοιιι· άειιιιτιιε

ιιιιιιιιιΔιο (και ιιιεοιιι ειε εοι.ιειιι ιιιιτιιε οειιιε8ιιιιε..ι

ιιιιιιιιιι εεε ειι.··οιιετιο ειΒιιιιιωεοιιιειιιε ιΡτοι .Ρτεειο

ΡἱΡετιε. το · ..ι ε .· · -. :η

Βιιιειιι ειεεἱΡἱειιιε ιιιεο!ιο ιιε ειιιιειο ειιιιεειτο Ρτο ει·

-ιι ιιι:·νι ·ι · ..ι Η

ο οιο Ρε)ιτε ιετειιτιο ιιιιιιιιιειο· ιιιειι ιιιοοιιι ιετειιτιι. ιιι

·ιιειιιιι·ιιε ιιιε νιιι ιιιιιι Ιιιιτεε ιιιιειιτεΒιιιιιι εειι.

Ειάειιι ·ιιεειΡιειιιε ιιιειιιιειε- Ιετειιτιο ιιιιιιιιιιιιο @οι

ιεεοι:ιι·-ιετεετιι. ιιι άειιιιτιιε ιιιε :κι ιιιιιι ιιι:ιτεε ιιιιιιι

ι.ιτιιΒιιιιιι ιιοιιειιι.

ειιιιιιιιστε- ιιιιιιιιι)ειιιε. ι ιι

ει" ι"

Ειιτιιιιιε. «οι

ε -.;ι, ,ο ι-ι.ιιιι : . . ι ω· ι.

ιΪοιιιιιιιιεει ιτοιιεξιιιο ιιιιτεε ιιιιιιι€ειιιεε. · ή ι ιι

ειε ιιιιιιιιιιιιιι·ειοιιιιιιιόειο Δω ιοιιιιιιιιιε ιειιιιιι ιιιοιε

Ειπε ιιιιιιιΒειιιε.ιειιιι·ειιειιι ιιε Βτοιιο ΒιιιιεΙιετιι ιι ιιιιο

ιιιιιιι·ειιεο ιιιειιιε ιοιιιιιιιιεε εοιιιιιειιιτιιε ιρειε ιιειιιιιεεε

ει τεεεΡιεεε Ριειιιιιιι ει ιιιιειιτειιι εοιιιειοιιιειιι ει εε·

ιιειιιιιοιιειιι. ειιιτειιιιιιειειιε εκεεΡιιοιιι Ρεειιιιιε ιιοιι

ιιιιιιιιει·ειιε ει ιιιιιι τεεεΡιε ει οιιιιιι. ιιιτι. ·. ι .κι

0-·
, οι· μ|(ι:' “ι

ε Ειιιειιι ιιοειΡιειιιε ιιιιιιτειιιεο ιιε ιιτοιιο ειιιιιε ειιιιιιιε

ειειιι€ετιε ιιι άειιετιιε ειε :ιιι ·ιιιιιιι ιιιιτεε ιτεεεειιιιιε

ιιιιιιιιιιιιιΒιιιιε τιιιιιε ιιιιιιιιιι ιιι Μ" ιιιιιειιεει.ιι Ρειτο

Βιιιι·ο ιιιιτειε εειιιιιιιπ. οι οι1ετιο άειιιιιιιο ιιιιτιιε εεε

ιιιιιιι ιιιιιιιιιιιεΒιιιιιιι ε ιιιοιιιιε. ιιε ιιιιιτιιι ιιιιτειε εειιιιιιιι.

Ειο:ιειιι.ιιεειΡιειιιε εισαι Μιά-τοποσ ειιιιιε ειιιιι ιιι ιιειιοο

ειιτιει Ριιιιιι ιιιε ιιιιι ιιιι:ιιι ιιιιτιιε ιιιιιιιιιιιιιΒιιιιει

Βιιιειιι. ιιεειΡιειιιε·· ιιιει:ο ιιιιιιιτιιιιειιο ιιι ιιειιιιτιιε ιιιε

Ρι·ιωωιειιι· ιιιιτειε εειιιτιιιιι. . - :ι ι· ι ο

. ι ε· Ειιι·ιειιειι

' _ _ε!..ε_. ή

Ιειοοιιιιε ειιιιει·ειιιιοιιε ιιιιτιιειιιιιιι€ειιιεε. ' . τι

Ειιιειιι ιιεειΡιειιιε ιιιιειο ιιιεοιιο ιιι ιιειιιιι·ιιει ω. Μι

ιιιιιιι ιιιιτειε εειιιιιιιι οειιιεΒιιιιει σ.: ι ι ιι'

ειιιιιε οιιι εεε εοιιιετιιιιι ειιιε εοιιιετε Ρτοιιιιεετιιιιι ιιιειιε Ειιιειιι ιιεειριειιιε τιιιιιιιιιιιιιιιο Ροτεο ιιιιιιιιιιιιο Μαι
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ΜοοΒϊίτι ἀωειτὶἰε.- ὸἱε ›ωινιιι ἰιπιἱἰ !ἰΒ:·ειε σπασω ιιἱ- α Εἰἀεπι εοοἰΡἱοτιτε ἀἱοω ιιἱοοΙὶτιο σώσε εππτ ἰιι άο

ἔἱπτἱ.

ΗεΒιιἱτ οοε ω·ρεΙοδι·ϊιιο τ!ο ιιὶΒιο.

ΕὶἀοιιταωἰΡὶοτιτε -ἀἱοτο τειἰτιιιιτιἀὶιιο Ροι·οο π11εικιάειτο

ἀὶωὶήειοοΒἰ ὶτι ιἰεωιτἰἰε- ἀἱε Ρώπα ἰιιΙὶὶ ΙἰΒι·σιε οευτιπι1.

ΗεΒυϋ:ι εεε ο ιιὶΒι·ο άσε οι·οπιοικι εοΙπετιω Ρτο Ρτεοὶο

ΒοωΒοοἰἱ οοπιιιιιἰα

ΒΜεπι ειοοἰρἰοιιτο :Βετο ΜΧωιιι1ωπο π1ωιάεπο ᾶἰοτὶ

ἰειοοΒἱ ἰιι ᾶετιειτἰἰε. ἀἰο ιιι. ἱυΙὶἰ ΠΒτεε ττἱ€ἱιιω.

ΗειΒιιὶΙ: εεε ο εγπιοιιἰιιο ροτοο.. '

Εἰἀεπι ειοοἰΡἱειιτε ιΠοτο τεχωιιιιώπιο πιωιόιπο ὁἱοτἱ

ἱιιοοΒὶ ἱιι όοιπιι·ϋ.9. ἀἰε να ἰυΙϋ Μπιπε εεΡτιιειεἱτιτε.

Βιιητ ΙΞΒι·ε ΊυἱΠΒ8Ι1ὶ8. .

Ειπὶοιιε.

ΙειοοΜπιιε Ιοπτιεὶἰτιιιε Μπειε ςιιὶτιθεπτειε ἀἰο καπ ἱιιιιὶἰ.

Εὶόεπι ἱρ5ο ιιοοὶΡἰειιτε ει οὶευἰἔοή5 ἱι1 ἀει1ετὶἱ5 Π

Ε11°ι15 ὁιιοειιτειε εερτιιοἔἱτιω πω. -

ΗσΒιιἱτ απο ε Ιεαιΐι·ειποο ιἰο ο!ειι·ἰτοε άει επο πιιιτυο.

Εἰὸειτι εοοἱρἰετιτο οΒει·ιο ιΙο [πιάσει ι1οτειι·ἱο ἰιι άουει

ι·ἱἰε. ἀἱο κι ἱιιιιἰἰ ΗΒι·ειε οοιιωπι (Ιυἰιηιιεεὶκιιει.

Εἰἀεπι ειοοἰΡἱετιτε ωειιυεΙο ει11οτοεο ἱτι ᾶει1ειτἱἰε. ὸἰε

κκνιπ ἱιιιιἰἱ Μπειε εεΡτιιοΒἱπ€ει εοΡΩεω.

ΗεΒιιἰτ εεε ει ΡεΙεΒτἰιιο ιὶε Μετα

διιτπ: ΜΒΜ αΙώ11:έωτε.

Παω ὶειοοΒἱυιιει.οοπἴεεειιε (Με ἱιεΒιιἱεεε οι πεσε

ρἱοειε ρτεἀὶοτειε φωτιω.:πεε κι ΡτεἀἱοΙ.Β οΒοττο οτ

ωωιιιοΙο. εΒτετιιιηοὶετιε εκοεΡοἱοτιἱ Ροοιιυὶε που ιω

111οι·πιτε Μ: που τεοεμο ετ οπιι1ι πι”.

Εκιτἱοιιε.

ΑιιεειΙάιιε ΒωιοΙιοτὶιιε ΙἱΒτιιε ΊιιἰπΒειιωε.

Βἰε :απ ὶιιιιἰἱ. ετ ιιιωιάέτο ὁἱοτἱ ειιιεεωί εππτ ἀἰοτε

Μπα ο. τιἱοοΙἱτ1ἱ 5ΡἱτιυΙε.

Εὶἀεω εοοἱρὶετιτε πἱοοΙεο εΡἰ-τιιιΙει ουἱιιε εππτ ἰιι

ὸειιετὶἰε; ἀἱε πανι” ὶιιιιἰἰ. ΗΒτ·υε όιισωπειε. ΜΒιιἱτ εεε

ει εειτιἀἱτιο ‹ὶε πιειι·ὶ εο!ιιοτιτο Ρτο πωπω ΡοΙοιὅτὶηἰ

άιο ιήετο.

Βωιεω ιιοοἰΡὶειιτε ηὶοο!ἱτιο εΡὶπιιιἱει οιιἰιιε εππτ Π: άο

πιετὶἱε. ἀἱο Ρτἰπυι ΠΛΗ ΗΒτεε άυοοιιαιε ιιἰΒὶτιτἱ.

ίδο· ηιιἰΒιιε ΜΒιιἱΙ. ειΒ οΒοι·το οἰΒεἱει Ρτο ρτοοἱο Ρὶ

μετίε Ματσε σαι”. ο ὶοἰιωικιο άι: ιιιι)α·οτιο ΜΜΜ

αυιάο Ρτο Ρτεοἱο Ρἰρετἱε ΙἱΒτειε κι”.

Εἱᾶοπι ιιοοἱρἱετιτο ἀἰοτο τιἱοοΙἰτιο ἰι1 ᾶεκιει·ἰὶε ᾶὶο και

ὶιιἱἱὶ Μπειε ττἰἔἰιιτει.

ΕΜεπι ιιοοἰρἰεπιτε ἀἰοτο ηἱοοΙἰπο ἰτι ἀειιευὶὶε. άίο

εομιὶιτιει ·ἱιιΙἱἰ . ΙὶΒτειε ΊιιὶιιτΙιιαΒἰιιτει.

8τιτι1: Μπα: ΊιιἱιιΒουτε.

' ' Επτἰοιι5.

(ΗΒ1%Ι Ρὶηοἱἱιιε ΠΒτειε τΙιιἱηΒετι1εε.

ιἰἰοσινιι ὶιπιἱὶ. επ τωιιιάεικο ἀἱοτἱ ΒοΒτὶεἱἰε εππτ ἀἰοιε

Μπα: υ. ηἱοο|ἱπιἰ ερἰπιΠε.

Εἱἀεω εισοἰρὶειπο πἱοο!ὶ:ιο ερἰπι1Μ σώσε εππτ ει ο!ε-ι

υὶΒστἰε Μ €18ιιΩΓΗ8. :Με Π" ἰιπιἱἰ. ΙὶΒι·ειε τι·εοετιωε

ἀοοοπι οτ εεΡτετπι εοΜοε άοοεω.

-Εὶὸοπι εοοἰΡὶειιτε τιἰοοΙὶτιο ερἰιιιιἱει οιιὶιιε εππτ 8 ο!ε

ιιἰΒετὶε ὶιι ἀεηειι·ἱἰε. ἀὶε “και ἰιιιιἱὶ ΗΒΓ8.8 σετιιιιω.

ΗεΒιιἰ€ ειπε ο ρι·οοἰιιειἱε ει11Βι·οιιο.

ηει·ὶἰε. ἀἱο ιιι ἰυΙἱὶ Μποε ΨιὶτιεΙιιεἔὶι1ττι.

ΗειΒυἰτ εισε ο ἱειπιιιἰτιο Ρεεω·α.

Εἱἀοκτι ειοοἱρἰετιτο ἀἰοτο τιἰοοΙὶτιο Πι ἀειπιτἰὶε. «Πο ν”

ἰιιΙὶὶ ΙὶΒτεε ττὶ8ἰιιωι τ1ι188 εοΜοε άεσεω.

διιιπ Μπα ςυἰοΒεΩτο.

Ετιτἰοιιε.

ΟιιἰΙΙὶεΙιιιιιε άι: εειιἱΒιιοτιο ΙἰΒι·ειε ςιιἱοΒεπταε.

Βωεω εοοὶρἰεοτε Μ11Π·ωπ:ο ΒΙἱο ἀἰοϋ ΒιιἱΠἱεΙωὶ απ:

οὶυε ρτοοιιι·ειτοτε Ροκ· ἱτιεττιιτπειιτυω εοτἱμιιω ππωιιι

ειιιβτοεἰἰ €Ιθ ΒτοΙἱο :ιοωτὶἱ Μοοι.:ανιιιι. όἱο :οι πιιιἀἰἰ

ετ εκτἱωειτἱοιιε ἰιι ιιιιιτιιο αυτή Ρτεεετιτἱε ἴεοὶοΙἱ άο

εειπἰεὅιιοτιο ροιοετατἰε ΒοιιὶΒΔοἰἱ ὸὶο νιι ἱυηἱἰ !ἰΒι·εε

άυοοπτειε ςιιἱιιειιιαΒἰιιΙει.

6 Εἱὸειιι εοοὶΡἰειιτο τἱὶοτο Ιοι1ΐι·ειτιοο ρτοουτεποι·ἱο τιο

πιἱιιε ἀἰοτἱ ΒιιἱΠἱοΙιιιἰ ει άποιωι άε φωτια εοΙιιοΜ.ε άε

Ρτορτὶει Ρεοιιιιὶει τηπιυοᾶὶιιἰ οὶΒειἱο Ρτο ιπιπιιο Ιεοπἰε

οἰΒειΙε ἀὶε :ιιι Ξιπιὶὶ. ΙὶΒτεε οευτιιπι.

Εἱἀοπι ειοοὶρὶοιιτε ΙουΠ·ειιιοο άι: εειιιἱ8ποτιο ΐι·ειττο ἀὶοτὶ

ΒιιἰΙΙἰεΙπιἰ ετ 8ἱι18 Ρι·οοιιτετοι·ο Ρετ ὶπεττυτποιιτιιπι

εοτἰΡΕιιω πωπω ειτιιΒτοεἱἱ όο ΜΜΜ τιοΕιμ·Η ιποοωανιιιι.

ἀἰε :οι 1118€1Η ει οΙειυὶΒοτὶε ἰιι ἀοιιετὶἱε. όἰο πο” ἱωιἱἰ

Μπακ οετιΙ.ιιω.

Βάσω οοοἱρἰοιιτο υπεεεΒιιο ιἱο οειωΡἱε πιειιπάειτο ἀἱοιἱ

ΒυἰΙΙἱοἱωὶ ἰιι ἀοπειτἱἱε. ἀἱο Ρτὶιπει ὶιιΙὶἱ. ΙἰΒτειε Φύκι

€Ι118€ἱ11ἰο..

Βιιιιτ ωστε Ίιιἰυἔεπτε. ν

Εκιτειοτο Μ: ειιΡι·ει άε ὸἱοτο οιιι·ιιι!ειι·ἱο Μοε:β1υιιι.

ἀἱε κκνιι ιπειι·οϋ.

Ειιυἰοιιε.

( Β(]Ο()ΟΕΧΧΧνΙΙΙ )

Ν100ι.Α115 £αναπίαε σοιπο.9, .σε α ἰαπιιεπεέ 6·οπιπιιαι2

ίπΣεξςτ·απι .σοδιω2οπε:π ρτ·ευίΖ ε·απτ·οτ·ιιτπ θ! υἰἰΖαπιπι

εἱιἰεω υετιάάατ·ωπι ?ιαόιιί.9.9ε, 4:οπ%ω$ια, ἰιἰετπςιιε ρε

π.22ιω αὐεοΙυἰ£ επ Ζ!ὐεπ·α£.

Ώ'79 , 96 ιπειτοΞΕ

(”ιτώ Α. β!. (ΠΟ. θα!. ο. [Μ. Μ. υ.

ς Η. κ. )

Πι ποπήπιε ἀοωἰιιἱ επιιο11. εΒο κιἱοο!ει1ε οοπιεε Μ

ιιειπὶο οοηίἱτοοτ ΜΗ:: ἀοιιιἱτιἱε ΒιιἱΙ!ἱοΙτ1ιο Βι·ιιι1ο οὶιιἱ

εεωτιεἱ Ροτεεωτὶ. οΒει·το ερἱπυΙε ετ οΒει·το ειιι·ἰε

οιιΡὶΜιτιοὶε οοιπιιιτιὶε ετ Ρορι1Π ὶειτιυεπεἰε τεοἱΡἱειπὶΒιιε

ποτώπιο θα πάσο οοιηυοἰε ἰειτιιιο. ετ Ρτο ἰΡεο οοπιιιτή

Με σε! ειΙἱιιπι Ρτο· 111ε ωειτιάειτο ετ υοιιιτ1τωε_ωοά

ἰιειΒιιἱεεο οι τεοορἰεεε ει ιιοΒὶε εειι ιιΙἱὶε Ρτο ιιοΒἱε

εο!μεηωσι1ε 11οπιὶιιε οτ υἱοε οοωυηἱε ὶωιιιο 9! Ρτο

ἱρεο οοπιιιιιἰ οοωΡιιιετἱε οππιἱΒυιε εο!ιιοἱοπἰΒιιε Νικ:

1·εττο ωὶοΜ πε! ει!ϋ Ρίο πιο Ϊειοτἰε ετ Ροοιιιιἰἰε ώστε

οοοειεὶοηε Ροηεε :πιο ἀοΡοεὶτἱε. Μ” ΙἰΒτειε υἰΒἱιιτὶ9ιιὶιι

απο πιἰΙΞει πιασει ιἰε τΙι1"Μ15 ειπἰουε άειι·άεΙΙει ιιοτοιᾶιιε

5ἰοἀἰοιιε :Μή οοπιιιιιὶε ε! Ρτο ἱρεο οοπιιωἱ _οοι1ΐοεειιε

ΠΜ πιο . ΜΒοτε ετ ι·εοἱρει·ο άοΒοι·ε Ρτο ρτεοἰο ω
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ειτοτιιιιι Ιοοοτιιιιι οι; ειιιοι·ιιιτι μι· πιο ιιοιιάἱ(οτιιιιι α ποιπιπο ΡιΒιιοτι οιιιιΒο. ο( άιοτιιιιι ιιιοττιιιιιοιιτιιαι άο

ιρει οιιτιοο οιιιοιιτι ποιπιπο οι ιιιοο οοπιιιιιιε ιιιιιιιο

άο (με ιιοιιάιτιοτιο Βιοτιιιιι οι( ιιιο(τιιιτιοιιτιιιιι :ποιου

Βοιιοάιοτι άο ΐοιι(οιιοΒιο ιιο(ιιτιι. ιιοοι.ιανι. άἱο κιιιιιι

ιιοιιοπιὶιτἰε οι; ἱρεειε Μιτειε ιιιΒιιιιι(ιιιιιι(ιιιο Μάιο πιο

ΙιοΒιιὶεεο οι τοοοιιἱεεο οοτιίιτοοτ οι ιιοΒιε εο!ιιοτιτάιιιε

ιιοιιτιιιιο άιοτι οοιιιιιτιὶε ο( ὶιι τοττιιιιιιε ιιά (Ιιιοε ιιιιοιιι

εοΙιιἱ άο!ιοιιοιιτ 8οοιιιιάιιιιι ΐοτιτιειιτι άὶοτι ιιιεττιιιιιοιιτι

ειιιο ιιι ι.οτπιιιιιε ΡτοτοΒιι(ιιι Εισαι Ρτοτοἔοτἰοιιο άο

ιΡω τοτιιιιιιιε οοτ πιο ιιοιιιτιιοτο ιιιοοι ιτε (μσά οοτ

οιιιιιιει άο Ρτοάιοτιο ιιιιοτιι οοιιιιτοοτ ἱιιτοετο οιειΙ:ιοτειο(ιιιιι

τιιιοεο ο άἱοτο οοιιιιικιι οιιιο ειτιάιοο Ρτο οοιιιιιτιἰ ειιο

άιο. οι; ιιι τοτιτιἰιιἱο οοιιειὶ(ιιτὶε πι( οιιΡτο άο (ιιιιΒιιε

Ε( ιιιοιιοιο ιιι άὶοιο ιιιο(τοιιιοτιτο οιΙ:ιτοιιιιιιοιοτιο οι(

οομἱοιιι τιοτι ιιοΒιτο οι; τιοτι τοοορτο εειτιοΒιοιοιιιε οι

οι·ιιιιι ιιιτἱ οι; οκοορτιοτιι ροτ (Ιιι:ιτιι οιιι(ιιιιά ιιι οοιι

ττετιιιιιτι άιοοτο 86:11 ορροιιοτο Ροεοοιιι ιιτιάο ρτοπιιτιο

οι οοιιιιοιιὶο ιιοΒιε τοοιριοιιτάιιιε ποιπιπο (ιιοτι οοπιιι

πιο (μισά (τιιοιιιιιιιτι οετ Ρτο άιοτει (ιιιιιιιιιτοιιο ειιιο Ρτο

άιοτο Ρτοοιο ιιοι ειιι(ιιιιι Ρειι·ιο οὶιιε σοι ω( οοοειεἱοιιο

τιιιΠιιιιι ιιι ΡοτΡοιιιιιιιι οοτιττο ιιιειιιιι οοιιιυιιιο εοιι

οιιιιτιι (Ιιιοιιιοιιιιι(ιιιο Ιιοτεοιιοπι Ρτο άιοιο οοιιιιιτιι

ιιο(ιοιιοπι ιιιοιιοΒο οοιιτι·οιιοτειιιιιι εοιι τοφιἰεὶοἰοτιοιιι

ΐοιοιειιιι Ροτ πιο υο! ιιοι·οάοε ιιιοοε ιιοι οιΙιοιιιι (μειω

·οιιιιι(τιιο ροτεοιιοπι οι ιιοτιάιοιοτιοπι Ρτοάιοτοιιιι ο(

οπιιιιιι οοτ πιο Ρτοιιιιοειι ο( ιιοιιάἱτει άιοτο οιιι·ὶω

τοοιιιιοτιτι ποιπιπο (Με οοιιιιιιιιε ιιι άιο(ο ἰιιετιπιιιιοιιω

ιιοιιάιτιοιιιε ιιΡΡτοΒο τοτἰίἱοο ο( οοιιίὶττιιο οι: απο οι;

Βτιιιιι ΡοτΡο(ιιο οεεο ιιοιο. ο( ἱΡεο οτιιιιιιι ω (ισοτο

Βιιιι απο οιιιιιιιιιιε ἰιιτἰΒιι5 οι Ροι·ιἱιιοτιοἱὶε ιιοὶιἰε

οιιιοιιτὶΒιιε άιο(ο ιιοιιιιιιο ιιοιιάο οοάο οι: (Μάο Ρτο

άιοτο Ρτοοιο. (μσά πιο ιιι; οποτε ιιοΒιιιεεο οι τοσο

Ρἰε5ο οοιιιιτοοτ. οιιιιιἱει ιιιτιι ιιιιοιιι οοιτιΡοιοιιιἱοι οι

(ιπο οοπιιιο(οτο Ροοεοτιτ ιιι οιε ο( οοτιιιτι οοοοεἱοιιο

ιιοΙιιε τοοὶρἰοιιιὶιιιιε άἱοιο ποιπιπο οοάοιιε οι. ιιιοιιάειιι5

ποε τιοπιιιιο (Πού οοιιιιιιιιε ρι·οοιιι·(ιι:οτοε ιιτ ἰιι τοπι

ἱΡειἱιιο οοιιιιιτιιο οοιιο(ιτιιοιιε οι: Ρτο άοίοιιοιοτιο ο( Ρτο

οιιιτιά:ιιιε άο @Με Π( τιιο(ιιιο ιιι άιοι:ο ιιιεττιιιιιοιιτο

ιιοτιάιοιοιιιε πιο οι πιω ιιο(ιιε άὶο(ο τιοιιιιιιο εοΙοιιιτιἱ

τοι· οΒΙὶΒιιτιε οι οοπιιιιιι ιιιιιιιο ειιιο ιιοΒιε τοοὶΡὶοιιτἰ

οπο. Ρτο οοιιιιιιιι Μισο τι·ειάι ο( (ΜΜΜ άοιιοτο Ρτο

άἰοτει οιιιιιὶο οι; ειιιΒιι!οι μι· πιο ιιοιιάἱτοι. οιιτιι οτιιτιιοι

πιιοιιἰ Ρτοπιιεεει Ροτ άἰοτιιιιι εἰιιάἱ‹:ιιιιι ιιοιτιιιιο άιοτ.ἱ

οοιιιιιιιἱε Ρτο άιοι:οι πιοιιάι(ιοτιο οι: οιιιε οοοοεἱοιιο ο(

εροοιειιιτοι· Ρτο εοιιιοιιάο ρτοοιο Ρτοάὶοτο ιτιιοιιι ιιιτο

ετοιιιιοτ ΐιιοτιτιτ οιιεοι·ιιο(ει ειιο άἱο ο( ἱιι τοι·τιιιιιιε

οοιιετιωτιε οι οιιεοι·ιιιι(τι οεεο οοιιίὶτοοτ οιιτοιιιιιιοΐοτιε

οιιιιιι οκοορτιοιιι οοτ φωτο ιιιφιι(1 ιιι οοιιιι·ατιιιιιι

άἰοοτο οοιι οΡροιιοτο Ροοειιιτι (τυο ιι(=οιηιτει Ρτοιιιιιοο

ιιο!ιιο τοοιΡιοιιωιιιε ποιπιπο άιοτι οοιιιιιιιιε ιιοΒοτο

ιιοτροτιιο τοτε οι Πι·ιι·ιιι οι ειι:τοιιάοτο οοιιιΡΙοι·ο οι: οι:

οοτιιοτο ιιοο ιιι οιι(1ι.ιο οοιι(τοΐειοοτο Ροτ πιο πιο! Μοτο.

ειιιο(Ιιιιτι Ροιιειιτι άιιιιιι άιο(ο-(ΙΜιιι€τΒιιτιο Μιτειτοπι ιιι

Βιιιιι(ιιιιτι(ιιιο ιιιιιιιιιιι (τω: τοοιοιιε οοιιιιιιιτ.τουιτ (μιο

οιοιιε ίιιοτιι οοιι(ι·οίοοιιιιιι οοτ-ιιι: οιιιιτο ποπ οικοτ

πιοι:ιιιιι. ιιοιιιε τοοιΡιοιιτιοιιε.άιο(ο ιιοιιιιιιο ετιιιιιιοιι

ΜΜΜ άοτο ρτοιιιιπο τοπιο εοπιροι· οτ ίιττιιιε ι1ιιιιιοιιτὶΒιιε

οιιιιιιιιιιε ο( ειι·ιδιιιιο οορι·ιιάιοτιε οι Ρτο Ροιιει ο( Ρτο

άιοιιε οπιιιιιιιιε οι οιιι8ιιιιε οΒοοτιιιιτιάἰο οιιιτιἰο Ι:ιοιιο

άιο(ει οοιιΪοεεἰοτιο οι; Ρτοιιιὶεοἱοιιο ιιιιοιιι ΐειοτει Ροτ

- άἱοτιιπι οτιτιοιιιιι άο οοιιιοιιάο άιοι.ο Ρτοοιο ο( οιιιιιιο

6

(τυο οοιιτιιιοπιιιιτ ιιι οο οοιεειιιιι οι. ιιιιΠιιι5 ιιειιοι·ιο οεεο

ιιοιο ο( ιιιιιοο πιιιι(ιιιοιιιι ιιτιοΒιοιιι(.·οτ εοιιιτο (τοπιπι

(ω. οι ποε ρτοάἰοτι ροτοεαιε οι οιιΡιτιιτιοι οοιιδτο-`

τιιιιτ άιοτειιιι εοιιιιιοτιοιιι οεεο ΐοιοτοπι άο Ροοιιτιιιι οο

πιιιιιἰε ιιιτιιιο. οιοτιιιιι ἱειιιιιο ιιι ρειΗιοιο ἱΠοτιιιιι τοπιο

ιιιιιτοο)ιτιιι· οιιτιο. οιτιτιο άοτιιιτιιοο (κι (ιιιιωτιειιοοωτινιιιι.

ὶτιάἱοτὶοτιο ν". άἱο εειΒιιτι :αν πιοτοἰι ἰτιιοτ ιιοεροτειε

ο( οοιιιΡΙο(σι·ιιιιτι. (οειιοε ιιοοιι(ι οι ι·οΒιιτι Ροιτιιε άο

ιιιετο ιοιιιιιιιιοε ιιΒοΙἰιιἱ Ιοιιίτοιιοιιε οι:ζιιιοιιιε ιιοτάιο

Ιἱιιιιε Βοτικοοιι. ε)ιιιιοτι οιιιιοοιιοτιιιε ιιιάιοοε. (τιιἰ άι

οτειιιοτιιιι( άιο(ιιτιι ιιιεττιιιτιοτιι:ιιιτι. ΒιιιΙΙιοΙιτιιιε άο (οττο

Βιιτιοιιοτιοε. εγκιιοτι ετιΠιιο. Βιιιιάιτιιιε άο πι:ιτι. ὶιιειιιιιε

(ιο ΒειΙάιιοιι(ι. τοιτιἱτιιιο άο τιι€το. ιιιοοιιτιιιε Ροττοιοιι.

οειάιιιε άο ιιοΒιιοτιοι Ροεο!ιοΠο ιιο(ιιιιι81 Ιοὶεἰιιε σώου::

ποιπιπο. ιοιιιιιιιιοε άο Ρτοιιιοιιτοτιο ιιιοοιειιιε Ϊι·ο.τιιΒο

ο( ΒιιιΠιοΙιιιιιε Βιιτάιοιοτιιοι τιοτειτἱἰ.

Εδο Ιοιιττο.ιιοιιε άο ιιιιιιιτιο τιοαιτιιιο το5ειτιιε οοτιρει.

( ΒΟΠΟΠΕΧΧΧΙΧ )

Ραο£α Ιαπωοιι.ιο.( Ζωα· οι Σουι" ΒοαὐείοΙο Μοσο

πιο2ωπ δι·απαεαο ι·ο8οπτι Μάσι, ςιιί&ιω, .το!ιι2α ρτωο

.τοτίρ2α πιστα , ΙΖύοι·α ίπ .πιο άοιιιέπατα τιο8ο£ἱαπιἰἱ

/αοιιααε οι ρι·ο8οο2ίο ΕΣ.τάοπι οοποοά22αι·.

ἱΐἶθ, Ί8 ορτάἱε

(τω. Α. χω. (το. σο. ο. χω. (ω. ν.

(ο ιι.)

Πα: ειιο( Ροοτει οι; οοιιιιοιιτἰοτιοε ριιοἱε οο οοιιοοι·

άἰο Βτιτιοι(ει ο( ττειοαιτει ιιι(οτ εοτοιιιοειιιιιιιιι ιιιοΒιιι.ιιιι

ο( ρο(οιιτιεειιιιιιτιι οι Ι:ιιιάειιιιιιι ὶιι οιιιτιιΒιιε άοιιιιτιυιιιι

1οιιιιιτ ΒοεάιάΠο ιιι(ιοοιιιοτυ.ιιι ο( ίιιιιιιιι άο Ιοτιιιιτ οικι

ιιβάάο ιιι(ιοοιιιοιιιιιι οΒοιιο.εειτ. ΙιοπιοτοΒιιοτιι ι·οΒοτιι

ιδι·οιιοιο οι; άοιιιιιιιιιιι εοιττοοοιιοτιιιιι 7οροιιιιο. ο( οἰιιε

ΗΠιιιιι πιειΒιιιιιτι οι; ρο(οτιι:ἰεεἱιιιιι.τιι οι Ιοιιάειτοι.τι άο

ιιιιιιιιιτι οιοτιιιτ εάιοοιιάιΙο ιιιιιοιιτιοτιιτιι οι( ιιιιει μοι·(ο.

οι ιιἰτοε ιιοΒιιοε επιιιιιιοιοικι ειιιιιιιιοιτι ο( Βοιιιΐοοιιιτιι

οιιτιιιοιιιιι .ιιιιιιοιοε οιιιιιιιιαιτοτοε οι ιοΒιιτοο οοιιιιιτιὶε

ά ιιιιιιιο. ιιοτιιιιτιο ο( ιιιοο οοιιιιιτιιε οτ..ιιο(οιτιιιιιι άοιιιιο

οι( ειΗ:οτιι. οι ίιτιιιιιιοι οι: ίιτιιιειτο οριιτοΒιιιο οι:-τειτι

Βοοιιο οοτ άοττιιιιοε ειιι!Πο1ιιιοιιι Ιιτιιιιιιιιι οιιιοπι ο8τοιι

εοιτι. ρο(οετοτοιιι. οΒοτιιιιιι εΡὶιιιιΙοιιι οι οιιοτιιιιιι αυτΏ

οοιΡιτοτιοοε οοιιιιιιιἱε ο( Ροριι!ὶ ιοιιιιοτιειε ιιι ΡΙοιιο οι;

Βοιιοι·οΙὶ οοιιεΠιο οὶιιἱαιτἰε ἱοιιιιο Ροτ οοτιιιι ο( (τοπι

ριιτιοιιτι πιστο οοιιιο οοιι€τοδει(ο ἰιι Ρει!ειοιο ιιιοτιιιιι

(ιο αυτοι ιιἱ:ά ι·οδιτιιτ ‹:ιιι·ἰο άιοτι άοιαιιτιι Ροτοετοι.ιε οι

Ροτ ιΡεοε οοιιειΠοτιοε ιιιιἱιιοτοοε ιιοιιιιτιο άιοοτομιιιτο

(ιιιοτιιιιι οοιιει!ιοτιοτιιιιι ποιπιπο. ἱτι ιιιιω ‹·οιιιιιτιἰε

ιιιιιιιο ειιο!. άοεοτὶΡ(ιι ιιοπιιιιο οι ιιἱοο οοιιιιιιιὶοἱοτιιιο

οκ ιιιιει 'οττο. οι Βιιιιιτιοειιιιι Ποιοι ειἑιάοτειτιιι Βοοειιπι

ιιιιτιοιιιιτι οι ιιιιιΒιιιτοιοοι·οιιι άιοτι άοιιιιιιι τοΒἱο οκ οικω.

(τυο 'Μοτο οι οοιιιιοτιτἱοιιοε τοιΙοε ειιτιτ. ιιι ιιτιιιιιε

  

πιω ιιιιιιιω οι ιιιιιιοιιάο ιιοΒιε τοοιριοιι8.ιΒιιε άἰοιο Ρι·οιιιιεοτιιτιι οι οοιιιιοιιοι·ιι(ιτ άἰοιιιε άοιιιιιιιι5 τοι( ετοι
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πειτε ει; (εεε .Πεκ ε!ειιιὶι· Ρτο εε ε: ιιώιιειεἰε__Ιιοπιὶ- α πιιετεεετἰε ΐεοἰεοάε..εεο οεεεεὶοιιε π121°εεεΦ εεεἰΙἰτε;·

ιιἱΒιιε Δειιἰε.·εΕ ιἰἰεπἰειιιε.(εἱεε εεΙυετ·ε ειιετ.ο(Βι·ε ετ

άεΐεε(!ετε ἰτι Λεω τεΒἰωὶεε ετ .ἀἰεττἰοτιι εεε ε( :κιει·ἰ

ε! Πι τεττε (Ριεε :ιεπο ΜΒΜ; ετ. Ρτο τεεεΡοτε ε(:(Ιιή

εεε. μ; ἰιι (Με Βει·Βο Βετβει·ἰε γεΡεπιἱε ε;; ιιΜ(Ριε

ἰι1 εεττε .ε.8.111ετΞ ἱο Ρο(Μψιμε ἱεειιὶἱε. υεἰιιετεεε Με

ιιιλεεεεε.· (π, (Ρε ὶεεεεεεεε (Ποετιωτ εεε (με Ρτο ὶε

ιιιιειιεὶειιε εε εἰεπὶιιΒεει ει. (Ρε εεεεε: ε( εεωὶοὶο

ἰεειιεεεἰιιοωει ῆιι:Ιἱ8οὶε εετιιπ1 ε: ξΡεοε εεΙιιοε εε

Βετε εΒ.(ιεΐεοεει·ε ιιΜ(ιιιε ὶε Ρευεοπε ετ ι·εΒιιε εεοοε

ετ'/οει1ἰὶ·εΒοε: Π.επι εὶ εεοὶἀετἱτ (Ιιιο(Ι εεεὶτ εποε

εἱὶειιοἀῖΙἰΒεεεο Πι (με εεεεετ·:ὶειιιιειιεεε εεε ὶετιιιετιἐ

εἰε θ858δ.,μεΗΕΕ8ΒϊΗΙΒι.Ρ885Π8. ΐι1ετίτ ω. τοτο είεττΞεϊιι

εκιμ1εωωε88εε (Ριει1ι ειι1ιε.εεεε€ εεε Ρτο Ι.ειιιΡοιτε

εεευὶΩεΜἱεΒειιτ ειἰἱιιιιει·ε .ἰεειιεεεεεεειιἰ ει ἰΡεο ΙΕετιο

φερει “ιιεἱ.·ἰνει·ὶητ ΡειπΡΙιοιΙιἰοεε ειιοε ετ ἀὶετι·ἰετιιε

εμἰεβει1ε ὶὶι,ἰε ε8.,ι·εε_ετ Ιὶιὅτιεπιειι ἱΡεο;;ιιιε εεἱιιει·ε

εεεεριε.εε!εε . εεεε ετντεεϋιεἰ ει ττε‹Ιἰ ΙΕ.]ι›ει·εΧἰΡεὶε

ἱεεμεεεὶειιε εεουιιιιι £ιιειύιπ. Με:: -ὶετιυεεεεεε εεεεπι1:

ΒειΦεεε Φεεεὶεε ἱΒΗυειιεεε ει ιει·ιτἰε·ειιἰειἰἰετἰ (ἰοιεἱεἱ

τεΒἱε -ιςεὶ_(Ιι1,ε. (Ριὶ οειιεεϊεε Βεβεεετ ἰετἰεὸἰεἰοιιειω

εε. ε] εεετεεεεοε εοο(Ριει·ει·ετιιι· (ἰε Ξεοιιεοεἰ πω! (Ποτε

εε;μεειμεεεεε (με Ρτο ἰεοεεοεἱ εε ἀἰεττἱυεεὶειιειψ

μῇε_'ἱμ-ὶεηεει'ι1ομ_ΙιεΙ›ἱΕετε_τ (ἱεεεετ οεΒοοεοϊ 6$_(ΗΒ

ῆ(1ἱι·ὶ.(Ιιηε:ἱε_Ρε(· εεεεεΙεε ὶεειιεπιεεε. ει εἰ ὶειιιιειιεἰε

εεμ_ (1με,Ρ,ι:ο ;ὶεηεε11εἰ εε ἀἰετεἰο€ετ εοιι(1μεεειιε Βιει·π

(Με εεεεε(:_εεε @Ροει τά εεειιἰ !.ΙΒΜΒι.Βοτ8Π1-0ΠΠ'0

(1εεεεε. Πε ειιο(1_(!εεειὶοι1εε (|ἰΠὶιιἰεεωι· ετ (ΜΒιιΜ

(]εεεε,(π. _ἱοἰι·ε (ὶἰεε (Ρήιιάεεεε ε (Πε Πτἱε πιο1.ε εεε

Ιεωετιτετἱοιιἰε ίεο1ε. Παπ. εἰ εἱὶειιἰε ἰεοιιειιεὶε εεε

εἱιτἱεΡἱεοεε εΠ(Ρύε εΠ(Ριοά ιπε!ιιι11 (Ριο(Ι εβεὶι εεε.

(Ιεπιιιιιιιι εΙἰΊοο(ὶ ἀεἀετὶΙ: εεττεοει1ὶε ιιεΙ οΒι·ἱεΡὶει1ἰε

εεε ε!ἰειιἱ Ρετεοοε. πιο(ι_.Ρι·εΡτει·εε εΠιιε ὶεεοειιεἰε.

εεε (ΡΑ Ρι·ο ἰειιιιεεεἰ εε ὸὶεττὶιιἔετ ωο!εετε!οι· εεε

ὶωΡεὸὶετετ (Με (Ιετἰ(_ιεετιιτ ει Ρει·εοπε σε! πιεσε. εεά

Ρεοοετε εεε (απο: τεεεε!;ιιτ ΡΙοτει·ε. Πε (Ιιιο(Ι ίἱΙἱιιε

Ρτο μεμε εεε Ρετετ Ρτο [Με εετ ίι·εψετ Ρτο ΐι·εΙυε

Με εΙΙ:ετ με εΙτει·ε ἱτεΡεἀἰι·ἱ ἰιι εΒ(Ριο (ιετι Ροεεἰτ

Με @Με ετ εὶ εΙὶειιὶε εει·τεεεειιε εΙἰευο(ἰ. ιεε!είὶ

εὶμ(ιι_ (:εφπήεεώτ._ζε εΠ(Ριο ἰετιιιεοεἰ εε! (ΙΜ Ρτο ἱε

ιι_ιιειιεἰ εε (ἰὶεκκὶεεει εει. εἰ εΙϊ(Ριοά όετιπιιιω ἀεἀετἱτ

@εχω _ᾶοκεὶειιε τει( Ρετ εε ε: οΠὶεἰει·ἱοε εποε ὶΡειιπι

εε,(·ερεομτιο Ριιι1ἱτε, (Ιεεεετ Μ Ρει·εεεε ετ τεΒιιε εἰεοτ

εειιεειιὶεοε £μετὶτ εεοιιτι(Ιιιτο (ΡιεΙὶτετετιι ἀεΙἱειἰ ἰιιἴι·ε

(]ὶεε ειιὶεάεεὶει Ροετ(Ιυεπι (ἰε ἱΡεο πιεΙείΜο εἱοε

(ὶεωι1ο ἱεωεετετἰε Ειστε ἱὶιει·ὶτ. εἰ ίεττε εΗεοὶε ἱε

ιπιετιεἱε εεε (ΙΜ Ρι·ο ἰεειιετιεἰ εε (ἰἰεττἱι18ετ ἰτι τοτο

τεεἰιιιἱιιε (ἰὶ‹:τἰ (ἰοπιὶοἰ τεεἰε. εεε ὶτι εΠ(Ιιιε εκ τεττἰε

εοἰε (Ιμεετιιιπο ΜΒΜ: ετ Ρτο τεπιΡοτε εεεοἰι·ετ οΒἰετὶΙ.

εμιιιἰε @Με ετ τεε ἰΡεἰιιε (με Ρει·εοΙιιει·ἰτ (ὶεβὶτιιω

φοιψὶε ε: (με Ρε(ιεε ειπε ὶιιεεετε ίιιετἰιιτ Ροοὶ (ὶε

εεεε8. ετεεή ειι_ ιιὶττιιτειιι ἱΠἱυε Ρετεο(ιε (!πεεπ ετἀἱ

ηεηετΠ. (ἰε[ιιπιετμε ετ εἰ ε!ἰ(ΙοΔετ11 ιιοπι ετὁὶεειιετὶτ Ροι1ἱ

εεεεειπ ετ;ἀει·ἱ_ἱτι υἱι:τετετε οοιιειιΙιιετι ὶεοιιεοεἰιιπι

(Ιω ει (Εεεε )(εεε ἱὶιετἰοε._ετ εἰ εοτιειιΙ ἱΕ›ὶ τισε εεεε€

ερεἰΡὶεεωι· Ρετ ειιι·ἰεω. ετ τεεεετ ειιτἰε ὶΡεεε οε(ειιιε

(με εεπειετ_ (Ρε ἰΡεεε τεε Ροεεἱτ_ εεεἰΡετε. ειπε τε

εὶεεε_ Ιε8ἰετἱμιε, ίετι(Εεεπι Ιπεεει·ε (ΙεΒεὶιτ ὶειιιιεοεεε

ὶε ειεεἰβι.ιε τει·ι·ίε (Με (ἰοπιὶτιἰ ταδε 9044811001: (ιε

Βετ εε Ρι;ο »τετιιΡετε_ εεεοὶτετ Με (ΙιιὶΙσυε (πωπω Ρτο

εεεΙεεὶεπτ ΐιιτειι(ε ετ Βε!ιιεεω ετ .(ΙΜΒ05 ΐοεἀἰεοε

!ιε!πετε (!εεεετ εεεΙεεἰεε Βε!.τιειιιιι ετ ίετι1εω. (πιπι

τ11εθ88εώ8 εε εοτιιιοεειιἱἰὶεὶεειἱεχιε ε; (β100εεηεεεηη

(με εΡι1ε ἴιιετἰτ ι·εεΡτε·οτιιι#ἀὶετἱ. ωεοὅεεετιὶ_ εεε”

Ρεοεεε ειιι·ὶε. ετ (Ιεοετικ ΙιεΒετε ἱειιιιεεεεε. εἰ εἱε

Ρ|εειιει·ἱΙ;.ε(:ι·ἰΒειτι οτιιιι11 (ρεεε οοΙοειει:(Ηιι (ὶιι€ειιε

(Ρε εει·ἰ!›ετ ιεετ‹:εε ετ ιιετι(1Μειιεε ετ εεωΡει·εε_Με

@οποτε ετ (πποιε πιει·οεΕετι.ιιιι ιειιιιε εει·ἰΡτι.ιι·ἰε εοὶιιε

επεπε.ι· ε1..Ρ!εεε ίὶάεε ε(ΙΜΒεειιιι·. Παει Ρτο (Ιι·ἰετιι

εεΙυετικ (Μ: εο1ιεει·ε .ἀεΒεετ. ὶεειιεεεεε ἰιι ιετι·ἱε (Με

άοοήτή εεεἰε (ἱ.ε πεετεὶΒοε (Ριεε ·ιιεε(ὶἰἀει·ἰιπ Ρτο

(1πίεω Ρετ εεετεεετἰιπο βἰεεεετἱο_ι·υω ἱιὶεεεοοὶεε εεκ. ετ

εἰ ἰε (Εεεε εει·ι#ὶε ιι1ε1:εεε..(Ριεε άετιι!ετεπ ἰιι εἰε που

ιιειιἀἱιὶετἰεειιεΙ υειιόει·ε ιιοἱιιετἱετ. Ροεεἱετ Ιἰεεοτει·

ο ὶΡ8εε .εκτ.ι·εὶιετε (π.- ἀείευτε (με εο!εεήπτ εὶιιε.εΙὶ(Ρ.ιο

(ὶτὶεω. εε! (Ιε(Με. .ετ εἰεε Ρι·οΜΒΜοοε εΙὶεεἰιιε Ρετ

εεεε. .ε τεοΒε ιιεε(!εωτ ἰε·τει·ι·ἰε (ἰἰοτἱ ἀειιιἱιιἰ ι·εΒὶε

(ἰε (με. εεπιεΙ (Μετιιπι εεΙυτεει εὶτ ὶΠε Ρεειιιήε (με

Ρι·οοεεεει·Π: ει( Με ι·ειιΒε Ροεεὶτ ΒοεοΕεε ἰωΡΙἰεε1·ἰ

ὶο τειτἱε (ἱἰεεἰ (ἰεωἰοἱ ι·εΒὶε εωὶεετπει· (ὶεἰΡεἰιε τετεἰε

εεττεΙιἰ ετ εε ε.ἱὶιιπι Ιοειιπι Ροι·Εεή εὶιιε εε (Ριο(ἱ (ὶε

ἱΡεε .εΗ(Ριοό. εΠιι(1 (ὶι·ἰετειιι εο!ιιετιιι·. .(ἰε .πωπω

εεἰΗιτετ (ἱοὶιὶετινἱο τοἰΙΙἱευεπιεἱ ειπε. ετεεειο. ΙεΡἰἀἰΒιιε

Ριτεεἱοεὶε ε: πιετΒεΗτἱε. ἱειιιιεοεἰιιι11. ἱε τεττὶε (Βεύ

(εοκεϊπιἱ ι·εΒὶε ἀεἱετἰε εἰ. Ρετ ἰΡεοε ὶεεοειιεεε ίὶιετἰ(π

εεΡὶἰοετε· εο!ιιει·ε εεεεεοτ τετιωπικεοάο Ρει· εεετε

(ιει·ἱιιω Βὶεεεεεὶεε πεε ε: εἰ ἰπιΡὶἱεεεε που ΪυευἰτιΙ.

ΜΜΜ εε εἰε εοΙιιἰ (ἰεεεετ. εεε ΙἱεεΜει· εε τεττἱε ειιἰε

εκττεἱιὶ.Ροεεἱιιτ εε (Ιοοειιτο(Ιοε ιιοἱεετἱετ ὶετιοεεεεε

ε· εεΐεττε εἱ(ιε εΠ(Ριο Μπα ετ Ρι·εὶιἰεὶτὶειιε εΙὶειιἱιὶε

Ρετεετιε. εε ηιοοετε (λε (με εεε:ιεΙ ότἰετιι:ε εο!ιιωπι

ίεετε; επ:ΡΗιιε (Με εο!εεωτ. εε(ὶ Ροεεἱτ Βοεκπει· επι

ΡΙἰεει·ἰ. Μ: π1ει·(:εε ἱι1_(!οἰΒιιε ἰωΡἱἰοετε ἱὶιετἰτ (ἱε

ιεττἰε ἀὶ(:Π (ἰοτοὶιιἰ τε8ἱε Π(:εοτει· εκττεἱιἰ εἰπε εε

(βοά (ἱε ἱΡεἱε πιει·(:ἰΒιιε εΠ(Ιοεά ἀτἱετιιαι. εο!ιιετιιι·.

ι!ε πιει·εἰΙ›εε (ιιιεε ἱεοιιετιεεε εειιὸἰὸετἰιπ 5ο τεττἰε

(Με (Ϊοπιὶιιὶ ι·εεὅἱε εεε (].εεεε(π ὶΡεἰ ἱειιιιεεεεε εΏ

(Ριεπο (Ιεοἰτειε εο!ιιει·ε εὶιιε (ὶτἱειιιιιι. εἰ ὶεεεεπεεε

εΡΡοτιειιετἰιπ εε τει·ι·εε (ἰἱ(:Η (ὶοοιἱεἱ τεοὅὶε ει·ειιιιτπ

ετάειιιιι ίετὶιιειιι. ίεΒεε εἰεει·οε ίεκοΙοε εεετειιεεε οιι(:εε

οεἱειιοεΠεε πει εἱἰε [οὶετιιεΙἱε ιιοπι (ὶεΒεε(ιτ εο!ιιει·ε

εἱἰειιειιι (1εώτειιι εἰιιε ἀτὶετιιω εε ἰΡεἱε. μπε ἱΡεεε

ΠΒετε εεεόει·ε Ροεεἰιιτ ετ Ρεειιιιἱεπι ἰιιιΡὶἰοετε εε Π

Ιειε ἱπιΡἰἰεετειε ετ Ρεοιπιἰεπι εἱ ἰπιΡἱὶεετε τιοπιΐιιει·ἰτ.

#2 ΒΒει·ε εκτεεεετε ΡοεεὶοΙ: εἰεε εΠ(Ιιιο (ἱτὶοτιι Ρεοιιπὶειπ

(Ριεπι ἰιεΒιιει·ἰτιτ εε! ἱιεΒεΒοπτ-ἰει1ιιει1εεε Ρτο πειιΙε

εἰ (Ιε εε τεει·εεε επιετἱετ εο!ιιει·ε άεεεεπιτ τεεἀὶιιιιι

(ὶι·ὶοιιιιε. (οι εἰ εοπ εωετὶετ εκ εε ιτιετεεε ιιιιΠεπι (Με

(ε!επι εοΙι1ετε άεεεεετ. εε(Ιοε (ἰτἰοτετε εΠ(Ριοά. πεε

(ὶε Ρεοοεὶε (!πειπε ΙιεΒιιετὶιιτ εε εΠ(Ριε ιιετι(Πήοιιε

τιειιἱιιπι εἱιιε ΙἰΒιιἱ (Ι11ε111 ΐε(:ετειιτ οἱιτἰεΡἰειιἰε. πεε εε

ιοει·(:ἱΒιιε επιΡτἰε εε ὶΡεε Ρε(:ιπήε. εεε εε (ὶεπιετἰὶε

(1ιιοε ΙιεΒιιετἱτπ εε εΠ(Ριο ΙἱΒεεειἱτιε οειιἰιιπι ιιεΗἰ

Θεοτιιι1ι (Ιοεε ιιεοἀἰὰετἰιπ ἰΡεὶ ὶειιιιετιεεε. εεε εε

πεετεΠεεε επιΡτἰε εε ἱΡεὶε (ἱετιετὶἰε εε!μει·ε (Ιεβεειπ.

ἱειιιιετιεεε εΠ(Ιυεπι ἀεεἰτεπι εὶιιε (ἱτὶοτιπε. άετε (Ιε

Βειπ ἱεηιιεοεεε €οτεἰιιιεεἰε απο Ρτο εετι1Ρει·ε (1ιιειαε

Ρτο ιιει1(1Πε ιπἰἱ!ἱει·εεεεε (ΡΠε(1ιιε Ρετ εει1τεπειειιππ

Βἰεεεεοὶοι·ιιιτι ετ Μ! ιι!τι·ε (ΡΗ πιΕΙ!ἱει·εεεεε εὶιπ ετ εεεε
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ι θ!! Αιτικιιι: -

ιιειαεειιι ιΡειιτιιιιι ιετειιιιιιιιιιι·ιιιιι. ει ειιτιιιιιιειι ιιο+ ιι ιιιιιι ιιοιιιιιιι ειιιιειιειιιιιιτιειιι ιιιιειιιιιιιεπι σε! ιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιι τεΒιε -ιρεοε «ιιε εοε ειιΓετιιι παμε ιι:ι:Ρειιιιιιι

»ω ·ιιιιετε ιιοτειιιιειιιε ιιιιιιιιιιιιιι.· ιιι:ετιιει·. Ροεειιιι ιε=

.ιιιιειιιεεε ιιιετεεε :σεων επιιοιιει·ιιτε ει οιιειιιιτε-·σιιιο-ι

ιιετιιτι ει σιιιετιιτι ιιιοετε ειιιι»ιιετι:ιε επιε ει ιιιιεπιει

ιιιειιιιειε·ριεειιετιι·ιιι·-·ιιεττιε ιιιιειι· ιιοιιιιιιι τεειε. ειπε

ειιιιιιιιιιιιιιιιε ειιει.ιιιιε ρετιιιιιιιιι πιετεεε εποε ιιιιιιιειιεεε

επιει·ιιιι:·-εσι ειιιο 8ειιιι›ιε ιιιιετιιιι: ιιι ιιιιΒιιιιε ιιεειιι:ειι

μεεειιιι;· ιιιιιι,ιειιιιεε- ιΡεεε ιιΒιιιτε ει. ιιι€ει·ιιιιιτει·ε. ειι:ιιιι

ειε ιιιιιειιετιι. :Με Ρι·εεειιιιιι -ιεειιιιιιιιι ιιιιΒιιιιε ει ιιε

ιιιετιιιι.. .ει ειειιιι ιιειι1ετιιιιι. ιειιιιιον πιιπιιι ιιειιιιειιεεε

ιιειιειιιιι τειιιιιτετε ιιωιιι.ιιι ιιιιιδιιιιιιι ει ει ιιοπι ιιε

ιιει·ιι ιιεΒειιι ιιιιε-Ιιειιιτε.ι.ει :Ροεεισίωετε εεε »ειιο

Βιιοεει ιιι ιιιιΒιιιιε. ετ τεε ιιιιιιιιε ιιιιιιιιιειιειιιιιιεειι

ιιιει·εεε εετιριεε ιιιετιιιι ιιι ιιειι)ιιιιιι ιιιιιιιειιιιιιε ιιι

ειιιει;ιε. ιιε! ιιιιιιιιο ειιιο τιιιιιι·ειιετ ιοτι:ιιιιιιιιι:ε ιιιιιθετιε.

ει ιιε ειαε τειιιιε εεε πιει·ειιιιιε·ιιιιιιιιιε ιιιιιιι.ιε ιειιειιι

τεε ειιειιετιι: ιιιιι Με) ιιε! ειιιιιιιιιιιιι ιιι ιι:ιειι τειιιιιι

ιτιιοιι ιιειιιιοτ ειπε ιιιιι ειπε ειιιετιι Ρτεειιιιιι :πιο

ειιιιιει·ιι. ιρειιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ειιιειιιιιιτι ιιειιιειιι Ρετ ιιιι

€ειιετιιιε εει Ρετ εεΒιιοτιιιιιι ιιιιτιι ιιιεε ι:ιιιιιιιιεειιιι

ροειιιιιιιιιι1 ιιειιιιοτ πιο τει:εεεετιι επι; ἶιιιειιιε £ω·ιι

ποπ ιιοιιιι:οτ. ειιιιειιιιιοτεε εεε εοι.ιτιιιοτεε ειιιιε ιειιιιιειι

εεε ιιεετιιετ ιιιιιιετε Ροεειιιι ιιι ιει·ι·ιε (και ιιοιιιιιιιι

ι·ιιιιιε ειιΡετ ι:ετιιε ι:ιει:ιιιι. Ρειιιιιιιιιιιιιιε ιιΒιιιιιιε «Με

ειιιιε..ει.ειιιιιιιι€ιιιιιιιιε ει; ειιιιε τιιετειΒιιε ω. .ιιοιιιιιιιι

ιειιιεοι·ιιιιι.. ιιιιι ιιιιΒετε ιιεεεειιι ιι ειιτιιεειιιε· ΡεΠεε

τιιιιιε Ρτο ι:ετιιιιιιιιι·ιο.. ιιοπι ιιειιειιι: εοιιιΡειιι ιιιιιιιειι

εεε εοιιιετε ιιτιειιιιιιι ειιιιιιιι οι:ειιειοιιε ιιιειιιιιιιιιιιο

ιιε .ιεττει ειιιτε ιιειιειιιιιιι ει ιιιετιιιι ειιΡειιιιι ειιιιιιι

ει. ιιειιιιετειιι; ιιιι Ρεειιιιιιιτιι 1ιιιιιιει·ειιιιιι. ει: ιιιιοιιιιι

ιιιιειιεεε ιι.οεειιιι ειιιετε Ρτο ωστε ιιιιιιιιιιιειε πιιπιι

ιιιιιι εει; ιιειιι1ιειιιιιιιι πιιετειιιιιι. ιιιιιιε ειιΡοτι:ειιει·ιιιι

εριιιι ιεττειε ιιιειι ιιοιιιιιιι τεειε.ειιιε εε εισαι εοιιιιιιιι

ιιτιι:ιιιιιι. πιει ιιε εο ιιιιιιιι ιιειιιιιιιιιιι ιιιει·ιι.ιιοιι Ροε

ειιιι ιιιιιιιειιεεε οοιιι ει· ιιοιιιιιιο τεμ ιιε! πιο ειιιιιιο

με εο. εεε. ειπε οιιιι:ιετιιε ιιιιιιιιιιιι ιιιεει·ε επετε

ιιιετιιιιπι ιιι ειιΡειιιιιοιιε εειι τεεεεειι εοτιιιιι. ΡειιιΡετιι

ιιιιιιιειιεεε ιιε ρειιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιε ιιει ιιιετειιιιιε ω

εοτιιι:τι οιιιειιιιιι μετιιιιειιιιιιιιε ιιι·ιι:ιιιιιι ειιιιιετε ιιοπι

ι1ειιειιτιι: πιει 8ειιιει. ιιιιειιιιιιι ιιιιιιετε ιιειιειιιιιτο ειπε

Ροτιειιιιτει ει ιιιιιοτε ιιε ριιιιιιο ιιε τοιιε. ιι. πι. ι. ιιε

ι:ειιειει ιιιιιΒιιε πι. ι. ιιε ίιιει:ιο ειιιιε. ιιι. ιιιι. ιιε ειιιιιιιο

ετιιιιι. πι. ιιι. ιιε ιιιττιε εοιιειιιιιι π. Ρτο ιιιττει. ιιοπι Ρτο

ιιιιιειιιι ιιιειιιε ιιοιιιιιιιιε τειι εεε ιιιιιιιιιε Ρτο εε ιιο

ιιιιιιιιιιιε ιειιιιε Ρετ εε πει ιιοιιιιιιεε ειιοτ». εειι ιιεειιιετ

Ρετιιιιιιει εοε ιτε ει τιιιιιιΒιιι·ε ειιιο ιιιιιιιιιιιε ει ιιΒιιιε

εοτιιιιιι. ει ειιιο ι·ει;ιιιε ει ειιιιι ι1ιετειιιιιε εστιιπι Μ.

ιιοιιιτιιιιι:επι εοι·ιιιιι. ει ιτε ει τειιιτε ειιιιιε ιιιι ειπε

ι1ιετειιιιιε ει ιιιει:ιιειιιιιιιε ει ειιιε ιιιετειιιιιε ει ιιιειιιιι

ιιιοε ιιι ιιιιιιιιι ιδιιτιιιιιιι ει; ιιι οπιιιεει ι:εττιειε ιιε Βιιτιιο

ει ιιι ιοιει ιερειιιιι ει ιιι οιιι;ιιιιιιιε ιεττιε ιιε ιεριιιιιιι

ει; ιιι ε)ιι.ιιιιε. 8ιειιι; ιιιειε ιιιιιυειιειΒιιε ριεειιετιι. πιει:

ιρειιαιτιιρειιιει ιιει ιιιοιεειιιιιιι. εειι ιδι·ειιιιιιιιι. ιιε ειι

πιιο ιιτιει.ιι ιιε! ιιιιι:ιιε ιιει ω) ιιιοιιο ιιιειιι οεεεειοι1ε

εεε. εοε ιιιιιιιιιε εειιιιιιιιι ει ειιειιιιιιει ει ι]ειειιιιειιιι

ιιΒιιιε·5ι1ιευιιιειιιιιιιιιε ιιιετιιιι ειιιιι μετεοιιιε ει ι·ει›ιιε.

5ιιιιιε ιιιιοιι Ρετ ιεττιιιιι ιιοπι Ροεειιιι ιτε ιιι ιεττιι ιοι

111ιεοτιιιιι ειιοτιιιιι ει:ιιιοιε. ιιιιιιιιιιι ιι5ιιιιι ιιοι.ιιιιιι ειιι

ιιιιιιιετιειιιιιι. (Μια εεπ ιιει·ι άιιιιιιει: ιιε! ιιιει·πιιι:ιτει

ιιιιιιιιιι ιιοπιιιιιιε τει ειιΡει·. ιιιιιιιειιεεε ιιε! ιιιετεεειιιι

ιιιιειιειιιιιι ειπε επιετιιιι ιιε! ιιειιιιιιιετιιιι. ιιειι ιιεειιιει·

Ροεειιιι ιιειιιιει:ει οιιιιιιιιιιε .ρετειιιιιε εισαι: ιιιιιιιι18ιΙι

ιιιειιιιε ροιιιει·ιιιιι. ιιι οοιιιιειιιιοιιειιιι ιιιιιι.ειι. :ειιηιιιιτι

Ριεειιιι εδωσε ιιΒιιιιιιιιειι εΒιιιιιιιιιΔε ειιεοτ:ιεει:·ιιιιε

ιιεεεεεετιιι ιιιιιτιετιεεε ιιεειιιει· ειιιετε τιοεειιιειιειαε"ιε

ιιιειι ιιοιιιιιιι τεθιε ειπε ειιιιειιιι ιιε! Ρτοιιιιειιιιιεει9ιιιιι-ι

ιιιιιι (εισαι εοιιιιιιιιι;ει· Ρετ ιετι·ιιιιι ιιειιιιετιιιιι·. ιτειιι

ιιοιι ροιιιιιι: Με ιιεΒεει ειιιιιρειιι ιιιιιιιιιι' τιιιιιιει εεε

ιιιιιιιιιιι ειιιιιιοι:ιι ειιιιιιιιιιε ι. ιετιιιεηειε ι ιιι ι ιιιι·ιιιιι

ιιιφεω ιιιιιοιιειιιι ι.ιειιιιιιι -ειειι ειιτειιιιτι ιιε(με ιισιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιι.ι:επι ι , ιιιειι ι-ιιιιιιιε8ιει8.ιιΜεπι€ ειΡεεειιι8· Μάι

ιιιιιιιειιεεε ιτε ιΙιιειιιιοι` ιιιιιιι1εΙιεινειιτιιΩωιιΜΜεω

τιιιιι ει.Ϊ ειιιιι - εοτιιικι- τ ιρεειιιιιιιι-με ιει·τιιιιι =ιι ιειιιιιε

ιιιειι ι:ιοιιιιιιι Με ει ιιε ιεττιειιΡειιιε›ειι ιεττειιι-ει

ιεττεε τεθιε ιιιιει:ειιε ειιιειιιιιιιιιο ιιι·ιειιιιιειω

ιιε! πιοιεει;ιει ειιειιιιιε Ρετσιπιε. ιιιππ φαι ιιιιιιιειιεεε

ιιεειιιει· εκι:τιιιιετε ιιιιεειιιι άειετι·ιειιιιειι· ιιιιιιιιιιιι

ι·εειε Ρτο εοτιιιιι εεπ οιιιιιιε ειε ιιεεεεειιτιοι. ιιε «Με

ειιιέιιιι εειιιεει ιιιειιιιιιιιιι- ει τεε τεεειιιεε. ιιιιιιιι ειε

ριιισιιει·ιι ει ιιοιιιετιιιι ει! ει:ιειιι εισιιιιιιιιιειε. Εεεε

ει 2ειιιιιιιιιι ει; ροτιιιτε ιιιισιιιιε Ριιιοιιωι: Με (μια

ιιιιιιιειιεεε ιιεειιιετ ιτε ρεεειιιι ιιι ιεττιε ιιιειιι ιιιιιιιιιιιι

τεθιε ιιειιιιιηιιι ρτσ εοτιιιιι εειεειονειειτι.-ΜπεριιΜ

εει ει ιιειιειιιοιιεε ειιιιειιιιι·ιι. -ΐοιιιιιεοε ειιτιιιιι=Μιειε

ιιειεττε Ροεειιιι ει: ιιειετι·ι Βιεετε ειπε ιεσιιιι·ιιιιιιιιοτιε

ιιιιειιιιιε Ρετ80τιε. ει ιιειιειιι ιιιιιιιετιεεε ειιιιει·ε-·ει·εειι

ιιετε ει ιιιιι ιιιιιιιειιεεε-ιιιειιιιιιιτ-ιιτ ιεττιε εει-ιιι.

ιιιιιιι τεειε. ιιιι ιιιιιιιι ιιιειιειιιιιιι ιιιιε εοφιιτιιιεεερ

ρειιιιειιιτ ιιι ιεττιε ιιτειιιιιιιε ει; ειιιο εεε Ρειιάετειιιιετ

εοτιειιιεε ιιιιιιιετιεεε ιιιιι ιιιι ίιιει·ιιιιη κιβω- ιιεΒεειιιι

ιτιιιιιιειιειιιιιιι ει ιιιιιιιιι ιτιιιιιιειιιιιιι.ι ει _Βειιιιιιιιιιιε- ει

ιιοιιιετιιιι. ιιειιι εποε ιιιιιιιειιεεε ιιεΒειιιιι-ειιιετεί·ει

ιιειιτιετε ει: ιιι-ΜΒΜ ειιιιιετε ειιιιιιιιπι-ωοεειειωειιιιι_

ιιειιιιιι ιιιοιιειιι ει' ιιιιιιιε ειπιιιιειειιιε-.ει ιιΒε ειπε

ιιιιιοτιε. Ρτειιιιιιι πετο ειιιιιιιει εριιιιιιιι ει ιιοιιιΒιριιιε

ειιτιιιειιε ιιιιιιειι ει ιιττιΒειιιιιιοι·εε Ρτειιιιιιι μτοιιιιεετιιιιι

ει εοιιιιειιετιιιιι: Ρτο Ρετιε εοιιιιιιιιε ιειιιιεεις 11οιιιιιιε

ει: ιιιοε ι:οιιιιιιιιε ιιιιιιιε ιιιειο ιιοπιιιιο τεθι. ιιιιοιι -ει

ειιιιιιιι ιειιιΡοτε ιιεεεεεε ει” ειιιειιι ιιοιιιιιιο-'τεει_

ει ιιοιιιετιι ιιιιτε ειαε ρτεειιιτε ειιιειιι ιιοιιιιιιο επει

ιιιιιιι ει; Βινοτειιι ειιιο, @Με ει ιιιιιιιιιιιε ετιιιιιιιειιιι

ειιρειιιειιε ιιιοε ιιοιιιιιιιι τεΒιε ι:οιιιτιι ειιι·εεειιιιε ει ιιοπι

ειιιιιτιι ειιι·ιεριιιιιοε. ιιεε ειιιιιιι εοπιιτιι ιιιιιιιιειιι ειε

τεεειιιιπι ιιει ειιτεεειιοε ειιιιι ιιιιιι:ιιιε ιιιτιιιετιεεε ιιε

ιιετειιι Ριιοειιι ιιε! ι;τειιΒιιιιιιι. Ρι·ειιἰειιι ιιιιιειιι Ριπειε

ει: εοιιιιειιιιοιιεε ιιι ειιΡετιιιε εετιριε ειιιιι.- Ρωιωιε

ιιιειιιε ιιοπιιτιιιε τει: ει' εοιιιιειιιι ει ιιριιιιιιιιεειιιε ιιιιιιε ειιιιιιιιετ ρτειιιειιιε ειιιιιριιιιιιιιτιιιιιε.:.ιιεριπ

Ριειιιιιιιιε ιιοιιιιιιιε ει ιιιοε ειιιιιιιιιιε ιιιιιιιειιιετιιιιι ει ιιιιιετιιιιι ιιι ιιιειε -εειιιιιιιφ βιειιιηιεβιιμηε

ιοι·εε ει: Βοιιιιιεειιε ειιΡι·ειιιειιιε -ειιιιιιιιιειετριιΜΜ

ιιιι:ι:ι ιιοιιιιιιι τειέιε. ιιιιι εειιιι1τετιιρε;Μιι4ιεξωεπ

ιιιιιιι ι·ει_διε ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιοι·ει ιιοπιιιιε ιρειιιε ιΡεοε Δριῖιιιιιιεειι›ιιιιε‹ιιι¦_ι:ιιι›ιιιιιει ει.

Ι›ιιειιι Ρτοιιιιειι ει ι·ιιιιιιειιιιιι ιιι ιιιειο ειιιιει!ιο.ιιτε

ιιιι:ιιε ιιοιιιιιιιε ροιεειιιι.ι ειιριιιιιιειειει. εοιιειιιιι,τιιε

ιιιιιι ειιιιειιιιιιι ιιοιιιιιιι. ιιιιιιιιιιι ιιεειιιιιιι πωπω ειιι τει:ιΡιειιιιιιιιε ιιοιιιιιιε εετιιιιιι ει ιιοιιιιιιεει ιιιοε εσ
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πιιιιιιε Μισο. ποπεπι ιιιιιικι ιιι ριιΙιιοὶο ιΙΙοι·ιιιιι άι: α ιιι Βοάιοι·ιιιιιιι άιοιιι. ι·ειιιιιιοιιιιιε ἀιοιἱε ιιοιιιιιιιΕηιρ

.....ι... ιιΙιἰ το8ἱιιιι· οιιτἱα Δωιωι ροωεωτιε. ιιιιιιο πιο.

πιιιιισο τισιτιιιιωιω ιι‹:οωικνιιιι. άιο :Μπι ιιρι·ιΙιε. ιιι

Δω”. νι οικω τοι·ριειιιι. τοπια» Ιιιιιίτειιιοιιιιε ιἱε

ειιιιοιο Βοοι·Βιο οιιιιοοΠειι·ἱιιε ροιιιιιιιιι.ι, Μωβ ι:Ιο

0ΣΙΙ18Πο ηρωτιιιε. ριιι·ιοιιε άπό0Ποι ιιοτιιι·ιιιε. οι Μωβ

οιι!ιιιιε ποτού” 7

Ειιιο ιιΒοΙἰιιιιε ιιι: 8ιιιιΙρει τιο£ιτἱιιε ..Με ἰπιιιι;;·ἰι ι·ο

Βιιτιιε εοιιρει.

( Ι)ΩΟΠΟΧΟ )

Οοιιιιιιιυε ηιαπ:Μο ΜαΖωρἰηα, Ι;'τ·εάει·έσΒςαοπάαπι

πιαπ:|ιέσπίσ [Επι. μι: .σε ει! ?Έστω _/ϊαΜ9 .πιο ρτ·ο

οποοιιτιοιιι τιοο ·ιιιιΒιιο ιιοιι ι·οοεμο οι. ιιιιιι ιιημιοηιμι

ροοιιιιἰε ει. οιιιιιι Μπι. ι.ιιιόο ρι·οοιιτειιοι·ίο ιμπιιιιιο μ.

εο!ιόιιιιι ιιτοιιιιιτο οι; οοιιιιβωθ ιιοΜε ι·ειοψιοπιιιΒιιε

ςΠοτο ιιοιιιιιιο ςιιοά οοοιιειουιι ιιιο$8Γνω ιιΒι;ρι·ιιφ

@ο ιιιι!ιιιιιι ω! ιιΙιριιιιι.ε @Με ιρεειι~ιιπι ρω· πιο Μή

ιὶὶοιιιφ "10Φιππ πώ ενοοιιεεοι·σε ιιοειΣι·08 »οι πιιουιιι8

ιιφεικτυ;ι:ι ω.. ιιι ροι·ρω,ιιιιιιι Με «Νομώ μη; Μπι.)

. ιιμιιιοΕιιιιιι· εειιι Με οοιιτι:·ει άιοτυπι οοπιιιιιο και! Μπι;;

@Με άαούμ.σ ηιἱΙΙἱὐιφιι, ίπ άεάασηίοπεππ ρηε2Ζέ απατά ἄ

έτσο£αφ ω;» πσΜέσ. @πωπω :ΜΜΜ αΙι.ιοΜΦ απ

Μειω

Π”, 'Η ιιιιιιι

_ Ε: π21ω9Γαμ|10 Μάι Ταπτίποπσίιι 4αθιιΙσπιι.

- ·· σού. Α. [Μ. 3'78. ν. εστί. Ο. [Μ. 993.1:.

' ' ( κ. κ)

Ιιι ηοιιιιιιο Δωιιιω ιιιιιειι. οΒο οοιιι·ιιιάιιε ιιι.ιιι·οιιιο

ιιιιιιιιηιιιιιι Βιιιιιι ςιιιιιιόειιιι άοτιτιιιιι (ι·οόει·ιοι ιιιιιι·ο!ιιο

ιιἱε ιιιιιΙπεριιιο ρτοφιιτε!;οι· τΙοιιιιιιι :Μαιο ιιιιιι·ο!ιιοιιι5

ιιιιιιιιεριτιςι ίι·ειιι·ιε πιει πι; άς: Ρι·οοιιι·ιιιιοιιε οοιιεκειτ ρω·

ριιΒΙἱοιιιτι ἰιιειτιιιιιοιιτιιιιι εοτιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ΒιιιΙΙιεΙιιιι

«Με ροάιο ιιοιιιι·ιι. ιιιοι:ι.ιιιινιιιι. Δω κιιιι πιειάιι Ρτο-ι

οιιτιιιοτισ ιιοπιιιιιι @ή άοιιιιιιι ωικιο ὶιι εο!ἱἀιιιιι οι

πιω ρι·ορι·ιο ιιοπιιιτιο ιιι εο!ιςιιιιιι οοιιξιωιιιιιτ ι1οβι5

ωωιω‹› ιὶε ιιοΠισ οΙειιιι€οπο οοιηιιιιιε Ερικ πιο. Μι

Βιιι8εο οι ι·οοεριεεε ιι ι10ωε εο!ιιιιητιΜιε .Ρτο οοπιιιιιι

ιιιιιιιε Νιν” άπο ιιιὶΗιι τισ ροοιιιιιιι οοπιιιιιιε ιιιιιιιιι

οι; ΗΜ !ἰΙιι·ὶε ποπεπι @Μπι ςιιιιι€ριιι;ιεξ @ιιοε @ιιοε

ωιιιω ι·ο8ει·ὶιιε άε ΒιιζόΜιοΒιιε οΙιιιι μοιεετεε ιιιιιιιο.

οιιιιι·ιιιε ερἱιιιιὶει ε; οικιι·ιιιε ιιιιιι·ιο ειιΡιτ.ιιιιώ οοπιιιιιιε

ω, ροι.ιιιιι ιιιιιιιειιιειε .ιο ιιοΙιιιιτςιω οριιιιιιιξε πω” ει;

μι; ιΡεο- οοιιιιιιιι @τα ω. εοιιιει·ιιριήφιω;ετιιιι0. ςΙιοι,ρ

@πιιπο ;!ιοπιφ ι·ε.οιΡιοιιιι ι:ιοιιιιιιιι ειιιι ιιι·ομι·ιο οι πια

Μαιο ινα) οι οι.ιο0ἱυἰ ΒιιιτΒ Μαι με Νικο ιιοιιοιια

ιιιι!ιιι ςιιιιιθοιιιιο τεεωΙιιιιιι ιρ5ι τ.)ιοιιιε Ρτο εε οι πιο

ο; _βιοϊ0 0ρ00ιιιο. αἱ Μϊιοιιάιιιιι άι: Ριιοριο ΠΒιιε

μεινω οιιιι€18 ει; ιιιτἰ5ὐἱο8ἰοιιιε οι αΙιοτυπιιι Ιοοοινιιι ει;

ιιιιεεει!!Μοοτιιπι οι ιιιιτιιε ιιοεώιι. .ω ιιιιιιι·ιιιιι_ι·οι·ιιιιι

μι· ἱρειιιιι ιιςπιάιτιιιιιιιιι οοιιιιιιιι ιιιιιιιιο. Φ: φιιΒι18

Ιι!ιι·ι5 πιοιιοιιι ΜΜΜ ηιιὶηιιιιιὶε 88$.ιι18ιπιιιιιοπωι11

ωι·ιμιιιιι ιιιιιιιιι ιιιει |ε.ιιΐιι:ιιιοιιι @ρ ιιιιιιιτιο ιιοιετἱἱ.

ια:οι.ιιιιιιι. ιΠε Μ: ειρι·ιΙιε.τη; εφ” Με ιιι” άπο

κ.ηι[ιει ιιιιιι @πο ιιιοιιιει @Με ιισπιἰιιἱΒιιε εοΙιιι Φι

Μαη!. μι· οοπιιιιιο ιιιιιιιει ιιι ιιιιιοι;ιάι8 ιιρι·ιΙιε ρισ

ιιιιηει ριιιιιοι·Με ιπο ιιεειιιιόει ρεφ άἰοιειτιιιιι ΙΠιιιιι·ιιιιι

ΜΜΜ ιιιἱΙἱιιιιι 9ιιιιι8ειιι.αι·ηιιι. οι: (ιιι Ρτεἀὶ0ϊἰ8 ΜΦΓΪ8

ιιιιο!ιιιε ιιιιωιιιε σιω.ιιι ιιοπιιιιιΒιιε οι ιιι. εοΙιάιιιιι ιιιἱοΙιἰ

οιιιιθωοτ ειιτιεΐιιοτιιιιι- 0888 οι φαει μι· ρι·ιιάισιιιιιι

Πισω πού!. ιιιιοπιιιιιι6 8οιιιετοιιΒιιτ ιιι άιοτο τον.

πιιπο. οι. «μαι «λε ιιοΙιιιιαιω πιω οι; όιοιι ιιιοιιικ:

εο!ιι:ιἱο άιοιιιι·ιιιιι !ιΕιι·ιιτιιιιτι άπο ιιιιι!ιι.ιιιιΔ ὰι!ιιιιιιι «κι

Χ

Ο

ο!

ρω ριιιιιιιιιι. :ι!ιοςιιιιι ροιιιιιιι όιιρΠ όιοτο φωωιωιω

€31ΗΠ 01ΒΒιβ148 ἀωιιἰ5 οι φηιοιιειε ιιοΒιε ι·οοιΡιοιιωιιι8

«Μπι ΜΜΜ Φιν οι ευΒιιιιιι·ο ριιτιπιΜο ι·ιιτιο 88πηιετ

ω.·ιιτιετιωιιιε οιιιιιιιιιι6 6.2 ειιι8ι.ι!ιε ..Ψι-ωιω. οι μια:

ἰϊιΦ12 ΒΕ ιιἀ @Ο 0Β88ΓυΜιιόιιιιι οωιΒο ιιοΒἰ8 ιιιΒιιοι·ι

σιιιτιἱιι Μισο πποε οι άιοτι ίτιιτι·ιε ιιιιιι ιιιιΜΙ:ιι οι Μι

Βοιπ1ιι. ι·οιιιιιιοιιιιιιι ιιι ρι·εάιοιιιι οιιζετοΙο Δω ιιάκιιικιι

πισω: οοιιετιιιιοιοιιὶ ό:: άιιοΒιιε τοϋ ιιιιτἰ άι: ρτιιιοιρα!ι

οι αυτή ιιιτι. οι ἱιιειιρει· ἀοπιἱιιι.ιε οροοἱιιιιε ιιιιιι·οιιιο

ιιιειἱιιερἱιιιι Ρι·οάιοπιιιι εοιιιοιοκιειιι ο; ωριιἱιι οι; εωεω..

8ιιρτειάιοι.ιι τιιιιΕοιιιιιι ετ ερρτο!ειιιιιιι: οι: οοιιίιι·πιπιιιΕ

οοιιίἱτοιιε πιο ιιιειἱοτειιι 8888 ιιιιιιοι·ιιιιι ιιἰιὅἰιιτἰ. Βιοἰοιιε

ρτεἀἰοτιιι οοτιειΠο τεει.ιιιιιι ιιιΒ·ιιεοήΡτοι·ιιιιτι σκι” πιεσε

ρι·οιιιιιςιιοε ιιὶοἱιιοε ετ οοιιεἱ!ἰιιι·ἰοε εΙἱΒο ε: ιιΡΡ8Πο.

:ιοτιιιιι ω". ιιι Ριιἱιιοἰο ιιΙιιοι·άξ ιἰο διικιο ιιιιτιο άο

ιιιιιιιοο Μιιωωικ ιιι:ει.ιιιινιιιι. €ϋει ιιιιιι -ιιιιιὸὶἱ. Μάι

οτιοιιο νι. Μπα· ρτἱπιιιιιι οι τετοιιιιιι.-ωει.οε ιιιιιιιοιιο=

ειιιιιε ι;Ιο οιιεεἰιιο. ριιιι·ιιε ό:: ιιἱει·ο ιιιάιοοε. ιοΒιιιιιιιιιιι

ιιι: τοιιοΒιιο. ειΙοὶιοτἰιιε ιιιιοιιιι. ιιἰοώιιιιε ίι·ειιιιΜ ει!

ιο!ιειιιιιοε οιιτειιιι εΡεοἰειτὶιιε. '

ΒΒο Ι:ιιιΒ·ιιιιιοιιε Δ.» ιιει!ιιι·ιο ιιοτειι·ιιιε ι·οΒιιιιιε οι::·ιρει.

( ιιοοοοιοι ι

Ποκιιιιιυε αι θραν.ισ.ιω, Γτ·ι2ίοι·α·2 σαοιιάαιιι πιακ·|ιιο

Με ΜΜασρέπαε [Εἰ , ·υεπά22ίοιιοπι αι.πι·ί Μτ·οο!αε α

Τ|ιοπια εο:·ιοπ @πω ἰαπιιειιεέ 6·οιπυιιυιέ ρθω». τα

$ἐ/ἱ0αΜ @με οοιῇτωαπ£.

Ί'279 , Η ιιιιιἰι

ι ·' ' Ε.. αι.ιω!ρ·πρλιι Βο9ἰἱ ΤσαΝιιωκί.σ ω!ιιιδοτή.

:, , Ο.ιά. Α. [Μ. (ΤΠ. σ. θα!. Ο. [Μ. Ήθΐ. οι.

( Π. Π. )

Πι ιιοιιιιιιο άοπιιιιι ιιπιστι. ιιοε οοιιι·ειάιιε ιιιιιι·οιιιο

ιιιειΙ:ιεριιιιι Μ” ειιιοιιάιιιιιι (ιοπιιιιι Β·οάει·ιοι πιει·

οἱιὶοιιἰε ιιιιιΠιεριιιε ει; οροοιιιιιε ΐτιιτι·εε οοιιίὶτοιιιιιι·

ιιοΙιιε άιιιιιιιιιε ο!ιει·τιι εριιιιιΙει οι οΕιοι·το ιιιι·ιο οιι

ριιιιιιοιε οοαιιιιιἰει ετ_Ροριιιι ιιιιιιιεπιειε τεοὶρἱοιιτὶΒιιε

ιιοιιιιτιο Θ! απο οοιιιιιιιιε Μισο οι ιιιιιιιαι·ειωι.ιε ιιο

πιιιιιιπι ιιιιιιιε τΙιιοά άοιιιιιιιιε ι.ιιοιιιειε Μιτου πωπω·

ιιε ιιιιιιιιιιιιο ιιοετι·ο οι οιιὶιιεΙἱΒει ιιοετι·ιιιιι ιιι εοΠάιιιιι

οι τιιιιιιιιιιιιι μι·οοιιι·ιιτοι· ιιοείοι· οι ωεωιιιιω ιιοειι·ιιιιι

ιιειιάιάιτ. οι. τινιάιιιιτ ιιοΒιε άοπιιιιιε σειριαιιιειε. ει.

άοπιιιιο ι·ο8ει·ιο άε: ΒιιιόιεξιοΒιιε οΙὶιιι Ροτοεπιτι ἱιιιιιιε

οιιιειιι.ι!ιιιε ντο οοιιιιιιιι ιιιιιιιο τεε ιιοιιει ροεεεεειοτιοε

οι Μαι άι: ηιιιδιιιε. Η: ιιιεκισιο ιιι ιιιπι·ιιιιιοτιτο :αύριο

ιιιιιιιιι ιιιιιΐι·αιιοΙιι ιδιι ιιι!ει.ιιιο ιιιοιιιιιιι ΜΜτιππνιι. «Μ

πι:
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:ικά ειρτὶΙἰε. οι ὶροιτιο ττοπτύποπι ττιοιοοιιι υοοάἰἀἰεοο κι τοοὶοερἱοο ιιοτοοε οΒοοωοτο ιιοΒὶε ἀοιτιὶπιἰο οΒοι·το

οοο ροοτἰε· οτ-οΜὶΒιιοἰοι1ὶΒιιε ρτοπιὶοεἰοοἱΒιιε οτ ιοο(Πο

ιὶο τρωω ίἱτ ·τττοιτιοἰο ὶο ἀὶοτο ἱοετωπιοιπτο. Μο

πιο οουτοΙοττι οοπιοιιἰε ἱοιιιιο ι·οτἱτΪὶοοπιιιε οτ ορρω

Μουσε ρτοἀὶοτοπι ιιοοἀἱοἰοοοπι οτ ρωιτιὶεεὶοιιοε οτ

οΜὶἔοοἰοποο. οτ οοτιτοεεἱοιιοο άο οοἰΒιιε ίἱτ ιτιοοοἱο

το«Ήοτο ὶτιετωπιοοτο οτ: οιοοἰο οιιο Μ· ᾶἱοτο ἰοετω

ι11οτιτο οοτιτὶιιοτιτιιτ ρωτοὶττοτιτοε οοΒἰο τοοἰρἰοοτὶΒι15

οοτιτὶοο ἀἱοτΞ οοιιιιιοὶε οττοπόοω οοπ1ρΙοτο οτ Μπων

οοω οπιοὶο οει ιτε τρωω 88 οΒἱἰΒοοἱτ ἀἱοτιιο ττιοωοε

Μ ρτοτἰὶοτο ὶοοττἔιιπιοτιτο ιιοτοοε οοπιιιιιο ἱοοιιο οτ ρω

τοὶἱοτοο ποε Βοπο ροοεοεοἱοοοο οτ ὶοτ·ο ρω ΠΜ ροτ

τἰΒιιε ρω τρώω υοοἀἰτο τιιοι·ιπιτ ροκ· ᾶἰοτοπι άο

πήιοιπο ττιοωτιιτι ιιοΒἱε ρω τΠοτο οοοοτιοΐ ρωπιὶττἱ

111υ5 ιιοΒἰε ΙοΒἰττἰωο άοίΐουάοω οτ οοοτοτἰιοτ·ο το

οπιοὶ ροτεοτιο οοι·ροω οο!!οτρο οτ οτιἱιιοτεὶτοτο τιο

οττἱο οΧροοοἰε ρωρτὶἰο ι·οπήεεο ἀἰοτο οοιτυπή οο

οοΒεἰτοτο ἀοκιιπιοὶοιΜὶ ὶτο τΙοοό τὶο ρι·οᾶἰοτἰο οπιοὶΒιι8

ὶοτοΠὶΒοπιοι· οΒἱὶΒοτὶ ΊιιἱΙἰΒοτ ηοετωπι Μ· εοΠάιπο

ποεττο ρωρτἱο ποτοὶπο- οο·πιοάο οτ τοτπ1ο οιιο το

οτιιο ττιοιποε 88 0ΜἱΒο11ἱτ ιιο:·οοε οοπιιιιπο ἰοηιιο οι

ἀὶοτο ὶοεττοωοοτο.#οτ··ο1τιοἱο οιιο οκοοιοτοτο τοοι·ιιοτ

Μ τἱἱοτο ἱοεττιιτοοοτο ροκ· ἀἰοτοπι ἀοπιὶιιοπι ττιοπ1οιιι

ροκ· οοο οοάοπο πιοἀοΐ°πιὶτὶοοτιτυτ οποορτοιο. οΙἰοτΙοἰιι

ροι1οιτι άορΗ Μ· τΙοοιπτο πιοπο ιιοΙοπτ ρτοἀἱοτο οτ ρω

τοπιροι·ο οοἱοοτὶτιττοτ- πιοἱἱοωτο ἰὶιοτἱοτ ιιοτήε ρω

ἀἱοτο οοπιοιή ετἰριὐοκιτἰΒοο άπο οτ εοΙοοτ·ο 'ρωτοὶτ

τἰιοιιε τἱτιοἱε ιιἰοΙιἰΙοπιἱοιιε ωοοοιιτὶΒοε οτιπήΒιιε οτ

οἱτιΒοΙὶε ειιρι·οἀἱοτἰο. ρω ροι1ο ιιοω οτ·ρτοἀἱοτἱο

οιτπιὶΒιιο οΒοοτοοτιἀἱε οΜοΒοποοε οοΒἰο οπιοὶει ·Βοιιο

ιιοεττο τιειΜτο οτ τιοΒοοάο. οτ άο ρτοἀἰοτἰε οοὶΙὶΒοτ ο

πιοετωπι ἰιτ εοΠάιιπι οΒΙὶεὅοτιιοο ιιοι·ειιο οοο τοοἱρἱοοτοε

οοπιἱηο ὁἰοτἰ οοπιιιοἰε. ιοοιιοοἱοιιτοε ὶιπὶ όο ρτἱοοὶ

ροΠ οτ οπιτιὶ ἱιιι·ἱ ορἱετ‹›Ιο ἀἰιιὶ οότἰοοἱ οσοο οοοετὶ

τυτἱοιιὶ ττο τ!ιιοΒοο τοἰο οτ οππιὶ Μή οοοΒτοπιο τὶἱοτοε

οροοἱτιοο 8ο τοοἰοτοτο οτιοοωπι οἱΒἱοτἱ. ἰιιι·ειοε οτ

ευρω οττοοάοτο οοτιιρΙοι·ο οτ οβεοτυοτο ττοοἰοτιο ρω

ἀἱοτει οοοεὶΙἱο το5ττι1Πι ὶοτὶοεοτἱρτοτοω τριοε εποε

ρωρὶοιριοο ιιἱοἱοοε οτ οοοεἱΙὶοτοτοε οΙοΒἰτ οτ ορροΙ

Ιειτ. εοτπω ἰοοιιο Μ ροΙοοἰο οΙΒοι·τἱ άο Ηὶεοο. οποιο

ἀοπιὶτιἱοο τιοτὶιιἱτοτἰε Μοοι.κκνιιιι., ὶιπἱἱοτἰοιιο νι. ὶοτοι·

ρτὶωοπ1 οτ τοωἱοπι. ἀὶο Μπι τοοτἱἱὶ. τοετοε ωοτοτιἰ

εἱιιιιε ιἰο οοεεὶοο. ροττιιε (18 οἱΒτο ἰιιἀἱοοε. ἰοτιοοιιοο

«Η τοι1οοριο. οἱοτιοτἱοε οοοτιοι. ἰοτιοοιιοε οοωτιο οτ

|οοΐτοοοι.ιε ‹Ιο εοτιοτο €οοι·τρο οοτοτἱιιε.

ΒΒο Ιουττοπουε άο ιιοΙοτἰο οοτοι·ἰοε ι·οΒοτιιε 5οτἱροἱ. 6ΐ

ζ ΠΟΠΟΠΧΟΙΙ )

Οοινωοοε ιπαπ:|ιέο Μα!αερίτια υοπτἰἰι°ἰοπο:π :αυτή

ΖωοΖαο . α Ματ#τ·οιἰο υιατοἰιἰοπο Μα!αερίπα είπε

ρο2τ·ωο ἰαυιωοτιοέ οοιπππυιί |αοταπι, οοπ/ίτπια2.

Ί'279, Ἐὅ πιοἰἰ

βοά. Α. β!. 871 . ο. δοά. Π. [Μ. 68.

( Η. Π. )

-,

1ο ιιοπιὶοο άοπήιή οιποο. οι(.τ·ο οοπτοοιιο τοοι·οΜο

ερἱοιιὶο οτ οβοι·το οπο: οορὶτοοοὶε οοπιιιιύο οτ ρο

ροΗ ἱοιιιιοτιεἱο τοοἱρἰοοτἰβιιε ρω οοτιιιιοὶ ὶοπιιο οπ

οιιο ιιοΒἰε οτ άοπήοο ωΒοτἰο ιΙο ΒοὶἀἰεΒοΒι1ε οΉπι

ροτοοτοτἰ ὶοοοο ρωοιἱεετι τιιοτιιτιτ ρω οοπιιιοἱ ὶοτιιιο

ρου οοπήουπι προτιτι·οώικττ ιτιοι·οτιὶοπιοπι τιιοἱοερὶοοιιι

ρειτι·ιιοπι πρωτο Μ ἱοοτωπιοοτο ιιοιιἀἱτὶοιιἱε οικω

ιιοτήε τοοἱτοἰοτοε ωοοθοάπο ρω τἰὶοτο οοπιοοὶ ότι

οοετι·ο ειωοτο τοττἰτοτἱο οτ ἱιιι·ἰεἀἰοτἱοιιο ἰρεἱιιο οτ

ροττἱοοοτὶἰοιιε :το ἀἰοτοιπι οοεττοτο οΜοοπιουο εἰοτ.

οτ τριοἱὶοοιιπιοιιο ιιοοεοΠὶε ροεοιιὶε ρἱοοοτἱοπἱΒιιε ιιο

:ιοτἰοηἱΒιιε ιοοΙοιιἀὶοἰε οτ οτποὶροε ροττὶοοοτἱΒιιε τιο

.ὶρειιο1 οοετωιτι οτ τίιιοττ ὶοοτωιτιοοτιιπι οοτὶρτιιιπι οετ

πιοπο πιά ηοτοτἰἰ ἱτιΐτοεοτἱρτἱ. Μοοι.κκνι11. ἀἱο Μαν

ἰοιιἰἰ. ο τοτἰΠὶοο ορρι·οτ›ο οτ οοοΕτωο οοτιἀἱτὶοτιοιπ

ἀὶοτἰ οοεττἱ οτ οπιτιὶιιοο ρωάίοτοωτο οτ οπιοἱο οτ·

οὶτιΒιιΙο οοο ὶτι ·ἰοετωπιοοτο ιιοοἀἱτἰοοἱο ἀἰοτἰ οοεττἱ

οοτιτὶτιοοτοι· τοοτο τι.ιοι·οοτ άο οοοεοοειι οτ υοΙοοτοτο

τοοο. ιπιάο οοοι ἀὶοτιιοι οοπιιιοο ο¦ἱειε που τιιιἱοεοτ

οπιρτιιωτο ἀἰοτιιοο οοετωπιι ΗΜ οτ ἰοἴω πιοΒἰο ρω

ἀὶοτο οοκοιιοὶ ρωιοἱττοτο άοΒοτοιιιιιο. ρωωὶττἰωιιε οτ

οοιιιιοοὶτιιιιο υοΒἰε ι·οοἰρἰοιιτὶΒοε ὁἰοτο τιοπιἰοο τριοτἱ

ἀἱοτιιτιι οτιοττοτο οοΪ οΙἱτΙοοω ρούτοτυ ἱρεἰιιε ὶοτὶεἀἱ

οτὶοοοπι οτ ἱὶἀοΙὶτοτοο Ι10ττιἱΠ11ΙΙ1 οοτ οἱἱιῖοἰά οι: οο

ουρά ιιοοτὶἰἀὶτ όἱοτιιε ποοπττοάοε οτ τ1ο τΙιιὶΒιιο Η:

πιοιιτἰο ἰτι άτοω ὶοοτωιτιοοτο Μάρω τοπιροτο ρω· πιο

πο! οιιοοοεοοτοτο πρωτο ιιοΙ τιοΒοοτοτο οοιιοοπι ο πιο

που ἰωροἀὶοπι οοιοιιοἰ ιιοΙ τιοΒοοτἰ οοι1οοιιι ·οΒ οτι'

ὶπιο ἰροιπο ιπο-Μο απο ὶοτἰεὸἰοτὶοοο τοττἰτοι·ἱο Φωτο;

υοεεοΠὶο ροεοιιἰο ρὶεοοτἰοοἱΒιιο τιοωοτὶΒοε οτ οπιοἱΒοε

ροττἱτιοοτἱΒιιο ἰρεἰ τοειετω ιιΒἱοοωουο οὶιιτ ὶοθὶττἱκοο

άοίτοοόοτο το οπού ροι·οοοο οοτροι·ο οοΠοΒἰο οτ τική

υοτοἱτοτο τοοἱο οκροκιέἰε ρωρτὶἱο ο·οπήεεο ιιοΒἱο 'πο

οοεοὶτοτο1ἰοτιοτιοἰοιιἀὶ; οΙἱοτΙιιὶτι ρωπήττο ιιοΒἱε οτὶ>

ριιἱοοτἱΒιιο τΉοτο τιοτιιὶοο οοτο τιοωὶοο ροοο ό.ιιρτοπο

(το τριοοτο ἀἰοτιιαι οτιεττιιτη οτ ρτοἀὶοτο οπιιιὶο ιιο

τοκιτ οοτ Μάριο τοοτπροτο οοΙοοι·ὶοτ οοο οποἱἰοτοτο·τιιο=

ΗΜ. ιτοτἱε εοιπροι·- ιτιοι1οοτἰΒιι5 ειι-ρτοἀἱοτὶε. οτ ρι·σ

Άκτο οτ τιο εἱο .οβοοι·οοοόοιπι οΒτὶΒο ιιοἱοἰε ρἱδοοι·ἰ

οπιιτΜΜΒοοο τοοο ΙιοΒἰτο οτ τιοΒοιτάο. ροεοοοεἰοποπι

οσοο” οτ ττοπιἱιιἱοτο ἀἱοτἰ οοετι·ὶ οτοππιἱυπι ρω

τ:Ποτοι·ιιτο οοο. οοετι·ἱ. ιιοΜο ρω οοωιιοἰ ὶοιιοο τω

ἀἱἀἱοοο οοοθτοοτ. οποιοι Ποοι1τοι· ποεττο οιιοτούτοτο

οτιροι·ο ροοἐἱτἱ5 οτ Βοροι·ο οοετι·ο -οοοτοτὶτοτο οτ οϋιο

θτοοτ·οτοτ οἱἱοιιὶιτἔ· ἱιιιὶἰοἰε οοτ ιηοἔὶ8ττοτι15. οτ :τυπο

ρο85οδούΜιιο. ·'1ιδτιΉ1ΐο οοτττπτιἰε ἱοουο οτ ρι·οοοτἰο

οοοδτοιοιιτ·' ροοεἱὰοιτέ.τ ἰτιευροι· «οι ρτοἀἰοτο οοι1οιι οτ

ρω Ιποἀἱοτο τρτοοὶο. ιιοΒἱο ἀἱοτο οοπιὶοο άο οοδο οτ

ωοοττο οπιΜοΉτω ττοοὶοοοε οτ οοτἱοΗο5 τοοΙοε οτ ροτ

εοοοΙοε ι1τὶΙοο οτ'ἀἰτοοτοο πιἰκτοοτοἰ ροτοοοιιτοτἰοε οτ

ροοοΙοε οιιο οτ τροπο- ΒοΒοο οτ τοὶοτιἱ οοπιροτιπιτ οτ

οοωροτοτο ροεοορτ ὶτι ἀὶοτο οοετω οτ οποιήΒιιε οιι

ρτοἀὶοτἶε ιιοΜέ ·οοοτἱὶτἰε ροιτ- ὸὶοτοτο άοπήοορι -11ιοτι-=

Η·οττο-το ιιτὶ ροεοἰτἱε ο.8οι·ο οιροτἰτἱ ττιιοοὶ5οι·ο οτ ρο

οἱοοτ οτ οοιιοιιοι ΒοΠοι·οἱἰτοι· οιοτήο οτ εἰηΒιιΙο το

τοτο ἱο:ι›υο‹:ἱἰι~τὶε οτ οιιοΗΒοτ ρι·οἀἱοτοι·ιιπι οιιο ιπι

τΙ118Πι ροεοοιο:οοιι υποοοπι ροτιιὶ. οοο ἰοτὶο ρωοιι

ωτοι·οο σοποτιττιοπτοε οτ ἰιο τοτο ιιο8τωιτι. οιοτιιι11

ὶο-οιιο οτ ροΙοοὶο οΠ›οι·τὶ τἰο ίΠοοο. οποσ τὶοωὶιιἰοο

-ωοΙοορἰοο ΒΙἰιιο τριοπόοτο ἀοπιἰοὶ Ηοἀοτὶοὶ οιοτοἱιὶοιιἰο ποτὶιιἰτοτὶε Μοσι.0εν11τι. τἰἱο πρωι ποεττο. οπου ρι·ἱι11οπι
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ει ιιιι·οιαιιι. ιιιιιιοιιοιιο νι. ιιιιιοε- ιιοι:ιιιι ρι ι·οΒιιιι ι; ιιο!ιιε ι·εοιριειιιιΒιιε ιΠι:ιοιιοιιιιιιο ρι·ικιιοιιιιιι ιιιιι·ιοιιι

ιιιιιι·οιιιιιιιιιιε ι1ε οιιιιιιιιο. μειι·ιιε άι; ώμο ιιιιιι008··

ιιιώθΓιι18· Πιι0ιιιι., ρ” ιιιιιιι·ιιιιοιιε άι: ειιιιοιιι δεοι·8ιφ

οιιιισιιΠιιιιιιε ι:ςιιιιιιιιιε ιιιιιιιο.> Μό

Ε80 ΒιιιΐιιιΠ0ιιιιι βι.ιιιιιιιιιιιο ιιοιιιιτιιιε ι°08ιιιιι8 8οι·ιιι$ι

|.4.ι.Ξ(ι) η)'.. · ιι. Π' · Ξ '

ι 'ο

βριιιιιιιιιι, Βιιαπιμηιίι.4αοκάαυι .#8 Μοπω!ιο [Ζωη

% . ;

ι

ρρα·ιώπευι ω» 62οπιιιι€εηιετιιΔ έτι ιιααΝαϊίο οαπ:α8ο

ιΜαειιτι ΜοπιιιαΜ ιαπιιοπιι ισοπιιιιιυι2 «Μάι

..;".>ιΙ1 π' οι· ,

Μ

0·.0-ιυ - ιιι·· ιιι..” Μ" ι. __ ‹

ι Πι . .ι μ. . .ι

η. .. ; .. ... ω.. ·. ι. .·.ιω

.μι 1: :ι ο ιβσ&Αξβιθ.ΠΠ.α. Βιιι!.0.[αιΙ.943. . 9
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ο ιι. ξ

.Η ιιοιιιιιιο «Μιμική ιιιιιιιιι. ΕΒο οοιιιιιιιιιε ε!ε ιιιοιι-

ιιιιιιιι ιιιιιιε ιιιιοικιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιιιε τισ ιιιοιιιιιιιιο οικιών

οοεΙο ει: ιι·ειάο ιιοΒιε άοιιιιιιιε οιιοτιο εριιιιιιο οι οιιοι·ιο

ιιιιιιιο οιιΡιιιιιιειε οοιιιιιιιιε οι ροΡιιιι ιιιιιιιοιιειε ειπαν

ιιιιιιιιιιοιιιιιιε οι ιιιιιο @κι οοιιιιιιιιε οι άι: ρειιιιιιιιι

ιΡειιιιι>εειιιιιιιι Ριιι·ιοι·ιι ιοιιιιε ιιιιι·ιιε @ιιιππ ιιιιιιειιι

σιιιιιιιιοτι:ε ιιι οιιειτο ιιιοιιιιειιιιι οιιειι·ι ι1ιοιιιιι|άι. ιιι

ι·ιειιιοιιοιιιε ιρειιιε @Μι-ι οοιιιιΙιε οι ιιικΒΒοιι Με οι

ιετι·ιιοι·ιι άιι:ιι οιιειι·ι ι:ιιιιι οιιιιιι ιιοιιοτο ιιιι·ιειιιοιοιιε

οιιιιιι·οιιιι οιιιιιιιοιιιιι ειιΒιιοι·ιιι οοιιιιιι οι ιιιιο!ιιιιιιιιιιε

ιιοιιιιιιιιιιιι. ειιιιιιιε ιιιωιιωωι ιιιιιιιιο οι ειειιιιιιιι οιιιιι

οιιιιιιιιιιι·ο ιιιιιιπι ιιιιιοοεεεοι·οε πιει. ει «χιο Βεβαιω

ιιιιιι οι··ιιιιιιοιιιιιιι ιιι άιοιο αιειτο ει οοοιιειοιιο ιρειιιε.

Βιιιιοιιι·εοιοιιΒιιιτιιω οοιιιιιΒιιιιιι εειι ει ιιοιτιοι·ιιιιι

ιιοι:·ειιιήιιιιιιο. "πει ιι ιιοιιιε εοιιιοιιιιιιιιε άι: Ρεοιιιιιιι

@Με ι:οιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιεεο οι ι·οοεριεεο οοιιιιιοοι·. το·

ιιιιιισιιιιιε οιιοοροιοιιι που ιιιιιιιοιιιιο ροοιιιιιο οι Ρτοοιι

ποπ ωιιιιι. ω: αυτή :ΜΗ ιιιι·ι ει οιοοροιοιιι.Λιιι ει:

ριιιε σώσει: Ριιοιιιοιιι μια: Διώ οιιειτι. οι ιιοιιιιιιιι ει»

ροτιιισάιοιοπιι·οοιο ι›Ιιιε ιιαιετιι. κι ιιοιιιε τειιιΡιιιιιιισ

ιιιιιιιΡιιοιιιοι.ο ιιοιιιιιιο ι·οιιιιιιο ει άοιιο.Βιοιειιειιε ιιιιο

ιιιππ: ιιοΒιε ιιιοιο ιιοιιιιιιο Ριιοιιιιιι- Δι που ιιιιιιιιιιιο.

ιιοιιιιιιοιιιιιε ιιιιιιιιιιιι ειιιιιιοιιιιιιτιάωεριιε Μπα ΗΜ

ιιιιιιιιιιιι ιι.ιειι :ριιοαιιιοιοιιιιιι -ιιιι·ι.¦ροοεεεειοιιιιιιι @κι

εμε οι άοιιιιιιιιιιιι ιιιι:ιωριιι·ιιε οι οιιιιιιιιιιιιιωΡει·ιιιο

ιιιοιιιιιιιοι·ιιιιι ιιοΒιε ινωιριοιιιιιιιιο ιιοιιιιιιο ιιιοιι ι:οι·ιιμιιιο

ωιωμιι850 #ω”Β“οιη .οσωιήωθω .Μα Ρωι1ιοιιι; ρω ὅ ιιειωιιω ειιιιι οοοιιειοιιε ιιι:τιιιδοιι ιιει·ιδειιάι.Μ

ειιοιο οοιιιιιιιιι ιιιι·οοιιιιο Ροειιιιιονο @εφε ω μια:

ιιιοιιιι - οοι·ιιιιιιιιοπι ιΠοιιιιιι =ιιοιιιιιιιο ιιιιιιιιιιιιιι Ροεεεωι

σιιιι·ιοιιι ιιιιιιιιισιιωιιιοι· ιιιιΡει°ο Μάι ειιιιι ιιιιι:ιοι·ιιιιιέι

οι Με ει!ιοιιιιιε ωιιιιιι πο! ιιιειδιειιυειιισάεοι·ειο. Μέι

οι ιιιαιιοι.ιι οιιιιειι Μ; φαι Ρι·οσιοηιιρι·ιιάιοιυ ιισιιι8

μπι ιιιοιιο ΜΜΜ ὸειἰο ιιιιιιιιιιιάισιισιιιιιιιω ιιιιιιι ιισιιιιι

και οια·ιιιιι6ιιιιε ·ι·ιιιιΙεο ει ρωοιιιιωιωιιιιι·ικιωιιι ]

ευαιιιιιιιιε Ήιιο>ιοιπιιιιιε 1Ειιιιιιο ι Μι ΜΜΜ οοιιιιιιιιιιιιιι

εειι οοιιιρειιιι·οι ροεειιιιιι ω. ρωιιιοιο 0ιι;ιτο,ρι·ιιιιιιιιΒιιιι

ιιιιιιοι·ιιιιι ιιοιιιιιιιε. ιιιι ιι·ι ι|ισιιωιιιυιΜιι @ο άϊοιο σοι

ιιιιιιιι ροεειιιε ιιΒιιι·ιι ειιοιμοι·ο ειιΡετιι·ι ιιοΐειιιιιιιοιιι

ι·εριιι:ιιι·ο οι σαι-τιιε ιιοιιιιιιιι ιιιυιιιο. ιιιιο ειζιοιιιοι ιιι4

απο ροεεοιιι. οοιιιιιιιιοιιε ιιοει :Ποιο ιιοπιιι·ιο άι: [ιτε

ιιιοιιε ΡΓ00ι.ΙΝιιιιΙ'88 κι ιιι ι·οιιι ιιοειι·ιιιιι. οι ιιιοιιιιιιο

Δω οιιειι·ι οι οιιιιιιιι ειιιιιιι·ιιιε ιιοιιιε ιιειιιιιιιι ‹Ιὶοιο

ιιοιιιιιιε που ιιιιρειιιι·ο αει ειιΒιιιιιιοι·ε. εειι ιρειι ιΙιοιο

00ιιιιιιιι.ιΟι λιιιιιιοιιιιιιιιιι·ιιιι ιιοΌου.ιιιιιιιιιωμει· πιο ει:

ειιοι:ιιεεοι·ω πιιεοε .ιοΒιιιιιιιε ι:ιείειιιι6ιο = ει ιιιιφιοιιιιιιιιε

ιιιι:ιε ρι·ορι·ιιΔιπροιι5ιε. Μιιιιεεει Μο ρω:ιιιιηι πο..

σεεειιιιιο άειιιιιιοιιιιιάι. ιιιιοιιιιιιι Ρειιιιιιι ιιιιΡΠ άι:

ιιιιιιιιο ποιοι ώστε μπε Δω οιιειι·ι οι ρι·ει.ιιοιε ιιι

Ροι·ιιιε ιιειιιιιιιι ιιιι!ειιι ιιι:Ι 'πο ιειιιμοι·ιι ιιιε!ιιιε ιπι

ιιιετιιιι ιιοΒιε τεοἱρἱειιιἰιιιιε ιιοιιιιιιε άιι:ιι οοιιιιιιιιε

άπο οι εο!ιιετιι ρι·οιιιιιιο. ίἱτπιἱε ιιιοιιιιοικιιιιιιε ιππι

ιιοιιιιιιιιε ειιιιιιιιιιοιιε. οι Ρτοιιιιιο οιιιιιιιι ιιοιιιι πιω

ιιιιιιιιιι ει ιιιιΒοιιιιιι @Με ρι·ι;Λόιςιρ οοιιιιιιιι ιιιιιιιοι·ι

οιι!ιδο. Ρι·οιιιιιιο ει:ιιιιιι οι ι:οιιιιιιιιιο ιιοΒιε ιἰὶοιο ιιο

ιιιιιιε ειιιιιιιιιιιιιιιιιε ι:εεε ίὶἀο!ἰε οι οιιιιιιιιιιιε μι· πιο

ζ οι ιιει·ιιιιεε πιιεοε οοιιιιιιιἰ ἰειιιιιε ιιιιιιιιιιιιιι ειιιιει·ο εΒο

πο! ΜΒιιιιιιιι πιει ει€ιει·ιιιι ιιι ιιιιτιειιιι:ιοι:ιιι. ιιιωι εει

8ιτι αει-ισ ιιΒιι·ιοιιι οοιιιιιιιιε :ιιιιιιιιι οι μπειτε ιιιι·ι

8ιιιι ροισειιιιιε πο! οιιειειιιι.ιιο ιιι ω” ιιιι·ιειιιοιωιο

ιιιιιιισιο οι ειιιι ροι€ειιιω οοιιιιιιιιιι ιετιπε ιιιιι.8ιειι·ιιιιιιιι8

ιιιιιιιιιιιε οι! ιιοιιιιιιιιωιιι μοιεειειιισ οοιιιιιιιιιι. «οι. Με

ιιι οιιοι·οιιιιιι;ιε οι ιιιιιιιιιι:ιιιιε οοιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι. πιό απ»

ιιιιιιιιιι ι:οπιιιιιιε ιιιππ ιιιιιιιιιι πιιοιιι ρι·οιιιάειιιιιι ιππο

άτι `80ωι8 Μακ ριοιιἰειιιιι ιι.ιι:ι·ιι Με ιιιι ιιιιι·ι·ιιιΒιιιιι.

@σι ιιιππ: ιιιιιιιι. ιιι εκει·οιιιΒιι.<ι ει οιιιιιιιαιιιιε. πιο οι

οιιριεεειιιι ἀἱοι0 ω ριιοεοιιιιι ιιιιιιτιιιιιειιιο ιιιιοιι ιιοιι

ιιιιιιιιιιιιι· Ρι·οριοι· Ρι·οάιοιιιι ιιιιι ιιιιιιι:ιο.ά Ρι·οι:διοιοτιιιιι

άισιιιιιι οοιιτιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι ι ιιοιιιιιιιιισειι·· ιιιιιιιιι άοιιιιιιιιι

οιιριιιιιιοιει εειι άιοιο οοιιιιιιιι ό:: ιιιιιιιιιιιο-ριιι·ιε ιιιιιι

ιιιιιιπι ιιιιιιιιιι ιιι ιιιο|οιιιιιιιο-άσ ιιιοιιιιιιιιο :πιο ιιιι ιιιιιιι·ιε

8θΙΙ ροεεεεειοιιιιιιιωιιιιιε με ι:ιιιιι·ιιιιιιε. ιιιιιιει ιιι ιιιιιιι

€ισ τ0ιιιι!.£ο.88ιι ιιι·ιιιιιιιιιι ρενω ιιιι ι:ιισιοιιιιιιιιι.ιιιοιιι=

ιιιιιιι οι ιιι -ιοι:ι·ιειιιοιιιοειιοιιι οιιιιιιιιιιιιιοΒ. οι ι·οιιιιι

@οι ιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιε ι:οτιιιιιιοε και! ιιοιι ι:οιιιιιιιιιε. ΒιιΒιιι

«Μπι ιιοιιιιιιισ·ιςΙο ιι·ιοιιιιι!άο..σεά·-ειιιι ρι·ιιιιιοιιι οιιιιιια

ιιιροιιιιιωερωιΕπιιιιι·ιιιοιι ι:οιιι·ιιιιι· εισαι ει·ιιιιι πιο

ωιιιωιιοιιωι ·ι;ιτιιιιοιιιιιι ιιιειι·ιιιικιιιιι. ιιιι;ιιιιοει Ροι.οπ

πιο ια ιιιοιιιιιιειι·ιιιιιοιιιο οοιιιι.ιιοιιιιιιι ιιι Ρι·εάισιιιι ιιιιιι·ιε

οιΡοιιεεεειιιιιιιιιιαοιζιιιτε ειιρει·ιιιε ερει:ιδι:ιιιιιι·ιιιι"Μηι

[ιωιἶιιἱοιοῷοσιιτιιιω ρηιιιιιιιιοιιιιιι. οι ιιιιιιΡα· ωι··ιιιοΜ

οιιιιιιιι ειιιιιτοιιιιαι·ιι τρι·οοιο ι:οιιιιιοοιι ιιοΒιε Μειο- ιιοιιιιιιε

πιω ιιιιιιιιιεεεισιτι ι·ι:οεριεεε ιι ιιοιιωικιο ιιοιπδιιιιιιιι

ιεθι·σιιι ειιιιιιιοιιοιπ ει.ειιιιειιισιιαιιοιιι· άι: οιιτιιιι σο οι

πιω ιιιππ] ιι|ειιοΒιιιιι ι·ει:ιρει·ο ειιιιι-:- Ροιιειιιιι ριιιιιι·ιε· ιι

ιΗοω; ιιοιιιιιιιιι ειπο ιιιοιιι οοιιιιιιιι μια Β6ιιι:Επισ

πιοιιιιιιιιικει ιιιιιιιι· ιιοΒιε ιιιι:ιιωτιιιοπιιι:ιιι. ιιιιιιει τω»

ιιιιιιιιιηιιιι· ιιοε ΜΒΜ £ιωιο.-ιιι μειι·ιιιιω άσε: ΠΟΠΜΡθ9Β

ιοιιιιιι. Ιιιιετατιιιο·ιιιιιιε ιιοε. ιιοιιιιιιιε· Δω ι:οιιι·ιιιιιιιιοι

μπι ιιοετ·ιιιιοιιιπιιΜσιιιιιιιο ιιδευιιιιιοσεΡιιιιιιιιιΒοιιι ·ιιι

ιιιιιιΒιιιιιιιιιτι $ιέ.ιιιιιιιιιισιιοπι ·ειιιοτιιιιιοι· @Με ιιιιιιιιι:ια·Βιι

ι·ιιιιιιιιιιιΒιιιι.οισορτιοιιι .οοιιιιιιιπισει.ειιιιιιιιωιοριειιιιιιιιιιι·ιάΕ ιιιιιιιι ι·ωιμω οι·οιιιιιιιιιιτι. ιιιιιιιπι ιιιιιιιιι·ιιιιιι

ιιιιἱιιιειο-ιιιἱιιεὲιιἔώ Δω» ιππο, Ϊιιεθἰιιιιιὅοσιιειὶἱιιιιι «κι»

οιιιι·ισι·ιιιιιιιιιιιιωιι ιιιιωεωω ιιιιιιιιιιιιι.ιε ιιι:οι.ιωνιιιι.·ιιιι

άισιιοπσ_ι·ιβιιιιιιιιήιιιιι.ι. ιιιιει· Ριιιιιιιιιιι .οι ιοι·οιιιιιιι

ιιιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιοιιιιε· ιιιι ειπα». 8ιιοι·8ιο. Α ιογειιιενοοιιιιιει

οιιώιιιισηιιιε·βωιιιιιιύω ιιιοιιιιι·ιιι-.ι η !

Επι οιιι·ιιιικι·ιιιι?ιιιειι·ιιιιιὁ·ιιιοι~ιιιιι · ιις.ιιαιιιοιιι άι: ιοιιιιιιιιιιι>

βοιιιιιστωιιΜι ι-Δ › · π ε πι

·.ι.·.·ι·ι·ι

..ι·ι.64°ιι.: ι·°ιι '
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0· τ ΙΜ

Ιμ:οι>υε, /ῖἰἰιω ςιιοπάαπι δοπτ·ασίί Μεστια·ε!!έ, .τε.τταυτ

ριιτ·2επι τω εοπτϋι€επωπι ςιιαΜε1·ίί δαπάοπιππ αυ

ε£τ·ἰ Μοπτίσα!ώ 2ατιιωπ.92 οοπιτπιυιέ σεάέτ.· ν

Ι 1279, 16 Μή

οτκ.Α.χοι.:τω.οττι.ο.χω.945... . ' π;

'·=· . (ΒΚ) - · . Πιτ·

α- εσπ1ιιιιτοτ -τιεΒειιτἰΒιιε ει!) εο οτιιι5ειω. Ρετ Με στ

ειιοο€εε6ι·οε Ματσε -τοΒίττίωσ άετεκτόοι·ο 'ετ 7τιιιοτοι·ἱιτιιξε

ττἑοἰε ρι·ορπΉ8 εκρέτιώε. το1τ1τΒετ1 ἀἱοτσ·οστιτιιι1ἱ' Μοοε

εἰτειτο όετιιιιιοἰειι1ἀὶ. ειΙἰοεΙιιὶπ ·Ρετ18ιτι άυμΠ Βε·(Ιι1ετ1το

ιιεΙοτ ὸἰοτει Ρω·ε ἀἰοτἰ ωετ1·ϊ·ετ Ρτοεἰἰοτε 'ειΙροϋπέ

ιιετιὸὶττι ικιτειιτ ω! Ρτο τεωροτε ιιιεΙἱιιε ιιειΙιιει·ὶιιτ

υοΒἱε τοοἰΡὶετιτἰΒιιε Ποπήιιο ἀὶοτἱ οοπιιπιἰε. άπο ετ

εοἱυοτε ρτοπιἱττο. ίἱὐτιἀὶε.·ιἰἱοτιῖΙ6τιτὶπιυε ιιιειιιειιτὶΒιιε

ειιΡτεἀὶιετἰε ετ Ρτοἰτι‹ὶε οωπἰει Βοηει πιω ΙιτιΒἰττι ετ

!ιαβ€τιάε ειτοΒἱε' Ρτο 'τὶὶοτο·τ‹;οιττιΙη'ὶ° 'ΡἱΒἱ1οιἀΔ6ΒΙὶΒο;

Ρτσπιἱττο οάε111ι οτ οοτιιιετιἰσπσΒἱ5 άϊοτσ τιοωἱτιο ΜΒ

ΡυΙοτιτἰΒιιε @Με~-ΒάοΜ--οτ·'οΒόάΐεπιτ τ-ριἔτ Με οτ ΨττΘ·

ι·ε:άοε πιοοε οοπιιιοὶ ὶειιι1ε τ1ιιτιπιιτϋιι ετοτει·ο εδο πο!

Ιιετοάοε ι11εἰ ετετοι·ἰτιτὶιτ ἱυι·ἱειΙὶοτὶο:ιε ιἰἰοτΞ οτιεττὶ

πο! ὶτι ἀἱεττὶοτιι οοτι1ίι11ἱέ ἰειιιι1ε οτ Ρατει·ο ἰιιτἰ ειιΒ

ό: Ροτεετετε ιιεὶ ωετε!!τιιτο ἱτι 0ι1ἱτ15 ἰπι·ἱεἀἰοἱοτιε: ετοτοι·ο

- Η ιιοαιὶτιο ᾶοπιἱἑπειωοτι. ΕΒο ἰεοοριιε Βτωε·φιοπ

άτιιιι οοιπωἱἰ ωεετιιτοΙἱὶ άο ΒεπιτΠε άο- ττιοητοτάο ΜΜΜ

σεάό ετ ττειάο ι1στήε άοπήτύε ο!σεττοερ:ιιιΜο ετ οΒοττά

ειιτἰε οιιΡὶτεπιοὶε οοπιυι1ἱε ετ ροΡυΙὶ άεπιπο ειτιεπτἰΒιιε

τιοτηἱτιε οτ ιιὶοωἀὶοτὶ οοπιυτιἰε κετ:άσ ρεουιιἰει ἰρέἰυέ

“καιω Ρειι·τοτυ τΡωττοι·Η ‹Ιιιο‹τ :ηη›οὶἱεττυτ τΙιιειντο- _

τἰπω ἑμιτιἀσὺιιω-_οόεἙι·ἱ ττιοτιττιὶι]ἱ .ἰυτἰετὶἰσἱοηὶε ὶΡεἱπε

οτιεττὶ οοιιτἰὶἰε· Ιου ΗετὶἰΙΙὶοἰἱ εοΙἱ-τοτ·· τεττἱτοτἱτ τ:Εού;

οειεττἰ αυτή οιάπιἰ ·ἱιοτιοτεἶἱὶι1·ἱεἀἱοἱστ10ΏτὶὲνοἱΜ Με·

ικιΙοειτει εοΒιιοτἰει ·οοιιτἱΙἰ δω: ίὶἀεΙἰτειτὶΒιὶἑ· ΒόπιΜι1ω

εΠΙυετ ίὶἀοΙὶτεὶτεε ΒειΒεο- στ· όόπιιυφ Ίσι1τ1τ”στΗΠτήτω0

(τω. ωιτοοεεεοι·σε πιώ = ετ εεοΉετ18ΜΜπε =·εια!τεΒό

πι” ἱιι«ἀὶοτο·τ:αετι·ο ετ ο6οεεὶοιιο ᾶΡεἱιι8πίἰττιἰἱο7Ρϋεοἱσ
ΗΒαετιιω ·οοτιιεἐὸἱιιτει εεκγετ εοΙιἰοι·ιιττιτιἱιὶὸοἐπ1ἶ Βειτπσο

ετιι:›ε ει' ιιοτύέ εο!τιοέ1τΠωε ότε ῷτιηιιιαὶτ-ιἱὶροἱιτει>ᾶ:σωυτ1ἱσ

τιαΒιιἰεεε·οτ τοοεΡἰεεε οσειδτοσπ ΒουιΜάωτε ἐΒἐώΡτἱοΜ

τω; πιιτοει·ετε ΡέοιιιΠο ετ-;Ρι·σοἱἱ·:ιιοιὶ°Ι80ὶιιτὶ.ἱοτηοττιὶιὶ

ΜΗ· ΗΜ > οτ 0Χι38ΡοὶοΙιἱ. ·οττεἱ· Ρτιιει·μια!οτ8τρι·€ἀἰοὶ£

μπε ἀἰοτὶ οειεττὶ. ·ετ·ιὶετιι]ὶτετ επροτἰιιε Ρτεἰἱἱἑττο 'μω

Ρτι1ε ιιειΙουτ ἱά ιι6Μέ τοοἱ·Ρἰει1τἰἱ›ιιεῖ·ὸἰκἑτσ: ττοπ1ὶἐ1ΘΦΜ

πιἰττο :ετ ·ἀοτιο.ἰ ἴοοὶο1:ιε όσάρετι φωτο τιτσΒἰἰν-ἀὶοω

ιι6ττιἱι1ε- · Ρεοτυπι ιὶε του' · ιρετοτικτο. τ α·ω1ύΜωηεύ"πιο ἶ ειιΒιἑειιἰτιιιυ-ἀεοοΡτἰε ιιττι·εν .άὶπιἰἀἰτιω ὁἰιετὶ/.Ιπηοἰὶ=

οτ οπιπιἰ ·ἱιπἱτ ‹Ρο8εεε8ἰοιι€ιιπηιιρῳὶ8#ίσυ·τἀοτπἰὶ1ὶω

τΒοτε μωι·τἱε οτ-'σιτιιιἰιπι1 ειιΡετὶυεμωιυὶΞτοιτηπι› :πέντε

ι·οὸὶΡὶειιτὶΒυε ιιόπιἰιώ >ιὶὶοτὶ··οοιιι·ιιι1ὲε ττ·ειάτέίεεΒ ώσαν:

δωσε. Ϊοοιιετἰτιιεηε›·πιο·>ρι·εἀἱοτα- Ρτο τΗ1ιιττν οοιιειιιμθ

ρτεοεπἰο: ροεεὶἀοι·ε-·:ῳοιιεφιεν:(Βοτυπιέ 1:οτιιιιηε ‹›ἀ8

Ρτεἰἰὶοτὶέ στοτΡόαι|εω·· Μτ:ιι.ιει·&τ ι›οεὲεεεἰοιιι3ιιὶ-›ῳἐἀω

Βοωιτειΐ οαΡετα Ρύ8Ωτινεπενεπώστίωτο =τετ υεἰιι6Ι ώΒω ά.

οιτἰιιέ .· ὶυεἰὶπὶε« ππιεΙ=«-πε8ὶ3ττΜτω«&εοι·ώου τω” τρία&οτπ

εαυτο ιοτι [απτο φωτο. εαΡωαΉότο «πω Ρτο ·τἰ1ἰςτόιιοσ-σ

ιΒιιώνοιτάσι ιἑτ·'›ιἰιειι<ι‹!ϋ τοωιτἱω ττ1τ2ττ80ίτ0Π88 ἔτι! ΔΗΜ;

Με :κατω υοτ . Ρεποπτικε :ιιτἐτὶιιε›·ιἰὶιπσΜόἱ› ετωπιἰκως

τρια ωττφωεΞ Ιιώπ-:ο- @τα ·ιὶ1ἰε:Ιιτ · =οοέιιμοτιμι τσιπ» :Μπηκα

μετά:Ρνιτ88ιὶἰ1τυἱιιη›εὰἀἰἐῶτιἱωευὲιτ1τὐΔ· μΝΟΜΠεεε804

μἐτὶιιε: ι1οπάΜετ .ἰτωέιιτειιὶἰοτὶο μποτ εΒιετσΝόο:-τ

ιππική ροεέτἱεωΒετο Ξςωἰροηε οαΡΗτὶτϋ ιτεί;ειι“ετω έτ4:Μ-τ

μπω-ε. :ετ 0τΙ10τ:13.άΕτΠυπι ·Ε-ιτ10Β04411Φ%0ϊΠΒΕΡΜΒέ0

ροεειιώ. οοτιετττιι€υο Με τ·ὸἰοωυι3οωὶπ6› ετα:: 'πεἀἱ0τἐΒ

Ρ20έτττΜ01%:9ϊιιτ··ἱ;1ι·1'0,τ11<ι188τ1°ΒΙτὡ τ* ψιιαιτέτττά πατάει

ι·ε‹·ἰρἰεπτὶτ›υε ιἰἰ‹:το ι1οπήιτοτ:Ι›τοἀἰι:ῳιιι=ἱμιιιττιι1ΜιἱἱιΛἱ

οεεωΕ .οι ·οιιιιττω·εσμώι·Επο·ωσοΗΒω ιττατιω&ω&Μω· πώ

ετ ειιτ› Ι›οτεετειτε οοωιιιιὶε ἰωιιιο ετ.ι11ειΒἱςτττιτὶΒιιε οἱ

ιιὶτ8τὶ8 ειά ιιοτι1τιτετεω Ροτσἑτειτἱε οοωιιιιὶε. οτ ἱτε Μ

ΟΧ01°οττΗ1118 ετ οιιιιειἱοτιτἰε οοτιιιιηὶε ἰετιιιο τι κτιωιάει

τιιπι οοωιωἰε. . αλατι» Μποστ ωὶοΙιὶ Ρτουὶἀεοτιπ τιιτ1ο

ότι _εοἱἀἱε εἰουτ ρτοιιἰειιω ΙὶιΘι·ἰτ ΗΜ άο Μπα ὶιιθὶιπω

Φιξ τυποζΒιιοτ ἱιι- οκετοἰτἰΒιιε οι οτιιιεΙωτϊε.ττοτσ.οτι

οκΡτεεεὶω .τ1ττω. ὶιι ρτεεετιττ ἰπιεττωιιεητο. αυτώ Μπιτ

πιὶἀειιττιι· [πορτα .Ρωἀἰὸτει ιιο! ·ΒΗΙΙΙΙΟτἰ -Ριτοάάοτ0τω

ἀἰοτι1ι:ι· ὶορορμτη ΜἱτΙιιἱ£Ι .11ΒΠάττΒΒ8θ! €ΕΟττ8 .ἀοπιἱπἰετ

οειΡἰτειιεὶε εστι ζόΞοτο οοπιιιιιΜττ: .ἱιιι·τ:·εὶιι€ μπω Με!

£Ιτ1ειπι ΙιειΒ0τ ἱτι ζιΠοΙοιιτΙὶιιο ἀεῖωοιιτελότ› μοοϋἰιι. τοιττδε.

εστί ΡοεεοεεἰοιιἰΒιιε τΙιωε ἱΡ$θιἱΒ00ΡτΙ8=Ι18Βω ὶιι. ιύΠαι

Μ. ι·αιτυΙίζοτ τω» ἰιι -εΙἰτΙι1α μικτό» ότι. ·οειετοὶ!ειιιἰεω€ιτιοτ1-›

ΜΜΕ στ. Μ. τοττἰε .άοι:ιεετὶοἰε.. οτ εειΙπωττεἰε ωτ-ι·εττττμ

@ω ψεειι·μικι=τεπεκιιιιι αρτιο ;0011Η1Ι105 με! »ύστατη

ωιιιιῳ ΜΒΜ: οιωι άοιπὶοἱ5.ἀὺ -ιτιουτο!6τωτεοά 8ἱτιτ

Ρ1°©τὶἰ£ττει.οι11τ1ἰε ευικιάπε εΡοοἱίὶωτα.ἀἰ‹ἐτἰ ..ἰειοορὶ. @πιτ

€ι3811τ. .ειπο οοτιΐοιιτἰοπειττι.`ρι=οεοπιτὶε ωτιιετττιτποιιτἱ. Με

Η110τΙ·Ρ81Πθ2-(Ρ18 ἱτι Φαρ ὶηετι=ιιτιι6τιτο ο0τιτἱτ1οτιτιιιΜιμ

μτωὶμἰε τετι·υἰε ω: ΡοεεοεεἐοοἰΒιιε Ετ τΙ1ΈΠΙΠ8 ευρειτἰπε

ΩΡωίὶοετἰε τιιτΠιιω Ήωτ.όάοτό @Φορο τ›ιτεἰιιιἰἰιτἰυιω απο

ΜΜΜ. οκ ώστε. 0:ιττετι· οι Ρτο ῷὶοτο-:Ρτσ0ἑἰο. σοτιδτοοτέ

ΜΒτε.Φοτ0 ι1οιιιἱτ1Β υπ ΜΒιιἰεεε €τ1ΓθΩΡΡ565θ.8@το ιιοπιἰιιο ἱΠωΒτειπι 8οΙιιτἱοιιοπι.? ετ. ετιτὶείειοτὶρκιεπι?

τω οιιωἰ οοτ ετ τοτοτι1τιο‹1 &ε!σεΒειω τοοἰρθι·€ :Με ρω]

Μπι Ρ0τ8ττι 2 τι ιιοΜε ·ωὶὶστο .ιιοπιἰιιοῳᾶιι6› ἀὶοτο ..τακτικά

μποτ Φωισθώο τω! ' το;ιιιΙο εἰιιο · σοοαεἐοιιτ ΒοαιοΒοΕτ .κατ

Μάτ τωεταἰωτπιαπτειὶἀἰ .ετ ἰιιἀο. ιάοΒἰεωἀὶοτοΛτιοιπἰπ0¦

θττττΡώνΒΦΗΠτΠτι4δΒΡ-εΠθ5 Βιι0τη· ττΣωστο.τετ ιισοτιιπτώα

ταση μετετιάφ !ΙΜι·ετιἀο::ἱιιᾶοι-υοετ›σιιιὐτιιἰιτε ἀἰοἱὶΞ,εοω

ττωηἱε . .οτ φτου' πος: ἀἰοτὶππ-- ιερτπιστω μαζι· ασοορτὶἱωἰο-.

Βαυα·-3τι αςιιΞ!ΞτιπτωωττάρυΙεττοποώ εοΜππιὶτα· »ΜΒΜ

τὶοἀιιωιπι‹. τετ1υπτέτιση 8Χο0Ρτὶοι1ἱ€ ‹εοΙτττἱοιιἑε ξ στ. @Με-τ

Βοττ0Μτ8ι·ύΩΠ ιιΙΒΜδΩκ θτ τ10Π εείωτΕΡΗΕ . θ· # -ϋωττἱω ωΙ'τη

@τσιπ ἰαιῖτο·1ἱρτρε!αοἰο ΜΜΜ ΜοίΙὶεοο «τυο ι·β8.μ1113

00ὶ1εἰ!ὶιιπτω τιιταϊττησω. τσιπο- ιτοτι1Μιστω ιιατὶϋὶτατἰε

ωτττττττε ἐὶ=π<ὶὶ9τἰαι›ε› η. Με :τετ τὶιιτιἰὶ. ἱυττιιτ-τετοἰεω

τωι10ηαιιω ΜΜΜ μι·οοὶιιιιτσὶϋ ΒαῳὶιοπιοΜταπἑΜτᾶιτὶιΜ

ἀο‹ζεατιι›τατςοοτΐ;ἐο «τ::τ-.τομτοε.σειΙττμετ.ι›οτει~ἑἱ.-ω.› . ;η

Ε». αιι›Ειι!ω~ὶοἔ Μεττωτιειιωτιιια Μτιεἀἰετὶ ότι Βπτειιιοτ

Βτ05»!Ιθω!!ΒΜι ἶιτ'ι:ιτμ.·· :ΗΜ τω. τ· 'Η Η. :

τ! ·›.·ω;3.υ τουτο· .:›·ιε›··ἐΙ τ:: πιώ. ..Π-ωσ·» 1· '9'Ι82Μυ·,Ί

.α.ξ ,»υ._ τ;. :.η

-·υ·ιν ή 8Μπτυπι οΙ·›ὶτ› Μ;. Μ-›τ.'.τ...›-.
ο

.ι τ'ιησ0' . ,η

πιἱιιο Που ἰιιη›ειἱἰι·ο τω! ευὶ›τι·ειτιει·0.< εσά ήροσωιωτ69 ω3Ιἰ·τ·›ι·Ι Ιω κ.Μετ·πτπ τ·ι:-ε .τι τη >η·ι1-··ν...···ι·ι -·ι'°ιω
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()σσιωσυε είε εΠυσ2αΜο, ρι·σστωα8οι·έσ πσπιέπε Τ|ιεαΖάΕ

ιίε?ΖΠσπΙει!άο,. εε.2σωπα ραι·ιεπι σιιαι·ω:·ίΖ σατιωισπαστ

σα.92Ι·ί Μσπ8α!είέ Ζιυιαενωέ σο:τυπιππέ ωστιιίί2.

σ”, σο ωωι .
Ι .Η ' ἱ π”

τω. Α. [Μ. πω. π. ω: σ. χω. Μ.

ς π. κ)!

. ' :Ή ε· η

Ισ ιισισὶσσ ἀσπιἰιιἱ σιιιση. εεο σσι1τσόι1ε σο:: πιου

ισωσ Ρτσσιιτσωτ Πισει!ιΉ σε ιτισιπσωσ ΗΜ σιισσάσιτι

τσττἰ άσ πισιιαιωσ 1σουι.σρ ΡΙ°0ΟΙ1Μ1Εἱ0Ιι8 σσστἰτιστσι·

ἰιι Ήιεττσωεστσ εσἰἰστσ`ωσσσ 110Εσι°Ϊἱ·ἱτιΪ1°88Οι°ἱι3Εἱ Με:

εππο ώσ σα” :ἰιισἴἰ. Ρτσσιιι·στσι·ἰσ.ιισκιιὶσσ σἰστἰ ΠιειιΙἀἱ

ιισσσο·- οσάσ α- ω·σσσ ιισΒὶε| ἀστισὶιισ σσει·τσ εΡὶτιιιΙσ

σειρὶπστισσ σσπιιισὶει στ. ΡσσιιΠ ·ήσπισε. Βστστιτὶ ιιὶσσε

υσε!ευσε στ ἀσωὶσἰ σσεττἰ [:ισ.1ήσ 1οΑΡΠεΠώ σσσεσσἰὶ

ιισ$8ι·ὶ σωσιισἰ ησι1:ισι1σ στ ιιἱσεωεἱἰσή σσπιιισἱε στ (Ισ

ΡσσσΜα ἰΡεἰιιε. εσκωπιι Ρειττσκ1ι σώνε- φωιι·ΙσιΉ σε

φἐισιπσι·ὶσ Ίσσἀ.ειΡΙ›εΙἱσΒ11ι· ιΙσσπστὶιιισ :σσιπειτοπ1ιτι

σείεττἰ Λωσπτσἱεἱἰ ὶιιτὶεἀὶσἰστιἱε-ὶρεἰσε σσετι·ὶ σσιπἰΙἰ5 στ.

Ιἱσἀἰίὶσὶἱ εοΉ ω: τετιεἱΕστἱὶ Φαϊ ακτή σιιπι· σι13ιή Ησ

11στε ἱιίτἰεἀἰσἱσὶισ .εκσι·σἱτιι οεισσὶσσΕει·εεΒσσι·ἰσ σσητἰΗ

στ ίὶὸσἱἰιειτὶΒ·ιισ Ιιστώσσιιει εἰ‹Ιιιει5· ίἱόσ!ὶτστσε ΕΔΕΜ;

«ΜΒΜ τΙιεει[ιιιιε €σ·άσπισιι1 οιιιπι στστιὶ Μα: ε1ικιπ1.

σπτεσσεεσι· ειιἰ- σε ;ἱρεσ ΜΜΕ· στ ΙισΙ›σΒετ ὶιι άίσισ

οσεϊτσ Μ: σσσιι5ἰσι1σ ὶΡ8ἱΙ15 Βσἱισ Ρι;σσἰσ ΗΒυσι·ιιισ

σωιισθἱιπσ εσκωσΙάσιπιω όσοσιτι ὶσι1ιισ ιΙιισε σ. πισΒἰε.ο

εισ!ιισιισσσεσσ Ρσσἰπιὶσ ὸὶστὶ οσπισώσ ἀὶσΕσ·.σσιτ1ἰιισ

ΜΒιώεεε οι τσσσρὶεεσ σσσδΙ:σσι·. 1°8τιι1τ10ἱΩτι$0Χ08Ρἱἱ0ι1ἱ

οσο ισιιώσ1·στο ΡεσστιἰσΔστ Ρτσοἰἱ ι1ση·.εσΙσεβστ σκι1ιή

ΜΗ 'σιισσμὶσιιἰ. σκιά· ρΙιιε ιιΜστ-[ποιὶἰστει μπε ἀῖσιὶ

σεὶετι·ἑ` σηειι·σσιέϊσε σ.στπϋω Ρι·σἀὶστσ Ρι·ὲσἰσφἱι1ε σει-ξ

Παπ. ἀεὶ σώσε τσσἰΡἱσιισὶΒσε ὸὶστσ ιισπτιἰιισ τσπιἰΠσ στ·

άσσσ. ί-ασἱσσε σε ὶΡεσ [Ωστε ιισΒἰε·ἀἰσΙισ πστειἰσσ Ρεστιιαι.
Μ πουν ρσΙ:σπάσ. τετισιισἰσπε ὶιιι·ὶ Ίσσοιισιισιιλιιι· άσ

οσΡΗε σΗτω-ὸὶιιιὶἀἰωσ· ἰσετἱ Ρτεσἰἰ σΕ.σπιιή ἰυτἱ..Ρσε

εσεεὶσι1στσ·‹Ιιισεἱιισ.ω ἀσισἱι1ἱιιπι σώσε Ρω·τὶεκπ σω

ιιέσπι βιιρσηὶιιεΡιισσὸἱτσιϋιιω ιισΒὶε τσσἰΡὶστιτἰΒιιε ιιο

ιαἱἰτισ ·Δάφ :σοιπσιαὶωττειὸἰτἰἰοεσ σσι1ίσ.σσι·. σσι1εωσστισ

Με ΡΙ·σώσσω ιπο -όάστσ · οσπιστή ΡὺσσσυἱσΉσεεἰἀεω

φσσεστια .ἀἰστσισ σσπιιισσ (Ισ =ι$τσἀὶστὶε ·σστΡστα!σαι

|ιειΒοσνίτ Ρσεεσεεἰσπσω φαω .Ιἰσετιπστ σσΡει·ε·›ρσ:εἰτ ά.

απο σσσιοτὶΕστσ-ιεσ :σΙἰσσὶσσ ἰπιἀἰσὶε σε! ισσΒί-

εΕπισιειε ‹ἱεσι·στσ.·τ·ετ'·σὸι· ρι·ειΉστει σωιεσ ω ΡισΡτσσἰσ

ειιἰοὲειιἱἰσκσ ιισσἱε Ρτσ› ἀἰσΙσ οσπιιιιιἱ σσόσ σκ :σσιιἀσ

Μάϊο ·ὶτἱτσ. εισάσπισε ω: ι·στἱσσσε ι·σειΪσε στ·ρσι·5σιπι!σε

@Μιά ἀἱπσστὰεἴ;στ:·ιαιὶκτσσ (με στ φωσ ΙιειΒεσ στ ισὶσἱιἰ

σοι1ιμπ1ιιι1.·εεσπι οσωρωεω ιέσεειιπισ ὶτι ἀἰοΙσ ωεω·ο

στσιστιώσε :ειιρετίιισἐ ιισσάΜε. Πει ‹υτ;ἀἰστἱε. ὶιιι·ὶΙισε

ρισωἰἱωσ· οσπιιισἰ πΡρεεΗὶεωσ8συσἱ σκσὶΡετσ ὲΧΡσιτἰτἱ=

ἀσΐσιιᾶστσισυτεΡΙἰσπιὲσ στ «κισσα .σσωσσιι Ε88:Β1ϊ8ά (Μ'

σΒσέσου ΐεισσυσ -ρσεειιιιι.· -σσσεήιιισσε @σε “Ποιο πιω

@ποσο ι›ἰ·σἀὶστἰε Ρι·οοπτε1:στσε κι .ἰι1.νι·σκι1 ιισετι·σπι.

συ φτσωπισ ·‹σσΙ›ἰε ἀἰστ.σ σστιιἰιισ ι·εσἰΡἱστιιὶΒιιε ρω

ὸἱσϋιστη ΡεπσσιτιπἀἰσΠσσΜτἩεϊ σμπιὶσ ειιρετἱιιε σώσε

ιισιι.ὰἰΙ:ει Ϊἀἰστσ». Ιισωἰτισ¦ .ποπ ἱιτιρεἀὶιτα σε! ειιΒτι·ειΙιει·σ.ι·

α. εοσ ἱρεει ἀἰσ!;σ οσπιιλώ στ ἱισἰ›σιι€ὶ!›ιιε εδώ σο σσιιεσιτι

σα· πω: Μ; εσυσσε5οι·σε πιεσε ἱσἔἱττὶιτισ σεΐσιπάσι·σ στ

:ιιιστστἰπιτσ Ρι·σρι·ἰἰε σκΡσιιεἰε ἀἰστἰ Ηισσἱἀἱ. ι·ιτισὶεεσ

«Ποιο σστιπισἱ. σεοεεεἰτσισ ἀστιυιιἑἱωιἀἱ σΙὶσεΙσἱι1 Ι›σσαισ

ιΙσρΠ σε σωστο Μια σεεω ρειι·ε'^ιἱἰστὶ- ΜΜΜ οι·

Ρτεἀἰστει ευρετἱιιε σσικἰἰω ιωΙσιιτ-·σσι Ρτο στσιτιΡστσ

ιπισ!ἱι.ιε ιισἱσετἱιιτ σσΒἱε τεσὶρὶστιτἰΒυε τισσαἰσσ ἀἰσιἰ

σοαιστιἰε άστε στ εσἱιισι·σ Ρι·σι1ιἰιτσ Ρι·σσιιι·ειτσι·ἰσ κισ

τιιὶσσ ισισ ειιΡι·ει. ίὶτττιὶε πὶσσἱὶσιιιὶτιιιε ττισησιπἱΒιιε

ειιΡτσἀἰοτἱε ετ Ρτσἱτιιὶσ σπισὶει Βσησ ἀἱστἱ ιἱισσἰιὶἰ

Ι›ι·οσιιι·ειτσι·ἱσ πιστώτισ ἰρεὶιιε ιισΒὶε ἀὶστο τισπιὶσσ-Ρἱ

Βι1οι·ἱ σΒΙἰΒσ. Ρτσιτιὶττσ σώσω στ £0Ι1ι1εηἱο ηοι)¦ε

ιΠοτσ ησπιἰσε ετἰριιΙΑΠτἰΒι1ε Ρτοσυι·επσι·ἰσ τιστσἰτισ

ὶρεἰιιε ποσά ὸἰστιιε Πισει!ιΙσε στἱτ ίἰ‹ΪσΙἱε σε οΙ›ε‹ἰἰσσε

Ρετ εε: στ Ιισι·σόσε ειισε σσαιιιιιὶ ἰσηυσ Ίιιωτι‹Ιἰιι

ετστστἰτ ἰρεσ σεΙ Ιιετσάσε ειιἰ ἱτι ὶιιτἱεἀἰ‹:ἱσσσ ὸἰστἰ

σειεττὶ σοὶ ἱι1 ιὶὶ5τι·ὶστιι οσπ.ιιιτήε ὶσσιισ στ Ρσκετσ ὶσι·ἱ

ειιΒ Ροτεεωιτσ σε! σσετσΙΙ:ισσ Μ σιιἱιιε ἰυι·ἱε‹ὶἰοἱσπσ

ετστστὶτ ε: εσΒ Ρστεεωτε οσωιικήε ἱεισυσ. σε ττισΒὶεττιι

τἱΒυε σἱσὶτειτὶε ειά ιισΙιπιτειΕσω .›στσετσΠε σσπισιιὶε.‹στ

σε: ἰτι σκστσἰ£ἱΒιιε σσττιιισἱε ἰστιιισ .κά σκιπάσΒιιισ ·σσ

ιτιιισὶε. σωσ ωωθΠ εἰΜ ρτσσἱἀσσιιιι· Μισο σε εσΚΉε=

εὶσιιτ Ρι·σσἱειιπισ ἴιιστἰτ ὶΠὶε σε ιιΠι·ει ἰσΒιιιτι ΦΠ ιππο

ὶΒσιπ Μ σπστοὶτἰὶ›σε στ σωπιΙσστὶε. αστο στ σιφτσεεὶτιι:

‹ἰἰστσ ἰι1 ρι·σεσιιτἰ ἱΠ8ἱΙ'Ι1Π18ιΙἱ01£Ι110ί1 ιισιτ ιιἱ‹.ἱεστσι·

Ρι·σΡτέι· ρισἀἱοτεωιισΙ ει!πΙσσά ρτσόὶστσι·ιιω ιΉστιισσ

ισειωσσι σΙἰιΙσὶιἱ σσικἰὁἀἰεεσ εἔιισ @ο ρτσοιιι·στσήσ

ιισσ1σιε (1ε«ωσ0ωωο σειΡἱτσΠεσ εσυ ἀἰστο οσπιστή

σε ὶιιτσ 5ἰιισ ΡστΒε; σιισπ1 ΙπιΒστ .ἰι1 ·ιπισἱσιιᾶὶιισ σε

πιστιαι!άσ.ιισο ὶκι ωὐτὶε στ ΡσεεσεεἰστιὶΒιιε @σε ὶΡεε

ΙωΙ»ω.εΠ σὶΠει· όσ.·ι·σάιιΕσ σου. ὶτι σωμα Ρειι·ισ ώ:

σειετεἰἱστιἰει πισστεϊκΗστ Πι αει·ιέε ιἰσισσετἱσὶε οι· ΜΙ

112ήώ8 στ 1·στΜΜΒμε ψ88.τι1τ11 τσι·τστιιω σσσεσστ11υ

ποε σε! σου σστσιισσε Μισστσιισι ἀσπιἰτιἰε σε ωστι

Μ;Πάσ. εσά εἱιιτ..ρι·στἰἰοισ ΜΜΜ Ξευφσι·ἰσε ερεώΒοσω

εἱἰστἰ τβσσἰἀἰ εὶσιιτ. εσωπ Μιά: σσιπἴεστἰσπειπι· ρτσεσσσἰεπ

ὶϊιεττιιτσσστὶ. Με φωσ Ρετ σε σιισάπ ιὶὶστσ.-ὶσεσ·ιω

ιποπτο σστπὶιισιιωτ ἀιιφτσᾶἰοτὶε- τσυτἰε Μ: Ρσ8εσεεἰσ

ιιὶΒσεωστ άιιήσι1Β= 8ι1ρστἱιισ εσσσὶίὶσστἰε 1-σι1Ηνω δεσ

ἀἰιΦΙ:σ τΙισσἱἀσ.Ρτσἰσἀὶοἰιιπι.¦συ ἱσειισστ;σκ ἀἰσω σωσει

θΕ.ΡΙ'0:εἀἰ0ω Ι›Ε·σσὶσ σσάιΒισσι··ιισσΒ ὸἱστσ σσττιἱι1σατισ

Ιιαβώεεσ στ. ι·σσσΡἰεεσ ιι ιισΒἰε -δἰσ€σ ησπιἱσσ ἰι1τεεὅισιιμ

50Ηισἱσπσω στ εσιἱεΒιοἰσΠειτι άσσπα1Μεσ σε τοτσ :μισεί

ὶρεσ τΙιεΔὶἀιιε σθωω ι·σσἱρσι·σ εἰυσ Ρσεεστ Ρστσι·σ.σ.

ιισΜε ἀἰστο σσιιιίτισ 8ἰιισ ΠΜ» Ω0ΙΙ1ι1ΩἰΡΓ07Ι38Π0Β0Ϊ0

ιιει ΐοιιόσ εὶιισ σσσσ8ἱσσσ ΒεσσΒοσ-σεΙ Ϊεσ‹ἰ.ὶ =οσσιή.

πισστσΙἀὶ. σϊΉ1άσαιοω5 ώσισ Ιι0τσ-ἱι1σ-Βϊ.ἰΡ5ἱ σσιτΜΜ

Ροτ. ποε Ητισπι ἴσσὶσ.στ ρωταω σει-πωσ ροτειισσ.Ήε

ΒστσσάοΊσσε σσε σσισἱσσ ὸὶστὶ σσπιιισἰε στ μα· οσε

ὐἱσωισ οστσπισε; Ρετ σσσρτἰὶειτἰσσσι·σ,. ἰη σσσὶΙἱεισειτσ

ειψιιΙσιἰσπιεπι εσ!στισὶτει· ιιστΒἱε ιἱεἀυσ£σω. ι·σιισιπσσσ118

σκσσριἰσιιἱ εοΙστἰσσἰε σε εειιὶεΐσστἱσιιὶε σου ΒσΒΜωσ8ι,

ποπ .τεσσρτσ Μ; σιωπή ὶυι·ἰ πωσ» ἱστιιισι·ὶιι μειΙσοΐο

σΠ›σιΜ ιΙσ ίὶἱεσσ ειπο ωσι·στιιι· ἀσπιὶσι18 Ο8Ι3Ϊλ81ΙθΙΙΒ›

ερἱσιιἱσ. σι1ιισ›ἀσ.ιιιἰι›ἰοσ ιπιτὶσὶωτἱε ησ‹1ΙΔΙΝνΙΙΙΙ.ι Β11ϋπ

σύάι:ισ νι. σ.Η0 Με ὶιπιἱὶ σὶιτσει .σσιτι[›ἰσωιῖὶιισ1-.,.Ισ8Ι8ε

ΙσΧ5ὶιι8 σώσω. σιπἱσιιε μ1ίΒΙΙΙΙ8.σ0ί0ΒΟΠΕΙδ·άΒ -σὶΒι90

σιισσάστη ὶσσσἱὶἱ.σ Ί., ω ; 4 : .· η '

Εκ σσττσἱσι·ὶσσ λἰσεττιιπσσπ£σι·ιιτσ. Βοαιεᾶὶσ1ὶ

σισ σωστη. _ : . · ι '

Αυ ΐσωσιισ

ο ¦ ό'.
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( Βοο00τονι

Τιιοπω , διιέΙΖτοΙιπέ τίο θα.στοΖωπο τω, ο.: ειτοπιέπτ.ε

αυτή Μοπτί.πιττέ , ροι·τέοποπι .πω οοπττποοπτοιπ οι

ιἰὶοτο οποπο ρπ·σ .το οτ ρατι·ο , οτ .4)·οοπιτο @απο ,

ι1ιιιποτι.π οοπιπι.ιοιί οοιἰἱτ.

τι

Ιᾶἴθ, ἰ8 ιτκι

στα. Α. χω. πιο. απ. ο. πι. Με..

ς ιι. ιι. )

το ιιοπιιπο ττοιπιπι τιιποπ. οττο ττιοιπτιο ίἱΙἱιιε ΒπἱΙ

τιοτιιιι πο οπετοΠοπο πο πιοπτειτάο ιποο Ρτορι·ιο πο

ιπιπο οτ Ρτοοιιι·ειτοι·ιο ποιπιπο ι]ιοτι ιδιιιΠιοτιιιι Ροττιε

πιοι οτ οδιοοι·άι ΐι·ιιτι·ιε πιοι πο :πιο Ριιοοπτοτὶοπο οετ

ιιιετι·πιποπτπιπ οοτἰΡτπιπ ιπειππ ιοτιοππιο πο Βιι2τιΠο

ποτιιι·ιι. ιιοοι.ιικνιιιι. πιο κι ιιιτιι. ιιοπάο οοπο οτ τιπάο

ποτιδε άοπιιπο οποπο επιιιιιτο οειριτοποο οοιιιππιο οτ

Ροριιτι ιοπιιο οιιιοπτἰ οτ ι·οοιριοιιτι. ποιπιπο οτ πιοο

οοπιιιπιε ιτιππο οτ Ρτο ιΡεο οοπιππι οτ πο ποοιιπιο

(Με οοπιππιο οποιο τΙιιιπτειο οτ τιπιποποειπτοππιπ εοικτι

τιθιιοεοι·ιιιπ οτ τοτιπε Ροι·τιο τιεποεοι·πιπ οτιετι·ι τποπ

ττιτάι ιιιι·ιεάιοιοπιε ιΡοιπο οοετι·ι οοπτιτιο οτ τιοπιίτιοιι.

εοπ οτ τοι·ι·ιτοι·ιι άιοτι οοετι·ι οπιπ οπιπι τιοιιοι·ο ιιι

ι·ι5πιοιοιιο οιιοι·οιτπ οοιιοτοειτο οοεποτιο οοιιτι!ι οτ ε.

άοτιτοτιτιπε ποιπιππιιι οιπιιοε βάοτιττιτο8 Ιιοτιοιππε οτ

ττοιππιπ οπιπ οιππὶ ιπι·ο οποιπ οπτοοοεοοι·οε ιιοοτι·ι

οτ πω: τιοΒοπιιιε ιιι άιοτο οποπο οτ οοοοειοπο πιο”.

ποπο Ρι·οοιο Ιιτιι·οι·ππι οοιιτππι οοπτποΒιιιτο οποτποι·

ιοπιιο φωτ τι ποτιιοεοτποπτιτιιιο πο ροοππιτι Διοτι

οοιιιππιε Μοτο ποιπἱπο !ιοΒιιιεεο οτ ι·οοοιιιεεο οοπἱἱ=

τοστ. ι·οιιπποιοπο οιτοορτιοπι ποπ πιιιποι·ειτο ιιοοιιπιο

οτ ρι-ωι ποπ εο!πτι οτ οιιιπι .πιτ οκοοπτιοπι. οτ οι

ιππο ποτοτ υι·οάιοτο ιππο :ποπ οιιετιιι οτ επΡοι·ιιιε ποπ

άιτιι Ρι·οοιοτοηιτοοιο ΡΙιιο ιιιιτοπτ το πισω ποιπιπο

ποτιιο ι·οοιριοπτιτιιιε ττιοτο ποιπιπο ι·οπιιττο οτ ποπο. το

οιοπε πο ιΡεο ΡΙπι·ο πισω ποτπιπο ιιοτιιε πιοτο ποπιιπο

ιιτιοτππι πο ποπ Ροτοποο. ι·οιιπποιοπο ιιιι·ι οπο ειιτι4

ποιιἰτπι· ττοοοιιτιο ιιττι·ιι άιιιιιάιτιιπ ιιιοτι Ρι·οοιι οτ οπιπι

ιιιι·ι ροοεοτειοποιπ τιιιοτιιιο οτ άοιπιιιιιιπι άιοτοι·ιιιιτι

Ρειι·οιπιπ οτ οπιιιιππι επΡοι·ιπε ποπόιτοι·πιπ ποτιιο ι·ο-ι

οἱρὶοιιτιτιιιε ποπιιιιο πιοτι οοιπππιε πισω ποιπιπο ται

ττιπιοεο οοπτιτοοιι. οοπετἰτιιοιιε πιο πισω ποιπιπο Ριο

τΠοτο Ρτο ιιιοτο οοιπππι Ρι·οοτιι·ιο ροεειάοι·ο οποποοπο

άιοτπιπ οοπιιιπο «ιο Ρι·οάιοτιο οοι·Ροι·οιοιπ τιιιτιποι·ιτ

Ροοοοεοὶοποιιι. Ίπποι Ποοπτοι· οοροι·ο Ροτειτ οπο οποτο

ι·ιτειτο οτ ειπο τιτιοιιιιιε ποπο ιιοτ ιποεὶεττοτιιο ποοιτοτο.

οτ οι μιιοτιιοτο οιιιιεο οτ πιο Ρι·οοιο επΡιπάιοτο. ποτοιε

Ρτο πισω σοιπππι οοπο οτ ιπιιιιάο οιππιο ιιιι·ο τιοτιοιιοε

οτ ι·οοιοποε ι·οοιΙοε οτ Ροι·εοποτοε ιιτιτοε ττιι·οοτειε οτ

ιπιιττοε (πιο οτ οποιο τιοτιοο οτ ιπιοτιι οοιπροτ.ιιπτ εοπ
οοιιιιιοτοι·ο Προοεπιιτ ιτι ρι·οάιοτο ‹:ειετι·ο οτ οιιιιιιτιπε

οπροι·ιιιο ποπόιτιο ιτε πτ όιοτιο ιπι·ιτιπο πιο (ποτο οο

πιιιπι Ροοειτιε τιθοι·ο οκοιροι·ο οιτροι·ιι·ι όοτοπττοι·ο οτ

ι·οο!ιοιιι·ο οτ οιιιι·ιιτι όοιππιπ τιιοοι·ο οπο οδοιποτ οτ

ο τιιοιιε ποε άιοτο ιιοιπἱπο όο ιιτοἀἱοτἰε ιιιτοοπτοτοι·οο

ο

Ο

πιτ ιιι ι·οιπ ιιοετι·τιιπ. οτ Ρι·οπιιττο ποτιιο ι·οοἰΡἰοπτὶΒιιε

άιοτο ιιοιιτιιιιο ιιι·οοιοτειο ροττοε. Διοτι οοετι·ι οτ οτππιτι

ειιιιοι·ιπε ποτιιε ιιοπιιιτο (ποτο' ποιπιπο ποπ ιιιιιιοπιι·ο

πο! ειι!ιτι·οτιοι·ο. εοπ ιΡεο άιοτο οοιπππἰ οτ τιειτιοπτιπιιο

επι οο τ:τιπετιιπ Ρετ ποε οτ εποοοεοοι·οε ιιοετι·οε Ιοιδιτ

τιπιο άοτοπττοι·ο οτ ιιιιοτοι·ιτ.ειτο ποετι·ιε ιιι·ορι·ιιε οκ

Ροποιε ι·οιπιεεει πιοτο οοιπιιπι ποοοεειτοτο άοππποπιπάι.

οτιοτιιιιπ ροποπι οοππ πο οποιιτο ιιτι1οπτ Ρι·οττιοτο Ροττο5

άιοτι οοετι·ι. οτ Ρι·οάιοτο ειιμοι·ιιι8 ιιοπάιτοι ποΙοιιτ πο!

Ρτο τοιπροι·ο πιοτιιιο πειτποι·ιιιτ ιιοτιιο ι·οοιΡιοπτιτιπε

ποιπιπο άιοτι οοπιιιπιο πισω ποιπιπο ποιο οτ εοτιιοτο

Ρι·οιιιιττο Βι·ιπιε πιοτιιτοιπιππε ιιιτιιιοπτιππο επΡιποιοτιε.

οτ Ρι·οιπάο οιππιο ποπο ποεττο τιιιτιιτο. οτ. τιοτιοιιττετ

ποτιιε πιο άιοτο σοιπππι ριειιοι·ι οτιτιιδο πιοτο ποιιιἱπο.

Ρι·οιπιττο οοιιιιπ οτ οοπποπἰο ποτιιο αποτο ιιοιπἱ118

ετιΡιιτοπτιππε οποτι άιοτι ποιοι· οτ τι:ειτοι· ιιιοι οτ 88ο

οι·ιπιπε Βόοτοε οτ οτιοπιοιιτοε ροι· ποο οτ Ιιοτοττοο

ποετι·οο οοιπππι ιοπιιο τιιιιιιι:ιττιιι ετοτοι·ιιππε ποε πο!.

τιοι·οποο ποετι·ι ε.τοτοι·ιπτ ιιιήιιτιοάιοιοιιο άιοτἱ οοεττὶ.

πο! ιπ όιετι·ιοτιι οοπιιιπιε ιτιππο οτ ριιι·οι·οιιπτι εππτ

ροτοετιιτο ιιοτ οπετοΝτιπο ἰπ οπιπο..ιπι·ιεύιοιοπο ετοτοτ-ο

ι·ιιππε. οτ επο Ροτοετοτο οοιι:ιππιε.,ιοιιπο οτ ιιιιιδι-:.

εττοτὶτιιιο οιιιιτειτιο το ιιοΙππτειτοιτι ποτοετιιτιο 0οιππ11τοι

οτ πο ἰπ οιτοι·οιτιτιιιε οτ οτιπειτοπττο..οοπιππιτιοππο.οβ

ιιιοπάοτπιιι οοπιππιε. οπιπ τιιτποιι πο)ιιο ρτοπιποοτιιι:.

τππο ττο οοωιε πω ιιι·οπιει.ιιιι διοτι!. ιιιο.Δωτττιο.

ιιι8πιπ τΙιιι τππο ἰτιιιιιτ. ιιι οιτοτώ.τιτιπ8 οτ-αΜττωοττ8.

ποτο οτ οκρι·οοειιπ.άιοτο ιιι Ρι·οοοπτι ιπ8ττππ18τιτο @ποπ

ποπ πιάοοτπι· Ρι·ορτοι· ρι·οιτιοτιι ιιοτ τιποτα οι·οο.ιοτο-.

Μπι. τὶἰοτιιπι τ!ιοιιιοιπ εοπ ΒιιιττιοΙιπππι οὶιιο..ιιοτιιοιιι.

οπτ τι)ιοοι·όππι οιπε ίι·τιτιιοιπ τττφιτ‹τ ποοπιττιεοο οπο.

ποιπιιιο οοριττιποο εοπ οιοτο σοιπππι πο ιπτοιοιποι

ποπο οοι·ιιιιι τΙποπ:ι τιιιτιοιιτ. ιιι πιοΙοπάιπο στο :ποιο-τ

τοιτάο. ποο ιπ τοπιο εοπ ροποοοιοπιιοπο οποιο τω

τιειτιοιιτ ιιι πιττο πο ι·οοπτίο εοπ ιιι οποπο ποπο πιο

οοετοΠοπιο ιιιοιιτοτττι. οτ οοιο.πι ιτι τοπιο ό.οπιοοτιοιοι

οτ ειι!ιιιιτιοιωοτ τοαΜιτιππο ιτιοειι·πιπ τοι·ι·ιιτπιπ οπο»

οοιιιπποε ιιοτ ποποοιπιιιιοε τι:ιτιοιιτ οπιπ όοπιιιιι.8 το

ιποιιτοιτάο. εοπ ειπτ Ρι·οάιοτει οπιπιο επρα·ιπε ειιοοι-.

ίιοιιτοι απο ττιοιπο όιοτο ποιπιπο.·ειοπτ ονοπτ ιιπτο.

οοπτοοτιοιιοπι Ριιοεοιιτιο ιπετι·πιποπτι. ιτε οποιτροι··οο..

οπο ὶπ οιοτο ιπετι·πιποπτο οοπτιποπτπι· ιιι .ρτοπιοτιο.

τοπιο οτ Ρο.εοοοειοπιτιιιε οτ πω” ειιροτιιιε οροοιτι-:

οοπο ·ππΠιιιιι ιιοτ 'αποτο τ!ιοιπο Ρι-ττω1τοτπω πάτο.

ποιπιπο. οτ ιπεπΡοι·ι·οιι άιοτο ιπιποοιοτ Ρτο άιοτοφτοο

οιο άιοτο ποιπιιιο οοπτιτοοι· ιιοτιιο πιο Ιιοτιπἰοετο ·οτ.

ι·οοοπιοεο ο ποτιιο ττιοτο ιιοιπιπο.ιπτοετοιιι εοτπτιοιιοιπ.

οτ ετιτιοΒιοτιοποπι πο οιιιπι οτι οτιτοτο οοππ τΙοτιο.τομ-.

ιππε ι·οοιΡοι·ο ειπο ροοεοιππο ποτοι·οοι απο ττοοτ

ιιοι·ιιιπο ειπο ὸἱοτο σοιπππι πιο ποποτππτ: ιιοτ τοιιστο

ειπο οοοσ.ειοιιο Βοποίιοιι πο! ττοοτ οοεττι πιοπτπωι οτ

ιππο ποτιιε άιοτο ·ποιπιπο οτ τρο οοιπιπιιτ που πω;

Βιτιοιπ Βιοιο οτ ροοτιιιπ πο. ποπ ροτοποο άιοτοποιπιπο.

Ιιτιοι·τιπιτο ιππο ποε ·ποιπιπο πιοτι. ροπ111311ι8ιοτ πω·

ποε ττιοτπιπ οοιιιιιπο που οοοπτιτιιτιοποπι ·ιπ ειιιιι.ζ|ι.π.

ποιο ετιρπτειτιοποπι ε.οΙοιππιτοι· ποτ·Βιο ετοιιιιοτ.τιεπ το

ππποιειπε οκοορτιοιιι εο!πτιοπιε οτ οπτιείτιρτιοπιο»ποπ

τιιιτιιτο οτ ποπ ι·οοοιιτο οτ ποιοι τω. ιιοτπιπ ιοπιιο

  

οττο ροτοι· οτ Ϊι·οτοι· ιιιοιιε ττιοοι·ο ροεεοπιπε.· οοιι8τι ιιι ριιτοοιο ιιΠιοι·τι πο δικο· οπο ιποι·οτπιι ποιπιιιιιε



1501 εΑεονσι ΧΙΙΙ. ιὅσε

εσΡἰΕεσεσε ρι·εσἱοτσε. σιισο σοιισσιοε

ισοοι.τανιιιι. ἱσσἰοτὶσιιε τι. σἱε Μπιτ ιισσ. ισ1ετ στὶ

τσεσι ει. £ει·οὶεπι. εεετεε πισι·στισε σε τεώιο. ἱώισσσεε

στοεεσε. ισσίτσσώισε σε ιιτώιο ετ ώ:ιεττσε σε εετ. '

σοοοοΧονιι )

Ι/ετισϊ22σ α Ρε2τίπο σε Μστι2αΜο εε ο βιιο|ιεΙο είσε

/τ·ποτε απ· ιἰοιιιξιιἰε οαε£τἰ Μοτι£ἰεαΜ σε ροΜίοπώσε

οαι·ετέ εἰαειἰευι Ωω οοπισπι€επ2ίσιιε [ιο8α οσπισιιισί

ισπισετιει.

1979 , 8 εερτεπιστιε

η Πιό. Α. [ο!. 899. σ. Πιό. Π. [ο!. 945. ν.

τ·:··.ι ι;_ ·_ (Η·Β·)

:Ισ σοπσσε σοπσισ ειτσεσ. εσσ σεττισσε σσσε (μπιν

σεισι ΙεσΪτσσώιἱ σε ισοστώσο πιεσ ρτορτὶσ σοπσσε

ετ· στσοστοτστισ σσσσσε Ισώιετι σώσε πιει οισσε

στσοστετστ εστσ εὶοστ σε ἰρεσ Ρτσοστειτιοσε οσπσσε

πιτ ισ ισει;τσισεστσ εετιριο σιεσσ οισσετστὶἱ σκι (Ισοπ

σεισι σοισισἱ ειιεστὶ οσισε πώστσ. εσσο σσπσσιοε

σεισσσεσ:ιε σοοι.κκνιιιι. σἱε σσπσσιοε κι ὶσσἱἱ. σεσσσ

οεσσ ετ ττεσσ σώσε σοτσιπο σΒεττο ερὶσισε οσρσ:σ

σεο οοισσσιε οι ρσρσσ ισσσε επιεστἱ ε: τεοὶι›ὶεστἱ

σοπσσε ετ σἱοε οοπισισε ισπσε ετ στο ὶΡεσ οσπιστσ'

ει: σε Ρεοσσσι ὶΡεὶσε οοπισσἰε τΙσιιιτεε σσεε ε: εμπι

Ίσσειιιτεπιιτσ. σεισ σὶπτεσσ πιει ετ οεπτεσιιιιι εειαι σ

εσσεστσπι ετ τσσσε σώσε σεσσεστσπι οσεσ·ι πιοπτώσι

ἱστἱεσὶοἱσιιἱε ιρεισε οειεττι οοπτσιε ει: ιιεσισεσεώι ει;

€εττἰιοτἱἱ σἱοσ οεεττἱ. οσσι σπισἱ τισπστε ἰστἱεσἰοὶοσε

εκετοἱτιι οσιιεσσετε εεεσστπι οοστσἰ ετ σσεστεσσσε

σσπισιιπσ εσΙσειε σσεστώεε ιισσεσετσσε ει: Ιιεσεισσε

ἱσ σιοτο οειεττσ ει: οοοσειοσε ὶΡεἰσε σσιτο Ρτεοἰσ σ

στειτστσ οεστσισ σοτσεεὅἰιιτσ εεΡτετσ ἰεσσε τΙστιε σἱοτο

σοπσπε ε σώσε εο!σεστσιιιε σε Ρωσσια σἱοτἱ εσωσ

σιε σιοι:ο σστσισε Ιιεὶισἰεεε ετ ι·εοεριεεε οσσστεστ

τεσσσοἰεσε ειιοεστὶσσὶ σοσ πσσιετστε Ρεοσισε Ρτεοσ

σοσ εώσσ ετ σισισ εσσ εκοεσσοσι ετ Ρτεσιοτε εσεπι·

πσώσ ·ώ›σεσετσσι ισ Ρεττειιιι ισ τΙισισετσ σὶισεἱσσε

Ϊεοτε ιστετ πιε ει: σὶοτσισ Ισώιετσισ ΐτετι·εισ πιεσπι.

ειοστ ισ · ιπεττσισεστο σἱιιὶεὶσσἱε σιοτε εοτιστο πιεσσ

σιτσσεΠι σε εσεεσσιε σοτσι·σ σοσι.κκνιιιι. σὶε τσι τσεσἰι

Ρ!εσιιιε οσστἱσειστ1 ετ εἰ Ισσε σώεστ σιοτε σεττεε

σὶοσ οιιεττι ετ εσσετισε σεσσσε σἱοτο στεοισ ισ σἱοτο

σοπσσε σώσε τεοὶΡὶεσσΒσε σιοτο σστσὶσε τεσσιτο ετ

σοσσ. ΐεοὶεσε σε ιρεσ ωστε σἱοτσ σοπσσε σώσε σιοισ

σοιισιιε Ιισοτσισ σε σοσ Ρετεσσο. τεσιιιιοισσε ιστἱ

αιιο εώσιεσιτστ σεοεΙσἱε σιττει σἱτσἰσἰσπι ισειἱ Ρτεοσ.

ροεεεεεισσεσι τρώμε ετ σοπιιισσσι σἱοτετσπι Ρετσσισ

ετ οπισισσι εσΡετἱσε σεσσσοτσπι σώσε τεοἰΡἱειιτἰΒσε

σὶοτσ σσπιἱσε εισε οσπισισε σ·πισιεΙιεεε οσσστεστ. οοπ

εστσεσε πιε σἱοτσ πσσσσε στεσἱοσι στο σἱοτσ οσπισισ

στεοστισ ροέεἰσετε σιισιιεσιιε σἱοτιιισ οσπιιισε σε

Ρτεσἰοσε 'οοτροτειοτσ Ϊιώισετσ Ροεεεεεισσεσι τΙισιτσ

!ἱ‹·εστετ οσσετε ροεειτ εσσ ειιστοτσετε ει: εισε ώἱοισσε

ιισσειε σε! σισΒιετι·εισε σεοτειο. ετ εκ ρι·εσὶοτε τειιιεσ

πεισσισισε σ ετ στο ρτεοἰο εσρισσιοιο σώσε στο σιοισ οσπισσἱ

σἱοτο σοσσσε οεσσ ει: πιεσσο στσσἱε ιστε σοσοσεε

ετ τσοιοιιεε τεσ!εε ετ Ρετεοιισιεε σισεε σιτεοσιε οτ

Πισω ιΙσε ετ σσεε Έιεσεσ ετ πσώσ σἰοτο ποσσσε

οστσΡετσστ εσσ οστσΙ›ετετε Ροεεσστ ὶσ στεσἰοτο οσ

ει.τσ ει: σπισσισε ειιρετὶσε σεπσσιε. σε στ σώσε ἰσ

τσισε στο σἰοτο εστσιπιι ιιοεεισε σθετε εΧοιρετε ει:

εικρετἰισ σεΐεσσετε ετ ι·ερσοστε ει οπισσι σεσισπι

ΐσεετε (με εδωσα; ίειοετε Ροεεσσι σιοτο ιιοπσσε

οσιιεστσεσε σοε σἰοτο σοσιἱσε σε Ρτεσὶοτἰε στσοστε

τοτεε στ ισ τεπι σεεπτεσι. ετ Ρτοιιστω σώσε τεοἰ

ΡιειισΒσε σἱοτσ ποισἱσε Ρτεσιώσε ΡστΙ:εε Διοτι οειετι·ι.

ει σπισιε εσιιετἰσε σώσε σεσσσει σιοισ σοσσσε σοσ

ἰιιιρεσἱτε σε! εσΒσ·ώιετε. εεσ ἰΡεσ σἱοτσ οοσπσσι ετ

Ιισσεστσισε τσι εε οσσεεισι Ρετ σοε ετ εσοοεεεοτεε

ύ ποεττοε ¦εσστιπιε σεΐεσσετε ει; Δσσοιοτἱιστε σσεττὶε

στοστσε εκΡεσεἱε. τεσσεεσ :σετο οοπισσὶ ιιεοεεεσετε

σεσσσοἱεσσἱ. ώἰστΙσἱσ μεσετσ σσΙσἱ σε σιισπΕ.σ σεσεσι:

σὶοτε σει·ιεε σιοιἰ οσειι·ι σε! στο τεπισοτε ισεΙισε

ιιε!σει·ἰιιτ ετ Ρι·εσἰοισ εσΡετἰσε σεσσἰτε ιισ!εστ. σώσε

ι·ε‹:ἰρὶειιτἰΒσε σιοτο πσπσσε «σοσ οστσσισε σετε ετ

εώσετε στοιιιστο σἱοτο σοσιἰσε. στπσε σἱώιἱΙσισἰσσε

ισεσεστἱσσε εσΡτεισιοσε ετ στοισσε οσιιιἱσ Βοσι-ι πιεσ

ετ σἰοτι ἱσώιετἰ Ϊι·σττἱε πιεἰ ΜΜΜ ει. ιισσεσσε σώσε

στο σἱοτο οσπισισ Ισσσοτι σωστο. Ρτοσσττο εοὶεισ ετ

οοσσεσἰσ σώσε σσσσ σὶοτσε ΐι·στετ πιεσε ετ εσσ ετι

τσσε σσε!εε ετ οΒεσἱεστεε Ρετ σοε ετ ετεσεε σσετι·σε

οοσισιιἱ ιεισσε ττσεσισισ ετετει·ἰπισε σσε σει τιετεσεε

σσεττἱ ετετετἱστ ισ ἱστὶεσἱοἰοιιε σἰοσ οτιεττι σε! ισ

εστι-Με οσπισισε πισσε ετ Ρστετε ὶστὶ εσσ ιιστεειστε

σε! σεετεΠεισο ισ οσἱσε ὶστἰεσἰοἰοσε επειετσσσε ει;

εσσ ροτεεσιτο οοπισσἱε ὶεσσε ετ τσεΒιεττετσιιιε σιώ

Με τισ σώσσιετετπ Ρώεεισσε οσισσσὶε ει; ιτε σι

επετοισσσε ει: οσσεσοεσε οσπισισε ισσσε :ισ τσεισσε-·

τσπι οσπισπιε. σσισ Σεισεσ σώσε στσσισεειστ Ισσο

σε εώσὶε εἱοστ στοσιειισι ΐσει·ιτ ἱΠὶε σε ιστι·ε ἱσσσισ

εισἱ τσσο Πισω: ισ εκετοιΙ:σιιιε ετ σεσισοεισε. οοτο ε!

επρτεεεισι σἱοτο ισ Ρτεεεστἱ ιιιεττσπιεσισ σσοσ σοσ

σὶσεστστ Ρτοριετ ΡτεσἱοΙε σε! εισσσοσ Ρτεσιώοτιιπι

(σώσε Ρεσ·ὶσστσ ει: Ισώιεισισ σεσσισιεεε εσσσισ σιστο

σοσσσο οιιισσισεσ εσσ σιοτο οοσισιιι. σε ιστε εισε

Ρει·τε εσσ σιισπτιισσεστ ισ σιώειισἰσσ σε σισστώσσ

σεο ὶσ τεττἱε εεσ Ιισεεεεεἱοσσιιιε τΙσειε σε Ισισειισ

ισ σἰΗει σε τσσσἱίο εἰσε ισ εισΙσσ σει·ιε σε οσετε!

Ισσίσ πισστώσι. ετ εοἰεσι ισ τεττἱε σοπιεει:ιοιε ετ εώ

σστἰοἱε ει: τεσσἱτἰσιιε ιΡεστσιιι Εεττετστσ τ1σειε οσπισ

σεε σε! σοσ οστσσσεε τσισεστ οσσι σσπιἱσἱε σε πιεσ

σσσο. εεσ εσσ ρτεσἱοτε οπιισε εσσει·ιιιε ερεοἱσοετει

σὶυϊοτσσι Ρειτὶισ ετ ἱιιώιετἰ. εἰοσΙ: ετσσΙ: ειστε οσπέ

ΐοοσοσεπι Ρτεεοσσε ἱσεΕτιιπιειιτἱ. σε σσοσ σετ εε

τΙσο ισ σἰοτσ ἱσεττιιπιεσω οσπσσεστστ ισ Ρτεσἰοιἰε

τεττἰε ει: ΡοεεεεεἱοσἱΒσε ετ ιιιτσισε εσΡετισε φωσ

οστὶε σσΠσπι σε: σἱοιἱε ρεττιπσ ετ Ισώιετο Ρτεισσι

οιιπσ. ετ ιπειιρετσεκ σιοΙσ οεσεε ει; στο σὶοΙ:σ Ρτεοισ

οσσστεστ σώσε σἰοτο πσπσσε πιε τιεισσιεεε ετ τεοε:'

ριεεε σ σώσε σιοτσ ποτσισε ιστεει·σπι εώσσσσεσι ετ

εεἰἰεΪεοτἱσιιεισ σε στσσι εο ετ ιστο σσοσ σεΒεΒεισ

τεοὶρετε εισε ροεεεπι Ρεπετε σἱοτο σοσσσε σ σώσε

σιστο σοιισσε εισε σιοτο οοπιιισὶ στο Βεπεσοισ σο!

ΐεσσο εἱσε σοοεεἱοσε Βεσεσοὶι πώ ΐειισἱ τεειι·ϊ πισω
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το!τ!ι. οτ ιιιι!ο ιισ!ιιο ι!ιοτσ ιισιιιιιιο οτ ισει οσιιιιιιιἰ α !ιοοιιτοτ οειιιοι·ο ιισεειτ οπο ιιιιοτσι·ιτοτο οτ ειιιο ο!ιοιιιιι8

μοι· ιισε ί!ιιοιιι τοιοισ οτ Ροο!τιπι ι!ο ιιοιι ροτοιιάσ !!

!ιοτοιιτ!ο ιιιι!ο ιισε ιισιιιιιιο ι!ιοτι οσιιιιιιιιο Ροτ ιιοοΡτἰ

!ιιτισιιοιιι ιιιιιιιιιι!ιοιιιιιιιι ετιριι!ιιτισιιοιιι οσ!οιιιιἰτοι· ιιοι·τιιε

ι!οτ!ιιοτοιιι. τοιιιιιιοἱιιιιο οιτοορτιστιι οσ!ιιτἰοιιἰε οτ ειιτιετο

οτισιιιο σου !ιιι!ιὶτο οτ ιισιι ι·οοοιιτο οτ σιιιιιι Με.

ιιοτιιιιι ἱιισιιο ιιι ρσι·τιοιι ιιο!οοιι οι!!ιοττιόο ί!ιοοο οπο

ιιισι·ιιτιιι· ι!σιιιιιιιιε οοριτοι;ιοιιε ορὶτιιι!ιι ειιιιισ άσιιιιιιιοο

ιιοτιιιιτιιτιο ιιτ:οι.κιινιιιι. ιιιάιοτισιιο νι. τ!ιο νικ εορτασ

τω. οιι·οοι τοι·οιοιιι. τοετοε !σχειιιε οιι!ιιιιο. !ειιιίι·οιιο!ιιιε

τ!ο ιιιι!οι·ισ οτ ι18σ!!ιιιιο οοει!Ρο τιστοτιι.

ς ιιοοοοΧονιιι )

ί/οπάι!ίο α (;οι·νασίπο δ'αρι·έατα [ιπο .το οτ Βοτια αίτιο

ιιιιιτι·ο , οτ 88[9:18Π0]9'α!Γο, ίαηαοποΣ οοιιιππιπί ότι

οοπτιιι ραιτέ!ιιω ακτή ΜοπτέεαΜ.

“Π”, 2δ εορτοιιι!ιι·ιε

στι. ιι. οι. 400. τι. στα. ο. οι. στο. τ.

( ιι. ιι. )

Ισ ιισιιιιιιο ι!σιιιιιιι ιιιιιοιι. οδο εοτιιοοιιιιιο οορτιοτει

Β!ιιιε τιιισιιτ!ειιιι οιιι·!οσιιι οτιιιι·ιτιτο οτ !ισιιιο ιιιετι!τιιιτι

ι,ιιοσ ρι·σΡι·ισ ιισιιιιιιο οτ ρι·οοιιι·τιτσι·ισ ιισττιιιιο τ!ιοτο

!ισιιο ιιιτιτι·ιο ιιιοο οτ ιδιι!ιιοΒΙΙτ οιιιο τι!!! !!ιοττ·ιε· μποτ

ειοιιτ τ!ο ἰρειι ιιτσοιιτοοὶσιιο οσιιτὶιιοτιιι· ιιι ισοττμιιιοιιτσ

οοι·ἱρτσ σπιτια ιιιοο!:ιι τοι·ι·ιιιιιοιιτιι ιιστοι·ιι. ποοι.ιτιτνιιτι

τ!ιο ιιι ιιιοιιοιο εορτοιιι!σι·ιο. ιιοιι‹!ο ιοος!σ οτ τησ;;ι!στιιιιισ σ!ιοι·τσ οριιιιι!ο οοιιιτειιιοσ οσμιιισιο οτ οσμή!

ιιιιιιιοτιοιε οιιιοτιτἱ οτ ι·οοιριοιιτι πιστιιιιιο οτ στα: Διοτι

οοιιιιιιιιο οτ Ρι·ο ιΡεο οοπιιιιι! οτ τ!ο Ροοιιιιιτι ι!ιοτι

οσιιιιιιιιε τΙιιιτιτοιιι Ροι·τοιιι τ!ο οιιοτιισι· ιιιο)ιιιτιοιιιτι

σιιοιιιο εοιιτι τιειιοεοι·ιιπι οττοττιιο Ιιτιι·τιο τιειισοσι·ιιιιι

οτιετι·ἱ ιιισιιτο!τ!ι ιιιι·ιοι!ιοιστιιο Φάσο οι-ιστοἰ οστιτι!ιο

!ιο(!ι!ιοισιιιιιιι 80!! οτ τοι·ι·ιτσιιι άιοτι @πιο ιοιιςιι οσμή

!ισιισι·ο ιιιι·ιετ!ιοισιιο οκοι·οιτιι οιιιιιι!οοτει οτ $οτιιισιιιιι

οσπιτι!ι οτ Βτ!ο!ιτιιτι!ιιιο !ισιιιιιιιιιιι του” τιι!ο!!τειτοο

!ιο!ιοιιιιιο οτ τ!οιιιιιιιι οιιιιι στου! ιιιι·ο σιιοτι1 οιιτοοο8

εοι·οε ιισετι·ι οτ ιισε !ιει!ιοιιιιιε οτ !ιο!ιο!ιτιιιιιι8 τη τ!ιοτσ

οτιετι·σ οτ σοοειεισιιο ιρειιιο. Βιιιτσ Ρι·οοισ !ι!ιι·τιι·ιιιιι

τι·οε!οοὶιιι· οτ οο!άστιιιιι ιιιιιιισιιο ἱτιιιτιο· εσεις ;!ιοτο.ιισ

ιιιιιιο ο ιισ!ιιο εο!ιιοιιτι!ιιιο τ!ο ροοιιιι!ιι Διοτι οσικιιιιιιε

ι!ιοτσ ιιοπιιτιο !ιιιτιιιιεεο οτ τοοορἱοεο οσιιίἱτοστ. τοπου

οιιιιιε οιιοορτισιιι τισιι ιιιιτιιοι·τιτο ·ροοιιιι!ο οπο!! ιισιι

5σ!ιιτι οτ σιιιιιἰ ει!!! οκοορτισιιι. οτ οι ι:ι!ιιε ιιο!οτ ι!ιοτο

μπε ‹!ἰοτι ακτή οτ ειιΡοι·ιιιε ιιοτιάιττι ι!ιοτσ ρι·οοισ

ιι! ε!!οτσ ιισιιιιιιο ιισ!ιιε ι·οοιιιιοιιτι!ιιιο τ!ιοτο ιισιιιιιιο

ι·οιιιιττο οτ άσσο. Βιοιοιιε τ!ο ιΡεο @στο ιιο!σιο τ!ιοτσ

ποιπιπο ιισοτιιιιι τ!ο σου ιιοτοτιάσ. τοιιιιιιοιιιιιο ιιιτ!

οσο ειι!ιιιοτιιτιιτ τ!οοοιιτιο ιι!τι·ει ι!ιιιιιι!ιιιιιι ιιιοτι ρι·οοιι

οτ σιιιιιι ιιιτι. ρσεοοεεισιιοιι·ι σιισσιιο οτ άσπιιιιιιιιιι

άιοτο ριιι·τιε οτ σιιιιιιιιιτι οιιιιοτιιιε ιιοιιο!ιτοι·ιιιιι ιισ!ιιο

τοοιριοιιτι!ιιιο ιισιιιιιιο τ!ιοτι οσιτιιιιιιο τι·οάιι!ιοεο οστιο

ίιτοσι·. οσιιετἰτιιοιιο πιο Ρι·οτ!ιοτο Ρι·ο ι!ιοτσ οσιιιιιιι!

Ρι·οοειι·ισ ρσεοιε!οι·ο οΙι10τ15τ1ττο τ!ιοτιιτιι οσιιιιιιιο τ!ο

Μισο σο! ιιιοΒιετι·οτιιε άοοι·οτσ. οτ οι: Ρι·οοιιοτο οοιιοιι

οτ ρτσ ρι·οοιο ειιρι·ιιι!ιοτο ιιο!ιιε Ρι·ο ἀἱοτσ οσπιιιιιι

οοτ!σ οτ ιιτιοιιι.!ο σιιιιιιο ιιιι·ιι ιιοτισιιοε οτ ι·οοιοιιοο τοιι.!οε

οτ ροι·οοιιιι!οο ιιτι!οε άιτοοτοε οτ πιικτοε οσο οτ σο”

!ιο!ιοσ οτ ιιιιιο!ιι οσιιιροτιιτιτ εοσ οσιιιροτοι·ο ροοοιιιιτ

ιιι ιιι·οι!ιοτο οτιετι·σ οτ σιιιιιι!ιιιο οι:ιροι·ιιιε ιιοιιι!ιτιο. ιτε

ιιτ τ!ιοτιο ιιιι·ι!ιιιο στο άιοτσ οσιιιιιιιι Ροεοιτιο τιεοι·ο

οιιοἱροι·ο οιιροτἱι·ἱ άοί”οιιι!οι·ο οτ ι·οιι!ιοιιι·ο οτ στιιιιὶσ

τ!οιιιιιιιιι Βιοοι·ο οπο οιι(ισιιιοτ τοιοοι·ο ρσεοοιιι. οστιεττ

τιιοιιε ποο ἀὶοτσ ποιπιπο τ!ο Ρι·οσιοιτο ρι·οοιιτοτστο8

ιιτ ιιι ι·οιιι ιιοετι·ιιιιι. οτ Ρι·σιιιιττσ ιιο!ιιο ι·οοιΡιοτιτ!!ιιιο

τ!ιοτσ ιισιιιιιιο Ρι·οτ!!οτιιιιι Ροττοιιι (!ιοτι οτιεττι οτ σιιιιιιιι

οιισοτιιιο ιιστιἱο ιιοιιτ!ιτο τ!ιοτο ιισιιιιιιο ιιστι ιπιιιοι!ιι·ο

σο! ειι!ιτιτο!ιοι·ο. οοτ! ιΡεο όιοτσ οσιιιιιιιι οτ !ιιι!ιοιιτι!ιιιο

τ) οτι οσ οτιιιετιιιι Ροτ πιο οτ ειιοοοεοσι·οο ιιιοσο !οο!ττιιιιο

ι!οτοιιι!οι·ο οτ οιιοτοτὶιοι·ο πιιοιο Ρι·οριάιο οι:Ροιιειε το

ιιιιοοιι ε!ιοτσ οοιιιιιιιἰ ιιοοοεοἰττιτο ι:!οτιιιιιοιτιιιά!. ιι!ιστΙιι!ιι

Ροιιιιιιι άιιιι!ι τ!ο τιιιιιιιτσ ιιο!οτ ι!!οτει μια: @ο αφτο!

οτ Ρι·οτ!ιοτιι οιιροι·ιιιο ιιοκισιτει ιιοι!οιιτ σο! Ρι·ο τοιιιτιστο

ιιιο!ιιιιι ιιο!ιιοτιιιτ ιιστιὶο τοοτριοπιττ!ιιιε ποιπιπο τ!!οτο

οσιιιιιιιιε άπο οτ οο!ιιοι·ο ιιι~σιιιτττρ. ίιτιιιιο ιιιο!ι!!σιιιτ·

»σε πιοιιοιιτττιμε ειιιιτοάιστιο οι; Ριτσιιιάο σιιιιιι,ιι τοσοι

ιιιοοι !ιιι!ιιτο οτ !ιιι!ιοιιι!ει ιισ!ι!ετιιτο άιοτσ οσιιιιιικιι ω:

εσστ! σ!ι!ιεσ. ρι:οιιιιττσ οτιοιιι οτ οσιιιιοιιισ οο!ιτο τ!ιοτσ

ιισιιιιιιο ετιιηι!σιιτ!!ιιιε σποτ! οι8σ οτ ;!ιοτιιε Μιτου Μονο

οι·ιιιιιιο θ,άο!οε οτ ο!ιοι!!οιιτοε ρωτησε οτ !ιοι·οι!.οο

ιισετι·σο οσιιιιιιιι !ειιιιιο τιιιιιιιιτ!ιιι ετοτοι·ιιιιιιο σσε σο!

!ιοι·οι!οε ιισιιτι·ι ετοτοτιιιτ ιιι ιιιτιει!ιοισιισ τ!ιοτι @Με

σο! ισ τ!ιετι·ιοτιι οσιιιιιιι!ε ιιιιιιιο οτ ρειι·οι·ιο ιιιι·ι οιι!ι

6' ρστοετειτο πο! σιιετο!!οιισ ιιι οιιιιιε ἰιιτιεἀἱοἱσιιο εκατο*

τω” οτ εστι ιιστοετοτο οσιιιιιικιιε ιιιιιιιο οτ ιιιοιι6ιοττ·τι

τι!ιιιε οιιιιτοτιε ω! ιισ!ιιιιτοτοιιι Ρστοετοτιο οσιιιιιιιἰε οτ

ιι·ο ιιι οιιοτο!τ!!ιιιε οτ οιιιιο!οστιο οσιιιιιιιιε ιοιιιιο οι!

ιιιτιιιιιιιτιιπι οσιιιιιιιιο. σπιτι τοπιπιι ιιιιο!ιι ριι·σιιιττοοτιιιτ

τοπιο ι!ο εο!;!ιε οιοιιτ ριισιιἰοιιιιι τιιοτιτ ὶ!!ἱε τ!ο Μοτο

ιιιΒιιιιιι σοι τοσο ι!ιιιιιτ ιιι οιιοι·οιτι!ιιιο οτ οοιιιι!οοτιο.

ιιοτσ οτ οιιιιι:οοειιιι Μοτο ἰιιιιτοεοιιτἱ ιιιετοιισιοστο :μισο

στη; ιιιττοιιτιιι· Ρι·σιιτοι· ιιι·οι!ιοττι σο! ει!!τιι1οτ! Ρι·οάιοτσο

πιω άιοτσε οοι·ιιιιειιιιιιιι !ισιειιιιιι οτ 88!τ188τ111ΙΙ1 @οικω

ιιοιιτ!ιτ!ιεεο ι!ιοτσ τ!σιιιιιισ οιιιιιτειιιοσ εοσ ι!ιοτο οοπιιιιι!

τ!ο ιιιι·ο ε!υο Ροτιτο ειιο τυπικο !ιτι!ιοιιτ ιιι τιισ!οιιάιιισ

τ!ο ιιισιιτιι!ι!σ. σα; ιιι τοι·ι·ιο εοσ Ρσοεοεοισιιι!ιιιο τιιιο8

όροι !ιο!ιοιιτ ιιι ιιι!!ιι άο τοτ!ιι!τσ εοσ ισ ιι!ιςιιιο τριτο

ότι οοετο!!ειιιιει ιιισιιτοι!τ!ι οτ οοιιιιιι ιιι το;·τιο ι!0111©δύο

ά οὶε “Μττστο οτ ι·οι!τ!ττι!ιιιο !ρειιι·ιισι τοι·ι·ιιτιιιιι στι”

οσιιιιιιιιοε πο! ιιστι οσιτιιιιιοο !ιτι!ιοστ οιιιιι ι!σιιιιιιιε τ!ο

ιιισιιτο!τ!ο. οοτ! ετιιτ Ρτοτ!ιοτο σιιιιιὶο ειιροι·ιιιο εροοἰΒι

οιιτοι 'Ρι·οο!ιοτστιιαι εἰοιιτ οι·οιιτ αστο οσιιΪοοτἱσιιοιιι

Ρι·οοοιιτιο ιτιιιτι·ιιιιιοτιτ!. ἰτο οσοι! μοι· οιι σιιο ιιι τω»

ιιιετι·ιιιιιοιιτο οσιιτιτιοιιτιιτ ιιι ρι·οι!ιοτιο τοπιο οτ Ρω

οοεεισιιτ!ιιιο οτ ιιιι·ο οιιροτἱιιε οροοι!ιοιιτιο τιιι!!ιιιιι Ποτ

ρι·οσιοτιο Βοι·ιιτιοιιισ !ιστιο οτ ιδτι!ιιοξ.3τισ Ρτοισι:!τοιιιιιι.

οτ ιιιοιιΡοι· οκ ι!!οτει οτιιιοιι οτ Ρι·ο ειιιιι·τιι!ιοτο ΡΜ

οοιιίιτοσι· ιισ!ιιο άιοτσ ιισιιιιιιο πιο τιο!ιιιιεεο οτ ι·οοοιιι58ο

τι οο!ιτο σ.!ιοτο ιισιιιιιιο ε!υο ι!ιοτο οσι.ιιιιιιι στο !ιοιιο!!οιο

πο! τοιισ.!σ ειιιο σοοιιεισιιο !ιοιιοτὶοὶὶ σο! τοστ!! οο8ττι

ιιισιιτιι!τ!!. οτ ὶτι‹!ο “στο άιοτσ ιισιιιιιιο οτ ιιιοτ οσ

ιιιιιιιι μι· σσε τιιιοιιι τιιοισ οτ ροοτιιιιι τ!ο ιιστι ροτοιιάσ.

  

ιιι·οτ!ιοτιο οοι·ρσι·ιι!οιιι !ιοτιιιοι·ιτ Ρσεεοοειστιοιιι φωσ !ι!ιοι·ειιισσ ιιιτ!ο σσε ποιπιπο «τοι τ·σισιιιιιε οτ Με
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ε!!οτυπι οσπιπτιο μοι· οοοΡτ!!οο!σιιοπι !π οππ!!!οποιπ ει ε!πο ο!!υο Ρτο !Ρετι το το !υποοο Ρσοεοτ πο !πτο πο!

ετ!Ρυ!οτ!σποπι εσ!οιιπ!τοτ ποτ·Β!ο τ!οτ!ποττιπι. ι·οππιι

ο!οπο οιιοοΡτ!ε›ιι! 8σ!πτ!σπ!ε οτ ειιτ!ετττοτ!σπ!ε που πο

!ι!το οτ που ι·οοοΡτο οτ στου! ἱπι·!. οοπιππι !οππο Μοτο

Ρσι·τ!οπιπ ο!!ιοι·τ! πο !!!εσσ ουσ ιπσι·οτυι· ι!!οτυο ε!σ

πιπιπε οπΡ!τοποπε εΡ!ππ!ο. ιιιιπει ε!σιπ!π!οο ποτ!υ!τοτ!ε

›ιοοωανιιιι. !πι!!οτ!σπο ν!. ε;!!ο ιιοπι εοΡτοιπ!π!ο !ιιτοι·

πσποιπ οτ ποοροι·οο. το8τοο π!οσ!οπε Μπάσο. !σ)·ο!πο

οο!πιιο. οτ !ο!ιοπποε σ!ο Ρι·οιιιουτστ!σ πστπτ!!.

ς ποοοοετοιιτ )

πουιά!τέο ει δα!!!ίο!πιο Βοηοαπά!0 , .!νοπιπιωέ Μα·

8οτι.το , ἰαπτιο:ι.τἰ οοπιππω! /αοτα Ϊιοτρἰοἰτ οιιίιωιι!απτ

απο απο οτ αοιἰΜοιἰο ίπ Νοωαποί ·υι!ΙΙα.

Ώ” , Ώ σοτο!π!ο
'Η' ! ! '.τ ”

τ

Κα· 0|Ρ09Νηι|Ι0 ππτουιτἰω πω!! ΗΜ Ποε|ίί ?'πιιι·ίπινωί.σ πωωττ.

ω. Α.[ο!. τω. π. θα!. (!.|ο!. 43δ. π. . η· η

( τ!. τ!. )

ς' .,.

>:·'-ι:ι . ι _

Βοοπιιιιτο ε!σπι!πσ Ρ!ι!!!ΡΡσ πο! Βι·οτ!ο το$ο !!·ειιιοσ

ι·πιπ. οπο Βπ!!!!ο!πιπο Βοτειπιτ!!πε !ιπτοοπο!ο πουπιπο!

ι!σιπ!·ιι! ι·οι.ι!ε τιππο!ο. Ρο: πιο οτ :ποσο !ιοι·οει!οο οτ οπτ·

οοοεστ·οο πιοισε ποπε!σ οοε!σ οτ τι·οε!ει. !π·ι·ο Ρι·σΡι·!ο

τοι·!ο οτ !!ι Ροι·Ροτυπιπ υσ!ι!ο οιιτ!τ·οο !ιιιοοπο!σ οτ

ο!ιοι·το ι!οτ!!ο ‹·οπεπ!!!›πε Ρτο !οπυοπε!!ιπε πι πο

πιοιιο! οιιιοπτ!!ιπο οτ ετ!Ρπ!οιιτ!!τιπε οτ ι·οι:!Ρ!οπτ!!ιιιο

πσιπ!πο οτ π!οο οοιπππ!ο !οιιπο !ιοεΡ!ο!πιπ ουσι!ε!ππι

οππι οσ!σ οτ οε!!!!ο!ο οποτ! οετ οτ !ιο!ιοι·ο υ!ειιιε τππο

!ιι ποτπουε! !π ε·τιι·οτ!ει εοπ π!ο ι·οοτο. ου! οο!ιοτοτ

οπτο !ι!: υπο Ροι·το π!ο ι·οτπ·σ οτ τι) ο!!ο Ροι·το Βο

ι·οι·ε!! !πι!›οι·τ!. ειπα! τιπ!ι!οπι οιιιιι ε!!οτο οσ!σ Ρον πιο

οτ ·!ιοι·οε!οο τοοοτ οτ εποε:οετοι·οο πσ!ι!ο οιποπτ!!›πε

ιισπι!πο οσπιππ!ε !οιιιιο Ρι·οε!!οτο υοπτ!ο οτ ττοτ!ο

Ρι·σΡτ!οτοι·!ο πιιο οτ τ!τιι!σ οπιΡτ!σιι!ε ω! !ιο!›οπε!υιπ

οτ τοιιοιιι!πιπ οτ πτι!οππ!ι! πιο! οοπιππι! του ο!τοτ! Ρτο

!Ρεσ οσιππιι! Ρ!οοποι·!τ ι!ο οοτοι·σ ίειο!οπτ!πιπ οιιιιι σπιτι!

επο πιιο οεπποάσ πτ!!!τειτο !πει·οοο!!ιπο οτ οιι!τ!!ιπο

!!!ιοι·ὶεππο σπιπ! !πι·ο οοτ!οπο οτ που του τοειιι!ε!τ!οπο

τοτπ!τυτο ε!!οτο το! ποιιε!!το πο! ιπ!ο!ι! !μο! 8π!!!!ο!ιπο

εοπ ο!ε !!!›οι·!ο Ροει 88 του ο!τοι·!πο !σοσ !Ρεσι·πιπ Ρτο

οο το ποιπ!!το Ροι·τ!ιιοιιτο του 8Ροοτειιιτο οτ πιισοπιπ

πιιο τοποσ. οτ! τοπ! Ρι·οι!!οτοπι το !πι·ο πο! ε!ο τοοτσ

!!!ιοι·οπι οτ οτιοσ!πτοπι. :ιο οποιο οτ οπότε οοι·υ!τιιτ!8.

φωτ! πιι!!!οιπ ποπε!σ ε!σ οτ τοποσ Ρι·οο!σ !!!ιτοι·υπι

άποοπτοι·πιιι ππ!πτΙππο!πτο τπι·σποπε!υπι- ιπ!πστπιπ ε!ο

τπι·σποπε!!ιπο !ισπ!ο οτ ειπα! Ρι·οο!ππι οσπ!!τοοιε· οοπιππι

ιιστπι·!ο οτ τοοτ!!ιπο !π!!·οεοι·!Ρτ!ο πι!ο!ι! οττο !πτοετο

ιιπιποι·οτπιιι οτ τ!π!.ππι Ροκ ε!!οτοο οπτ!τοοιιι οτ ο!ιοττπιπ

οπιΡτοτοε ποιιι!ιιο ε!!οτ! οσπιππ!ο !ιιππο. οτ ε!ο Ρι·οο!σ

οσπ!!τοπε !πτοει·ο τοτ!ετειοτπιπ Ρι·οοοπο!ο!!τοι· το εμ!

οτυπι οτ εο!πτυπι πσοτιπ!τ. οτ οσιιτοεοπτ οετ !Ρεπιιι οττο

ποι·ππι Ρι·οο!πιιι τ!!οτο το!. ι·οιιππο!οπο οκοοΡο!σπ!

που ιιπιιιοτοτ! οτ ε!!ι! που ττοι!!τ! Ρτοο!!. Μο! τ!οοο

Ρε·!σπ!ε τ!πΡ!! οτ π!τι·π πο!! οοπτ!!οτ!οπ!.· !π τοοτιιιπ

οοτ!οπ! σιππ! !πι·! οτ !οιιυπι τιπε!!!ο ουσ οπο πιο! τι!!

τί

ο!ο !!ιοτο. οτ ο! Ρ!υο πο!οτ Ρτοο!σ επΡι·οτ!!οτο π! ο!ε

τ!οπι ι!σπο οτ τοπι!ττσ πσπι!πο οσπιππ!ε Ρι·οε!!οτ! ιτο

ο!Ρ!οπτ!!απε Ρπι·ιι οι: !πτοποοο!ι!!! ι!σποτ!σπο ω! Ροσ

τοπο !πτοι· π!πσε τοο!οπο ο!ει!οπι ι·οιπ!εο!οποπι οτ Ρο

υτππι ‹!ο π!τοι·!πε ποπ Ροτοπτ!σ οτ απώτατο ε!οττω

Ρσοεοάοι·σ !ισεΡ!ο!πιπ τπΡιπι!!οτυιπ. «πιο του τι!!ππ!ε

ει!!πο !σοο ο!πο !ιοτοτ!πιπ ιισιπ!πο τ!!οτ! οσπιππ!ε Ρστ

ε!ε!οι·ο. τ!οιι8 οτ οειποοε!οπο !Ρε! οιπποο !ιποποο!σ οτ

σ!3οι·τσ ε:!τιτ!!σ πστπ!πο οοιππιι!ε Ριιοο!!οτ! οοπ ο!τοι·!πε

Ρι·σ ‹!!οτο οοπιππ! Ρ!οποιπ !!οοπτ!οπι οτ !!!ιοι~οιπ Ρεπο

5τοτοιιι Ροεοοοε!οποτπ οστΡοτο!οπι Ρι·οε!!οτο το! ποπε!!το

!πε.Ει·οτ!! τΙποπτ!σοππιππο πο επο πο! οσιι·ιππ!ε !ειιιιιο τυοι!τ

υο!πιιτιιτο !Ρεοιπ ι·οτ!ποπε!! επο οποτοτ!τοτο Ρι·οΡι·!ο ε!πο

!!οοπτ!ει εοπ ι·οτιπ!ε!ο!οπο ο!!οιι!πο πιτιο!εττοτυο οτ ε!πο

οοτιτι·οτ!!οτ!σπο οπο οτ !ιοι·οτ!ιιπι !Ρο!πο οτ ι!οπιππι Ρτο

!Ρε!ε οπιπ!πιπ Ροι·εσποι·πιπ. ηπα! !ποπΡοι· Ροι· πιο οτ

!ιοι·οο!οο οτ οποοοεοστοε Ρτοε!!οτοε πτ επΡι·τι ε;!!οτ!ο επι·

τ!ι·οο οτ ο!ιοι·το οπιοιιτ!!ιπε οτ τ·οο!Ρ!οπτ!!ιπο ποπι!πο ε!!οτ!

οσπιππ!ε ποιιε!ο οοτ!σ οτ τοποσ πι! !ιο!ιοπάπιπ πο οοτοι·σ

«ο τοιιοπε!πιπ. οτ ππ!οειπ!τ! πιο! οοπιππι! πο! ο!τοι·!

Ρτο !Ρεσ ε!ο οοτοι·σ Ρ!οουοι·!τ τ!ιο!οπτ!πιιι ε!πο στου!

οσπττοε!!οτ!οπο ιποο οτ !ιοι·οι!ιιπι ιποσι·πι!ι οτ τ!οπιπιιι

σπιιι!πιπ Ροι·οσποτπιπ. σειποοε!οπο οτ πιοπτ!οπο ο!οι!οπι

ετ!Ρπ!οπτ!!ιπο πειπι!πο επΡι·οε!!οτσ οπιπ!ο πιπι 'οοτ!οιιοο

οτ ι·οο!σποε πτ!!οιι οτ ε!!ι·οοτοε Ροι·οοοπτστ!πο οτ το!

Ροι·οοοπτσο!πο οτ πι!ι:τοο. πτ οι !Ρε!ε Ρσεο!τ τ!!οτπιπ

οσπιππο του ο!τοι· Ρτο !Ρεσ πομπο οιιΡοτ!ι·!. οτ το Ρτο

!Ρ8τι το των!. οτ οσποτ!τυο οι ιιππο Ρτοε:!!οτσο οτ ‹!!

οτπιπ οσιιιυπο οοτσι·οο οτ τ!σπι!πσε Ρι·σΡο!σε τ!!οτο το!

οτ Ρι·σιπ!ττσ πιο οτ πσπι!ιιο επΡιπε!!οτο πσ!!!ει Ρτοτ!!ε

οπο ι·οο!Ρ!οπτ!!ιπε ιισιπ!πο οοπιππ!ε Ρτοτ!!οτ!. πο πι”

πο! οι οτι πο! Ρτο οτι πο! Ρτο ο!!τιπσ υπο πο! !Ροοπτ

εΡοοτοπτοιιι ιιυ!!εππ πποετ!οποιιι εοπ πισ!σστ!οιπ πο!

οοπττουοι·ε!οιπ ε!ο ε:οτοι·ο τ!ιοοι·ο πο! πισυοι·ο. οττιπσ!!

τ!ο οοτοι·σ Ρον ο!!πποιπ Ροι·οοποπι που ιπσπο!ι!τπι· οι!!

εΙυσ ι:ειοε!ο !ποοιι!ο εοπ οοποπ πο! πο! ε!πο !!!ο! πο!

οιοοιὅ!τοι·! Ροοε!τ. του Ρειο!πε !Ρεοιπ ντιπ υοιιι!!τοιπ

ουιπ οπιιι!!ιπε απο Ροττὶποπο!!ε οτ !πο!!ιπο ιπο!ε Ρτσ

Ρο!!.<ι επιπΡτ!!ιπο οτ οιιΡοιι.ο!ο ι!οίοπε!οτο οτ ιιποτσι·!ιοι·ο

πιο στου! Ροτεσπο οσ!!ο.Βὶσ τ!σπι!πσ οτ υπ!ιιοι·ε!τ:ιτο. οτ

πο!ι!ο Ρι·οι!!οτ!ε ετ!Ρυ!οπτ!!ιπε πσπι!πο ειιΡιπιι!!οτο το

πι!ττσ ιιοοοοε!τοτοπι τ!οπππο!οπι!! πσ!οιιο οκ ιιυιιο !!τοιπ

πι πιο επεο!Ροι·ο οτ !Ρεοιπ τ!οτοπε!οι·ο ε!πο ο!!ειπο το

τιπ!ε!τ!σπο ο ε!!οτο οοπιππι! πο οοτοι·σ !!ιο!οιιε!ο εοπ οτι

ο!!ο Ρτο !Ρεο. ι·οππποπιπο !›οποΙ!ο!ο !!!!υ8 Μπι: εοπ

!πι·!ο ΡτσΡτοι·οο !πτι·οε!ποτ! οτ σπιτι! ο!!!. οτ Ρτσιπ!ττσ

τοοοτο ε!!οτυπι οσιιιππο πππιπ !ισεΡ!ο!πιπ !ιο!ιοι·ο τοποι·ο

οτ Ρσοο!ε!οι·ο. οτ !Ρεπιπ !ιι Ρι·οτ!!οτ!ο !!ιοοι·ο Ρσο!οι·οιπ

οτ τιποτε: !Ρεἱ πο! τι!!! Ρτο οσ τοοοι·ο οσΡ!ειιπ !ιιοτιπ

τποπτσι·υπι οτ εοο!Ρτιιι·οι·ππι ε!ο!”οπο!σπ!ε !Ρε!πε οποιο

ε!σοπιποπο ο!!οπ! Ρτο !Ρεο οοπιππι! π!ε!ο!ι!τπτ. οτ φωτ!

ε!ο τ!!οτ!ε !π τστπιπ ποο Ροι·τοπι π!!ου! Ροι·οσπο ποπ

τ!!ο!οιιοιπ τ!στιτιο!σποιιι ο!)!!οτιο!οποπι τοοτιιιπ ποπ τοτο.

οτ Ρτσιπ!ττσ πιο τοοτπτπιιι οτ ουι·πτιιι·πιιι ειπα! οιπποο

!ιοι·οο!οε πιο! οτ ειπα! Ρι·οε!!οτ! !!!ιοι·! !Ρεοπι τοτ!!!οτι

!›ιιιιτ οπτιπι!ει οτ! οτοτοπι !οο!ττ!ιποπι Ροτυοποτ!πτ. οτ

οπου ποπ ιιοιι!οπτ πο! ο!!οιπ Ροι·οοποπι τ!ο !πι·ο πο!

τ!ο τοσο οτ οπο!! τ!ο πιο!! το υοιιτ!!το πο! Ρτο !ροο

πο! ‹!ο ιι!!ειυσ !πι·ο !Ρο!πο τ!ο οοτοι·σ ηιιοετ!ειιιοπτ ιι!!!

"το

ής, ο
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φοτο ποπ ιιιοιιοΒιιιιτ; ποο οιι·ιππιτετιΡιιιιοιοι:ιοτ οιιι- τα τοΜοΉιοπάοηοοττοιιοΜτι·ιιάστοιιοΒιινιιοπιιιιο -.ζτοι·το

ιιοπι οτ ιιιιιιιοι·εοΗτοι· ιιιιιιιοιο:ι που ιιιο‹·οτ·τιοι·οτὶοο

πιοοε οτ Μιοτοεηιι·οιπιττο οτ οοπιιοτιιο ιιοτοιο Ρι·οιτιο

ο·τιο ετιΡιιΒιιιτπιιιο ιιοιιιιιιο ιιιοε οοιοποιε· οττοποοιιο

οτ οοι·ιιοτο οτ ·ιιοι·ιι· οοεο οτ ·οοιιττ°τι ποπ Βιοοι·ο πο!

ιιοπιι·ο τιο οοτοι·ο οοιι θοι·ΜΜιοι·ο ου! ρι·οπιιττι οι το

-τιιιιι ποο ιιι Ριιι·τοπι ιιτιτΙτιο πιοττο ιιιοοιιιο οοιι -οιιιιοτι.

οπιτιοςιιο τΙοπιιιιιπι ιιιτοι·οοεο τιιιοάΙιτιοτιοτ οιτΡοιι8οε

ποοοτ πο! ειιιο ίιοι·οιιτ οοοοειοπο ιιιιιιιιιι Ρτο ρι·οὁἱοτἱἑ.

πιεο=οοιιιιιιιο πιο! πιο ιιι·ο·οο ειιιο ιιιτοπιοιιτο οτ.ειτιο

-ΡτοΒοοιοτιο εοτο ιιοι·Βο ·οι·οοιτοφτοπιιττο ιπτοοι·ο το

οιιι·ο·ιτο. οτ ποο οππιιο Ρι·οιιιιττο ιιτ @με ειιΒ Πιο

ττιοοιι οτ οτιιἰΒιιοἱοιιο Βοιιοτυπι πιοοιιοπι. οτι-τιο:: Δποο

ι·ειἰιιιιικιἀιιε Βοι·Βιιπάοο τιο ποτιιοιιοι πεταει· Διοτι @το

!ιοιπιι. οτ ΒιιιΠιοττιιιιο οιιονοειε ιιοτοι·ιιιε πι εοτιάιιιιιι;

ιροιιιο Βιιι!!ιοΙπιι ΡτοοιΒιιοοτ ιιιιιιιττοιτο. ι·οιιιιιιοιιιιιτοο

Βοποίιτιο πιστιο οοιιοτιτιιτιοιιιο τιο Βοοιιι88οι·ιΒιιοοτ τιο

τιιιοΒιιο ιοιο. οριετοιο άιιιὶ ιιτιιιιιιιιι. οτ οιιιοι ιοι-Μο

ρι·οάιοτιε οιιιτιιΒιιο οτ ειιιιτιιι!ιο ὸἱοτἰο οιι‹τι·οο οτ οΒοι·το

ετιΡιιτειιιτιτιιιε -ιιοιιιιιιο Διοτι οοπιιιιιιε·ιτιιιιιο ποο ρνο

ρι·ιοε οτ Ρι·ιτιοι·ρειΙοο- οοπετιτιιιιιιιιο ττοβιτοι·οο οτ τιο

οιιἱοτἰοιιο. όιοτοιιοϋτιποοΙ·ιάιιιπι Ρι·ιιιοπιιιΙιτοι· ιιιτοι·οοο

οιποε. Ρι·οιιιιττοιιτοο άιοτιιιιι τ·οπιιιπο οοπεοιπιοι·οΐιο

ττοπιιιτιο··όο όιοτο ι·ο:ιιοπιώιτει οτ πιιοτιτιοτ ιιιτοι·οοεο.

οτ ποο Βιοττιτ08:οτ·011ιτοτυι:08 ιτιι·οτ τοΙὶτοι· ποσό οι

οτιιο ΒιιΠιιοτ-ιιιιιο οτ ιιοι·οοοε οιιιο οτ ΈιοΒοιιτοο πιο ιιι

ιοοο οτιτιιιο τοτο τ:ιοιοιιτ οτ εοιιιιτιτιιιπτ οπιπιτι οτ ειιι

ειιιο ειιτιι·ιιιτιοτει. ποο ·οοιιτιιιι· Ρι·οττιστο ιιοιιιοιιτ που 88

ποτ οιΠοτιι Ροι·οοιιιιιιι· ιιοτ ιιἰὶτιιιοιιι Ρι·οοιοτοιπιπι. ιοοο

οιιιιιιτι οτ οιιι€ιιτο· εορτοόιοτει φτοπιιττπιιιιο τιττοπττοι·ο

οτ ιιττοιιτιι θιοοι·ο· οιιο γροτΙιοοιι οτ οΒτιΒοοιοιιο ιιο

ιιοι·τιπι ιι05τΓοπιιιι.ι ποτιιπι ιιιοτιιιιιτιοι πι οοιιτιο φωτια

τιιιτιιτοτοτιοττιιο τοι·πιοΒιιιο·άο πιστιο ιιιοι·οοτοινιιοοι.κιινιιιι

ιιιάιοτιοπο ντι; άιο· Χοπ οοτιιιιιιο. τοοτοε ιοτιιιιιιποοτιιιιι

τοιιιιο. Ηοτιιιτιποο Βιιοιιοπι.ε. οττοΕιοπιιοισιοοιιιιιιιιιπ.ι που

ιιιιιοΓιιιοοιιτιιτιιο. οοιοποιε ΐοι·ιιιοΒιιιέ οτ ιοοτιιτιιιο·οιτ

ιιιιοτιιιο- ετο ιιιιιιιει ιιιοι·οοτοτοε.· οι - 1

ΒΒο :Μοτο τιο ι·οοιοιιτ:°·οοτιιιιιιι·οΒιο τι·οτιοιο ιιοτοι·ιιιο

ιιτοιιιιι·ο- οκοπιοτιίιοοιιἱ οτιτι ΡιιΒτἱοειιιι τοτ·ιιιτιιιι ιο

άοι.δι τιο οοι·τιιττιι·ιο ιτιοτι·ιιπιοιιτοι·ιιιιι ιιιτιοπιο (το τοτιο

ποττ1τιι οετ ιιιοτειιιτιιιιτι οτιοι·τι ίοττιιοιἑἰἱ (το πιιπιιι πιω·

οιιτοι·ιε. ττο ιιιτιτιόειτο οτ ιιιιοτοι·ιτειτο άοπιιιιι 'και ττο

ειιιιοτο Ιτιιιι·οιιτιο ιιιάιοιε. οιιι·ιο ιιοιιιιτιιιοι ιτοπιιιιι ι·οοιε

Β·οιτιοιο, πιοτιιτ τιάιιιτο ποτ άιιιιιιιιιτο πιει τουτο τιττοι·τι

Ρι·οτιτοι· οιιι·οιιιοοιοτιοιιι. εοτιτοτιτιει που ιιιιιιτιιτει. ιπιι

τοοιπιο οι:ι.ιικκιιιι. οιιο “τα τοτιι·ιιειι·ὶὶ. Ρι·οεοπτιτιιιο

τοοτιτιιιο όοιιιιιιιο Ροτι·ο τὶο τροπο ιιιοιιι·ιο άιοτο οιιι·ιο

τοιιιιιιιιτιο εοΒιιιιιο ειιΒιιιοιιι·ιο οιιι·ιο οτ Ριιοιο οτειι·ιτι

τιο Ποι·οιιοιο ιιιοι·οειτοτο. ›

( Μ )

?οποίωο ο (;ιτέ!!ίο!ιπο, [ίοπήοέ Ζωιβαττο|ιέ ςωοπεἰοιπ

_/ἰΖὶο οιττιαοι·οιίο, έωιιιοπεί οοπυπαπἰ κἰο .ποτε ραπ·τέόιω

οαε2π·ἰ 'ΜοπτίοαΖτέ.

πιο , ιΠοοοιιιΒι·ιε `

θα!. Α. [Μ. Μ!. δυό. (Σ. [ο!.°$47.'

( Η. Β. )

το τιοτιιιιι:ο ττοπιιιιι ιιιιιοιι.ιοΒο Βιιιιτιοτιιιιιε ίιτιιιο οτ

ομτιιιιιτο -οοτρ'ϊτο11οστ οοπιιιιιιτει·οτ φορώ τοπ-τιο:οιποιιττ

οτ-·ι·οοιιιιοιιτι ιισπιιιιο οτ·ιιιοο°·ὸἰοτἰ· οοπιιιιιιο=οτι οιιο

τΡ80 οοττ'ιιιιιι οι όοημοοτιτιιο Διοτι οσπιιιιιιο οο·ιιτιιιιι

Ροττοπι τοτιι:ιτηιο·ι·τιο ηιιιιττοιιτιιιιτιιοεττἄιιιιἱοιιτιιΜὶ ιιι

τι5ι'Ποτοτιιε ιιοιιο οοετιιοοπτιιιιιτοτ ιιοτιιοοιι εστικιτ

τοι·ι·ι-τοι·ιι του τι · Μια ουοι «ιιοπι ·τιοποι·ο ϊιπ·ιτάιοτοπο

οιιοι·οιτιι οιιιιοιοειτοιοτ· #τοπττοι··ιο ιοοπτιβ οτιέιάοιιτώτιιιο

Ιιοπιιιιιιιιι -οιοιιιιο Βιιοτιτιιτοο ΙιοΒοο·ιοτ·οοιιιιιιιι··οοπι

οπιιιι ιοιο οποιο οπο” τιιιοιιτιοπι μετα πιοιιο1οτοτι

τοοοεεοι·οο πιοι οτ οΒο τιο!ιοο οτ διοΒο!ιοτ ειτοιιο τιο

τιοΒιιιιτ ιιι όιοτο οιιεττι·ο·οτι όοοιιειοιιο ἱροἰιιε. Βιιττο

Ρι·οοιο ιΠιι·ιιι·ιιιιι οοτιιοΒιιιτο ει” οτ οοτόιοι·ιιπι άοοοπι

ππιιο. ππιιο όιοτο·ιιιιοπιιπο·οιυοΒιε εοΙιιοιιτιἱιιιο° ιτο

@οπου Διοτι οοιιιιιιιτοτ ι1ιοω ·1ιοπιιιιονιιώιιιοοοιοττ το.

οοριεεο ττοιιιιτοοιι τοπιιποιοιιοιέοιο·οτιθιοπιιιιοιιΜιιιττιο-·

τοτο ροοιιιιιο Ρι·οοιι ιιοιι οοιιιτι οτ αυτή τοι οιτοοΡοἱοιιἰ.

οτ οι ιππε ιιιιτοτ απο [πιο Διοτι οοετι·ι οτ ειιΡοιιιιιο

ιιοιιάιτει ττιι·το ιιι·οοιο. Η όιοτο `ιιοπιιιιο ιιοΒιε το

πιιττο οτ ‹Ιοτιο. Βιοιοιιο τιο ιοοο ποπο ιιοΒὶε όιοτο

ιιοπιιιιο πιτιοτμιιι ,στο ιιοιιν·ροτοιιόο. -.ι·οπιιιιοπιιιοιιιτι

οιιο επιιιιοπιτιπ·Μοοορτιο ιιοπι τιιπιιιιιοτπ ιιιοτι Ρι·οοιι

οτ οπιιιι ππι. ιιοεοοοειοιιοπι πιιοτιιιο οτ τιοπιιιιιιιπι

ττιοτο Ι›οι·τιε οτ οπιι·ιιιιιιι ειιΡοι·ιιιε ιιοιιάιτοι·ιιπι ιιοΒιο

ι·οοιριοτιτιώτιοιιο·ιιιιπο τ!ιοτι οοιιιιιιιἱε .τι·ιιάιοιοοο οοπ

Βτοοινι οοιιοτιιτιιοπέ πιο ρι·οτιιοτττ πιο? «ιιοπι .οοιιιιιιιι

Ρι·οοιιιι·ιο ·τροοετοοιιο·. τιιιοτιι8τττιο ττιοτιιπι οοπιιιιιο @ο

ιιι·οιἰὶοτιο οσι·ιιοι·ειτοιιι °Ιιτιτιιιοι·ιτ Ροοεοοοιοιιοιιι ο·τιιιιιιιι

Ποοιιτοιι··οοιιοτοι ροεειτ οιιο οιιοτοι·ιτοτο οτ ειιιο+τιτι

οποιο ιιιιτιοιέ ποτ-ιιιιοΒιοτιοτικο τΙοοτοτο. οτ ΐοκύιιιιοάιοτιο·

οιιιιοτι οτι. πιο 'Ρι·οοιο ειιΡττιοὶι‹·τ.ο ιισιιτο -Ιιι·ο ιοΒοτο

οοιιτιιιπι .τ·οάοι·οτ;ιπτιτιοο οπιιιιο ιοιο οοτιοιιοο··οτ·ι·ον

οιοτιοε ιιοτιτοοι οτ Ροι·οοιιοΙοε πτιιοε οιι·οοττιο οτ ·πιικτιιο

πιιοοτ-πιιοο τιιιτιοο οτ πιιοτιὶι·οοιιιΡοτιιιιτ εοιι·οοιιι

ιιοτοι·ο ροοειιπιτ πι ρι·οάιοτοιοοέτι·σ·οτοιιιιιιιΒιιέ ειιΡο·<

ιιιοε ιιοι·ιττιτιο. ιοι ιιτ οιοττειιιιήΒιιορτο .ειιοτο-οοιιιιιιιι

Ροεειτιο @τοτο οκοιιιοι·ο οιιτιοιιιτι -άοίοιιττοιο τοτι·ι·οΙ›Ιἱ=

οπο. οτ οπιιιιιι- όοπιιιιιι Βιοοιτο: ειιιο οΒοπιοτ ίτισοτιο

ροοεοιιι. οοιιετἱτιιοιιο ποε άιοτο ιιοπιιιιο ι:ιο.Ρι·οτιιοτιο

Ρι·ο‹·ιιι·οτοι·οε ιιτ ιιι·ι·οιιι ιιοετιτοιιι. οτ Ρι·οπιιττο ιιοΒιο

ι·οοιριοιιτιτιιιο άιοτο ιιοιιιιιιο Ιιτοιὶὶοτοπι Ροι·τοιιι οιοτι

οοετι·ι οτ οιτιιιιοοιιροι·ιοο ιιο!ιιο ιιοικτιτο άιοτο ιιοιιιιιιο

ποπ· ιπιροάιι·ο πο! οιιβτι·αΙιοι·ο-εοά ἰΡεο άιοτο οοιιιιιιιι

οτ τιοΒοιιτιιιιιο οι: ω. 0ο.ιι8οπι Ροκ· πιο οτ ειιοοοεοοτοε

πιοοε τοοιττιπιο άοτοπάοιο οτ ειιιοτοι·ποτο-ιποιε Ρτο

πιο οκροτιειε ι;οιιιιοετι ττιοτο οοπιιιιιι ποοοεοιτειτοιοο

ιιιιιιοιοιιόι. οιιστιιιιιι Ροτιο.ιιι τιιιιιτι τιο τιιιειιιτο ιιοτοτ

ττιοττι μπε Διοτι οοετι·ἱ οτ ιιι·οτιιοτιι επΡοι·ιιιο ιιοτιιιιτει

ιιιιτοτιτ πο! Ρτο τοιιιΡοι·ο πιοτιιιο ιιιιιιιοι·ιιιτ ιιοΒιοι·ο

οιΡιοιιτιοιιε ιιοιιιιτιο ‹Ιὶοτἱ τ:οπιιιιιιο οπο οτ εοτιιοι·ο

Ρτοιιιιττο. ίὶι·ιιιὶε ιιιοτιιτοιιιιιιιιο τιιιιιιοτιτἰΒιιο ειιΡι·οοιτ:τιε

οτ Ρι·οιιιι1ο οιιιιιιτι τιοπτι ιιιοε ΙιοΒἰτο οτ ΙιοΒοιιιιτι

ιιοΒιε Ρτο άιοτο οοιιιιιτιι ριΒιιοι·ι οΜιιδο. Ρι·οιιιιττο

οοιτιπι οτ οοιιιιοτιιο ιιοτιιε άιοτο ιιοπιιιιο ετιριιιοπτιιιιιο

θδδθ ίιάοιιο οτ οΒοοιοιιε ποτ πιο οτ ἱιοι·οτἰοε ιιιοοε

οοπιιιιιι ιιιιιιιο τιιιτιιιιττιτι οττο ετοτοι·ο ιιοἱ τιοι·οιιοο πιοι

ετοτοι·ιπτ ιιι ιιιτἰεἀὶοἰοτιο Διοτι οιιετι·ἰ ιιοΙ πι οιιιτι·ιοτιι

οοπιιιιιιιι τοτιτιο οτ ριιι·οι·ο ιιιι·ι οιιο ροτοετοιτο ιιοἱ οιι

οτοιιτιιιο ιιι ‹·ιιὶιιο. ιιιι·ιουΠοιοιιο ετοιοι·ο οτ ειιΒ ιιοτοετιιτο

Εστω ιιτ τἱἱοο ηιιοτιττειιιι οιιι·ιοι Βιιιπ·οιιοτιι πο πιιπι οοιιιτιιιιε >ιιιιιιιο οτ πιοΒιετι·ιιτιοιιε οιιιιτιιτιε οτι ιιοιιιιι»
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ιιιιεπι ιισιεειειιε- εοπιιιιιιε ει πι: ιιι ειει·ειιιιιιιε ει ιι ιὅιισι·ἱε εσιιιιιι ει ιιιιειιιιιιιιιιιε ιισιιιιιιιιπι ειιιιιιιε ιιιιειι

ειιιιιιιειιιιε εσπιιιιιιε ἰειιιιε επι ιιιιειιιιειιιιιι εσπιιιιιιε

ιιιιιιι ιεπιειι ιιιισιιι Ρι·σιιιιιειιιιιι· ιππο ιιε εσι‹ιἱε. ειειιι

ιιι·σιιιειιπι ι”ιιετιι ιιιιε ιιε ιιιιι·ει ιιιΒιιιιι επι ιππο ιιιιιιιι

ιιι επετειιιιιιιε ει ειιιιιιιεειὶε. :πιο ει ειρι·εεειιιι ιιιειο

ιιι ρι·εεεπιι ιπειιιιιιιεπισ .ιιιισιι ιιοε ιιιιιειιιιιι· Ρι·σιιιει·

Ρι·ετιιειε πει ιιιιιιιισιι Ρτειιιεισι·ιιιιι ιιιειιιπι Βιιιιιιειιιιιιπι

ειιιιιιιιιι ιιειιιιιιιιεεε ιιιεισ ιισπιιιισ εερι.ιεπεσ εεπ (Με

εσπιιιιιι ιιε ιιιιι·ε ειιιειρει·ιε ειιιι ειιιειιι ιιιιιιει ιιι πισ

ιειιιιιιιο σε πισιιιιιιτισ πει: ιιι ιει·ι·ιε εεπ ρσεεεεειστιι

ιιιιε πποε ιρεε ειιιιιιειιιιιιε ιιιιιιειιιι ιιιιιε ι;ιε ι:·στιιιιισ

εεπ ιιι ειιιιιιιι ρενω ιιιε ειιειειιειιὶιι πισιιιιιιιιι ει εειεπι

ιιι ιει·ι·ιε ιισπιεειιειε ει ειιιιιιιιιειε ει ιτειιιιιιιιιιιε ερει

ι·ιιιιι ιει·ι·ιιιιιιπι πω:: εοιπιιπεε πει ποπ εσιιιιιιιεε ιιιι

ιιει ειιπι ιισπιιιιιε .εε ιιισιιιιιιιιιι. :ιειι ειιιι ρι·ειιιειιι

σπιιιιιι ειιρετιιιε εσεειιιεειιι ιιιειι Βιιιιιιειωι εὶειιι ετιιιιι

ειπε εεπιεειιοπεπι ριεεειιι.ιε ιιιειι:ιιπιειιιι. ιιι (Με

Ρετ εε πω: ιιι ιιιειε ιιιειιιιιπιειιιε .εοπιιιιειιιιιτ. ιιι

ρι·ετιιειιε ιει·ι·ιε ει σσεεεεεισιιιιιιιε ει ιιιι·ιιιιιε ειισει·ιιιε

ερεειΒειιιιε ιιιιιιιιιιι δει ιιιειο Βιιιιιιιιιω ιιτειιιιιιειιιιιι.

ει ιιιειιρει· εκ (Με ειιιιειι ει στο ιιιεισ ιπεειο εοπ

ιιιιιισειισιιιε ιιιεισ πιιιιιιιιιε πιε ιιιιιιιιιεεε ει τεεεριεεε

ε ιιοιιιε ιιιεισ ιισπιπιε ιιιιεθι·ιιιιι εοιιιιιοπεπι ει επιε

ιιιειισπεπι ιιε οιιιιιι εε ει ισιο «μισό .ιιειιειιιιπι πιει

Ρει:ε ειπε ιιοιιεειιι ρειιενεζε ιισιιιε ιιιεισ ιιοπιιιιε ειπε

ιιιεισ εσπιιιιιι. Ρτο ιιεπειιειο πει ι”ειιιισ ειπε σεεεεισιιε

ιιεπειιειι ιιει ιειιιιι .‹·εειι·ι ιιισιιιειιιι. ει Με ιισιιιε

ιι.ιειο ιιοπιιιιε ει ιρει αιπιιιιιι μι· ιιοε ιιιιειιι ιιιιιισ

ει ρειειιιπι ιιι: ποπ ρειειιιιο. ιιιιει·ειισισ ιιιιιε ιιοε πιι

πιιπο ιειι εσπιιιιιιε ει σει· ιιοε ιιιειιιπι εοιιιιιιιθ ρω·

εει:ριιιιιιισπειιι ιιι ιιιιιιιιιιιιιεπι ειιιιιιιειισιιειιι εοιειιιιιιει:

ιιει·ισιε ιιειιιιειιιιιι. ι·ειιιιιιειεπε εκεερειοπι εσιιιιιοπιε

ει: ειι.ιιειιιειισιιιε ιισιι ιιιιιιιιε ει ΠΩΠ ποιππε ει σιιι·ιιι

ιιιι·ι. εειιιπι ιιιιιιιε ιιι ειιιε ρειεειι ιιει·ειιιιιιι ειιιιιιιιιιιιιι

ειιιετιι εε ιιιεεσ. ε.ιιιιο ιιοπιιιιιεε ιιειιιιιιιιιιε ιι‹;ε εε

ριιιιι€εειπισ πιιπο. ιιιιιιειισιιε νιι. Δω κι ‹ιεεειιιιιι·ιε.

Με ιισιιιιπι ει ιιεερει·ιιε. ιεειεεπειιιιιιει.πιιιε ιιειιι<

Βιιιιε. ιιισπιεε ει: πιιιτιιι. Βιιιιιιειιιιιιε σε ιιιιιιιιισισιιιεσ

ει ιιιιιι·εε ει.

(ιιι) γ.

ί/επιίπίσ π Μαπιιε!ε, διιιΒιιιέ σιιοιιιἰεπι·/ι`Ζἰο, ι`πιιωειιεέ

εοπιπιιιιιι εε επί: ρππάσπει οιιιειι·Ε ει Ζω·Ι.ι·ιι'Σειίοπίε
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ιιι ιισιιιιτιε ιιοπιιιιι επιειι. ειδε πιειιιιει ιιιιιιε φιστι

ιιιιπι ΒιιιΒιιι ιιε πισιιιιιιιισ ιιειιιισ εει;ιο ει ιι·ειιο ιισιιιιε

εισπιιι·ι·σ επειτα εριιιμιε.ιεεριιιιιιιεσ εειιιιιιιιε ει ιιο

με ιειιιιιιε επιειιιι ειι·εειριεπιι ιιοπιιιιε ει τιιεε ιιιειι

ειιιιιιιιιιε ει στο η” ειιιιτιιιιιι·ει ιιε ρεειιιιιιιιιιειι

εσιιιπιιιει·ιιι€ιεειιιιειπ ιιιιιιτιιιιιι Ριιι~ιειιι ισιιιιε ρειιιιιε

ιιιιιιιιστιιπι ειιειι·ι :ιιισπιιιιι:ιι ιιιι·ιειιιειστιιε ιιιειιιε ε:ιειτι

εσιιιιιιε ει ιιειιιιιισιι ιειι ει ιει·ι·ιισι·ιι ιιιειι εεειι·ι εππι

σπιτιι ιιιιιισι·ε ιιιι·ιειιιεισιιε ειιει··ειιιι ει ειιιιιιιειιιιι εε

ιιιιεε ιιειιεσ. ει ιιειιιιιιιι ειιπι σιιιιιι ιιιι·ε ιιιιεπι ιιιειιιε

ι:ιιιιειι πιεσε πιισιιιιειιπ ει; ειιιεεεεεοι·εε πιει ει εδο ιιιιιιεσ

ει ιιιιιιειιει ιιιιιιιε ιιιιιιειιειιι ιιι ιιιεισ εεειιισ ει σεεεειοπε

ιρειιιε. ιιιιιισ ιιι·εεισ ιιιιι·ειτιιπι ιιιΒιιιιι ιιιιιιιε εσιιιοτιιπι

ιιιισιιεειιιι ει τιεπειι·ιοτ·ιιπι εεκ ιιιιιιιειιιιιιε Λεω ιιοπιιιιε

ιι εισιιιιι εσιιιειιιιιιιιε ιιε ρεειιιιιιι ιιιειι·εσπιι.πιιε ιιιεισ

ιισπιἱιιε ιιειιιιιιεεε ει ιιεεειιιεεε εσιιιιιιεσι·. ιιεπιιιιειιιιιε

ειιεειιιισπι ιιοιι ιιιιπιει·ιιιε ρεειιιιιε Ρι·εειι ποπ εσιιιιι

ει σιιπιιιιιιι εκεερεισιιι. ει ει ριιιε πειει ιιιειε με”

αιωι εεειι·ι ει ειιιιει·ιιιε πειιιιιιειιιειε ρι·εεισ ιιι

ιιιεισ ιισπιιιιε ιισιιιε ι·ειιιιιισει·ιιοιιο·ιεειειιε ιιε ιρεσ

ριιιτε ιισιιιε «Ποιο ιιοπιπιε ρεειππι σε που Ρεισειιιισ.

ιτειιιιπειεπε ἔστι επο ειιιιιιειιιιιιι· ιιεεειιι:ιε ειπε ιιι

πιιιιιιιιιι ιιιειι ιιι·εειι ει σιιιιιι ιειι. ·ρεεεεεεισιιειππιισ

(με ει: ιισιιιιιιιιιιπ ιιισιε; Ριπιιε ιει;τοιιιιιιιιιπ ειιρει·ιιιε

ιιειιιιιισιιιιιι ιισιιιε ι·εειριειιιιιιιιε ιισπιιιιε ιιιειι εσπιιιιιιε

ιι·ιιιιιιιιεεε εσιιιιιιεστ. εοιιειιιιιεπε- πιε Τιι·ειιιειιι Ρτο

εισαι εσιιιιιιιι ρι·εεει·ισ ροεειιιετε τιιισιιειιιιε ιιἰειιιπι

εσιιιιιιιε πιο: ιπ·ειιιειιε εοι·ρστιιιεπι ιιιιιιιιει·ιι ιιισεεεεε

εισ:ιεπι. ιιιιεπι ιιεειιιετ· επρεπε ρσεειι εεε ειιειστιιιιιε

ει ειπε ειιειιιιιε ιιιιιιειε πει ιιιιιέιειι·ειιιιε ιιεει·ειο. ει

ειι ρι·ειιιειε εειιιιιι ει ιπο ιιιιεειο ειιρι·ειιιεισ ιισιιἰε

στο ιιιεισ εοιιιιπιι εειισ ει πιιιιιιισ σπιιιἱε ιιιιιι ειειιο

ιιεε ει ι·ειεισπεε ι·ειιιεε ει: ιιει·εσιιειεε ιιιιιεε ιιιι·εειεε

ει ιιιικιιιε· “σε ει εποε ιιιιιιεσ ει ιιιἰ‹·ιιἱ'εσπιΡειιιπι

εεπ εσιιιρειει·ε ιισεεπιιι ιιι ιπειιιειε εεειι·σ ει: οπιιιι

ιιιιε ειιρει·ιιιε .ιιειιιιιιιιε. ιιιιιιι (Με ιιιι·ιιιιιε 'πιο ιιιεισ

εσπιιιιιι ι›σεειιιε ιιδει·ε εκειρει·ε ειιιιει·ιτι· εεεεεεω

ει ι·ειιιιειι.ι·ε ει σπιιιιιι ιιειιιιιπι ίεεετε (με εδσιπει

ιιιεει·ε ροεεειι:ι. εοπειιιιιειιε ιιοε ιιιεισ ιισπιιι·ιε ει:

ιπειιιειιε ιιι·σειιι·ειστεε ιιι ιιι ιεπι ιιεειιιιπι. ει Ρισ

ιιιιιισ ιιοιιιε τεειιιιειιιιιιιιε Μια ιιοπιιιιε ιιτειιιοιιιιιιι

Ρει·ιεπι ιιἱειι ειιειι·ι. ει σπιιιιε ειιιιει·ιιιε ιισιιιε πεπι

ιιιιε ιιἱεισ ιιοπιιιιε ιισιι ιιιιρειιιι·ε πει ειιιιιι·ειιετε. εεε

πιω ιιιεισ εοπιιιιιι ει ιιιιιιειιιιιιιιε ιιιι εε εειιειιιιι μι·

ιιιε ει ειιεεεεεοι·εε πιεσε ιεΒιιιιπιε ιιειειιιιει·ε ει :ιιι

ειστιιετε πιειε ρι·σριιιιε ειιρειιειε τειιιἰεεε ιιιειωιω

πιστή πεεεεειιειε σειιιιιιειιιιιιιι. ιιιισιιιιιιι Ρειιεπι ιιπριι

‹ιε ιιιιιιιιισ ιιιιιει ιιιειε Ρει·ε ειιειι ειιειτι ει. ρι·ειιιειε

ειιρει·ιιιε ιιειι‹ιιιιι ιιιιιειιι πει στο ιεπιροι·ε πιειιιιε

ιιιιιιιετιιιι ιισιιιε ι·εειριειιιιιιιιε ιισιιιιιιε ιιιειι εσπιιιιιιε

ιιει·ε ει εσιιιει·ε Ιιι·σιιιιιιο. ιιι·ιιιιε ιιιοιιιισπιιιιιιε πιει

ιιειιιιιιιιε ειιρι·ει‹ιιειιε ει ιιι·σιιιιιε σ·πιιιιει ιιστιε πιεε

ιιειιιιιι ει ιιιιιιειιιιε ιισιιιε ιπο ιιιειο εσιιιιιιιι Ριιιιισι·ι

οιιι€ο. ρι·σπιιιισ εειιιπι ει εσπιιειιιο ιισιιιε ιιισιο ιιο

ιιοιιιε ειιΡιιιιιιιιιιιιιε εεεε ιιιιειιε ει σιιειιιειιε Ρετ πιε

ει ιιει·ειιεε πιεσε εσιιιιπιι ιιιιιιιε ιιιιειιιιιιιι ειειει~ο

εεε πει ιιει·ειιεε πιει ειειει·ιιιι ιιιἔ ιιιι·ιειιιεισπε ιιιειι

«Με ιιει ιιι ιιιειι·ιειιι εσπιιιιιιε ιιιιιιιε ει ιιει·ει·ε ιιιι·ἰ

:ιειι Ροιεειιιιε πει ειιειειιειισ ιιι ειιιιιε ιιιι·ιειιιειστιε

ειειει·σ ει ειιιι· μσιεειειε εσπιιιιιιε ιιιιιιιιε ει @διεπει

ιιιιιιε ειιιιιι-ιιιε επι ιισιιιιιιειεπι ι›σιεειιιιιε ι:οπιιιπιε ει

ιτε ιιι εκει·ειιιιιιιε ει εειιιιιειιιιε εσπιιιπιε ιιιιιιιε ιιιι

πιε.πιιειιιιιι εοιιιιιιιιε. ιιιιπι ιι-ιπιειι ιιιιειιι ρτοιιιιιεειιιτ

ιππο ιιε εοιιιιε. ειειιι Ρι·σιιιειιπι ιιιιει·ιι ιιιιε σε ιιιιι·ιι

ιιιιειιιιι. επι' ιιπιε ιιιιιιιι ιιι ειιει·ειιιιιιιε ει εειιιιιεειιε.

ιιεισ ει εκρι·εεειι·π ιιὶεισ ιιι Ιπεεειιιι ιιιει:ι·ιιιιιειιιιι

εποε. ποπ ιιιιιεειιι-ιι Ρι·σιιιει· Ρεειιιειει σει Μάμα!

ιιιιειιιεισι·ιιπι τιιειιιπι πιιιιιιιειεπι ιιιιφιιιι ιιειιιιιιιιιεεε

` πιο
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τΠοτο άοιιιιιιο οιιιιἰτοποο εοπ οιοτο οοιιιιιπι οι» τοοο κι οοπιιιιιππο.ιιοιιοτ άτοτο ιιοπιιποι·ιι ιιοΒιεισοτοοπτωτιε

ειιιο Ροι·το οιιο οποιο τιιιτιοτ ιιι. ιποτοιιἀὶιιο·-ιὶο πιοπ

τειτοο. ποο ιιι τοπιο εοπ-ι Ροεοοοειοιιιτιποατιιτιο πιο:

πωπω! τιιιΒοτιιι τοττο «το ι·οοπττο·.-εοι.ι ιιι :πιοπο

ριιι·το τιο οιιοτο!τοπιε =ιποπτοτάι οτιιοτιοιιιιιιι τοι·ι·ιο

οοιποεττοιο οτ ετιτιιοτιοιο οτ ι·οοάιτιουιι ιρετιι·ιιιιι τοι·

ι·ιιι·ιιιπ οσοο οοιιιιιποο πο! ·ποπ οοιιιιιιιοε τιιιτιοτ οπιπ

ττοιιιιιιιο ττο πιοιιτοτάο. οοοι ειιιτ Ρι·οι!ιοτιι οπιπιτι οιι

ροι·ιιιο οποοιποιιττι ·-οιοτι ιιιτιπποτιο. εισοτ οι·οπτ οοτο

οοπτοοτιοποιπ ριιοεοπτιο ιιιεττοιποπτι. ιτο αρτιο-που

οο οπο ιιι άιοτο ιιιοτιιιιιιποπτο οοπτὶποιιτιιι· ιιι πιοπ

οτιο τοπιο οτ·Ροτειοεοιοιιιτιιιε οτ ιιιι·ιΒιιε ειπΡοι·ιοε ερο=

οἱίὶοοτἱο πιιΠιιιπ3· Βιιτ άιοτο ιιιιιπιιοτι Ρτοιιιάιοιιιιιι. οτ

ἱπειιΡοι· οι όιιοτιι οοιιεοοτ πιο άιοτο ρι·οοιο οσπίιτοοι·

ιιοτοιο ιτιοτο ιιοιιιιιτιο πιο τιοΒιιιεεο οτ·ι·οοοΡὶεεο ο ιιοΒιο

άιοτο ποιπιπο ιπτοει·οιπ. εοΙιιτιοποιιι οτ εοτιοτοοτιοποπι

«το οιιιπἱ οοιιοτ τοτο @τι άοτιοΒοιιι ι·οοιροι·ο ειιιο

Ροεοοιιι Ροτοι·ο τι ιιστιιο οιοτο ποιπιπο ειιιο ττιοτο οο

ιπιιιιι ιιιο οοποίιοιο οοτ τοποσ οιιιο οοοτιοιοπο Βιοπο

εστι πο! τοποι οιιετι·ἱ ιποπτ.ιιΜι οτ ὶπτὶο ιιοΒιοτττοτο

ιιοιπιπο οτ πιει οοιιιιιπι ·ροι· ποε Βιιοιπ τετοιο οτ Ρο

οτιιιπ στο ποπ ροτοπἀο. τιτσοι·οποο. πιάτο ποε ποιπιπο

Διοτι οοιιιιιπἰο. οτ Ροττποεοιοτιιιπ οοιιιιιπο Ροι· ιιοο<

Ρτιτοτιο·ιιοιιι ιπ οτιιιιτιειιιιιπι ετιιιπτειτιοποιπ εοΙοιιιιιτοι·

ιιοι·Βιο ττοοιιοτοιπ. ι·οπιιιιοἰοπε οιιοοιιτιοιιι εοτιιοιοπιο

οτ ειιτιετσοτιοπιο ποπ Ι·ιοτιιτο οτ ποπ ιι·οοοτιτο οτ ·οιππι

ιιιι·ι. οοπτιτοπο μια· ττοιιιιι πιιιιιιιι πιο ιπιιιοι·οιιι οεεο

ιιιιπιε πι€ιπτιοπιποιιο. οοτππ1.ιοππο ιιι οοτο Ρειτοοιι

ποιοάιιιιιοιιοπάο.ιιι οττιοι·τι έτο·ίτιεοο. ποσο· οοιιιιπιοο

ποτιιιιτοτιοιιοοι.ιικνιιιι. ιποιοτιοπονιι. ιιιο ιιι. οοοοιιι

οιιο- ὶπτοι· ιιοπιιιπ οτ ιιοεοοι·ειο. τοετοει ΒιιιΙΙιοτιιιιιιι

ΡοιιιοΒιιιιε. τποιιιειε οο·ιιιιιττοι οιιιιττιοτιππο. ττο τοποσ

τοιιιοο οτ Ρτιιι·οο Μ. · · .

τ ι τ ,'ι‹ - ·: 'τιθ:

( ΜΗ ) ..

ι

Ι/οιπίέτιίο ώ Οροοίτιο, Βαίαιπαπτέε /ι·ατι·ο, ταιιιιοιπέ

οοπιπιιιπέ ατο :πιο ραι·τιίπιιι απτά οι! ιιιιιΒάίοττοπιζο

Μαιωιι2τε. . - ' . ' ει

ιοπι, ιι ‹τοοοιπτιι·ἱ5 .. '

ω. Α. οι. ιοε. ν. στι. ο. τω. τω. ·Ξ

(απο 7

Πι ποιπιπο ·οοιπιιιι οιιποπ. οοο οροοιπιιο-άο πιοπ

τιιΜο τι·ειτοι· ποι:ιιπιιπτιο ιιοπάο οοττσ οτ @τιοο ιιοτιιο

άοιπιπο οτιοι·το εριπιιτο οιιιιιτοποο οοιιιιιπιε οτ Ροιιιι|ὶ

ιιιιιιιο οιιιοπτι οτ ι·οοιριοπτι ποιπιπο οτ πιοο οιοτι

οοιππιιιε οτ Ρι·ο τΡω οοιιιιιιιι οοιιτοιπ Ροι·τοιιι ιιπἰιιο

τιιιιιι·τοι·τι. τιο ι;Ι·ιιιιι·τοι·ιο :τοοο οΡΡοΠοτιιι· οιιτιι·τοιιιιιπ

οοπτειτοτπιπ οτ ·τοτιπε ιιιιι·τιε οοπτοτοτιιιιι οτιετι·ι πιοπ

οοοι ιιιι·ιοάτοιοπιε ιρειιιε οειετι·ι οοπτΠιε οτ τιοτιιτιοιι

εστι οτ τοι·ι·ιτοι·ιι ιτιοτι οιιετι·ι οιιιιτι οιιιιιι τιοποι·ο ιπι·ιο

ιιιοιοιιο οιιοτοιτιι οτιπειτοοτει εο8ποι·ιτι οοπτιτι οτ Μο

τιτοτιτιπο τιοιπιππιπ οπιπεε Βάοτιτειτοε Μποστ οτ ττοιιιιιιιι

οιιιιι οιιιπι ππο (τοοο οιιο οτ ειιιτοοοεειοι·οο οοοι τιειτιοο

οτ τιιιτιοΒοιιτ ιιι άιοτο οιιετι·ο οτ οοοιιειοπο ιρειιιε το

ττο· Ροοπιιιιι.=οιοτι οοιποπιο··δοτιο.Μπιπιο τιοΒοτοΒοο

οτ ι·οοοριοτιο οοιιΒτοοινι ιοποιτοϋπο οιιοοΡυἰοιιἰ ποπ

ππιποι°ιι°το ροοιιπιοοριοοιιοιιοπ οοτιιτιι πιο· οι.ιιτιτ··τιι|ιι

οιιοοΡτὶοιιἰ. οτ οιΡτιιο=·ιιοτοτπΉστοι·Ροπο άτουΒιιιοοετιιιιι

οτ ευροι·ιιιε ιιοπἀὶτο «ποτο Ρωοἱοηιὶἀ- άτοτον πο»

ιπιπο ιιοΒιε ι·οοιιιιοιιτιοπο ι·οιπιττο απ; °ττοιιοωίιιοιοτιο

τιο πιω 'ήπιο ·ιιοτιιο ττιοτο πο·ωιπσηΜοτπιιι ττο1τοι::·

ροτοιιι:το. ιιοτιπιιοιοικ Μπι οποτοοπτιοπιτου οοοοιιτιο

ιιττι·ο άιιπιάιοιιιιτιιιετι ρι·οοιι οτ οιιιιιτ τω. Ροεοοτειο

ποιπ τιποοιιο οτ άοιπιπιιιιιι όιοτο Ροι·τιο οτιοπιπιιιιιι

8ιιΡοτἱι1ε ποπάιτοτιιιιι ιιοτιἱε τοοιΡιοπτιπποιιποιπιπο

όιοτι οοιπιιιιιε τπιάιοιοοο οοιιτιιτοοι·. οοποτιτποιιο πιο

Ρι·οοιοτο ιπο όιοτο οοιιιιιιιι Ρι·οοοι·ιο Ροοειιιοι·ο οιιο

πειιιιο οιοτιιιιι οοιπιιπο ττο ρι·οάιοτιο οοι·Ροι·οτοιιι πει

ο Βιιοι·ιτ Ροεεοεοἰοποπ:ι (ποιοι Ιἰοοιιτοι· οτιΡοι·ο Ροοειτ

επο οιιοτοι·ιτοτο οτ ειπο ιοτιοπιπε ιιιὸἱοἰε πο! ποιοι

ετι·τιτιιε ιιοοι·οτο. οτ οιε ρι·οοιοτο οτιποο οτ Ρι·ο οποιο

επΡι·ιιόιοτο ιιοτιιε πιο ιιιοτο οοιιιππι οοττσ οτ ιποπττο

οιιιιιιο ππο ιιοτιοαιοο οτ ι·ειιοιοποο ι·οοτοοιιοτ Ροι·οοπιιΙοε -

πτιτοοάιι·οοτοε οτ τπικτιιιο (πιο οτιιιττ:το τιΑποο·οτ ιπιοτιι

οοιπροτιιπτ οτ οοιιιΡοτοι·ο Ροεειιπτι ιιι Ρι·οττιοτο @πιο

οτοιππιππε ειιροι·ιτιο ποποιτιο. Μι πιτ @το ιιιι·ιΒιιε ιιιο ι

ττιοτο οοιιιιιιιιΡοεειτιο ιιιιοτο= οιιοἱΡοι·ο οιιιιοι·ιι·ιτόοτοπ

ό.οι·ο οτ τοΡτιοετο οτ οιππιιιοοιιιπιπ τοιοοι·οιιιιο οεοιποτ

τοοοιιο Ροεοι:ιπι οοπετιτιιοιιο ποε όιοτο ιιοιιιιιιο ττο [πο

«πω. Ρι·οοιιιτιτοι·οιιι οτ ιιι ιι·οιπ ποετι·ειιιι. οτ Ρι·οιπιττο

ιιστιιο ι·οοιιιιοιιτιτιιιο ιτιοτο ποιπιπο Ριιοόιοτιιιπ Ροι·τοιπ

οιοτι οτιετι·ι οτ οιιιπιο ειιροι·ιτιο ιιστιιο ποποιτει όιοτο

ποιπιπο ποπ ιιπΡοό.ιι·ο πο! επτιττοποτο. οοο ιιιειι :ποτο

Λ οοιπιιπἰ οτ τιοποπτιππο τιο τιο 0τιπ88Ι11 Ροι· πιο οτ επο

οοεοοι·οο ιιιοοο Ιοιπττιιιιο άοτοποιοι·ο οτ ιιιιοτοι·ιι.οι·ο πιειε

Ρτοριὶὶο οιιροπετε ι·οιιιιτιεο αποτο οοιπιιιιι ποοοεειτοτο

ο.οππποιοποι: ειιιοοιιιπ ροτιο.ιιι οιιΡτι ττο οιιιιιιτο ιιοτοτ

ιτιοττι Ροι·ε άιοτι ακτή· οτ Ρι·οοιοτο οιιΡοι·ιιιο ιιοποιτο

ιιιιτοπτ πο! ιιιο τοιιιιιοι·ο πωπω ιιοτιιοι·ιπτ ιιστιιο »ωτ

Ριοιιτιοοε· ποιπιιιο Διοτι οοιιιιιιιιε οοτο οτ εοΙποι·ο ιπο

ιπιττο. τιι·ιπιο πιοτιιτοιπιππε ιπιιποιιτιπιιο επΡι·οοιοτιο. οτ

Ριτοιιιτιο οιππιει τιοπο ιιιοο τιιιιιιτο οτ τιιιοοπτιο ιιστιιο

ιιιο όιοτο οοιπιιπι ΡιΒιιοι·ι οπτιεο. Ρι·οιπιττο οοιιιιπ οτ

οοιιιιοπιο ιιστιιο τ1ιοτο ποιπιπο ετιΡιιτοπτιππε οεεο τι

ττοΙιε οτ οτιοοιοτιο μοι· ιπο οτ τιοι·οοοε ιποοε οοιπιιπι

ἱοιιιιο= οιιτιιιιοιιι οτοτοι·ο οΒο οοτ τιοι·οιΙοο ιιιοι :τοτο

ι·ιιιτ ιιι ιιιι·ιοάιοιοπο Διοτι τοπιο πο! ιιι οιετι·ιοτιι- οο

ιιιιιπιε ιειππο οτ Ριιιιοι·ο ιιιι·ι οιιο μοτοετοτοποι οο

ετοΠειπο ιιι οιιιιιε ιιιι·ιοάιοιοπο ετοτοτο οτ επο τιοτο

ετιιτο οοιιιιιπιε ιοπιιο οτ ιιιοΒιετι·οτιππο οιπιτειτιο τιο

ιιοτιιιιτιιτοιπ Ροτοετοτιο οοιιιιιπιο. οτ ἱι·ο ιιι οιιοι·οιτι

πιο» οτ οοιιειτοιιτιο οοιιιοπιε ἱοιιιιο τιο ιποποτιτιιιιι οο

ιπππιε. οοοι τοιιιοπ ιιιιοτιἱ Ρι·οιιιι]οιιτιιι· τοοο :το εοτἀἱε

ειοιιτ ρι·οιιιειιιιι τποι·ιτ πιο ττο ιιττι·ο ἱιιΒιιιιι (με τοοο

Πιιιιιτ ιιιΔ οιιοι·οιτιοιιο οτ οοπιιτοιιτιο οοτο οτ οιιιιι·οοειιιι

στιοτο· ιιι Ρι·οεοιίτι·ιπ8Μπιποπτο· οιιοιτ ποπ ιιιττοοτιιπ

Ρι·ορτιοτ Ρι·οοιοτπ ποτ..ειδιιιιιιιοιιτιΡποτιιοτοΜπι άιοτπτιι

οΡοοὶιτπιιι οτιοιιιο ποποιάιοοο τιιοτο άιοιπιπο οοιιιττιποο

οοο άιοτο οοιιιιιιιϊττο ππο ειιιο τιιιιτο οιιο ιιιιιιιιι τοπια ιιι

ιιιοτοπάι·ιιοΙ τιο ιιιοιιτιιτάο. οοο ιπ τοπιο οοο Ροοοοοειοπιπ

τω οποιο τω: τιιιτιοτ ιπ ιιιΠει :το ι·οοιιττιο οοπιπ ιιιιιιιιιι

Ροι·το·ττο οοετοΙτιιιιιο ιποιιτοτάι. ω.ωτιωιω τοπιο ιτοτττο<

πιτο Ρι·οοιο τιπι·οι·ιιιιι οοτιιοιππτο εειι οτ εοωοι·ιιιιι άο ετιοιε οτ ειιτιιιιτιοτε οτ τοἀὸιτἱτιοε ιρεοπιιιιι τοι·ι·ειι·ιιιπ οοτο
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οοιιισιιειιισεισιιοσι οοιιισιιειι- ιιειιετ εσισ ιιοιιήσιε .σε α ιιιιτιιτιιιιι σεειισσισσσίιισεεισι $οιιιοτσσι εειι ει: ιιεσιι

Μ. εειι ·ειστ·στειιιεσσοισσιε ειιρει·ισε εσεειιι

Με άισιιιοσιώσιω·εωιιετεστ ειστε εοσι-εετιοιιεισ

Ρτε8εστιεσισεττιισιεσιιι. ιιισ.σσοιι Ρετ εε οσε ισ τιισσι

ισεεισιτσεστιι ειιστισεστστισιστειιιετιε τεττἱεει: Ροει

8εεΒιοιιιιισε ετ ισσιιισσιεσμει·ισε ερεειΒεσι.ιε σσιισιιι

σει: «ιιοτο ορεεισο φωσιεισω; ετ ίσεσσετ ετ ώστε

ειισεε-ετ Ρτο :ιιοτο Ρτεοιο εοσίιιεοτ σοιήε ειστε ιιο

σιι1ιε·ισε ισιιισιεεε ετ ι·εεεριεεε ιι σοιήε άσσο σο

ισιιιε ιστεετειισ εοιστιοσεισ ει ειιτιεβιετιοσεισ σε οιιιιή

εοι ετ τοτο εισαι ιιειιειιιισι τεεισετε εισε ροεεειιι ρε

τετε τι σοιήε όιετο σοιιτιιιε εισε (ιιοτο εοισσσι στο

ιιεσειισιο -. σει ι_εστιο εισε οεεεειοσε ιιεσειιειι σει

Ϊεστιι εσετι·ι ιιιοστειιτιι ετ ισιιε σοιήε ειιετο σοιιήσε

ει.: ιρει· εοιιισσι Ρετ σσε ιισειιι τετοιο ετ Ρεοτσισ σε

ιισσ ρει.ειιτιο ιιιιετιιστιο ισιιε;σο:ι.·σοισισε ιισσ εο

σισσιε ετ Ρετ σσε ὶι›εσισ εοιιισσε Ρετ ιιεεΡτιιετιο

σειιι ισ ιιτισιιιιισεσι ετιιισιιιτιοσεισ 8οιεισιιιι.ετ σετιιιε

ιιειισει.εισ. τεσσσεσισε εκεεΡτιοσι 8οιστιοσιε ει. Με·

Βιοτιοσιε ιιοιι ιιιιιήτε ετ ιισσ τεεεΡτε ετ οισσι ιστι.

εετσισ ιεσσε ισ εειι σεισειι ιιει·εάσισ σσοστιιισι ει

ιιεττι ιιειιιιιεεο. ιισσο ιιοισισιοεσετισιτστιε. σεει.ιιιινιιιι

ισιιιοτιοσε νι. ότε :ιι :ιεεεσιιιτιε ιστετ σοιιιιισ ετ σε

ερετεε. ιεετεε εσιιιιειιιισε σεισιεσσει. τιιοιιιιιε σε ισστιιι.

εσιιιιεισισε σε ιιεττιιοιοσιεο. ετ ριιιτεε Μή.

ς Μπι )

ί/επάίτιο σύ ΪἰοφἰπεΖΙο, δαἰάε£ο οι Μοιιαυιο διασ

:ισσι σιιοπάσισ Βοἔει:ἰΣ τιιε @ωστε ρω, ίσπαεπει ε·

εοσυπιιιιι ]ΐιετσ :Ζε εοταπι ραττώιω σαεττέ ει έιπέεάέ

ωεωσ ιιίοιπέαιΖτί.

ι).ιι·.ι -

σ”, ”ιΒ σεεεισιιτιε

- ι τω. Α. χω. τω. σε. ε. χω. Με. τι.

; μι. ιι. )

ισ ιιοιιήσε ιιοιιτήσι ειιιεσ. σεε ιιοεριιιειισε τιιισε

σσοιιιιιιισ 5σιιιιειισι ι·οθει·ιι σε ιισειιιε ιιε ισοστειιιο

ιιτιεο -ιιτοιιτιο σοιιήσε. ετ ε)σσιετσε Πισω ιισσ εισαι

σειιι Βσιιιιειισι ισεο ιιτορτιο σοιιτιιισε ετ ισοστεσι

ιτετι·ιε πιει εσισε ισοστεσι Ρι·οοστει.οτ εσιιι. «κι ισ

ἴτεεετιΡιιι εκ ιιιτισε ισετι·σισεστι Ρσιιιιεἰ $ωΡιι ισιισσ

τιιοσιε σε Ροσιοσιε σοιστιι. Μεει.ιιιινιιιι. τιιε ισσε

στ. ιιοσεισιιτιε ιιιετιε σειιήσιιισε σεσιιιισσε εειιισιιιε

ετ τισιτιιισσε σοιήε ιιοιιιισο οιοεττο ερισσιε εεισιτοσεο

εοιιισιήε ετ Ρ0Ρσιι ιειισε επιεστι ετ ι·εειριεστι σοιιήσε

ετ Μισο ιισσ εοιιισσιε ει: στο ιρεο εοιιισσι ετ σε

Ρεεσσιε ιιιετι εοιιισσἰειιοσεσεε ι:ισιιε ιισει·τετιι σσε

ιιοτσσι ετ<ιτοιισε σει·ι.ιε- τισειιοτστιι εεεττι ισοστιιιιιι

ιστιειιιεισσιε ιρεισε σπιτι εοστιιιε ιιειιιΒοή εειι ετ

τει·τιτοτιι ιιιειι=ειιεττι οσιιι οιιισι ιιοσοτε ισι·ιετιιειοσε

ειιειιειτσ οεσιιιοστε ετιεεεσοιιιιι εοιιιιιι ετ ιισειιι::ιτιιισε

ιιοισιιισσι εισσειε ιιτιειιτειτεε ιιιιιιειιισε ετ ιιιιιιετ ιιιετσε

ισοσιειισε ει; ιιεισσιιι ειιισ οιιιιή ιστε τΙσοτι ιιιετσε

εισοιιιιιιιιι ριιτει·νιιοετει· ετ ·ειιτεεεεεοτεε σοεττι ει:

ιιι·ειιιετσε ισοστεσσε-ετιισε σσε ιισιιεισσε ιιτιιιειιεστ ετ

ιιιιιιετ ισ άστο εεειτο ει οοειιειοσε ιΙιεισε. ιισιτο ιιι·εοιο

τἰοτσισ πιο ιιισσε- σσιιε ρι·οιιισε.άιοι.οι σοιιήσε ε

σιιιήε εεοισεσιιιισε οιε Ρωσσια ιιιετι:εοιιισσιε (Με

ιιοισσιε ιισιισιεεε ει ι·εεεριεεε= εοσιιτεισσιω τειισσ.

ειιιστεε εκεερειοσι σοσ ιισσιετειε ιιει:σσιε ·ρτεειι

ιισσ· εοιιιι:ι ετ οιιισι Μή ·ειιεερειοσι. ετ ει Ρισε σειετ

ειστε [σιτε @τι εεεττι ετ ειισει·ισε σεστιιτε·ιιιστο

Ρτεειο. Μ ιιιειο σοιιήσε σοιήε ι·ειιιιτ:τιισσε ετ εισαι

σισε. ιιιοιεστεε σε ιΡεο Ρ·ιστε σειιιε ιιιετο σοιιήσε

ιιεετιιιιι σε ιισσ ρει:εσιιο. τεσσσειεσιεε ιστι @σε

εσιισεσιιστ ιιεεειιιτιε ιιιττε σ.ιισιιιιισιιι ·ισετι στεεή. ει:

οισιιι ἐστι. Ροεεεεειοσειιι ‹Ισοσιιε ετ ιιοιιήσισιτι ειιετε

μπει ετ οιιισισιιι ειιρετισε σεστιιτοτσσι σοιήε τεσι

μιεστιιισε σειιήσε ιισσ οοιιισσιε ττ·ιιιιιιιιεεε οοιιιιι:ε

σιστ. εοσει.ιισειιτεε σεε ρτειιιοι:ει στο ιιἰετο οοιιισιή

ρτεε:-ιτιο ροτειι.ιετε σσοσειισε τιιετσισ εοσισσε σε στε

τιιετιε οοτροτειιεισ ιιιιιισετιτ Ροεεεεειοσειιι σσεσι ιι

οεστετ ειιρετε σοεειτ εσε εσετοι·ισιτε ετ ειιιε ειιιεσιιιε

ισόιοιε σει ιιιιισιεττει.σε ιιεετετο. ετ εκ Ιιτειιιοιει ε:ισ.<ιε

ει στο Ρτεειο εσ[ιτειάιετο σοιήε στο @ω εοι·σσσι

εετιισισε ετ ιιιε.ι:ιτισιιισε οιιισσι ισσι εετιοιιεε ει: τε

ειοσεε τειιιεε ετ Ρετεοσειεε στιιεε ετ ιιιτεετεε ετ ισσι

τιιε σσε ετ σσοε ιιιιιιειιισε ετ σοιήε εοισσετσστ ετ

τιιετο ισοστεσο εεσ εοιιιρετετε σοεεσστ ισ ιιτειιἱετο

εεεττο ετ οσισιιισε εσΙιει.·ισε σειιιιιτιε. σε στ ειστε

ιιιτιιισε στο (ιιοτο εοιιισσι ιιοεειιιε εισετε ειιεἰΡετε

ειιτιετιτι τιει”εσιιετε ετ ι·εΡιὶειιτε ετ οιισήιι ιιειιισσι

ιιιεετε ε!σε σο8ισετ ετ ιΡεε τσοστεσσε τεεετε Ροε

εεσισε. εοσετιτσεστεε σσε «Με σοιιιιιιε σε ρτειιιετιε

στοεστειτοτεσι στ ισ τεσι σεσιτειιι. ετ Ρτοστιττιισσε

σώσε τεειριεστιιισε (ιιοτο σοσιὶσε ρι·ειιιετεισ Ρεττεισ

(Με ειιεττι ει; οιιισσι εσΡετιιιε σοιήε σεστιιι.σ (ιιοτο

ιιοισισε σοιι ισιρετιιτε σει εσιιττειιετε. εειι ιρειι τιιετο

εοιιισσι ει. ιιιιιιεστιι:ισε ειιι εο ειισεεισ Ρετ σεε ετ

εσεεεεεοτεε σοεττοε ιεσιττσσε ιιεΐεστιετε ετ εσετοιι

εετε σοεττιε ρτοιιτιιε ειιΡεσειε τεσιιεεε ιιιοτο οοιιτισιή

ιιεεεεεὶτετε ιιεσσσειιισιιι. ειιιοεισισ Ρεσειιι ιισριι σε

ιισειιι:ο σειιετ ειστε @σε ιισσ εσεττι ετ Ρτειιιετιι εσ-·

ρετισε σειιιιιτει σειεστ σει στο τειιιροτε σιειισε σε

ισετιστ σοιήε τεειΡιεστιιισε σοσήσε ιισσ εοσισιήε

ειστε ετ εοισετε στοιιιιιιιιιισε ιιτισιε σιειιιιοιιιισσε ιστι

σειιτιιισε εσΡτετιιετιε ει: Ρτοιστιε οιιιιήει ιιοιιε σοεττε

ετ ιιιοτι ιιιοστειιιι ιισιιισι ετ ιιειιεσιιιι σοιήε στο ιιἱετο

εοσισσι Ρισσοτι οιιιιΒιιισσε. Ρτοισιτήσιιιε ετιεισ ετ

εοσσειήισσε σοιήε «ιιοτο σοπήσε ετισσιειιτιιισε σεε

ετ ιιιει:σιιι ισοστεσσιιι εεεε ιιιιειεε ετ οιιειιιεστεε εο

ιιισιή ιι=ισσε ρετ σσε ετ ιιετε:ιεε ιιοει:τοε σιιιισιιιισ

ειετετιισσε σσε ετ ιιιετσε ισοσιιισσε ετ ιιετειιεε ιιοεττι

ετετετιστ ισ ιστιειιιειοιιε σει :σπιτι σει ισ ιιιειτιετσ

εοσιισσιε ιειισε ετ ισιτετε ιστι εσιο Ροι:εει;ετε σει εει

8τειιιιιιο ισ εσισε ιστιειιιειοσε ετει.ετιισσε ετ ειιιι [ιο

τεετετε εοισσιήε σιιισε ει. ισιι€ιεττετιιισε εισιιιιτσι ιιισσε

επι σοισστιιι:εισ Ροτεειστιε οοιιισσιε. ετ ιτε ισ εκει·

σώσε ετ εε.ιιειοετιε οοιιιιιιιιε ιιισσε. ιιτι τσιιστιετσιιι

εοσισιήε. ιισσι ιιιισεσ ιιοιήε ετ σε ισοσιιισο στο

σι€ιεετιιτ τσιπ: σε εοιιιιε 5ιεστ Ρτοσιεσιιι ι'σετιτ Με

σε σιττει ισιισιιι. τισι ισιιε ιιισστ ισ ειιετειιιιισε ει:

εεσιιιοιιτιε.ιιοιο ετ εισιτεεειισ άσσο ισ ρι·εεεστι ισ

εττσσιεστο σσοε ιισσ .ιιιιιεειτστ στοιιτετ Ρτετιιοτει σει

εισροή ρτειιιειοτσισ ιιιετοε ιιοειήσειιιιισ σιιιτιετιιιιι
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οτ πιοτιτωιιιιιι ιιιφιτι ιιοιιττιόιεεο άιοτο ττοιιιιτιο του ο οοτ ιτιτιιιο φωτο ιιοτιιε 5οἱιιοιιτἰτιιιο :το μοοιιιιιιι οο

ριτιιιιοο του άιοτο οοιιιιιιιι ττο ιιιτο ειπο ιιιιττο οπο'

(μπαι τιειτιοιτιτ ιιιιιιοτοιιι:τιιιο άο ιιιοιιτιιιτο 1ιοοιιι τοι·τιο

του ροεεοεοιοτιιτιιι.ο φοιτ ἰρει τι:ιτιοιιτ ιιι ιιιττει οι: το

τιιιττο του. ιιι τιτιτιιιτι Ριιττο άο οειετοΠιιιιιιι τιιοιιτειωι

οτ οοιοιτι ιιι τοττιε άοιτιοειτιοιε οτ εειΙιιοτιοιε οτ τοο

@το ιρετιτιιιιι τοτττιτιιιιι·οιιειε οοιιιιιτιοε οοτ τιοι:ι

οοιιιιιτιοει τιοΒοιιτ οιιιιι άοτιιιιιιε άο ιιιοτιττιτάο. εεττ

ειιιτ Ρτοόιοττι.οιιιιιιτι ειιροτιιιο εροοιίιοτιτει άιοτοτιιπι

τιο8ΡιιιοΠι .ειιιάοτι οτ ιιιοτιττιτιι εἱοιιτ οι·τιπιτιιιιτο οοιι

τοοτιοιιοιιι Ιιτοοοιιτιο ιιιοττιιιιιοιιτι. ιτε τιιιοθ. Ροτ οτι

ειοο ἰτι άιοτο ιτιεττιιιτιοιιτο οοτιτιιιοτιτιιτ ιιι Ρτοόιοτιο

τοττιο οτ ΡοεοοεοιοτιιΒιιε οτ ιιιι·ιτιιιε ειιΡοτὶιιε ειιοοιτι

οιιιιε τιιιΠιιιτι Βιιτ άιοτιε τιοετιιιιοΙΙο δτιιοοτο οτ Πιστι

ττιιιο ιιτοιιιάιοιιιιιι. οτ ἰιιειιΡοτ οι άιοτει οτιιιοιι οτ Ρτο

άιοτο ιιτοοιο οοιιτιτοπιιιτ ιιοτιιε τιιοτο ιιοιιιιιιο ιιοε ό

τιιι.τιιιιοεο οτ τοοοτιιοεο ο ιιοΒιο οιοτο ιιοιιιιιιο ἱιιτοεττιττι

οοτιιτιοτιοιιι οτ οοτιετοιοτιοτιοιη σε οιτιτιι οο οτ τστο

ιιιιοττ άοΒοτιοιιιιιε τοοιροτο οιιιο τιοεοοιι·ιιιο τιοτοτο ο

ιιοτιιε οιοτο τιοιιιὶιιο ειοο άιοτο οοπιιιτιι Ρτο τιοιιοτιοϊο

πιο! τοιιόο ειοο οοοοειοιιο τιοιιοτιοιι ιιο!' τοιιτΗ οτιοττι

ιιιοιιτειιοι οτ Μάο ιιοτιιο τιιοτο ιιοτισιιιο οτ ιΙιοι οοτιιι:ιιιι

οοτ ιιοε τιτιοιτι ἴοοἰιτιιιο οτ ιιιιοτιιιτι ότι πιοπι Ροτοτιοο'

Ιιτιοι·ιιιιόο ἱτιτἰο οοε ιιοπιιιιο :τω τοιιιιιιιιε οτ Ροτ

οοε άιοτιιπι οοιιτιιιιιο Ροτ οοοΙιτἰΙοιτιοιιοιιι- ιιι ειοΙιιι!ιο

:ιοιο ετιΡιι!τιτιοιιοπι εοΙοιτιτιιτοτ ιιοττιιε όοτιιιοτειιιι. το

ιιιιτιοιοι·ιτοε οικοορτιοιιι εοΙιιτιοιιιο οτ εοτιετοιοτιοιιΒ που

τιιιτιιτο οτ ιιοτι τοοο-ρτο οτ οιιτιιιι τω. τιοτιιιιι ιειιιιιο

ιιι οιιιιιοτει τοπιο Ροτειοιι Ιιοτοττιιιτι οιιιοτιτιοπι οτιοττι

ειιιτιο παο τοοιτιιτ οοτιειτιιιιτι τιτιοιτιιιοτιιιιι. οποσ τω

ιιιιιιιοο ιιτιτιιιιττιτιο. ιιιο(:ι.ιιιινιιιι. ὶτιἀἱοτἱοιιο ντι. νότιο τ;

κτ τΙοοοιιιοι·ιε. ιιιτοτ Ρτιτιιειπι οτ τοι·οιοιιτι. τοετοο τοο

ττειιιοιιο οτο ειτιιιοτο Βοοτειο οιιιιοοΙιοτιιιο οοιιιιιτιιοι τοι]

τω οτιτιιιιε οτ Ιοτιττειιιοιιε ιιο ιιιιΠειτιο ιιοτιιτιι. · · το

ς των )

Ι/οπάἰτἰο τι δἰυοινιατο Μο ΦααΖΕΖε ίαπαοιιτ2 σοτιπιτιυι2

|ἱιο2α σίο ρατ·τΣοαι τω.: ω.οι·ε οτ ΖωτίτάΖοτέοιιίοΜοτι

ΜΜΜ. '

_""° ι"·δ τι

1280, τ!) ιιιιιιιιιτιι

οτα. Α. χω. το. ο. στα. ο. χω. πιο.

ς ιι. ιι. ι

Έιι ιιοπιιιιο οοιιιιτιἰ τιιιιοιι. οΒο οιιιοτιιτιτιιτόο οικι

το άο ιιιοιιτειτόο ιιοτιτιο οοιιο οτ τι·οτιο ιιοτιὶε οοτιιιτιον

ο1ιοττο ειιιιιιιΙο οτιτιιτειιιοο οοτιιιιτιιο οτ τιοριιΗ ὶοιιιιοτιιιἱο

οιιιοιιτι οτ τοοιΡιοιιτι ιιοιιτιιτιο οτ ιιιοο οΠοτι οοι:ιτιιιιιιο

οτ Ροριιιι οτ Ρτο ιΡεο οοιιιιιτιι άιιοάοοιιιιοττι οτ οοσ

τιιιιιοοτιιο8οοιιιιοιιι ιιοι·τοττι τοτιιιε ροττιε τιιιοιιοτιιπι

οτιεττι πιοτιτοτάι ιιιι·ιετΠοιοιιιε τω” οτιεττι οοιιτΠιε οτ

τω56οϋ εστι οτ τοττιτοτιι ττιοτι τ·ειεττι οιιιιι οιιιιιἱ Μ»

ποτο. ιιιτιοάιοιοιιο οιοτοὶτιι οτιιιιι!οτιτοι εοδτιοτιο (εοιι

τὶὶἱ οτ Βοοιιοιτττω. τιοιι·ιιιιιιιιτι οιτιιιτιο ἱὶτἰοΙἱτοτοε ιιιιτιοο

οτ τ1οτιιιιιιι οιιιιι οπιιιι ιιιτο ιιιιοττ ειιιτοτ:οετοτοε πιοι.

οτ οοι)ο τιειΙιοΒειιιιιιε οτ τιτιοοιιιιιοιιτι άιοτο οιιεττο οτ

:τοπιο ἰροἱιιο τιιι!ιιιιεεο οτ ι·οοοριεεο οοιιΒτοοτ. τοιιιιιι

οιοι18 οιτοοιιοὶοιιι τιοιι ιιιιιιιοττιτο ροοιιιιιο Ρτοοιι πιοπι

εο!ιιτι οτ οιιιιιιιιΙιι οιιοοροιοτιἱ. οτ οι Ρ!υε ιιιι!οιιτ «Βετο

Ρειττοε Διοτι ·οοιοττι οτ ειιιιοτιιιε ιιοτιόιτει Ιιτοάιοτο Ρτο

οιο Ρ!υε ιιο!οιιτ Μ ιιοΙιἰε τοι:ι·ριοιιτιοιιε άστο ιιοπιιιιο

ι·οπιιττο οτ ττοιιοξ Βιοιοιιε οτο ιροο ιιΙιιτο ποτο τιιοτο

πιοιτιιιιοΡειοτιιιτι τἰο που Ροτοκιάο. τοιιιιτιοιιιιιετιιιτι

οπο ειι!ειιιοτιιτιιτ τἱοοοΡτἱε ιιι οοιιττειοτιι ιιιττιι όιιιιιοιειιιι

@τι Ρτοοιι οτ σιτιιιι ιιιτι. ροεοοεειοπιοιιι οιιοι:ιιιο οτ

άοπιιιιιιιιιι άιοτοτιιιτι ρειττἰιι οτ οπιιιιιιιιι οιιτιοτιιι8

ιιοιιάιτοτιιτιι ιιοΒιε τοοιΡιοιιτιτ:ιιιιι ιιοιιιιιιο τιιοτι ουτοπ

το ττοιοιάιοεο οοιιίὶτοστ. οοιιετἱτιιοιιε πιο Ρι·οοιοτο Ρτο

όιοτο τοπιιιτιι Ρτοοτιτιο Ρο5ειάοτο·τιιιοιιετιιιο άιοτιιιτι

οόιιιιιιιο ττο Ρι·οάιοτιε οοτροτειτοιιι τιιιτιιιοτιτ Ροοεοεειο

ιιοιιι φωτια Ιἱοοιιτοτ οειΡοτο ροεειτ επιο οιιοτοτιτειτο οτ

οιιιο ειΠοιιιιιε Μισο πο! ι1ιοΒιοττοτοε άοστοτο. οτιοκ

ρτοάιοτει οτιιιετι οτ Ρτο Ρτοοιο ειιΡι·ο.άιοτοιιοΜε φτου

άιοτο οοπιιιιιι οοάο οτ ιιιιιιιόοιοτιιιιιιιι ιοιο ιιστἰοτιοο

οτ τιιοἰοιιοο τοοΙοο οτ ροτεοιιειΙοε ιιτιΙοε ιιιτοοτοε οτ

ιιιικττιο (με: οτ @απο τιο.τιοο οτ τιιιοτιι οοτ1ιτιοτιιτιτ φοιτ

οοι·ιιιιοτοτο Ροοειιιιτ ιιι [ιτοάιοτο οιιεττο οτ οτιιιιιιτιοε

ειιΙιοτιι.ιο ιιοτιτιιτιο. ιτε ιιτ άιοτιε ιιιτιτιιιε οτο άιοτο τοο·

ιιιιιιιι ροεειτιο @οτο οιιοιΡοι·ο οιτΡοτἱτἰ εἰοῖοιτιὶοτο·ϊοτ

τοΙιτιοπιι·ο οτ οιιιιιιο άοπιιιιτι Βιοοτει ειοο οθοιτιοτ.ιτιι

οοτο Ροοειιιιτι. οοιιετιτιιοιιε και άιοτο ιιοιιιιτιο άο Ρτο

άιοτιο Ρι·οοιιι·ιιτοτοπιι ιιτ ιιι τοπι ιιοεττοιιο. οτ Ρτοιιιἰττο

ιιοτιιε τοοιΡιοιιτιτιιιε ό.ιοτο τιοιιιιιιο Ρτοάιοτειιιι Ρειττοιιι

ι1ιοτι οτιεττι οτ οιιιτιιτι ειιροτιιιε ιιοττιιο ιιοιιάιτει άιοτο

τιοιτιιιιο ιιοιι -ιιιιροιτιτο ποι ειιτιττετιιοτο. εοάιιτιοο ι1ιοτο

οοιιιιιιιι οτ ·τιειοοιιτιτιιιο_ιιο οο οιιιιιτειιιι μι· πιο οτ ετω

οοεοοτοε πιοοε τοδιττιτοο όοτοιιιτοτο οτ. οιιοτοιίπιτιο

ιτοιο ρι·ορτιιο οιιι:ιοτιειο τοιιιιεεει άιοτο οοιι·ιιιιιι οικω-ι

ειττιτο ἀοιιιιιιοιειτιἀἰ. οτιοτιιιιιι Ροτιιιιιι άιιιιιι «το τιιιιιιιτο

ιιτιτοιιτ ‹ὶιοτο ροττοε άιοτι οτιοττι οτ Ρτοτιιοτει ειιτιοτιιιε

ιιοιιι1ιτο ιιοΙοιιτ ιιο! Ρτο τοιιιτιοτο ιιιοΙἰιιε ιιοιιιοτιιιτ

ιιοτιιο τοοιΡιοτιιιΙιιιο ιιοπιιτιο άιοτι οοιτιιιιιιο οετο οτ

εοιιιοτο Ι;ιτοιιιιττο. ίὶι·ιιιἰε τιιοτιιτοιτιιιιιιο ιτιειιιοτιτιοιιε

ειιΡτειάιοτιο οτ Ρτοιιιάο οιτιιιἱ:ι τοτε ιιιοτι τιτιοιτει οτ

τιιιτιοτιοει ιιοτιιε Ρτο άιοττι οοιιιιιιιι ΡιΒιιοτι οΜεο.

ρτοιιιιττο οοιιιιιι οι οοιιιιοτιιο ιιοΒιο όιοτο ιιοιιιιι:ιο .οττ

Ριιτιιιτιτιιιο οπο. ιτοιο οτ-οΒοάιοιιο.Ροικιιιο οτ Ιιοτοόοο

ιτιοοετοιιιιιιιι ιοιιιιιο.ωιιιοπιτιιιιοτοτοτο. οοσ ιιο! ΜΒΑ

τοττοε ιτιοι ετοτοτιιιτ ιιι ιιιιι·ιοιττοιοτιο Διοτι Ματ πο!

ιιι άιεττιοτιι οοιιιιιιιιιι ιιιιιιιο οτ Ροι·οτο ιι.ιτι οιιο Ρο

τοοτειτο ιιο! οοετοΙΙ:ι.ιιο ιιι·οιιιιιο ιιιτιτάιοιοιιο ετοτοτο

οτ επτα ροτοετιιτο οοιιιιιιιιο ιειτιιιο οτ ιιιιιΒιοτιτοτιτιο8

οιιιιτοτιε ω! ιιοΙιιιιτοτοιιι.Ροτοοτιιτἰο οοιιιιιιιιο οτ ιτο ιιι

οιοτώτιτιιιο οτ οιιιιιτιιοειτιο οοιιιιιτιιο ἱιιιιιιο το Μουστα

τιιιιι οοιιιιιιιιιι. «Μπι τειιιιοτι ιιιιοτιτ Ρτοιιιοοειτιιτ τυπο

οι: εοΙδιο ειο·ιιτ Ρτοιιιειιιτι ίιιοτἱτιΠὶε οτο ιιτττει @ιδιου

τιιιι ,τυπο ιτιιιιιτ ιιι ο1οτοιτὶτιιιο οτ οπιιοττ:οτιο. τστο οτ

οιιιιτοοειιτι όιοτο ιτι ρι·οοοιιτι ιιιετιιιιιτιοιιτο @Μιὰ ιιοι1

ιιιιτοειττιτ ΡτοΡτοτ Ρτοάιοτιι πο! ειιιτιιιοιἱ ρτοάδοιτοτοπι

τ1ιοτιιιιι οιιιοι·ιιοτιιιιι ιιτιοιιιά·ιιοιιττιάιοοο .ω @φωτ

οιιΡιτιιιιοο του άιοτο- οοιιιιιιιι ἀο τ.ιιτο,8ιιιιο Ροι7το-ει18

οποιο τιτιτιοτ ιιι πιοΙοτιοι.ιιο το τιιοιιτοιωο τα: ιιι τηι:ιιιο

8οιι ιιοειεοτειοιιιΒιιε οικω ιΡεο οιιιοι·ιιτιω8 Ιιοτιοτ ιιι

ιιιΠο οι: ι·οοιιτίο οοτ ιο τιιιτιιιιι ροττο οτ οοετοΠοτιιιι

οοοιιοιοτιο ιρειιιο. Πιιιτο ρτοοιο Μιτιιτιιιιι ειιιιιττι·οοιιιτο ιιιοτιτιιΜι. οτ οοιειοι ιιι τοπιο άοι1ιοοτιοιο.οτ.οοιιωτι0)8
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οτ ι·οτωιτιιιιιε ιτιετιι·ιιιιι τοι·ι·οι·ιιιιι. οοτιο οοιιιιιιιοε ποι α ἱο Βοιιι.Βιοιο οτ :το ΙιοιιἱΪτιοἰ‹› ιιιιτιιιο.οά τοοοιτι !ιτιιοιιιο

ποπ οοιιιιιιιτιοτιοΒοτ οιιιπι άοιιιιιιιε στο ιιιοιιτοτττο. εοά

οἰοτ ιρι·οάιοτο .σωστο ειιμοτιιιε ειιοοἰτἱοιιτο (Με τι·

ι.ιοιιιιιιτι .εἱοτιτ ,οιι1Βτ:ιιιιτο οοιιτοοτιοιιοιιι .Ρτοεοτιτιο ιτι

ετι·ιιτοοιιτι. ιτο τιιιοττ Ροτ οτι οπο ιο τιιτ·το ιιιετι·ιι··

ιποπτο οοιιτἱιιοιιτιιι· ιιιιΠιιιιι Ηοτ όιοτο ειιιοι·ιιοτο μπι

ιιιόιοιιιιιι. οτ ιιιοιιροι· οιτ άιντει οιιιιεει οτ Ρι·ο τιιοτο

Ρι·οοιο οοιιίιτοοι· ιιοτιιε τἰιοτο ιιοιιιιτιο ιιιο Ιιοτιιιιεεο οτ

ι·οοοριεοο ο ιιοτιἰο άιοτο ιιοιιιἱιιο ιιιτοει·τιιιι οοιιιοιοιιοιιι

οτ εειτιοΒιοτιοιιοιιι ότι οιιιπι οο οτ τοτο τιιιοτἰ άοτιοτιοιιιι

ι·οοἱροι·ο ειπο Ροεοοιιι Ροτοι·οο τιόΒιετάιοτο ιιοιιιιιιο

ειπο ὸἱοτο οοπιιιιιὶ Ρτο Βοτιοίιοιο οοτ ΐοιιττο ειπο οο

οοεἰοιιο τιοιιοδοιι ιιοΙ τωτ1τ οοετι·ι ιιιοιιτειιάι. οτ ιιιτιο

@Η όιοτοαιοοιιτιο οτ ιΡει οοιιιιιιιι το” ιιοοΓτοοιιι

Μο οτ τροοτιιιιι ιτο. που ιιοτοιιττο.. ΒΒοι·οιιόο Σιιιτιο

ποο ιιοιιιιιιο- τιιοτι οοιιιιιιιιε οτ Ρον ποε άιοτιιιιτ τοπ

πωπο μι· ιιοορτΠοτιοιιοαι ὶιι οτιιιι!ιιιιιοιιι ετιιιιιτοττοΞι

118τιι; εο!οιιιιιιτοι· ιιοι·τιιε άοάιιοτοπι. ι·οιιιιιιοιοτιο.,οττοοε

Ρώσοι - οολιιτιοιιιε οτ ,εοτἱ·εἴοοτἱοιιἰε .ιιοιιο τιοτιιιτο 0τ.ιιοιι

ι·οοορτο οτ οιππἱ τω. ·ιιοττιιαι. ὶιιιιιιο ἱιι .ροτιιοιο Μοτο

άιιιιι.ιιιιοτιάειιιι ο!!ιοττιτάο.Πιοοο ουσ. Πιστοτιιιϊ @Μπιτ

ττΩτιιιιιιιο οειρἱτοιιοιιο _εριοιιΙο. οοτιο άτιιιιιιιιοο ιιιιτττιιτ

τιιτιο ιτιοαι..ιιιιιτ. ἰιιὸἱοτὶοιιο ν”. άιο ινι_1ιι ὶοιιιιοι·ιὶ ,υοοτ

οοιιιΡΙοτοι·ιιιιιι. τοετοε οιιιΠιο!ιιιιιε άο_ ψιοι·ττιο!οτιςιρο

ιιοτοι·ιιι5. τιτ·ιιτοιιιιιε τοι·ι·οι·ιιιο. οτιοι·τιιε τ16.ιιιοιιτοτό,ο

τω” τιιιοιιάτιπι Βιιιττοιιιε οτ ετο'›τιο.ιιιιε άο ιιιοΒιιοι·ι·ι.

ς Μι· ι

θίσιοι·οΜο ταάοα·, απο Ζακτιιοπεωσ:οιιιτιταιιί .ρο0ώΤ 88

απιἰοϋἰιιο ·ι:οιεαΙο 2αιιέ;2 οα·ορωπο τ ρι·οοΖΙΖο οτιτΕποπτΙο

οαρίτα!α ιιιἰ ?ιοο οὶεἰοπι ο#ὲι·τ. . ο ἔ

ο: ·.ι-·

' ''-.)κ : _ ι ι

τ2289,. €θ τοιιιιοτιι

Ε.: ‹ιιιιο9ι·ορλο |τοοιί ?”ιιιπίποταϊι ωτωω-κ.

φωι..ι. [ω. 849 ο! 350. τω. (πω. απ.

ς ιι. ιι.)

ΉΒΒο ιιιττοκ ττο οιτιοι·οτι:ι ττοκιάοι·ιιιιε ιιιιττοιιι τιιιτιοι·ο

Ροι·ιιοτιιοιιι οιιιιι οοπιοπτ οτ ΡοιιιιΠο ιοιιιιο οτ ιὶοιιιἰιιἱε

οιιΡιτιιιιοιο οτοιιιιι τιοοιζιιιτιιιε Βοιιιτοοιι. άιοο οτ Ριο

τοετοι·οτ ιιοτιιε όοπιιιιο 1ιοττ·οιιιοττιοι οιιι·ιο Ροτοετοτι

τισιιιτοτ·ιι ετιΡιιτοιιτι ιιοπιιτιο οοεττο οτ ττιοτοι·ιιιιι οο

πιιιιιιε οτ Ροιιιι!!ινοτ .άἰοτοτιιιιι ·τ1οιιιτιιοτιιι1ι οοριττι

ιιοοι·ιιιιι Ρτ·οπιιττο οι Ρι·οοιοτι οσιτιιιιιο ροΡιιΠιιε οτ

ττοιιιιιιι οιιΡιτοιιοι τιιιοτιι ιιοοοιιι τοοοι·ιιιτ τιιιοά τοοι:ιτιι

οτ οοιιιμΙοτιο ιιτ ιιιτιιο. Ρι·ιιιιο τιιοο οτ ποτο ιιιι·ιιι·ο

τοιιοτιοειι·ο οτ ιιιιιιιιιτοιιοι·ο βάοτιτοτοιιι οοιιιιιιιιε οτ Ρο

ΡιιΠι ιετιιιιο οτ ττιοτοι·ιιιτι -τιοιιιιιιοι·ιιιιι οοτιιτοιιοοι·ιιιιι

5ειττ1ττι°ο οτ οιιοτοοιι·ο·οοιιιοε ὶοιιιιοιιεοο οτ οοι ὶοιιιιο

Ροι·τιιιοιιτ τοτο ιτι Ροι·τιτιιιε οποιοι ιτι τοι·ι·ιε ιιτιιτ·ιιιιι

τιιιο οεοοιιτ. οιιιοιιιἰο ιιοιιττοιιτιο- ειιιότιιιττο ετοτιάο Ροτ·

τοττιιτι τοι·ι·ειιιι πιοτιιιι ειιιιιε οτ ειιτιιιε οτ εοοιιι·ιε Πετι

τ·τιιε οτ τιτιοι·ιε ει!) οιιιπι ιο ροι·οοιιιο οτ ιο ι·οτιιιε οο

ι·ιιιιι ειιι·ιιε οτ ι·ιιιιτιο. Ποιο άιοο οτ ποτο οιιοττ οι.

ετι·ιτ·τιι οιτ ου οοιιιιιτιο οποιο ιτο Πιιιιιιιιο ττοοεο ιιοτιιιο

οπο οοτ ιιι·οτιο το τοιιιοι·οτιετ'οτ ει· ιιιιιε τιιοι·οι·οτιιι·

οοτιο. ιιιιιε ιτο οοιιτιιιιιι οετ -Ιιοιιοι·οιιι οοιιιιιιιιε οτ ρο

ιιιιΠἱ. ὶοιιιιο οτ ἀοιιιἰιι‹›ι·ιιιο οοριτοιιοοι·ιιιιι. οτ άιοο

τιιιοτ11ιτιιιτι (ματ τοοιο ιιει τιοιι·οι·οιιι οοιπππιε οτ ιιιιιιιιΠι

ἱοιιιιο οτ άιτ·τοι·ιιιιι ιιοπιιιιοι·ιιτιι οιιΡιτοιιοοι·ιιιτι τω”

οτ ιπο ειιτιιιιι·ο πιο οτ -ιτιοοε. τιοιιιιιιοο οτ πιοιιιιι .τιο

ετιιιιιιοιι οτ τιοιιιιιιοε Μιιιτοοιι .οτ ειιιιιο··τιοοτιοαιιοιι.

οτ ο.Βο.άοτιοο οοεο τι·ειιιοτιιιε πιο οτ'ιτιοοε τιοιιιιιτι·οο

οοτ οτο τουτο ιιιοο ιιτ οετ ιιι πιο οοιιιιοιιτἱοτιο. ἱτοιιι

όιοο οτ ποτο τιιιοά οοετοιτάιιο οιτ Ρτο. οοπιιιτιο‹ ιιιιιιιο

οτ τιιιοτι τω” ι·οοϊοιιοτιι οιιροι· τιιοιιιίτιοε εποε :οοτ

ευρω· τιοιιιιιιοε οιοοε ιιοτι. οποπ (μπι ιιοτοετοτοεοιιι

ιιοιιἱιιιιτ ιτο πωπο Ροεειιιιτ Μισο οοετοτάοε οτ ωστε

οτιεττιττΠ ιιοτιιιιτ τοοοι·ο οτ Βιοιιιιιτ ι·οοιοτιοε οἱο οπιιιιο

. τιιιι|ο τοτττιιι·το· ιιά ττοιιιιι·ιοε. οτ οΒο αστο τοι:οι·ο ι·ο

οιοιιοιιι.άο τιοιιιιιιιΒιιο :ποιο Μι οιιιπι Μάιο 5ειιιι0 ε"

Βοτιιτοοιο· Βάι τοοτιιιιιιι ιιά ιιοοιιιτιι·ιο οτ. :ιό -ιιιοι·τοιιι.

οτ ρι·οτιιΒιιι·ο. ιιιοΙοοτιοιιιιιιοε.τοτ ¦ιιτι·οιιοε ττο οοι·οιοο.

κατ. ιπο οιιιιττοι·ο οτ ιιτοιιοι·τι ιιοιιοε Ιιοιιιιτιοε οτ ιτο

τ806τοίΒΜΟΜΜ Φέτι·ιοτιιιιι οοιιιιιιιιε οοι πω: €Π8·τ

τοιὶιιιιπ.οτ @απο τιιττοιιιε. οιοοε! οι οι·ιιιιτ οοοιιιιιιοιιοοετ

οτοιιτ·δοιιιιΜ ττοιάιοτο ι.τιετι·ιοτιι. οτ Ιιἰε‹·Ιιοἱἰοιιεοο οι·ιιιιτ

€τοπιιιιι:άο κοιτα ττιετι·ιοτιι. οτ οοι·οτιοτιοιιτοε.οι·οιιτ στο

Ητιτιι ττο άτβάτ ·ττιετι·ιοτιι. οτ οτιιτιοιιοιιεοε οι·ειιιτ ιιο

ιιιἰτιἐ ·τἱοιἀὶτ·το` άιιιτι·ιοτιι. οτ ΜοιιοοΙοοιιο οι·οιιτ τισιιιιιιι

το άτοτο τιιετι·ιοτιι οτ εοι·οιιοΙιιο τιι·οιιτ οοιιιιιιι ιτ.τοιιιοτο

ττιετι·ιοτιι οτ οοιιιιιτιο ιοτιιιο ·τιοιι.οτ οποιο ἀἱο ιοτιο

ειιΡι·οάιοτιο άιι·ι·οτιοτιοιιτ τιιο·οτ οιοοε τιοπιιιιοε .οτ

ιιιοιιπι Βοετἱοιιιοιι οτ τιοιιιἱιιοοτιοιιιἴοοὶἰ οτ οποιο τιο

.0 ετιιοπιοιι. ιιτ- σιιετοΠειιιι οτ ροτοετοτοε @οι ειιιιτ ετειτι

μοι· ·τοιιιΡοτοτοοι ετι·οιιιιεειτι τα τωττωο οοιιιιιτ οοτι

τιιτοιιι οτ οιιιιιοευτιοιιοο·τιοωιιιοε ότι οριιιτοοιο ότι οι»!

ιιι·ειάιοτιο οοιιιιιτ ιιοι·ιτοτοιιι·οτ ιιοιιο ετοιιτ Βοιιοόιοττιο

το τἱοιιεἴοτ άοι·πιιιιιιτ οιιτι ο‹·ιιτἱε τιιοιε ττοιιςτιι οτ

ΗΒοι·ι ιο Ιιοτοοιιἱε οτ ιιι ι·οτιιιο @απο Ροτ τοτειιιι τοι·ι·τιιιι

ιιιοετιιι οι τιοιιοι·οιιιτοοιιιιιιιιιο οτ ιιοριιττο-ιοιιιιο οτ ετοι

ιιιιτιοι·ιιιιι οοριτειιιοοι·ιιιιι. ἰτοιιτι·όἱοο. οτ ιιο!ο- ει Βο5τἱιι

ιιιοιι Βοιιιΐοοιι οετ τοτιτιιιιι σιιιτιοτ· οσο Ροεοἰτ οτειι·ο ιο

ττιετι·ιοτιι Βοιιιτειοιι. (μισά Ρσεειτ ιιοτιιι·ο το τοι·ι·τι ιιιοιι.

ιιι ιιτειδιιο·ειιιο ιιι ι1ιοιιτιιιιιο ειιιιἰε οτ $οτιιιε ἴι·οιιοτιὶ5

οτλιτιοι·ιε. ιιοιιιοιιόο οιιττοιιάο ετοιιττο οτ ι·οτ1οιιιιιτο.

οτι οιιιιιι οοεττο. οτ ιιοτο Βιοοι·ο Βι·οοιοτιι οιτ Ιιοιιοι·οπι

οοιπππιε οτ ΡοριιΠι ἰειιιιιο οτ άοιιι-ιιιοι·ιιιιι οοΡἱτοιιοο

ι·τιπι οοιιιιιιιιοοιιοτι τιοιιιιιιοε «το Βοιιιτοοιο οοι ιο

τοι·ι·ιιιιτι ιιιοιιιιι ιιοιιἰοιιτ οιιιπι οιιιι Βοοτιοπιοιι τισιτιοοιιτιοι

811ιιτι1 οοιεττιωτιιιι ιιοτειιιιιιι οοιιειιΙοπι το τοοιοιιάιιιιι

ετι:ιε ι·οοιοιιοε πο! εποε άοτοιιοιοιιοε. οτ οτιο τοοιιιιιι

ιρειιιιι οοτ ιρεοε οιιττοι·ο ίι·ειιιοοε ιιοι· τοτειιιι τοι·ι·ιιιιι

ιιιοοι:ιτι τιιιο οετ τιο οοιιιιιιιο ὶοιιιιο οτ τΙιιο οι·ὶτ ιιι τοτο

τοιιιιιοι·ο ιιιτο ιιιοο. ιτοι1ι άιοο οτ ποιο τΙιιοττ οι ιιτιοιιιο

ιτο τοι·ι·ο ιοεο τιιι·ιιτιιτ οτ ιοεο ἱιιοι·ἱτ τιμή τιοιιιτοοιιιιιι

τιιιοττ ἱιοιιιὶιιοε τΙο τιοιιιΒιοιο τΘΠοτιι1τιιτ ιιιἰοτιὶ ττιιτο

ιτιοτιιιιι τιοιιιιιιοπι οοτ άιοτοε Ιιοιιιιιιοε οτ] ιιιάιο:ιτιάιιιιι.

ἱτοιιι τιιοο οτ ποτο Ίοοι! οι ετήσιο τοπιο ιτο οσοι

Βιοιο τιιι·τιτιιτ ιο τιοιιιτοοιο ιιοτ Πι ττιετι·ιοτιι Βοτιιτοοιι.

οτ ιοεο ιιοιιοι·ιτ ιιι τοι·ι·τι πιοτι τΙιιοάοΒο τοιιοοι· ιΡειιιιτι

ιιοι ιιιεοο πι:ιτιττοι·ο οτι ὶιιόὶοοιιἀιιιιι ὶιι τιοιιιθιοιο. ιτοπι

` άιοο οτ ποτο τιιιοττ τι¦ἱοιιἱε οοτπιο ιτο Βοιιιτοοιο ιιοο

ττο ἰειιιιιιι οτ ιιοτιιιο ιτο όιετι·ιοτιι ιιιιιιιο ιιοτι τιιιτιοοιιτ
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οποπο ποιιοτπιπ ιιι τουι·ο πιοο. πο οιιιπι οτι οποπ πο- ιι

!πουιπτ. οτ !ιοο ειπο ο!ιτιπο ποοιτο οππ πυιοτπ. ιτοπι

πιοο οτ πο!ο τ.Ιποπ οι ο8ο πο! ο!ιτιπιο πο τουτο πιοο

ιι!ιοπιπ πο!ποι·ο πο ιιοπιτοοιο Ροτειιιι πο! Ροοιιιτ ιιο

!ιοι·ο οτ οιιτι·ο!ιοι·ο καιρου τιποιιποοιιιποπο πο!ποι·ο πο!

πο!πουιπτ ειπο οποπο ποποτο πο! ποοιτο οππ πυιοτιι.

ιτοιπ απο οτ πο!ο τΙποπ οι πιο Βιιοι·ι·οο!ιο οπιπ ο!ιτιπο

πο! ιι!ιτιπι!ιπο !ιοιπιιιι!ιπο πο οουειοο οπο ποπ εππτ

!ιιιι·ιοποιο οοππ !ιοιιιιιιοε πο !:ιοπιτοοιο τοποοπτπι· πιιο!ιι

ποπ υοοο!ιοοι·ο ιιιειιιιι πο! ιΡεοε ιιι !ιπι·ιοπεοπι τοπ

!ιπι·ιοποοο. !ιοπιτοοιι οτ οι ουππτ !ιπι·ιοποοε τιποπ

!ιοιιιιποο !ιοπιτοοιι τοποοπτπι· ιιιιο!ιι ποπ ι·οοο!ιτιοι·ο

ιιιοπιπ πο! ιΡεοε Ρτο τοοιοππο πιιο!ιι πο! !ιοιιιιιιοε

ιιιοοε Βποι·ι·οπι πο !ιοπιτοοιο. ιτοπι πιοο οτ πο!ο τιποπ

οι !ιοιιιιιιοε πο !ιοπιιιιοιο !ιο!ιο!ιπιιτ Βπουι·οιπ οπιπ

οποπο πο! ο!ιτιπι!ιπο !ιοιπιπι!ιπο το οοι·ειοο @ποπ οττο

τοποοι· ιΡεπιιι πο! ιΡεοε ποπ ι·οοο!ι.5ουο ιπ τοι·ι·ο ιποο

οοτ ιΡεοε οιιιιιιιυο επι οιο. οτ ουσ οουπιιι τιποτα· οτ

ποτοποουοιιι. ιιοτ: οιιιπιο επιιι·οπιοτο. οδο ιπποι απο

οτ πο!ο τοοοι·ο τοποππο τοτοπι τοι·ι·οιιι ιιι πιο οτ ποπ

ιιιιπποππο. οοτιππ οοι·οιοο ιιι πιετι·ιοτιι !ιοιιιτοοιι ιιι

!οο!ιο π!ιι πιοιτπι· οοιπΡπο πο οπο. ρυοεοπτι!ιπε πιοο!οο

πο !ιουτιοπο οτ Ρι·ιιιιο οοΡο!!ο οποιοιιιε ιιοπιιιιοιι οτ

ιπο!οιιουπο πο !ιι·ιιιιο. οτ ιο!ιοππο τοι·πο!!ο. οτ οττοιιοπο

οιιοπι. οτ επιποποτο οο!ιποι·ιο. οτ οποο!ιιιιο πο οττο

οιιιπιο. οτ ειπιοποτο πο ποτοειοο. οτ ιιιοι·ιπο οο!οι.τοι·ιο.

οτ ε.ιιι·πο το !ιουπο!ποοιο. οτ ιο!ιτιππο πο !ιου!ιοτο. οτ

Ροτυο τουιιοι·ιο. οτ ιιιπεεο πο ιιιοοο!!ο. οτ υπιιο!πο

οειρο!!ο οτ ποπιο!ο πο οο!οο!ιπο!ιο. οτ Ρι·ιιιιο πο πο!!ο.

οτ ιοππιπο εοι·τοι·ο. οτ ιο!ιοπιπο !ο!ιουοπτο. οτ πιοο!οο

οοππο !πΡπο. οτ Ρυιιπο ερο!!οιποιο!!ιο οτ Ρ!πι·ιιιπο

εοι·πιοτιτι!ιπο οοπιππιο ιτιππο οτ ιιππι·οο ιιιοΒιετι·ο οτ

Ρι·ιιιιο το οο!οΒιο οιπ!ιοιιοτοι·οο ιππιοιο. οτ ποσποτο

ποοιιιιοοιο οτ υο!οππο πο ιιιτιι!οι·ιποοιιο. οτ οποοιπο

πο οοιιιιο. οτ ειι!οιτυο πο οποπο. οτ οουπο!οοπο πο

οοειιο οτ @πιο ροποποοιο. :ιππο ποιπιπιοο ιιοτιιιιτοτιο

ιπι!!οειιιιο πποοπτοειπιο οοτποεοοιιιιο. ιππιοτιοπο ιιο

Ρτιιπο. πιο πιοοειιιιο ιοππουιι ροετ ποποπι.

Εφ τυοποοεο!ιιιιπο το!ιουιιοι·ιιιε οιιουι ιιιιΡουιι ποτοι·ιπο

υοτιοτπε οουιρει.

!τουιιιιι ιιι ρυοεοπτιο τοετιπιπ ειι!ιοοι·ιΡτουπιπ ι·οΒοτο

ι·πιιι οτ ποοοτουπιιι πιοτπο ιπποιτ πιιιιτ οτ Ρι·οτοετοτπο

τιιιτ ιιποπ πο!ο!ιοτ οτ ει!ιι π!οοο!ιοτ οτ Ρ!οοοτ τιποπ

Ροτοετοε εοπ τΙπι οι·ιτ ιιι !ιοιιιίοοιο πιο οοιιιππι οτ ιιπι

οετ `πππο πο! τιπι πιο τοιιιρουο τποι·ιτ ποιιοοτ οοοι

Ροι·ο οτ !ιοι›ουο οετοι·οε οτ το!οοποε τιπι εππτ πο! οι·ππτ

Ροτ τοιιιιιοι·ο οππποτιιπ ιιι τ!ιοτυιοτιι !σοιιιτοοιι. ειοπτ

οοπεποπουπιιτ !ιοιιοι·ο οοετο!!οιιι τιπι πιο τοιιιΡουο

ουπιιτ ειπο ο!ιτιιιο ιΙιειιιο οοπτυουιοτοτο πο! ο!ιοπιπο

πιο οο. οτ ιιιιο!ιι ιι·οποοεο!ιιιιο ποτοι·ιο οπτιοουιιιτο

ι·οοοπιτ πτ ιιιετυπιιιοπτππι τοοουοιπ πο ρι·οπιοτιο. ιιοτπιπ

οοι·ειοο ιιι οοοτυο υοο!ιο πο πει!ιο. τοετοε ι·τιιιιιπιιπιππο

εο!ιιιοι·ιπο. οτ οττο!ιοππο οοοπι πο !ιοπιτοοιο.. οτ υο

!οιιππε το ιιι€ι!οι·ιποοιιο. οτ ιοιιοππο πο ιπει!οι·πιοοιιε.

οτ !ιο!ποπο τι!ιο ιιιοΒιετυι οππυοο.. οοπο ποιιιιπιοο

ιιοτιπιτοτιο. ιιιι!!οοιιιιο. πο. οοτποθιοειιπο. ιππιοτιοιιο

εορτιιιιο. πιο οοοπιιπο το!ιι·πουιι ιπτου ιιυιιιιοιπ οτ του

οιοιιι.

!ππο π·οποοεο!ιιππε το!ιουπουιπε εοουι ιιιιΡουιι ιιοτουιπο

-(Μνι) ι-. -

Οοοιι·ι·πε, Ηιιικίοιιι.τ πο (πικάπ: τμιοπείαπι /ἰΖΖω.τ, ραι·ιο.τ

πω, οτ @οκτώ ο: Οιι.2ΙΖο!ιπο ποο-εοπ, @των οι

ίπ ιιιι·ιΜιοτιοπο οπωττοιτε οοπτροτοπιτοε Μπαστιά

οοπιππιιπι πεειτιε.

Ώ8θ, Ώ9 ιοππουιι

..ο _.ι . · , - Ι _

Οοπ.Α.|ιο!.404. Οοιἰ.ί].|-οἰ.9πθ.ν. ., ,... .' . .

(ιι.π.)
.ΑΙ .. . .ψ .. ή,

··ι :ο το..

ιιι ποιιιιπο ποιπιπι οιιιοπ. οπο ο!πουτπε τιποπποπτι

ποιπιπι επιποπιε πο @πιο πο πιοπτο!πο πιοο Ρι·σΡι·ιο

ο ποιπιπο οτ Ρυοοπτ·οτοι·ιο ιιοιιιιπο ποι:ιπι οτ €πι!!ιο!ιτιι

τυοτυπιιι ιιιοουπιπ !ι!ιοι·πιπ οτ ιιοι·οππιπ οπο ιιιοοπιπ

πιοτι φωτοτιο επιποπιο το τΙπο ιιπιιοιιι·τιτιιιιιο= οετ ιπ
8τι·πιποπτπιπ Ρπ!ι!ιοπιιι οοιιΡτιιιιι ιιιοππ τπι·ο!!ι ιοττοτιιιοπο

!ιιιυοπο ποτουιι. ιποοι.ιιιιιι. πιο :ιιι ιιιππουιι ποππο οοπο

οτ ποπο ποτιιο ποιιιιπο οποπο εριππ!ο οοιιιτοποο οο

πιππιο οτ Ροιιπ!ι ιετιιπο οιποπτι οτ υοοιΡιοπτι ποπιιτιο

οτ πιοο πιοτι οοπιππιο οτ Ρσρπ!ιοτ πιο ιΡεο σοιπππι

τουοιοιπ Ροι·τοιπ τοτιπο ποπο 8οπποτπιπ· οοετι!!ιιιοπ-ι

το!πι ιπι·ιοπιοιοπιο ιΡοιπο οοοτι·ι οοπτι!ιο οι οπιιιοιι εοπ-

οτ τουτιτοι·ιι πιοτι οπετυι οτοπιιι ποιοι !ιοποι·ο ΜΜΜ

πιοιοιιο οιιουοιτπ οοπο!οοτο οοΒιιοι·ιο οοπτι!ι οτ ίιπο!ι

τοτιιιπε !ιοιπιπππι οιπιιοε !ιπο!ιτοτοε !ιο!ιοο πο! Ρτο

πιοτι !ιο!ιοιιτ οτ ποτιιπιπ οπιπ οιιιιιι ιπυο τιιιοπ οπτο

οοεοοι·οο ιποι οτ πιοτοι·πιπ τι·οτι·πιπ ιποοι·ιιιιι. οτ οΒο

οτ πιοτι ιιι·τιτυοο ιποι !ιο!ιο!ιοιππο οτ !ιο!ιοπτ ιιι πιοτο

ποετι·ο οτ οοοοιιιοπο ιρειπο. !ιπιτο οποιο !ιιιυοιπιιτ

οοπτιιιιι οορτπο8ιπτο τι·ιπιπ ιιιππο οποιο πισω πτιπιπιο

ο πο!ιιο εο!ποπτι!›πε πο ποοιιιιιο απο οοπιππιο ιιο

!ιπιεοο οτ υοοοιιιοεο οοπτιτοου. υοιιπποιοπο οιιοοποιοιιι

ιιοπ ππιποιοτο ροοπιιιο Ρι·οοιι ποπ οο!πτι οτ οιππι

πιτ οιιοοροιοιιι. οτ οι ιππο πιι!οτ πιοτο ποιο πιοτι οτι

οτυι οτ επιιοι·ιπο ποππιτο Ρι·οπιοτο Ρι·οοιο ιππο πο!οπτ

τι πο!ιιο ι·οοιιιιοπτιτιπε πιοτο ποιπιπο υοιπιττο οτ ποπο.

τοοιοπε πο ιΡεο Ρ!πυο πο!ιιοπιοτο ποιπιπο Ροοτπιιι πο

ποπ ιιοτοππο. ι·οιιπποιοπο ιιιυι οπο επιιιιοιιιτιιι· πο

οοΡτιε ιι!τι·ο πιιιιιπιουπ ιπετι ρι·οοιι οτ οπιπι τω. ποο

εοεειοποιιι τιιιοτιπο οτ ποιιιιιιιπιπ πιοτο Ρουτιε οτ

οπιιιιππι επροι·ιπο ποππιτοι·πιπ ποτιιο υοοιΡιοπτιιιπο

ποιπιπο πιοτι οοιι.ιππιο τι·οπιπιοοο οοπιιτοοι·. ποποτι

ό τιιοπο πιο Ρι·οπιοτο πιο πιοτο ~οοιιιππι Ρι·οοοτιο τιοε

οιποι·ο πποποτιπο πιοτπιιι οοπιππο πο Ρι·οπιοτιο οοτ

Ροι·ο!οιπ !ιο!ιποι·ιτ Ροεοοεειοποπι οποιιι !ιοοπτου οοροι·ο

ροεειτ οπο οποτοι·ιτοτο ειπο ιι!ιοπιπο ιππιοιο πο! ιπο

ειοτυοτπο ποοι·οτο. οτ οι Ρι·οπιοτο οοπειι οτ Ρυο Ρι·οοιο

επΡυοπιοτο πο!ιιε Ρτο πιοτο οοιιιππι οοπο οτ πιοππο

οιππιο ιπυο οοτιοποο οτ ι·οοιοιιοε ι·οο!οο οτ Ροι·οοπο!οο

πτι!οε πιιιοοτοε οτ ιιιιιτοε οπο οτ οποιο !ιο!›οο οτ πιιο!ιι

οοιιιΡοτππτ οτ οοιιιιιοτοι·ο Ροοειιπτ ιιι ρι·οπιοτο οποπο

οτ οιππιιιιιο επροι·ιιιε ποππιτιο. ιτο πτ πιοτιο ιπιι!ιπο

πιο πιοτο οοιιιππι Ροοειτιο οποιο οιιοιρουο οιιρουιι·ι

ποτοπτ!ουο οτ υοΡ!ιτ·οι·ο οτ οιππιο ποιπππι τοοουο :πιο

ο8οιποτ τοοουο ροοεπιπ. οοπετιτποπε ποε πιοτο πο

ιπιιιο το Ρυοπιοτιο ρι·οοπυοτουοιπ πτ ιιι ι·οιπ ποοτυοιιι.

ι·οΒοτπε 5οι·ιρει. ' οτ ρυοιπιττο ποιιιε υοοἱριοπτιιιπε πιοτο ποιπιπο πιο



ιο:ιι οι ει:ν.ι.ι ιιιιι. ' ι5:ιοι

πισιοπι Ρεπισιπ πισιι οποιοι ει οπιπιιι ειιΡει·ιπε· ιιοιιιε Π _

πεππιιε πισιο ποπιιπο ποπ ιιτιοεπιι·σ πει επιιιι·ιιιιει·ε.

εεπ ιρεει πισω σοιπιιιιι ει ιιειιεπιιιιιιε ιιιι εο σειιεειιι

Ρετ πιε ει ειισσεεεοι·εε πιεσε ιεΒιιιιπιε πείεππει·ε ει

επσιοτιιιιι·ε ιιι·οιπιιιο πιειε ρι·οιιιιιε ειιΡεπειε. ι·επιιεεε

πισω σοπιιιπι πεσεεειιιιιε πειιιιπσιπππι. ιιιιοπιιιπ Ρεπιιπι

πιιιιιι πε πιιοπιο ποιει πισω Ρετε πισιι σπειι·ι ει με

πισω ειιρει·ιιιε ιιειιπιιε ιιιιιεπι πει Ρτο ι:ειπροι·ε πιειιιιε

ιιιιιιιει·ιπι ιιοιιιε τεσιιιιεπιιιιιιε ποπιιπο σοιπιιπιε ποτε

ει εοιιιει·ε στοιιιιιιο. ιιι·πιιε πισιιιιοιιιιπιιε ιιιππειιιιιιιιε

ωφειειωπ. ει ρι·οιιιπε οπιπιιι ιιοπιι .πιεει ιιιιιιιιιι ει

ιιιιιιεππο ποισι.ε· οι·ο πισω εοπιιιιιι οιπποι·ι οιιιιεο.

Ρι·οπιιιιο εσιππι ει: σοιιιιεπιο ιιοιιιε πισω ποπιιπε ειι

ρπιοπιιιιιιε εεειε ιιπειιιι ει οιιεπιεπε Ρετ πιε ει ιιε

ι·επεε πιεσε σοπιιιπι ιεππε πιιεπιπιιι ειειει·ο ε.Βο πει

ιιει·επεε πιει εισισει·ιπι ιιι ιιιι·ιεπισιοπε πισιι σιιειι·ι πει

ιιι πιειτισιιι σοπιιιπιε ιιιππε.ν ει `Ρειι·ει·ε επι επο Ρο

ιεειιιιε πει σιιειειιοπο ιιι σπιπο ιιιι·ιεπισιοπε ειειει·ο ει

επι» Ροιεει.=ιιε σοπιππιε ιιιιιιιε ει: ιππειειι·ιιιιιιιιε που

:πιο επ ιιοιιιπιπιεπι ροισειιιιιε σοπιιιπιε. σι ιτε ιιι

ειιετσιιιιιιιε ει σειιεισειιε σοπιιιπιε ιοπιιε επ ποπιιπο

τπιπ σοπιιιπιε πιιπι ιιιιιιεπ πιισιιι ριιοπιπειιιιιι· τυπο πε

εοιπιε εισιιι ρι·οιιιειιπι ιιιει·ιι ιιιιε πε ιιιιι·π ιιιΒιιπι πει

ιιιιισ ιιιιιπι ιιι ειιοτειιιιιιιε οι σειιεισιιιιε; οσιο ει ειι-'

Ρι·εεειπι πισιο .ιιι Ρτεεεπιι ιπει.ι·ππιειιιο πιιοπ ποπ

πιπειιιιιι· οτοριετ Ρι·επισιο πει πιιπποπ..Ρι·επισιοτιιτο

πισιιιπι οιιετ·ιιιπι ιιιιτιιιιπ ιιειιπιπιεεε. πισιο ποπιιπο.

σεΡιιππεο εεπ (πιο σοιπππι πε ιιιι·ε ειπε ποπε οπο

πιιιιπι ιιιιιιει ιιι ιποιεππιπο πε πιοπιειιπο ποε ιιι ιεππο

εεπ ροεεεεειοπιιιιιιι παω ιΡπε ιιιιιιει ιιι ιιιιιπ πε το

πιιιιο εεπ ιιι- ιιιιιιιιε μπω πε σε.ειειιιιιιιιι πιοπιειπι. ει:

εοιπιπ ιιι ιει·ι·ιε ποπιεειισιο οι ειιιιιι.ειισιε ει σεππιιιιιιιε

ιΡεαι·πιπ ιει·ιτε.ι·ππι πιιπε·σοι:πιι.ιιειι ιιεικποπ σοιιιιιιιεε

ιιπιιει οιιπι ποπιιπιε πεπιιοπιειιιο. 5επ :ήπιε ρι·επισιπ

οπιπιπ ειιρετιιιε ερεσιιισειιε -πισι:οι·ιιπι οιιει·ιι Βιιππι ει

επιιιιειπιι εισιιι οποπ ιιοι;ε σοπιεσιιοπεπι ρι·εεεπιιε

ιιιιιιι·ιιτπιεπιι. ιιιι πιιοπ.-ρει σε πω· ιτι πισω ιπειι·ιι-

πιοπιοεοπιιιισειιιυ ιιι ρι·επισιιο-ιετι·ιε ειιιοεεεεειοπι

ιιιιε ει ιπι·ιιιιιε :μπαινει επεσιιισιιιιε ιιιιιιιιιιπ πει πισιιε

οιιει·ιο ιζωοειθοδειιιιειωο μ·ειιιπισιιιπι. οι ιιιεπΡει·

σιωπισιιι. σειιειι ει 'πιο πισιο Ροεσιο πισω ιιοπιιπε

σοπιιιεοι: ιιοιιιε·ιπιοιο ποπιιπο πιε ιιειιιιιεεε ει οεεο-ι

πιεσε ,ε ιιοιιιεπ πιειο Σποιιιιιισιιπιεθι·πιπ 5οιιιιιοπειιι› ει.

εειιειιισιιοπειπ πε οιιπιιι σο οι ιοι:ο @ποπ πειιειιοπιιιε

τεσιοει·εμειιιιε ποεεειιιιιε ρειει·ε ειιιοιιιε πισω πο

ΠεεεΙ.πιε πισω ισοιιιιιιιι πιο ιιεπειισιο ιιει ιεππο

εισαιιοσοοειοιιιε=·ιι:›ειιείισιοπει ιεππο σεειι·ι πιοπιιιιπι

ώ ιιιπε·ιοοιιιε· ·πισιιο ποπιιπο ει. ιΡει σοπιιιπι οσε

ιιοειιβπειιι .ιιιειο ει ριισι:ιιιιιι πεσιιοπ· Ρειειιπο πισιο

επιπιπεζι- ιιιιει·ειιπο :·ιππε 'οοε ποπιιπε πισιι σοπιιιπιε

σιωΡεπ ποε π·ισιπιιι:·σοπιππε Ρετ εισσεριιιιιιιοπεπι ιιι

επιιιιιιιπιιιιι·ι·ειιοπιειιοπειπ εοιεπιιιιει· - ιιει·ι›ιε πεπο

ειιιππ. ·τεπιιπσιεπε π ειισεριιοπι εοιι.ιιιοπιε ει επιπ

ιιισιιοπιε ποπ ιιιιιιιισπιιιι ποπ ·ιισσεΡιε ει οπιπι πω.

εισιιιιπιπ ιεπιιιε ιιι οπιεσιο ιισι·επιιτπ .πιιοπππιπ οικω

πωιεεε «πιο .πιοτειιιε ποπιιιιιιε σεριιιιιιειιε εριπιιιιι.

ειιιπο ποπιιπισε πειιιιιιιιιιιε ιιισσι.ιιιιιι. ιιιπισιιοπε πι.

πιο .ιικιι ιιιιιιιετιι. ιιιιτιιπι μπι ·οοιιιΡιειοι·ιιιιιι. ιεειε5

ιοιιιιιιπεε πο· ποιοι. ιιιοιιιεε. εοιιιοιιιιε. ιπειιοιιιιε ει

πιτιιιιειιιιιιε πε ιιιιι·ιιιι›ιοιπεο-ιιοιει:ιιιε.

ς ΜνιΙ )

Οπειιιιιε , θιιιποιιίε πιο Μοπ2αΜο παοπιι'απι πάω,

ρποσιιτ·αιοπιο ιιοπιίτιε Ζιίε.πατ·έπί πε 1ι!οπ2αΜο ραΜε.ε

?απο οι ι·α.πι·ο ει Σιπ·Ι.Μισιίοπε Μοπιί.ιαΙιέ σοπιρε

Ιεπιεσ ιαπειεπεί σουιπιιιιιΕ «Μαι».

Πω , 22 ιιιπιιιιτιι

επι.Α.ριι.4οι.ι. σω.σ.ρι.ειο. ι

· (πο.) ·

ιιι ιιοπιιπε ποπιιιιι ιιιπεπ. εΒο οιιει·ιιιε ιιιιιιε πποι»

ποιο ποιπιπι Βιιιποπιο πε ιιιοπιειιπο ρι·οσιιι·ιιιοι· πισ

ειιπ·ιιιι πε πιοπιιιιπο πε ειπε Ρι·οσιιι·ιιιιοπε σει ιπειι·ιι

ιπεπιιιι=ιι -8σι·ιριππι πιππιι . . . . . . . . . . . ρι·οσιιτειοι·ιο

ι·ιοπιιπεπισιι·πιεειπτιπι πειιπο σεπο ει ιι·ιιπο ιιοιιιε

ποπιιπο οιιει·ιο εριιιιιιε σειριιοπεο σοπιιιπιε ει Ροριιιι

ιεπιιε ειπεπιι ει τεσιριεπιι ποπιιιιε ει εισε πισιι σο

πιιιιιιε ει; Ρτο ιρεο σοπιιιιιι εεκιειιι Ριιι·ισιιι ιοιιιιε

ιιιιτιιε Βιιπποτιιιιι ειιει:ι·ι πιοπι:ειπι ιιιι·ιεπισιιοπιε ιρειιιε

σεειι·ι σοπιιιιιε οι ιιεπιιισιι εοιι ει ιετι·ιιοι·ιι πιοιι σει

ειι·ι. οιιπι οπιιιι ιιοποι·ε ιιιι·ιεπισιοπε εκει·σιιιι σιιιιιιι

σει:ιι εε€ποι·ιε.εοπιιιι οι ίιπειιιπιιιιιιε ιιοπιιπππι οιιπι”

ιιπειιιειεε ιιιιιιει πει ιιειιεο ειπε ποπιιιιε ει πεπιιιιπ

οιιπι οπιπι ιιιι·ε πιιοπ επιεσειιεοι·εε επι. ει. ε8ο Ρτο

ειιτιιιοι·ιο ποπιιιιε ιρειιιε ιιιιιιεο ει ιιειιειιππι ειπε

ιιιιιιει ιιι πισω οιπιιο. ει. οσσεειοπσ ιρειιιε ιιιιιιο ιιιιεσιο

ιιιιτιιτιιπι οσιιιιιΒιιιι:ει εειι οι εοιποι·ιιπι πεσειπιιιιιιιε

. ιΡπε πισιο ποπιιπο ει ιιοιιιε οοιιισιιιιιιπε πε ρεσιιπιπ

πισιι σοπιιιπιπιπιιιιιιεεε ει ι·εσεΙ›ιεεε σοπιιιεοι·. τε

ιιιιπσιιιπε ειισεριιοπι ποπ πιιιπειιεισ ει: ποπ ι·εσεΡισ

μεσιιπιε ρισσιι ποπ εοισ-ιι ει οπιπι πιιι ειισεριιοπι.

ει. οι οιιπι ιιπιει: πισω Ρετε πισιι σειειι·ι ει ειιΡει·ιιιε

ιιεππιι:ε. ρι·επισιο Ρι·εσιο πιω ιιειεπι πισιο Ρι·οσιιι·ει

ιοι·ιο ποπιιιιε ιπ "εοπ ι·σσιριεπιιιιιιε πισιο ποπιιπε

Μειιω ει ποπο. ιιισιειιει πε ιρεο ι›ιπι·ε ιιοιιιε πισιο

ιιοπιιπε·ΓΡοσιπιπΓπει-ιιοιι Ι›ειειιπο. ι·επππσιεπε ιιιι·ι

ιιιιοειιιιιιεπιιπτ πεσεΡιιε ιιιιι·ε πιπιιπιεπι ιιιειι οι·εσιι

ει: οπιιιι ιπτι.ι·ϊ›οεεεεειοπειπ πιιοπιισ ει ποπιιπιππι

πισιε Ριπ·ιι8 ει. οπιπιιιπι επΡει·ιπει ιιετιπιιοιιιιτιι πισιο

Ριιοσιιιειοιτιο ποπιιπε ιιοιιιε τεσιριειιιιιιιιε ποπιιιιε πισιι

σοπιππιε ιι·ιιπιπιεεε σοπιιιεοι·. σοιιειιιιιεπε πισ Ρι·επισιπ

ριιοπισιο σοπιιιπι πισιο ποπιιπε πιεσε-τιο ροεειπετε

' ο πιιοπεπιιε πισιππι σοπιιιιισ .πε ρι·επισιιε σοι·Ροι·ειετιι

ιιειιπετιιίροεεεεειοπειπ πιιιιπι ιισεπτει· σειιει·ε Ροεειι;

Με ·πιισιοιιιιπιε ει ειπε ειιισιιιιιε ιιιπισιε πει ιπεισι->

ει.ι·έιι:ιιε πεαοι·ειο. ει ει Ιπ·επιειε σιιιιεει ει πιο Ρι·εσιο

ειιοι·επισιο ιιοΒιε Ρτο ειπε σοπιμπι πισω ιιι·οσιιι·ει

ιοιιιο ποπιιιισ σεπο ειε πιπππο οιππιει ιιιι·ε εισιιοπσε

ει ιιιισιοπεε ι·ειιιεε ει ρει·εοιιειιεε ιιι:ιιεε πιτεσιιιε ει

πιιιιιιιε ιιιιει·ε.ι. "Με ιΡει: ιπεειιιι·ιιιιιε ιιεισΒο πιο εο

ιιιιιιει. ει ιιἐιιι‹›οιει·πιισιιι σοιπρειιιιιι«εειι·-εοπιπειει·ε

Ροεεπιιι πισω ποπιιιιε ιιι ιιι·επισιο·σει8ιτο οι οπιπιιιιιε

ειιρει·ιπε ιιεπιπιιιε. ιιιι ιιι πιοιιε ιιιι·ιιιπε πιο πισω

σοιπιιπι Ροεσιιιε ιιπετε εισιρετε- ειιρει·ιι·ι πειεππει·ε

σι··ιισΡιισει·σ...ει οπιιιιιι πεπιιιιπ [εσειιε :με ειΒοιπει

πισιο ποιπιπε ΐοσει·ε οοεειιπι. σοπειιιιιεπε ποε πιστό

ποπιιπο πιι·ιιι·επισιιε φτοσιιι·ιιιρτεπι 'ιιι ιιι τσιπ ιιεἔ

Π”
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οι:ι·ιιιιι. οι ιιι·σιτι!ιτσ ιιο!ι!ε τοσ!Ρ!οιιτ!!ιιιε τ!!σισ ιισιτι!τιο τι “Με ιισ‹:τ.ωτιτ. !ιιτ!!στ!οιιο ιιι. ι!!ο “τι !ιιτιιιτιι·!!. Ρω

Ρι·οι!!στιιιτι μειττοιτι ‹!!στ! σιιοτι·! οι; οτιιιι!ο ειιιιοτ!ιιε

ι.ιο!ιιο ιιοιιι!!το ά!σισ ιιστιι!ιιο σου ιιιιΡοι!!-το σο! οο!ι

τι·ιι!ιοτο. οοι! !οεο ι!!σω σοι:ιιιιτι! οι !ιο!ιοτιτ.!!ιιιο τισ οσ

σιιιιοιιιιτι μι· πιο οι ειισσοεοσι·οο ιτιοσο !οο5!ιτ!ιτιο τ!ο

ΐοιιι!οι·σ οι οιιστοτ!ιιιτο τ!!οτσ Ρι·σσιιι·ιιτστ·!σ τισιτι!ιιο

οιτροιιε!ε ιιι·σΡτ·!!ε τ!!στ! ιτιοοιιιι!τι!. τ·οτιι!εοει ι!!σισ σο

τιιιιιι! ιιοσοοε!ι.ειτο άοιιιιτιο!ιιιιτ!!. ει!!στιιι!τι Ροιιοτιι €!ιιΡ!!

τ!ο σωστο οιι!οτ ‹!!στιι μι” ι!!στ! σοειι·! οι ιιτοτ!!σιει

ειιροι·!ιιε ιιοιιτ!!το ιιιι!στιτ υο! Ρι·ο !;οτι1Ρ01°ο ιιιο!!ιιε

ιιιι!ιιοι·!τιτ ιισ!ι!ε τοσ!Ρ!οιιτ!!ιιι8 τισττι!ιιο ι!!στ! σσττιιιιι!ε

ι!οι·ο οι εο!ιιοι·ο ρι·σιτι!τιο Ρι·σσιιτειτστ!ο ιιοιιι!ιιο απο

ευρω. !!ι·τιι!ε ιι!σ!ι!!σιτι!ιιιιε ιτιοτιοιιτ!!ιιιε ειιΡτοι!!στ!ε

οι ρι·ο!ιιτ!ο σιιιιι!τι !ιστιει ά!σι! ιιιοε£ιιι·!ιι! ιιτοστιι·ειτστ!σ

ιισιο!τιο!Ρε!ιιο ιισ!ι!ε Ρτο ι!!στο σοτιιιιτι! μεσου! σ!α!!Βο.

ι›ι·οιτι!ι.το σσ!ο.τιι οι σσιιιιοτι!σ ιιο!ι!ε ‹:!!οτο τιοιιι!τιο ετ!

Ριι!ιιιιτ!!ιιιε οσοι! τ!!στιιε ττιοειιιι·!ιιιιο οι!! !!ι!ο!!ε οι;

ο!ιοι!!οιιο οοτ· 5ο οι !ιοι·οι!οε οιισε σσιιιιιτι! !ιιτιιιο

οιιοτοτ!!ιι ετοιοτ!ι. !οεο πιο! !ιοτ·οι!οε οτι! οιοιοτ!ιιτ !ι!

!ιιτ!ο‹!!σ!στιο ι!!σι;! οπο! ιισ! !τι τ!!εττ!στιι σοιιιιιιιι!ε

!οτιιιο οι οποιο !ιιτ! ειιο ιιστοετοτο πιο! -σσετο!!οοο !τι

σιι!ιιε !ιιτ·!ετ!!σἱσιιο ετοιο.ι·!τ οι οι!!! Ροιοοιιιτο οοιιιιιττ!ε

!ιιτιιιο. οι τιιιι€!εττοτ!!ιιιε σ!ιι!το!!ε οι! ιισ!ιιιιτειιισττι οτι-ι

τοετιιτ!ε σσιτιιιτι!ε. οι: !!ι!τ !ιι οιιοι·τ:!!!!ιιιο οι σοιιιι!σειι!ε

σσιτιιιιι!ε !ιιιιιιο ιιτ! ιιιειιιστιτιιιιι σοιτιιιτι!ε. άσοι τειτιιοιι

οἱ!!! τιτσιι!τ!οοιιιιι· τιιτιο ι!ο εσ!ι!!ε ε!σιιιτ Ρι·οι!!ειιιτι !!ιοι!ι;

!!!!ε τ!ο ιι!ι.ι·ο !ιιΒιιιιι. οι!! 8.ιιτισ !!ιιιτιτ !τι οιοτσ!τ!!ιι:ιο

οι σιιιιο!σιιτ!ε. πιστο οι οιτροοεο!ττι ι!!στο !ιι ·τιι·οεσιιι!

!115τι·ιιτσοιιιισ φωτ! ιιστι ο!ι!οοτι.ιτ· ι!!σι.ιιιιι· τιιοοι.ιιτ!ιιιιιιι

ιιτσρτοι· στοι!!στο πο! ει!!τιιιοε! ιιτοι!!στοι·ιιιιι ι!!τι·τι!ά

ιιοτιο!!ι!!οεο τ!!στσ ε!οιο!ιισ σ8.Ρ!!ιοτιοσ οσο τ!!στο σο

ιιιιιτι! ι!.ο !ιιτο ε!υο ριιι·ι.ο ειιο φωτο !ιο!ισιτ. !ι! πιο

!οιιι!!ιιο τ!ο ιιιοιιτο!ι!ο. σα: !ι! !”.θί'Έ!5: εοσ Ρσιεοοεο!ο-Δ

ιι!!ιιιε οπο!! !οεο πιοοιιιι!τιιιε !ιο!ιοτ· !τι ο!!ε!ο·ι!ο τισ

τ!.ιι!!σ οοιι !ι! ει!!οιιιιι Ροτ·ισ τ!ο σειειτο!!τιιι!τι τιισιιιτι!ε!!.

οι οο!ειιιι !τι τοι·ι·!ο τ!σιτιοετ!ο!ε οι; ετι!ιιιιι!ο!ε οι ποστ!

ι!!τ!!ιοε !Ρ58Π1Π1 Ι.οποτ·ιιιιι :!οεο σοτιιιιιιοε. πιο! που

οοιτιιιτιοε Μισο!. οιιιιι άσιτι!ικ!ε τ!ο ιτιοιιτιι!ι!ο; σοι!

ε!ιιτ Ρτ·οι!!σιοι οττιιι!ει οιιροι·!ιπ οσοο!!!σιιτο τ!!σο! πιο

ετιιτ!τι!. ε!οιιτ στου!. :ιτ!!ο σοιιίοοιι!οι:ιοιτι Ρι·οοοοι:!ο

!τιεττιιιιιοιιι!. !ιτι οπο!! στο· σει οσο ὶιι τ!!‹ισ !ιιο1τιι-

ιτιοτιτσ σοτιι:!ιιοιιιιιι· !τι ι!!σιο !ιιετι·ιιιτιοιιτο !ι! ιιτοι!!σι!ο

τοι·ιτ!ε .οι Ρ085σ55!σι1!!1ι15 οι !ι!τ·!!ιι!ο ειιοοι!ιιοιηισοο!!

0οι:!ο τιιι!!ιιιιι Ποτ ι!!στο ιιιοοιιιτ!ιισ Ρι·ο!ιι‹!!σ!ιιιιι. οτι

!ιισιιροι· οκ ι!!στο σοιιοο οι Ρι·ο ι!!στο ιιτοσ!ο σοτιί!ιοσι·

ιιο!ι!ο τ!!σιο- ιισιιι!ιιο πιο !ιιι!1ι1!88σ οι τοσοιι!οεο ο ποσοι

ώστε) τισιιι!ιιο !τιτοετοττι οο!ιιτ!οτιοειιτι οι 88!2!8Γ80!.!θΠοΙΙΙ

ι!ο σπιτι! σο οι; αστο φωτ! !οεο τιιοετοιι!τιοοόο!ιο!ιοτ

ι·οσ!ροι·ο ε!υο Ρσοεοτ Ρσιστο τι ιισ!:»!ο ά!στο ιισιτι!ιιο

ε!υο τ!!σι.ο-οοιιιιιτι! στο !ιοτιο!!ο!σ σο! ίοιιικ!σ ε!υο οσ

σοε!οτιο !›οιιοί!σ!! υο! τω!! σιιεττ! ·ιτιοιιιιι!τ!! οι !ιιι!ο

ιιο!ι!ε τ!!στο ιιοττι!ιιο οι !ιιε! σστιιιιτι! με: οσο !!τιοιιι

!!ισ!ο οι ριισιιιιττι τ!ο σου Ροτοιιι!σ. !!!ιστοιιτ!ο !ιιι!ο

οσε ιιστο!ιιο ι!!στ! σοιιιιιιι!ε οι οοτ· οσο ι!!στιιιιι· οι»!

τοποσ μου εισορτ!!οτ!σιιοπι οι ειιιιι!!!ιιτιοιιι 8!ζ!Ρ!Ι!Β!τ!Ο·

τισιιτι εσ!οιτιιι!τοι· ιιοι!ι!ιι ·ι!οάιιστειιτι. τοιιιιιισ!ιιτιο οι!

σσρ!!οτι.! εο!οτ.!σιι!ο οι ειιτ!ιιΓοσ!!στι!ε ιισιι !ιιι!ι!ιο οι:

ιιστι ι·οοοιιτιο οι σπιτι! !ιιι·!. ιιστιιιιι !ειτιιιο !τι Ροι!ιισ!σ

!ιοτο6!ιιιιιι οιισιιτ!οτι.ι -ει!!οοιιι! ι!ο !!!εσο σου αι·ιοι·ιιιιιι·

ι·ιιιιι·Ρσοτισοτιιιι!οι.οτ!ιιττι. ιοοι:οε !ο!ιατιιιοε τ!ο ιιο!!ιι.

ι!ισττιιιε ιισ!άτιιιιιο ιιιιι!!οτιιιε. οι; Βιι!!!!ο!ιιιιιε τ!ο Μπισσ

!στιιοο τιοωτ!ιι:ι. . . . .;' ο

ω. ο ·ι ·.!θι στο π· ιιι τ!ο απ” ·ι.··ιι. ιι

τη 'ν μ;

|

Η . . .ι·πτω: το ·ι.ιι.ιει!:ιτ ιιι!ι.!·ι·ιι -0^ι°!

-: : · : ·ν› ι ~ ΜΜιιωμι· ι .--ειιιε οι τω!!

5. τι" .τι ..Πι .Μ 12η!!
#' ” μ ι ι ' ! "'ίβαΐ'

! .ο η · ° :· 1 Σ!. ιιι-ιι

ί/οιιτ(Μο σύ Ορα·ένω διιί6οπτ τἰο Πατάω οιισιι

όσοι /ίΖέο σἰο ριπτώιω ει!!! οι σαΜ2°0·82 Σιιή.τέι!σωισ

Μοπάἱσαἰ£ὶ σοπτίο8οιισίοπε @οπο ισοπικιαπι /!ισαιο

ι η . :ιιι νι . Ε·

. ··ιι-ή·ι ο· ι -· =. ·ιω..:

1280ω·30 !διΌμω:ιιι Ν”, ο ι·ι :ι !.·:·

-·ι .!'ι μ- ιι..σο·ι

τω.ι.τω.τιο6.'σω.ο./οι.!!!ιι. Ή μη" 1 θ!

ι(Η.ια)ιι ν ι- ·.ι;ι !!ιτ! Ρ:ι..τι·ο

.·.ι·ι ν: ι· ε! ιιι. στι!!! πιο.

στο πι: ' πιο· Η Μ; τ.ιιιε

!ι! ιιοιτιἱιιο ι!οιιι!ιι! ιιιιιοιι. ειιο οτιοσ!τιιιε οιιοιιτ!οιτι

Βιι!81ι! τ!ο ιτισιιιιι!ι!σ ιιοικ!ο σοι!οιοτ Μάο ιιο!ι!ο άο

ττι!ιισ σ!ιστ·το ετι!τιιι!ο σοο!ιοτιοσ οσιτιιιτι!ο οι Ρομπ!!

!ειιιιιο οιτιοιιι! οι ι·οσ!Ρ!οιικ!τιισιιι!τιο οι: ττ!σο ι!!στ! σο

τιιιιτι!ε οι ουσ !οεο σστιιιιτι!. ιι!Βοο!ιτιοπι @ποπειπ

τιιιτ·ιιοτιι Μπάσο Ροτι.!ο οιιο!!σι·ιιιιι οικω! ΜΜΜ!! !ι!

τ!εά!ο!σιι!ε !Ρε!ιιε σοεττ! σοιιτ!!!ει οι !ιοἀ!!!σ!! εο!!=·ιιτ

ιοτι·!τοι·!! ι!!στ! σο5τι·! σοι!! σπιτι! !ιοτιοτο·ιοι: !ιιι·!εἀ!

σ!στιο οιτοι·ο!ιιι οιιιιο!σεισι εοΒιιοτ!ιι σουτ!!! οι; Ει!ο!!Φο

τ!!ιιιε !ισιιι!τιιιιιτ ε!ι;Ιιι:ιε ί!ι!ο!!τατοο !ιο!ιοσ οι: άοπιιιιιι

οιιιιι σπιτι! !ιιτο οσοι! ειστοσοεοσι·οο πιο! οι οδο !ιο!ιοσ

οι. !ιο!ιο!ιοτιι: !ι! ι!!στο σοι-πω οι; σσσο·ο!στισ !Ρ8!81Ο

!!τι!ισ Ρτιοσ!σ !!!:ο·ιιιι·ιιιτι ο!ιὅ!τιτ! ιιιι!ι:ιο ΜΜΜ τοπικ

ι!οσ!ιτι οι ι!οτιιιτ!στ·ιιιτι οοτ !ιιιιιιο τιιιοε ρι·οι!τιι:!ο ο ιισ!ι!ο

εο!ιιοιιτ!!ιιισ ιιστιι!ιιο ω! σοτιιιιτι!ει οτ ι!ο τιοοιτο!ο Μ!!

οσιτιιιιι!ο !ιο!ιιι!εεο οι τ·οσοο!οεο Μάτσα. ι·οιιιιτιο!οττο

οκοορσ!οιι! τιστι τιιιιτιοτοτο ιισσιιτι!σ οπο!! ιιιοιιοσ!ιιι:!

οι σιτι·ιιι! ει!!! οιτοοιισ!στι!. οι ε! ρ!ιιοιιιιι!οι; ι!!οτο φωτο

ο!!σ1!σοετι·!. οι; ειιιιοτ!ιιε ιιοτιι!!τιι ειιρι·ιιτ!!στοιΡι·οσ!ο

Νοε ι;ιιι!οτιτ. !τ! ιιο!ι!ε τοο!ο!οιισ!!ιοοτιτ!!στο -τιστιι!ιττο

ι·σιιι!ιπο οι άσσο. !!ισ!οιτο τ!ο !οεο μονο ·ιιο!ι!ε ι!!!σοσ

τισττι!τιο ιιιιοτιιτιι σο οοτ! Ροτοτιι!ο. ι°οΙ1ιιιιΩ!οτι8-οιιή

ουσ ειι!ιιισιι!ιιιτ ι!οσοιιι!ε ιι!ι:τ·ιι·τ!!οι!ι!!οιω!ιιοι!ι οποσ!!

οι στο!!! !ιιι·!. Ρ085σε5!στιοττι σωρο οτ ι!οοι!ιι!ιιαι

ι!!στο ι:ιιιτ·ι!ε οι οιιιτι!ιιτιι ειιιιοτ!ιιιτ οσοι!!ωτ·ιιιιι. ιιο!ιε!σ

ι·οο!τι!οτιτ!!ιιιο ι!!σι:ο ιιοιιι!τιο ι!!οτ! ·σσιτιιιι·ι!ε ›ιι·ιιιτ!!τ!!εεο

σστιί!ισσι·. σσιιετ!τιιοτιε πιο Ρτοι!!στο ιπο ι:!!σισ οο!ιτο!!!

Ρι·οσοτ·ἱσ ροεο!τ!στο τιιισιιετιιιο ι!!σσιιιιι ι σσιτιιιτισ τ!ο

Ρι·σι!!στ!ε οοτροι·ιι!οιιι !ιτι!ιιιοι·!!; Ροοεοεο!σιιοιιι οικω

!!σοτιτοτ· σοιιοτο Ροοε!τ ειιο ιιιισιοτ!τοτο οι ε!πο ει!!

σιι!ιιε !ιιτ!!σ!ο σο! ΙΙ188!8!;ΓΜΣΠ8 τ!σσι·οοσ. οι; οκ ιιτοτ!!σΒο

σιιιιοιι οι Ρι·ο στοο!ο ειιιιτειι!!σισ ιισ!ι!ε Ρι·ο ο!!στσ οι»

σπιτι! σοτ!σ οι ιιιιιιιτ!ο σιιιιι!ει !ιιτ·τι ιισι!σιιοε οτει·ιισ!οτιοε

ι·οιι!οε στ· ροι·εσιιτι!σε ιιι.!!οε τ!!ι·οσιοο οι: ττι!ιο.ιε ι:Ιιιο

οι: τιιιοε !ιο!ιοο οι ιιι!σ!ι! σοττιΡοτιιιιτ οσο οσιιιροι.οι·ο

Ρσεοιπιτ !ι! ρι·οτ!!στο στιεττσ οι σιιιιι!!ιιιε οιιοοι·!ιιε ειιο!!

σ.!!ι!ε. Με ιιτ ι!!σι.!ο !ιιι·!!ιιιε τιι·σι!!σισ οοιιιιιτι! Ρσεο!τ!ε

@Βετο σιτσ!ροι·ο οιτροι!τ! ε!οΐοτιι!.οτ·σ οτι:τοιι!!σιιι·ο οι

οτιιτι!ιο ι!οιιιιιτιι !!ισσιιο οσο οΒοτιιοτ !!ισοιιο Ροοοιιιιι.

τ!σιιι!ιιιιε σειρ!ιιιιισιιο-οο!τιιι!ο. οποσ τ!σιτι!ιι!σο σούι!! σστιετ!ιιιοτιο "σε τ!!σω ιισιτι!τιο ότι ιιτοτ!!στ!ο Ρι·σσιιτο
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τοι·οπιιοτιι!π ιιοπι οιοοωοπι..:οτιΡι·οπι!ττο πο!ι!ο ι·οο!- τι

Ρ!οπτ!!:πτο -ππωιοιισιιοἱιιοψι·οπ!οτοιπ Ροτ·τοτπ- π!οτ!ιοο

οτιτ!ιο!1 οτππ!πιππΡοο!οιο··ιιο!ι!Μποππ!το π!οτσ ποιπ!πο

ποπ !πιΡοπ!ι·ο πο! ευ!ιτι·ιι!ιοι·ο. Μ! !Ροο·π!οτο οοπιππι!

οτ !ιο!ιοιιτ!!ιπε οτι οο οοπεπιπ Ροι· πιο οτ εποοοεοοι·οο

:ποσο !οο!ττ!πιο ποτοιιποι·ο οτ οποτστ!ιοτο πιο!ε Ριο

Ρτ!!ο οιτΡοπο!ε. ι·οιιι!οεο-.ε!!οτο οσπιππ! ιιοοοεο!τοτο πο

πυπο!οιιπ!. ο!!οεΙυ!π Ροποιπ ππΡ!! πο πποπτσ πο!οτ

π!οτει Ροι·ο π!οτ! οοοτι·! οτ Ρτ·οε!!οτο επΡοτ!πε ποπε!!το

ποτοπτ -πο!=Ρι·ο τοιπΡοι·ο ιπο!!πο πο!ποι·!ιιτ πο!πο το

οδο!οπτ!!ππι. ποπιπιο ε!!οτ! ε:οιππιι!ο·ιποι·ο οτ οο!ποι·ο

Ρι·οπ1!ττο.·· πππιπ: π!ο&!!οιπ!ππε· πιοποπτ!!ιπε οπΡτοπ!οτ!ο

οτ Ρι·ο!ππο οπιιι!ο !ιοπο πιοο !ιο!ι!το οτ !ιο!›οιιε!ο

πο!ι!ε Ρι·ο πἱοτο οοπιπιι! Ρ!›Βπσι·! ο!α!!πο. Ρι·οιπ!ττο.

οοἱοπι οτ οοιιποπ!ο πο!ι!ο π!οτο ιιοπι!ιιο ετ!Ριι!οπτ!!ιιιε

οοεο !!πο!!ε οτ ο!ιοε!!οπο Ροι· ιιιο.οτ !ιοι·οποο ιι=ιοοε

οοπιππ! !οιιπο ε1ιππιιπ!ιι ετοτοτο οπο πο! !ιοι·οποε πιο!

ετοτοι·!πτ !π !πι·!επ!ο!οπο π!οτ! οοεπ·! πο! ἱιι π!ετι·!οτπ

οσιπυπ!ε !οιιιπο οτ Ροι·οι·ο !πι·! οπο Ροτοετοτο πο! οτι-Ι

ετο!!ιοπο !π ου!πο !πι·!επ!ο!οπο ετοτοι·ο οτ επο Ροτοετοτο·

οππιππ!ο !οππο οτ πιοε!οττοτ!!ιιιο ο!π!τοτ!8 οι! πο!ππτο

του! Ροτοετοετ!ο·οοπιππ!ο .οτ !το !π οιτοι·ο!!!!ιπο οτ οτι

Π8τωι!83Ο0ΕΠΙΠ!8 !ιιπποοπ πιτιπποτπιπ οοιιιππ!ε ππιιι

τοπιοττ οπτο!π Ρι·ου!ποοτιιι· τπιιοπο οο!τ!!ε ο!οπτ·Ρι·ου!-~

Μ £ποι·!τε!!!!ο ποπ!τι·ο: !πο3πιπ επι! τππο !!ιπιιτ !ιι οιοι·-ι

ο!.τ.!!3Μ)οτιοοπο!οπτ!ε. ποτοοτ οΧΡι·οοε!πι π!οτο·!π Ρτο

τοπτ! τοτιττ·ποποπτο εΙποπ ποπ π!ποοτπι· Ρι·οΡτοι· Ρι·ο‹!!‹:το

πο! ;π!!ππσποροοπώτοι·πιπ τω” οΡοο!ιιπιπ ιι!!ππ!π

υοοι!!ποτιο π!οτο πσπιτπο οορἰτοποο εοπ π!οτο! οοπιππι!

Δωτιο ο!ποΡοοτο οπο οποιοι !ιοτιοτ !π πιο!οπε!!ιιο π:

ιπστιτο!ποτ ποο πο. τππο εοπ Ρσοεοεο!οπ!!ιπο πποιε

τ·βΒΦ;ΟΡΏττΙΠ$!ΙΒΜτ!Π πιο πο ι·οππ!το του π! ει!!οπο

[φοτο πο οοετο!!ττπ!π ιποπτο!π!οτ οο!οεπ πι τοτι·!ε πει

πιοοτ!ο!ο οτ οο!ποττο!ε οτ .οοππ!τ!!›πο !Ρτου·πιιι τοι·ι·οι·ππι

ειποοιοοπιπποε πο! ποπ·οοιππποεπιπ!›οτ απο ποπι!π!ε

πουποπτο!πο. εοπ ειπιτ Ρτοπ!οτπ_οεπιι!ο επΡοτ!ιιε εΡο

τ$!!Ωττωιτ!τΟτ! .0ροο!τιτ ε!οπτ οι·οιιτ οπτο οοιιτοοτ!οποπι

Ρποοοπτ!οι!ποτοττπιοπτ!. !το πποπΡοι· οτι οπο !π π!οτο

!ποττπτποπτο οοπτ!ποπτιιι·ι!ιι Ρι·ο‹!!οτ!ο τοι·ι·!ε οτ Ροοοοε

έσω πιι!!πιπποτ Ρπο!ππ!ο!υπι π!οτο οΡοο!ιιο. οι.

!ιιοπΡοτ· οκιπ!οτο;οοπτο οτ Ρι·ο π!οτο Ρι·οο!ο οοιι!!τοοι·

πο!›!ο πτοτο ποικι!ποιιιο !ιο!›π!εεο οτ'ι·οοοΡ!εε.ο ο ιιο!ι!ο

ε!!οτ.ο ιιοιιιι!πο !π_τοιει·οικι_ εο!πτ!οι!οιπιοτ οοτ!ε!!οοτ!οιιοιπ

ποιοπιπ! οο οτ τοτο ειπα! ποτιο!ιοιιι ι·οο!Ροι·ο ε!πο

Ροοοοπι·ηιοτοι·ο οιιο!α!ε π!οτο ποιτι!πο-ε!ιιο π!οτο οο

πιππτ·Ρι·ο !ιοποτ!ο!ο πο! τοππο ε!πο οοοοο!οιιο οοπο

!!π!!ί πο!ττοππ! οοετι·! πισπτο!π!. οτ !ιιε!ο πο!ι!ε τ!!οτο

ποπτ!πο οτ -!Ρε!.·οοιπιιπ! Ροι· ποο ι!!ιιοιπ τοο!ο οτ Ρο

οτιιτιπι το πο!! Ροτ.οππο. !!!ιοι·οιιπο !ππο ποο ιιοπι!πο

ο!!ιοττοοιιιπιι!ε οτ Ροι· ποο πππιπ οοπιππο Ροι· οοο

Ρτ!!ειτ.!οιιοιπ !!ι οπιι!!!οιιοπι ετ!Ρπ!τιτ!οποπι οο!οππ!τοι·

ιιοι·ο!ωποπποτωπ. ι·οιιπιιο!οιιε οιιοοΡ!!οπὶ οο!πτ!οιι!ε οτ

οιιτ!οτοο8!σπ!ο που !ιιτ!ι!το .οτ πο!! ι·οοοΡτο οτ οιππ!

!πο!.-ποτυπι !πιιπο !!ι Ρει!οο!ο !ιοτ·οπιιπι ειποιιε!οιπ ει!

!ιοπτ! πο τ!!οοο οπο! ιποι·ειτπι·· ποιπ!ιιπο οοΡ!τοποπ8

οΡ!ιιπ!π.ι4ππιιο- ποιιι!ιι!οο ποτ!π!τπτ!5. Μοε:ι.κκιι. πιτ!!

οτποπο ν.ιτ. π!ο πια !πιιιιπι·!! .!ιιτοι· τοι·ο!οιπ οτ οοιιππι.

τοετοε οππιοτιο π!ο ιποιόποιο! το!›οι·. !οοσ!ι!ππε !ουι·τιο

πποιε το τυποι. οτοτπ!!!!ο!πιιιε πο ο!οποι·ο ττιποο!!ττ·

οπο!.

τιιιτι οι

Οιυοινι·πο @τιποτα οπρέπιποιω οοπππωιί.τ οτ ροριτΙΣ

τοπιιοπ.τέιτ, οω.τ·ποπηαο καποιο, ταπι οπιπέα οτ ὐοιια

/οαπαΙι!ιι οι σπιτικο ΜοπιπιΜέ ρω μπω Ττοποεοπ·απι

Πο.ι·πο οιτάπτυπ .τροοτειιιττα οποτε ρτο ρτ·οτίο Ιίω·αι·ιτ!π

Μοποοτιπ οτ οο!ποτ·ισπ οπίτιπωο Μπααο.

"!28θ, 28 !ο!›οποι·!!

ω!. Α. χω. 405.·υ. στο; ο. μ. οπο. π.

ς π. π. ) _

!ιι ιιοπι!ιιο ποπι!π! οιπποο. οδο !οεο εστω· οοπτοοεο

Ζ) υιτοτ!ε ειποπποιπ ττ!ο!ι! το ππο!!!ε πο ιποπτο!πο ποιιπο

οοπο οτ τπ·τιπο πσ!›!ε ποιιι!ιιο ο!›οι·το εΡὶππ!ο επι)!

τοποο ι·οιπππ!ε οτ ΡοΡπ!! !οππο οιποπτ! οτ ι·οο!Ρ!οιιτ!

ιιοιπ!ιιο οτ π!οο ε!!οτ! οοιπππ!ε οτ Ρτο !Ρεο οοπιπιι!

τι·οιιτοιι!ιιτοποτπ οτ οοπτοποιπ Ροι·τοιπ τοτ!πε Ροι°τ!ε τ!

8πο8οι·ιιπι οτ ποιππιπ τεπ!οτιπ!ι! !ιο!σοο !π Ροι·το τ!

Βιιοοοι·υπι οοετι·! πιοιιτο!ε!! !πτ·!5π!ο!οπ!ε !Ρ5!πο οοετι·!

οοιιτ!!!ο οτ !ιοπ!!!ο!! 80!! οτ τοι·ι·!τοτ!! π!οτ! οοετι·!. ου!!!

στοπ! !ιοποι·ο !ιιι·ππ!ο!οπο οιτοι·ο!τπ οτιιιο!οοτο εοοιιοι·πι

οοπτ!!! οτ !!ε!ο!!τοτ!!ιπε !ιοιπ!ππιπ ο!πποε !!πο!!τειτοε

!ιο!ιοο οτ ποπιππι οπιπ σπιτι! !πι·ο πποπ οπτοοοεεοι·οο

ιπο! οτ οπο !ιο!ιοο οτ !ιο!›ο!ιοτιτ !π ε!!οτο οπετι·ο οτ

οοοπε!οπο !Ρε!πε. !!π!το Ρι·οο!ο !!!›ι·οι·πιπ τι·οποο!πι οτ

εο!ποι·ππι πυ!ποπο !τιππο. 41185 Ρι·ο!ιιπο ο πο!!!ε εο!

ποπτ!!ιπο πο Ροοππ!ο τω! οοιπππ!ε !ιο!σπ!εεο οτ το

. οοΡ!οεο οοιιτ!τοοι·. ι·οπππο!οπο οκοοΡο!οπ! ποπ ιιππιο

τοτο Ροε:ππ!ο Ρι·οο!! ποπ εο!ιιτ! οτ ειπιτ!! !πι·!. οτ ο!

Ρ!πο πο!οιιτ π!οτο Ροι·τοε π!οτ! οοετι·!· οτ επ!›οι·!πε

υοιιπ!το π!οτο Ρι·οο!ο Ρ!πε πο!οπτ. π! ιιο!ι!ε ι·οο!Ρ!οπ

τ!!ιπε π!οτο ποιιι!πο ποπο οτ ι·οπι!ττο. !!ιο!οπο πο !Ρεο

Ρ!πι·ο πο!.ι!ε π!οτο ποπι!πο Ροοτπιπ πο που Ροτοιιπο.

ι·οπππο!οπο !πι·! (πιο - ευ!αποιι!τιιι· ποοοΡτ!ει ιι!τι·οι π!

ιιι!π!τιπι !πετ! Ρι·οο!! οτ οπιιι! πιο!. Ροοεοεο!οποιπ τιπο

εΙυο οτ ποπι!π!πιπ π!οτοι·πιπ Ροι·τ!πιπ οτ οπιπ!πιπ οπ

Ροι·!πε ποιιπ!τοι·ππι οοπο ι·οο!Ρ!οπτ-!!ιιιε ποπι!ιιο· ε!!οτ!

οοιππιι!ο τι·οπ!π!οεο οοπτ!τοοι·. οοιιετ!τιιοιιε πιο Ρ!·οε!!οτο

Ρτο π!οτο οοπιπιι! Ρτοοιιι·!ο Ροεο!ποι·ο ειιιοιιοπιιο π!ε·τιιιπ

οοπιππο πο Ρι·οπ!οτ!ο οοι·Ροι·τι!οπι !ιτι!›ποι·!τ Ροεοοεε!οἐ

ιιοπι. πππιπ !!οοπτοι· οοιΡοι·ο Ροοε!τ οπο πποτοτ!τοτο

οτ ε!πο ει!!ου!πε !ππ!ο!ε πο! ιιιο8!εττοτπε ποοι·οτο. οτ

οι: Ρι·οτ!!οτο οοπεο οτ Ρι·ο Ρι·οο!ο επΡι·τιπ!οτο πο!ι!ε

Ρι·ο π!οτσ οοπιππι! οοπο οτ πιοιιπο οπιιι!ο !πι·ο οοτ!οποε

οτ ι·οο!οποο ι·οο!οε οτ Ροι·εοπει!οε πτ!!ο5 π!ι·οοτοε οτ

ιιι!κτοε. πιιο οτ πποιε !ιο!›οσ οτ πι!ο!ι! οοιπΡοτυπτ εοπ

οοιιιΡοτοι·ο Ροεοπιιτ !!ι Ρι·οπ!οτο οπετι·ο οτ οπιπ!!ιπο

5υΡοι·!π8 ποππ!τ!ε. !το πτ π!οτ!ε !πι·!!›ιιε Ρτο π!οτο

οοιππιι! Ροεε!τ!ε οποιο οιιο!Ροι·ο οιπ›οι·!ι·! ποτοπποι·ο οτ

ι·οΡ!!οοι·ο οτ οπιπ!ο ποπιππι τιιοοι·ο πιιο οιδοιποτ τ!»

οοι·ο Ροεεπτπ. οοιιετ!τιιοπε ποο π!οτο ποιπ!πο πο Ρτο

π!οτ!ε Ρι·οε:πι·π!οι·οιιι ιιτ !π ι·οπι ποετι·οιιι. οτ Ρι·οιπ!ττο

πο!ι!8 ι·οο!Ρ!οπτ!!)ιιο ε!!οτο ιισιιι!πο Ρι·οπ!οτοιπ Ροι·τοιπ

π!οτ! οοετι·! οτ οιιιιι!ει ειιΡοιππε πο!ι!ε ποπτ!!ττι π!οτο

ποικι!πο που !ιιιΡοπ!ι·ο πο! οποτι·π!ιοι·ο, 8οπ!Ροο'π!οτο

οοπιπιι! οτ !ιο!ιοιιτ!!ιπε οτι οο οοιιεοτιι Ροι· ιποοτ οπτ·

οοοεοι·οο πιοειε !οξ..ι!ττ!πτο ποτοπποι·ο οτ πιιοτοο!ιοι·ο

Με
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πιοὶε ΡτοΡΜο οκΡοι1εἰε. τοπιὶοεο ἀἰοτο οοτ11ιπ1ἱ ιιοοοε- τι οι1οιιοοιιο ἀὶοτιιιο οοτοιιοο=οΙο ρτοάἱοτὶε οοφοτοτοιπ

εὶτοτο ἀοιιυηοἰιιτιἀἱ. οΠοοιήτι Ροκιωπ όι1ΡΗ άο οπωιτο

ιΙοΙοι›τ άτοτο ροα·τοε ἀἱοτἰ οοεττὶ οτ Ρι·οόἰοττι ει1Ροήιιε

ιιοιιώτα ιιοτοι·ιτ πο! 'στο τοωΡοτο)4πιοΙἰιιε ιιοΙι:ιοττοτ

υοΜε τοοἰΡἱοτιτὶΒυε·ιιοιπιἰοο ὸἱοτἱ οοτιιιιιιἰε όιπο οτ

εσΙυοτο ΝΡτόπιἰττο. ·θτ·ιΜο οἱοτωσμιὶοιιε ωοτιοτιτΗ:ιιε
ευΔΙ›ι·οόἱοτἰο. οτ ΡτοΜάο οιιιτιἰο Βοιιο :ποο τιοΒἱτει οτ

ΙιοΒοιπτει ιιοΒἰε Ρτο ἀὶοτο οόπιιωἰ Ρἰετιοτἱ οΒΙὶΒο.

Αοτυιιη ἰοιιυο ὶτι ροἱοοὶο τιοι·οάιιω οιιοπάοττι οΒοττὶ

ειιιτἱο οιιο τοΒἰτιιι· οιιτἱο. ωτοο' ἀοπιἰηὶοο τιοτἰυὶτοτἱ5

Μοοι.Μα. ἱπιἀἰοὶοτιο ν". (Πο εικνιιι ΪοΒτυοτὶἱ ὶτιτοτ Ρή

πιοπι οτ τοι·οἰοτιι. τοετοο οτ οοιιεὶΙἰοτοτοο ΜοοΙουε Βο

ι·οτο:·ἰιιε. ι180Π11118 εοω·Ρο οοτιπἰιιο οτ οΙΒοι·τυε ετο

ονοικιιΔυτι.

(ΜΧ)

Βιιηττοιιείε οτ δα8·ίιω, β22αΜέ ςιωπείαπι είε @ΜΜΜ

/ίΖέί,Ιροι·22οτιο.: τα» ίπ οαετπ·ο, ·υἰΖΙα οτ #:ιαίο Μυτι

ταἰιἰέ .φοστατιτο.: ρτ·ο ρ›·οτἰο ΖΣίυ·ατ·ιωι οιιαάτ·ι18ίπτα

απ, εοΖάέ ιιιιΖω· οτ τίοιιατ·έοπτω οοτο Ιαπιαιο, σουτ

ήιωτιί ἰαπαοτι.τἰ £πιάαπ2.

ΠΠ), Η πιοττἰἰ

στα. Α. [ω. τω. στι. ο. χω. απ.

τ π. πι. )

Ιω ιιοιπὶπο ὸοιηὶπἱ οι11οιι. ποο Βιιηὅοτιεἱε οτ εοΒἱιιε

ΠΙΝ τΙιιοπιύοίο Πτιπτὶὶ τἰο (Ι118Μ5 ιτοιιἀἱωοε οοτἰὶιιιτιο

οτ ττοἀἰτοιιε ιιοΒἰε ἀοιιιἰοο σΒοι·το ερἰιπιΙο οορὶτειιιοο

οοπωιύε οτ ρο¦›υΙἰ ἰειτιυο οπιοιιτἰ οτ τοοὶρἰοοτὶ οο

πτἰπτο =οτ ιιἰοο ἀἰοτὶ οοηουπἱε οτ Ρτο ἱρεο οοπτιιπιἱ

ὁι1οἀοοἰωιιτιο οτ οοπτυτηοοτιιοΒο5ἰιιιοω ροττοτπι τοτὶυε

ι›οι·τἰε `τΙι1οτίοι·ιιτο οτ άοπιυπι οιιἱοοιιΜ Βοβοωιιε Πι

Ροι°το τ1118Ηστ11ΙΙ1 οοετι·ἴ τπιοτιτοΙ‹ἰἰ ἰυτἱοἀἰοὶοπιἰε ἰρεἱπε

οοετι·ἱ οοτιτἰΙἰεποτ Ιιοἀὶίἱοἰὶ εσΙὶ οτ τοττἱτοτἱἱ ὸὶοτὶ οο

ετνί. απο σκεπή ΪΙοτΙοτοἱυΓὶ8τὶὶοἱ0πο οκοι~οἰτα οοιιοτοειτο

εοΒιιοτἱο οοτιτἱΠ οττὶἀοΙἱτ:ιτἰ!:›πε Ιιοπήιωπι εἰοιιοε Β

ἀοΙὶτειτοε ἱιοΒοπιι1ε οτ άοιτιιιπι απο οπιιή ὶυι·ο οιιοό.

άτοτιτε τ1ι1οπτΙοικη Ρτιτοι· ποετοι· οτ οτιτοοοεεοτοε ι1οεττἱ

οτ Με τοΒοπιιαε οτ ΜΒοΕπιπιιιε οτ ΡΡοτΒΩτττιοΒοΒοι1τ

Πι ἀὶοτο οειοττο_ οτ οοοοεἰοιιο ἰΡεὶυε. ίὶοἰτο Ρτοοὶο Μπο

τιιπι τΙυοἀτοΒὶοτο 5ο:: εοΙτ]ἱ ιπήιιε οτἀοι1οι·ἰοτυπι οοτο

ὶοτιιιο. τΙιιοε ρι·οἰτιἀο ο ιιοΒἰε εο¦οοπτἱΒιιε ‹]ο ροοιιιτἰο

ἀἱοτἰ οοπιοτιὶο οτ Ρτο ἱρεο οοπιιιηὶ ΙιοΒυὶεεο οτ το

οοΡὶεεο οοοίὶτοπιιιι·. τοιιοοοὶοιιτοε οκοοροἰοιιὶ· ποπ :ιιι

π1οι·οτο Ροοιιτήο οτ Ρι·ιιοἰἰ που εοτιιτἰ οτ οπτική ἱιιι·ὶ. οτ

εἰ μπε ιιοΙοπτ ἐἀἱοτο ρεπτοε ἀἱοτὶ οοετι·ὶ. οτ ειιΡοτὶιιε

ιιοοἀὶτο ρτοἀἱοτο ρτοοἰο ρΙυε ιιοΙοιιτ ἰά ιιοΒὶε ἀἰοτο
τιοπιἰπιο άοιιοπιιιο οτ τοπιἱττὶπιγιιε. τοοἰοητοε όο ἱρεο

Ρτιπο ιιοΒἰε ἀἰοτο τιοτυἰιιο Ροιοττ1ι11 άο Ποπ ροτοπάο.

τοιιιιτιοἰειτιτοε ἱιιι·ἱ οιιο ειιΒιιοιιἰτιπ τΙοοοΡτὶε ιιΙτι·ο ἀἰ

;Πωτοτυ ἱιιετὶ μτοοὶὶ οτ οπιτή ΜΗ. Ροεεοεεὶοιιοπι (1110

τ1ιιο οτ ἐὶοτπιἰηἱιιτιι ιὶἱοτειτιιω ροτοὶιιιιι οτ οπιιιἱιπ11

ειιΡοιτἰυε πουτΠτοι·ιιω ιιοτήε τοοἱΡὶοητἰΒιιε πιοπήι1ο

ἀἱοτἱ 0οπιιπτἰ8 ττειὶἰἀἰεεο οοοΒτοπιιιτ. οοοετἱτιιοοτοε

ΜΒοουΙ·τ ροεεοοεἱοιιοω οτιοπι·=Ιἰοοπτοι· οοροι·ο ροεοὶτ

σου οιιοτοτήτοτο οτετοο οΪτοτϊἱι18`ἱττττἱ0ἱ8 ω! ττιοὅἱεττοτιι8

άοοτοτο. οτ οι τπτοἀὶοτουσιιοεο”οτ· Ρτο μπώ :ταμει

ἀἱοτο ιιοΜο Ρτο τὶἰοτο οοαιωνΒ οοτἰἰωτΔο-οττττπουἀιπιω

οωτιἱο Μαι οοτἰοοοε·οτ ιοοϊοποεα·οο!οοτοτ ρουεοτιοΙοο

ιιτὶΙοε ‹1ἱι·οοτοε οτ πιὶκτοε οιιο οτ οιποε ΜΒοπιιιε οτ

ιιοΒἱε 00111Ροτυτττ οτ οοτ10Ροτοτο ροεοπτιτ ἱιι Ρτοἀἰοτο

οοοτι·ο οτ οτηιιὶΒιιοτευροτὶυε ιιοηὸἰτἱε. ὶτο τα τὶἰοτἰε

ὶυτΕΒιιε [πο ὸὶοτ0##οοττ1ι1τ1ἰ ροεεἰτἱε ο8οι·ο οκοἰΡοι·ο

οκΡοτὶτἱ άοτοσόοτο οτττοΡἱἰοοτο οτ τΙοιαιιωτ οπικήο

?ποιο οιιο ποοπιοτ τοοοι·ο Ροοευπιιιε. οοιτετἰτιιοιιτοε

ποε ὸἱοτο ηοιώτιοδο Ρτο‹Ιἱστἰο Ρι·οουτοτοτοω- ιιτ ἱιι

τοι1ι ιιοεττοι1ι. οτ Ι›οοπιἰττἱιιιιιο ιιοΒἱε τοοἰοἰοοτἱω

ἀὶοτο 11οπή11ο Ρτοὸἰοτοιιι ροι·τοαι τΕοττ ακτή οτ οπιιιἰο›

ειιροτἰιιε υοΒἱε ιιοοἀἰτο ἀὶοτο ιιοιυἱτιο που ὶιιιροἀἱτο

ποτ ειιΒττο!ιοι·ο. εοά ἱΡεο ὸἰοτο οοπιιιιιἰ οτ τιειΒοοτἰ

Βιιε οΒ οο οοιιοοιιι μοι· ποε οτ ειιοοοοεοι·οο ιιοεττοε

ΙοΒἱττἱπιο ι:τοΐοιτάοτο οτ οιιοτοτἰιοτο τιοεττἰε ρτοΡτὶἱε

οκροτιοὶε. τἔοπιὶεεει τΙϊοτοοοπιιιΜ·οοοοοεττοτο όοινιπι

οἱοιιόὶ. οΠοι1ώτι Ροτπιπι όιιΡΗ άο φ18Μ:0 ιιτιτοπτ άτοτο

Ροι·τοε ἀἰοτὶ οοοτι·ἱ οτ Ρι·οᾶἰοτο 811Ροττι18 ιιοπιόἰτο ιιο

Ιοτιτ ιιοΙ Ρτο τοπιΡοτο° ωοΠοε ιιοτιιοτἰιιτ ΜΒΜ ποτή

ΡἰοτιτὶΒιιε τποτώπο εὶἰοτἰ οοιιωτιἰο άοΓθνοτ εοΙττοτο

Ρτοτιιἱττἰιπιιε. τὶυπιὶο ηἱ‹:ΙιἰΙοωὶ:ιιιε τκιοιιοιιτἱΒιιε ειιΡι·τι

ιὶὶοτἱο. οτ μ·οΜόο οπιτιὶο Βοιπι ποεττα ΜΜΜ οτ τιο

Βοπιάει ιιοτήε Ρτο ἀἰοτο ο0ι11ι1τιἱ ΡἱΒοοι·ἰ οΒΙἰΒιτωπιε.

ρι·οωἰττἰπιυο οοὶοπι οτ οοτιιιοτιἰιυυε ιιοΜε ἀὶοτσ πιο

Μοτο οτἰΡιιΙοιιτἰΒιιε κακο .ΒιτοΙοε οτ οΒοθήουτοε ροκ·

ποε οτ !ιοι·οάοοιιοετι·οο οοπιιιτιἰ ὶοιιιιο τΙιιοπιἀὶιι ετο

 

.τοτὶιπωε ποο ιιοΙ Βοτοττοε Μεττή ετοτοτὶτιτ ἱτι ὶυι·ἰεἀὶ

οὶοιιο ἀἰοτἰ τοειεττἱ πο! Μ ἀἰοτι·ἱ‹:ω οοιιιωι·Εο· ἱαττ11ο

οτ Ροι·οι·ο ὶιιιτοιιΒ Ροτοετιιτο υοΠοοετοΙ!ωο Μ οι1ἱυο

ἰιιι·ἱεἀἰοὶοηο ετοτομ·ἰιιιιιο οτ οιιο ·ροτοεττιτο οοιπυπἱο

ἱ€ιιιι1ο. οτ ωοΒἰοτκὰτὶΒιιο οὶιιὶτοτἰο·-οτὶ οοτοιατωτοτιι ρο

τοετοτἰε οοτηιιιιὶε οτ Με ίπ οκουοἱ-τἰΒιιο οτ-σουατοπττο

οοιιιυτιἱο τοτιιτο τιο ιιιοιιτΙοτιιπνοσωππτο. ιΙτιπι ποιοι»

τ1·οτ›ἱο ρι·οιτωοοτιιτ “πιο όο οοωθο εὶοιιτ ρτ·οώοιππ

Βιοτ·ϊ,τ ἱΠἰο ετο ιιΙτι·ει ἰιιΒυπι ΗΜ τοτιο ὶΒιιοτωὶτι οιοτοἱω

τἰΒιιοοτ οοιιοΙοοτὶε. $1οτο οτ οκι›ιτοἑοὶω οἱοω·ὶτιμ·ο

εοπτὶ ὶπετνυιτιοοτο φωτ! ιιοπι τ1ττ168τυΓΡτοΡτο1· Ρτο

ιΠοτο σο! οΙἱοιιοὸ·ρι·οιἰἰ‹:τοι·ιιτπ ἀἰοτοεηΒυτΒοπιοοω-ου

888ἱι1πι οΗτΙττω ιιοιιὐὶἀἱεοο ιἰὶοτο άοπήιτο ιταρἱτοιιοο

εοιι τΠοτο 00ΙΙ1υτ1ἱ ετο ὶιιι·ο οὶυο Ροι·τοσειιο οιιιιωιτιοκ

Μπιτ ἱι1 ιιιο!οτιότηο άο ιιιουτο!όο -τιοο το τοι·ι··τοοοιι

τί ροεεοεεὶοτιἰΒιιε :ιιιοε ὶρεἱ ΜΜΜ οι πω:: ττοτυοοιιττο

οοιι ἱι1 ΜΜΜ Ροτ·το ετο οειοτο!ἱω1ὶο πιοκιτοὶιὶἰ οτ οοἱοπι

ἰιι τοι·ι·ὶε ὸοπιοετἱοἰε οτ εο!ιιοτἰοἰε οτ τοἀἀὶτἱΒιιε ψεκα

τοπ: τοι·τειι·ιιιτι οποιο οοπιιιοοε πο! 8100 οοπιιιοοο τιο

Βοτιτ οιπ11 ἀοττιὶιτὶΜτἰο πιοι1τοτάο. εοἀτεὶτιτ Ρτοἀὶοτε

οτηιιἰο ειιΡοτὶιιε οΡοοἰίὶοοτο ὸἰοτοτιιπι ΒιιτΒοηοἰε-·οτ

εοΒἱ. εἰοιιτ οι·οοτ ουτε: οοτιἴοοτἱοιποιο Ρι·οεοτιτὶε·ἰπεττω

πηοτιτἰ. Πο :μισά Ροι· οτι οιιο ὶιι άϊοτο ὶπεττιιπιοπτο

οοοτἱποτιτιπ Πι ρτοᾶἰοτὶε τοπἰε οτ Ρσοοοεεἱοιιὶἱωο οτ

ἰιιτἰΒιιε ειιροι·τιιε εροοἀῖἔιοοτὶε "ΜΜΜ ΗΜ Ρτοἀἱστἰο

Βιιι·Βοηεἰ οτ εοΒἰο ρι·οἰιιἀὶοὶοπι. οτ ἱιιευπροι· οκτιὶἱοτο

οουεο οτ·ροο ὸὶοτο Ρτοοἰο οοιιδτοτυπο ιιοΒἰε ὸὶοτο

ποπιἰοο ποε τιοΒιιἱοεο οτ νοοορἰοεο ο-ιιοΜο εδώ!» πιο

πήι·ιο ὶητοτςι·οιπ οοὶυτὶοοοω οτ εοτὶεΐοοτἰοηοιπι·ὸο αυτή

εοε Ρτοιἱὶοτο Ρτο ἀἰοτο οοπιιιτή Ρι·οοοι·ἰο ροε5ὶἀοτο οο οτ τοτο οιιο‹ἰ οοΒοτπιιιιιιε τοστΡο1°ο εἰιιο Ροεεοπιπε
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Ρειετεπ ιιοιιιε πισω ιιοπιιπε ειπε πιο εοιππιιι. Ρτο ει ιππιειε πει πιο.8ιειι·πιπε πεεεειο. ει ει ιιτεπιειε εππεπ

ιιεπειιειο πει ιεπποειιιε οοοπειοπε ιιειιειιειι ιιει ιιιιιπι

επειτι πιοπιπιπι.έει ιιιπε ποιιιε πιοιο ποιπιπε.ει ιοει

εοπιππι Ρθ.ΐειΠΟδ ιιπειι:ι ιιιειπιπε ει ειπειππι πε ποπ

Ρειεπιιο. ιιιιετιππο Με ποε ιιοπιιπε πιειι εοιππιιιε

οι πιειιιι:π εοπιππο σετ ποε πετ πεεπιιιπιιοπεπι ιιι

ειππιιιππιιιιι ειιιιπιπιισιιεπι εοιειπιιιιετ πετιιιε πεππειεπι.

πεπππειιιιιιεε επεεριιοιιι.ιεοιπιιοπιε ει επιιειιιοιιοιιιε

ποπ ιιειιιιεει. ποπ τεεεριε ει. οπιπι ιπτι. ει Με

ιεκπιπ· Ρει·πειι.πι πιπππι Με πιιιιοτεε εεεε ιιπποτππιι

καν. Διειπιπιιιιππε ιιπ ιιιιιιιειο ιιετεπιιπι ιΙποππιιιιι ει.

πιω πε ιι.ιεεοποππο ποιπιπιεε ιιειιπιπιιιε ΜΠΕι..ΧΧΧ.:

ιππιπιιοπε νιι. πιειιιιι πιιιτοιι ιιιιετ στιπιιπιι ει πιτ-ι

οιοπι. ιεειεε Με” ειι.ιππε. ιιιπ:ιιππειιιιε πε πιιιιιιι·ιο

ει πεοιιιιπε πε ειιιιιτιιιι ποιπτιι.

. ι .-.1ι ι ιειι ··

ιι. ιι” ιι

ιι ν”. ι. ιη (. ι Πι ι ι·ι

ιιιμ'ε: · πι. ι

¦. - ι ι - .

Οπει.ιιιεοε πε @ιωΙππ πε .ΜοπωΙάο Μπα.: σι26·ιπιι.

ιτε.: [απαιτει πεεερἰεεε πωωι- πο Ούει·ιο δρπιπίπ

οπριιιιι:πεο εοιππιππιε ει ρορισιι ίπτωιεππίε, επι Φετι

‹ἰΕι ιυιό>εεπιιαπι οπ.απιαπι ραι·ιειπ ει παπάτιπ8επιειιππι

σιωπή ει ιπτιππε·ιιοπίσ ποπεπι.

ι ;ι..=.

πιο, 22 ιππιι

· .ιι›·ι°ι

ιι . 'οι ι

ειι.ι ιι . ι ι ι

ΡΜ. Α. πι. Μ. ε. θεά; Ε. πι. πι. π.

ς π π. ι

ιι' κ ιιι

ε"...

ει πτο οποιο επρτεπιειο ποιιιε πιο πιειο εοπιπιιι

εεπο ειιππιππο .οπιιιιε ιπτε ιιειιοιιεε ει ι·πειοιιεε

τειιιεε ει ροι·εοπιιιεε πιιιεε ιιιτεοιπε ει ιιιιιιεε ππε

ει ιιππε ιπιιιεο οι πιιειιι εοπιιιειπιιι εεπ εσπιρειειε

ποειιππι ιιι Ρτεπιειο επειι·ο ει σιπιιιιιπε επιιετιπε πεπ

πιιιε ιιιι- πι πιοιιε ιπτιιιπε ιιτοπιιιιο εοπιππι ιιοεειιιε

πεφτει εχειρετε ειρει·ιτι ιιειῖειιπεπε ει τειιιιεπτε ει οπι

ιιιιι πεπιππι ιιιιοετε πω: εποπιει ιεεετε ιισεεππι. εοπ

ειιιπεπε ποε πιοιο ποιπιπε ι›ι·ιιοπι·ειοι·επι πε οι·επι

ειιε πι ιπ τεπι πεειτιιιιι. ει ιιτοπιιιιο ποιιιε τεειΡιειι

ιιιιιιε πιοιο ποιπιπε ιιτεπιειιιπι Ριιτιεπι πιειι επειτι

ει οιιιπιπ επιιετιπε ποιιιε πεππιιπ πιειο ποιιιιπε ποπ

ιιιιΡεπιτε πει επιιιτειιετε. εεπ ιρειι πιειο εοπιπιιι ει

ιιιιιιεπιιιιιιε ειι εε ειιπειιπι Ρετ ·ιιιε~ει επεεεεεοτεε

ι ιπεοειιεζιιιιιιιιε πειιιππετε ει επειοι·ιεπτε εκ[ιεπειε

ιιιειερι·σρι·ιιε τειιιιεεε ειπε εοπιππι πεεεεειιιιιε πε

ιιππειειιπι. ιιιιο(Ιπιπ. Ρεπειπ ιιπριι ιιε·ιΙπππιο πειει

πιειε πειτε πιειι επειτι ει ιιτεπιειε επιιετιπε ιιεππιιπ

πειειιι πει Ρτο ιεπιιιοτε ιπειιπε πειπετιπι ποιιιε τε

οιΡιεπιιιιιιε ποπιιπε πιειι εοπιππιε πετε ει εοιπετε

ιιτοπιιιιο. ιιτπιιε πιοιιιιοιπιππε_ιπππειιιιιιπε επιιι·ιιιιιοιιε.

ει ιιτοιιιπε οπιπιιι ιιοιιιι πιεε ιιιιιιιιπ ει ιιιιιιειιππ ποιιιε

Ρτο πιειο εοπιπιιι Ριιδιιστι οιιιιΒο. ιιτοπιιιιο εειιιπι ει

εοππεπισ ποιιιε πιειο ιιοπιιιιε ειιρπιεπιιιιπε εεεε ιιπειιε

ει οιιεπιεπε Ρετ πιε ει ιιετεπεε πιεσε εοιιιιιιιι ιιιιιιιε

ιιπππιπιπ ειειειτο επο ει ιιετεπεε Με ειειετιπι ιπ ιπτιε

ιιιοιοπε πιειι επειτι πει ιπ πιειτιοιιι εοπιππιε ιιιιιιιε.

οι οπτετε ιπτι επιι ιιοιεειιιιε πει επειειιππο. ιιι επιπε

ιπτιεπιεισπε ειιειετο ει επιι` ιιοιεειειε εοπιιιιιιε ιιιππε

“ο ει ιππέιειτπιιιιπε ειπιιιιιιε επ ποιππιιιιεπι Ροιεειοιιε

“ιιι ιιοπιιπε ποπιιιιι ππιεπ. εΒο οπιιιιειιπε πε πιιιιιιπ

πε ιποπιιιιπο πεππσ οεπο ει ιτιιπο ποιιιε ποιπιπο

οιιετιο ειιιππιε επιιιιππεο εοπιπιιιε ει ιιοιιιιιι ιιιππειι

ειε επιειιιι ει ι·εει-ιιιεπιι ιιοπιιιιε ει ιππο πιειι εοπιπ

πιε ει ππο ιιιεο εοπιππι ιιιεεειπιππι πιιιιτιπιπ ριιτιειπ

ει· επεπτιππεπιεπειιι πποτιει·ιι ει ιοιιπε ιιιιιιιιε πιιπ

ιιοτππι ·επειι·ι ιιιοπιπιπι ιπτιεπιοιοπιε ιισειπε εεειτι

εοπιιιιε ιιωιιιιιι εοιι ει ιει·ι·ιιοτιι πιοιι οιιειτι. οππι

οπιπι ιιοιιοτε ιπτιεπιειοπε ειιει·οιιπ εππειιοπιπ εεΒιιο

τιε εοπιιιι ει: ιιπειιιιιιιιιπε ιιοπιιπππι ειιιπειε ιιπειιιιιιεε

ιιιιιιεο ει πεπιππι επιπ οπιιιι ιπτε πποπ επο ει επ

ιεεεεεοτεε πιει ιιιιιιεο ει ιιιιιιειπιπι ιιι πιοιο εεειι·ο

ει σεεεειοπε ιρειπε. πιιπο ιιτεοιο' ιιιιτει·πιπ ιιιΒιιιιι

ιι·ιππι ιιιππε. ιΙππε π ποιιιε εοιιιειιιιιιπε πε ρεεπιιιιι'

πιειι εοπι-ππιε ιιιιιιπιεεε ει ι·εεειιιεεε εοπιιιεστ. 3τε

πππειιιιιε εκεεριιοπι ποπ πιιπιει·πιε ρεεππιε Ριεειι

ποπ εοιπιι ει οιοπι πιιι ειιεεΡειοπι. ει ει ιιιιιε πιιιει

πιι:ιε πειτε ιιιειι επειτι ει ειιιιει·ιπε πειιπιιιι πιοιο

Ιιτεοιο Ριπε πειεπι. ιιι ιιοιιιε ι·εειριεπιιιιπε πισω τισ

πποε τειιιιιιο ει ποιιο. ιιιοιειιε πε ιιιεο Ριπτε ποιιιε

πιιπο ιιοπιιιιε ρειειιιπι πε ποπ ρειεππο. ι·εππποιεπε

ιπτι οπο επιιπεπιιπτ πεεειιιιε πιιτε πιιιιιπιππι ιιιειι

ιιι·εσιι. ει οπιπι ιιιτι. ροεεεεεισιιεπι ιιποιιπε ει πω

ιιιππι πιοιε ριιτιιε ει οπιπιππι επιιετιπε πεππιιοτππι

ιιοιιιε τεειριεπιιιιιιε ποιπιπε πιοιι εοιπππιε ιτεπιπιεεε

εοπιιιεοι·.· εοπειιιπειιε ιπε ιιτεπιειε πιο πιειο εοπιππι

Ρτεειιι·ιο ροεειπετε. οποιιε‹Ιπε πιοιππι εσπιπιιε πε πτε

ειπε εοτιιιιτπιεπι ιιπιιιιετιι ροεεεεειοπειπ. ιιππιιι ιι

εειιιει· εειρετε ιισεειι ειπε ιιποιοι·ιιπιε ει ειπε ιιιιεπιπε

ει

εοπιππιε ει πε ιιι επετειιιιιιιε·ει οεπιιιειιιιε εοιπιι

ιιιε ιιιππε επ πιιιππιιιππι εοπιπτιιε. πππι ιιιιπεπ ιπιειιι

ιιτοπιπειιιπτ ιππο πε εοιπιε. ειεπι Ρτοπιεπιπ ιιιει·ιι

ιιιιε πε πιιτε ιππιιπι επι ιππο ιιιιιιιι ιιι εκει·ειιιιιπε

ει οιιππιειιιιε. ποιο ει ειιιιτεεειπι πιειο ιπ ιιι·εεεπιι

ιπειτππιειιιο πιιοπ ποπ ιιιιιεπιπε ιιι·οι›ιετ Ρι·επιειε

πει πιιπποπ Ρι·επιειοτπιπ πιοιιιπιπππιιιιπππι πιιιιπιπ

ιιεππιπιεεε πιειο ποπιιπο επιιιιειιεο εεπ πιειο εοπιππι

πι· ιιι-ε ειπε ιιιιιιιε εεε ιιπειπι ιιιιιιει ιιι πιοιειιπιιιο

πε ιιιοπιπιπο πεε ιιι ιει·τιε εεπ ιισεεεεεισιιιιιπε ιιππε

ιρεε επιιιιιιππε ιιιιιιει ιπ πω· πε τοππιιο εεπ ιιι ιιιι

πω ιιιιι·ιε πε ειιειειιιιπιπ πιοιιιιιιπι ει εειιιιπ ιιι ιεττιε

ποιπεειιειε ει ·επιπιπιειε ει ι·εππιιιιιπε ιρειιτιιπι τει·

τετπιπ ιιππε ι:οπιππεε πει ποπ εοιπππεε ιιιιιιει εππι

ποπιιπιε πε πω.ιιιιο: εεπ ειπι Ρτεπιειποιιιπιε επ

Ρει·ιπε ·ειιειιιιιοπιιι πιοιι ιΙππιιππι @επί ει·ιιπι ιιπιε

εοπιεειιοπειπ Ρτεεεπιιε ιπειτππιειιιι. πε πιιοπ Ρετ`

επ ειπε ιιι πισω ιπειτππιειιιο εοπιιπεπιπτ ιιι ιιιιεπιειιε

ιει·ι·ιε ει Ροεεεεειοπιιιιιε ει ιπτιιιπε επιιετιπεειιεειιι

οιιιιε ππιιππι (ιειι πιειο ππιιιιιιιιο ρι·ειππιειππι. ει

ιιιεπρετ εκ (Με εππεει ει ρτο πιοιο ρτεοιο εοιπι

ιεστ ιιοιιιε πιειο ποπιιπε πιε ιιιιιιπιεεε ει τεεεριεεε

ιι ποιιιε πιειο ιιοπιιιιε ιιιιεπτειιι εοιπιιοπεπι ει επιιε

Έπειιοπειπ πε οπιπι εε ει ιοιο πποιι πειιειιιιπι τε

ειιιει·ε ειπε Ροεεεπι Ρειετε ιι ποιιιε πισω ιιοπιιιιε

ειπε πιειο εοπιππι Ρτο ιιεπειιειο πει ιεππο ειπε σε

επειοπε ιιεπειιειι πει ιεππι εεειτι πιοπιπιπι. ει ιππε

ποιιιε πιοιο ποιπιπε ει ιοει εοπιππι Ρετ ποε ιιπεπι

πιιπο ει. ι›πειπιπ πε ποπ ρειεππο.ιιιιετπιιιιο ιιιιικ
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ποε ποπιιιιο Διοτι οοιιιπιπε οτ ρου ποε ιιιοτππι οο- α. οοεττο οτ οπιπιτιπε επροι·ιπο ποπιιιτιε. ιπι πτ πιοπο

πιππο μου οοορτιτοτιοποτπ ιπ οππιποιιοτπ ετπιπιοτιο

ποιπ οοτοπιιιτοι· ποτιιιε ποάποτοιπ. ι·οιιπποιοπο οικο

Ροἱοπι εοιπτιοπιο οτοοτιετοοτιοπιε ποπ τπιιιιτο οτ ποιι

τοοορτο οτ οπιιιι Μπι.. εοτπω ιοτιπο πι οοιποι·ο Ρο

ποπ τιοι:οάπιπ τιιιοιπιοιπ οΠιοι·τι τιο Ηιοοο οπο πιοι·ειτπι·

οοπιπιπε οοΙιιτοποπο επιππτο. οιιπο άοπππιοο ποτὶιιὶτοτὶε

Μ0τΣτΚΧΧ. ιιιάιοτιοπο πω. ὰὶο ›οωτοωι. ιιιτοι· Ρι·ιπποπι

οτ τοι·οὶοτιι. τοετοο οπεο!άπο Ιπιππο. 8οπιιιιιπε πο ππιι·ι

οτ Ιο.πττοποτιπε πο πιοτοΙιοτο. · πιο . · ΜΒΜ

γ!. ."..

π.. · τνινιΧιι·)

μ

) Ι '

ΟΑι.νπειιε το Μοιιτιιτάο ροι·τίοτιοε ..οτε .σροοταπτο.ε Επι;

αποτο οτ %·οπο!ο 'ΜοπτιιΜέ ρτ·ο ρτοτἰο ίιύΜΠρω πιο 2)

οοπται·ωπι πατοπιφα8·ίιιτα πουεπι ο; εοΜοτ·ιαπ άοσοτο

[οοεττιε ς:οπποιωιι £ατιιιοιι.ιΣ ·υεπι2ίΣχ

. τι μ' Η

ο

Η

ΗΒΟ , 7' όοοοιππιπτ :

ω. ιι.ιτι.τοι. ιοτι.ο. χω. πι. ι ν

- ( ιι. ει. ι

ω. ιιοπιιπο τἰοπιἱπι οπιοπ. οοο _οοΙππιπε το πιοπο

Μιά; ποποο οοπο οτ τνοάσ ποτιὶε ἀοιιιἱπο οτιοι·το

εριππ|ο οοΡὶτοποο οοπιπιιὶε οτ Ροοπτι ιοιιποποιο οπιοπτι

οτ. ι·οοἱρὶοπτὶ ιιοπιιπο οτ πιοο όιοτἱ οοπιιιιιιοοτ Ρο

τιιιι.ι. οτ ιπο πιω οοπιππἱ πιοςποτοτοπι οποο·τοήιιι-οτ

τοπικ ιιοττὶε οτιοτοτοτυπ- σοπτἱ. -ποποιτότ -τωιεάοιο-- ο

πιο ἱρεἱπε_ οφ.ετττ) οοιιτι!ιο ὶιοιἱἱβοὶἰι. εοπ οτ, τοι·ι;ιτριπι.

@το οοοτι·ι οπιιι.‹›ιπιιὶ-τιοποι·ο ιπιποοιοιοοο-οιιοικιτπ

οτμ:οποιοοτο. εοδππιο οοιιτἱΠ ΜοΙιτοτιοπο τοπιιτιππι

Μπρο,βάοτιτοτοε ιιοΒοο οτ οοπιππι ΠπτοιΙπτόήτητί

!ιοτιοο οτ οπτοοοεεοι·οο τποὶ τιοποποπτοποιοτο οοεττο

οτ ο00οοἱοπο ιιιοπιε _τὶ·πἰτο'Ρι·οοἱο τιοι·οι·πο!_ήιιορπ_τος

ι·πιπ πιιιιιοπρειπτει ιιοποπι; οτ εοπλοι;πιπ_οοοοπι ψηφο

«πιειε ο ιιο!σιε οοἱποπτἰτιμε__ἀο Ριοοππιομιιοτι.,οοπιπποι

ποτιιιιετοαοτ ποοοριεεο οοπτιτοοι·ρτ οο_ιΡοιο;.ως.ποιοτπιπ οτ εο!πτιιιπ ποοο τοππιιοτοπε.ορτοοροϊοτιμιοπ

ππιιιοτοτο οτ ποπ ι·οοορτο Ροοπτιιο; οτ Μπιτ

τοιπτι οτ :οπιπι Μή. οτ οι ιππε ποΙοτ οιοτο,Ρο([8.ιψ

επΡοι·ἰπε ποιππτο Ρι·οάιοτο ιιι·οοιοΛοιπο ποιοιιτ ι πω,

ι·οοπιιοπτπιπο £ποτο. ποπιιποποπιιττο οτ άοπο.. το”

ιιιι·πιπο πιο :ποτο οοπιππι ροεειτιε οδοι·ο οιτοἱροτο

οπιοι·ιι·ι ποτοοποτο οτ τορτιοειι·ο. οτ οπιιιιο τ:τοππιπι

τοοοι·ο. οπο ο8οπιοτ τοοοι·ο Ροεοππι. οοπετιτποιιο-ποο

άιοτο ποπιἱπο (το ρι·οιιιοτπι ρτοοπτοτοι·οτπ ιιτ ιιι ι·οπι

ποεττοπι. οτ Ρτοπιἱττο ποτπε τοοπιιοπτιτιπε άιοτο τισ

ιιιιιπο ρι·οάιοτοπι Ροι·τοιιι :Ποπ οτιετι·ι οτ οππιιο επΡο

τιοο ποτπο ποιτιάιτο ή άιοτο ποπιιπο που ιπιροάιτο· πο!

επτιτι·οτιοι·ο εοπ ιρεο άιοτο οοπιππἶοτ ΙιοΒοπτιτιπο οτι

οο οοπ5ππι ρου πιο οτ εποοοοεοι~οε πιοοτι ΙοΒὶττἱιπο

ποτοπάοι·ο οτ οποτοι·πειτο πιοἰε ιιτορι·ἰἰο οπιιοποιο

τοπιἱεεο άιοτο.οοιππιιι ποοοοεἰτοτοἀοππποὶοπὁἰ. οιιο

οπιπ Ροιιοιπ άπιιτι πο οπτιπτο πιιτοτ πιοτο ποτε άιοτι

οοοτιιιοτ Ρι·οοιοτο επΡοτὶπο ποπττιτο ,ιιοτοιιτ πώ μοι

τοιπροι·ο πιοΙἰπε πο!ποι·ιπτ ποΒιε ι·οοτριοπτιτιπο ποπιιιιο

Διοτι οοπιππἰε ποτο οτ εο!ποι·ο Ρι~οπιὶττο. ίιι·πιιο πι

οτιιτοιιιιππε πιοποπτιιιπε τπΡι·οοιοτιο οτ Ρτ·οιπάο οπιπιο

τιοπο πιοτι τπιτιιτο οτ Ιιοτιοιιττο ποτπε ιπο ι].ιοτο οο

πιππι @οποιο οΒιιδο. Ρι·οπιιττο οοιοιπ οτ οοπποπἱο

ποτιιε άιοτο ποπιιτιο ετιΡπτοιιτπιπε οεεο ίιάοτιο· οτ οοο

πιοπο ροτ πιο οτ τιοι·οποε ιποοε οοιιιιιιιι πιοπο οποιο

πιπετοτοι·ο οΒο πο! τιοι·οάοε πιοι .ετοτοι·ιπτ ιιι ιππε-ι

όιοιοπο πιοτι ακτή. ποτ ιο άιττι·ιοτπ οοπιππι5 ιοτπ:ιο

οτ Ροι·οι·ο πιο επο ροτοετοτο ιιοΙ οοετοΠοτιο ιιι οποιο.

ιπτιειιιοιοπο ετοτοι·ο οτ επο Ροτοετοτο οοπιππὶε πιοπο

οτ τποΒιετι·οτιοπε οιπιτοτιο επι ποιπιιτοτοπιι Ροτοετοτἱε

οοπιππιε οτ πο πι οκοτοιτἰΒπο οτ οοποιοοτιε οοπιππιο

ἱοιιπο οετ ιποιιοοτιιπι οοπιππἰε ιιππι τοποοιι πιιοτιἱ

Ρι·οπιποοτπι· τππο το: εοτάιο εἰοπτ Ρτοπιεππι τπουιτ

πιο το πιτι·ο ιπ8ππι (ιπι τππο ι1ιππτ πι οκοι·οιτιτιπε

οτ οοποιοοτιο. οοτο οτ οκιιτοεοἱιπ οιοτο ιο ιιι·οεοιιτἰ

ιπεττππιοιιτο @ποστ ποπ πιάοειτπι· ΡτοΡτου -ρι·οιιιοτο

ποτ οπτιποά Ρτοιιιοτοτπιπ άιοτπιιι οο!.πιπππι τιιφιιο.

ποπάιάιεεο πιοτο όοπιιιιο οορέτοιιοο εοπ όιοτο οοπιππι.

‹ὶο ππο οὶπο Ροι·το οπο οποιπΞΙιοΒοτιτι ιιιοΙοιιάιπο οοτ

πιοπτοΙάο. ιιοο. ιιι τοπιο εοποιοεεοοειοπιοπε οποιο πιει:

οιιΙππιπ5_ ποτιοτ ιιι πιΠο πο ιιοπιιτίο εοπ ιιι οτιππο.

Ροι·το πο οτιοτοΠειπιο ιιιοιιτοτάι. οτ οοἰοπι πι τοπιο

άοπιοετιοιο οτ οοΙποτιοιε οτ τοόό.ιτιοπε π:ιεοτπιπ τοι·

ιτο.ι·πιτιο οποιο οοιιιπποε πο!. ποπ οοπιπποετοιιοτ απο

ἀοτπὶιιὶε πο πιοπτο!όο εοπ ειπτ. Ριιοπιοτο οιιιιιιτιοπ

Ροιιἱπο εΡοοἰτιοοτο άιοτἱ οο!πιπι ειοπτ οι·οπτ οιιτοιοοιι-;

τοοτιοιποπι· ρι·οοοπτπ_ Μποπωι. ιτο οοοι! οοτ οτι

οπο' π; οπο.. ιοετι·ιπποπτο οοπτιποπτιιτ πι [παταω

τοιιι·ιο·οτ Ιιοεοοεοἰοιιιτιπε οτ ιπι·ιτιπο επροι·ιπο ομοι

ώΈπ)8 (10 ὶΡΒΩι-Ι)ΙΜΘ ΗΟΜ8 Φωτ! ΠΟΠΕτηθ. Ρ"ωΙΚΉ τω: ά. ίιοοτιο ππιτππ:ι τζιπ οποτο οοΙππιο Ρτοιπόιοιπιπ. οτ ιπ

'πιο νοοοάοο τουουσιω ὶιιι·ἱ··ιιιο πτυοιιιυιε ιιο

οοιιτιο;'π!τι·ο ι:Ηιπιτποιιι ἰποπ ρτοοιι οτ οπιιιι ιπάι.ρο5-1

εοεειρποπι οποοπο οτ .άοπιιιιπιπι όπ;το μοι·τιο·οτριπ-τ

τύποι ειιΡοι·ιπε ποποιτοτππι ιιστιιο τοριοιοιιτιοποπομπιπο:

ἀἰοτι οοιπποιε1ττοπιάιεεο οοπίιτοοι·.: ·οοπετιτποπε πιο

ριΤοπιοτο. πιο τ1ιοτρ οοπιιιτπ Ρι·οοειήοΡοοειάοτο οπο!

πεοπο ἀἰοτππι .οοιπππο το ρτοἀἱοτἱε ιιι01°Ροττιτοιι1 τιοο

Ιιποι·ἰτ. ροεεοεεὶοποπι οποιο Ιἱοοπτοι· οοΡοτο Ροοριτ:

οπο οποτοι·ιτοτο οτ)οιπο.ιο!ιοπιιιε ἰπἀἱοἱε ποι ιιιοπι-η

8ττοττ15 τ1001°οτ0-ηοτ οτ ρτοπιοτο ροπεει. οτΡι·ο ιιι·οοιο

8πρτοτΕ0το ιιστιιο ρω αποτο οοιιιππποοάο οτ πιοπάο.

οπιπιο ιπι·ει ορτιοποχοτ τοοιοποο.ι·οοιοε οτ Ρουεοπο-_

ιοε πτὶΙοε Βιιιοοτειοοτ πιἰιιτοε οιιο οτ.(Ιππε πωπω; οι·

επΡοτ οιιο απο οοπεο οτ πιο πισω οποιο οοπτιτοοι·

ιιστιιο (ποτο ιιοπιἰιιο πιο Ιιοτιπιεεο οτ ι·οοοΡιεοο ο πο

Βὶοψἀἰοτο ιποιιιιιιο ιπτοει·οιτι εοιποιοποτπ οτ εοτιοίο

οτιοιιοιπ τιο οπιιιι οο οτ τοτο οποά άοτιοιιοιιι ι·οοιροι·ο

8ττ18·Ρ0$54$1η ροτοι·ο_ο ποτιιε πιοπο ιιοπιιπο ειπο άιοτο

οοιιιιιιιιήιι·ο ποτιοποιο πο! (οπττοοιπο οοοοειοπο τιο

Μπιτ ποτ,τοπιιι ,Μπι πιοιιτο!τιι. οτ Μάο ποτιιε άιοτο

ΠΡΠήΉθ ΒΐοἰιβΪι99Πιπτ1ἱ 'σου ποε·Βιιοιιι τοοιο οτ Ρειοτπιπ

(Μ. ποπ ιιοτοιιιιοτ Μιοτοπτιο. τοοο ποε ποπιιιιο άιοτι

οοιιιππἱε. οτ που ποε τὶὶοτιιπι οοιιοπιιο πο» ιιοορτιτο

τιοποιπιιι οι!πι!ιοποιπ οτἱΡπΙοτὶοποτπ οοιοτιπιτοι· ποττιιε

άοάποτοπι. ι·οιιπποιοπε οιιοοΡοἰοπἱ εοιπτιοπιο οτ εοτπ

τοοτιοπιο.ποπ τπιτιιτο οτ ποπ ι·οοορτο οτ οτππἰ .τοτο

"πιο οοιπροτιιπτ τοπ εοιπροτοτο ροεεππτ πι Ρι·οόιοτο οοτππι πιοπο πι .Ροἱοοὶο τιοι·οάπιπ φιοπάοπτ ο1τω-_ο



ι53.3 , οτιτονι.ι · ιιιιι. σο!.

πιο τἱὶοοο. οιιιιοπΙοιιιἰιιιοο ιιιιτιιιιτιιτιο. Μεσα”. Με α ρτοοἱἱ_ οτ· οι:ιιιιι ιιιι·ι. ροοοοοοἰοτιοιιι οιιοιιιιο οι: ἀοιιιἱ

οτισιτιο-νιιιτ οίκο ναι άοοοιιιΒιιιο ιιιτοι· ιιοιιτιιτι οτ τιιε-ι

οιιοπιο. ·τοοτοω.οτιο.ττιιο· ιοιιιιιο!. Ιογοιιιο οοτιιιιο ιιο

τοιιἱιιο οτ ιοτιο·ιιιιοο· τιιιοιιοι·άιιο ιιοτοοιιιο. τ

.-ιιιοπ:ι· · .Ιτἰτἐτ'ι'ι°)'ιΪ'ὸ στα. '. . . τ. :

ιΠ“"; Μ, α: Νοτη γ:,_ι..ιο .. τ ·τι ·ι.% .=·πι ο” “οι τι

ιι:ι.τι.ικοι ιιιιιδου-! ΜΧ[Π οι · · .έ· ο

ΜΙ 80τ:$;αιωι τιιι.ι- ιιττ" ι · 7. ο _ ' -·

Οοιοιι·ι·ιιι0ο.ι?Ηοω ιμιοπείαιπ στο: Φιιαἰἱἱο/ὶἰἰιιο;ρι·ο .το

οο·5/ιτιοιΜαο=οπέο Ρα.το·|ιοΖί;:· Ζωιη/ΐ·αιιοο οι! Οζς·οι·το,

ίαι·ια·· οπυιΖω .πιο ίπ απτο οι ὶιιτἰοεἰἰοτἰοπο Μοπτα!είέ

ρου·τιποιιτία ρω ριτοτίο ·Μπτυ·ιτιπ ςααάται;έτιτα .εορτοιπ,

.τοΖ‹ἰοι·ιιιπ οίοοουι ετ ιίτ·παι·έοι·ωπι πιονοιιι. ίωιιιοτι.92 εοπ»

τιιιιιιΖ 0οεἰἰ£.

ΙΩΝ), Η οοοοιιιτιι·ιο

στά. Α. [Ν. «Η ν. (Μ. Ο. β!. ἄὅό. τι.

( τι. ιι )

Ιιι ιιοιιιιιιο οοιιιιοι οιιιοιι. οδο οτιοι·τὶιιιιο οι”

φιοιιτιοιιι ττὶοτιι τΙο φιτιτιιο τιιοο Ρι·ορτιο ιιοιιιιιιο οτ

Ρι·οοιιτοτοι·ιο ιιοιιιιιιο οιδοτιι. Ροοοτιο!ιο οτ Βιιιτι·οιιοΜ

Β·οττιιιιι ιιιοοι·ιπιι οιιοι·ιιιιι ρι·οοιιι·οτοι· οιιιιτι οροοιοΙιτοι·

οἀ ἰτιἴτειοοτἱρτο ιιτ άο ρι·οοιιτοτιοτιο οοιιτιιιοτιιι· ιη

ιιιοττιιιιιοιιτο οοι·ιρτο πιεση τοιιττοιιοτιἱ ττο τοι·τοι·ιιο

ιιοτοι·ιι τω:: οιιιιο ιιιο ιιιιιι άοοοπιτπ·ιο Ρι·οοιιι·τιτοι·ιο

ιιοιιιὶιιο ρι·οοιοτοι·ιιιιι ιιοιιάο οοτιο οτ ττοτΙο ιιοΒιο

όοπήιιο οτιοι·το οριτιιιτο οοριτοτιοο οοπιιιιιιο οτ ροριιτι

ιοι:ιιιο οιιιοιιτι οτ τοοιΡιοιιτι ιιοιιιιιιο οτ ιιιοο τιιοτι οο- ο

ιιιιιιιἰο οτ ρομιιτι οτ ρι·ο ιροο οοιιιιιιιἰ τιιιιοτΙιιιτΙ οΒο

οπο. απο ρι·οοιοτιο ο8οι·ιο. Ροοοτιειτι οτ Ιειιιτι·ειιιοτιο

οτ ιΡοι οτιοι·ιιιο Ροοοτιτιιιο οτ τοιιτι·ιιιιοτιιιο Ιιτιτιοο οτ

τι:ιτιοιιτ οτειιιο τιοΒοΒοιιτ. τοτο ιιιοο ιιοπιιιιο οποιο

Ρι·οοιιι·οτοι·ιο ιιοιιιιιιο ρι·οάιοτοι·ιιιιι οτ Ρτοττιοτἰ οιιιο

Ρι·σΡι·ιιο ιιοιιιιιιιΒιιο. οτ οοιοπι οιοιιτ τιοι·οτιοο οοιιτοοοο

τιιιοικιειιιι ττἱοτιἱ άο οιιιιτιιο ιιιοττἱο τιοοττο Ρτο οικι

τιιοι· ειιιἱιιτἰο άο απο τιοι·οάιτειτο οοιιτιιιοτιιι· ιο Μοτο

ιιιοτιτο άιοτο τΙιιοτιάοιιι οοιιτοοοο οοι·ἰΡτο πιοιιιι ιοτιοιι

πιο άο ιιιοιιΙο. Βοιιο ιιοτοτιἱ. ιτιοοι.ιτιιοιι. άιο ιτν ὶιιΙὶἱ.

ιο οοοττο ιιιοιιτοτάι. ιιιι·ιοάιοιοτιο ιροιιιο ΜτΙ-ι. οοιιτιιι

οτ τιοαΜιοιο οοιο οτ τοι·ι·ιτοτιο ιροιιιο οιιοττι. οτ οιιιιι

οιιιιιι ιιοιιοι·ο ἱιιι·ἰοἀἰοἰοιιο οιιοι·οιτιι οιιιιειΙοοτει @Βοο

ι·ιει οοιιτὶΗ οτ ΒάοτιτοτΠιιιο τιοιιιιιιιιιιι οιις1ιιτιο τιόοΙιτοτοο

Ιιοτιοο οτ ἰροι Ιιτιοοιιτ. οτ άοτιιιιιιι Ψιτοφιιο ιιιτιο οφ εἰ

οτ Ρι·οάιοτι οτ τιιιτοοοοοοι·οο ιιοοτι·ἰ ΙιοΒοο τιοΒοιιτ

οτ τιοτιοτιτιιιτ. ιιι τιιοτο οοοτι·ο οτ οοοειοιοιιο ιροιιιο.

τιιιιτο Ρι·οοιο ιιτιι·οτιιιιι τιιιοάτοοιτιτο οοΡτοιιι οοΙάοτιιτιι

άιιοτιιιτι οτ άοιιοτιοι·ιιιιι ιιοιιοπι οποιο Ρι·οοτοι·οο ο

ιιοΒιο οοτιιοιιτιιιιιο οι: Ροοιιιιιο Διοτι οοιιιιιιιιο !ιοΒιιιοοο

οτ ι·οοοριοοο οοιιτιτοοι· άιοτιο τιοιιιἰιιἱΒιιο οτ άο τΙιιιΒιιο

πιο Βοιιο τιιιιοτιιιιι οτ οοτιιτιιιιι ποσο. ι·οτιιιιιοἱοιιο οικο

Ροιοιιὶ ιιοτι ιιιιιιιοι·ειτο Ροοιιιιιο οτ που ι·οοορτο οτ Ρι·οοιι

ιιοιι οοτιιτι οτ οιτιιιὶ ιιιι·ι. οτ οι Ριτιο ιιοιοτιτ άιοτο Ρι·οοιο

οιιΡοτιιιο ιιοιιιιιτο ιΠιιά Ρτιιο άιοτιο ιιοιιιιιιιΒιιο ιιοΒιο

άιοτο ιιοπιιιιο οτ Ροτ· οσο όιοτο οοιιοιιιιἱ τἱοιιο οτ το

ιιιἱττο. Βιοιοτιο άιοτιο ιιοιιοιιιιτιιιο άο ιΡοο ριιιι·ο ιιοΒιο

άιοτο ιιοπιιιιο ρωταω τΙο που ροτοιιόο. ι·οιιιιιιοἱοτιο

Με οπο οιιΒιιοιιιτιπ τ]οοοοτιο "τω ιιιιιιιάιοπι ιιιοτι

πιο-πι άιοτο Ρτιι·τιο οτ οιιιιιιιτιιιι οιιροι·ἰιιο ιιοιιττιτοι·ιπιι

ιιοΒιο ι·οοιΡιοιιτιοιιο ιιοιιιἱτιο οιωτ οοιιιιιιιὶο Δωτο ποο

ιιιἰιι·ὶιοιιο τι·τιάιιιιοοο οοτιΕἱτοοι· οοιιοτἰτιιοιιοιιιο ᾶἱοτἰο

ιιοιιιιιιιτιιιο ριοοιτιοτο Ρτο ιτιοτο οοιιιιιιιτοτοοιιι·ιο Ροο+

οιτιοι·ο τιιιοιιοοιιο·ιιιοτιιιιι οοιτιιιιιο άοζΡι·οοιοττοοοτ

ροτο!οτιι Ιιτιτιιιοιιιτ Ροοοοοοιοι·ιοιιι. τΙιιιιιιι Ποοιιτοι· ·οοροι·ο

ροοοιτ οπο οιιοτοι·ιτειτο οτ οιιιο οτιοιιιιιο ιοάιοιο ποτ

ιιιοΒιοττοτυο άοοι·οτο. οτ οκ ιιι·οοιοττι οιιιιοει οτ Ρτο

ρι·οοιο οιιρτοάιοτο @το ιιοιιιιιιιΒιιο ιιοτιὶο Ρτο άιοτο

οοιιιιιιιι οοοο οτ ιτιιιιιεἱο οιιιιιιο ιιπε οοτὶοιιοο οτ το

οταιοο ι·οοτοο οτ. Ροι·οοιιο!οο ιπιτο:: ιἰἰτοοτοο οτ ιιιὶιιτοο

τιιιο οτ τιιιτιο τιιιτιοο οτ Ρωτ1τοτι τιοτιοιιτ οτ ιιιιοτιἰ οτ

Ρτοάιοτιο οοτιιΡοτιιτιτ οοιι οοιιιΡοτοτο ροοοιιιιτ ἰιι Ρτο

ιιιοτο οοοτι·ο οτ οιιιι:ιιΒιιο οιιροι·ιιιο ιιοιιόιτιο. Με ιιτ

όιοτιο ιιιι·ιτιιιο Ρτο άιοτο οοιιιιιιιι ροοοιτιο τιεοι·ο οκοἱ

ιιοτο οιιροι·ιι·ι τιοτοκιάοι·ο οτ ι·ορτιοοι·ο οτ οιιιιιὶο άο

ιιιιιιιι τοοοι·ο τιιιο οοοτιιοτ Βιοοι·ο Ροοοιιιιι οτ Ρι·οτΠοτι

Ροοοιιιιτ οοιιοτἰτιιοτιο όιοτιο ιιοιιιιιιιΒιιο ιιοο άιοτο ιιο

ιιιιιιο τιο ρτοἀἱοτἰο ρτοοιιι·οτοι·οιο ιιτ·ιιι τοτο ιιοοττοιιι:ι.

οτ Ρτοιιιἱττο όιοτιο 11οιιιιιιιτιιιο ιιοΒιο τοοἱΡὶοιιτὶΒιιο τιιοτο

τιοιιιιιιο Ρι·οττιοτοιιι Ρειι·τοιιι τιιοτἱ οοιοττι οτ οιιιιιἱει οιι

ροι·ιιιο ιιοΒιο ιιοτιάιτο ἀἰοτο ιιοιιιιιιο ιιοιι ιιιιΡοάιι·ο

ιιοτ οιιΒττο!ιοτο οοά ὶροο· όιοτο οοπιιιιιι οτ ιιοτιοτιτΠιιιο

οτι οο οοιιοοιιι άιοτιο ιιοτιιιιιιΒιιο Ροτ· πιο οτ οιιοοοο

οοι·οο ιιιοοο Ιοι8ιττιιιιο όοίοιιάοι·ο οτ οιιοτοι·ιπιτο ιιιοιο

Ρτομτιιο οτ Ρι·οοιοτοι·ιιιιτι οι:Ροτιοιο. ι·οιπιὶοοει ττιοτο οο

ιιιιιιιι ιιοοοοοἰτιιτο ττοιιιιιιοιοιιάι. οιἰοτιιιἱιι Ροιιιιιτι @οι

 

κάο οιιιτιιιτο ιιτιτοτ (1ιοτο 'πιο (ται οτιοττι. οτ Ρτοάιοτο

οιιροι·ιιιο ιιοιιἀἱτο ιιειΙοιιτ ιιοΙ Ρτο τοιιιΡοι·ο ιιιοΙὶιιο

ιιοτιιοτιιιτ ιιοΒιο τοοιριοιιτΠιιιο ιιοπιιτιο τιιοτι οοιιιιιιιἱο

οπο οτ οοΙιιοι·ο Ρι·οιιιὶττο. Βιιιιιιο ιιἰοΙιὶ¦οιιιὶιιιιο πιο

ιιοιιτΠιιιο οιιΡι·οάιοτιο οτ Ρι·οιιιάο οιιιιιιο. Ιιοιιτι ιιιοει

οτ Ρτοάιοτοτιιιιι τιοΒιτο οτ ΙιοΒοιιτιο όιοτιο ιιοιιιιιιιΒιιο

ιιοΒιο Ρτο (ιιοτο οοιιιιιιιι. ΡιΒιιοι·ι οΒΙἰεο. Ρι·οιτιιττο

οοιοιιι οτ οοιιιιοτιιο τιοιιιιιιο ειπο οποιο ιιοΒιο άιοτο

ιιοιιτιἰιιο οτιριιτοιιτιοιιο. οιιοτι οδο οτ Ρτοιιιοτἱ Ροτ ποο

οτ τιοι·οοοο ιιοοτι·οο οοιιιιιιιἱ ιιιιιιιο φωκτω οτοτοτἱ

ιιιιιο ιιοο οο! Ιιοι·οάοο ιιοοτι·ἱ οτοτοτιοτ ιο ιιιι~ιοάιοιοιιο

άιοτἱ οτιοττ·ι ιιοΙ ιη τιιοττιοτιι οοπιιιιιἰο ιιιιιιιο οτ Ρειτοι·ο

ἰιιι·ἱ οπο Ροτοοτοτο ποτ οοοτοΗτιτιο ιιι οιιιιιο ιιιι·ιοάιοιοτιο

οτοτοι·ιιι:ιιιο οτ οπο Ροτοοτοτο οοιιιιιιιιο ιτιιιιιο οτ πιο

οιοττοτΠιιιο οιιιιτοτιο οτι ιιοιιιιιτειτοιιι Ροτοοτοτιο οοιιιιι

ιιἰο οτ φωτ! Πιιπιιιο ιο οκοτοἰτἱΒιιο οτ οιιιιοΙοοτιο οο

ιιιιιιιιο ιοιιιιο τιά ιιιοτιττοτιιιτι οοιιιιιιιιο. ιιιππ τοπιοιι

ιιιιοτιι Ρτοιιἱἀοοτιιτ οτ ιροιο τιιιιο ττο οοιιιιο οἰοιιτ Ρτο

ιιιοιιιιι τιιοι·ιτ Με άο ιιτττο ιιιιδιιιιι τιιιι τιιιιο ιΒιιιιτ ιο

οιιοτοἱτὶΒιιο οτ οιιιιοΙοοτιο. ιιοτο οτ οιιΡι·οοοιιιι άιοτο ἱιι

ρι·οοοιιτι ιιιοττιιιιιοιιτο (ματ πιοιι ιιἰἀοοτιιι· ρι·ορτοι·

Ρι·οόιοτει ιιοΙ οτιτιιιοά Ρτοόιοτοιιιιιιι άιοτοο οτιοι·τιιιιιιιι.

οεοι·ιιιιιι Ροοοτιειτοιιι. .οτ τοιιττοιιοτιιιιιι ΐι·τιτι·οο οιιοιιιό

ιιοιιάιάιοοο άιοτο τιοπιιιιο οοΡἰτοιιοο οιιιο :ιιοτο οο

ιιιιιιιι (το ιιιτο ειπο Ροι·το οιιοττιιοιιι τιοΒοιιτ ιο πιο

τοιιοικιο τιο ιιιοιιττιτάο ιιοο ιιι τοπιο οοιι ροοοοοοἱοιιἰΒιιο

οποιο ιροι ίι·ιιτι·οο ιιοΒοιιτ ιο ιιιΠο τΙο τοόιιπο. οοιι ιο

οιιτιιιο Ροι·το τιο οοοτοΠοιιιο ιιιοτιττιωι οτ οοιοιιι οι

τοπιο ἀοτιιοοτὶοὶο οτ οοτιιοτιοιο οτ ι·οάάιτΠ.ιιιο ιροοτιιιιι

τοι·τοτιιιιι οποιο οοιιιιιιιοο ιιοι που οοπιιιιιοο ΙιοΒοτιτ

απο άοπήιιιο στο ιιιοτιτοττιο. οοτι οιιιτ Ρι·οοιοτο οιιιιιιτι

οιιΡοι·ιιιο οροοιίιοοτει όιοτοι·ιιιιι ττοττιιτιι. οιοιιτ οι·:ιιιτ
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ειπε εοπΪεοτἱοπεπι Ρτεεεπιἱε ἰπε€τπππεπτὶ. ἰτει_‹Ιποἀ ο οο1πππἱ· Ρετ· ποε ίὶπειπ Ϊοεὶο ε: ροετπιπ ιὶε ποπ ρε

Ρετ επ ιΙπεἰπ ἀὶοτο ἰπεττππιεαπο οοπτἰπεπτπι· ὶπ με

ἀἱετἰε τεττἱε ΡοεεεεὲἱοπἰΒπεει ΞιιτὶΒιιε επΡετἰπε επε

οἰὶἱεοτἱ8 πωπω: θα!. ἀὶετἱε ἱῖπττἱΒπε Ρτεἰιιἀὶεἱιιτιπ α:

ἱπειιΡετ επ ἀὶοΙ.ο εοιιπε ετ πιο ιὶὶοτο.ρι·εοὶο ἀἰοτἰε

ποιπἰπἰΒιι8 εοπΐιΞεοτ ποΒἱε :Βετο ποιπἱπε :πε ποΒιιίεεε

ετ τεεερὶεεε ει ποΒἰε ἀὶετο ποιπἱπε π1τε8τοπι εοὶο

τἱοπεπι ετ επτὶεἴοοτἰοπετπ άε οιππἱ εο ετ ποιο ποστ!

όεπεΒεκπ ἀἱετὶε ποκπἰπὶΒιιε τεοὶΡετε επιο ροεεεπι Ρε

τει·ε ο πο!πε (Ποιο ποιπὶπε εἱιιε «ποιο εοπιππἱ. Ρτο

Βεπείὶοὶο πεὶ ΐειιόο. εἱιιε οεεειεἱοπε Βεπείἱοἰἱ πο! ίεπεΒ

οοετι·ὶ πιοπτοΙἀἱ. ετ ὶπιἰε ποΜε ἀἰοτο ποτπἰπε Μ: παώ

ιπιι>ιιοπ πιοπι ινικινΜ πι:π>νοι.ιοΑπ οεΝνεπειε .Τοπγε ι>ππινε.

. κ· - Λπήπ·

:. 1 .· .' " Ϊ' υἱποη

- Αν

Μάο. ΙἰΒετοπἀο ἱπιὶε ποε ἀὶοτὶε ποτπἰπἰΒπε ποιπὶπε

ἀἱοτἱ ;οοππιπἰε ε: πει· .ποε ὸἰοτιιππ εοιπππε Ρετ εοερτὶ·=

|πτἰοπειπ ὶπ πςιιΗὶοπεπι επρπ!ειάσπεω εοΙεππἱτει·

πετΒἰε άεάποτειιπ. ι·επιιποἱοπε εκοεπεἰοπἱ εοΙιιτἰοπἱε

ετ εετἰεἴοετἰοπὶε ποπ ΜΒΜ: ε: ποπ ι·εεερτε ετ οιππἱ

ὶιιι·ὶ. πωπω ἰεππε ἱπ -ροἱεοἱο Ιιετ·εάιιιπ :Ιιιοπάειτπ

οΒει·τἱ επι·ἰε ΜΗ τεΒἰτπι· ειιι·ἰο. ειππο ἀοιπἰπἰοε πει

τἱιιἱτειτὶε.Μεοπικκ.·ἱπἀἱετἰοπε καπ. ἀὶε :απ άεοεππΒόε

παει· ποπιιτπ =ετ»πεεπετειε. τεετεε Ιειπ&οπο!ιϊππε· το

ροΙἰππε. ΙεοιτιοΙΙπε Έε!ποει ποιειπἰπε οοὶπἰππε ε!ε πιοπ

τοΙάο. ετ πιοοΒπε-νάε πεππεεἱπ ποτετὶἰ. ? «η

- ε .`κ.π_· .. η·π·.Ἀπ

' π
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11ο1111111111 10819, 544 α. 541411- 81118 11:11:19· 1211111

1 .η 11111119111:111111ε1 1 0111111111 Ηε1111οσ 111111 1118111 1111111116

1°1111110, 559 σ. 540 α. 544 ὁ - 131118 11111 :

Ρο11·ι1ε Β111οε1ο111 Α111οτο11ο 1'138'18 1111118, 988 ύ - 019889

· 11111111 111111111111111111, 11111 11. 5111 11.691 11 11?11111111

1 11111111111ε111111 111 :πιο 11ο11111111111 οο111'ετίξ 548 6.

5111 ο. 5891: - 1198891111900111111111118 111111111ε, 5119 σ.

·1111111 11. 111111 11 -11111111111·11111111 1111111 1711111111 11111

11ο1·ο11ε1 111ι11οο οο111ροε11:1, 594 α· · [

= 1 0111111111 11111111οο11111111ε 111111111111111 Β11111εο11181οΒΒ

· στ. 111‹11ο1ε-Α111ο1·ο11ο ,5159'11ι. 554 11 ·- ο111·111ο1·

1111 1111111111 1111 1181111111, 9111 ·111··1111·11.

νεο 11ο 1111115111 111111 111111111111,·11149 έ. 5441111·11111111:--~ ··1 -'19.' Τ-

81111111 111111 111 1111111 1111111111, Με 11.1 544 11. 3111 ο

1· 9 1911111111 111 ·Ρο11ο111111111111.11ω 111ο1111,·59411·.

° 49911- 11119 1191161181 ,111·111·11οτο11ε1 111111ο11111,

1· 58511. 74411 - 11111 11111111 Β11111111111111 1111 Τ111118111

1··· 11· $:11111111 1111111111, 599 σ. 594 σ. 1111111- 1111111··11111ζ

8111111 1111111 Ρο11·ο 11Γ11Οΐθ1181` 11111111111%6111111111111

7 9111111 1114 111111 1111018 1111111 111111111111111111 111111111

°>¦ · 1·· ·111ω111 Νεο11ρε111111:1ο, 49911. ··1 Π"1 1" Μ1111111111111ε 1111118 (1ο1111111ο 1111111318 1111·11111111, 1389 σ.

111"111"1--11111ο11 1111·111.11111111 111. 11111οτο11ε18, 745 ο.

”·1 111111881111ι1ε οο111οε1 0111198111, 11111ε11Ατ11οτο11ε οτ

1ο1·1111ο-Ροτ11ε 11111111 111111111·1111111, 11957 ο - ν1ο11

·11:1 ·' -111111111 18111111111111 Ρ1ε1111σ111111 1111 811111111111,·119611 11.

11111 =111111-ω1111111· 1111111 111:11·1111ω11,'991 1:11 11161111 111111

11 1111111111 111 111°1301'011915, 991 11 -'1111111 1111111181

·~·1 1118118 611 -111111οοε. ' · 1 . 1 Σ"

.Α11ΒΟΒΕΑΕ 1118111 ο111%11ο11ω, 559 111 56411 - 111:11οτο11 επ

111181'1,”991 ο. 745 σ. ·

· 1111111· 1111ο11 - 11111111111111118 σε Τι11ι·1ἔ111, 594 ο -

Β111·111111ι1ε 1181111111 1118111 111 111111ο1ε, 599 1: - ο11111-.

11811η11σ· 1111111111, 599 σ. 594 Ισ 111 1.597 6 -

Ϊ 151118 11111 - Βο111111111111ε 11ο Τ11111ε111, 591 ο. 599 σ.

-111 Μ111οι·1ο111·ι1111 ο1ν11111ο 111οτει1191111, 1999 ο -
594 11. 596 11 - Ι111111111111111ε 11ο 91111811, 596 ε!. 597 11.
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1111Βθ1111Ν6115 818111881ε81181 - 188188, 8111. 691 σ. 698 11.

697 11.

Α11Β178'1'178 18888 111 8181111118 1118181688, 678 11.

Α11(11ΣΤ1 111118 18 18818818 118118111888 ΕΠΙ'18810 118 ΡΙ'81.0

11118818, 1984 11.

Α11111118ΑΝΟΕ1111ΑΒ11 11888111 81 1111188 11811118:

1181881888 8010Ι118Π818 818111881ε888118, 911 11. 996 11.

Ρ11111Ρρ118 1:8188188ε1ε 1118111881ε1:11888, 676 11.

1:18881681188 88188188ε18 818111881ε11888ε, 868 11.

1111801111 111888, 669 σ. - 8188 11881181, 181 11. 899 Ο -

1111811818 1888818 Μ818881881881, 11818 8881818818

1811888, 14871·.1489 11. 1474 11. 1498 11.1491 111.

1489 11.

Α 1111171.11ΝΤ17Μ 88811881 11 Β81'θ50110 8818181118 1888 18

1188881688 1188118111, 941 11. 949 τι. 946 σ. 987 8.

1111111111 , 811818 1181118 8888118188 111888 , 66 11 - 1111111

88818818 68811 Ρ111.111, 886 ο - 111118 1111811888 188888

88111 18888881688 188881, 66 11 - 86 811811188118

1181188881 118818 Ν8Γ1301188 88 8861186881. 81 88

11118 88618888111ε 18181 1111118 81 1888811888 881181,

994 11. - 8188 11881181 18888111 88181118 111811111

8188, 886 11 - 881818 88818 81888811118 Ρ1'0 8881

11181818 88118 8881 18888881688, 844 8. 886 1· -

88811818 188118881688 88881818, 997 11.

.4ΒΒΕ1118178 1181181118 81188888 18888881118ι 8181888 ,

1667 11.

ΑΒΕ1.ΑΤΕΝΒΕ8 86 8688188118 1181188881 88168888ε18

88818 515 8861186881, 994 11 - 1111 11118 81111111·

888818 1181181, 994 11 - 18118811ε1881 1181181, 487 11.

666 α. 649 1: - 8111881 8118811188, 487 11. 649 σ.

666 ο - 8811118818 888818 8818 188888ε1688 18

8111881, 888 11.

ΑΒΕ11ΑΤΕΝ$18 818111881888888 - 1781681188 1181 1188 811111

8888811688 888818 8881 188888ε1688 181181818181,

487 11 - 8111111881, 666 ο. 668 11. 649 ο.

Α111111ΑΤΕΝ818 8111188 , 811188 1188118881 8118 , 988 8 -

18161 81188118 8818111 Τ1'011118, 919 11 - 188818

11118111 86118881 1811888888, 997 α - 81 8188811818

181881, 887 ο - 11818881, 997 α. ,

Α11ΒΖ178 8111188, 81118 1111118 8818 198118118111118 8 1191118180

1888 81181118, 18 11.

Α11ΜΑΝΝνδ ν188881888, 11118118 8861118 11881181 88181118

1111881118, 699 ο.

Α111ΜΑΝΝ1 1181118188 88881881, 999 11 - 188181118811111

111818ε81888 , 966 11. 968 11 - 88181881881 118

1111888811, 986 σ. ·

Α111$ΤΑΝΟ, Δ111'8111Π 81888818 811881 88888818 - 11111818

1111118818 1116818118 8118 - 11111111 88818818 88881818

11181188, 68 11 - 188181 81818, 669 11 - 81811188

18118111 88118188 11181188, 661 8 - 81888 8818111

8111811818, 669 11 - 818ε 881111 111 8811111118, 661 ο

, _- 68811188 8881:1111118118811ε Ρ81811188ε 111818, 691 11.

698 11 - 18161 1118888888 881881 ΡΙ'0 8811ε1188881ε

8811111111 8111111818 1161181181, 661 ο. 666 ο. 698 8.

696 ο - 818111881ε888811 1111110 1881811118, 989 11

- 881188 1881188818, 649 ο. 666 ο. 698 σ. 696 σ.

Μ1111111)Α181, ΔΙ'ΕΒ118111, 1111811881 1181188, 6 11. 8 8. 9 11.

71 8 - 11888888 81 888811 88811111 1811118118 81

. 11118881 918 11. 486 ο. 484 ο. 1989 11. 1699 11.

Α11Μ11Ν1ΑΒ 1118111181 , 18 88 818118 1161111881 1118888888 ,

489 11. 1 .

Α11ΜΕΝΤΑΒ11 8888188 Μ11Ι'188 118 1111818811, 669 11. 664 11.

Α11ΝΑΠ1178 18118818 1181888 88188188ε18, 198 11. 168 111

_ 8811ε._ ,_

Α11ΝΑ1.1)178 8816888888 818111881ε8888ε, 69 11. 746 11.

Α11ΝΑ11Π178 81118188 1118811881 1111118111 811 6888188188

11888181, 881. 616 11.

Α11Ν17111:178 118 1813111111' 118181 8181818 18188181181881,

1466 11.

Α110(11Α 8617171178, 989 11.

Α11ονΑΤΑΕ 111888, 884 ιι - 91118 81 6818881, 868 11.

786 α - 88811818 818 88118 88181881 8 1188118881

1881188, 868 11. 798 11. 799 11 - 151115 81188118 111

1118818, 784 11 - 8 8188111188888168ε 1811111688

8888881818, 798 α - 8 Τ81888811ε168ε 1181118181

11881881, 1876 11. 1878 σ.

Α11'1'1781ν8 Α11181'881118 8188181 68888181118 81118 1811888

ε1ε 81188188 1111811181818 18181, 978 11. 977 α.

Α88Α11ΟΝΑ 81111188 - 111161 1888811888 1118188181881 8 1181111

·881168ε 1181688118 1188188881 8181886881, 481 11.

Α90Ν18 88811818 18 Α1'110Γ88θ 1881811111 188888ε168ε 8

178118 11188 1818 8181111118 1111811881, 648 11. 669 11.

Α8ΤΕΝ8118 ΡΓ11181'18Ο 1. 11ο11181181818 11888181811 881188

18111, 918 α - 1881111818ε 8181111188 18818818188

888811 86 1781188 8818888188 11888 81 81118118

8160118881 86118881, 666 ει. - Γ1'1118Ι'181 11. 118

188881818 18188181811ε 881188 8888811181, 866 11.

77611 - 881818181818 8818 Α1688ε168ε, 'Ι'8188

88881688 81 Α18118881181ε 18 8818188118 8188181881

88818188ι111881, 788 1: - 18881118 116 18 88 8818

81888 ΜΒ111018Π1 8888818881, 788 ει - 88818 8188

ε811118 818 1881881818 8118188888 81118 1811118Π811$115

188881, 1889 11 - 8811181 88818181818111 ε888181118

111 8881118, 1118881118 81 18118, 1886 α - 68888111

18 81Υ11.8.18 188888 86118881, 1886 11 - 11888818

1881 0131188111 88118 Ν8:1'Ι1811811111, 1461 11. 1466 ο

- 8111881 88188188 Β81881118 88 118188, 787 11.

Α8ΤΟΡ1Α111Α 111888 18 1811118118 ΡΘΓΒ1.1 - 81115 111188, 788 6.

1181011118 18 8111181188 11111 Ο11Ρ1869Π1111' 111 1108118010

811 8818ε181881 181 88ε18118811ε 1881 8888186881,

1619 11. "

Α'1'11ΕΝΑΕ 8111188-18 88 8ο11811181818 86118881 1118888888,

999 11 - 81 11818818 8111811881, 996 ει - 111115 88

18181 - 818188 88 1188118 1881 8111118818 188118 18

1188881688 188188181818 81818881168ε 18181181,

999 σ.

81110 81111188 - 18161 88818818 8118811 Ρ81.1'1 18 8815808918!!!

818811188181818 8881881881 86 1888888118 11. 818818

81 18888881 818111881ε1:888 8881888888 118818

1818, 49 11.

ΑνθΕΒ1178 91311115 1111888818, 617 11. 618 11.

Α1781ν811 11111118, 788 11.

Ανθ178ΤΑ 81ν118ε - 18 88 1888888118 50111111 818 188118

1:88ε1188881ε 8118818881 1161188111, 164811.

Α1711ΑΜΑ11Α 18888, 19 11.

1117811061 8881181188 881· 88888188 18811181 , 868 8.

1111711111 888188 88ε88εε1ο888 11868681 18 188818 8811118888

111 1111118918 1111111880, 11111 1. `

1817111811 11118 81 88811881 8818111688 88 1118818 8818681,

1 966111. -1 -1

8171117111 81 ΑΡ18ΕΝΤ17Μ 111 88818 981111 1888811888 8 11811·

81181118 811818ι88188881811868181, 971 71.

1117111 188118 18 88118 8188118111 1818 88881188, 648 κι 81 11.8

Α171Ν1θΝΕΝ8118 88888188 - 1181818 181818 8818 1888888111

11118, 641 11. 649 ει. 12. 1

1191180188 1111111111 - 1111111 1111111111 11111811 11111181, 649 α.

- 646 σ. 1

11211111 111888, 64 α. · · ·

ΑΖΝΑΒΙ178 88188811181188 8111888888, 1886 11. 1994 11.`

ΑΖΟ 88 1781811118 ΒΧ 8811818 888188181181181 'Ι'γ11, 87

-.-`Ε-.
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τ4οιιιε οι Βετιι.4ιι, πιει·οιιιοιιιε Μοιι4ιείεττειι πω,

σο!. 559 ύ.

ΑΖ0 ότι εειιο4ο Βεινε4οτε ει: ειιιιοιει 0οιιτεάι, ιιοπιιιιι

τω, 8γι4οιιιε οι. Βοτι44ιγ, τιιετοιιιοιιιε Μοτι4ιε

ι”εττειι πω, 559 5.

ΑΖ04.ΙΝ4Έ Ριεοειιιιιιιιε οιιιε οοιιειιι ε ρ:ιιι·ιε οπεριιιειιε,

οτ ε 4ειιιιειιει4:οε ιιοερι4ει.ιιε, οι Με οιΤοοιιιε,

489 ά. 490 α.

Β

ΒΑΑι.νοει οεειτιιιιι επιριιιιιι ε οοιιιιιιι.ιοι Μιτιιιεο, 4509 6

- οιιτιε, οιιιε ιιιτε, 4505 σ. 4544 ο - οοπιιωε,

909 ό. 4544 ο - οιιιε οειετοιιειιι ε οοιιιιιιιιιιι ΜΜεε

οοιιειιιιιτι, 4509 ά.

ΒΑΒΥΙ.0ΝΙΑ 84005 ρτο 4ετιιε ρετ4ο Μιιιιοιιειιιιιε ιιο

ιιε4ε, 40 σ.

ΒΑΒ4Έ0ΝΙΑΕ εοιι4ειιιιε 4εοιιετι.ειιιι1ι ΜΜΜ , 4557 ά.

Β.ιοΝΑοΑνΑι.Ι.ι ιιιειιΜ ιιι ‹4ι4ιοιιο ιιιιιιιοιιειε οοιιιιιιιιιιιε,

985 α. .

ΒΑ0ΝΑΒΙΑ Ιοοιιε, 045 α - ιιι 0ιειτιοτιι Μετοιεο, 044 α

- οοπιιιιιιοι ΜΜεο οοιιιτοτ, 045 4 - οεε4τιιιτι

ιιιετοιιιοοιιιιι Μειειεριιιεο, 4408 α.

0444444404 οοιιιιιιυιιε - οιιιε οοοιοειει ιιι ειιιιιιιιιτειο Ιοοι ρο

ει4ε, 4509 ο - οιιιε οοιιειιιοε, 058 ο. 4508 ά.

4509 ιι - οεειτυπι οι1ιρτιιιιι ε οοιιιιΜιιι 4ειιιιεο,

4998 ο - οιιιε Με, 4509 0 - οιιιε 4ιοιιιιιιοε 44

όειι4ειειιι ιιιτειιι. οοιπιτΜιιι ΜΜεε, 4507 α.

ΒΑι.ονιΝτε 0ιιοτοιιιε, ε νοιιεΙ:ιε ιιι ροεεεεειοιιιιιιιε οιιεε

εικττει 0οιιετειιι.ιιιοροιιιιι 4ιε4ιο4ιετ, τοετι4ιιτιιε, 0456.

4405 ε. 848 ά.

ΒΑι.υνιΝνε ιιιοτοεοΙγιιιιτειιιιε ρε4τιετοιιε 00 445408 οοιι

οιιοτιιιιτ, 45 σ.

Β.Διι.τει2ονε (έπετι·πιπεπιποπ ΙωΙ!ίοιιπι) τιο εο ιιει Αιο

:ιειιι:4τιιιι ε: 4ειιιιοτιεοε, 785 0. 784 α.

εει.ιΑΝνε 0ειιοτιιιε 0εεεετεεε άοιιιιΜε, Βετο τοετιι ιιιο

τοεοΙγιιιιΜιιι, 547 6.

ΒΑΝΟΗΕΒΙΙ ςιωρωειω) ιιι οινι4ε4:ο Μιιιιεε, 4404 5.

4480 ά. 4484 α. ,

4444844448 ρτοοιιτειοτ Με Ατε8οιι:ιο τεΒιε- ιο Ρτονιιιοιε,

504 ά.

ΒΑΒΑ80Ν τιο δειτε Μειοτ νει Μετιιιε οιιτειοτ τιο 0ετιι

ρι4ειιο ιιι ιιιτ4ιοειιι Ατιιοτοεο, 559 α. 554 ὁ.

ΒΑΒΒΑΝΙΑ 4οοιιε, 4900 σ.

ΒΑΒΒΑΖΕΙ.ΑΤΑ ροτ4ιιιιιι ιιι ριο4ιε ΠοοεΒοεο, 590 α.

ΒΔΒ0ΠΙΝ0ΝΕΝΒΕΒ οοιιιι4εε νι‹4ε ΑτεΒοιιεο τοΒοει.

ΒΑΒ00Ν0 ιοοιιε, 500 α. 504 ά - οοπιιιιιιιιο α εοοιεειε

500 6.

82444044 οινιιεε - ιιιιιιι 4εοι18τιεοε εοΙιιοι ρτο ΙοΒιιε οοιι

ε4τιιοικ4ιε οΜ.ιιιοιιτ, 4548 0.

ΒΑΒ0ΝΕ8 τεεέιιι ιιιοι·οεο!γιιιιΜιιι, 547 6.

ΒοΒιιι 0εετεΙιεε 4οιιιροτε Ρει·τειιι4ι τοΒιε, 4005 τ!.

ΒΑΒΤΗ04..0ΜΕνθ ει›4›εε εειιιοτι ΝιοοΙει ότι 0ιιτ8ο, 559 α.

554 4.

4344444780 τιο $εττε ειιτετοτ 0ο Βετιιετιε 0ο Μεικιτε 04ιεει,

Α. Β .. 559 α. 554 6. ' ,

ΒΑΒΒΕ0ΝΑΝΑ ιοοιιε ιιι οιιτιε (πω, 494 α. 784 ο.

4444444440, 4349444440, 4οοιιε οι 4'ειι0ιιιιι 0οπιιιιοτιιιιι 0ο νε

τ.εεο, 089 5. 090 α. 1 . _ _ '

4444440475, 44ιινιιιε, 790 6 - οιιιε οτιεο , 790 ο - ειοικειι

τ4τιΜιιι ο4 :ιειοτιεο 4οττι4οτιιιτιι σωσει, 790 0.°:_

ΒΕ4.ΒΝ0ΑΒ44Έ πιο βοττει·ιε ιοοποποοοιιε 4εοο5ι ΔτεΒο»

ΒΕι.4.40Α0ΒιίΜ 4οοιιε, 908 ο - 8οιιοεοε4οιε, πιο!. 4459 :4.

ΒΕι.4τι.ιιινε άοτιιιΜε 4ιιΒιιοιοιιειε, 095 σ.

επΝιειιιοτνε ε5ιιιοιιειε οριεοοριιε, 4005 ο. 4994 α.

ΒΕΝΕΝ0νΜ 4οοιιε ιιι ι4ι4ιοιιο ι1ιετοιιιοιιιε Μοιι4ιείεττε4ι,

944 0.

εειιΕΝεΑεινε επ Αάειιιοτ4ιιε 44ειιιιο τοἔοε ιιιτε εε ρι·ι

τιιοΒιιι Ιειιιιοιιειιιιιε οοοιιτιιιειι4, 4 α. 9. 0.

ΒΕΒΙΤ4, 04444444 ΜΜΜ άιο4ε - εκει”, 095 ο - ιιι ιιι4ιοτιο

0οιιτεε4ι ιιιετοιιιοιιιε Μοιιιιείεττε4ι, 557 ο - ιιιιι›ι

οεε4ε44ιιιιι, 000 4 - ετ ειπε ιρειιιτι 4ιειιιοιιιι1 Μ

ιιιιοιιειιιι1ι, 005 ο. 087 ά - ιιιι4ιι 4ι4ιοτ4ο0οι11 00441

ι4ιετοιι ετ οοιιειιιετιιιιι οιιιιιιε4ιεο4 4ειιιιεοεοε , 087 5

- οιιιε άοιιιιιιι τοοοτκιε4ι:

4οιιειιιιεε τιο 45οιιιιο, 095 ο - Μι Μιιιιοιιειιιιιε Μειω

ριιιτιι 5οιιοΠοιε οοιιίετι, 005 5. 904 ά - ποτε

Ριινιιω,,ιε ιιεειοιιι οοιιοο0ι4, 087 5.

ΡιιιΙιρριιε 0ο 45ειιιιο 4ιειινιιε 415404, 095 σ.

ΒΕΒΝΑΡι4)ν5 ρε4τιετοιιε ειιιιοοιιοιιιιε, 54 0.

ΒειιΝΑεονε ρετιτιοιιειε οριεοοριιε, 440 44.

ΒειιΝΑεονε τιο 0τ4ε, θειιοιι Νενεττοτιιιιι τοΒιε τιιιιοε

οι ιιιιεειιε ει4 ιετιιιοιιεεε, 995 α.

ΒΒιιΝΑιιυνε οοιιιοε 44ικοιιειε, οοιιεειιΒιιιιιοιιε Α48ε4ιιιτεεο

ετιιοτειιειε τοΒιιιεο, 544 ιι - ρτοοιιτε4οτ τοΒιε

Ατεθοτιοιιειιιιιι ιιι Ρτονιιιοιε, 544 4- ειιιε ιιοΡοε

Βειιιτιιιοτιιιε 0ιιι5ετιιιε, 544 4.

ΒΕΒΝΑΒΒ4Έ τιο 44ιοιοιιιο 544408, Βιιιιοτιιε4.οτ τομή Με

ιοτιοιιτιιι4ι οπο Ροιτο Ατε8οιιοιιειιιιτι τεμ, 4999 6.

ΒΒΚΤ04404Έ εοοιιοΒοοειε ρεττιετοιιε οι: ειιιιοιε τιιιιωιει

ιιιιροτε4οτιε, 050 ο.

ΒΕιττοι.ον5 41τιιιοοειε οριεοοριιε οκ ειιιιοιε τ»ιεειιοε

142854, 050 σ.

4400404008 4τιεοειιιοτετιι1ε 42'τιόετιοι ιτιιροτε4οτιε, 944 σ.

ΒεεΦΑοΝνΜ εεειτιιιιι ιιι ι4ιτιοτιο ιειιιιοιιειε οοιιιιιιιιιιιε,

_ 475 α. 545 0. -

ΒΒνΕι.ιΝνιιι, Βενει·ιτιιιιο Ιοοιιε, 559 6 - οιιιε 4ιοιιιιιιοε

οοιιιιιιιιιιι ιιιιιιιοτιει Ρειο4ιε ιιιι4ιε εε ειιιιιιοιιιιι4,

4094 ο - οεε4τιιττι οι Με ειιιριιιιιι ε οοιιιπιιιιιι

ΜΜεο, 4450 ι!. 4440 ά.

4444454400 ιοοιιε ιιι οοιιιι4:ε4.ιι νιιι4ιπιιιιοιιει, 5 η - εοτι

4ιιιιιτ οι. Βιιιιετο, 0 ο - οτ Βιιοιετιο 40 ιι.

ΒΙΑΧ4Α ιοοιιε οιιιριιιε ε οοιιιιιιιιιιι Μιιοεο, 4440 ὁ. 4440 α.

4445440444 414005, 40 5.

8444474444 Με ιιι ι4ιειτιο4ιι 0ετρεΒιιεο, 4400 σ.

Β0ΑΒ0ΒΒΕ Μειιοιιιο4 τοι νειοιιτιεο ρεοοιιι Μπι Μουσειο

ειιπιε πω, 459 44. 455 ιι -4ιιιιιε Βειτιο, 459 ό.

0044440440 ιοοιιε ειιιιτιιτ ε οοιιιιιτιιιιιι 4εΜεο, 4454 α.

4447 ει.

Β0ΒΙΕΝ548 'εριεοορειιιε ειι0ι·εΒειιοιιε ετοιιιοριεοορι ιιι

οιιειιε4ε, 49 6.

οιιιε οριεοορι τεοοτι4ειι:

0Βοτιιιιι, 480 ο!.

0ι.ιι4ο οι ειι4ιοιε Ειειιι·ιοι νι. Κοιιιιιιιοτιιιιι ιιιιρε

τε40τιε, 440 ο!. `

Β0ΝΑιιοΑτνε ·ρτιοτειιιε ιιι ετ5οτειιει ιιιι:ιιοε4ο, 559 ά.
5540. 1

44094044 4Μνιοε ιιι οιιτιε Βιιιαιτι4ι, 4509 εΙ.“° ·

Β0Ν40.40478 ε‹ινετιοιιειε οριεοοριιε οι ευιιοιε-Πειιτιοι Ή.

Βοιιι:ιιιοτοοι ιαιροτετοτιε, 575 0.·

Β0Ν4ΡΑ04Ι οιιεττιιιιι ιιι ιιιειιιιι 0οτειοεε -4ιι ι4ιτιοιιο ιε

οιιοιιειε οοιιιιιιιιιιιιι, 504 ά. 585 α. 079 ά. 4945 ά.

4975 ε. ιπο ο - ιιιιιιι οοοιοειε 88440400 Μετιεο,

.4079 τ4.5 4984 4. 4` - 4·

; Με ειιοιειιι, 4549 0.4 4 44 .. α; · : =

οιιιε ροιοε4εωε τοοοι·‹ιιιιι - Πιοιοιιιε ιιο5ιινιδιιοτιο.

: πειιειμπι ΜΒΜ Μ.μιτ4450894οιιιιπροειιιοιιι. 889 σ. πιειε ε. 4489 α.. - · -·
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Ρ1150118119 1510 11111111, 1478 11.

Ρε1τ118, 1111111101 11111111, 1517 11.

ΒΟΝ11·`Α011 110τ1υ8 111 11111011ε111ου011818 00111111υ1118, 458 α.

459 11. 442 0. 445 11. 448 α. 451 11.

Β0Ν111101Ν1 110 51118110 1118811111 0υτ111ε 1101011, 711 11.

Β0Ν0181ΒΝ$118, 1011011118 11 1111801100 11. Β011111110τ11111

111111ετ1110τε 11ρρε111111, 999 ο - 111ετ01110τε8 0011

8υΜ1υο1 01111οεο1 11ρυ11 Νεο111118υ111 , 1451 11.

1455 σ.

110800 0181111111, 1111111 01 100υ8 1110 1111τ1ε ευ1111υ1ο 11

00τοο1υο1 Μυ1111ε, 858 11 - 01118 1101111111 ο111τ01110

11118 8110011811, 49 0. 148 11 - ε01·111ο 1εττ110τ111ο1

01 111108, 1458 ο - 8111101100 1. 1ο111ετ1110τ1 1111

1111ετεο1, 210 α. 228 ο - 1118811111 ε11101υο1υτ 00111

111υο18 Μου11ε, 551 α. 589 11. 591 11. 1145 11.

1145 ο. - 1111801100 11. 1111ρετ:110τ1 11111111ετεο1,

858 α. 775 11 - 1111ε111111ε111 0111800110 νετ0ε11εο81

11τ11ε81111111111 ρτ0 0118110 8111110111, 727 ο - εοτυ1ο

10111111 01 01181111, 595 α. 1144 ο.

Μ:1τε1110οε8 1000111011:

Α118ε1111118, 49 σ.

Μ111111τε11υ8, 148 11,

0110, 0110111108 01111111 11101υ8, 488 ο. 489 α - 1'τ111ετ

0111111ε11111 11111τ01110ο18, 551 ο -ε1υ8 8188111111 011111

11111τ01110ο111υ8 110 7110010 1110 0118110 1801011, 598 0

- 10101 1ε8Μ111εο111τ1118 1111010111 0υ0υ1Μτο Β0ο1

111011 0108 00110118, 589 ά - 1111ε111111ε111 11111111

001ο111υ111 Μου11ε, 592 11. 881 11. 898 8 - 11ο11

0υ1ο 111118 01 οερο1111υ8 1υτ11 81111 1ο 01111τ1:111:1

νεο1111 00ο1ο111111 Μοι111ε, 724 11. 728 11. 728 11

- ε1υ8 11110111 011111 Μο11εο8111υ8, 1145 0.

Ε111'10118, 489 ο.

0υ1111ε1ο1118,488 ο. 489 ιι - 111108 0110ο18 11111τ01110ο18,

724 11. 728 11. 728 11 - 1111101· 0110ο18 ο111τ01110

ο18, 551 α. 810 11. - Μ11τ181180111 0118111 τε811111110

οεο1 01111οε1, 784 11 - 1ο ρτ1811ο11111 ετ1111:1ο1 τε

0ΒΡ1.118 11 00ο1111υο1 Μου11ε, 1144 ά.

Β011111101υ8 οερ08 0110ο18 ο1111·01110ο18 111ο1 1110110118,

724 11. 728 11. 728 11. 589. 11 - 01118 11111, 589 11.

0100000118 1111118 Β0ο11801181111 11110111 0110ο18 111111

01110ο18 ε1υ8 111111ο0υ11, 589 11. 725 0. 727 11.

728 11. 750 11. 724 11. 728 11 - 1888011118 00ο1111υο18

Μου11ε, 728 ά - 1111110111 1101111811 Ρετ 8111111118 1ετ

τ110τ11 81011110 0111100001, 778 ο - 1111 11τ1811ο11ο1

8111110111 τε8111υ1118 11 00ο1111υο1 1111111110, 1144 11.

0001118118 1111υ8 Βοο1Μ011 8υ11 1υ1ε111 01101118 11111τ

011101118 01118 111111ο0υ11, 589 11. 724 11. 728 0. 725 ο.

728 α. 727 11. 750 11 - ν:188:111υ8 00111111111118 Μου11ε,

728 11 - 111 ρ1·1811ο11111 Β'1'1.11181Ι1 τε0ε111υ8 11 00111

111υο1 Μου11ε, 1144 11.

Ηθ111'10118 11υ1 (111εττετ111111 81111111 8υ11ο1 11 1111111111 110

18818118 ε11111ο0111111, ε111υε 111111 81111 1ο 01181118 11110011,

1511110111 01 8088111001 001111, 1415 11 01 0.

Β0'1'Β0 100118 - 81118 1101111ο1, 525 α.

Β070ΑΒ1)ν8 001008 ν1ο11001ε11818, 1410 11.

11020110 0881τυ111 1ο 1111.10οε 0111800111 11τ11ο1111εο818, 509 111

- 1ο 00 1111118 001181τ1ιεο1Μ 11τ11ε80τ11111υτ, 510 ο

- 1ο 81110110 0011111111υ18 Μουσε, 725 11.

Β8110Ε111.18 1111111 01110111 11 00ο1111υ111 Μου11ε, 1451 α.

1448 11 - 100υ8, 1021 11.

8881111181, 1110111 01181τυ111 11 0111110οε 11001111 1111111ο1111εο81

00ο111ε 00ο1111υο1 Μου11ε 110ο11111111, 197 11 - 00111

ο1υοε 1- ε1υ8 00ο11υ108, 880 5 - 81118 1101111008 0υο1

Μο11εο8111υ8 00ο00τ1111ο1υτ, 1158 11 - 1ο ε0τυο1

11088ε8810ο111υ8 1081111111, 1159 ιι.

11111011 0118110111 8 01111110οε θυεττ11 111111111111ε1181 00111118

111ουεο81 00ο1111υο1 110ο:11υ111, 197 11 - ε1υ8 00ο

811108, 880 0 - 11111τ01110ο1 11τ0ν11101:10 8111001011

111111, 1404 11 - 000υρ11111ο1 ο 0011111111118 ν111111111111,

1451 0.

1111111111 01111188 1811001100 1. 1111ρετ1110τ1 8ε 8υ1111011, 211 11,

Β111Χ1ΕΝ818 ΘΡ1800Ρ118 - Βετ10111υ8 01 01111018 Ρ1·ωω-1ω

1'8815, 858 0.

1111001117 01181τυτ11 11 81υ1110οε 00111111 ν111111111111 00111110

111ο11εο81 00ο1111υ111 11011111υ111, 197 11.

ΒΒ080ΝΒ 100115 111 1101111ο10 0011111001 1111783190, 107 0.

1111017111 100118, '710 11 - 01118 1101111111, 711 σ.

1111ν0ΝΑ1ν11 100υ8 - ε1υ8 1101011108 11110118 1111118 11111000

8111υ8 εε 811111101υο1, 1427 11.

ΒΒ110ΝΑΤΕΝ818 ε11180011111υ8 911111'1188110115 11τ01110ρ1800·

1111108 Μου11ε, 4211 - 01115 1118811111, 1451 11. 1447 ο,

511 ιι - 01118 0111800111 1000111811 - 1.11ο1τ11ο0υ8

11111 00111 Μ11υεο8111υ8 10011118 11111, 509 11.

Β11ν0ΝΑΤΠΝ$18 0001081110 111111001110τε8, 511 α,

1111101101.111Α 100118 111 0111111 Ρ1'950211?11, 587 5.

Β11νδΑΒ080111 1888111111 01111110 1101011, 710 11 01 11.

ΒΒΥΧΕΤΑ 10008 11 11111τ01110ο111υ8 110 Β0800 Μ11οεο8111υ8

110ο11111111, 590 τι - 01181111ο1, 01 111111 1110 1111τ1ε

ε11111111111 11 00111ο111ο1 1111111110, 858 σ. 728 5. 728 11

- 01118 1101111ο08 1111ε111111εο1 1υτ11ο1 0011111111ο1 Μοι111ε,

741 11.

Βν0011111)ν8 0118101Μου8 11ε ΜυΒ11ε111110, 211 0.

1010180181 ο10ο8, 10 α.

11111111111111 1111111υ8, 89 α. 70 11. 97 11.

1110111111 811ο1ο10τ11111 Ρ0ο11110υο1, 11ο1ε ε0τυο1 0011800111

110οεο1, 010011 ο01οεο οσο ρτ:1ε801'ετε1111ο1 101111

υ8υο1 1101118080 801118 Αρ081011011ε, 1455 0.

1117801011 Ρ11το11τ10τυ111 1ο 111110οε 111ουεο818 001ο111υο18,

481 11.

8118017111 81111011 0011118011- 00111ο1υ11ε - 01011 0011811188,

881 11. 882 α.

11118110 10008, 54 α.

1110111111, Βο1:ε118100υ8 1ο 0981911811111 01111, 588 111. 587 11.

11ν211.1.11 100υ8, 509 α.

ΒνΖΔΝΑ 100υ8 1111111το1111υ8 $11ο010 110111υ10, 218 ο -111

001ο1101υ ν1ο111111111 , 504 11. 505 11 - 11υτο11111 ,

1512 11 - 0001118111 181188 1181181191. 1ο Α1ο1ε1Μ110,

1285 11 - 0118110111 01 1111111, 454 11. 90911 - 1110

ο1ε‹11ε1111ε ε11111111111 11 00ο1111υο1 Μο118ε, 1298 ο.

1528 0. 1550 11 - ε1υ8 1101111008 Βοο1111010 00

111111 111111.11111111 8τ1ε111111ε111 111τ11νετ11ο1 0011011,

1512 11 - 1111ε111111εο1 1υτ11ο1 001111ο11ο1 Μου:1ε ,

1515 11 - 0υτ111 - 011.18 111111, 1511 11.

Ο

0ΑΒΒ1ΑΝ1 1ο0ο8, 289 α. 1

0Α011ΑΒΜ0111Νν8 ο10ο8, 11 11111τ0111011111υ8 110 110800

111ουεο81 0011111111ο1 0ε1111υτ, 590 α.

0Α01ΝΑ1011Α 1111111 1ο 11181τ101υ 0810080110, 1108 11.

0101111110νΜ 100118 εο1111118 11 00111111υο1 18111188, 1440 6.

1448 α.

1114001114 (801·υ118 11111ί118), 882 ο.

011 110 11111τ811ο0 100118, 281 α.

0ΑΒΒΑ11ΕΑ, 0110881111, 11110 Α101111ο11τ1:1.

11111
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ΜΑΝ1)ΒΑΝΑ 100118, 001. 250 11 - 0118118111 111 111

11080 0018818818 1181011818, 790 0.

081101ΝΑ1111 11801111·811ι0810 88111011 80811 1888011808, 58 11.

0111110Ν11Ν0 100118, 55 0 .- 01000 111810 8118111 - 1111111

10111880 1801111011180, 1517 0.

ΟΔ1.1Χ'1"118 0808 11. 801188011'1Ξ1110Π8111 001800001·8111 1888180

0011811180 0188880 0001081110101·1110111·1"00110088881

81111 10801·1181, 21 ο. 22 0. 25111 = 0080111881

1.8101·81101180 0010110111, 25 1 11.

0811118111 01111188 - 1111111 0881011818 110 088110, 81110 08

8118111, 1199 01 - 1111 11011188 Β8111111110881188180,_

1199 11`- 111 08 8101808181 1111181188 1118101110 01

181101, 1199 11 - 11011188 811'0 811101'Β'111Ι1 1800111

0018880810, 1255 11 - 00111118 ΒΟ1180111'51 110 180110

1110, 1280 α - 00010818 88801810 11181180, 1280 11.

1258 11 - 08811881 111 0010111810 181ι80π818111,

1202 11. 1258 110111. 1257 11. 1259 ο. 1258 11.

1257 0 - 8 Ρ1881118 0008081818, 1275 11.

0811111181 1811108188 81110 1'8811111Π - 0188 18111008 81110 1011108

1000111811:

0011818π111ι88 18111 1110111188, 248 11.

ΡΘ1.1'1.18 8 5111101100 1. 8800181010 01881018188, 248 11

-181ι80π81811ι 000 111 108110 1081118188,248 11 - 08111

Β81080π0 8111010881 1811100 1000π01118181·, 248 11.

247 11. 248 11 - 1118118 181ι8011811188 111 8110 110

11118818 00111011, 295 11 - 0800111 08111 Ρ1881118 01

08111 8111010881 11111108 1180181, 295 11.

0118111181 1811108188 81ν0 1'081111Π1 111 0010811110 1118101110

118111 11188880, 578 0.

0188 18111008 81110 10008 011 11181·011101111188 11188880 10

00111811:

01118888 8111101110 11188880, 1199 11 -181ι8011818111100110

18188 0011118 Ρ1881108, 1251 11 - 111 0110111 18118011

80111 10000188, 1252 0 -100110118 08011818 8 81118

18881181 0818 181ι8011811188 111118 18118081, 1255 0.

1258 11 - 1081811ιε111811ι 0081111, 01881180 1180101108

18881811 8818818818 01 0811101111811ι 1181108, 0188

1180 001180111·1808, 1199 11 - 18111 18011888, 1257 11

- 01118 118101· 18001188, 1284 11 - 001ι881ι0811ι088

0811101811 00081180 11181·01110818 11188880, 1284 α.

1 8811181888 111188 8808118111 118881, 8118110811 0111881

ΙΙ181'811101118 11188880 01 18111018 881181'11.8111, 1199 11.

1258 01257 σι - 8801011081 81111 18881811 0811101

11111111 0008118111 0188 1118110111, 1258 0 - 111111 11101·

1888, 1284 0 - 110118 1181101181 18 00811818 Τ01051.1'8

1284 0 - 0188 11111, 1284 11 01 ο - 01118 800188 018,

1257 111 - 01118 81118818 1118888, 1257 α.

08111011ι188 0008118 111188 8808118111 118881, 01 11181180

1118801180, 01118111 11181011101118 11488880 01 18111018

08118111881 1118101·10180, 119911 01 1: - 118101· 1181

1181111 01881180 1180108, 1257 11 - 118101· 001ι8011111ι88

01118111 Π1111'011101118 8801881011, 1259 11. 1248 τι.

1257 11 - 1188881188 0081818818 1811880, 1257 11

- 10818111ε1ι1811ι 008111101881180 8801011018 1811111811.

0011181880 1811880, 1285 11.

0188 81101· ΡΙ'81181888, 1285 11.

01118 8118 11181118, 1285 11.

81115 0011080188 010800, 1284 11.

0881108888 1118101110 11188880 01. 181101 0811811181188

1118811118 011118 1811880 8000118188, 1258 11 - 18111

8110111108, 1242 11.

111118 11118 11081818, 11880 1180108018 888111 18881811

08111011118111 0008118111 11181011101ι011ι 11188880 01

1811100111 081181·1181111111, 1242 11.

00112570 - 1188111111 8118 1111 1011888081 1110000811

10111 0811811110 1811100111 8000181181, 1257 1: - 811018

1111 08111011111181 1811100111 Α1'1101'088, 1257 0 - 811018

811 0018111881, 01-Ύ00111ι8111 0110118111 00181108,

15 112157· 111 8-0188'10801181101, 1248 α. 1249 0. 1

0111.1081-088111811ι 1811 11011ι11111188110 1180111110 0081818111

1. ·111Π1.180"188(111115, 11188811; 1111101118···1.0181 1111111

1 5911011110 01000111181,510810. "1 " "1·'-1·11·

0111411800 10088 111 08118 Ρ1'11.8081'11 , 588 11.

0ΛΜΡΑ11Ε 0118118111 8 11180011101111188 1110 110800 00111181·

0011111ι1ιπ1-188880,590 11. 591 11. 728 11. 728 11

·· ·11'- 0188 1108118118 8801881081 1818111 00111111811118

8880, 755 0 - 110 0011081 11ιν081181ι181· 11181·011101108

110 110800, 1144 α.

0ΑΜΡΑ1111· 80811 8801108808 8818 08111108 1818118111 111

81111118 000811, 551 0 - 111 8811010 11018810 811

81·011100180000 188880 010011, 759 σ.

0ΑΜΡΑΡ111 08811881 01 111118 010 08110 0111811181· 8 00111

81818 1811880, 858 0.

0ΑΜΡ101ι1Α 10088 - 111115 111108, 87 1: - 01118 1101111111 188

88111 0081818818 1811880, 87 11.

0ΑΜΡ1ΤΑΝ0 100118 111 18810818 ΑΓ1101'89.0 - 0188 0818101

11818808 110 80118 1118101 1101 11181188, 552 α.

554 11. 581 11.

0111111110 10088, 875 ο - 0881111111 8 11181·01ι101111ι88 11ε Β0800

88000811811ι 0081111881 18118110, 590 α. 592 11.

728 8. 728 11 -18 00 08110111 0118111 1181100881

1ιι8101110808 Μ8188011180, 1457 11 - 131118 00888108

742 0 - 11ε 0011018 108111 1810 11ιν081111 1118101110

808 110 Β0800, 1144 α.

0111111110 Ρ101'θΙ12811118 100118, 55 11.

01118110 1101881180 10088 111 08118 Ρ1'89051'11 1010 110801·

1118, 548 11, 585 11.

01418110 11181010 10088, 5 8.

01111180 14180818 1013118 , 55 σ.

0Α111ΡΥΝ1)ΕΝΑ 10088 111 188818 00181080, 1478 11.

0118114810 10088, 700 11. 975 0. 995 0. 1015 11.

0ΑΝΑΙ.Β 10088 18 0011111818 ν111111111111, 5 α. 8 0.

0141811111 10088 18 1118111018 0810111110, 578 11.

0ΑΝ0111ι1ιΑ1111 11110018101811ι, 88018111 11108110 1111110181·

0011181188 001800088. 8800118118 88180, 858 0.

0111101118 . . . . . . . 11081101 171. 11110., 575 11.

ν1.1811'18118 . . . . . . 1811101101 1. 11110., 211 11.

0ΑΝ0Ε1111Α1111 78811111 01 0118010818

1111101188 , 1181101188

1118180881881011100. 8081888111 0111101018 118110

01ι180, 584 σ. 455 11.

ΑΠ101(1118 . . . . . . . 00818111 10818, 58 11.

8018811188 . . . . . . 8088188111 0111101018 1111110

011180, 258 11.

Β01ι88ν88881188110Α1110. 100111 011011, 901 11.

Ρ111118Ι'1118 . . . . . . 801080811101Α11811101111181180

1008111, 2 11.

0881101188 110 0118 . 1101118111 11. 10018 81011180,

1298 11 - 8011111181· 01. 110

0008, 1549 έ.

01.1811.8Ι'1118 . . . . . . 81111011011·001881011180,484 0.

0811110111ι88, 1118018101. 081011 1'0818 8101111119, 1455 11.

1011811888 810111001

8000118 8011. . . . 1'8815 Α1'1118111110, 470 α.

1011181188 . . . . . . 1180181 Α11110011180 0111101018,

577 11.

1080188 1111011818 81- -

0111001800088 . . . 10111111 1011, 407 11 - 100111

  

0811111181 1881081118 8180 10081118 1111108 0111108 1111188111, 111010801γπι118π1, 412 11.
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1.οοιι:ιι·ι1ιιε . . . . . . ρι·1ιιο1ρ1ο Αο1ιιιγιιο, 1438 α.

Ροτι·ιιε . . . . . . . . 1.1ιιτι1οιι1ε ι·οοἱο 1ι1οι·οοο1γιιι1

απο, 360 το.

. . Ροτι·1 το8το οτ 1ιιτ11οιο Αιτιο

ι·οτιο, 332 α. 334 τι.

Βιιτ1ιιΙτιιο . . . . . . . Βοιιιιιιιιιτ11 ρτ1ιιο1ρτο Διιτ1ο

ο1ι1τιο, 31 3.

Ροττιιο Ροιμιιιιιο .

Β:ιτ1ιι1τιιε Ν1οοείοιιο1ο

οι·ο1ι161οοοιιιιο. . . ι·οΒιι1 Πγρι·1, 623 ά.

Βιιιι1ιιε οιιιιε161οιιο. . Βιι1ιιιιιιιτ11τ1ιιοτε Νιιι·1ιοιιοο οτ

ιιιτιι·ο1ι1οιιιο Ρτονἰιιο1:ιο, 296

σ. 300 τι.

86331668 . . . . . . . Ηιι€οιι1ει τ1οιιι1τι1 θι1ιοΙΙοτι,

230 ο.

8τιιιο1ιιιι ο1οοτιιο το1ο

1811118 . . . . . . . . Α1ρ1ιοιιοι ι·ο81ο Βιιετο11ειο ,

1223 τ!.

8τ11ι1οτιιο 8τττιιιιει . . ιιιιιι·ο1ι.Μοιιτιοτοι·ι·οτ1, 1292 α.

ΟΑΝ1]Ε1.1.ΑΒ11 ι·οοιιιιιτιο οοο1οεἱοο:

Αιιιιοι·ιοιιο τ11ιιοοιιιιε οιιτι11ιιο11ε, 43 το.

11ΑΝΟΕΙ.1.ΑΒ11 οοπιιιιιιιιἱτοτιιιιι:

Οοιιιιιιτιο1ο 81οι·οιιτ1τιο:

Βττιιιο1ιι8 Ι.ιιτ1ιιι ιιοτοι·1ιιο οιιο1οιιοι·ιιιιι, 1203 ο.

(1οιιιιιιιιιι1ε 1ιιιιιιτιο:

Βοιιιιο 1ιιτοιιο, 43 τι.

θιι111ο1ιιιιιο (1τι118τιο Ρο111, 333 τι.

Οιι1111ο1ιιιιιο ότι ντιι·ιι€1τιο,1186 τι. 1204 α. 1229 ο.

1ο1ιειιιιιοο Βοιιι1ιοιιι1ιι1τι, 924 ο. 1223 ο. 1418 ο.

1433 61. 1439 εἰ.

1.ιιιιτι·ιιιιοιιο ότι Βιιιιοτο θοοι·81ο, 1422 ά. 1336 ε!.

1424 ό. 1428 σ.1430 τι. 1438 ά.1439 α. 1443 τι.

1449 τι. 1438 ά. 1462 τι.1466 ὁ. 1469 3. 1471 ο.

1489 α. 1491 τ. 1493 τι. 1491 ά. 1496 ά. 1313 ο.

1ιογει1ιιο (]τι1νιιει, 924 ο. 1418 ο. 1433 ά. 1436 ά.

1434 ό. 1460 α. 1223 ο.

ΟΒοι·1ιιο Βιιοοιι1Βι·τι, 1339 ά.

8γιιιοιι Βιιι1ιι·οοιιε, 1229 ο.

(1οιιιιιιιιιι1ε Βιιο1ιτιο:

Βοιιονοιιτιιι·τι θιιιιο1ιιε ιιοττιι·1ιιο, 987 ει.

θιι1111ο1ιιιιιο ιιοτιιι·1ιιο, 1113 ο.

Οοιιιιιιιιιι1ε Ρ1οιιι·ιιιιι:

Βοιπι1ιιιιττι νωιιι, 1261 τι.

θιιο1τι·οτ1ιιο 6ο θι·ιτοτ1ο, 1261 ο.

Βοοριιι·«1ιιε ()ιιι·ιιο1οντιι·11, 1194 τ!.

Βο1τιοι·1ιιο 6ο Ντινιιοο1ι1ο, 1194 α. 1226 ο.

νοο11ιιιιε 6ο ν1οο, 1194 α. 1226 ο.

νοο11ιιιιο Γτοτ1οι·ιο1, 1226 σ.

8οιιιιιιιιιιιο νοιιοτ1οι·ιιιιι:

Βιι1ιι·1ο1 Ριιιι11ιιιιο, 1090 6. 1104 3.

11οιιι·1οιιο, 1094 ο. .

111τιι·οιιε , ρ1ο1ιιιιιιιο οοο1οεἰειο ετιιιοτ1 θοτιιἱιιἱιιιιἱ,

1090 3.

Μἱοτιοο1 Βοιι18ιοτιιο, Ρ1ο1ιτιιιιιο ετιιιοττιο Μοι·1τιο νι

τιιιιιι1οοιιο1ε, 614 τι. 813 ο. 820 α. 1090 τι.

0411811818 1οοιιο) 661 τι. 667 3, 668 α - οοιιτι·ιιιιι 1ιι

ά1τ1οιιο οοιιιιιιιιιι1ε οετοιιο1ο; 788 3.

ΟΑΝΕΤΟ 1οοιιο, 682 α.

1941878110 οιιιιτι·ιιιιι οι οοιιι1ττιτιι ν1ιιτ1ιιι111οιιο1, 3 α - εοι·1

1ι1τιιι· οτ (1οι·1τιεοο 6 ο.

11411114 οΜτιιτι -1ιι οτι 111ιοι·ιιιιι οοιιιιιιοι·ο1οι·ιιιιι οιιοι·ο1τιιιιιι

ο1ιτ1ιιοιιτ Ιιιιιιιοτιοοο, 942 α - ο1ιιε τ1οιιιιιιιιο, εο

`Ό1.ωτιιοιιι 1:ιποοιιοοιιι-ρι·ο6τοτοι·, 942 ώ - οιιιο 1ιο

·ιιι1ιιοο 1οιιιιοιιιιτ'οΜτοτο τ1οιιιιτ1, 941 ε!.

ΟΑΡ1ΤΑΝΕ1 ιιιι1νοι·ιι1τοτ1τ τιιοοοιιοι·ιιιιι οτ 1οιιι1ιιιι·τ1οι·ιιιιι

.ο τι .τ . τιιο:·οοτοι·ιιιιι, 1431 ·Όι -

ΠΑΡΙ'Γν1)ΙΝΕ8 οι·τ1ιιιιι τιμά 1:ιιιιιοτιεοο το οοιιο1111ο Βο

ιιοτο111ιιιο νοοοτἱ, 1293 τι. ειριιτ1 81οι·οιιτ1ιιοο,

1109 τ!. 1202 ο.

ΩΑΡΒΑΒΙΑ οοιιι1τιιτιιο-οοιιτι1τοι· οτ Πι·τιριιι·ίο, 1237 ο - οι”.

οοιιι1τοο ι·οοοττ1:ιτ1 θιι111ο1ιιιιιο 1ιιτ1οιι Αι·1ιοι·οιιο οτ

τοι·τ1:ιο ροι·τ1ε ι·οΒιι1 οιι11τιτ1τοιι1, ν1οιιι·1ιιοςιιο Βο

ιιοτο11ε Ρ1οιιιιοι·ιιιιι το 8:ιτι11ιιοει, 1237 ο.

ΩΑΡΒ1ΑΤΑ οιιιιτι·ιιπι οτ ν111ει - Πτονιιιτ1:ι οτ1οιιι τ11οτιι, 337 τι.

630 6. 632 ο - :οοτιο οτ τοεοειτ1ε ο1ι·οιιπιντι1

1τιτο, 783 ὁ - ροι·οιιοτιτ1ε, 1ιο1τι·οτ11ο, τι·τι1ιιιο1ο ,

ιιιιιιιΒιιιι1ε οτ ρι·οοτ1οτ11ε ιιιιιιιἱτιι, 783 α. οτ Ισ.

784 ο - οοι·ιιιιιτ1οιιι ι1οεττιιοτ1ο οι·τ1ιοτιτει, 783 α

οτ 3 - οιιιρτιιιιι ο οοιιιιιιιιιι1 1ειιιιιτιο, 636 ά. 724 ‹1.

727 α. 1143 ο οτ 3 - Ιτιιιιιοιιο11ιιιο οτι1ιιτιιιιι οτι

οτ11ιτιοι·οιιτ11ιιιει Ρι·1τ1οι·1ο1 Π. 1ιιιροι·τιτοι·1ο οτ οτι

Α1οιιιιιιι1ι·1ιιτε οοοιιροτιιιιι, 1074 α οτ τ! - 1ιιιι·Βιιιιι -

1111111 οοοΙοο1ο οιιιιοτ1 Ρο1ι·1, 633 ο - οιτιο οοτι

ειι1οε, 490 α. 630 α. 632 τι - οἱπο ροτοετοιε

1ιιΒο Τοτιιο11ιιο, 1007 τι. 1008 ά. 1009 ο - οἱιιιι

1ιοιιι1ιιοε ο ειιτι1οοτιοιιο πιοι·ο1ι1οιιιιιιι τ1ο Βοοοο

εο ι·οι1ἱιιιιιιιτ, 4896 - οοπιιιιιιτι1 1οιιιιιιιο :το ειι1ι

11ο1ιιιιτ, 630 α. 632 τι - ο1τ1οιιι Ητ1ο11ττιτοιιι ιιιι·οιιτ,

337 τι. 633 τ!. 841 τι - 'Ι'οι·τ1οιιοιιοοε οειρτἰνοε

το1εικοι·ο οοιιιιιιιιιιἱ 1ειιιιιτιο ι·οοιιοιιιιτ, 1007 ά.

1009 ά - 6ο τω: το ιοο οιιοιιοοιιτ, 1008 τ!.

ΠΑΡνΒ ΑΒοι·1ε 1οοιιο, 816 ό.

ΩΑΡνττειιοι 1οοιιε 1ο οιιι·1τι Ρι·οοοιιι·11, 360 τι.

οτο” Μοιιτ1ι·› 1οοιιο - 1111111 οοο1οιι1ει ετιιιοτι Νιοο1ο1, 72 τι.

(1ΑΒΑ Ιοοιιε, 643 ο - 1ο τ1181.Γ101.11 Μοι·ο1οο, 641 κι - Π:

τ11τ1οιιο οοιιιιιιιιο1ο Ιοιιιιτιο, 643 τι.

(.1ΑΒΒΟΝΑΒΙΑ 1οοιιο, 33 σ.

()ΑΒ(1ΑΒ18 1οοιιο 1ο οτιοτο11οιιἰο Βιιι1, 366 α. 367 3.

369 ο - ΜΝ ρι·1οι·ιιτιιο, 642 3.

04111 οειετο11οιιἰο, 366 ει. 367 τι. 369 ο - οτιετι·ιιιιι ιο

οιι1ιιο τιιι·ι·1 νοιι111ιιιιι 1ιοοτἱ θοοι·811 1ο ε1Βιιιιιιι

οτ1ορτοο ροεοοεο1οιιτε ροο1τιιι·, 369 6.

ΟΑΒΠΙΝΑΙ.Β8 ορτοοορ1:

Α11ιιιιιοιιοοο - νιωιο, 22 τ!. 23 τ!.

Βοοτ1οιιοοο - 1ο1ιιιιιιιοε, 43 0.

Ροι·τιιοιιοοε - Ροττιιο, 22 τ!. 23 ά.

Ρι·ιιοιιοετ1οοιιοοε - ν14111ο1ιιιιιο, 23 ‹1. 43 6.

1ιιοο1ιιιο, 984 3. 983 τι.

8τορ1ιοιιιιε νιι€οι·ιιο, 1274 ο οτ 1ο ιιοτἱε.

8ο1ι1ιιοπεοε - Πι·οοοοιιτ1τιο, 22 ά. 23 ο.

(1οιιι·οτ1ιιο, 43 τι.

Βοι·τι·ιιιιτ1ιιοο εειιιοτο Μιιττἱιιο) 1433 ο οτ 1ο ιιοτίε.

1'ιιοοιι1ειιι1 - Δοο1τ11ιιο, 23 ά.

Οτ1ιο 6ο οοεττο Βοτ1ιι1ρ1ι1, 1274 ο οτ το ιιοτ1ε.

ΩΔ111)118ΑΕΕ8 Ιιι·οο1ι1τοι·1:

Αιιιἱοιιο 'Γ1τιι1ἱ οοιιοτοο (1ι·ιιο1τι1ιι Η1οι·ιιοο1οπι, 23 τι.

Αιιοο1ιιιιιο '1'1τιι11 οιιιιοτ1 1.ιιιιι·οιιτ11 Πι ΜΜΜ, 43 ο.

Αιιιιετοο1ιιο 130111 1ιοιιτἱ (11οιιιοιιτ1ο> 26 α.

Βοιιοτ11οτιιε Τ1τιι11 Βιιτ1οιι1τιο, 23 α. 26 α.

Βοτιἱτοο1ιιο 'Πτιι11 οιιοοτἱ Μτιι·ο1, 22 τ!.

(1ι·οοοοιιτ1ιιο 'Ι'1τιι11 οιιιιοτοι·ιιιιι Μοι·οο111ιι1 οτ Ροτι·1,'

23 ά.

1)οε16οι·1ιιο Τ1τιι11 ετιιιοττιο Ρι·τιιιοτ11ο, 22 ά. 26 α.

Βοιιοτ1οτ11τ '1'1ττι11 οοιιοτι 11οιιτοιιτ11 το Βιιιιιοεο, 23 α.

26 α. 191

1)Μιο Τ1τιι11 Ετιιι1ο11, 23 α.

(Πατάω Τ1τιι11 ετιιιοτοι·ιιιιι Ατιιι11τιο οτ 1)ι·1οοειο, 23 ό.

θι·οοοι·1ιιε Τ1τιι11 1ιιιο1ιιοο, 23 3, 26 τι.

Πι·οοοι·1ιιο 'Ι'ιτιιΙ1 οιιιιοττιο Ρι·1εοτιο, 22 τ!.

θι·οΒοι·1ιιο Τ1τιι11 ετιιιοτοιιιιιι ι1ιιοτ1οο1ιιι Ατιοετο1ο

πιπι, 23 τ!. τ·

ο πιο
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11080 111011 Β00111000 0000101010 0001100101 11110

010101010, 001. 25 11.

11000 00 000010 11010 110101· 0101010 1,1000100101·010

1111111 0000100 80111000, 1274 11 01 111 00110.

1011011000 111011 0000100 60011100, 25 α. 26 α.

1111100000 Τ11011 000011 80001111, 25 11.

1111100000 111011 000011 1111008001, 22 11. 26 α. 45 11.

1011001100 00 'Ι'01010 '1'11011 000011 1100100111 10 1.0

0100, 1274 11. 01 10 00110.

110000 111011 0000101010 1011001110 01: 110011, 45 11.

1110111000 Τ11011 000011 8101111001 10 (100110 0101110, 4511.

1'01100 111011 000011 11101·0011101, 25 α. 26 11.

1101100 111011 60111111, 2511.

1101001100 '1'110110000101·0111 Μ01·0011101 01 110111, 25 α.

1101101100 111011 0000100 80111000, 22 11.

1101101100 111011 000011 80001111, 25 11.

810100 1111111 000011 81011, 25 οι. 25 11.

Τ001101000 111011 1010001111, 25 α. 26 α.

1001101000 111011 0000100 Α000100100, 26 α.

11Α111)1ΝΑ11Ε8 0100001:

0110011000 000001101·100 1101110000 1100100100, 45 11.

11100 111011 0000101010 801811 01800111, 25 11.

14000100 Τ110110000100 11101100 10 1101110100, 26 σ.

1)01·000'1'11011 0000100 11101100 10 11110110, 26 11.
1111111000 Τ11011 0000100 1100100, 25 ο. ι

0108111100 111011 000011 1108011, 26 11.

1110801100 111011 000011 8001001111, 25 11..

1110001100 111011 0000100 1100100 00111001 00111, 26 0.

6110001100 '1'11011 0000101001 801811 01 1100111, 26 11.

45 0.

6100011100 1111111 000011 11111, 26 0.

6110000000 1111111010001100, 25 0.

0001101110 1111111 0011011 11101000,00 σ. -

110100 1111111 0000101010 11000100 01 60101001, 45 σ.

110100 Τ11011 0000100 11101100 10 1110 1010, 45 0.

10001100 1101010000 17101000 111011 000011 11100101 10

0010010 10111000, 1274 6 01 10 00110.

1011110000 111011 000011 11100101 001 00100100, 26 0.

1000111110 111011 000011 11001000 01 60011001, 25 0.

26 11.

1110111000 '1'11011 000011 11011001, 26 0.

0010100000 7110101000 111011 00110100 11101100 10 110

1010, 1274 11 01 10 00110.

0000 111011 0011011 11001011 00 101001 00100111, 45 0.

0110110000 110 1111000 111011 000011001·1001, 1274 0

01 10 0011012117 0 - 00 0111000 0180110110 11000110

1110100100, 1451 α - 1001 1110111000, 1451 01 10

011110. 1457 0. 1416 11.

1111101000 1100011101000010 111011

1274 11 01 10 00110.

1100011001 1:101·10000 0010001100, 45 6.

1101110000 111011 0000100 11101100 10 11011100, 25 11.

45 ο. 26 6. .

6001001000 111011 0000100 11101100 10 ν10 1010, 25 11.

110000011100000 111011 000011 61001011 10 ν010111·0,26 11.

81010000 111011 0000100 11101100 8001001000, 25 σ.

26 11. .

71101100 111011 0000100 11101100 10 1101010, 26 σ.

(1Α111)1ΝΑ11118 0100 111010:

1101001100 00000010 0111000000, 45 11. 0

1101111 8110000010 0010001100, 45 σ. __

6011001100 6000110000 0010001100, 45 0. ;·

8ΑΒΕΝΤ1ΝΑΠ1110 10 00110 60111, 491 α.

1111111. 00011001 01. 0001011000 10000111 1001·01110110111 00

0011011 11110011,

6011111115 111110 00 11110000 1111101110 11100 00 0011101000

100000 1101110011, 001. 1456 11. 1446 σ.

()Α11ΝΕ8 - 0010111 1111101100 1100110011 00000100 01100 10

0000000, 965 11.

11Α11ΡΑΧ11 00011010 01 111110 - 0100 0010101 1100011111 00

101110 1600101111, 945 01. 01. 0. 1298 11.

8146611101, 1101110000 10000, 559 0 - 1111 01000 110 170

810100, 1165 11 - 1110110 10 01000001 1110000,

1274 11 - 00011010, 646 11 - 0100 00111101 00

10101100 101010 00111 10000001000110001 1110 000110

1110101110, 641 σ. 642 11 01 11 - 001010 110010 0001

1000011011100, 722 ο - 10000111 0610100101· 100000

010111, 977 0 - 1010 0011011001 10 1000110011 0

1110010 01110, 978 11. 001010 10110 1111011001 001·

010011 110 1811000 000001, 1297 α - 111100 0010

10 0011101000 10000000111001001,1446 0. 1446 11 -

0100 1101111000 110011101010 1010111 0010111001 100000,

1165 0 - 10 0010ρ0011010 01000001 0010100010

10001111, 1168 α.

()Α11Ρ1ΝΟ 00011001 01 10110 0 6010011010 0010010000

0011110 0001111001 100000 0010010010, 1215 σ.

ΩΑΒΒΑ18Α 10000, 10110 8110001010, 0010 0010001010 10

11000, 1446 11. 1446 α. '

8ΑΒΒΕΤΟ 01010110 - 0100 010101110000 1000111011:

0110, 110100 0001110 11011 01 6081 101101 1010 1010011101·

0 0001111001 100000, 567 11. 565 11. 569 11- 011

1101080100 1010000110 11101111111100000 10 11000010

100101000 00010101, 658 ιι 01 0. 666 11. 661 1.1.

662 0. 665 11.

11000, 111100 0010101 0110010, 80000001010 1111100100,

477 11. 565 11. 567 11. 569 11.

60011000 1110101110 00 11011010, 794 11 - 1111110 11001101

1 100101110010,796 0 - 0100 0001100110000 00111 0010

111001 100000 1011000100, 795 0.

0110 1110101110 00 11011010 111100 11001101 1001·01110010,

796 ιι - 1010 1101101101 10 000110 8101100, 778 σ.

779 01.

10001100 1110101110 00 1101110111, '1'010000001001 001111

1100, 1669 α. 1641 11 - 11011010 80000101 00011·0

100000000, 1054 11 - 00111 1100001 1·000001110100,

1654 0. 1677 11.

6001100100 1110101110 00 11011010, 1415 σ.

11ΑΒ11Ο1)ΑΝ1, 1101101001 111110, 872 0 - 0100 00101000 0

001110011000 0000001010 00 11011000 1111011111, 864 11

- 0010 11000111 00010101001 1001101, 86511.

1]Α1111ΟΧ111111 10000 10 00110 110111, 68 11. 70 α. 96 ο,

491 0.

6011111111 00011001 10 01110001011000010 0001010010, 475 α.

855 11. .

8118111111 100110, 566 α. ) ·· 11

1111801111 00 1411110 10000 10 00110 1'100001·11, 561 ο.

(1Α8Α118(111 0010111000 10 00010110010 1110010101, 1598 σ!.

(108ΑΠΣΤ10 10000 10 110110 000110 10 00110 8100011111,

1161 11.. ' 1

8118116118 00 1108011 111000 101010111010 1101011100, 578 11.

6118111118 10000 111· 001110 1110000111, 525 α. ·'1›

8118111118 00011001 10 0111000 0ρ1000111111·00111100010, 5161 11

- 10 011 101110 0000000000 111·00001111111111, 516 01:

000.1110101.1 10000, 55 σ. ω:: ..1 1.1

6081111010 00011001 - 01011 00111101 111100111010101 11111101

. . 0011110001 1011000, 956 11. '

6118111·101101100 1100118011 0110001110 10111110 1000011000, 965 11.

ΩΑ88ΑΝ1)111Α 01111100 - 111· 00 1011000000 1111010111, 11010

00010, 0001001001 01 1101000111 0111111001,1ζ15161$.

 

601·1010 , 00111 0000011010 1011000, 565 111. 569 σ. ΠΑ881ΝΑ861 0001111111 10 11111000 000111100100001000, 790 σ.
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008811811111118 00011010, 10110 11101011100001 110 00000,

' 11010 0010010010 100000, 001. 720 0. 1410 0 -

0100 1100111100 011011101010 1010111 0010100111 1000110,

754 11. ,

008'1'Α0ΝΑΝ100 10000 10 0011111010 0100101111, 5 ει. 0 σ.

0Α8Τ00ΝΕΤ001 10000 10 11111000 1001011101110 0100110100

10111, 1111 0.

0081110000 10000 10 1100111010 ν1011011Ι10001, 5 α. 0 σ.

0Α8ΤΑΝΕΑΕ, 001001 10110000 011011 1000000110 10011Β011

, 0011011100, 905 11.

0Α8ΤΕ1..1.ΑΝΕ11Ο 10000, 951 α.

0Α8ΤΕ1.11Α111Ο 10000 Μ 10010110 Α10111Β000001, 404 α.

514 11 - 0110110111 01. 111111 0 1110100100111υ0 010

10110000 00111101 00000001 1011000, 820 01. 824 11.

951 11 - 0100 1101111111 011011101010 1010010010

111001 100000 01 110 0011010 10ν001100101, 822 α.

825 ο. 827 11. 8281: 0111. 895 α. 890 α. 898 0.

950 11.

0100 Β001011110000, 900 0.
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11111 Μ 00001010, 11000 0 10Β111υ0 000ν00011001υ1,

101011001011001, 1000 11.

0100 10Β00 1000111011:

0011100000 Π. 10Β10000010 101 00101100 800011 10Β10

1111101100, 224 0.

Α1100000 111. 001100 800011 Ν01101101010 10Β10, 224 σ.

Ρ0111101100 1101 11111110Β10 00000110 10000001000 1001

0010111100 00000110, 1000 0 - 0100 01101 10110000,

1592 11 - 0100 0111:

01100000 11'. 111100 ρ11010Β001100 0111100111 10Β10,

1000 11. 1592 11 - 11111110Β10 0 1111110 100000011100

00000000 0011010101, 1225 σ. 1595 0. 1592 11 - 110

_ 0010010111 1011, 1595 0 - 1010010101, 1595 11.

159411 - 01110 111100: 11001111, 1225 0- 001011

, Β0110, 1225 0.

0110011000 111100 000υ0110Β001100 0011110111 10Β10,

1592 0. 1000 11.

11011000 111100 0111100111 10Β10, 1000 11.

Α11000υ0 1001110 110101 0011011111 10Β10, 1005 σ.

0Α8ΤΕ1.1.Ε11Μ 10000 - 0100 11001101 100110100101 00111

1011000011100 0001111 100101110000 0111111 0111010111,

470 11.

0Α8Τ111.1.ΕΤ1101 10000 1101110100 0111111111 1110000, 90 0.

.1119 0.

0081111101 0011101000 - 0100 00000100, 058 0.

0118101001 001100 111 00110 1110000111, 525 α.

00011:1.100ν10 10000 10 11111000 010101110010 1000110101

1011, 911 ο. . ,

0Α81'Ε0ΠΟΝν01 - 000101100010 μ 00010Β100010 10000

11100011101υ 1001110101, 402 11. 408 11. 009 α.

070 σ. 700 0 - 00011010 0 00111000 000110 00

111110 1110111111111 0010111001 100000 1101101001, 197 11.

454 ο - 1001001001 Ρ10ν100100 0111υ1110010-10,1404 11

- 0 0001111000 1000011111 001:0ρ01υ10,11451 0 -

0100001111000 0011110001 1011000 00 0001101001,

1025 11 » 0100 00000100, 1025 11 - 1110110, 555 11.
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0001010111, 1101001110, 10011001:1001001000111110 0110010,
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1100, 00 0. 1.11 ν· 1

0118101701 Β10110υ10, 475 111- 1000001 0101011100001 010

. 2110100110, 11010 0010100010 11101010, 95511.

0081111111 1101010 10000, 90 0. 08.11. 70 0 - 00110,

1 875 1101·01110100011000.0 00111000000001111001001

110 11011000 1111001011, 804 11. 0001 11011001 00010

101010 100001, 001. 805 11.

0081111011 0011100111 - 0100 00101000 11010000 1011101110,

700 11 - 01110 11000, 700 11.

0081111101 110100 10000 10 00110 00111, 495 α - 1110110

00111010 Α11Β1000111, 1119 σ.

001010000ν10 1101000 00111 10100100 0010111000 100

1101010, 221 11.

0017111111 10000 10 00110 00111, 491 11.

0010101211 10000, 55 0.

00110101.111ω0100 0 Τ0111000001000 111 00111010, 1075 11.

1070 σ.

0ΑΖΑΝΑ 00011010 10 11111000 0010100010 100000, 725 11.

0112111111 11110 10 1110111010 001110Β000, 1100 0.

0112111111 10000, 101111 1010000001, 11010 0010100010 1011000,

1440 11. 1440 α.

0111.ΑΝΕΧ1 10000, 54 κι - 0100 1101111000 0011111011 0 1001

011101111100 Μ0100ρ1010 111 011 Β0Β001100 00011010

110011, 1408 0.

0111111801) 10000, 570 α - 0100 1101111000 00011111 110101110

1010 110 1.0Β0010, 570 11. 400 α - 0100 11010101

0010 1110υ00011100 1001101011 0011110 1110101110000

01010001000, 288 0 - 001000Β0001 100υ000111111 10

11101, 405 0 - 00011010 01 10110 0 0010011010

00111ρ101010001110 0010010111 1011000 0010010010,

1215 0.

01111110 10000 10 11111000 1001011100001 110 0000000, 550 11.

551 11. 11110 111 00110 1110000111, 524 α.

0111101110, 1101011000 011110 001101011110, 1010 0111111110 0

1000000111υ0 01111001, 511 0.

0118801111 0101010111 011011 1110000000, 178 11 - 1010 011

11011001 0111Β00110 ρ1000011111101, 520 11.

0ΕΡΑΒΑΧ1 001110 10 00110111000 1011101110 11111000011100

11011010, 295 11.

0011110100. 0111100 1101111001 800010 0000111001 1101111110

1101011111, 920 0. 959 α.

0001101100 00101100 111110 Α10Β0000 10Β00.

0111101100, 0011010 10000, 55 11 - 10 10110 80111100,

491 11 - 00011001 Τ011101100011100 1001001001, 001 11.

0111111000 11110 10 1110111010 001110Β000, 1100 11 - 01111110

0 001010001 11100110, 1440 11. 1440 α.

0118111111 00011010 10 11111000 0000001110 1101110010, 790 0.

0111111111 001100, 997 α. ,

0111111 10000 111101 1110000000 01 1101111000 110 1110100010

0001:10ν010υ0, 29 11.

0011100111 10000 - 101111 1101011001 0010110010 10111010 ,

921 0.

01111101 1110110, 805 ο. 800 0 - 0100 00000101 1000111011

ρ100011.01 0011101100, 872 0. 874 5. 870 11 -

0100111101 0111111100, 872 11. 874 0. 870 11.

010110 (10101100 0000110) 00011010 0001111000 110 0001110

1111101101, 955 11.

0111711 1111110110 - 0100 11010101 1000111011:

001110110υ0, 001 11. 002 11.

11100001 1110101110, 1101 1110 1100101010 Τ01010110 1001

0111000 0101010000 0110100001 0110111, 901 11.

Ρ0Β0000 1011101110, 1298 11. 1501 0. 1505 11. 1504 11.

1500 11. 1514 11 - 0100 111101 11011000 0110 11110111

00101110 1100101111, 1298 11. 1501 0.1505 11.

1504 α. 1500 11. 1

11 1111011001 110101 110Β0111 0101011101110, 1298 11. 1502 0,

1504 11. 1500 11. -

0111801) 10000 01. 00011010 0011110000 110 1110010 1101011111,

955 11. ' .'. :111

0110111 10000 10 1110111010 0100011111, 40211. 498 11.
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1111111111, 878 11.

0111181111 , 11811888 1188118111 81 11118 - 18181 8111118818 8881111

1111818811, 680 11. 681 ο - 8188 11188111181188,

896 111 - 11818118 11881818118818 8188111 81 8881118

8118181118, 1997 11 - 1188118818 88111181 8181118111

8118111 1881188, 1989 ο - 18118818 8818188188 81118

88111, 1998 11 - 1118118118 8188118111 81118181 8111111

8111888111, 18911-118118 81 8818 81181 18118818, 768 11

- 18811881 818111811188ο111 1118888818, 189 11. 679 ο.

680 ο. 681 11. 687 11. 974 σ, 1907 8. 1997 σ.

768 11. 1969 ο. 1981 11. 1988 α - 8188 1188

8881881888 8 5]1'0 18888881 8181118111811ο1111 11118

111188188, 189 11 - 8188 8818818188, 768 11 - 11188

1811111188 811 811111181118111111ο 18888881 8888111811,

976 1: - 8188 11118111 88 888818 818811, 1011 α.

0111118011 1111188 18 188818 0111811188-8188 8888, 1980 11.

81118 81118181 1881118811:

1181111118 811 8118111888 8111111888 0818111118, 879 11 -

1111118 188888818 8111111181, 879 11.

0111818 811 8118111888 1811111888 0111818118, 879 11.

1181111, 111188 1181188881 118111181181, 19801: - 1188881188

8818818818 188888, 1980 11.

11111811 118181· 88118818, 1980 ο. 1981 11. 1478 8 -

188888818111 8181818818 1811111111, 1617 11 - 118 18

18811105 88 188888888 1811111, 1619 11.

0011880178 8188 11118 81 1181111818 81188 188888888, 78 11

- 8888111818 1111811188881, 871 σ. 879 11. 778 11.

777 11. 798 α. 898 ο - 81118 11881188 8881818818

18 8811118 1111111111 1818881 811118 81188881, 189 α.

961 σ. 969 11. 981 σ. 989 σ. 998 11.1 898 11.

889 11. 408 α. 474 ο. 417 σ. 418 11. 686 σ.

687 σ. 768 11 - 1111811 Α1818,1188811888, 488 8 -

11111111 8111818888 11188888, 960 111. 418 11 - 811811

Ν818ο1188888, 747 71 - 11111111 1188188888, 477 11

- 8111111 8881188888, 480 ιι - 8111111 8ο8111181188888,

910 11 - 8111111 ν118€113118115, 447 8 - 81188 1718

111811188888, 874 ο.

0111117111 1888818 - 111 80 130118111111Ι1111 81 11888811111818111

1181188111 1881188888, 896 71. 899 11.

81118 1118158 1881118811:

111111 Ι'θ81118, 11888 1111118 1888811818118 1111111811, 896 ει.

1188111188 1811 1111111181 118888181118 1118118818 81111

88118 188888811188 1111888811, 899 11.

01171118 811 8111111818 111111118111818 1881111111 8181111 8111111 18

8888888, 479 α.

01.1Α1781711111111Α 1111188 18 118118 Ε1'1·181381'11, 889 ο, 888 11.

0118178111 181188 81 1188118111 18 81111188 1811888818 130111

1118818, 979 11. 808 11. 889 ο - 11111'Β11ΠΙ - 8188

8811188118 8 8888811888 188888811188 81818818,

807 α - 11111Ρ1191.111', 684 11 - 8188 1111181888 8 8ο

18111188 1188818818 8118111811, 648 11.

011Α1710Ε111 8ο11111188181881188, 667 11. 849 σ. 846 11. 686 ο.

0111780 181188 18 1881118111 11811811188ο - 18181 8111118818

88811188 11181188, 1900 8. 1988 11.

81118 1188118181:

Α1'200110 1118181111 8881181888, 1900 α.

00111118 8888111888, 1987 11.

Ρ121.1'118 8881181888, 1989 81.

0118818811888 81111111118881181,1987 11. 1988 11. 1948 8.

1949 11.

00000ΝΑΤ17Μ 111888 18 81111188 111818111ο818 8188118181

1811, 911 11. "

0000011110 1111188 18 81111188 188181111$1118 Μ1181181811811,

919 11. 918 11 - 1118188 1111111811, 914 α - 8188

0000181808 1111188 1118118 11811881171888 1118101'18,1486α.

0010111 111888, 889 11. 870 ο - 8881111111 18 8181118111

1718888111, 876 11.

00111111 17881188, 997 11.

0011017118 11811118, 89 11. 70 11. 97 ιι.

00ΜΑΝ1)1 1118111111118881 Μ8188111888, 988 α.

0061118 88 8181111188, 1967 8.

0011111111 88 1181188 Ρ1388 88181111· 88 118118 1781881188 18

8181118881 1118111818, 869 α. 864 11.

0011111111 88811818 18 188818 11181188, 1996 11.

0011111178 11111888 - 8188 $1.1Ρ81111111111 18 1811181111 1111118188

· 118ο11111118811, 1866 11.

00ΝΑΒΕ000 111888 18 118118 8111888111, 889 ο. 888 11.

0018018001 1181818881188 88 1888888118 111. 118118 18

1111111181, 678 11 - 8188 1188181881 11118118 11010808

81 11118111818888, 789 11.

00Ν1)Ε11Ν0 1188118111 - 81118 1111811111 88811181881 181881

8811118881 1881188, 980 11.

00ΝΡΑ110ΝΒ1111 1111111881 81 1188111118 81188 1881188888,

778 11. 777 11.

00ΝΡ180ΑΤ10 8118111818 18 1111111188 118188811111818 811811

1118888888 811 88118 811881 81181881 88 8118888881,

990 1: -11881 81 88 81188 1181881881 1111111181·

1111111818 81118188, 694 σ.

00Ν11180ΑΤ10 1881111881 1111881111 88181888 81188 18118811

888 81 Α18118811118118, 789 ει 81 σ.

00111191117ΕΝ'1'18 111Υ11288 Ν111111Ο111 8881118 11888111ο8111ο

181811 11818881, 998 σ. 989 α.

00Ν11Α1)178 1188818181, 9 11.

0088811178 11111 - 111·1111881818 1111888111 1811881881 111118

11118111 18888881888 1111'Β111Π', 67 11. 410 1: - 111

11811818 8888888818 130€11111, 1188 11.

00Ν11Α1)178 ]11188111111311818 8111880Ρ118, ΒΧ 91111818 811118

11111 11- 181118181.ο118, 778 σ.

00Ν11Α11178 1118188818 81 8111188818 8111881111118 118118118118

88188 1188881181188 81 181188 1181188 18891118, 868 σ.

00Ν11Α11178 111.1Χ 118 ΒΟ1111Ι11381'θ, 118181 1181111111 171. 1111

1118811111111 1811181818118, 876 11. ·

0088811178 8118188 1181811888 1111881, 1181111 1111111181 818

11811111 18111818111118, 911 σ.

00118ΤΑΝΤ1Ν0Ρ01118 81118 11198118 8118811818, 1869 11 -

11818818111 1188811 0118118188, 11111118 8188111818

νΘ1181.01'11111, 186 11 - 1181118818 8888188 11181188,

1869 11 - 1188118111 νθ118101'11111, 1869 8. - 181111

1881188888 8818111881, 88818111 81 811111881818 11888

8111181881 8811888881, 964 11 - 11881 1118111111, 118

18818111 81 88188881 , 1861 11 - 8 17888118 1111118

11818, 819 11. 818 ο. 1869 8.

8188 18111818111188 1881118811:

1118818888! 0111888888 1181 1181111111 81118 181188881888

1811, 184 11 - 11881 11811818 1888818181, 969 11 -

018881118111 8811818181 811881 811118118188, 1869 11.

1888811188 11888 8ν881181118 1111111188118 111111. 1848 α.

1111811881 Ρ8180108118 1188818181· 81 8188818181 8188

1111111111, 1846 11 - 1181111818 1811181188, 88811188 11111

1118188888 8888111811, 1848 11- 18881181811ο81 8118

1 ζ8188118ο11811181188 81818 1818811888, 1181118 811 111

88111 18111181181888 1811, 1860 α. 1869 11 - 11181188

11· 8818 18881111 111118 11181188818118 1818118 1811118111,

11861111. 11197 ο.. ` > 1.

1181818888 1188818181 11188111118111, 88118188Μ181188118

1911801081, 1888 8.· ` ' .

1181118888 88.11111°81.01' 811881881181111111118888 11118188

18111888181·,81846 111 1 1 . ·11

1- 11 1111111181, 919 11. 918 11. 8018817888 ·18·11811818111111111181111118118811118, 1194 11.
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0111001 01 101·1150οτυ111 511011 1511000000, 001. 989 ύ.

001·151·101·010 511011 11105000, 1194 0.

5511100001 511011 11105000, 1194 οι.

11115110 511011 1110000000, 1085 α. 1111 ύ. 1112 11 -

014,01 50011 11100008, 1220 0. .

1.1·1··: Μ01·051011110 511011 Δ0000115000, 557 -11-1511011 15

- ._ | , 1101011000, 482-,0 - 50011.111001015000000, 482 ύ -

50011; ,Ρ5ρ100000,1482.ύ - 50011 11105000, 1188 0.

1195 11111228 α. ,. 1. .

. 1101100001 50011 1110000000, 1085 ύ 01 11. 1084 ύ.

Ρ01111101·10ι·010 00011 11105000, 1194 0. .

Ρ1501101·010 511011 Α8100000, 1085 11 - 1111011 15

00011000, 474 0. 1128 11. τ -

1100101110 8501110050 1111011 11105000, 1188 0. 1228 11.

0051001· 5101010 511011 11105000 , 1188 11. 1194 α.

1228 α.

0018895118 01 0000015100 15000001010 111 0111·50151·1010

1151111100, 755 ύ.

10 110000, 18 ύ. 992 11. 1288 σ. .

10 1101100015, 5134 ύ. 452 11. 522 σ. 577 ύ.

10 Α1·58000001υι0 10800, 925 0.

10 1111110015, 489 α. 575 α.

10 Α0001·, 18 ύ.

10 1111101110, 992 11. 995 ύ.

10 1151115015, 1095 0.

10 801110, 885 ύ. 887 11.

10 0511115, 942 σ.

10 00001001100ρ011, 185 ύ. 1095 11. 1551 ύ.

10 05005105, 18 ύ.

10 0010105, 1095 σ.

10 010150 100015, 1551 ύ.

10 0311110, 828 α. 899 ύ 01 11. 900 σ.

10 5510580015, 901 α.

10 051110, 1095 σ.

10 01505150 108110, 1485 ύ.

10 1110111111, 1081 ύ. 1595 11.

10 1011110, 18 ύ.

10 1111110110 11010500, 855 0.

10 1.50111·101111 1111111510, 1551 ύ.

10 5501110111, 584 ύ. 452 11.

10 Μ510τ1051·010 100015 01 01ν11510, 928 0. 958 ύ.

10 Μ0101101 01ν11510, 1551 ύ.

10 1100101001 0111111110, 1451 11. 1455 0. 1505 ύ.

10 18100015, 900 0.

10 11511110, 900 11. 901 α.

10 8511111115, 288 ύ.

10 81011150 10000, 1518 11. 1548 ύ.

10 851115, 588 ύ. 400 0. 401 α. 405 11. 885 11.

888 0. 899 ύ. 942 α.

10 '1'1·1ρ011, 522 0.

10 1011111100 1011101110, 584 α.

10 15110, 547 α. 5580. 559 α. 405 11. 885 0.

887 11. 755 ύ.

_00Ν'1'ΒΑ0Τ118 10101· 1111010 01 0001001 10111 11050110 115

11111 50011 1500000011, 54 0. 127 11. 129 ύ. 155 α.

00ΡΑΒΕ1.1.Α 10000 10 1110111010 1111110150, 845 α. 844 α.

845 ύ.

0011111110 05011001 10 11111000 1051·011100001 01·5ν0115050,

11010 0010010010 150050, 955 0.

0011801110 10000, 525 α.

0011011ΒΑΕ 00000111, 0110 0110101150 10000.

1:0101ν1010010 00010015 115051, 1085 11.

001101Α 10000 10 11111000 0001010010 150050, 1440 ύ.

1448 ύ.

0011Ν11.ΙΑ 10000, 559 ύ - 0011111100 0001111001 150050,

001. 1021 ύ. 1151 0. 1447 ύ · 05011001 5 110100

8010 00100100110051110 0001111001 150050 51110111

051001, 1215 0. 11· . .

00111110 05010001 - 0011011001 0010111000 110 11115010, 11010

Μ. 0001111001 150050, 955 ο. . .

001·10ΝΑ 01111150 5 11000110 0001111515, 1275 11.

00110ΝΑΒΑ 10000, 54 α.. ·· ·. .

0011810110· 1001115 - 111·0 1000101510 511 1000000110 11.15

.·1 2 _ 000001 0001111001 10 10011001 00000005, 42 11 -

10811010 1501100111υ0 1111100111, 1518 ύ - 10800 ,

111110 1105801150 10000 - 00010015 , 0100 0111000

1101·001 0000001·5110 1110500 1101101111 511 1011500 11.

. 00000005 , 21 ύ - 11010 511 0011001 1011110510 01:

80111 Δρ001011050 1000011515, 21 ο - 5 0101501011.

1110500 5111101111 1001110111, 21 11 - 5 05111110 11.

0111010 0008101515, 2111 - 111110 10 00001110 1010

1500001 511 0011001 10000515, 22 ύ.

001111ΑΒ1Α 05011001 01 10000 01 11010001 0011 10110111

·· 011000 0001010010 150050, 551 0. 558 ύ. 559 α.

575 ύ. 725 11. 1028 0. 1451 ο. 1447 ύ.

00$ΤΑ 00110100 11010 10001001 1101011 01005011, 708 0.

011Αν11ΧΑΝΑ 05011001 - 1111 11001110 0511110510 015τ01110010,

855 ύ.

05.1ν011.10.110 11151·01110000 - 001010 100115 , 820 11. 822 α

01 ύ. 824 11 - 1150011111 0001010010 150050, 822 0,

824 11 - 001001 ν50051100 5 8001115110 11011110

5110011001, 827 0 - 001001 0011110100 5 .ρ01001510

15000001 11511, 1155 ο. `

Μ51·01110000 1000111511 :

8001150100, 1101115015 0001 1500000111001011, 405 σ. -

5ν00 0111101110 01 1500115011 Τ515101·1·1 015101110

' 1,.. 11.1'

0001, 821 α. 827 0. . 1

Τ515101·1·00 011 015ι·01110011100 0150005050 1501 01011000,

822 ει. 1058 11. 947 11. 1087 α.

Β001150100Τ5115101·1·00, 0100 050105, 1111150 011005 0010

111001 150050 001111, 820 11. 955 0 - 1150051100

0001010010 150050, 824 11. 827 0. 850 ύ - 105101·

01100010 015τ01110010, 851 0 01 0. 852 ύ. 955 ύ

01 0. 947 11. 950 5. 981 0. 987 11. 988 ο.

1154 ύ - 10 1111110011 1001555101, 989 ύ. 975 α.

- 05011·5 1101100150 0181011500111 1111500011 01 1.50

115000 110110 ρτο 0100101510 11001111, 975 ύ -

11511000 1100115011 01 1115000110, 1059 0. 1180 0.

011110 0151111110 0100 050115, 1111150 01 1005 0001111001

150050 11001111, 820 11 - 1150051100 0001010010

150050, 824 11. 827 ύ. 850 ύ - 111110 01011000,

822 α.

0100 01101:

1115111115, 825 0. 852 11. 855 ύ. 959 0. 981 α. 982 σ.

971 0. 1184 11. 1185 ύ - 1010111 1115000110, Ρ0

11101, 5050010001, 1115101110150 01101150110150 0100

81101001, 982 σ. 984 ύ. 1154 α - 1501 1000105,

1057 11. 1059 11.

Β001150100 111100 1100011510 00110010, 982 0. 984 ύ -

1111υ011151111150, 959 0. 971 0. 1157 0.1182 11 -

015101· 001011 11010000 50010, 972 11 - 115101·

1115000110 01 5051101001, 1155 11 - 1001101101 101

1101·5101·10 005 0001 1151111100 1151100 00000100,

1057 0 - 0001 150000011100 1·000001115101·, 1057 0.

1059 0. 1088 11. 1285 11. .

11150001111100 01100010, 0011 101015 1151111150 0100 105

11·10,982 0.955 ύ. 1155 ύ. 1154 ύ. 108811. 1059 0

- 1150051100 0001010010150050, 955 0 - 50ι·0 511000

8115115100 0115 0001 1115001000 115110 1411110150

05000111, 11111501 01 11010010 01 0001110 11500511
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8110000100 1011011, 1154 ύ. 1158 0. 1181 ο.

947 0. 971 0.

8100018008 111108 0000018 010101110018 8011 101010 1110

011100 0108 11101118, 989 0. 1155 ύ. 1154 ύ.

Ρ1111.'111118 111108 0001100111 Ο0001118 010101110018, 955 ύ

- 8011 101010 1110101100 0108 1001118, 989 ο ·1185··

8811119 0010100018 100000 , 955 ύ - 0108 10000,

955 0.

1011000010 8110 0000018 1100001101 100101110018, 989 0.

0101010010 11110 θ000018 00000001 100101110018, 989 0.

(11111ΜΟΝΑ 0111108 - 10 00 0010010111 1110108 0010100018,

1179 ύ. _

(11111ΜΟΝ11Ν8118 14000101·001 80110111, 817 01 - 00010 0

1000118 81118 0001 100000811108 010 0101001010 10110

1011110001, 1179 ύ. 1180 α.

1111111114 1118010 - 811118 0001101011 10000118 111101 100000808

01 Μ08811100808 101118 01101081, 540 0 - 0 Υ000118

00000010, 554 0. 819 0 - 001· 000001 1000110101,

818 ο - 10 00 1811110118θ510818111, 0010010111, 00

01081010 01 1101110010 00110001, 1551 ύ.

1111100110. 1100010100 0001 80110110, 815 0. 1008 0.

1111111118 00811001 10 0111000 1000011818 0010010018, 975 11.

497 σ!. 450 0. 485 α. 490 0 - 00811010 01 0001010

100000811108 1080101010, 805 ύ - 0081001010 01

81118 1·000011100110 1101110, 805 ο.

0111111111!) 10008 - 131118 00101008 11010111 00811001 0010

100111 100000 000001, 108 ο - 0001000000 10

000081010 101001, 111 ύ - 00811001 - 0108 0010101

1189811111 0001010018 100000, 199 0. 195 α. 195 ύ

- 001001 01881010 0010 0010111008 1101100100, 195 0.

198 0 - 0100000811108 0000001010, 991 ο -

181115 00101008 10000081001 10101101, 989 ύ - 0001

11800111 10000011100101, 999 ύ. 504 σ.

(111ΝΕΝ1117Μ 10008 10 0111000 100101110018 111001.181011011,

911 ύ.

1111110 001008 00 110001110010 011 0011018 11001101 111. 110

001010118, 575 ύ. .

1117110 0001010008 1111001101 1.110001010118, 911 0.

111111'1'1Μ11.1Α 10008, 885 11. 854 ει.

0111111701 00811001 01 11010001 0 00101018 00 1101101110 0010

10001 100000 8000080010, 1495 ύ - 0 11000110

00 1101000 0000001010 01 181111011811111Ι 000 1000

001·01010 , 1495 ύ - 00 000001 10001 1010 1010

81100101· 0010101 00 081'1'8Χ10, 1495 ει.

1)

1)Α1Β11111'1'118 0011101000 0001081011 1118Γ0501]Π1110111.10, 17 ύ.

- 0011010110 1000101001 80110110, 815 0. 1008 0.

1100108111 80100008 10000081010 0011008, 1557 0.

10111111) 11011000 011 0011018 Β01001111 111818, 17 α.

11111Β117Μ 10008 0 001001001 100000 0100108, 1440 ύ.

1448 α.

0111101111 10 10000 1101100, 9 α.

0111110111 100118 01011100180000108 100000, 181 0.

1111ΜΕ'1'111118 01011·00011108 0000108 Ε01100000118 11110010

101·18 00081001100001110111 00 100000808 184 01.

0811011118 10008 - 0108 0001101, 881 11.

11110 10008 01 00811001 - 1111 00010810 800011 1010000118,

589 ύ. 708 11 - 0001111001 100000 0 010101110011108

1110111181 10008 01. 00811010 -1111 00010810 800011 11100101,

851 ύ- 111110 01 10008 01 00811001, 514 0 -

00101010 0 0001111001 100000, 890 0. 894 0 -

01080001 0088088100010 0010180001, 851 α - 0108

1100111108 011 0001101508 101118 11100100, 11000100

01·-1Τ1100100 1011011, 518 ύ - 11 8001110118 8100010

1111801011 0 1001·01110011108 0101080000, 851 0 01 0 -

0108 00080108 00010 0001 100000811108 1110001,

459 σ. - 0108 1001008, 854 α. 985 0.

0111210118 11000008 81108 1101111118 00 11101010, 194 ο.

1)11)Δ11118 1.001 00 11010 0110118 0010101 1101110001 10018

1108101100, 010., 1084 α. 1°

1)ΙΟΡΟ1.1)118 1110101110 00 11ο111011010, 858 ο.

1001111 10008 - 010 1000101010 0100108 0 0011110001 100000,

1598 ο - 0108 00811010 0110010111, 1598 0. 1550 ιι

- 010 0110 1000101010 00 000101000 11101100 800

0101101, 1598 0.

1)Ο111ΕΖΑΝθ 10008, 54 α.

1)ΟΜ1111(1178 Α1'11111111111118 00111118 1181181118, 1104 0.

1)Ο11Ν1(1Α1.Ε8 101111811985, 1118001 01 110181 1000001 011-·

1100111101 0 Β01·08000 0111010081 100100, 959 0 -

0 Β01·08000 1011111100 100100, 940 σ.

11θ111Ν111Α'1'1 0000001001 00 11011000, 985 0 - 0010111110

1101011100, 999 ύ. 985 0 - 000 1010 1000000101·

10 0111000 0101·0111011001 111010801000, 955 ύ.

0001011101 0001011110 10 0000001 01001018 01010010,

594 11.

1)ΟΝΑΤΙΟΝ118 01110 0010000108 001008 108100011001 011

' 1101000, 810 111. 588 11. 591 11.

1111011118 00 Β00000081110, 0108000 1101108, 0100101·

110000101·110 10000081 01111010 000011, 987 ύ.

1111111111 111110 001010 0 001010001 100000, 890 ε!. 894 11

- 11010000 011001 01010, 404 α.

1)111.1118ΑΩ11ΑΒ 00811010 0 1101010 0000 000000ν0081,

0001110000 1001100100 10000081 00000001 10000

0101001, 1411 ο - 00 00011108 1001100111 800010

1101, 1411 0.

11111.ΖΑθΑΝ 00811010, 1011118818 10010 00 1)0101800000 00

811001, 10 001011010 1410110010 , 10 0111000 10

1111011818 0010010018, 454 0.

1117120118. 100118 10 0001111110 1001101110, 504 ύ. 505 ύ.

1)1'11ΑΝ1)118 1000181101· 01 80011101111011818 01011100180001

10880 00011, 181 0.

0118111118 010101·000108 011108 01 000811101108 110111 1110

000011 10018, 1999 0.

Ε

1111111111$1ΑΕ 01110 100001 0108100108 0 1010000081 001

8000010 8001110100, 01 01011100180000101 100000

ο 1101000100, 1999 0.

1111111ΕΕ81Α1111Μ 10010108 00νο00101·08 01011, 5 0.

Ε11111111'1'118 11011181'01'1118 10018 8100001010, 1454 ύ.

1118101118 ΟΧ0111θ11818 001800008, 1994 α. 1085 0.

1181111118 1111180818 ΘΡ1800Ρ118, 1085 11.

1111101118 1.]1'811818 001800008, 1410 0.

11111111 00811001, 551 ύ - 1000010 0000001010 00 11111·

110110, 897 0.

1101811100 νν01001101·000818 001800008, 58 ύ.

Ε111ΕΝ11ΑΤΟ11118 1110111010 , 0011010 00101010 0000 10

  

00 11011000 0001101, 588 α. 587 ύ. 589 ύ. 1111811508, 995 α.



1567 11110111 111 15681001100111

11ΜΡΤ10 1011011110 0 1101101010 00000 00 00010111, 01 0

1000 00000 00 01010 101110 0100 10000 0011001001,

1:01. 128 11.

0Ν01111000110 00100100010 01011100100000011.01100 1101100

010111000001101100, 050 0.

8111110118 1100001011010 0010011000 011 0011010 8111101101

10010, 050 0.

1111180010 10001 0110101100 01 10010010 00 10010 00001110

000 00111 1101001000 01 0101110 11110 100011,

1000 11.

Ε11ΜΕΝ0ΑΥ1118 001000 ν100110001001, 127 α. .

1111111 1101100 10 11011100 1801011, 705 11 - 1111001010 1110010111

0 10110 11101011100001 00 00111000 01110000, 700 α.

1100111111111110 0001101 1100100001 0110111010 1100000100,

250 α - 110101 1101101100 0000000111 Α0110011100,

577 11.

0110110000 01 11110 010101110011111 0101000000, 882 α - Α

. 0010 0001100010 1011000, 898 α.

ΕΧ00ΜΜΥΝ10ΑΤ10Ν18 0011100110 000 01000101101100, 000

0100010010 01001011000 1010000, 980 11. '

111111011011110 0001010010.1011000, 570 α. 908 ο - 0010

00111100 10 0011110 0010010110 01 000011 1010

110111, 1004 0. 1050 α. 1057 α. 1150 0. 958 11.

11ΧΕ01Τ011118 000001001 11000000, 0010111 0111010111 ,

588 α.

Ε,

1018114111 10000 01 11110 10 1110111010 1101000000, 1007 τι

- 001010 0 0001111001 100000, 1440 11. 1440 α.

8108111011 10000 10 0111000 0010010010 100000 , 504 ο -

11101000 0110111 01010, 505 ο.

11011001001111 0100111 01100100) 00111001 10010, 1290 α.

1011100088 00011 10 1110111010 1300110011 0010010111100 01

00010110010 01000010 0011011001, 1519 11.

11111110008'1'Α 0111100 10 100110 00011 - 10 00 1001100000

001010 010 0011111100 0000110011010 000010001 011

00001, 025 11 - 11001 01. 00000101010 01 110000

11110010111, 901 ιι 0 101111 001000 80100101 0000

011001 100000011100 000010, 900 11.

1110101011 10000, 551 0.

1101001111 0111100 0 8110011110 Π. 10100101010 01100000 ,

1000 α.

1111001101 00 0111111010 1010010011010 1000011 0 81100

11110 11. 11000101010, 999 11.

ΓΕ11110Α111Α 10000, 004 α.

8111111108 0100100 110000100010, 1228 11.

1011110110 0100010-10 00 11000 010 000110100010 001010

1001001100101, 508 11. 509 0.

1110178, 001001 10001100 0000 100000000 1001110011 011110

1100, 905 0.

8100110111, 1:100101100010111 10 0111000 0010100010 100000,

217 ιι - 00011001 0 1110101110011100 Μ010001010

1100000001 100000011100 01 0001100101 , 288 ο -

0100000 100001000110 101110, 291 α. 1

18101110 10000 01 1000001 0001010010 100000, 551 11.

811111 111010010110 000 001100110, 010011ο1111ι10110001100101

0000 1111100000 01 100000000, 1280 11.

8181111110 0111100, 049 11.

1111000Ν18 10000 01 00011001 1100110001 100000 0011011001,

001. 18 11. 84 α. 99 α. 275 σ. 481 11 - 01110 00

010010 1100110000 1100000110 10001 11110 0011100

00101 0 0001100111 11011000, 100 0 - 111110 111111

110000010, 154 ύ ·- 8010010110 10100110 , 147 70.

154 11. 175 α - 0010100 175 - 1000110 1111111000 01

0001100 11110 110000101110, 175 - 0100 1011810 010

0001011000 0010 11011111111100 0101110 0100000101

0001000110, 508 11 - 010 1100010100 10011110

00100 , 52 0.

111101111ΝΤΙΑ 0111100 · 101111 00010010 0000100 1100010100,

1109 011190 11. 1214 11 - 10 00 0000111001 00·

001010 0001100010 000010001001, 1109 0 + 1208 0.

1240 0 - 10 00 0011 01010101· 111101 11100000 01

1011000000, 1198 0. 0 .:

0001100110 - 0100 0010010100 1000101111: 1

1111101100 00 1110000110, 109 σ. ί1.ξ1

0010000000 00 110110 800010,· 1802 0.- 1210 11.

1218 11. 1· 1 1 ζ 1.': γ. 110.110,

010111011000 00 10 Τ0110 00001100 1100 00100100 ,

γ12150.12405..0 1. ,` ·.

0100 0001101101 11011 01 1010100, 1109 41.-1000110001

1000111011:

001111010100 1101100010, 1190 0. 1198 11. 1202 σ.

Β01111010111000 1101010000, 1210 0. 1212- 0.

0100 0001001, 1109 01. 1202 ο. 1212 11 - 0100 1001000,

, 1215 α 01 11 - 0001100ι000 01010111, 1109 ά -

1 1202 0.101111111011, 1109 ά - 1202 ο - 10010100

' 00010101001 000011, 1109 0 - 1202 σ.

101101111ΝΤ1Ν1 011010 10010010100 01000011101 00000 00111

1011000011100100001, 1109 6 - 10000001001 01

11000001010 1000011111 00101000 11100000, 1115 11

- 0Ρ100010 10111011 1000100 1111110111 010 0000

1100110000, 1180 11 - 101010 10101 1110000000 01

11100000 01111 010 000110 111010, 011 00100101010

00111 010011 0011010111, 1201 ο. 1212 11 - 000

0010111111 0111111001, 00110 0100100000, 1451 11.

1458 σ.

11110011011010 0000100 001001100111100 0000110100, 1212 11.

80, 10000 111 0111000 8110001010, 00111 0001010010 1011000,

1440 0. 1440 σ. -

8081111180 1000050100, 1100 1010 1100110101 0000 10

' 0000000, 8 α.

11011111118Α11 0000 1000110000 1000001010 00101001 11000

11010 0000100000001100 1701101001, 500 0.

11011110 10000 01 00011010, 0100 00000100, 712 α - 0100

00011000 10000001 0001111001 00 0001101001, 712 α.

Γ0ΝΤΑΝΕ0111 10000, 88 11.

80110 10000, 782 0.

8080110001 0111100 - 10 00 00001000 1100100010 0010

11101100101·, 518 α - 00 000 0000000001. 1000110000,

518 11.

1111010010 - 0100 00100001 100010011:

1110100 001 010 0011101001 0001 100000011100 00010

00100101011 00000 11111, 500 ο.

110101011000 001 1110100 1000010 00111 100000011100

0011001101, 512 0 - 518 α.

11011100100, 1410 0. 1412 α.

0100 00000101, 514 σ. 1

808818 (00), 00011001 10 0111000 1101010001 001110000010

00010, 800 α - 0100 1101011100 10000001010 10000

11111, 54 0 - 0010111 00010 00111 100000011100 010

1001001010 0110100000, 848 0.

8111010108 1011 10000001001 0101000, 1857 σ.

111101101011Ν18 0080110110 1010101010 10 81011111 0 111100

1100 1000101010, 208 11.

101



1569 1111)ΕΧ 1570

11'ΒΑΝ6νΕ111.Ι 1111111116, 661. 706 11 - 111181' 1611116116 81118111

61 ΡθΙ'611, 1696 11.

6611861166 66611616 16 11111666 6616166616 166666, 901 11.

Γ11Α86Α111Ν11Μ, 1·`1666611111116 66611616, 1111116 61 1111181161

-. ω· 16 11111666 1666611616 6661166616, 901 11 - 6 1,86

6661 1161111616 6111616 16611161616, 969 6 - 61116

1111666116 1161116, 966 α.

1166566611 6116111116, 611116 61 71116 1161111616 16666661616

511Ρ110$1111, 40 11. 610 σ. 694 11. 646 α. 664 6.

667 11. 666 11 6131118 161166 61111116 1661111166 611

- _ 1111881 1166111166, 694 6 - 116 116 1616611661ι11 11

.6 Ύ· 1 6611116661 1666661666661 11616161 1611111 1616,

°› · 90 11 - 66 11611661 1661111116 6616111661 1661166,

969 ιι - 661616116161166 61166611ο 1161116 116616

16161,· 966 ιιι- 61116 66166166 11116616 111116116666,

669 11. η

11'ΒΑ861111111Α 166116. 6 16616ο16616 1616616166, 966 6.

ΡΒΕΒ111116118 116 6611161111 61 61111616 1161116161 18818,

17 α.

Γ1111)111116178 1. 1161116661611ι 11ΠΡΘΓ9101', 1661166666, 111 61

6111616166 ΒΧ15111Π11, ΡΓ1Υ1188118 6661616161, 9076

66116111 16 8616661166 116161 , 910 11 - 8161111161

16661161616 6166116161, 919 α.

1111111111116ν8 11. 81611166 1611 1161116661616 111111616161 616

01.118, 664 ο - ΡΙ'11'118€18 166666616ι16 6666111161,

664 Ο - 16611661 118111, 666 11 - 6166 6166661116

16616 0111161 6161661661 118 6611616, 669 11 -

ΡΙ'111116816 16666661666 6661111661 6111161166 611

11111811, 666 11. 1990 11 - 666116 1666661 11111116

Β6611616111, 666 11. 666 11 - 1111616 61 11616116

116111 16666661661 66111166111161, 774 11 - 1161111111

86111 666116 8616611666, 776 κι - 1611616116 66

6166166, 981 α. 987 11. 1074 ιι - 1661166666 16

Χ111, 987 11 - 6166 1116166 161616611166, 999 α -

81118 16616166 16 166116, 999 11 - 01118 116616 611611

6616611616 61 16 116166611116, 999 11 - 18111 11161

1ι1116 , 1068 6.

6616116060 166116 166666 Ρ1661618116 1661116166, 790 α.

1111011118 661666 1116 11616116, 196 α.

11110ΝΤΑΒΙΑΕ 6166166166 666 1111166666 1656 6661611116,

1996 α.

1111ν61'11ΑΒ1ΕΝ811 111666616116111, 1900 6 - 6166 11Π'Β'111

61116 6616111661 1611116661, 1906 11 - 611116611111161

6616666116, 1908 6. '

6166 66666 - 06611116 , 1900 6. 1906 11 = 6166 1116

116111, 1906 11.

11'ν6118 16666 61611166 6 6611666111 166666, 1440 6. 1446 11.

11111160 61116166 111611161 666611161116 61116 1116666616 6111

111161, 141 11 - 11116111616111 16161, 144 11.

6171160 116111611616 ΘΡ1800ΡΙ16 ΒΧ 61111616 6111161161 1'13€18,

666 6.

1111116 6116611 611116 111666611666 6616166666 1161ν616116116

166661161616 61 1611ι66111616111 6161661611116, 1461 6.

1116166111 16666 - 16161 66616616 666611 Γ1'110111081, 1997 α.

11ν111111ιν6 16666 16 1611161116 ΑΙ'1101'666 - 161 1600165111

6116611 0611161, 746 11. ·

0

61111110 16116 16 11111666 6661611661 111. Α11116611166

6ΑΡ1·'0111118 ν10101'1081 81611 16666661616 16 6116616111166

6 1111111666 6111116166, 6111. 411 6.

1111111111 6111166 - 16 66 1661166666 6616111 1116 108118 666

1 ' 6116661116661166111 1648111.

1111111111 1111111 1161661116 16116116, 1666 6.

6111161111” 111 11616161 - 6616111 6661611166 16 11611166, 174 6.

6111116116 Ι'θΒ1·35, 11116 6661611116 1611166.

6111116161! 66611166 1666111611:

1161666666, 194 α!. 11

1161661661166 6166 1111116, 194 6. .

6Α1111ΥΒΙΑ11 111111661116-61116 1111111666 1611116666 1166661666

1611611 6116111 1611166 ΡΕΙ'1.181'68111 116116111661.,·

1967 σ. ..1- 1 1 11

61111ΤΕ111118 6161161661 ΒΧ 6611616 1161116161 18818 ,ή 17 α.

6ΔΜΒΑ11016666, 769 6. .

6ΑΜνΝ1)111111 1116116, 68 11. 70 α. 96 6. 106 11-1161111 11166

1166116111 6116611 1116111111, 696 ο - 61116 1166111166

166666611116 1661161611, 116111 - 6 1161111810 1701161111

1161 18111108 8θΧ 1161661166 1111111111, 116 11. 1

6Α11ΒΑ6ΝΑ 16666, 69 11ξ 70 11. 97 .111

6ΑΒΒΑΖ011Α 66611616 16 1116111616 6661166616 66166616,

790 11. 1 .

61111111 166616 16 1116116616 - 1111111 1161166 1111116166, 960 11.

6Α1111ΑΝ11Α 66611661 - 61116 11661161 611611161611ι 161661

6616166111 166666, 960 11.

6Α111111ΧΙΙ 11661161 61 666116161616 Ρ01'Π8Χ11, 1491 11 -

666111 6111111 , 1496 11 - 1116 11611616 1111611161661

161661 6616111661 166666, 1496 ει.

6ΑΒΒΕΝΒ0ΝΙνδ 1666166666 61116661166 611 6611616 611
1161161 1. 1161161616116, 911 11. 4

6118161101 1611666616 6161116111666111 16 86116111 Β611161ο,

647 11. 766 11. 767 α. 880 α 61: 11. 1016 11.

1907 6. 1694 11 - 16 6111666 1116 66116111, 681 11.

689 11 - 666111 66161111, 1609 τι - 661166 11616111,

1661 6. 1669 α 61 11. 1698 6.

611810 1166661666 116 116611 1166661166 1111166661 1'8818

6661611116, 1994. 11.

6111011811 166116 61 66611661, 497 11. 601 11 - 6161116166

- 6166 11666, 678 11 - 6111111616 6 6616111661 16

6666, 497 11. 460 11. 4116 ιι - 6166 116666661666111

61111116611ι11, 4906 - 16161 666111 6661666116 '1'61

11666661666 1161116, 609 α. 606 11 - 161166661666

1666161661, 606 Ο - Ψ10161118Γ 66111616 166666611166

Η Τ8Ι'110ΠθΠ81111Ι5, 1076 6.' 1076 6.

61111011 66611616 16 166616 11161166, 1996 11.

6611661078 116 1166861616 661666 1611116, 681 α.

6Αν11ΒΙ11ν8 116 16116 ΒΧ 6611616 1161116161 Ι'8815, 17 α.

6111111161 166116 61116 8611116111, 16666111 7818118, 606 11 -

16161 6161661116111116666661166 116116 Ν., 1098 1·.

1099 6 - 1111111 6166611661 666611 11666611, 461 11

- 16666616116111 66661111666611, 661 6 - 66616616

666611 1666111, 971 11. 489 11. 490 11. 696 6.

849 11 - 1116166 666611 166661, 694 11 - 1166111

16113, 694 11 - 11111'811Π1 486 α - 16 66 1161666

1166661, 694 6. 687 11 - 1111186111 66111111, 694 11

- 66611616 61 1161116111 16 11111666 1661166616 66111

11161116, 974 α. 976 11. 698 11. 497 σ. 461 11.

486 ει. 490 σ. 667 σ. 664 11. 1178 σ. 606 α -

166111 1616 11 ΡΓ1116Ι'100 11. 1111116161616 1111111811·

61666 6666661161, 666 11. 776 α - 611116 - 6166

11666, 618 ο. 696 6 - 6166 16666111, 491 - 61116

11616 6661611661, 608 11. 696 6. 694 6. 686 6 -

00ΠΠΠΠΠθ, 6166 66666166, 471 11 - 61116 1161611166

1111611161661 16111111 6616616111 166666, 610 11 -

111'111011115, 664. 66111111 1111'8111 66111 6616161666 (18 8611616116 1116



1.171 1115111111 ΕΤ 111111000ν110010011000, 0011 414 σ. 800 0. 804 ο - 011010 0 - 0011101010 1110011000 10001 1010 00000000,

8100001011000 1010010111, 089 0 - 1100001010 10 001.178 11.

00 00110111 1101100001 Δ101101101101, 789 11. 0100 00111101: ·11 ·

0110111111 01010110 - 0100-1110101110000 1101100100 0001110111

11111101, 991 11 - 10010111001 Μ001101011011 001100

1001, 998 11 - 00 00011010 11000111 1101110011, 990 ο

_ - 0 1010000001 0101110111 01100101, 488 0-11010 01

,0,·0101.110111 10000001, 480 0. 470 ο - 00111 1110

' - 110000011100101, 489 0.

' 10100 100101110000 1000100111. 1

_ 1101001100; 0011001110 1111001110 00101) 40 0.

0,11, 00111101111100 01100 1101100111, 108 11.

01001100 10000001001 1000010100; 88 11 - 11111001 00

_ , 011011110000001000 0011110011, 188 0 - 0000001001

00 00010110110 0011111100, 188 σ. 187 11 - 0 00111111-·

1010 10000001010 0110 1111010100 0011100000111 10

000001010 000 0010 01110 10101, 148 11. 147 α -

0100 01101 (|ω·100.110) 1110111110 0001111000 00110

1110 0100110 1001001000 0 00011ν1101.0 1111010000

0001 10000001000 110010 1011, 188 0. 188 0 -

10000001001 1000010100, 974 0.

0100 0111:

001111011000, 1101 00111 00110 0000000001 111111100

01001 111101, 140 σ. 971 11. 974 11.

- 1140000000 11100111 100101110010 011110, 148 σ. 971 11.

974 11.

1011110000 11100111 1110101110010 01100, 148 σ. 971 11.

974 11 - 1010 1110110110, 489 11. -

0100 0111:

01001100 1101 000 0001 1101111100 1010 00010 000110

01 00100 10000001000 00011, 489 0. 480 0. 400 0.

00111101111011 1101 0001001 1100010001 0101 001111110101010

00001001 01 10 00180 001111 000100010111 100000

00000001 00001, 409 α -- 1010 000 10 00110 01

01110 0001110 010001 00011, 497 σ.

1101001100 01100 00000010 10000010, 489 11. 480 11.

400 11 -101110 00010010 0001 10000001 0011101001

10110111 10 11100110 0011101111, 1388 σ.

00100 01100 1100000111 10000010, 489 0. 480 11. 400 11

- 110101 14100111 100101110010 10111 10011000, 1110 0 -

0100 01100:

01001100 01100 1100110001 00100010, 971 0 - 11101100

011001010 1000010100, 971 0 - 01110 1110000010

1, 00101101, 810 0 - 10110111 111 10000 01100 80001010

1001000001 10110 00010010 01011, 1190 11 - 0100

1100101110100 0100 1000001011010 '1'111011, 881 α 01 0.

0111110110! 10000 111 0111000 100101110010 01001101011011,

011 σ.

· 01121101 0110110111 10 0111000 0010100010 100000, 478 ει.

0010181178 11. 8. Γ. 1100011110 11. 000000001 1111100010100,

91 11 - 11101110 011110 00001110, 94 0.

0ΕΝΕΑΒ1)08 000100 10000001010 1000010100 000110 0101

01110000 001111, 998 0 - 0111101100 1100000011

0011110101, 998 0.

0110111000 0011100 10000 1011100 1101110, 00111 11001100

000110 00111110, 10801 001101·11001, 19117 0.

0081111008 0011100 00 Τ0111001010 01 01111010 11001101 171.

0000001001 110001010110, 878 α.

1.111Β17Α81118 00111101 1101110101 10810, 18 11.

01111ν1ε1ν0 00 8011110010 0111100110000 00000001000 ,

488 11.

0118'1'Α 10000 10 0111000 10010111000111 1110100ρ1000, 989 11.

01ΒΒ011ΕΤΥΜ 0111100 0 8011101110 800011 1101111111 0010110

000010 000100100 0000111100100111 0111111110 100000,

18 11 - 10 1101001010 1110000010 0010010010, 188 11

001111011000 0100110000, 08 11- 11111 1110000010 00 100

00000 01111010 0101111011 1101010 100011, 188 0.

178 11. 1 ·.

11080 1101 110010 ρ1·000011110 1110 0101001010 0101·00000

0010 10000001000 1011, 980 α '- 1100001100 00010

0100 1110000010, 808 11 - 01. 00011101001 10000001

0101110ρ1000ρ0 01 0011001010 1111100101 00 11101100

010 111. 1110111100, 800 0 - 11000010 01101100 01100,
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1161161 1. 11111161116116, 211 11.

11ΕΒΜΑΝΝ118 1111161616 ΘΡ1880Ρ118 61 11111616 ΡΙ'1118Ι'181 1.

11111161116116, 211 11.

11ΕΒΜΑΝΝν8 1161116111611616 1111116 ΒΧ 11111616 1~`1111611611.

11111161116116, 211 6. '

11Ε11ΜΑΝΝ118 11111161116116111611616 θΡ180ΟΡΠ5 61 11111616 1111

1161161 1. 11111161116116, 211 11.

ΗΕΒΜΕΝΟΑ11111'8 6611166 11186111, 124 6. 1 · .

1111811 6161111111 11 11111616 6611116116 11111116, 1001 11.

111111108Ο1.1ΜΑ 61ν11161111116116111111 6116 166111161111, 17 11

-11111111611111111111 8616111161 6611111611 6111 111661

1116111111 6111611161, 554 11 - 11161:1111116 111161 11

11116116111111 1111ν116811 6611116116, 1161611, 599 11.

555 ο - 1111111 1111161111 61111116111111111611666, 18 11.

1111110801.111111ΝνΜ 1681111111 - 111 66 1111166666 6611

61111111111 6811168111, 401 11. 886 6.887 11 - 61.

11111111 111·11·116811 1111116 1161111111 66111111111111111 111

1111166611116 111. 1089 11.

61116 16866 1666111111:

Β111111111116 1111116116111111 6116 11 1111116116 1'θ8111111.11$,`·

17 11 - 116 6611111111611111 8111116111 6681111, 18 11

- 11111111 1111116116111116 61 6116166116 116111 1.19111'811111

66111611, 18 11. 17 1 - 61116 61111111 1111116116111116

6611666611, 554 11. 556 6.

Α1111.1111'1.15 Α11111116116 1611, 228 6 - 61116 11111:

1611111111 ΗΧΟΙ' 1161111111 11111611161116 1116111161611111 61

1161111111 1111, 401 6 - 111161· 11611161 116661 66

1111116 1111111111 116111111111116 1166611 61 1111, 4013 11.

411 6. 412 6.

Β111111111116 Ν. 1111111111 16816 1111116 , 509 8 - 111

1111111116 111. 111111 111. 1111111 1111116116111116 1661111111

1116161111, 551 11.

11111116 1111111111 1111ν116811 1111116116111116 111 1166611
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Α1111Ι'688· 06 11616016 610111016001106, 0111. 11187 0.

1167061006 61·01111110661161, 8 σ. ' . " 1

8010066106 1116661161· 1118818181' 66110100001-060001606,

, 1987 0. - 1 ._:1111 1·

6-Β00061106661106 11160006 6601101006, 606111. 648 α.

1180 1011816161 0601101606, 699 6. 1-·1 11 1 1.1'

0111·11Α06010106 6601101006, 648 α. ·

Ν100106106 0860111668, 1011 11. 1966 0_-Ί116Β111··

8610 00800016010, 1987 0. · 1

80661006 1116661161 6601101606, 1907 61969 0.

1987 0.

1101160006 1116661161 0060111068, 1978 11.

601111610106 1116661161 6011001606, 1987 σ.

Β6111101001606 106816161 060001006 01000006, 11987 0.

Ο111111811ΙΙ118 00 60610110 1160001006 60601600006,

1987 σ. 6

6061161 6111106 0600010116 60601600006, 1987 6.

60016610 660011 1111110111 06 11100010, 1966 11.

1Ε1Β6113818 61100160 61011110 06 6116110, 46 α. 66 11.

1100166111 6000166 11161166 06 1110616, 646 11. 649 6.
0106 06000101 1110010611: 1

1816016 1.181'001'1118, 719 11. 764 11. 766 11. 767 11.

769 111. 866 0.

1101116616 0111061111016 6611011 18828101 66111116 1611, 44 1!

- 9 11000 1111111100 6006110016, 166 0. 1967 6

- 6106 66616, 1967 α - ΒΧ 66 0666600666101

10 11106 016116, 196711 - 16006061 6161116111600110

60616616, 166 11.

1811616810 660011 Ν100161 06111116 1000116 10 86101100

0601606101, 79 111.

1160106111 660611 01111101, 1011 α.

1111016616 660011 8611610116, 1966 11.

1100111610 660011 8111, 661116016116, 6 α. 66 11 - 10 06

611610 660011 ν8161111Π1 , 66 α - 011616 660011

10660016 010086116106, 99 0 - 611.18 00000161

0610100166 61111611611, 8 ει - 6106 1601011, 4 0. 9 11.

6666116, 100 11 - 6106 6666106:

Α16611006, 100 11.

1116111606, 1641 11. 1649 11. 1646 0 610.

Β0016616 6611011 16010116, 669 ει.

1101006 6611011 1100011111, 99 11.

601006 11011001 1111160166101010, 946 11. 1096 11.

1106101016 600011 8161111601, 46 11- 600611 1011011016,

680 α. 989 11.

Μ0116616110111 600611 8161111601, 1011 α.

60116116 660011 61680111 0101116111660111 1110060616,

667 11.

ΡΟ1'1.118 61 11000106, 1110 601010 0006110611006 16011

86116 110110000101, 46 0 - 06000001 1686101001

11101010 1160610 60100106101, 1967 111- 6010010601

6101111611001 1111600001 1600601106, 1616 ο. 1617 0.

1690 11. 1964 11 - 06 10 10000101· 10111066 10

1111161110, 1616 0. 1690 11 - 61 10 6111180000,

1617 0 ·

11660010 06 8610600, 101 α.

1ΑΝ11Α 01610116, 196 11. 466 α.

1111111711 0001010011 - 6106 1011110111 11066, 46 11. 1404 11

- 1166106 1060101010 6 60111101010 66110116100106

6611601600, 1966 11 - 6106 1011011116 , 169 ει.

141 11. 144 0. 976 α. 987 11. 609 α. 606 11.

691 11. 1176 11 - 0010010010 0116011110 1106000

110116 61 1106000 101116, 186 ο. 1988 ο - 0106

0101061060111 01106 0160110166, 44 11 - 01106 6601

  

1577 1578

6001160106 61611101600006, 648 α. 110111 61 8188, 44 6 - 81118 1011016810 10 00010



1579 1111111101 ΕΤ 1580ν1101100ν10

1011111110 0011110000 - 0100 00000100:

Χ

·ν0100100 110100101.1010000 00110010, 001. 87.1 11-0100

11001010 01100 01100011000111 1011000010 00111010

010 11110110 0100010 1000011110 111 1011110 0001001110

000011 1100100111, 1988 0 - 0100 101010 1110 110

01100 0100100000 00100, 99 11 - 1101111001 110011

0001811, 589 11 - 1010111011010 1100001000, 778 ο -

1110111110 0010010010 1110 000000101.101111100 1001

111001110, 1988 α. ά. : -.1.115.·

0100 00000100 10 00001110, 10 11011100 1101101011110110

11001, 0 11011110100110 -0110110011001,505 11- 000

001ν010100 1011010010010111000110100, 181 ά - 000

00100 0001100010 1000111011: 1 °

1109.

1101100, 19 σ. . .-.· .1

1110.

1101110 81110010, 90 α. -

1101110 110 11001100 110 01100110, 90 κι.

1197.

1101100 1101110010, 50 α.

1 0110 1100000100, 50 α.

1110101110 110 0111111010, 50 α. `

1100. 1

0010001000, 51 11. 59 α. 55 α.

001111010100 1111101, 51 11. 59 α. 55 0.

0110 0001011100, 51 11. 59 α. 55 α.

0011110110001011011, 51 έ.

1150. 1

Β0110010100, 54 11.

001111010100 110 110110, 54 11.

1101101000 11010100, 54 01.

1151.

00.0 0001011100 1000100 10000001001 011011 0011111001

011101·000001 1011100111, 58 ό. 48 11. 47 11. 48 ο.

001111010100 110 010010, 48 11.

01101100 11000ι001·10, 48 11.

001111010100 1111101 48 11.

1159.

0110 110 0011110110, 40 12.

001111010100 1110001111010, 41 α.

001111011000 110 110110, 41 α.

00101100 110 01111000, 41 α.

Β0000100001100 110 011000, 41 11.

1155. 54.

0001100000 11010100, 44 ει. 47 11. 48 11.

01101100 101110, 44 ει. 47 11. 48 11.

0110 00001111, 44 α. 47 σ. 48 11.

1155.

1100011100 111011010, (Μ0Ι101ι00) 50 11.

1101110000, 50 11.

1100011100 110 110110, 50 11.

1157.

1100000000 1111101, 59 11.

1110 1101001100, 59 11.

00001000 0101100011, 59 11.

001111011000 1111101, 59 11.

01101100 1100000110, 59 11.

1158. 59.

Β0110100100, 55 111. 54 0. 55 11. 58 11. 58 0. 59 8.

80 0. 81 11. 89 α. 85 11.

1100000000 1111101, 55 11. 54 0. 55 11. 58 11. 58 0. 59 11.

80 σ. 81 0. 89 ει. 85 11 - 0 00111101100 11100110

110001001 11010100 001111000110100, 87 11.

Β0000100001100 110 011000, 55 1.1. 54 0. 55 0. 58 11.

58 0. 59 11. 80 σ. 81 11. 89 α. 85 11.

1.4Ν11Α 001001000 - 0100 00000100:

1000011100 1110110000, 001. 55 11. 54 0. 55 11. 58 11.

58 0. 59 11. 811 0. 8111. 89 α. 85 11.

1159. '

001111011000 1111101, 85 11. 87 11.

001111010100 110 110110, 85111. 88 α.

001111011000 Β0101101100, 85 11. 87 12.

00101100 110 00111000, 88 α. 8811.

1140.- 41. 1

1 01101100 1101110, 89. 0. 79 0. 77 ο. . 11 ·

001111010100 Μ010001100, 89 σ. 79 11. 77 0.

0001100000 130100, 89 σ. 79 11. 77 0. 1 '

0010001000, 89 0. 79 11.

1141.

' 0001100000 1111101, 75 α. 78 21. 77 ει.

1101110000 110 0001110110, 75 κι. 78 0. 77 0.

00111010, 79 11. 78 11. 77 α. .

001111010100 110 110110, 78 11. 77 11.

1149.

00101100 110 00111000, 79 11. 80 ει. 81 6.

110110100100, 79 11. 80 α. 81 11. 1 "

Β0000100001100 110 1010100, 79 11. 80 α. 81 11.

1111001000 1110110000, 79 11. 80 α. 81 11. 197 11.

1145.

0011000000 110 110110, 81 01.

001111010100 1101000, 81 1.1.

110000 800101 1110110000, 81 11.

0001100000 1111101, 81 11. 84 0.

1144. 45.

1000101100 110 1110010, 90 α!. 91 0. 99 11. 95 11. 94 0.

95 0. 99 0. 101 11.

Β0110100100, 90 11. 91 0. 990. 95 11. 94 11. 95 0.

001.1ο11. '

001111010100 1100100, 90 11. 91 0. 99 11. 95 11. 94 11. 950.

1101110000 110 0001110110, 90 11. 91 0.99 11. 95 11. 94 11.

95 0. 99 σ. 101 11 - 0000011100 01 0110010100 011

1111011011 11110 10011101101, 151 α.

1145.

0010001000, 100 11. 101 11. 108 11. 119 0.

0111011110 00010010, 100 11. 101 11. 109 11. 108 0.

119 σ. 151 11.

0001010100 1100100, 100 11. 101 0. 104 11. 108 0.

119 σ.

001111011000 11118100, 115 11.197 11 0111. 198 0. 155 0.

1110 0001010100, 101 11. 109 11. 104 11. 108 11. 119 ο.

1148. 47.

0001100000 1111101, 115 11. 197 11. 198 11. 155 11.

001111010100 1111801, 115 11.

0010100, 115 11. 197 11. 198 11. 155 11.

1100011100 1110110000, 197 0. 198 α. 155 11.
11147.

1801001000, 198 11. 199 11. 150 151 111.

01101100 1101110, 198 11. 199 11. 150 11. 151 11.

1101110000 0001110111, 198 11. 199 11.150 11. 151 11

01110100, 154 α.

001111010100 11100010111010, 198 01. 199 11. 150 11.

1100011100 110110, 198 11. 199 11. 150 11. 151 11.

. 1148.

1011111000 1:10 110110, 154 11. 155 0.

1100011100 1110110000, 154 11. 155 0.

00011000 00010100, 155 α.

001111010100 Β010000, 158 11. 155 0.

1149. `

01101100 81110010, 159 ει. 140 0. 141 11. 149 11.

144 01. 145 11.

1.0-



1561
1582

11111615

ΙΑΝΥΑ 6016111666 - 6168 60686168:1ΔΝ11Α 6016111666 - 6168 60686168:

-! 661111611668 11661118, 601. 159 α. 146 α. 14Β 11.

66116168, 159 α. 141 6. 14Β 11. 144 ά. 145 11.

147 11.

661111611668 Ρ61118, 159 α. 14Β ά. 144 ι!.

1168686 1166611168, 159 α. 141 6. 14Β 61. 145 11.

661111611668 1111661, 159 οι. 146 α. 141 11. 14Β 11.

144 11. 145 ά. 147 11.

1150.

661111616168 1.16Χ168, 147 11. 149 α. 155 ο. 156 6.

157 ο - 1666168 6061616618 811 166661 ν1116111186,

155 α.

Α118611168 1116110668, 147 11. 149 α. 154 6. 155 6.

156 11. 157 σ.

1.18111Ι'Ε1Π6118 Ρ1Ι.181', 147 11. 149 α. 156 6. 154 11.

155 σ. 156 6. 157 ο - 1666168 6061166618 60

181·11161·16616 1. 1616. Β11 α. Β15 6.

1101106668 1161116610, 147 σ!. 149 61. 156 6.154 6.

155 ο. 156 6.

1151.

661111611668 116 8016661118, 156 α!. 157 σ. 158 α.

159 11. >

661111616168 8116666668, 156 11. 157 6. 158 6.

06.0 116168, 156 11. 157 σ. 158 11. 159 ά.

Β01.1.6Γ1668, 158 σ. 159 σ!.

115Β.

1666161118 116 11161110, 1611 11. 16Β 6. 164 11. 165 6.

1161161668 1116611668, 166 α. 164 6.

1166611168 Β6887.8, 161 11. 16Β 6. 165 11. 164 11.

165 6.

Α11581111.18 8616616, 16Β α 61 σ. 164 6. 165 ο.

ΟΙ1111161111115 611,61, 165 σ.

661111611668 86161168, 165 6.

1155.

1116111668 116 1116610, 167 11. 169 α. 17Β 11. 175 61.

174 σ.

Ε111'16118 66616168, 167 σ!. 169 α. 174 6.

6ι11111611668 181661, 167 11. 169 α. 17Β 11. 175 11.

174 6.

661111611668 11611168, 167 11. 169 α. 17Β 61. 175 α!. .

1154.

06161168 116 66111066, 175 6. 178 11. 179 11. 186 ΙΙ.

181 α.

01161168 8616616, 175 11. 178 6. 179 ά. 186 11.

181 α.

1168611168 Α111'16, 175 6. 178 6. 179 11. 186 11. 181 α.

1661166668 Ρ1661·, 175 6. 178 11. 179 11. 180 11.

181 α.

1155.

11ν1111611668 1,01°668, 185 σ. 184 11. 187 ό. 188 11.

01161168 666661161·168, 185 6. 184 61. 187 11. 188 11.

1011811668 1116116806661168, 185 σ. 184 11. 187 1.1.

188 11.

661111611668 16111168, 185 0. 184 11. 187 11. 188 ο!.

1156.

661111616168 Β61·01168, 189 ά. 19Β 6. 195 6. 194 11.

0661168 1166168, 19Β 6. 195 σ. 194 11.

11611668 66116, 189 11. 19Β 6. 195 6. 194 11.

1166666668 111661, 189 ά. 19Β 6. 195 σ. 194 11.

1157.

1106616668 116 668110, 198 6. Β0Β α. Β64 11. 514 σ.

-16881.116 6016166618 60 Ρ1'1118Γ1611Π1 1. 1166. Β11 α.

Β15 6.

661111611668 17611168, 198 11. Β6Β α. 264 6. 514 α.

Ρ16616111661, 601. 198 11. Β6Β οι. Β64 11. 514 α.

1158.

Β0161666068 116 011066, Β64 11.

Ρ1'6116Ι1610 6661111068, Β64 11.

661111616168 8166110668, Β64 11.

ΜΒ1'61110 116 170118., Β64 61.·

661111616168 616616 , Β64 11.

01161168 666661161·168, Β64 11.

1111111668 61111118, Β64 ό. .

ν885811118 116 66186110, 1164 11.

. 11 1166.

1168611168 1116110668, Β66 11.

0661168 66100618, Β66 11.

1066168 61186161, Β66 10.

11186616, Β66 11.

1168611168 8616616, Β66 6.

1661166668 1111161', Β66 11.

11611

1101106668 116 11116610, Β66 σ. 8

Ρ11111ΡΡΙ18 616 6616116110, Β66 σ. Β15 11. 814 6.

1116161110 616 110116, 1166 6. Β15 ά.

6611116111168 616616, Β66 6. Β15 11.

01161168 8Ρ1111116, Β66 σ.

.. 1162.

661111611668 Β111'0Π118, Β14 11. 815 6.

1660 116 170118, Β10 11. Β15 6. Β14 ά. Β15 ο.

Ν176110ΠΙ18, Β16 ά. Β15 ό. Β14 11.

11186616, Β14 11.

6116161068, Β14 11.

1164.

Β186618, Β17 6. Β55 6.

1161111110 ν811811161°18, Β17 11.

1165.

8)'1'Ι1011 110116, Β19 11.

0110110668, Β19 ό.

' 661111616168 616666, Β19 11.

Α11116118, Β19 11.

1166.

1168611168 116 1116616110, ΒΒ6 α. Β59 6. ΒΒΒ ιι.

ΒΒ5 11.

8]1'11011 Αι1116, ΒΒ6 α. ΒΒΒ ει. ΒΒ5 11.

1110 6061611168, ΒΒ6 α. ΒΒΒ α. ΒΒ5 11 - 8611111161·

61 1660, Β59 6 - 1666168 6061166618 611 Ρ1'1(16

116661 1. 111111. Β11 α. Β15 11.

0110 116 666110, ΒΒ6 α. ΒΒΒ α. ΒΒ5 ό.

1516016 116111, 9Β6 α. ΒΒΒ Ισ. ΒΒ5 6.

01161168 6666166168, ΒΒ6 ει. ΒΒΒ α. ΒΒ5 11.

1167,

1101106668, ΒΒ7 ο.

1168.

1110 6061611168, Β50 11. Β5Β 11. Β54 6.855 6. Β57 11.

Β4Β ά. Β45 6. Β89 ά. Β9Β 6.

Ν1.17610Π118 116 1116611618, Β56 ά. Β5Β 11. Β54 ιι -

Ν1111110 611616 6666116168, Β55 σ. Β57..ά. Β5Β 11.

Β4Β ά. Β45 11. 1189 11. Β91 11. Β47 11. Β48 ό.

1816016 116 11006110, Β56 11. Β57 11. Β4Β 11. Β45 11.

1616661168 6111168, Β56 ό. Β5Β 6. Β54 α. Β55 σ.

Β57 έ. Β4Β ά. 645 11. Β89 ά.

Β6116616168, Β56 11. 857 ά. 245 11.

1176.

Β01661661168 0110618, Β51 11.

0661168 1166168 , Β51 11.

0110110668, Β51 11.

01161168 8616616, 198 11. Β6Β α. Β04 11. 514 α. 6111661668, 851 11.



1 585 1111111111 Μ· 7158808761 1584·

. ..δ | 1 ηΜ-.ι

_-, 811180 66 11161161, 111111 ο. 505 οι. 506 1. 111111 11.

 

11117711 6661611166 - 61116 0011811188:

Ο1101'1.08 Β6ο1116611111, 661. 251 11.

1171.

Α1661·1666,259 6. 261 6. 262 6. 265 α. 265 6.

266 11. 1

° 6.000 66 0661116, 259 α. 261 τ!. 262 6. 265 α.

265 6. 266 11. 267 11. 270 σ.

Ν100161 1166111, 16811166 16666661616 1.16 6116661 6111·

11ο66116616, 256 11. 258 11 - Βοι11 61111111 6161116,

. 259 α. 265 11.* 266 17. 270 ο.. ·

061111611611.ε 81116666 , 259 6. 262 6. 265 α. 265 11.

266 ά. - 1

1111661665 06611116, 259 6. 261 εἰ. 262 11. 265 α.

265 6 - 1111116116 61111111 11ρρ61111166, 266 11. 270 σ.

1172.

1 81111611 66116, 272 σ. 275 11.

ΑΠ110118 0111166, 272 σ. 275 11.

0616611, 272 6. 275 11. Έ 1

0116666611, 272 ο. 275 11. 6

01161166 81116616, 272 ο. 275 Ια. '

. 1175.

Α66:11666 66 Τ1166161·1ο, 274 πι. 277 11. 282 6.

1686 66 ΡΙ'68111, 274. 6. 276 6. 277 11. 280 11. 281 α.

282 κ!. 506. 6. 11 > .-1

1180080008 1116611666, 274 ει. 277 11. 280 6. 281 α.

282 11. . '1

18166111 66 1161111116, 274 α. 276 11. 277 6. 280 6.

281 α. 282 11.

0111111611611ε 66 Ν181.'011Β, 274 α. 277 11. 280 6.

282 6. 506 6. .

86111111161115, 274 α. 276 11. 277 11. 280 65; 281 α.

282 ά. .

1174.' 1 . ..

0111111611666 16008118, 286 6. 290 11.. 294 6. 296 σ.

297 ιι. .

0116666116 66 Α1110Ι'1018, 286 6. 287 11. 294 6.

. 296 σ. 297 α. 501 11. `

0116 08 0111616, 286 11. 287 6. 290 6. 296 σ.

- 0ζ 1 0

0111111611666 11111111, 286 6. 287 11. 290 11. 294 6.

296 α. 297 α.

061111611116ε Ρ1Ρ61', 286 11. 287 11. 290 6. 294 11.

296 σ. 297 α.

Β0Ι1ΙΙ87888511Π8 ΑΠ1.1001Ι180, 286 11. 287 11. 290 11.

294 6. 296 σ. 297 α.

·. .·1 1176,

€. 61666=.116111ω6, .σοι 11. 505 α.

08611611 7651111115, 501.11: 50511. .. '

8111106 14111111, 561111; . 1

. .: 2910111008 6111111611, 6016..:- 6.111.1. 0 .

_011111101111ΙΒ1 76111118 ,ϊ 56471; 565 κι. 506 61 .Η

1011011810198·10008118.,. 504 11. 111111 α. 506 11. ·›

0110Γ11181ΒΜ108108, 204 11. 505 α. 506 11.

7518111215» · . .Ϊ . Δ. 11' '

016111611666.81116666, 506 6. ή ·

1178..

.· 8616116666, 5066. °1 · 76.1. .Μ

1 001_111911Β115 09 Ν181'0118, 506 6.. 1 1 ..

_ ι; 0611116161611111ο61611·Ρ`61·1·1, 506 6.

· 8111661666, 50611. 11 .·1 1 .·.11·π1..1 1. 1 .-. · ·

1716616 Ε6161·166116,-50916. 515 11.· 5.14 .6.5116.

08107105 νθ111.1Ι8,'509 111511 6115115 σ.1°

16117711 6661161166 - 0111800118Π108:

.1. ”

1 1··
1 1066116116” 7611161166, 52811. 544 61. 546711.11

1.1.

'1 8116661161·16, 547 11. .'

0116606116, 001. 509 α!. 511 ο. 515 ο. 514 σ.

061111611666 1111111111, 509 ά. 511 ο. 515 σ. 514 ο.

11161666 01111116, 511 σ. 515 ο. 514 σ.

Β81012011118 7666166116, 515 σ.

· 1186.

1686 66 ΡΙ'0816, 515 α.

06111161161111 766168 , 515 α.

166 66 0616166166, 515 α.

1416611666, 515 α.

8111166 1111116, 515 611.
4 . 1181.

8116810118 66 '1"11661611ο, 517 σ. 518 σ. 525 α.

0661666166 1611178, 517 σ. 525 α.

Α66611666061·1·166, 517 σ. 518 ο. 525 ει. 589 ει.

' 18611611ο666, 517 σ. 518 α!. 525 ιι. 589 α.

16ο 17101116, 517 σ. 518 11. 525 α. 589 α.

Β18801Ι1115, 517 σ. 518 6. 525 α. 589 α.

1182.

Ν16616'111611ο668, 520 ά. 521 11.

11186 66 ΡΙ'θΧ18, 520 11. 521 6.

0611116116116 1110111118 116111, 520 6.

ΔΠ881011$, 520 6. .

Ρ166161111116, 520 521 6.

8ρ6111.611611·11, 520 α!. 521 6.

1185.

78611666 6111116666, 524 α.

ΑΠ8910118 1165611116, 524 α.# -

Β61166ε 66 761111, 524 61. 525 α.

1..116ί1·66666 1111161, 524 α.ΑΠ8'0101'1118 0981571, 524 α. 525 α.

1. " 118111.

Ν117811011118, 525 ο.

1161161666 Ρο1·661166,525 σ.

06111161161111 Το1·661166,525 6.

Β61111161116ε, 525 6.1

0116161666, 525 6.

1116011118 66 'Ι'111·66, 525 ο.

1185. ·· 6 ·

17166111 Ε61111·111666, 527 6. " 1

87111011 Α111°10, 527 12.

1686 6651611111, 527 17.. · Ξ. 7

128110'800118 Ρ1ρ61·, 527 11.

` 1186. . 81

78611661. Μ811011118,528 11. 544 11. 545 6.

Β1.17ΠΙΠΙ101118 02 761111, 5286 έ 66 ΡΙ'ΒΧ18 61111116

Π· 6161611,5446. 545 11.

06111161166ε Α111111, 528 6. 54416. 546 α.Ϊ

Α161611ε 01111116, 528 6.1 544 6. 546 α. .

01111116116118 Ρ1ρ61, 528 11. 544 11. 546 α.

1188.

Ρ1.1100 66 066116, 547 α!. - · -

Ν16ο111 8166116666, 547 11. · -=σ

1686 66 ΡΙ'θΧ16, 547 ά. '· '

0861166 7611166, 547 6.
111-`α:

Β81011111115, 547 ά.

013ΒΙ'ω8 8Ρ10019,”547 ό.

' 8ρ6ιι6ρ611·11, 547 11.

1189.

1.611 0611116111166 8166116666, 550 σ. 551 α. °1 1

06111161166ε 766166, 550 ο. 551 α.

1 16 Ν100108115 00 1111111, 550 σ. 551 6. - °·

0116 66 171816, 550 σ. 551 α.

199



1585 σ' 16111111 1 1586

1Α1117Δ 6016616116 - 151118 6011611166: 1111111114 0011161666 - 61115 6011116166: -

61111110 6111116111, 601. 560 σ. 561 11 - 1111111111 1111111111

16 0661111066 606011611818 6111116116, 567 ο - 111 16

1666116111110116 168111 11161060111111111161, 560 11.

1166.

1116611668 1101106666, 566 11. 567 11. 560 σ. 561 11.

566 11. 568 11. 580 11.

116111111111166 116 11161116, 566 11. 567 11. 560 11. 561 11.

566 σ. 565 11. 567 11. 568 6.

81111011 νθΙ11.115, 566 11. 567 α. 560 σ. 561 ά. 566 σ.

565 6. 564 11. 568 11.

1110 116 6611666160, 566 11. 567 11. 566 ο. 561 11.

566 σ. 565 11. 564 11. 567 11. 568 11.

61111111111666 1111161, 566 11. 567 α. 566 σ. 561 11.

566 σ. 565 6. 567 11. 566 0.

11611Γ10118 Ρ161111111111111, 566 11. 567 11. 560 0. 561 11.

564 11. 567 11. 568 11.

61111110 6111116111, 567 11. 568 11. 566 6.

1166.

08161166 1761111118, 588 11. 466 6. 465 6. 464 σ.

467 11. . ' .

Ν11661011118, 588 11.

1110 1116166, 588 11. 406 ο. 465 σ. 464 σ. 467 11.

Β186016, 588 11. 466 σ. 465 σ. 464 6.

06611116 ν51181116Γ18, 588 11. 406 σ. 465 σ. 464 σ.

467 11.

61111116111166 1161011116, 586 σ. 596 σ. 564 11. 567 11.

406 ο. 465 σ. 464 σ. 467 11. 466 ο.

1165.

1760 Ε11161111666, 407 11. 409 11.

1786116118 6161101166, 407 111 409 11.

61111011 ν6111118, 407 11. 406 11.

66111161111611 1011161166, 407 11.

6611116111166 6611161116, 467 11.

1110 116 611111111111110, 407 11.

61111116111166 1116106611118, 467 11.

1161111666 116 Ν1€1ο, 407 11.

1168.

06611611 Ρ01666, 419 11.

08611118 11162611611118, 416 11.

. 1666.

6611116111166 116 1111110, 468 11. 461 11.

1661.

61111116111166 6616116666, 466 11. 476 11.

1111110111 1116110666, 466 11. 476 11.

101111111116·11161161166, 466 11. 476 α.

1 Ρ11111111166 ΕΙΙ111Ι'166118, 676 11. 68411..

ΜΟ11161161°1115 Α111'16, 601. 656 111 110116. 656 σ. 656 11.

658 11. 656 11. 646 11.

661111611666 116 1111810, 656 111 110118. 656 ο. 656 6.

658 11. 656 11. 646 11.

6611116111166 6111111116, 656 111 110116. 656 σ. 656 11.

658 11. -

1666. 1

8 66111161111116 1166666, 654 11. 644 ὁ. 646 61.

0116161 11111111, 654 11. 644 11. 646 11. 646 α.

06611116 ν81151116Γ15, 654 α. 644 11. 646 11.

1161111066 116 111810, 654 α. 644 11. 646 11.

1180 Ε1Ι1111'1110115, 644 11. 646 α. .

1110 116 611111111111110, 644 11. 646 11. 646 11.

1616.

61111116111166 1160611616 1111601116 6111611661, 665 11.

667 11.

11611666 116 16 811116, 665 11. 667 1ἰ.

6611116111166 1116100611118, 665 11. 667 11.

61111011 116 1161111118, 665 11. 667 11.

Ε111'10115 11011166061111, 665 11. 667 11.

1011661185 1161066166, 665 11. 667 11.

1616.

6611116111166 Ε1111:11'166118, 664 0.

1106666166 116 1101111, 664 ο.

6611116111166 66616166, 664 σ.

Ν16016118 1161111, 664 11. .

66111161111116 8111116111, 664 0.

6111160666 1111161, 664 6..

1614.

. 1011611666 1166666, 666 11. 667 11. 666 11 61 11.

676 11 61 11. 675 6. 674 11.

6611116111166 ΤΟ1'11611116, 666 11. 667 11. 669 11. 676 α.

4675 11. 674 11. 1 -

ΕΙ11'16115 66616166, 666 11. 666 11. 676 11. 675 11.

674 11. ' ' 1

1466611166 116 11111111, 666 11. 667 α. 666 11. 676 11

61 11. 675 11. 674 11.

Ο1Ξ161'1115 6111116111,666 11. 667 α. 676 11. 676 11.
675 11. 674 6. 1 1.·

08611118 1111161, 666 11. 667 α. 670 11. 676 6.

674 11. 1

1616.

.ο
11 ι η

Β11]Π11.1Π11118 116 1701111, 679 11. 684 11. ἴ-ΪΞ

61111011 116 Β111'861'0, 676 11. 684 ο.

6611116111166 66616166, 466 11. 476 σ. 471 11. 476 11.

1110016116 1161111, 466 11. 476 11.

6111110 6111111116, 466 11. 476 α.

6611116111111ε 8111111116, 1111116 066111, 676 61. 684 11.

Ρ111'611761 1461111, 684 σ. 1 1 1 ..
6661166666 116 111166, 68411. 1 1 1 1

·- . 1607. 6011661116 Ρ16611.01'11111 8166 116 1611111111, 11016111 1101161116,

6111100 116 61111110, 1111116 6111601116 1111611118, 650 6 515 11 - 81118 6011511168, 156 11. 198 11. 661 111.

61 11. 656 σ. 1 665 10. 576 111. 664 11. 64512. 1655 11. 1686 11.

11111111111161111 1111116116, 650 11 61 11. 656 6. .

6611116111111ε Μ111066111111, 650 11 6111. 656 11.

11160111 1161111, 650 11 61 11. 655 11.

01110 8666106165, 661 11.4 1111 111.- 1111 17.650 11.

01:10 11061166,969 11. 960 0.·1094 6. 1166 ο. 1186 11.

. _ 1186 11. 1661 α. 1665 11. 1568 11.

06611116 8111116111, 650 11. 651 11. 656 σ. _ 0610 1116111611, 1106 11. 1166 6. 1157 α.

Ε111'16118 116 1111810, 656 11. 651 111 .656·1:...655 11. Α116161111:011111161116, 1676 ο. 1566 6. 1568 σ. 156811.

1668. 1 η · 1 ` 1466 ο. 1456 11.

1468881168 61111116, 6111161118 11111 Α1160111101106, 658 11. (101151115Γ11 60111111111118, 645 0. 748 σ. 762 11. 826 σ.

611111161111116 Ε111111'166118, 656 111 110118. 656 ο. 656 11. 861 11. 684 11. 666 6. 1664 ο. 1056 11. 1055 11.

658 σ. 656 11. 646 6. 1646 11. 1661 11. 1681 ει. 1664 6. 1115 α.

0110601166 116 611166, 650111 110116. 656 0.656 11. 1117 11. 1161 0. 114011. 1184 11. 1610 11.

658 13.656 61. 646 11. - 1646 6. 1665 6. 1465 11.

(1111111611Ι1Ι1.8 6116161116,656111 1101166656 11.656 11. 1160101116 6016166618, 454 σ. 456 11. 459 11. 442 0.

658 11. 656 11. 646 11. _,. 1.1 .·1 446 11.448 α. 461 11. 456 11. ' °



1587 1101111111 01 0110110010 1588

11118811 0001111000 - 01110 0010010100:

0100 0010010100 1000111011 1111111 0010100001 01001100001 :

1111100801000 0011001 01 1101110100, 0011 674 11. 677 11.

680 ει.

1111101100 00 1110000110, 417 0. 419 ε1. 496 ει. 496 σ.

496 11. 497 ο.

Β011101000 611110ρ1001, 449 α. 446 11. 448 ει. 461 0.

467 11. .

110111111011100 0101001000, 464 0. 466 0..

601111010100 1101101, 468 11.

601111001100 6100001100, 467 11.~ 468 11.. 476 ιι.

474 ει. 476 ει. 478 α. 480 10489111. 486 0.

488 σ. 489 11. 490 σ. 609 01. 606 11. 604 σ.

606 0. 606 ε!. 607 0. 608 ει 010.· 610 11. 614 ει

- 01 0. 616 0. 616 11. 618 0.691 111. .

1011110000 81100100, 660 ει. ·- .

1101001100 110110, 660 10 00110. 668 11. 669 0. 867 α.

876 0. 1098 ε!. ' 1

01101100 Β01:00101110, 688 11. 690 11. 691 εἰ. 699 11.

698 α 01 0. 666 11. '

11010110111000 60100010 00 1101110110, 661 11 01 10

110110. 699 0. 606 0. 609 1.1. 610 11. 614 0.

11111 11. 618 ε» 01 11.- 1100 111. 1100 11.110: 0. 0.10 1.

640 11. 641 0. 649 11. 646 111. 646 11. 646 ει.

0001100000, 676 α.

8111000 00 8010111011, 417 111 00110. 661 11 01 10

110110. 667 11. 670 ει. 671 0. 679 ει. 676 εἰ.

676 11. 678 ει. 680 σ. 686 11. 689 σ. 699 11.

697 01. 699 11. 700 11. 711 σ. 796 ει.

_ 11001110 00 Β0000111, 719 0. 716 0. 717 ει. 796 11.

799 01. 797 0. 798 11 01. σ. 746 0. 749 ει. 760 ε!.

761 0. 1146 σ.

1'80111100 1100111100 11001110, 766 11. 770 ει.

1110000100 110 Β0000111, 766 11. 1149 11.

Ρε00101100 00 1110101110, 1006 0.

1111101110 6111110101 6111000010, 777 11. 779 0. 794 σ.

796 0. 1066 εἰ. 780 0.

., 1101110000 00 91101000, 816 0. 890 0. 896 0.

897 11 01. 0. 869 0. 841 11.

10001100 00 1111100100, 667 ει. 678 ει. 696.11. 640 11.

669 ε!. 667 ει. 748 0. 768·-0. 779 11. 776 01.

666 11. 890 σ. 86111. 849 θ. 846 848 0.

864 0. 866 0. 870 ει. 871 0. .

1100111100 00 ν1110, 766 α.. ' 1 ε

1700110110 1111110110, 896 ε!. 1 101

1610111100 00 110110 8000111, 660 1111101111. 894 0.

898 0. 909 11. 916 σ. 916 0.

1100010100 8000110010 1111 6110101110,· 619 11. 660 ει. .

, 644 0.-6681ει.. 66910. 668 11. 669 0. 686 ε!.

. 6880. 67661680 0. 689 11. 688 0. 700 11.

798 111 776 11. 7780.. 780 ει. 898 εἰ. 898 11.

960 0. 966 11. 9660. 967 0. 949 0. 960 11.

ει; , ` ' 141 ` `.

1100100000 11000110, 649 ει. 661 0 01 111 00110. 888 11.

889 11. 1896 11. 910.;0.996 ει. αν·

11011100 110 11001110, 679 11. 969111. 960 0. 961 ει.

1100111000 8111101110, 987 1.1 - 000011101100 0001010010

0100101001- 01 011110, 999 α.. 111 ·

1)11111111100 ·ν10000011000, 977111., 9800. 989 ε!.

984 01408111. . · ·< · - 0 .'

Ε011000 001110000010, 669 11 01 10 1111110996 1›.

(1011110101110 801000, 99611. 999 α. 1009 σ. .

6001000000 60000010, 1006 κι. 1006 01 1007 11.

· 1008 0.1009 0. .0111111101 1:10 11111010, 1086 σ. ·

1ΑΝ1'Α 0001101100 - 01110 0010010100: 1· ι .. 4 .Η

1100101000 00 6001100010, 001. 1091 0. 11098 0.

11001110111000 00 1100100110, 1099 0.

1111101100 110 8101010110, 676 0. 1966 ε!.

1101101000 00 6011111111, 1067 0. 1066 6. 1044 11.

1061 11 - 0001111111· 01 6101111011000, 1068 0.

6100111100 00 Τ111·11001111, 1067 11. 1069 0. 1044 01.

1078 0. 1089 11. 1090 ει. 1100 α. 1109 0.

1116 11. 11111 11. 11110 0; 1101 11. 1111 ο.

1110 ει.

6010001000 110 Ρ011·11 81111010, 1168 11. 1144 10.

1147 0. 1166 0. 1164 α. 1166 σ. 1169 11.

1160 11. 11610. 1166 ει 01.11. 1166 1.1. 1176 0.

1178 α;

11011000 6001:1101101·100, 968 0. 1179 01 11891966 σ.

111000101100 00 61010000, 1168 11. 1189 0. 1186 ει.

1901 ει. 1906 11. 1908 11. 1910 ει. 1999 σ.

0 '1110111000·00 80100101·11111, 19090. 1999 01.

1401110000 00 111 '1'01·10 011110 01001010000010, 1969 ει.

1966 0. 1966 11.1969 ει. 1941 11.. 1944 11.1946 εἰ.

1949 α - 01001110 01 0010011000 11101101110100,

1966 εἰ.

1111101100 00 8101010110, 1966 0.

1101001100 11011000, 1900 ει. 1964 11.

1101110110 (1111101100100, 199611.

10100000 00 1111010000, 1666 0.-1699ε1. 1401 11.

1110111000 00 111100, 1660 11.

1101001100 00 111000, 1406 ει.

1101011110 00 00101110, 1416 0. 669 σ. 1

60100100 110 1101101110, 909 ει. 1066 εἰ. 1069 ει

1044 0. 1064 α. 1081 11. 11186 11. 1097 ο

1116 ει. 1118 ει. 1199 11. 1167 194149 11.

1146 11. 1174 01. 1177 0. 1967 ει. 1966 0.

1969 0. 1970 11. 1978 0. 1980 0. 1987 ε:

1996 0. 1616 ει. 1699 11. 1696 11. 1699 α.
1409 11. Δ .

8711100 80000101, 1499 051466 11. 1467 0 - 011110

0111 10000000, 1469 11. - .- . · `1100011011: 110 6010101101100, 1466 0. 1466 11. 1466 0

- 011110 11010100010, 1469 11._ 1476 0. 1471 0.

1 --1476 0.01489.1:..1490 0. 149911.

1101111010100 1110000 011110 1101011010, 1489 11. 1484 ε!.

1111011001 00 8111111111010, 1461 ει.

11011000 Β1·0ι001001100, 1961 01.1 196611. 1969 11.

8011101000 110 61110000 01010 1110010100011010, 1464 σ.

1 0110101 01 1111010000 10110700, 994 011997 11. 1996 0.

.1610141811:146·6-0. 1116911.: 41:18

6011110001 11011011 1000100111 4 '

8110011000 6111100, 1101 1111001101 1111001010110 1101100

- ' 11 1 0011111101, 1999- 11. Ϊ ` 1 ·'11)

1011110000 8110100010001 999 11. · -1` -:

4 Δ1111111110111100 1111000111€10, 871 11. 1006 11. 1964 0.

--1 7113 1966 0.°11969 111 1979 11. 1984 011987 εἰ.

101111 0. 1000 ει. 10110 0. 111111 11. 1000 α.

. _100111.11.. 1101 0. 1004 11. 10011 111 1000 α.

..·· 1111111110. 101.011. 100011. 10015 11. 101111 ο.

· 1· 10000· ·-. : -1

1011111101 0111011111, 110011. 1111·00. 1111111. 11110 σ.

0101011001. 11001. 1101 11. 1100 1.

- 11-.·1 11449 εἰ: 1466 111 1460 11. 1466 ει. 1466 6.

1466 0. 1469 εἰ. 1471 11. 1476 11. 1476 0.

147601. 147771. 1489 11. 1484- 18. 1489 0.

1490 11. 1499 ε1. |14416 11. 1496 11.1 1497 0.

4 116010. 11608 ει. 1609 11. 1611 0.. 1616 11.

900



11180 , _ 1' 1590._1111)11Χ

10111111 0011110000 - 0108 0001111001:

001. 1616 11. 1620 11. 1622 11. 1624 11. 1626 6.

1629 0. 1651 0. 1655 0.

0111111115 110110, 1419 α. 142111. 1425 11. 1426 11.

1427 11. 1429 0. 1456 11. 1457 11. 1459 11.

1449 11. 1466 11. 1460 11. 1465 11. 1466 11.

Η 1466 ο. 1469 11. 1471 11. 1475 α. 1476 11.

1476 11. 1477 11. 1482 11. 1484 11. 1489 0.

1 1 ; 1490 11. 1492 α. 1495 11. 1496 11. 1497 6.

1601 0. 1

ΙΑΝ11ΕΝ818 00010810 0 Ρ8881118 01 8010001118 1081010, 7 1:

- 1111010 010118 110 0018000010 0 0011101001 06

11001, 65 11 - 1100110111 00110111 00011001010 8161

1100100601 10 800010 11010010, 170 0 - 10011001

0 1167111115 01 001100011608 1001000608 10 00110111

0001010601, 1276 6 - 00111110 10 Α1'181.6110 0611

, 001, 565 11. 549 11. 590 11. 595 0 - 10110 0010

001100 0111811001, 611 0 - 10110 101180101100001

1000011818 0001010018 1108110, 611 11. 612 11 -

11110111 06 10 10101 0101110018000010 01 0011110000

0110, 612 0. 617 11 - 0108110111 1011001 000801

10110 0008011608 0010010018 0001000010, 181 11.

81115 00180001 1000101111:

80011108 110010108, 00108 001008 10 800010 11001010

1100101001, 1000010 10 00010810 800011 1100100111

110081011111, 8. α.

8116011008, 8 α.

1000011118, 4 11. 6 κι. 7 0 - 8011111101.01 11101001

1'08, 6 0. 27 α. κ.

1100100118, 9 110 _ · 1

8101110008, 27 11. 29 0. 170 11.

01118 01011100180001 0100111110 1080110101010 10 00111608

1100810011018- 00001·011, 508 11. . .

81108, 42 11. 46 0. 60 11. 154 α. 166 ο - 0 11011

, 1101010 Μ0011800801001 11010100 0010010000108,

87 11 - 0108 101010 010 1100111118 0010 1100001608

800011 11001011, 169 0 - 11000008 1101001 01 1110801

0 0001100 1160108 1101110101, 1111- 11 - 0110 00011000

10001801 11010001 01 8001010111 0101111110 0011100101,

, 181 11 - 1101111000 00011008, 189 ιι - 06 Α10

_, 100010 0000 111. 1000111118, 206 0.

1100 00101008 1001 800011 11010011, 21711 - 252 α

_ 5116 11. 511 11. 647 σ. 1.·

0110 1101111008 0118111 8110011 11010011, 649 11. 687 6.

_, 689 11_·8·000111108 11101 81110000, 679 σ. 680 σ.

._ 681 α 0_10.1146 111. 647 11. 664 σ. 676 11. 696 0.

Σ”, 1, 000 004764 11. 768 11. 1110 11 - 00111118 10 011

1111008 800011_11010011,_1878 ά. 974 ο. 1017 11.

10600008, 988 11. 99501011 . 10126 101511.

;·11·.· 0101716· : Φ, Μ

0111111.8Γ1118, 1204 11. 1207 11. 1227 001262 ο. 1261 11.

1265 α. 12761110 1282 11, 11412 0._

1ΑΝ11111Ν8118-, 00111111,118118 01 00110000..0008001001008 ,

_1, _ ·1 α 8 1010011000 1111011010 0 6010000110 01 111101

_,, - ·601,10 1001611800011110011, 1 11 8 8110000 111111

. 1, 1011100010 1101011100 1000 1110000100 0000001,

,.1 111 1. 11 1. 556 0 - 1110000111 0111110811 100101

10 10000, 80080100, Α85111' 01 00000 06110001,

_·1'ῖ_Σ1 _16 11 - 1101110100 8011011 00011111 0001111 010

_0 0611001100 110100 800011 Α00101100010 01 00

_1 ε' ;; 1111110111 0016000101, 18 11. 19 11 - 01. 116 000001

__1 _ 11601101.0111 00010101011 01 111110001101010 0 10011

1”. 1 00116118 06110001, 19 0 8001010 101010 0010 111

,01; 8011181010 000800101.1000 001800001001 1080100

000111000018. 80001 110010 1111011018 0 1110160000

81608 06110001, 001. 59 11 - 0010110101016118 11101011

10000100101, 66 11 - 0010 110111111113118 00 ΡΟ8818,

64 ο - 01101 Ρ181·1Π15 0001110011, 82 0 - 00111

8010101010 Μ0011800801001 0010100 10000100101,

87 6 - 0010 Ρ0010081608, 96 ιι - 000010 0001

0010111608 1100101111 100001, 116 11 - 000008810

0081180001100100 0 60101110000081 0010110, 126 11.

158 0.0- 00 0100000000 1011080 0010 000001

11001001, 118 α - 0010 1111010080 1118000101001

111100101010 010 0100010000 1111001100, 122 6.

12511 -011- 101111.100 0008 1110011010 80 06800

100108 10100108 11011111, 150 11 - 1116011010 0101

011100001 (10111 0000001010 8081011001 0110111001

11601001, 156 11 - 00 0000111 0001 Ν011010081608

Ε0110010 1001011100010 10100001, 149 α - 111010

1100 01 Τ01'1110511 0110011608 001111, 160 α. 161

α 01:11 - 00111368510Π68 1180010 100100 10 1101001111

01111010. 01 1)0110 0 1111060010 1110601001 ν01001100

1000, 162 11. 165 11 - 110 00111608 1000118111018

> 10001< 1010 10108110, 161 α. 165 0 - 001001

00010 01110 800000811108, 166 11 - 0010 1111001118,

167 11 - 0010 6010101608 Ρ0011010011, 171 11 - 0001

Ρ1000011018 000001000101, 171 0. 179 11. 180 α

- 001001 00880881000810 1100001110, 172 11 - 10

11011, 175111 - 10 1116011010 01 10 11011110, 175 11

- 001010 00011010 00018 0010 Ε0101000010 0008100

110000111000 11000101010, 184 11 - 0101101010 01

800108 10 0160 0008100110000111000 06 0011001

- .06110001,186 6 - 0 110111101010 81011100 1000

1111011608 0011101011, 190 11. 202 11 - 06 11101100

111ο 111. 8. 1). 1001110001 0010080108 000108100

1000011, 206 11 - 0 1211001100 1. 1100100010111

101001010100111110010 06110001, 207 ο - 010010

001111010000110 8111000008 80000011001, 210 11

- 010 1000001011000 81011100, 212 α - 00011118

Ρ10ν100100 1001101011, 219 11 - 0101001100010 01

0011111001 8000110111. 0010111608 1101110100, 222 α

- 00111 800010 Ν0101101001 1000 100008 100001,

. 224 0 - Ρ11001100111100101011 0011001001, 226 1:

- 10010010108 10 1011111100 10010010 0 101111

.0011608 1700111006 , 226 6 - 1111010081 1111100000

10018 1000111011, 227 11 - 1011100110 0001651013 110

1011, 228 11 - 10010111 8101010 01 0111110010 10

1010010 1100110101 8000101111 11110118 001018 111

8001010, 228 σ. 229 0 - 0 0811001018 01080001

1010011 0611101010, 554 6. 556 0 - 01 000010

108111;000101 1116001111 01100 111. 1010100011, 551 11.

55211. 555· 11 -00111100110111 80000081608 00010

1100111001, 25011 - 0 100110011608 1101011008 0000

.111601101001, 2500108 001001 011010 00111 1001

· ·: .011111111608 111010801018, 256 ο - 1110001101 101

001010118 001108 8011000101, 257 ὐ`- 1116010081

. .10000ἔ001111, 259 11 - 001001 1111010 00111 11180018

010 1000111 8011010100 ,· 244 6 - 11011001 111111011

1001110 1000111 10 10001110 1081110001, 246 11.

247111 - 01111101 0111110010 01 008808810008 10

0011001110, 1100111010 0100110 81110101, 249 11 -

001001 011010 0001 110101016118 00 6110880, 260 ο.

261 11 - 0010 Ε11110000010 00100000 0008100000

' 0111100110 10100101010, 262 11. 264 11 - 0001 1101·

.· 100000 0000 Ν0160110081001, 266 6 - 6011001

” 001001 000110 Ρ18111108, 268 1: - 110010'100001

0001 1101111018 008111 11000011 000110 100101110008

11 .- . 1111181000, 21 1· 8 801010 0101000100 01 10111608 Μ010801008, 272 11. 275 11- 0010 10010111001608



1591 1101111111 111· 1101100010 15011

811111 000110 1808118111, 001. 974 11 - 00111 1110101110

11111118 11108800, 977 0 - 0001 01010111001508 111010

8111018 10000011100101, 988 ύ. 999 α - 000110 01110

1·0080111 10010001 5011010 1101001, 995 ύ - ε01·010

ρ1111110810 10 10800 5011001000, 995 ο - 10 00

11110118 1101010001 00018 00150000818, 997 11 -

ρ1·ο 1110181110 00811·110000 01 ρ01·111 0001 1101100000

1801511000 0000 0110010111000 Ρ1·011100100 11001001,

509 ο - Α10110001001 111. ρ0ρ010 1100011000 01

010811111000101· ε1101ρ1001, 508 11 - 0010111 110010

11001 111'11111810Π51 0ρ1800ρ0 1100110000, 509 11 -

0001 Α15108000081508, 519 ύ - 00111 1110150000

111508 100011011100101, 519 ύ. 595 α - ρ0018 00ρ1

1010 10101· ν1Π1.1111111811888 01 01100001 0001110111

101111 1·01.1110001, 597 11 - 0010 01010111001508

00 11000000, 550 ύ - 0 Β0100100 ν. 001001

ρ1·1ν1108118 01 1111880881001508, 0 80100100 11*.

000008818,8ρ1111011101, 555 0. 555 0-100008 0010

1101080110 1011110110 100100 000110 Ρ189Π05 1000111,

549 0. 544 11 - ρ1·0 10508 10 Τ0110 800010 1111·

11101· 05 118 888118 01011118811018 1·0010001·00101· 11111

ν1108118, 548 0. 547 α - 0 1101110 1115011000 1080

11111110 05110001, 548 ύ. 551 0. 555 ύ. 590 τι -

00111 1011111010 Π. Ρ100001·001 1080 ρ10 1·000ρε

10110110 101100 5000100 0001001001, 558 ει. 588 ύ

- 0 80111000 0101·011101118 Μο01181011011 11110, ρ1·00

8011101 1110 8185118 10 058101000 110000 01 'Ι'111

000101000011, 115 0000111 ρ11ν1108118 0010010000

10 'Πω, 557 σ. 558 11. 580 11. 400 0. 411 ύ.

405 0 - 0010111 0ρ0 11101080111011000 10800 10

00ρ01010 10 1101111018 1011508 1081110001111·, 559 0

- 0010 Ρ010111101181508 00 10110 1110 010101508

00 0001110118 0010100018 0001001001, 580 0 - 10

1101100510, 205010 01. 50001000 1150001010 01001

0100010 00011001011 05110001, 584 ύ - 0 1110001100

1080 14081100 00 001001 0110 01 00111110 ρ10 01;

1100111000 101100 8000100 0001110 891'888Π08 10

11018111, 585 0. 588 111 - 0 Ρ5111ρ110 Π. 1110000

1·0111 1080, 588 ύ - 101010 0101111010111 0 ρ0110

51000001 1181100 00 Ρ0111110 11000118 05 11001100

801110 110ρ010101·0 05110001, 570 0 - 80081001101

1.111'Γ110Π11001818 1011001011, 575 0 - Ρ011·1 1111111318

.111 10818 0150100818, 589 0 - 00111100 00111 1110

10001·1018 ρ0010 10001001, 588 11 - 001001 ρ0010

0010 1181100 1080 01 100100 0150101181, 599 σ.

594 ο· 8105- 11001100 110000 0010110 ρ0101100

ρ1·1ν1108118.111 Τ1110 0010011111, 400 0. 405 ο -

001001 110010 ·0001 1100110010 111010111000 81010

' 001100., 405 0 .- 0010 '1'01·00000811108, 415 11 -

0001 11010110:1508 00 810880, 417 ύ - 0010 Τει·

-0000001508·ν100000111011, 418 11 - 010ρ118811018

111·111108118 011 118000 00 1108818 100100 1411101000

1·010111101:0151 495 11 - 0011110001 1000118 0010 110110

01080000 11080 1000111101, 495 ύ. 498 ύ - 008110

110001ρ101·0 0 1001·0111001508 801111 0011011001, 497 0

- 00080101010 10 0011005111 01 50001010 05110001,

459 0· -·00111111 ρ0010 0001 1)1000081508, 459 α

- 00111111 1101110 0010 5001101508 1008011100, 449 α

- 0001 10108100 0008011508, 445 11 - 0001 000

8011508 500011· 11001011, 447 0 - 00111 00118011508

Ρ01·108 1110011011, 451 11 - 8001101100 0111001100

1001101110 0001111508 ρ10 805111800018 1000010100

81508 01101001 0111011001 ρ111110001011, 458 ύ -

001010 0001 Τ010000081508 100 0111101100018

01010111001508 80111 100008 1110001, 0 458 ύ - 0

1111001100 81011100 1080 10010001011 , 1101. 489 ύ -

1080011 01 08111881 00101008 10 0001ρ11800111 10

01ρ1001, 485 ει - ρ00001 01 00100010 0001 010

1010081508 0008011508 1011001 101001, 487 ύ -

0001 0008011508 1010800000, 488 11 - 1110110810

05110001 0 110000 Α1010010111111 1080, 489 111 -

5011001 000110 010101110008 801111 01 11010111 ρ0

1001, 470 0 - 0111111008 0001100110008 0001 '1'01

0000081508 0008110001, 480 0 - 00111 1110101110

111508 801111 10000011100101, 489 0 - 001010 001101

81110008 10 8000100 01 1051100, 504 0. 505 σ.

508 α - 00 00001008 1101011111 0000000108 10110

11508 001110100101·, 515 ύ - 001001 101810 0010

5001101508 111ρ01·100 000100010118 0001000001, 51 5 0

- 00080101001 05110001 10 11111011, 599 0 - 1100

100000 Α011005100 ρ1·1001ρ1 11000010 01 01010118

0001100101, 599 0. 595 11 - 0010111 110010 0010

Α0000110018 ρ1·00801·1101 0101·0010100 011010011000

00080, 555 0 - 80111111-10'0 8101011 5111180 0111

11110000 1100000001, 554 ιι - 1001101118 00111 11108

8150081508 1110001, 559 0 - 110 1101010000110

1101101110 011 Α101010081508 1011018111, 549 0 -

00100010 01 0101010001 0010 11001100 11101100 00

01110 0000000110 810100 100001, 555 ύ - 11011180

1100 1100100110111108 011 000001 000011, 555 11 -

0 0008011508 0101010081508, 558 α - 0 50001100

010010 110110101010, 584 1: - ρ088088100010 00

81101001 8011 01 11081 001ρ18000101, 589 11 -

0011001 ρ0010 0010 11080011 00011018, - 589 11 -

0001 00101018 111ρ01100, 579 0 - 0010 00011018

008111 1110010511, 574 11 - 00080101010 0111100111 0

110000 Α1·11100101·001 1080, 575 α - 01 0 11011100

Α011005100 ρ111101ρ0, 577 ύ 1- 0011001 110010 00111

80011111 11. 1011111100 100100, 589 0. 584 0. -

00080101010 10 1111111000 10010010 05110001, 584 11

- Ρ1591108 00 80101000 0111011010 10100101, 585 ύ

- 00110 011010 115 11001100 0101051000 800000

10010 10 008110 51001111 00001001, 588 ύ - ρ00001

0010 Τε1·0000081508 1011001 101001, 599 0 - 110

0001 0001 14000118 1000111, 809 0 - 001180101001

01 00111101110001 11501101001 00010101011 05110001

1111 111118 071111 01811111, 89810-0-ν011181 1111111001

··1 11111508 000011 0511181100' 1110ρ01·1011811 0001110,

·· 859 ο - 0010111 110010 11110 0101001010 τ011111 Δ0-·

0011110018, 847 0 - 0010080001 1100001 01 0101

0111010 1000111, 848 11- 01Γ111001·100110010001001

· 1·08ε 000110000011, 855 18 #05 011111118810118 ρ1·1

01108118 00001011, 854 0.· 85510 - 010001 10 011

ρ00111000 81011100 0010110111 0111111001, 858 ιι -

ν1111110111001 01:ρ1180001 01110001101001,1875 11 -

0001101010111 1151111001 10 Β01·110,-885 111 887 11 -

` 011010 01 0011111010 11011000 1011111000 100101 1110

1·000ρ010000 8011111000 ρο111000101·, 745 0 - 00

11110010 001101110111 00111 Ν015000081508 10001001,

745 111- 1001001000111 Α588111.1 111001010101 008111

11001100 000110 Α10110001·1008 01. Τ0100000808

1100008 100001, 749 11 - 001010 110010 0010 0101

0111001508 11000001, 750 0 - 00111 0001101101 11100

118110801001 11110 1001001010, 780 0 - 1180018 0111

ρ01·100818 00101118 1000011111, 785 ύ - 110010 0010

- 5001101508 01 001ν01·811010 Μ00118ρ0801001 11100

80111111 ρ1·0 0101001010 10110 1011001, 770 ιι -

5011010 801001000110 Α1511180000808 01 800000

888, 775' ο - 11080110 10110 0511001100 11. 110

100001001 101ρ0101010 0511110111, 774 ύ: 775 α -



1593 . ,
159411111011

“ ·: . 0010 00110111 000110 8010000011 0011110111, 001. 770 α

1 - 00111101 00110111 000110 Α1010000011000, 8000011000

01 1101111000 1110011110, 777 11 - 00111111 00010 00111

1101111010 000111 8101100 , 777 11 -1 000110 1000111

00011 8000010, 779 11 - 001001 101010 01110 1101011

01000 , Α1000010110 , 'Γ0111000001000 01 111011011

111·1010 111 00100101010 01 0001111000 0100101001

000ι0100ι111001, 780 1: - 1080100 011 111 000011

111001, 788 11. 799 0 - 001001 0000101110000 10

101110 00100000100 800000, 799 11 - 000110 10110111

10 100010 00011 8000010, 794 0 - 00100 00111

11001100 1001001000 110 11011010 101100 000100

110000 10000001, 796 0. 790 11- 0010111 00110101

110000 10 800000 1011110110, 790 11. 797 σ!. 799 11.

800 0. 801 11. 809 11. 804 0. 806 111. 800 111.

807 ο. 808 0. 809 0. 811 11. 8.19 0. 815 0.

814 11 - 0000111 0001 11000110 1000111, 816 0 - 10

01·11111001111 01 1011000 01001000, 1111111110 1100000101·

10 10100110 1100100100 10100010 11101111 110001·0101·10

1001111011, 818 0. 1095 0. 11011 01 - 000110, 1111100

1 1 011000 01010 11 0ι0101ι10111000 0101000000 001001,

890 11 - 0000000100011ι 0001101001 11100101 11011110

- 0101111111 0111010000101, 851 α 01 11 - 001001 1110

011110 0001 0000000100100000 1101000110 0001111

0110 1100010000 00101011100101, 888 11,.. 001001

00010 01011101·001111·0- 0001000110 01101 1101111010

_, _ 1110010111 01 Τ0101ι1, 844 0-_01111ι 0101010111 110

_ 1 1100010,848 11 «η01ι11ι 1110001110001000, 861 11 -

0011000111 011ι10111010 0010 Α1·01010001000 10001001,

800 11- 11110100 01111010 0011110101, 870 0 - 00

111111 1111010 01110 100000 Α1·000000010111 1000 010

_ 0100110 0010011010 001110 0001000001, 881 11. 890 11

- 01010001 10 Μ0101·1001010 01111000. 010 0101100

001ιε11·1101ι110 010110 00110001, 888 11 - 0110110810

11011001 101111110-0 100000 Α100·000001010 100,10,

· , , 884, 0 - 0000000010, 11100000ι1101010 01-010001·1011ι

, 11001_101,011111 00101001·011 00000110110101 10 10000

. 0001·1,_899 11 111 111 -_001:010 110001 110 800110

_ 10101001 10 1011110110 0110001000100110001, 900 11

Η μ , . Τ 0111000111 01 0101010010 011111 111110010111ι10 800011

Α0011111_1001101,- 909 11. 907 11 --.·00110010 00001111

,1 101110010,,001 11010 1100110001 .1101:11110,. 911 'ο -

1110 0.0 001010,-1010100001.11101·11.1000001000 010

,00011·0_ 1110001100 10 0101111000010010101000, 914 σ!.

9_1,6,_0 μ1_001·000·1110.0100°11001,‹ 916 0. 917 0.

919 _|»,_ 11120, 101999 111 9900 -1 110 Γ1°0011000 1111

1101111110 1110111110 110101 0001100100101· 001111 1110

-Α, η; 1 0011001000001_ 111., 9δ0 0 11- 100001ι101010 10

- η 1.1:1,01111010· 11101011001011ι 0000011000101 ,_ 958 6 -

- 11 1:10 1100111111-110011010 101110 00011110011011, 941 11 -

- 11 τ -·.1 1100101111 101100111110111 111 0 1001100100». 1111111001

0-,.; ;,11.11101011110.·β0000 00 .110110010011000101949 α -

--11.1 - 00111111 00010 011111. 11'01110110001000· 010 1111011110

.1.10ω.1..11011 0111110 1011110 8011010110111,00000111 111 1111

010119 1 1010111, 9117 11.: 0011000111 010101110111ΐ0110ι 11010

·110001111111000.1011100 1011010011, 1181111: 11 - 0011
Ρ'1 .Η 11

00101010 1011010100111 1000011Α000000001010 10010

η, · · 00110001,990 1: ε 11001. 0111110001111001 010 00

: ,· .. 00110 000011000110 10 01111010 1110101·1001010 01

,,,__., -, _,10000,11ι 10100100 1011110 0100010000-01001110 010

-9__ ., . , _τ10:10,--990 11 - 0000111 010101011100ι 011111: 1111100000

- ,, -, η 8011010 Βι1001110010 11010100 10011111, 990 0 - 11

001:101000000111101011.10,Μ010110011011ι 1001110 011

·1-1 11110911 11918 11:11.1101100ι010 Τ010000001011ε 1110110

--0·1 .. 11·

-1101 11.11

11 1`1'1

01111

1, 1. Δ
., ,ω .

0111010110 100ι·00100010 Ο10ν0ι10000, 001. 971 11- 00

111110 00010 0010 1101111010 000111 1111100000, 977 0

- 110010 01110 11000110 01 11010000 1100111100 010

1000001·00110 81011100 110000 0011110 011110110011ι

110001·11101001 100001, 980 α -. 0001110111 1011110001,

984 0 - 11 0111101100 Β0100001010 11000101010

1011011, 987 0 01 11 - 0011110 0111011010 1000010010:

00111 Ρ1000011010 01 11101.1101000001000, 991 σι -

0111110010 1101110111 0 1110111000 110 1100110. Α11ι000

11110 11001100 10110110, 999 0 - 10 110000, 999 11

- 10001100 0 8111101100 11. 1100ι0001·01ιι 1010010

101·0 1100011011, 999 0 -_ 110001 0010 Β011000110

1101000000 0010110 01 1001001000 Ρ1·011100100

000110 Ρ1·11101·10010 10ι00101010111 1001101, 1000 0

- 110 000011·001ι110 00010010 000011 1100100111 10

10111110 Μ01011001·010 00011001, 1018 ιι - 11001001

1100100111 10001101011ι 10 11·0001001·1010 00111000 0

0001100.000111100 00110001, 1090 11 - 111 1111010

01 11111100ι011010 00111000 011001010001001·1 1101 10

10101010 01101101 000 00101001, 1096 111 - 00111111

0111110810 10 1]γ010 01 111 10000 1ι101·000100111000,

. 10911 11. 1097 1: 01 0 - 0011101 00010 01110 110

101010110 000111 81110001, 1099 0 - 00010 00111

1111011010 110 Ρ000000 01 0010101000 1.101001111ι110

0011111·11ι001, 1098 0 - 0011110010 0011010001 0010

0001101000 110 1110000 1000111101, 1030 0 - 0101·

011101100 0101000000 10 01011010 1001011101, 1057 11 -

0011010 000110 111·11101·10011ι 11110010101·00ι 00100001,

1087 0 - 11010 1100101000 1110111000 000111000101·,

1069 11. 104011 - 11010 01 0001 80000001000,

1 044 11 -0001110 1000000100011 1701081000 1057 0.

1044 11. 1064 11 - 0001 100000 0101001000 110

(101·1·010_ 0001110011, 1064 11 - 00111001, 0000100001,

1010010 01 00100010 10 01111010 1000010001 0011

0001, 1080 - 11010 01 00000101110ι, 1001 11 -

10010011011ι 00001 10 .1100011111 0111110000 10 10000

0101000101011.000 01 0100111000 0011111010, 1000

000111100000 11·'..001·11111 1011010 1000111111, 10114 1:

-- 00100000100 010 0011101100 1101”01ι1100110 11110 01

ϊ 1100111010 00010111001100 , 10114 0 -.01·10110810 11011001

00 1000000110 1111000110, 100611. 1007 11 -

; ε 1100001110111000 000111 801111. 11001001, 10116 0.

11008111 ·· 001010 111ιιιι00110100101-81011100 100110,

.10110 σ. 1011710 - 0000001010 00.10110000110 111.

11189 11. 1098 11 01 11 - 1011110 ·0010100011011 00 10

· 1100811110. 11.0 107111.-11079.11.-1088 11. 1089 ά

- 0011110 00010 01110 Α10100000001000, 800000

.010110 01100000 1001001000 1110:001·1:0100 01110010

1 0011111100 100000011011ζ. ·01011001010, 1077 11 -

00111ν1011101110001000 000111000100,1 10178 0 - 00

111110 00010 0010 Α0100011ι1ιε·-0-11989:0 - 0000111

·_ 01101 ν000110 100001, 1090111115: .-00000101010 01

1111111 .1 1111000001111111101 1100000111 111 Β0000ι110, 1090 0 -

00.111 ·

-,. .

χ., Ε.

11.,-01"

0011101 00010 01ο 0101001010 01110,11101·0011010 ,

1109 11.- 1180ι0 0010 11011001 000110 11100000

1 1001101,.1116. 0 ·- 001010 00010 00111 1100101101

111 ?η

·ι

000 , 1118 11 - 000010 01 0101011100ι 0010 010501

1101101000 1001101, 1199 11 ---·00011010 00 0001101000

1110111 01010110 .000001001, 1158 11 - 0101·01110000

110 110000 1111.01101100111 01011010 1110101001, 1144 11.

1146 0 - 1100111111 10 111001000001000 00110001,

1100 Ι: .- 10011110 01110 0010101000 111011110000111001

100001, 1147 0 - 0011010 80111111 0011110 11100000,

1147 11 - 1111110100 000111 01 111100 0ι0111010101ι1

. , π, ,· 011011001_111110ι0000 1101111001, 9116 0 0010010111 111111 · 010001, 1100 ιι - 11011101 1111010 1110111010, 1 176 0



1595 01101111 111 ν1101100νι11 1596

- 0010111 110010 1110 1001001010 011111 1110010000

011100, 1101. 1179 11 - 0010111 101010 0001 11100010 10

110100101010 01. 0011110000 1101001100 0011111100111

1.001, 1188 11. 1196 α - 0010 1100010 0000010011

101, 1197 11. 1201 11 - 001001 01001010 0010

1100100110001 111000010110, 1208 11 - 06 1110111104

010 111. 0010010 1100111100 000110000011, 1216 0.

1217 11. 1218 1: - 00111111 110010 1110 1001001010

0001 Α16000111110, 1229 11 - 8101010 1101001001 1110`

000100100110 000110 11011011 10 8010100001 11000

111111001, 1287 11. 1289 1: - 1000110 01110 11111000

0101061000 11100000 01 100100 110110111000 000110

11100000 1001101, 1281 11 -_80010 06001001 1080110

0001 8011110000 1111100110 0101001000 01 100100

110110111000 1111180001, 1246 11 - 11001 01 00010

06 1100001 11001 0010100010 ε1.1100111116110 8000100
1111100, 1249 11 - 1100001 00111 11100010 0010101100

0000001600 100001 10111000 8000100 18100,

1267 ο - 11000810 06 0111101600 10 01001010 100000

00110010 1εν00001, 1289 11 - 00 000110100010

01111010 10 1111110110 100000 0001 Ρ1011001011600

0016000010 00 11010 11001001, 1289 1: - 001001

01001010 01101 11000110 01 11100010 1110 01110100

11010 100110 10 0011101001 0001180001 11011111101111000,

1271 11 - 01101 0101110111000110 1110000 0001000110,

1276 11 - 11000 11101011 0010011001 80601101 111110

1110000010 , 1101 10 1111000 1010010100 0000000101,

1100011001, 1288 ο - 001001 110010 0001 1110011000

81011100 1000, 1000 10801 01000010 11011110, 1298

11 01 ο - 8001001 11. 81011100 10810 01 8001100 00010

1001101011, 1298 11 - 000110, 111100 011010 010010

11000 060110 00000001 1110001110 0010111 0110010

6001 0011101, 1298 11 - 000010 110010 10 1110000011

01111010 06110001, 1818 1: - 00111 1111010810 0

1140011000 1080 81011100 06110001, 1848 21 01 0 -

100000 0001 1111110101010 8100001001 116 001010 10

80110 1011001 1011110001, 1860 11 - 001010 001000

00 0111100010 1011101010110 8100001001, 1884 11 -

01001101100110 8161110 06110001, 1894 11 - 001001

01001010 0001 10010111001600 11000001 1110 0010010

11100110 1100110, 1896 11 - 1100001 01101 1101010

Α0001,10ν100 0000 100101110001100 Ρ10ν10010010ε001,

1402 11 - 1000000110 ν. 1101100100001 1101010

81011100 1080 100000111001.1111, 0428 0. 1429 11 -

00000101001 06110001 01100 11001000010, 1461 11.

1468 0 - 01100010001 10 11110 Μ00110110001001

100001, 1469 1: - 110011111101111110 10011110111100 11100

00111111 1110 0101001010 0 10180 81000100 0011101011,

1484 1: - 1100180011 0010 10010111001600 11111100111010,

1488 0 - 00000101001061.10001. 10 101110 10810

81000100, 1486 11.

1111111118 111000, 10 011 1001100000 00011001 0000110010

101000001, 181 11 - 00011010 0 1110101110011100 1110

100111010 0010011101 1011011001 00001000000111, 288 ο -

0100 0001100110 01010010, 01 1000011100110 10101

. 01010, 291 0 - 0 11100010 111 0111110111, 10780 -

11001010 01 00011010 0 11100010 10000001600 10

01.1111101:11,1202 1111218 0. 1229 11. 1241 ει.

1244 0. 1281 11.·

1110001110 0000101101011110 011100 1011111101 1100001001

10810, 1464 11. · . · 1 '

1Ν(118·111 01010110 - 01110 100101110000 1000111011:

1111101100 01111101 01001110 0101010110 0010110000010

10101 1110000000 01 010101110000 11101001111100, 288 11.

290 11 - 1001 0101111110, 646 6.

1ΝΝΟ(111ΝΤ1118 11111111 11. 0001001001 110011 1100100111 014

11110110 100000 10 0001001010 010111011100111101001

011811, 001. 41 11 - 1000101010111 10001110 80101000

10001 1010 10000001600 00001., 42 11.

11100011011ν0 110110 111. 10000001600 000110 1011101110

000 11111100111000 1001111611, 678 0 - 1101000 000

0111001 1001011, 678 11. '

1111100111111ν0 110110 114. 100000011100 10001801 110011

1110 001010 11110010 00 0111010 1116000110 110111 000

11000101, 1018 ο -110800010101001 1101111, 1018 11.

1018 11. 1021 11. 1026 11 - 10000001001 101010

111010110010111 0111000110 1001111611, 1017 11 - 0100

100011001 01100 10010010010, 1021 11 - 01110 111.

10100 0101110111000110 100000, 1026 11 - 01 0001

111001 100000, 1026 0. 1028 0. 1027 Ε» - 1111011

0000100 1110010 0000000010, 1028 ο. 1027 11 -

11000 1110000000 ε110001010010011001 0111 1010101010

00111101 000 11000101 10001801, 1084 ο - 100000

01001 1010110 1001111611 11101110111000110 11110001,

1086 0 - 0100 111101011111100 01110 100000000,

1086 11. 1089 11 - 1110 1100010 011110 1101100

000011 101100010111010001110110111 1010100011., 108611.

1088 11 - 1000001 1101811, 1088 11. 1087 11 - 1111

00111 1110111111 1101111, 1089 11. 1070 6 0111. 1072 11.

1078 ο. 1074 11. 1076 α. 1078 11 0111. 1077 ο.

1078 11. 1088 11. 1089 11. 1098 1:. 1099 ο -

100000000 10 81011100 101100 0001000000 8001

Α11001011000 0011100110 1110110000 0101001010ε 01101

000000 000011 0001010100100 06 01001600 01100110

011100, 1101100110 1160100 011100 1101110000 00010101.,

1071 11 - 11001101 11 10000001600 00111 811000001

600, Α16108000001600 01 10010111000 100060 00

11011010 1011001 0001110101, 1077 11 - 1110 10

0000011100 01100 Β0100001001 108010 1111.0100011,

1070 0 - 11001 01 011110 60101100 101101 8101111111,

1072 1: - 110 0000110000 81011100 10800 011

€1101, 1088 11 - 1110000010 0101110111000111 10ν01ε

000110 110100101001 100000 1001111611, 1104 ο -

6100101001 1110101111, 1106 α - 1000001 10101

11101, 1218 0. 1217 σ.

10001111011ν0 1111110 ν. 1100001 1010110110011000 01 110

1010111 81011100 1000111 1110100101, 1428 0.

1118111111 111110 10 0111000 1001100010 0001010010, 810 1: -

0110110111 01110 00111101ν00011111 0001010010100000,

716 1: - 0010111 110010 011111 1000000111110, 717 0-

0011110111 0 0001011101 11100110, 1440 ο. 1448 11.

1θ11Α11Ν118 0010110010110000 001110 01011101110001100, 1088 ο.

1228 11. -

ΙΟΙΙΑΝΝΕ8 01011101110001100 8011, 470 α.

1011ΑΝΝ118 0011110010 0111000000, 1224 ο. -

1011ΑΝΝΕ8 6010000010 0100001100 011 00111110 1111001101 11.

1101101010110, 778 σ. 1

1011ΑΝΝΕ8 10000010 0111000000, 1088 11.

1Ο11ΑΝΝΒ8 801010 1001010001110 0011110 0111110001 10810

1100101100, 1226 α.

1Ο11011111Ε8 6011001011110 011100 Ρ1111111111 10010 8100001001,

14114 11.

1Ο11ΑΝΝΕ8 00 11011111 00111110 ·ν0110100, 1106 11. · · 1

1ΟΡΡΕ 0111100 -10 00 1001100000 11010 06110001, 18 11 -

. 1 01 1101000110100 1110111000 1110 1001001010 01101

.·1· 110000, 401 0.

10881118 11100010 01011101110001100 000001101100 10801 Τ1111,

407 11. 412 11.

1001011110 11000 0100001110 1010600110 1011101010110 111110

` 00111111, 1848 11.



1597 1111111111 1598

11711111 1001100 1001001011 1011110011 0010010 01100101 1110

1001100110 0110110·000011 1100100111, 001. 47 11.

1111)ΕΧ -110101110 1100011111 0 0010100111 1110110001 00101000

0010 01: 10100001010, 078 α.

1110111115 00110 1000000011 1100 1010100010 00111011, 90 11

001010 110001011001 0 0000011000 0001010101,

81 11.

1171110118 10 800010 11001010 0 10000011 0101110111000ρο

0000111011, 048 11.

1νΠ1(1118.000110010010 10 1110110000 01111010, 1018 σ.

11101 111001 1101100, 700 0. Δ -

11111Α11111ΝΤΥ111 110100111010 1100000 00101110110101 011110

1000000011, 6.11. 4 α.

1118170100 100011 - 01011 11000, 700 ο. 707 α. 1697 0.

11

1011111080 1101111010 1111111011 Ρ0101.1 01 1001011110, 700 0.

10111118 10100000 10 11011100 1101011, 700 0.100

1011.1ΝΕΤ11Μ 10000 - 0100 1101010011 10000001 0010011101 00

0001101001, 110 α. 171 11 - 00011001 01 1000010 -

, 0100 0001101 100000 11011110001010 01 11000111 001

1010 00011010 11000001 01 11111111 101001, 109 ο -

100000 0010 100000011100 0001111 10010111ο000 1110

100ρ1000 1110001, 272 ο - 010010 00101011010

1110011001 0001111 0000001, 288 ο - 00100000001

1000000010 101001, 406 α - 10000111 0010100010

100000, 660 0. 670 α - 1001100100100 0010010111

010001, 672 11. 1 -

1.111111111Ν1Α 10000- 10 00 1001000101 Ρ0110ε 1111100000 1011,

1292 τι. ·

10111111 100110, 1440 0 - 0011111101 01 1101001, 1440 11 -

10110 1010001010, 00111 0010100010 1001100, 1440 σ.

1.11110111111ε 0010011 00 1101011010 01 0011010 11001101 111.

_ 110100001010 1010010010, 676 11.

1.1ΑΜΒΒΕΧΑ1111 10000 10 00110 Ρ10000111 1010 00001100,

. 640 α. 1 .

1010101111 00011010 0 00100001100110 1101100111 0010110

1 1000011111 0010111001 0011010111, 197 111. 1

10016110 010111001000ρ00 11001000 1111001101 11.110110101ο110

- 1 11. 001010 00001101,·.770 0. ;

1101111111Μ·ΙΤ1 0111100 1110 00100000000 1081010, 1101011001,

. 0001001010 01 1110100010 0011000101 0000010100,

1661 11. 1 01,'

11ΑΝΕ111Ο 10000, 004 0.111· · 11 ,

11ΑΝ1111ΑΝ(1νδ, 1101000111 1111011, 01111010 100000010000

1 -1° 1.118, .Ο :1 Δ ·

11ΑΝ1111ΑΝΟνΒ 1101000100010 . 0010001100, 41011.

1.1ΑΝ11Α8(10 100110, 64 α - 11110 10 0111000 0001100000
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1111112011 0011110111 10 01110000001100010 100000, 790 0.
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-11:71 1811110118· 110 111118111·0888. Ε1811188881018111188018101018

ω!. 111 ›00881881180ρ011188818, 989 · Ξ νω.11

1111110118 8108110118 .0181810108818 118. 1118118108, 809 11.

·1·:1111:· 1110. 111.. · ' γ 1" 8111)

1111811188 811. (18811`1110 88- 1800111ΠΠ ΑΤ1180110Π51ΠΠΙ

111 . 11°11Ν188Π1, 881 .111 884 0. 888 11. 81811111 111

1188818118 Α111'1811811 1111110181111118·810111881 11180111,

11 1'ζ 909.0.111ω· .. ·- *.1'1 .

. 8118818118881181118088 118 80111118111:111810881 18111

188ι118, 889 11; ,' ··ν·' .

-·1- 8811118888 11111111 118 8881181118 Ρ08111108111,. 1498 8.

1
Γ 1 .81·1·;:1·1::1:1

·

Β0Γ1.Ο11Π118 1)18ρ01·1118 811 Τ818ο888888, 988 σ.

988 .11. ·› 1111 1 1

Β01'1.1'81Ι1118 118 11181180 88 ΡΙ'1818Ι'10111ΙΙ 1. 11Πρ81'8·

.1.111·818, 911 α. 915 11. -

Β081180188!Ε1811118088 118 1111888188 108881, 1484 σ.

. 1888881011118888θ8188181111 811 1188111188 1101811118,

49 α. . . 1·

--1 111011118ν888811118 1181181188 1111 111·11181·101181 1.'18180

18101·018,911 α. 915 11..

` -Β0181·81188 88 8111118180 118 1181011181 11118088ν180

01 Ρ1'01'1110190 0018118111, 1409 8. 14111 11.

1118118118 80·1518111880 80111111 88 Ρ101'011111108, 1198 α.

1197 α. . .π '

1181181188. 88 1111818110 8811808818 008111818ἶ818ρ8

11888881, 1159 σ.

1111100 81110188 88 111800811808, 179 11.

8881801188 1118811 88 118ρ818101·081 8180001881,

1-4 .1 1580 01· _

11111180 81118818 118 8881188111 Ρ08111108111, 1498 11.

011499:11. .

(111111101111ι18 Βι11·08118 88 118181888881 Α18110011188

8118018081, 98 0. 1

(11111118181118 80 818118 111101· 888011 11'1101180118 118

εΊΑν0810888888, 841 11. 849 .11. 1· ··
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0081110111 01 1881·011108081 Ρτον1801110,1000 11.

.·1 1:Τ 11811818180118 Ρ181181811118. 118.8111811111111 Ρ0811110881,

1.Ξ.11"111498 11. 149901. . - . . . Κί'.'.ξ111.1
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081·1118 8081111818, 998 11. 958 ει - 01 811 00118111

.”·1 ›ε 18118818811959 α. 1 ..01301188 Ρ8851818.8(1 8881181181 Ρ08111100111, 1971 σ.

-111 - 0880110888, 00118111, 88·θ11111101818111 11. 81011188

` Ι'0ἔθΠΙ, 501 11.

08011115 88 1111110 118 11008081 ΑΕΠ10Π10Π11Π.Γ880Π1,

4890.

08011118 Ρ8·1118, 80181188, 88 11081081 Α1°8801188,

541 11: 544 α. ' · 1

1101011181 1111118 88 8818188111 Ρ0811110018, 1971 σ.

Ρθ1.1'001118 88 1118880 88 Α1ρ110888111 1'088ΙΙΙ, 1595 0.

Ρ01.1'118 Α11Ι'18 88 1881188881 181·1·1111811111 01 81110

1088818 18810881, 745 0,- 88 Β08118011118 111111·

0111088111 .111081181811811, 911 11.· ' °'

Ρ111118ρ118 Β81·810τ188 88 1181188880111 Ν11Ι'1301188 811

00111 888181·011108018 Ρ1'01'100100, 509 0.

11010118 80 ΡΟ1'018 88 νΠ11'01'811.01.0ΠΙ 1108118881 711180

88801.1.'.Α081811, 90911. . ”

Β08'01'0Π118 88 11115110 881111180τ10881 1. 1Π1Ρ81'1.1··

. 11018111, 911 α. 91511. . 1

1581111101 8111811118 8121 1118811180 11388111, 1484 0.

8011808118 11111011 118 11080108 ,. 809 11.

1 1 1 8111111111 110 1181888118 118 1180081111808, 849 11. 880 11.

901



1601 Α 0 1 Μ1111ΝΒΒΧ_? 1602-.1.0.1

α

081000 1110010000 αι! 11100000, 00101228 1111111 1110

111010 11001100, 1228 0. 1229 11 έ ρ1010010101,

1228 11. 1229 111. 1248· 0 --0ι!ΪΡ10100111100,

1241 ι!. 1240 11. 10

91111010 00010100,α1111011α100, αι! 1111110010 11011011

100001, 1287 01 1289 0. 1240 01 1249 11.

. Τ11ο0ι!10100τι!0 1111000 0011100 1.αν1101α00011(0101001

1.001

Α0ι!08αν1α0 1100010 01. 1001100100: 1 0110111010 ,

1402 11. 1411 11. · . 1' 31: 1101

1180 0000011α1100 αι! 11000100, 009 01010711.

1180 00110000 Α0000110000, 048 01001101 α.

1780 00 1111000 αι! 1110100000, 1190101198 0

01! 8111001010 Ρο01100010·, ·1271:=0.1-11°11 11 -

178011000-111011ο110010ι! 0001100101!. 110100001010

10100101ο1010, 874 ο. ? · 1 10 1 1· Ο

ν171111010100 1100100110 111111110110010 81011100 11080111,

202 α 1 Μ" 1.1 ..τι : ω·

-. 1100001100 0101100, 000001, αι! Α000011α000,1'›88 α.

'Η 1010010101010, 1081111101 0110010010 1000111011:

1411101100 010111001000ρ0001008ι!01101·800010 0100100

10100000, 097 α - ν100110000011" 1111110111 10

1010001010, 7210 - 1080100 0100001010 101110,

098 0. 090 ο. 721 ι1. π»1011101100 8111111100., 1110011 0101110000010, 111100000

000 010 11001100 111: 0000101010, 878 ι!.

1111101100 ι!0 11000110 10801110 0001010110 11ο0111α1ι!1α0,

Ξ·ἱ=780 0. '. 11

1111101000 ι!0 Ρ!0101101ο!α 10801110 1110011001! 8101110

10810 αι! 1110000000, 1298 0. 1

0111100000 1111181110, 00111110 01110 110000, 1080100

0010010010 01000010 αι! 100000000, 980 11.

01001000 001110000010 010111001000ρ00 1080100 1110

100000 1100100100, 89 σ. 748 ι!.

1110010110 81110100, 1110011 Ρ100001100, 10811100 1100

1101 111. 110001010110 αι! 1001100000, 878 11.

1101101100 11110000 1080100 0010100010 11100011100 αι!

1110000000, 842 α.

Βα1·ι110α 80010 10801110 Να11›ο000010111 αι! 1011000000,

89 σ.

Β01100801100 00001 00111 0110000 ν10000101110000

1101110000 αι! 1001100000, 819 11.

Β011100100 1080100 0101α100010 0010100010 αι! 10

0000000, 807 μ.

Β000110800 ι!0 10 10110 1080100 0010100010 110

1001100 αι! 100000000, 1118 0.

1101001000 1100101111 10811100 Να1110000011110 αι! 10

11000000, 89 0. ' '

Β010α1ι!00 ι!0 0110, 101100, 1080100 800011 11101101

101010 10810 αι! 1001100000, 228 α.

1101001000, 0011ι!10ι:ο000 01 00101100, 0000100 110

1110000 80010 αι! Ι00000000, 980 11.?988 11.

Β011110101110 11010000 1081111110 0001010010 11000000

αι! 1011000000, 1588 0. 1580 0.'

Β00αν001010 00010100 10811100 0001100010 110000

αι! 1110000000, 1118 0.

1101000000 111100 1100010101 11000010 1080100 10810

01000100 αι! 1001100000, 1484 11.

0010101000 Ω01110001080100 ν000101010 αι! 100000

000 , 009 ι1.

11011000 '1'ο1001100 1080100 Μα001110001001 αι! 10

.0000000, 1122 σ. 1

11'011101110011100 ι!0 1118111110 10801110, 00101001110 1110

100000 αι! 1000011000, 1240 11. 1242 α - αι!

11100000, 1244 1001246 11. ·0·

 

1 1
.111

110111 Α1α8000001001 10810, 0100ι1001ι100 10801110

αι! 10α10111ο0010 111001101011α11, 001. 1291 ι!.

-1.511. 1101801100 10811100 0010100010 11000000 αι! 1001100000,

049 α. 000 11.1 "θ

-1.·11·11100α11010100 8001000110, 111ι!01,-108α100 0010100010

1110111010 αι! 1110000000, 1220 α. 1

0101ι!0100·.1'081101 110. 110010 00111110 01110 1111000,

0000111 1110100101001, 01110ι!001ι100 10801110 αι! Ια

0000000, 980 11. .111 1.11 1 .1

0101111010100 ι!0 80111000 000000101111100ι!010101 1101

100001 00010 1101110000 01001100 10801110 αι! 111

°` 0000000, 290 0. 800 α. . στ' 11

0111111010100 ι!0 11011 1080100 0001100010 1110011000
· 001001 αι! 1110000000, 7000. 708 11. Ο 0

1000000180ο!1α0110 1080100 0010100010100000α0 αι!

. ·11-.·:_.·1 1000011000 80149. α. 06011. . . 1 11

1001101100 ι!0 '1'10801α00, ρ10010101001100 110111

1-Δ108000001001 10810 ,1·01110000 1080100 αι! 1001

011100010 111001101011α11, 1291 ι!.

11ι!011100ι!1000 010 00010010 .10801.00 01110111, 1001

01110010 11100000 01 10111010 00110111001, αι! 1001100

000,·1282 α. 1288 0.

10000000 00 (101α111080100 0010100010 1100011010111

αι! 8011101001 110011110001,· 1271 0.

1011110000 Β00011000010 1080100 0010010010 1110011000

001001 011100000000, 7000. 708 11.1 .

0001100000 110 10 111110 ·10801110 0001010010 Ρ10010111

αι! 1110000000, 1248 α!. 1201 'α.

0001100000 1111110110 , 1101001110 11110100, 10801110 10

10101100010 0111000111 αι! 1001100000, 1118 α.

.110011α0000 14000100110 10801110 Α1110001001 αι! 10

00011000, 1229 α.

11001011000.ι!0 1111001110 1080100 0010010010 9101110

000010 αι! 1001100000, 952 11.

0001011000 Ρ100α!00110 1080100 1110ι!101000001001

αι! 1110000000, 991 α.

11101000 Τα1ρ10110 1080100 1100001001 αι! 0111011001

0111000000, 018 0.

11101000 00111000 1080100 110001010111 αι! 8001111010

Ρο1111110001, 1271 11.

1110110110 2000 1080100 11000101010 αι! 1110000000,

009 ά.

110111000 11800111 1080100 Ραρ10001001 αι! 1001100000,

1118 6. 1 ..111

- 0101000000 8110010 11101001 1080100 0010010010 11100

1001 αι! 1110000000, 1180 0! - αι! 5010111010 1100

000010, 1271 11. 1 1

1110111000Β011101100 1080100 11111001 10α101110010 11100000

01. 10111010 0011001001 αι! 1000011000, 1282 α.
1288 01 η 1

1111011001 ι!0 111010010 1080100 0001100010 1110011000

001α01 αι! 1001100000, 700 0. 708 11.

11111ι!011101800 100011 1080100 110ι!101000001010, 810 0.

11110010 110000001100.1080100 110111 0100100010 1001

010 αι! 1000011000, 849 ά. 8132 0.

01101100 8010010 1080100 1101111100 1001010 1111111001

αι! 1000011000, 1184 ι!.

0111100110 1100000111 1080100 0010100010 110000 αι!

0101000000, 1190 0. 1198 ι!.

1101100 ι!0 1100010 1080100 α1010100010 0001100010

αι! 100000000, 807 α.

1101110000 ι!0 8111101000 1080100 0010010010 11000000

αι! 1001100000, 888 ο. 880 0.

1911110000 8101111000 1080100 1700001010 αι! 8011101001

8100010000 ι!0 Ρ0111110011100 , ' 101100. 0010011008110 Ρ0011110010, 1271 11.
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11,8 Ρο!!ο!!!ε, ΒΙ'91ΙΙΙΙ181.18Π5, 188810511811Ι111Π(11 88!!!οι!8ι!ε!ε

611.018 !!!! 191111811585, σο!. 998 ο. 800 1!.

_ Μ!! :Β8111111Π11115 ό!! Ποσο, 8ο18!·188, 18881115 8ΟΠ111111111$

Π! Ε!!! 1118881118!! ει!! 18!!ι!8!!888, 889 ει. 889 ά.

.,_8 (1Β11111111111111$ !!!! 88ι!ιε!1ο 18881118 18οο!!! ΑΓ11€ΟΠ811

Η!! 11191; 818!!! 188!!! 8!! 18Π11811588, 890 1!.

- , 1,881!!!!!!!!1ι!ε Β81'Β11€81'1115 1418111118 Υ!!!!·ε!ε11811ε 1!ο!!!!

- 888! 1111885810 811 1811808885, 1088 1!.

11η!!! 1881881885' 1θ€8111$ οο!!!!!!!!!!1ε 81'0181.θΒ818 1111 111·

·ίω,ωα 8111811888, 887 α. . 1 _·"-·

,,“μ! Β;!1!!!!!!!!ε 1188888 18881118 _ωΠ1119111115 1!11888 8!!

Μ” ε!!;·Ε101'81111.1108, 1198 ο. 1198 61..118!!!ε!·1ι!ε (!ι!811ο!ο11 10881118 οο!!!!!!!!!!!ε. 1)18111'11111

Ίω!,"ω , 1111811Ρ11111111 ΡΟΠ1.111(18Π1, 1971 ο 1!.

1! - 1188188 0811811110118 ε! 88!!ε:8118!!!!ε 11ι!!!!!ι!!!!!! !!ε!!

-,,!!!,.,-. 1!ο!!!!!!ε!ε 1111818 81 Π181'81110Π18Ρ1'011118188 81881188

_, 18881118 8!! 1811118Π885, 998 σ. 800 8.

-Μή 118εο!!!!188°ι:18 Ρ!.11.80 Β0118110 18881115 .Μθί.1101811811

8111111, 810 Μ·

.ω !! 11088888 118 Βο!!!!!!ο!ο 11ο Ρ188011118 18881118 εο!!!ο

(°11111!!189·18118,11.10Π1118Γ11188, 7811 σ.

.. χ) 8110111808 18881115 Α!8181ε!!818!!! Δ!! 1881181888, 887 ει.

818,4! 11ο!!!88ε 1.111!! 001181118.1'1118 Ρθ1Ι'1 Α!·8€ο!!888!ι!!!! 193818

8111511118 18881115 ει!! 1.ο!!!!!81%105, 199! τ!.

Ε, 1! 818!!οτ!ι!ε 1108881111, 111118Χ, 18891118 οο!!!!!!!!!!!ε Ρ1511·

!·ι!!!! 8!! 1811110Π885, 1188 11 ε! 811 1·`1ο!·8!!1!!!οε

811.111 1909 α. 1998 α.,.1198 Ι!. 1197 1!.

·_ η881ο1τ!!!ε! _111ε!!εε!!!!1 18881115 ΟΟ1Π!!11111118- Ε101'8111188 881

1811888588, 1109 19.

1788111118 11088811!!! 18881118 οο!!!π!!!!!18 1.)1881'11111 :!ι!

,_ η _ $!!!!!!!!!!!!! Ροι!111188!!!, 1971 1!.

10110 88!·ι!!!ε 18€111118 οο!!!!!!ι!!!!ε 8188811188 811 18

!!!!ο!!εεε, 889 α. 1

- .4 νΒο 1118το8118τ!ι!8 18€81115 ν1111'θ1'51181.18 !!ο!!!!!!ι!!!!

-_, · 01918880 1Η1181111θΙ1888, 1088 1!.

8 1_ νέα! ό!! Ωι!!!!!!!!ο ο!ν!ε Ι1188$111θΙ1518 1118211119 εο!!!

11!ι!!!!ε 8198511188 811 1888811585, 1199 σ.

1'Βο 8188881188 1118111118 Με!!!ο!888!!ε!ι!!!! !!!! !!!

1111811888, 991 α.

81111815 1811888888 ο!!ο!! 1881118 188, 988 α - ο!!ο!! 88!!!

18!!! ε! ν1118,44 τ!. ε!ε 0.814 α. δε!! ε» - !!!ο

1, ;. ' !!!!!!ο!!!!!!!ε , 898 - ο!!ο!! οο!!!!!!!:1ι!ε !!!!!!!8!!!!!!,

. 84 ο. 197 11. 199 1!. 188 α - ο!!ο!! 8818188!!οε,

88 1! - ο!!ο!! Π18118111'118, 44 19 - ο!!ο!! !!!1!·ο11!!ε

_ 801111Π11Π18, 188 ο. 1988 σ. '

:;!111 11

1118101818 1°Β€158 81118 0851811210 Ι'88'08. ω!

ΒΕ1.81Α1οει!ε - 8188 1101111111 8111888111 οο!!!!!!!!!!18 1111111118,

887 ό.

11181811 1118138, 1119 σ. ω.

141111θ11Α 1!!!!88!!!,· 499 8.8:·:· .

1811110111 11118188, 98 σ. `

1.131!!! !!!!!! 1!! 18111881!! 1181181118!!!) 11881118!! ι!!!ο!!!18!!!

1188111811! 8ο!!818, 1994 1!.

1.151) Λ!!88!!!ο!!!!!! τα, 81ορ1!!!!!! 1111118, ε!ε ρο1.8811 Βε!!ε!·ο

11ι!ρ!!!ο!ι!!!!, 488 ε! - 8 το!!!8!!ο !!!!!!ετ1ο 1111 της!!!

ο 1.. 1115118111!!! ει!!!!!!!!81ι!ε, 489 ά - ΡΓ1Υ118818 18·

η !!!!ο!!ε!1!!!ε 1!! 8110 110ΙΙ11118111 8011081111., 489 (8.

8?8 α.

1110 81! Α1!!!!!!!, 8781!.

1.ΕΟΝΑ1111118 ο1ν11818!!ε!ε ορ!εοο!!ι!ε, 1088 11 - εο!!!!!1!!!·

81. ο!ν118!!ε!ε, 1994 σ.

!.εοΝΑ!!!!νε 0111118118 !!ο1!!!18 8811181118, 1104 α.

1111111111 ν!!!!!, 1488 17.

ΒΕ111!.181νδ 118 Ρ18138111111 ο!ν!181ο 1911118118! τ1ο!!81ι!!·.

801 8. 8098. .; 1.11

!.ΕνΑΝ!νΜ 1οοι!ε, σο!. 878 ο - 1811!! 80018518 888811 Α!!

111'888, 879 1!. 874 17 - ο!!ν818!!! , 888 σ. 888 ο -

01151Η11Ι1 8 !!οτο!!11!!!ε οο!!!ρ!·ο!!!!888!!!ε οο!!!!!!!!!!!

1111111218 8818818818!!! , 1918 ο - 81118 8011111188 8

61!1111111118"Β181π10118 8ο!!!!!!ο!·ι!!!! κ!!! Ρ8888110 111181'811,

- 884 α! - ω!!! 11888!!! 8081818181!! 188881, 888 ι!

χ:`μη1_μ - 8111511811! ο1!ε8!ν8ι!118!!! 181881, 879 8 - 8 18

1111811811.1118 001ΠΠ1811111111, 1098 ά.

ΜΟΝΑ !!το·οο!!!!ο18!!!118 88ν!!!88118ο!!18το ν8111ι!!!! 11131111

1811118!!51:5, 809 11. !18!!!τ-!!-!!» ων! 1111.!

81111118! οο!!!!!!!!!!8 88811118!!! 88881188 888811 Β8111181.11 ό!!

Βιι!!8ο, 889 σ. 888 ει. .ό 889

Β181ΝΕΝ$1:1 Π10111181.81°1111Π ει!!! ρ!·ο18ο11!!!!8 1881188518!!!

ε! 1118 ε!·81:1η!11!!!!, 818 ο - 8188 8111985, Ε11€θ111118, 817 11..

!.!νν!!Νο 100115 !!! !1!οοο881-1ο!!1ο88!!81, 888 ο - 811.15

8το!!!ρ!ε!!1!!10τ 11181888, 898 σ; 89778. 719 σ.

79118. !!!!! α. .!!!”Μ ω8:!.!!!ω

1!Ο81ΒΑ111)!.19 Β'1181'1'18 118Χ111.8, 979 ο. 1018 8.1"1λ!!!1.18

1111181181)! 1811888818!!! 21111101, 1.887 11. 1! Μ!!

1..ΟΜΒΑ11111ΑΕ 80018888 10821108 80118111.1111Ρ1'0 ρ!!!!!!!888

11ο 1818! 88 85188888, 1818811888, Τ81'11011811888,

188!!;η!!Α!8118!!!1!·18οε, 1811118888!! 81 αστα!!! 8891111888,

780 1! 81 σ. ..

Μ)'1'11111ΠΟΥ8·ι·8!, 80 11. μ: 1· ' !!ΐ

1λ'ΒΑ 8111188 -!!!!!!! ι1ο!!!!!ε 1188ο8!!!188118!!! 1111οτ!!!!! Β!!!

!!!ο!!ε1!, 987 τι - 11ο!!!ι!ε Βο!!!!!!! 18ο!·ι!!!!·1! - 1!! 88

11 1991 !!!!!!81!81!!! Ν!οο!!!!!8 Το1ο!!!οι!8 811181'88101', 1944 ε!

;Πό11.14- ρο!18.88!!811 1811111801, 1944 11. 19.48 σ.

18111!! οο!!!!!!!!!!ο · 81118 ρο18818188 τοοο!!1811: .!

- Μ81Π11811115 118 (1οτ!!!!!!!!!!!ο 88888118 Υ188!ΡΟ1881.85,

-ττ1 8 81988 8. ' 1.181! Η!.

~ ο" 11ο!!18' α!!! Ρ!·ο!!!11ρ8!18, 1198 ο. 1198 11.

811.18 0811118881, 1198 ο. 1198 !1. 9.

:;;!! 8185 οο!!ει!!οε !!!ε!ο81ο!ι!!!!, 988 8.181

1!νθΑΝ1_ 1811112118111111 1οο!18!81!, 187!!! - 8081!!! 1115111105

81111168 811118188!!!!!88 !!!8το!!1ο!!εε, 988 α - 18811108 18

1 - 11 888!!! !!!111ι!81!!!·ο 118411, !!!ε!·881ι!!88 ΡΓ8888Γ11Π1

13211188 18888118, 988 1! - 11811111 ου!!! 1151113111 81

.!!!ε« 88!!! Ρ!οτε!!1181ε 8081!!! Ρ1811Π08 188881, 1118 Ι!

--8·..' - ε! 1118111118 ει!! 1111138111 18111811, 1187 ιι -18ι!!181!

81! Α18Χ1111111'0 11'. ει!!!!!!!ο ρο!!1111οε, 1848 ο -

1101118888 Ε0018$18θ 118νο11, 1897 ο - Ε11ΒΓΩΕ11.0

τεε ‹18ρ!·88‹181! ο! 011Ρ11Υ1.!111811 8!!!!!1 8881118!!

1!·ιι!!! !!!ο 113818 111181'081111 ν1'11811118 118.118 Ν.,

1897 ο - 8888818181!! ο!!118ο!!1. 8ρ!!!1 Ν8ω88ει!!!!,

' 1481 ό. 1488 σ. °'

!.ν!!ονι8νε Ρ!·8!!οο!!!!!! τα, 988 Ι!. 988 11.

1.ν110111Ενδ το! ΡΓ11118188 1111Υ111Π1 888!ι!!!!!!8!!! 80818

·» σε ' τ! ο1!ο!!8!!! 18!!!!88ε!1!!!ε οο!!!!!!!1111, 1417 ‹1.

!.ν!!ονι11νε !!!!!! Β91781'180 808185 ρ8181!!!!!ε 11881, 888 ο

' - Οο!!!·88ι!!!! ΙΙ. 18 ε!!!!ε!!!1!ο88 τη!!! 81811188

οο!!οο!!!1181ι!!, 1988 1!. .

1.118!) 108118, 88 ‹1. 8.!.

1111198118 118888 0111111118 8 οο!!!!!!!!!!! 188888 , 1440 ο.

1448 Ι!. - 1

1!ν18ΝΑΝΔ 881115 18 8ο!!!!1818 ν!!!!!!!!!!!!, 8 8.·

1!νΝ11Ν818 8Ρ1$80Ρ111.115 - 8185 111108, 798 Ι!. 1

1.ΥΝΕ8ΑΝΑ !!! 1111101!!! 00Π1Π1111118 18111188, 889 α.

1.111)! Ι'881111Π1 8 88!!!οοι!!ε 08ΟΠΡ81.11Π1, 910 1!. 874 11.

81411178 1111281115 80Γ11Π11811818, 1994 α. .... Δ

="Ε ,.·· _ _9 _

.. κ. Ε!!! .Μ 121 .,

.ι π; ;:.!·:.!;!!ε!!;8__

α· Ύ..11τ.1)ω!.;.- 11- 8811 11 81.1!!
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5111111111 11001110, σ01. 954 α. 1457 1: - 10 1101500 0010010010

10000ε 01 0010100010 1910111010, 1915 11.

1111111110, 5110111, 51001·0 00011001 - 0100 50101000 05 001001

11000010 00 1051111001 515 11. - 00ρρο011001σ010

111001 100000, 475 111. 955 11 - 0001110100, 955 11.

0100 00011100 1000111011:

1951110000 0000111100 0010100010 100000, 955 σ. 949 σ.

959 11.

1101000000 1100001100 0010010010 1001100, 955 0. 959 11.

1011000110 10000, 845 11 - 10 111011·101054010100, 844 ιι

- 0011111100 0010101101 100000, 845 11.

51Α1)ΒΟ(1ΝΑΝ1 10000, 1451 11. 1447 11.

51Α(118(1011Α 1110000010, 855 11. 854 11 01: 11. ·

1111111011011ν0 000000 0111111 1010000000, 591 11. 857 11.

797 11. 795 σ. 1

5158115511), 5101000111 10000, 884 11 - 0011101· 0 00000001

100000, 1440 σ. 1448 11.

5148051111' Α5ε0100501001 τω: 1111010100 1010001100 1111150001

10810 1100101100, 1995 11. .

5111505151' 5100011000 011 0011010 1101110101 10810, 17 α:

1115105118 1000000 0011050100 0100111·0101·010 10810 81011100,

1111 1. 0110 σ. _

5111111858 5101101 10 10800 1100101100, 1084 α. 1994 11

- 10 10800 1101110100, 1084 11. 19951: - 10 101000

50010010, 1084 11. 1995 11 - 10 10800 51000100,

1994 11.

ΜΑ10111(1Α 100010 - 10151 00010010 000011 1100100111 0 10

000001500 0000110010, 1018 οι - 011 0010 001100

1000000110 11501·0 00001105001, 998 0 - 01111100 -

10151 00011010 10101111 01 1110100, 995 11 - 1100100

0100000111 101·1000000010, 995 11 - 0001001011001

801000001·1110, 995 11 - 1000110110 1000ε001500

1110111111, 995 11 - 0001011111 1100101, 995 8 - 10

00 01010010 051100011011000000 010 0101100 000

0000000, 888 11 - 11001 01 0000050001 01 0011010

11501001, 958 11 - 10 00 0101050101· 1101100 1100

010000 000, 1999 σ.

1100110111 0 8011100010 0000001001, 911 11.

111111011111Α111151 101100 01110 1110001100 110000.

5151Ο11Ο 10000 0000001010 110 1100000, 890 α.

ΜΑ1ΖΑΝΑ 10000 10 00110 1110000111, 581 α. κ

511111Α81'1ΝΑ 1100100 1100001110 0001110111 001100, 991 11.

ΜΑ1.ΛΒΡ1ΝΑ11 1001·01110000 100110 0511005001 05 001000

0010 10000001- 110110 0110110 11000 11000, 959 11

- 111·1110τ1001.110ρσ10101·1 0115001001, 910 11. 998 1:

- 11001 01 5111101100 11., 858 α. 775 11 - 111010

10110 1101ε1·10100100 11000 000110 001 101·1011110

0001110000 νε111001, 988 σ.

100τσ510000 510100ρ1000 1000011011:

05100 1101 5101101101 1. 101ρει·0101·10 1101100 00001100,

911 σ. 997 11 - 5001110001 10101 10000001 01·

σ510ρ1000ρ0, 959 11 - 1100001100 01501101 0001100010

100000, 954 11 - 01110 1110011110 0001 0011001 010

000110 51001101ε0010, 955 11 - 50111101 10000001

500 101001, 979 11. 777 11. 981 11 - 110010 0001

1010 0001 11011001 05 1111111110 1110111 101011, 988 11.

5101001100 111100 1111100010 1001·11510010, 954 11. 955 11.

979 ά. 975 σ. 977 11. 981 11 - 0011 σ001 11011111

1111σ111010111 101101 σ00101001 100000, 955 11. 954 11.

955 11. 988 11 - 0100 1100111111 1001·σ510010, 545 11.

11101001 10101 001001001 11110000, 001. 45511. 455 11.

488 0. _

1100101100 00100010 1100011010 0101·σ510010111100,

454 σ. 45511 - 10000001010 1010110110, 975 10

1.. 00110, 11011001 1111ε11101.010 10101, 544 11.' 545 11.

1101111011000 81100 1100011010 5111000111 1111011101.ε10 10

101 00000001 1001100, 455 11. 455 11. 488 0 -

1000σ001010 1010110110, 488 0. 97510 00110.

1100101100 10010510 001010 5111101101 11.110001·0101·10

00001100, 778 σ -100110001010 1101100 0001105010τ

0001110 '1'01·110000000, 78841- 1110010100 1111001100

011 0000111100 110101000000 000100 0011011110 01100

101101, 578 11. 1 -- 1 '

85100 110 5101000100 '1'01·11000001010 1111111110 00001101·

000110 1110000000, 788 11. 1

111 - 01501100 1011101110 10 01110 0001110 01 1111110 11001110

00, 1101· 11. · --. 8100010000 111100 1100011010 8010050110 10 0010 011

01110 01 1111110 1001110100, 1488 11.

ο 2 5100110000 10010510 11111 1100 01110 11·011150έ 01 110

0011500 10 8110110111 0001100010 1110000 1100101101,

-.1488 0. 1488 11. 1489111. 1471 11. 1478 11 -

01110 01011110 1101000 0001010110 100000 000 1110110

0110111 11100100, 1478 11. 1475 α.

01501100 110101· 5400110111 0000510010, 1488 0.1489 11.

. 1475 5.

5101001100 110101· 5100110111, 1488 ο. 1489 11. 1475 11.

Ρτε1101·1000· 1111101· 5100110111 1001 1001111110, 1488 0.

1489 11. 1475 11. 1478 1ι.-1477 11.

1500100 1111110 0000111101 Γ1·01101·1σ1, 1455 5. 1488 σ.

1489 11. 1471 0. 1475 11. 1474 11. 1478 α.

1477 11. 1478 11 - ν00001100 0001010010 100000

11110 000110 1110110111, 1485 11. 1489 11..

8001101100 110101· 1500100 10010510010, 1455 5 -

111100 5101101101 1001·01110010, 1488 0 - 111 801111

0011 1001001 110511, 1488 111. 1489 11. 1471 11.

1475 19. 1474 ά. 1489 11. 1490 11. 1491 ά.

00001000 1111110 Ρ101101·101 01010510010, 1488 σ.

148911. 1471 ο. 1475 11. 147411-110101· 1500100,

1455 5 - 1101111· 1100110111, 1490 11. '

111ΑΙ.ΤΑ 1001110 - 0100 001000 1000100100:

1111011000, 599 0 - 10000001001 1000000100, 555 11

- 1100001100 110010 81011100, 555 σ - 1100001010

00011000, 819 11.

11101110 01 0001111111 0 1100111110 11. 81011100 10001111

001000 10000001 00000000, 1995 11 - 005 110

011010 5100110111 81011100 10810, 1549 11.

1100110000 05 10000110 10101 1000011000 01 510001

1100000 101110 0001001, 540 5.

5155111104 00011001 0 Β01·00000 1111501000 1000 100000

01500 1101111010, 987 11.

ΜΑ511$Τ11Α 0111100 0115 11111000 1100010 Ατ10ε0101·001 10810,

1110 0. _ 1

51ΑΝΑΒΟ1.1Α11 00011010 0101111110 0 0001101101 1001100,

1440 11. 1448 11.

ΜΑΝΕΝΤΕ8 1100 1010 1000500101 10 101110 100τσ510010

510100ρ1000, 955 8. 958 11 - 0010111101 1101100100,

985 1: - 0000001010 110 Ρ0000110, 985 σ.

51ΑΝΕ`111111118 10010510 11110000 01001100 1000010110 00011

11000111 0 1'01110 00001100, 97511.

111ΑΝ11ΑΝ1 111011·001σ01010 5011101101 10 000 011011 1110000

000 01 Δ1ε1100111·1000, 784 11 01 11.

1111151811) 1101111110 - 001110, 57 α. .

ΜΑΝ81ΟΝΑΤ1111151 0 11015110 0010050111: 10 11111111, 9 α.

  

Α15ε1·1110 1111100010 1100011001 100τσ510010 111100 11110 5111851115 111050 0001100110 01110σορ01111 110 5150. 49 17.
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4444944444 4οσπο, σο4. 55 ά. 4

ΜΑΒ(4444ΟΝΕ8 ρ44σ44π4π 4οπο4›4π4 444440 44πποπεοε, 5 σ.

444ΑΒ(444Α 4444444444 (4ο4οπ44ο Μ; Ρ4ρ44ο - ο4πε 44444440 σιιπι

ο 4ποπο44 44πποπ54,274 δ. -

0444884944 44πν4πε 4π 84444444 Ροτο44, 700 σ.

84444444 π444πο - 44 σο 4444444444: 414ν48444044ο414 44444ο444πτ 44

--·· 4444944885 ο! 4954444, 4555 α. . '

44ΑπΕεωω.4 4444444444, 4450 εξ = 4·

94ΑΒΕ9(4Α4.4.4 Ρ4εππο4·πιπ 4π 8444444444, 4257 σ.

ΜΑΒΙΑΝΕΝ$48 ορ4εσορ44ι4ε ει444'4484ποπε 4τσ444ορ4εσορ44πε

44ππ4ο, 42 44.

ΜΑ441Νον44 4οοπε, 405 ά. 226 α. 494 44 - σοπ4ιπππο,

<:·›1 ' 44 σ. 4 · · `

444ΑΒΙΝΙΑΝ4Έ 2444444444 ορ4εσορπε Εοττ44Βοπε44,`554 44.
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.1› 11181111 11111 ·:11111111· 11911111 .ο 11611
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.11 Ω0Π11ε111119€τ8ι111ρ1ο1ῖ· κ1Β1111οε11111115 1111·1·1181111 1111111118,

996 σ. 98-11-19 .11ο11111111οΙ

.ιι Ι 1910111111 3-1'511ο111:111118111 111ε11ο111ο111ε 11111111181ατ111 11ο

91111111:1'Ι'11°11.687Μπ18%1 .Βο1·111111, 1169911. 1191 σ.
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.·› 8119011118 11119'Γ111·οι11 8611111111· 4116111 `8186111111111 111815,
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Β081989991(818€18889 =1- .άο111111ο1181111 8191116111111 ει

.ο 898 _111111τδι11111111181011ω:1ωμ11819 Ρ6011111198891818 11.

.σ 196 `88Ξ·Ϊ1ζ1..;1 3911119 198 ·.5 ·‹ῖ9ἔ5 ·- 9‹`;«`

.Μ (Η' 81111οΕ8111111.1- Ψ1111811Ι11 Ρθ8'18 51ο1111ιο, 906 σ.

.1› 8181181·111811Ρο1119811181611ε1ε 6111111111: - -Α1ρ11611ε1 Ι'θΒ18

11 191' .(]88181111.ο, 19969991 .11 ~119 · ?`“1

Τ11ο111111111ε 11ο 8119111118 - ΒΕ111'191 1111ρο11Μώ1·1ε, 1189 ο.

ΥΒο1111ι1ε 8161161181 - οο11111111111ε 1881111111, 1194 11

1119. 1 · ` · · - Ϊ:

ΝΟ'Ι'ΑΒ11 91111111 ω; 8151111118: 7 Ί ' 'Η

11111111· 11ο 11101181, 1988 11. 1918 σ!. 189711.

11 8111911118 119 30188811 (Μ0918887°), 999 α. 1989 α.

' 'Ω 198811. 11961 α. 1911 ο. 1989 ΙΙ:1086 11.

. 199711- 1116 α. 1199 α. 1167 σ. 11119 11.

.'1 11116 1181176 11. 1177 σ. 1967 ει. 1988 6.

1989 ο. 1979 11. 1978 11. 1989 9.?1987 α.

1998 Η 1618 α: 1699 11. 1696 11. 1699 α.

. 1691 11. 1691 19.' 9699 8. 1199 6. .Ϊ

Τ1111111το811111, 8996119911. 799 1.1. 896' 1:. 891 11.

896 6. 899 11. 897 11. 1198 11. 999 11. 819 α.

Α111111·ο111ι111 1111111111 1.061. 889 σ. ` '

' 1 111191ε11εῖὸε:Ρ11111Θ11ε1ο, 1087 11.9

Α11111ο111ι1ε $ο11111ι1ε. 1161 11.

" ` 1111611118, 116 6. 169 σ. 469 6. 199 11. 189 α.

Β111111ο1ο111ει1ε (111:181ε1ε1), 780 ει. 796 τ. 819 ο.

8118 6. 886 11. 999 σ. 1Β6191οΙο111ε11ε”116 Γο1116111:1τοεο.14011·ο. 1191 α.

1168 11. 1169 11. 11116 19111911. 1168 11.

Βο1το1ο1118, 169 ο. 4189 ε!. ' '

Β611ι11Μιεε111111ε 1111 11011111. 1988 11: .

Βο11ι1επεε111111ε· 9111181111 111119 1687 111. .661 ά.

686 σ. 688 11. 699 11. 868 έ. 97811. 899 11 111. 11.

' 711 σ. 718 11. 769 11. 761 ε!. 786 11. 788 σ.

891 6. 896 11. 897 11. 899 11. 869 11. 859 11.

999



1Β117 1618' 1111119810 111111 111

001. 885 σ. 910 11. 9115 11. 952111 955 11. 955 11.

001 1. 010 11. 11111 0 1 '

11011000 110 8100111110 111100 0011801011 10111010, 1181 11.

945 0. 1050 11. 1088 11. 1100 α. 1115 0. 1122 α.

1157 11. 1158 0. 1142 11. 115511. 1158 11.

1157 5. 1101 ει. 1182 11. 1185 α. 1188 ει.

1178 ο. 1188 11 - 0000100 10000001010 011 1110

1·0011000, 119511. 1201 11. 1202 α. 1229 ο.

1244 11. 1241 11. 1242 11. 1245 11. ›

1100101111010110, 1288 11. 1298 σ. 1505 11. 1524 11.

1525 α. 1528 0. ·

1101100, 755 11. '

001111010100, 894 σ.

801111010100 110 70108100, 578 α. 1158 11. 1175 σ.

1178 α.1188 ει. 1209 11. 1212 0.1 988 σ!.

10001100 0101110000, 1258 0. 1259 ει. 1240 α.

' 1248 0. 1248 61. 1249 8. 1252 α.

10001100 110010, 980 σ. 981 α. 971 11. 982 0.

10001000 0050100000, 902 α._ 1058 ό. 1059 οι.

1054 α. 1044 ο. 1082 ει. 1088 11.1097 ο.

1115 α. 1122 α. 1157 0. 1142 11. 1145 11.

ω 1175 α. 1212001 1257 α. 11284 11. 1288 11.

1289 ο. 1270 11. 1278 0. 1280 11. 1287 α.

1282.!» 1298 σ!. 151811. 11522 5. 1525 ει.

· 1529 α.. 1591 11.1 1594 11. 1599 11.. 1402 11.

1011001100, 215 11. '

1001100000 110 800010 80011810·,11278 1114291 11.

1298 ο. 1501 11. 1402 11. 1421.ΤιιΞ 5.1

.11.'

' ·-1.010100 001100, 927.11. 1445 ο..:1·4491·111.1458 11.

1482 11. 1484 11. 1489 α. 1498 111 -11515 ο.

1555 α. ·1 '

1111111100 8100110000, 70011. 755 11. 982 σ.

~ 1111001110100 111100 0110011001 0110111 110 110100, 558 ει.

559 ο. 585 σ. 587 σ. 589 σ. 575 11. 591 σ.

592 11. 595 0.818 11. 1820 8.1· 887 σ. 889 11.

871 111. 872.11. 875·111. 880 111. 8821110888 11.

851 σ. 852 α. 700 11. 727 .0.·°748 11. 751 11.

1144 11. . 1 ·

1000001100 811·010001·000, 1284 σ!.

1110000, 797 σ. 798 σ. 799 σ. 800 11. 801 11. 802 ο.

808 11. 807 11. 812 11. 815 11.814 α. 815 0.

1011811111 1111 09810110, 1000 11. 1001 11. ·

1810011100, 1810010000 110 1101110 ,©5715 11. 988 11.

`1044 0. 1054 11. 1057 0. 1097101117 11.

1122 α. 1157 101158 11. 1155 ει. 1187 0.

1185 α. 1188 α. 1182 ο. 1188 11. 1209 11.

1 1248 11. 1252 ει. .

1810010110 110 11001011, 1459 11.1 ·`

1810011100 80001100,· 1114 11. 1117 11.' 1157 α.

1155 α. 115711. 1185 0. 1185 α. 1188 ιι.

1188 111. 1212 ο. 1214 ο) 0

1800110100 Βι111100 011110 1400101001, 992 0.

01101100 110 1111000000, 795 σ. 982 121985 11.

1085 ο. 1182 11. 1187 11. 0 -

0801100 1100001010, 1200 11. 1278 11. 1288

1401 α.

08101100, 982 σ.

011101·100,· 872 11. 878 11. 700 11. 701 ιι.`

Ρ011·101·0110, 1258 11.

8100110000, 888 11. 887 α. 985 11.

110110001000 111100 1000100101 110 Β101110. 1108 σ.

11011000 110 01110, 902 οι. 1058 11. 1059 ιι. 1044 ο.

1054 α: .1082 σ. 1097 ο. 1115 ει. 1122 α.

1157 ο. 1142 11. 1145 11. 1185 α. 1174 11.

1·1

2121

κ

111

1· :

1 1 Τ0110010010, 1104 α. 1 η 014·

1 0011 12780.~128011. 1287 1211298 11. 1518 ει.

152211. 1525 α. 1529 α.>1·592` ι1.~·1594 01.

1000 11. ·1101·11. · · -

Β00110111000, 1205 ο. 1 ' · 11 1

4
κ 1;

7801101100, 887 11. 925 11.1

701000, 887 ιι. ·:”τ·”ῖ .

1100001100 8101100, 805 α. 755 ά.-"211 1

1801111111 011001 01. 10111000: 1 # 1 · 1'.`111

1111111100 '1'1·10010ν0110, 1198

11111100, 11 1. · 1

8000001100 1111001 Ρ001100010ρ1 00 8110010 10110000

110 1100000, 1109 11. 1194 1.1.·1195 11. 1198 11.

11.1199·11. 1·

111101

11 1197 0. 1198 0. 1199 α. 12020. 12280.

· 110100, 1281 11.

1 1100001100, 1241 ο. 1244 111.

10001100, 1205 σ. ·

100011000010τ111, 1198 ο. 1199 α.

1110101110100 1100011010 0110111 110 00010, 552.11.

55911. 545 11. 584 11. 58811.

1111110100 8001101, 1215 11.

1801111111 1000111011 τ

1410011100, 851 α. 4

2110001000 100001, 988 11. 987 11.

1111101100, 829 11. 1 0

1111101100 110· 11101110, 980 ει. 975 :ιζ 1157 11. 1182 σ.

Α11:101·100 01 1101111010 0011100000, 1297 ει.

1111101100 110 11010011, 791 α. 1 - 1

1111101100 110 1010100110, 458 α,

Α10ι00001·, 758 σ. 98811. 1015 11. 1017 11.

0101001101· 110 800010 11001010, 880 11. 975 σ.

1101111·011100, 797 ο. 798 ο. 799 σ. 800 11.802 ο.

801 0. 795 0. 812 11. 815 α. 814 α. 815 α.

974 ει. 1159 ο. 1180 0.Δ

1401000100 110 1110110, 1482 11.

.011111100100 708100, 1549 11. 1421' α.

11011000, 810 ο. · . . `1

00111000, 852.11. 915 ο. 1 - 111 .

11001000 110 110110, 1212 ο. 1 ' `"

1100011000 110 81000110, 105911. 1184 11.

0010010000 000110, 1489 α. 1494 11.

1110110000, 1525 σ. .

11110 0100000000, 577 11. 588 11. 825 11. 852 σ.

888 πι. 820 α. η . 1 11.1. 1

111110 110 800010 11001010, 877 11.

1111011000 1110000800, 1029 11.

Β01111010 1110000, 1051 0. '

1101001000 110 11010, 1404.0.

1101001000 110 80110, 1450 11.

Β01·11101010000 110 010000 1110010110, 1244 11.

Β01·11101001000 110 110810, 1455 11.

Β0111101001000, 882 11. 909 ο.

Β0001110100, 542 α. 545 σ.

8000010100 110 Γ001000€10, 1458 11. 1459 α.

1445 ο. 1485 11. 1485 ει. 1494 1101498 11.
1498 11. η 1

1101001000 110 800010 801100 (100810101·), 902 0.

1101001000 110 11100, 928 ει.

Β01·1010100 1.001110111000, 875 σ. ·

Β01·111010100 14111010 , 417 ει: 418 11. 421 ει. 422 τι.

425 ει. 454 11. 455 σ. 458 ιι. 474 11. 477 σ.

480 σ. 488 11. 488 11. 489 α. 491 ει. 512 σ.

Β01·111010100, 520 σ. 552 11. 805 11. '

1100010010, 1245 11.

11.,·

1 1000· η

11 1177- τ. Β0001ι10010 1111000010, 1188 11.1257 α. 1288 11. 1289 τ. 1270 11.



1619 1181117111 111 ν118888ν11 , 16111

8088881888 110 1311111, 881. 1271 11. 11101 11. 1501 11.

1500 11.. 11 ξ - 110.

. Β0888188188.88%81811,_ 1202 11. 121511. 1211 11.

1228 11. - 11.1Β0ΠθΠ50800, 1116 8. 1205 8.

1188111188 118 11118010, 1018. 8.1 .

Β88118181888, 20.11. 50 0.'. . . · 1

Β88881811811888, 57 11.1 50 11. 110 11.. 8111881111

Β08ν88881188 08 11181011, 1227 ει. ..Β 8111

Β8888ν88881188, 1711ι1:·“Ξ ! 1··1-1:11ξ1 1:1:51·111Ο

1 Η Β1'0Π00 118 18888118, 0211111. 12213111. 1180 11 8 8811

8111111' 01118111 1808118, 1127 151. .1

..ν ΒΓ18Ι1911115 111188111111,..1888-11. 1281 111.
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.ὅ 1808111888, 11100 ει. .ἶ . · 1 .· 11111·

11111
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0888188888, 1205 8. .
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.-1 0818881118 1181181188, 1207 11. '~ · ··

Ε1111111115 818188, 12051.. . 11·· ' ·̂ 11.
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1111118111. Π111818118,.-1122 .11. 11181111. 112811. 1128 σ.
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805 11. 1821.1ὶ.` ε. Ϊ· 11111111 11..1111:1:·11

1..Έ81811188, 818 15. 77 ΐ 4· ' 1!·`.1 ,1-·11
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Ε'1·88818811111880 118 1181110, 1200 8... Η ·
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0888811888, 1171 ῖἰ. '...·.1 ο: 11 .11 `

08181888, 828 11. 802 111 -ΐ'. ..ΕΠ08181888 118 1118818181, .111211^Ίὐ8·1› 8111111. 1:

0811188108, .881·18181;188 1'08101101'1118 ,.22,1.1.1 1

01188188, 811 8..'1 .ο 1101. ,8111111:.:..;.1
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018881188 118 1111108001 00801 01.10.0600 8 81 11.

1307 ο. 1300 11. 612 0.'·1116118 ?11. 11. 1:.·...
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0811181188 118 11181110, 870.11. 1080 13.1 1058 11.
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081111811888, 80·.11. 807 811. 071111. 8801811715 8.

1 ° ·718 8110117111. 1· ' 8

0 ,"111 'η .011:1

. 08111181111ι18 01108000, 881. 1607 α.

081111811888 118 Β811118181888, 1181 11. 11317 11.

1112111. 1821 α.

: ··.1111111181111110 80888811, 1250 α.

081111811888 110 Β088ν88181·8, 1017 ο.. 1 ' ='

081111818188 1108811111, 0110 8. ' 1

081111818188 118 08188118, 1178 8. 1

0011080008 00788111 118 ν01°1181118, 000 11. 008 11.

1000 τι. 1088 8. 1008 111. 1000 11. 1111 11.

1110 11. 1111011. 1170 8.11818.1100 0.1107 0.

1201 11. 1202 ει. 1201 ο.: 12011 81. 1200 α.

1218 1212112 α. 1201 11. .

081111818188 118 01811188, 708 ιι. 015 111 005 11.

001 8. 000 α. .Η

01111118118118 118 0018111118, 70 σ. 82 11. 00 11. 101 ει.

102 181127 11. 128 11. 180 8. 102 11.150 11.

100 11. .100 α. 100 11. 111 α. 111 α. 110 8.

110 ει. 117 8.118 0. 100 8. 100 σ. 188 11.

100 11. 102 α. 105 11. 1.01 8. 100 ει. 1011 0.

1515 ο. ' `

081111818188 118 00188118, 702 ο. .

081111818188 118 0818188881, 020 11. 1 1

0811118118118 0811118111, 1.102 8. . .' '

08111181111118 01188118, 1800 11.1'· 1 7110.

0811118111188 1180881111,1215 σ. 11 1:"11- “

-.-σ

01111118111188 1181101188, 125011.-'1 · · ..:1

.111 .011.1111811888.118Ρ81110, 1180 α. . .

.1 1. 0111111811Π118110810801, 115811.. 81-81:

.. 0011000000 118 888818 ·0881810,· 002 11.1 1011 8.

..1 ” 10851ί..1007. 18. 11111118. 11112111. 1107 8.

1172 8. 1200 11. 1270111.1127011. 1280 11.

" 1287 α. 1201. α. 1810 α. 11022 8. 1828 11.

1501 11.· . 1 · . ἔ

: 081111811888 8118888818, 7112 ά. 7058.081111818188118 88111118, 1201 8.1- 1 ή

. 1 081111818188 Τ0101.1'010, 775 11. '178 0.701 11. 705 11.

1 001 σ.. 002 111 . ·' 1

0111111818188 1188188, 1101 σ. 1 1 1

' 081111811888 118 110110, 20 α. ' - Μ 1-1

0811088888 118 81881888, 010 4111- ·Δ 1 1

18881188 111188 1.1018Ι'11, 1211 0.11 . 1

18801188, 870 σ. 105711. 121181 1210 11. 1212 ει.

18881188 118 11188118 , 021 88027111. 1228 8. 1118 8.

1156 11. 1480 11.11 .·-·1-1..1 - ·

1110011115 118 1111888, 1180 11.1 1 1 11 1

18801188 118 Β011ΠΒΧ10, 115121. 1100 11. 11150 ει.

18881188 ΒΟΠ0011Ι'50011 0188 8. 1080 111. 1058 1.1.

. 1081 11. 1080 0. 111-ό 11. 11188. 1112 11.

1122 .11. 121117 11. 12.00 11.1200 8. 1278 8.

1280 11. 1207 111. 1200 8. 1010 11. 1022 11.

1828 11. 1501111. 11δ01ξ 11. 1800 11. 1102 11.

18881188 0888818888 1111103111! 1888811818111 -110 178·

88188, 1100 α. 1105 8. = 1 1 118881188 118 0881118111.1051- &. 1 11.1(

·1 : 1888111181 1:01'Ι'0Π10Π10, 1 11058. 1. 118

1110011115 08·>111Π0·,00.%10. 1

18801188 1118888888, 120118. 1510 13. 1 1.

18881188 118 881118, 017 ία..0121 11. 025 α. 1

18888888 1118881111, 1172 α!. 1178 (8. 1170 11.

1178 α. 120011. 1 · 1 .

1011118888, 201 1.1. 211 α. 2110 11. 1000. 1711 σ.

έ. . 1 . 180 11. 1000. . 1 1 181 -- 111

1 1011888188 (111081818Ι'), 1187 11. 1380 σ. 801 11. 018 8.

0811 11. 8110 11. 1200 σ. ` -

.01'Ι1·11011001108 11811881888818, 8558. . 1. 1. 1'

201



1001 162211811ΕΧ

1011000110 1101001111, 1101. 1461 11.

1011110000 11001 00101010, 927 11.

1011011000 81000811, 1028 11.

1011001100 1100001000, 1666 α. °

1011001100 0011010000, 94911.

10000000 00 0011000, 111100 1100010 1101111111 0010111,

1624 0.

1011110000 00 000010, 661 σ. 679 11.

1011000110 11001101 00 110110, 794 0. 790 1:. 1286 1:.

1644 11. 1697 11.

1011110000 8011000010, 1064 0. 1068 11.

1011110000 1101001100, 1100 ο. 1107 κι 0111. 1108 11.

1109 11. 1179 α.

10000000 00 01110110, 694 11.

1011110000 00 1101180000, 1108 11.

1011000110 00 Ρ10010010110,.1241 α 01 ο. 1242 α.

1244 11. 1246 ο. 1264 0. 1484 11. 1606 α.

10000000 11011000, 1422 11. 1424 11. 1420 11.

101100000 110 10100, 046 1: 01 11.

1011001100 808100, 1620 11.

1001100000, 10 α. 611 11. 626 11. 624 11. 816 α.

814 α. 816 α. 1179 11.

1001100000 00 1100011111, 1266 α. 1261 1:. 1262 11.

0001100000 00 0011000, 1181 11.

1001100000 110 1801101110 , 1666 11.

1001100000 1111100111 110 0001111000, 1460 11.

0001100000 110 80110110, 1469 α. 1461 11. 1469 α.

1402 11. 1400 α. 1471 11. 1472 11. 1476 ο.

1476 11 0111. 1470 11. 1477 0. 1478 ει. 1479 α.

1484 0. 1489 11. 1490 11. 1491 11. 1496 11.

1616 ο. 1629 11.

1001011000, 660 α. 618 11. 644 11. 649 α. 669 σ.

608 11. 609 σ. 679 α. 688 σ. 696 11. 066 6.

070 α. 080 11. 082 α. 088 σ!. 700 11. 701 α.

746 α. 709 111. 778 σ. 780 α. 824 11. 828 11.

888 11. 889 11. 896 11. 898 11. 910 11. 920 α.

0001011000 00 00001110, 097 ο. 720 11. 721 σ. 722 0.

709 0.

1001000100 110 800010 10000100, 1618 0. 1619 11.

1100 1101110100, 1622 11.

1100001000, 0620.

000001100 80100110, 1660 α.

1101011100, 1417 11.1 .. ·

1000101100 1101100100, 1262 11.

Μ010110001100, 1419 0.

Μ0100111000, 668 11.ζ

1110101110100 0111101100, 960 0.

81011000 00 Μ0010100010, 1261 ο. 1266 α. 1262 α.
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ν100110111010.10001110 010510ρ1000ρ110,01 4011 115 1 41 2 α.

1110001110 100110, 005 Ε. . 1111 1:1··1111;10 11:11.

Υ111ΒΒΙΑ 10000, 08 11. 70 100000... 001 111111 -

1710510511 10000 10 001111 1101111, 4010402 11.1

ν101111101.10 10000 10 01101011110111 (11111,α500 ει. 507111.

1111101010 1101100001 ρ111101ρ10 511105100000010 1111111101,

11:11· 120111., - . " . - 1 ·1.'1 .ἔέ α. '

ν1Ν0νι1.11·, .111080111:010000: 10 0111110110 0001110011111

11001· 11100110, 514 11- 10151000100111 0111101110 1111011110,

- 11 1 444 11,- ·0100110011111100011111 0010100010 11100110,

1. κ:: 5210. 570 11 - 1111011101010;.10111111 01110111; 050 11.

- 1 17 115711. 111100 -ξ 0100 0000111110, 521`.117- 11110111

1 11011, :011111-Ι01111011811108 1110001, 44211 -- 01001101111000

Π· ” 005 ρ1·010011000 111100111,00000ρ11, 117010.

1101111011 10011001 11111100 10 51110110 0001110011111 111

τ 00110 , 5.15 :11 010151' 1100100111 1100011 10500010 ,

1170 11 - 00010010 0110011 111105110110,έ·1207 11 -

- . 00010010 0111101110 1111111110, 01711 .111 11. 020 α.

027 13 -" 0750 6 1111001110 0010110001 10018010

0010010010 11100110 ρ0000101 1000180010 11110ρ100

1 · 1100000010010,“028 0·- 01111011100110111001110 11 00111

- 1 011101 1111011110, 1100 11; 110711 -. 1101111. 1100 6

1 12_ ξ - 11 111000001500 ν1101011111-1701101 11

0100 ρ1110ρ0011110 - Β010011100,01158·ά: 0111

0 0100 010111111000000 - 5110010011:1178911. Μ'

0100 0110110111 0110001000 -ιθ11100ρ10051101, 1178 11.
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-11 11 050111 Β11151110100,1 1100 11.' 01071 1011 1100100

1 . 1011011010 110 Ερ1000ρ0, 1107 111111 1110810 - 10 00
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11011000 Α0001000 00 1111810, 980 α.
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111ΝΤ1Μ11.11 0010110100, 8 α - 10000111 01000001, 948 111.

948 ο. 1810 0. 1819 α - 001100 0 1101010 00

00801000 0010110 Ρ1011100100, 1411 0 - 001001

00101 0011101001 100000, 1404 11.

0100 00101100 100010011:

00010000 01101100 0001001 111100, 1101 1010 000 10

101110 01 0010101000 800011 11001011 01101000 10

0001101 0111000110 001111, 8 11 - 001000, 9 11. 19 11.

0001100 001000, 97 11. 71 11 - 01001010 10101 110

1011100 800011 11001011 0110 00111 0100000110 00

01110100 000011 1100100111 100000 0011100011, 97 11.

170 11 - 1010 000 00011 0001111001 100000, 110 11.

117 01.

00100 000110 0011100 1110001100 0111011111 0001010010

100000, 197 11. 198 0 - 1001 01011000, 890 11 -
0100 01101 00110110, 198 α. Δ

0110 11011100, 197 0 - 110101· 00100010 0001100 100-

001100 0001010010 100000, 804 11. 808 11. 890 11.

407 11.

110011000 0110010 00011110 111100, 407 11. 484 σ.

0011110111100 0011100, 0110010 01100, 10000001010 00

11111010 11000111 000110 ν101111111100000, 409 1: -

0001001010 10101. 0001111001 100000, 407 11. 484 ο.

0110 80100100 01100 0001101 001111011111 00011110,
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001111011000 80100100 111100 001111011111 00011110, 001 11.
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01 11 - 0100 ρο0000010000, 008 11. 070 0 - 0001

10000001000 1000001110101, 070 1: - 00100100

1110001011 1110 0011101001 100000, 078 11.

0001100 0011100 01 00101000 1100100111 01100 11000
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1800 ο. 1801 ο - 1000111100 0001010010 100000
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0018001 100101110000 110110010100 01 0000011011,

1811 1: - 00 0010101000 1110100 1100111010111 1001
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11011000 01101 1100001 1110101110010 00 0010, 1998 11.

1801 ο. 1808 11.

8001100100 111100 000111 00101110, 1800 α. 1898 1:
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1100 11. ' 1
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1010 81011100 11181 0001111000 Ρ101100100, 1481 ο.
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488 α - 80010 110 0010111 1080110 0001 10000001
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0011101001 00 0001101001, 007 0. 008 οι 01. 11.
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1111111Μ11.11111818 0010001100 0011110111100, 070 11. 079 α.

1110110011 10000, 980 11.

1111001811 01111100 · 10 00 1101011001 0111000111, 1974 α -

00 00111 0001001001 000011 110001010111, 100000

010111 01 Ρ100001010 1110 1100100110 11000 0010
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1111110010 10000 10 010111010 00101000, 878 11.

111111ΤΑΒ111111 10000 01110 0011111001 , 008 11 - 11018001 ,

98 1: - 11110, 1118 ο - 00011001 0000110111 00111

“ 111001 100000, 88 α. 9911. 984 α. 974 11. 481 11.

401 11. 887 σ. 878 1: - 1100 0 1'0010010010 10
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1111011111 10000, 1480 ει.
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111Α11ΤΕ111118 1010000100010 01011101110001100, 98 11.

0111101010 11101 1110100001000 0001110001 Α11110011100

1111001010, 980 α.

111111.1.11Ε11Μ118 110 01001 1111100100 Β00100001 0011000100

0110011110, 980 α.
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ΖΕ11Β01)1 0001111111 10 0011111010 1000101111, 484 11.

- Ζ11111.1 10000, 107 ο - 00011010, 104 α. 198 11.

Ζ1011Α0111.1 10000 - 0100 1100111100 1100110 00100110 0010

01001100000 00 0001101001, 1419 11. 1481 α.

1440 11.

Ζ11111$ΤΕ110 10000, 88 0.

Ζ11011Α111111110 00011010 10 01110110 0001100010 100000,

988 0.
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